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Mirė Lenino sesuo

Kas Yra Tie Ethiop

Mažus

namo

ORH Amerikos Darbo Fe
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Houston laivo

ros

peržitf- 
žmonių 
pritai-

Ethiopija laimės ar 
žus Tigro fronte

Rinkimai parode žmonių 
krypimų j kairę.

500,000 ethiopų eis 
masinėn atakon

Chicagai ir apįelinkei’ Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir truputį šalčiau.
Vakar 12 vai. Chicagoje tem 

peratura buvo 60°.
Saulė teka 6:10, sėda 5:00.
Diena vis eina trumpyn.

Garsi lakūnė Mis 
Nichols sužeista 
lėktuvo nelaimėj

branzoletus, o ant

Pakrypimas į kairę 
Francijos rinkimuos

kaklo karielius. Jų kojų brari- 
zolietai būna su skambaliukais. 
Ethiopietės labai mėgsta smar
kius kvepalus ir tepasi kve
piančiomis alyvomis, kurios yra 
atvežamos iš Indijos ir Ceilono;

RYMAS, Italijoj, spalio 21 d. 
—. Pasitarimai tarp Anglijos 
ambasadoraiuts Drummondo ir 
Mussolinio tebėra tęsiami. Ro
dos, kad bus susitarta apie An
glijos kaikurių laivų ištrauki
mą iš Viduržemio juros ir Ita
lijos kaikųrių pulkų ištraukimą 
iš LibijoiS.

ATLANTIC CITY, N. J., spa 
lio 2.1 d 
deracija šiandien užbaigė savo 
konvenciją. Vienoj iš paskiau
sių rezoliucijų nutarė išsijoti 
iš Amerikos Darbo Federacijos 
unijų visus komunistus.

Konvencija vėl susirinks sau
sio 15 d. Miami mieste Flori-

Anglija tebesitaria 
su Italija

Šis paveikslas rodąs iškilmingas Felikso Vaitkaus sutiktuves tilpo Lietuvos dienraštyje “Lietuvos Žinios 
rai ir buvo Lietuvoj. L ■

rmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Varys komunistus 
iš A.D.F.

ALEXANDRIA, Egipte, spa
lio 19 d.—Italų pasažieriniame 
laive Ansonia įvyko eksplozija 
ir įvarė Alexandrijds gyvento
jams baimės, kad karas prasi
dėjo. Ansonia užsidegė už ke
leto šimto jardų nuo Anglijos 
kariškų laivų. Ansonia vežė tik 
36 pasažierius, kurie išliko svei
ki, bet septyni jūreiviai tapo 
užmušti ir

Vokietijos nebėra 
tautų sąjungoj

prie dzydos ži- 
skydo. Kiekvie- 

apsiginklavęs 
jaučiasi dideliu 

Senovėje tas jų

PARYŽIUS, Francijoj, spa
lio 21 d.—Francijoj įvyko se*- 
natorių rinkimai. Lavalis tapo 
išrinktas dviejose vietose, bet 
jo atžagareiviškiems draugams 
ne taip jau gerai sekėsi. Radi
kalus socialistus (liberalus) 
sumušė socialistai ir komunis-

TROY, N. Y., spalio 21 d.— 
Garsi Amerikos lakūne Miss 
Ruth Nicholas ir penki jos dar
bininkai sunkiai nukentėjo, ka
da didelis xareoplanas susidaužė 
Troy miesto airporte.

Panelė Nichols tapo nuvežta 
į ligoninę ir ten daktarai pasa
kė, kad ji blogoj padėty. Jos 
pilotas kapitonas H. Hublitch 
irgi labai sunkiai sužeistas. Ki
ti keturi darbininkai mažiau 
sužeisti.

Didelis 24-rių pasažierių lėk
tuvas dėl vėjo negalėjo gerai 
pakilti, krito žemyn, atsidaužė 
į medį ir nulaužė sparną. Lėk
tuvas užsidegė ir į 10 minu
čių iŠ jo liko tik sudegę griu
vėsiai. Gerai dar kad airpor- 
to patarnautojai spėjo į laiką 
ištraukti iš lėktuvo Miss Nic
hols ir jos darbininkus.

MASKVA, spalio 20 d. —čia 
pasimirė bolševikų vado Nika- 
lojaus Lenino sesuo Ana Ilji- 
nična Jelezarova Uljaųova, su
silaikius 7T"metų amžiaus. 
—Ana Iljinična buvo pati dide
lė revoliučionierė ir tuo tarpu 
kai jos brolis ramiai gyveno 
užsieny j ji sėdėjo kalėjime St. 
Peterburge. Kada buvo nu
verstas Rusijos caras, Kedins- 
kio valdžia ją tuojau paliuosa 
vo iš kalėjimo, o ji tuojau pra
dėjo darbuotis, kad nuversti 
Kerinskio valdžią.

Leninui mirus, ji parašė ke
letą knygų apie Leniną.

Ethiopų ypatybės
Kaip agiptiečiai arba koptai, 

taip ir abisiniečiai arba ethio 
pai gana ilgai buvo arabų in
tako j e. Daugelis ethiopų virto 
musulmanais, kaip ir koptai.

» ' ■ ■ ■ ;■ '

Kaip ethiopai medžioja
Ethiopai yra dideli medžio

tojai, o taipgi moka prijaukin
ti plėšrius žvėris. Ethiopijos 
karalius visuomet turi vieną 
ar kelis jaunus levukus.

Nešvarus bet sveiki" '
Ethiopai gyvena labai nešva

riai. Jų grintelės neturi kami
nų ir priruksta. Maži naminiai 
gyvuliai būna kartu su žmonė
mis. Vienok ethiopai plauna 
savo drabužius kuodažniausia ir 
jų skraistės yra visuomet bal-

Rinkimai nepakeičia padėties 
ir Lavalis pasiliks ten, kur bu
vęs. Nors kairieji jį ir smer
kia už jo pagelbą fašistams 
bet vistiek žmonės džiaugiasi 
kad jis neįvėlė Francijos į k°,-

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 21 d. — Imperatorius 
Haile Selassie šiandien paliepė, 
kad šiauriniame fronte 500,000 
ethiopų eitų į masinę ataką 
preiš italus. Kariuomenė jau 
slenka tolyn į šiaurę, ir kada 
ateis laikas, čia įvyks didžiau
sias mušis. Nuo šito mūšio pri
klausys Ethiopijos ateitis.

Mirė šiaurės 
tyrinėtojas

PARYŽIUS, spalio 21 d; — 
Šiandien Vokietija galutinai iš
eina iš tautų sąjungos. Jį jau 
nebedalyvavo sąjungos posė
džiuose per du metu, bet jai 
ten dar vis buvo palaikomas 
suolas. Dabar ir tas suolas bus 
išmestas.

Vokietija gal būt gailėsis, 
kad ji apleido tautų sąjungą. 
Nes dabar pamatė, kad reikalui 
atėjus tautų sąjunga gali veik
ti ir tikrai nubausti valstybę, 
kuri laužo sutartį.

nori
nu-

CHICAGO, spalio ’Žl d. — 
Guberhatorius Henry Horner 
šaukia specialę legislaturos se
siją.

Legislatoriai turės susirinkti 
Illinojaus kapitolin 'Springfielde 
panedėly spalio 28 d.

Specialė sesija turės 
rėti jau priimtą senų 
pensijų aktą, idant jį 
kyti prie federalių reikalavimų, 
nes be prisitaikymo Illinois 
valstijos seni žmonės negautų 
iš federalės valdžios jos ski
riamos dalies po $15 į menes;.

Sesija taip pat tur būt svars
tys naujus įstatymų projektus 
automobilių važinėtojams tvar
kyti. Yra net trejetas pro
jektų, kurie reikalauja, kad 
kiekvienas kas tik važiuoja au
tomobiliu turėtų leidimą arba 
laisnį.

ADU VA, Ethiopijoj, spalio 
20 d.—Italų armija šiaurinia
me fronte yra visai pasirengus 
eiti tolyn j Ethiopijos gilumą. 
Tik laukia ženklo.

Dabartiniame marše italai ei
sią per tokias vietas, kur balto 
žmogaus dar niekas nematęs 
ir kur gyveną kokie tai juodi 
žydai, kurių kilmės niekas ne
žinąs (taip rašo ignorantai ita
lų korespondentai; tuo tarpu 
tų “žydų” kilmė yra gerai 
žinoma, kaip tą skaitytojai ga
lėjo matyti iš straipsnių “Kas 
yra tie Ethiopai”.)

Priešaky italų armijos va
žiuos mažutės tarikos su kul
kosvaidžiais ir skins kariuome
nei kelią. Taipgi skris aero
planai su bombomis ir kulko
svaidžiais.

Iki šiol italai nesutiko beveik 
jokio pasipriešinimo iš ethiopų 
pusės. Dabar betgi laukia, kad 
ne mažiau kaip 30,000 ethiopų 
kariuomenės pasitiks italus ir 
tas skaičius gali pasiekti 
100,0005

Ethiopai koncentrtfojami ties 
Tembienų, apie 50 mylių į pie
tus nuo Aduvos srities.

Eidami į Makale, italai 
pasiekti gerą kelią, kurį 
tiesė imperatorius Haile 
lassie. šituo imperatoriaus ke
liu italai tikisi padaryti impe
ratoriui galą. Tai yra platus ir 
geras kelias, kuriuos italų tre
kai galės važiuoti.

Mussolini susilauks 117 
karštų fašistų iš 

Amerikos

žvėris ethiopai me
džioja mėtydami į juos paga
lius. Staniams medžioti jie var
toja kinkas ketvirtos dalies 
svaro sunkumo. Ant arklių ir 
Vartodami šunis, jie 'medžioja 
girafas ir pavas, o antelopoms 
medžioti naudojasi leopardais. 
Su savo dzydomis jie eina prieš 
levus. ' 'Sulyg Ethiopijos pa- 
pročio visų užmuštų levų odos 
priklauo karaliui, bet medžio
tojas nudūręs levą pasilaiko 
mažą jo odos šmotuką, kuriuo 
papuošia savo skydą.

Iš LAIVO HOUSTON, spa
lio 21 d.—Prezidentas Roosę- 
veltas karo laivu* Houston sku 
bina sugryžti namo. Iš užpa
kalio nuo Kubos ir Haiti pre
zidento laivą atsiveja baisi vėt- 

kapitonas 
skubina pasitraukti iš tos vėt- 

kelio. .

NEW YORK, spalio 19. - 
Su dideliu entuziazmu iš čia iš 
plaukė italų laivu “Rex” 11' 
nevedusių italų į karą su Et 
hiopija. Netoli prieplaukos ko 
munistai sakė kalbas prieš ka
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ituvių tautos herojus Feliksas Vaitkus 
us yra iškeltas į padanges, nes. taip tik

Gubernatorius sau 
kia legislaturos 

sesiją

Nežiūrint nešvarumo namuo
se, ethiopai yra labai sveiki 
žmonės. Ligos juos retai te
atlanko. Jie .neturi daktarų, 
bet jiems jų nei nereikia.

Ethiopijos vergija
Daug yra kalbama apie tai, 

kad Ethiopijoj tebėra vergija, 
kad ten galima pirkti ir par
duoti žmogų. Tas taip yra, bet 
reikia žinoti, kad tik negrai 
tėra ten perkami ir pardunda
mi, bet ir tai ne visam amžiui. 
Vergai ten yra gražiai aprūpin
ti, turi duoną visam gyveni
mui, ir jie visai nenori būti 
“paliuosuoti”. Tokioj šaly kaip 
Ethiopija, paliuosuotas ver
gas nebežino kur dėtis, nebe^- 
turi darbo, nebeturi duonos, ir 
prašosi, kad jo ponas priimtų 
jį atgal būti vergu. Daugely 
vietų tik vaikai esti vergais, o 
po 15 metų amžiaus esti pa- 
liutsuojami. Daugelis tokių vai
kų, neturėdami kur dėtis, įsi
prašo atgal į vergiją. Ethiopi- 
joj jokių industrinių darbų nė
ra, taigi paliuosuotam vergui 
nėra nei kur darbo j ieškotis.

Kaip vyrai rengiasi
Iki šiol ethiopai rengiasi pa

našiai kaip arabai. Vyrai dėvi 
trumpas siauras kelines, juostą 
ir apsigaubia didele balta marš
ka. Tos marškos yra daromos 
iš Amerikos košiamo audeklo 
(chees eloth).

Krikščionys ethiopai vaikšto 
be kepurių ir basi, o musul- 
manai ethiopai dėvi ant gal
vos turbanus, o ant kojų san
dalus arba nagines. Kunigai 
dėvi džeketus su ilgom plačiom 
rankovėm ir jų batų galai yra 
riesti. Kaikur kunigai dėvi 
raudonus odmeninius drabu
žius. Už ktsižymėjimą karalius 
duoda šilkinius drabužius, ir 
kas turi tokius drabužiui, jais 
labai didžiuojas. Pagarbos iŠ-, 
reiškimui ethiopai rodo nuogą 
petį, bet kas turi šilkinius dra
bužius tąm nuogo peties nerei
kia rodyti kadir pačiam kara
liui. Didžiūnai dėvi labai daug 
drabužių, bet šiaip žmonės dra 
bužiais perdaug nesikarsto.

Moterų drabužiai
Moterys miestuose dėvi to

kias pat baltas nažuttkas su pla
čiom rankovėm kaip ir lietuvai
tės. Bet Ethiopijos gilumoj 
moterys s vaikšto nuogos iki
juostai, o vietoj sejono dėvi į- 
vairių žvėrių kailius. Jos 
gsta puoštis žiedais. Jqs dėvi 
žiedus ant rankų ir kojų pirš-r 
tų. Ant kojų ir rankų jos taip
gi nešioja

WASHINGTON, D. C., spa
lio 21 d., sekmadieny Čia mirė 
generolas Adolphus W. Greely, 
91 metų amžiaus, šiaurinio po
lio srities tyrinėtojas. 1881 me
tais jis vadovavo ekspedicijai, 
kuri pasiekė tolimiausią šiaurę. 
Šiais-gi metais kovo mėnesyje 
jis gavo kongresinį medalių už 

keletas sužeista. savo nuopelnus.

Jie mėgsta ginklus
Vyrai visuomet nešiojasi 

kreivą peilį. Jie mėgsta viso 
kius ginklus, ypatingai šautu
vus. Jų šautuvai dažniausia 
esti seni surūdiję ir nešauna, 
bet visvien jie tais šautuvais 
labai džiaugiasi. Ethiopiečiai 
taipgi negali būti be kalavijo 
arba dzydos, o 
noma reikia ir 
nas ethiopas, 
kaip baidyklė, 
kariautoju 
karingumas ir jų dzydos datfg 
reiškė. Beveik niekas jų kraš
to negalėjo užkariauti. Vienok 
šiandien jų dzydos mažai ką ga
li atlaikyti prieš bombas ir kui- 
kasvaidžių ugnį.
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ADIS ABABA, spalio 21 d.— 
Ethiopijos imperatorius aiškiai 
mato, kad tautų sąjunga Ethio
pijos neišgelbės, kad jeigu ji 
duos pagelbą, tai ta pagelba at
eis pervėlai. Jam yra aišku, 
kad Ethiopija pati turi apginti 
savo nepriklausomybę, savo gy
vastį ir savo laisvę.

Todėl ethiopai ant žūt ar būt 
stabdys italus.

Slapstydamiesi pulkas po pul
ko ethiopų kareiviai eina į 
šiaurę. Kad juos negalėtų skin
ti italų bombos ir kulkosvai
džiai iš aeroplanų, ethiopai ei
na daigiausia naktį, o dieną 
pasislepia.

Dedžazmačas* Ajehu raporta
vo, kad italų aeroplanų eskad
ronas vienoj vietoj bombomis 
išvalė visą lauką rugių, nes 
manė, kad rugiuose yra pasi
slėpę ethiopai. Tuo tarpu et
hiopai buvo pasislėpę truputi 
toliau. Nei vienas ethiopų ka
reivis nebuvo užmuštas.

Taip ethiopai eina prie Tįg 
ro fronto, iŠ kur italai rengia 
savo didelį maršą Makales mies
to užėmimui, šitame fronte ii 
įVyks didelis mušis. Ir čia 
Ethiopija tikisi arba laimėp 
arba viską pražudytirš ' •*«* i
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CHICAGOS
pagal sutarti

Tel. Office Weritworth 6330

D R. MONTV1DAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas

UZ

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

turėsimą

1410 South 49th Coūrt

t "yy

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

V. B.
Mažai

Ambro- 
truksta 
darbas

buvo pp. Grakauskai. Neabė-

Wėst Town 'Štate. Barik'Bldg.

Vai. 1 iki 3 
Tel

' Namu telefonas Brnnswick 0597

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

P. MILLER, finansų sekictorius 
J. DEGUTIS, iždininkas 
B. GALSKIS,. trustisas 
P. MILAšAUSKAS, trūstisaš.

GYDYTOJAS
2201 Wes

Kur dingo musų geras kon 
kursantas p. Ė. Vaitekūnas?

1841 South 
. Balčiūnas 

valgyklą, yra ge- 
pas vjį geros rų- 
Moka 'tinkamai

/CHIRURGAS 
infl Street

Valandos: ntio 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Jtepublic 7868

11 valandai ryto 
8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

SIUSKIT HfcR
NAUMCHAf
Pinkus Lietuvon LIETUVIAI

Gydytojai ir Dentistai

Nariai Chicagos, CicerOs Liėtnviij 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

. Ofiso valandos .nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlibj pagal sutartį

A. Montvid. M. D.
West Town Štate Bank 'Bldg. 

2400 West Madison Street 
pietų. 6 iki 8 vak. 
eley 7330

ŽINIOS Iš KONKUR
SO OFISO

% prašo Lietuvos žmonės! 
^pataria Lietuvos banfer

, Drt J. Shinglman 
■Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdifes ligos jo 
specialybe

Valandos 11-12 A. M. -2< 7-8 P. M. 
Gyvėntao Vieta

1638 SO. 50 Avė/ Phone Cicero 3656 
Office 493Q W. 13 Si.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 BOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 Iki 3 po piietų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

AX.Davidoms, AiiH 
4910 S. Michigan Avė. 

Tel Kenvvood 5107 
VALANDOS 

’ nuo 9* 1! 
nuo 6 i

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso val.fNiio 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarime. 

Ofiso TeL: Bouievard 7820 
Namu Tėl: Prošpect 1930

Sako* 
užsibaigs dar 
narių

Telephone: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. RockweII St. 
Telephone: Rp.nublic 9723

JOHN B. BORDEN
•LIETUVIS ADVOKATAS 

2301 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pgtnyčios 6 iki 9.

Telefonas CanaI 1175.
Namai: 6459 S. Rocktvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Du tikiėtai S* M*
Skudui . #

Laidotuvių direktorius p. 
5. M. Sklidus, 718 W. 18th St., 
įrašė du naujus narius Drau
gijom Vieną tai savo žmoną 
Marę Skudienę. Taip sakant 
p. Skudas Draugi j on įrašė sa
vo gerąją pusę, o kitą naują

A. MASALSKIS
Lituanica' Avenue Phone Bouievard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica’Avenue l : Phone YaYds 113Š

Ofiso Tel. Bouievard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35fh St.
Cbr. of 35th and' Halsted Šts. t 

Ofiso valandos nuo 4-8 tifto6:80-8:80
Nedaliomis pagal sutarti.

• Konkurso ofisas pasigenda 
sekamų Draugijos narių: Ja
mes Sholtman, Onos Simonai- 
tienės ir Antano Marcinkevi
čiaus. Jie jau kaipo konkur
sai! ta i yra mirę, bet butų ge
rai, kad nors po vieną natrją 
narį įrašytų, kad gavus tikietą 
į Draugijos bankietą.

Konktirsantė p-ia Agnės 
Grakauskienė atbudo, pridavė 
tris naujas aplikacijas. Sako, 
kad iki pabaigos konkurso 
dar bus bent pustuzinis nau
jų narių. Linksma girdėti. 
Konkursantė M. Ratkevičiene 
taipgi sukruto darbuotis 
nauji nariai kaip zet 
iki konkursas 
keliolika naujų 
sianti. Puiku!

■» KIJMsl 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Tel. Bouievard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedfil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Pantis P. Zigmantas, 4653 
Mihvatikee Avė. jrašė Draitgi- 
jon savo žmoną Malviną Zig- 
monfienę. Jis už savo pasidar
bavimų Užšipelhė tikietą į 
tJraugiJos barikiėtą.

’t'ifciėtfts Iz. Masaičiui
P-hes Izidorius Masdlfis įra

šo tDratlgijon savb žmoną 
Stepaniją Masaitiėnę. Tokiu 
bildu, p. Masaitis gaurių tikie
tą j Draugijon bdrikietą dy-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyąte. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos rikys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj huo 10 iki 12.
Dadgdly atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
'kaip pirntiati.

4712 South Ashland At.
Phone Bouievard 7589

Phone Bouievard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Albert Kubilis, jaunuolis, 
Dratigijoh įrašė kon. K. Ste
ponavičius. Musų spėkos j£tu-< 
naiš nariais sėkmingai auga. 
Kbn. K. Stėporiavičius šiame 
ikbhkūrse įrašė gana didelį 
Skaičių jaunų narių; kiti kbn- 
kursantai taipgi įrašė nemažą 
skaičių jatmų barių.

, ^na Navickiene, brighton- 
padfeiėte; šių 'p-'riių »įrašė 
Draugijon kon. K. SteponavL' 
čius.

Mafė iii' Natalija Jakutytės. '' 
šios dvi sesutės, Marė ir Na

talija Jakštytės; \įsirašė Chica
gos Lietuvių Draugijon. Abi 
bridgeportietės apsukrios 
margaitės. Dabftr liko narė
mis geros organizacijos, ku
rioje galės ne tiktai apsirūpin
ti ligos ir pomirtinės įvykyje,* 
bet taipgi kiilturinianie darbe 
aktyviai dalyvauti. Gerai, kad 
kon. V. B. Anibrose šias ma
lonaus budo, gražaus išauklė
jimo p-les įrašė* į šią Draugi-’

žiftfi ir sau tinkdiną OrgRni- 
zficiją pd^iriiikti.

AM Antįahsditiis, Gžėnto- 
riiis. Šiimartife žhidgus, gėras 
lietuvis. Jį Draugijon ąrašėi 
kori. hulaw. tori. xBulaw 
konkurso ofisui jau pranešė, 
kad šiame vajuje dar įsirašys 
ir p-nia Andersonienė, p. 
Anidėršoiio geroji ptišė.

StOrllejĮ) fpbiittis, 2321 West 
Marųuette Rd. P-nų Pocių šei- 
irin yra pažangus, suhiftriųs 
ŽOionės. Abu :pp; Pociai yra 
ridpM>Hshii (Irdhgihgi, gero 
būdo je getfą Veiijaritys žmo- 
riės. Dabdr Dratigijori įsirašė 
pats p. St. Pocius, bet tikimės, 
kad greitu laiku įsirašys ir 
p-nia Pocienė. Lauksime, ka
da kon. Bulaw j>nio$ Pocie
nės aplikaciją atneš į Draugi
jos ofisą.

Valerijus Latvelius, iš ama
to džeriitorius. Šį narį įrašyti 
Draugijon kon. vedėjas gavo 
tipą iš p. St. Petrausko iš Rock- 
fordo. Na, o korikutso vedėjas 
gavęs gerą “tipą” skubiai ati
davė geram korikursantui F.' 
Bulawui, kuris gerą “tipą” pa-; 
vertė į gerą Draugijos narį. P-ų 
Latvėnų duktė jau piririėliau 
Draugijon buvo įstojusi, na o 
dabar ir pats Latvėhas jau čia.

Kleriiensas Laudariskas, eiče- 
rietiš; jį kon. F. Biilaw įrašė 
Draugijon. Geras žmogus ir! 
šio miešto pilietis.

Kon. K. Steponavičius

240 va- 
nedaug, 

visi Draugi
jos nariai kviečiami stropiau 
darbuotis, kad paskutinės de
šimts dienų musų darbo butų 
apvainikuota sėkmingumu.

Geo. Biėlaškas, towiileikiė-
• r/'*-; (■

tis. šiariie Draugijos korikur-į 
se gana mažai buvo įrašyta 
naujų narių iš taunleikės. Ga
lima šakyti, kad;yDraugija ap-! 
skritai turi mažą skaičių na
rių palyginus šų kitbriiiš dali
mis Chicagos pąiesto. Atrodo, 
kad taurileikUš 'hera derlinga 
dirva Chicagos Lięitiyių tDfųb-į 
gijos sėkmingam dugimriL 
Tiesa, šios apielinkės štdniib'ėš-' 
ni lietuviai prOfešionalai pri-i 
klauso, kaip tai * dt. StrikOlis, 
dr. Vezdlis ir kai kurie kiti: 
P-iias fiielaškdš/ ’ ^UltUripgas’ 
žmogus, žinojo,: :kad sulig sa-r 
vęs (ir organizacijų pasieŠkdti.1 
NeapsiCikO. ’ . ■ > ’ i V'''

Kon. A. AmlĮrasievičia į
■ , . !!>'.>■ Į

P-.nią, Elzbietą Tamkienę, 
westsidiėtę. Muštį konkursam- 
tas A. Ambrazevičius, tiesa 
pasakįds, šiamė'■ kbnkurse ma-t 
ižai pasižyihėjd, bcef kai kada, 
4š netyčių‘vieiią ’knų gerą narį 
įrašo.

Kon. Tranfc Bulaw

Jonas Činikas; - eicerietis. Šį 
jaunuolį įrašė koh. i F. Bulaw. 
P-nas Cinikas dar nie petšenas 
Chicagos gyveiitdjasį atvažia
vęs iš Bingharnpton, N. Y. /Bet 
jis per trumpą laikų spėjo ?šu 
kulturiniu gyvenimu sušįpa-

Dr. G K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marųuette Road 

arti Westerri Ąve. Hemlock 7828

Dr. V* A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki R 
Į0 iki 3.2 
;ed Si.

Draugijos bankietas įvyks 
lapkričio (Nov.) 2 d. Lietuvių 
Auditorijoje. Iki -bankieto li
ko tiktai 12 dienų. Visi Drau
gijos nariai, kurie įrašys vieną 
naują narį gaus tikietą į Drau 
gijos Jubiliejinį -bankietą dy
kai. Bankiete valgiai ir gėri
mai visą vakarą veltui. Bus 
puikus programas, po progra
mų! šokiai eis višą vdkdrų, 
geriau pasakius iki trečiai va
landai sekmadienio ryto.
+ Tikietas į Draugijos bankie
tą kainuos $2.00, bet tiems, 
kurie įrašo naują narį, tikię- 
t'as teikiamas veltui.* ' j 
;* * • ’ * ’ * ‘ -• • •

Draugijos konkurso ofisas^ 
atdaras visą dieną pirmadie
niais ir ketvirtadieniais. Kon- 
kursantai bei šiaip Draugijos 
nariai galite atvykti bile laiku 
pažymėtomis dienomis.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Rofli 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Įigų.

Ofisas 3162 So.
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned 
liomis ifr šventadieniais TO—12 

diena.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, viųe-prezidentas

Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi;Hienas savaitėje —pšiiėdšlfaiš ir ketvetgaiš nuo 9 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti ijstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti j 

čia pažymėtu laiku
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,

ėieri^ JiP Už savo' gerų da“rbą 
'įsijai ganu,a .(ta

Skudas buvo įrašęs kelioliką 
naujų narių pirmiau. P-ną 
Skudą, Šiairie Draugijos kon
kurse, galima pasveikiriti 
jo darbštumą.

įraše:
joseph Balčiūnas, 3200 So, 

Lowe Avė. P-nas Balčiūnas 
yra stambus kultūrinio darbo 
dalyvis, ypačiai Bridgeporto 
kolonijoje darbuojasi įvairiom 
se organizacijose. Svarbiausia 
yra SLA. 36 kp. finansų sek
retorius, ima aktyvų dalyvu- 
nią ir. daugelyje kitų draugijų, 
P-nas Balčiūnas kartu yra ir 
biznio žmogus, užlaiko gerai 
įrengtą .grOsernes ir bučernės 
biznį Čia pariiinėtu adresu^ 
Gerai, 'kad kon. V. B. Ambro
se p. Balčiūną įrašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon 
didesnį skaičių žymių veikėjų 
musų organizacijos eilėse^

Dr. Herzitian
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų .ir 
nuo 6 iki 7:30 vdl. vUkard.

Tel. CanaL 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar 'Central 7464

Konkursantui 
su i nebesiseka, 
iki šimtui narių 
stovi vietoj. Klausimas ar ga
lės išlyginti šimtinę naujais 
nariais. Jeigu jau Ambrose 
neįrašytų šimtą naujų narių, 
tai butų nė šis nė tas.

Senas Petras nesnaudžia. 
Nors jis maršuoja iŠ 
lengvo, bet jo darbas progre
suoja. Pasibaigus konkurso 
darbui jis stovės greta kori. 
Steponavičiaus. Jei kdkios dar 
jis Steponavičių gali prailenk-

Iki konkurso pabaigos liko 
tiktai 10 dienų arba 
landų. Laiko visai 
konkursantai

aktvvi 
ypačiai series- 

, taipgi įrafšė

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Bouievard 1310'.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashlahd Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iRd H 
vdl. po pietų ir ittib 1 iki 8f30 VAI. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valariddi diena.,.

Phonie MIDWAY 2880.

Konkurso ofisas aplaikė ži
nią iš Draugijos darbuotojo 
drg. Vinco Černausko, Spring- 
fieldo, kad būrys springfiel- 
diečių nusitarę atvykti į Drau 
gijos bankietą. Taipgi musų 
darbuotojas Antanas Skirmon- 
tas, Harvey, pranešė, kad iš 
ten taipgi dalyvausiąs -geras 
skaičius draugų Draugijos ganižflcijOs nariariis kaip kad 
bankiete. buvo pp. Grakauskai. Neabė-

Kon. Senas Petras

^iktdrijd fy&tidtyie, -riiiilo'*- 
naus budo jauna mergaitė, 
taunleikietė; ją Dratigijon įra
šė Senas Petras.

Detla Kamarauskas, 4107 S; 
Ashland Avė. P-nai Kama
rauskai laiko gerai įrengtą 
taverno biznį. Čia ne tiktai ga
lima gauti gerų gėrimų, bet ir 
skanių užkandžių. P-ia Ka
marauskienė yra mandagaus 
budo moteris.

, Nedaliomis
3343 South ___ _

Tel. Bouievard 1401
.Phone Canal 6122

Radvilas
P-nia Vincenta Radvilas, 

bridgeportietė, įrašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon p-Ię Helen 
Povilionis. P-lė Povilionis yra 
jaunuolė ir apsukri mėrgdifė. 
P-nia Radvilais už savo ipalši- 
darbavimą gavo tikietą į Drau 
gijos bankietą.

Tikietas p-niai O. 
Viiienei

P-nia Ona Viliene 
Draugijos narė, 
riitfoše laikuos 
Draugi j cm vieną gerą nRfį p. 
Antaną Milašių. P-nas A. Mi-, 
Irišius yra brightonparkiCtis, o 
p^nia 0. Vilienė yra northsi- 
dietė.

Kon. Agnės Grakaus-
- kienė įrašė:

P-hia Ėlsie KissHl, 4070 Ar- 
cher Avė. Golden Gate Buffet, 
taverno Savininkė. Šią j aitrią, 
sumanią biznio moterį įraše 
Draugijon kon. p-nia Agnas 
Grakauškienė.

John A. S vii oiv, 3351 Irving 
Park Blvd. P-nas J. Svilovv 
yra stambus biznierius, inteli- 
gentiškaš žmogtis. P-hia Svi- 
iow seneliau įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon, na, o da
bar ir jos žmogus čia.

Benjamin Grakoiv, tai pp. 
Grakauskų sūrius. P-nai Gra
kauskai seni Draugijos nariai 
ir aktyvus darbuotojai. P-nai 
Grakauskai Chicagos Lietuvių 
Draugijoje darbavosi kada ši 
organizacija dar buvo silpna, 
neskaitlinga. Šiandien, Drau
gija pasidarė galingas kūnas 
Chicagos He'tiivių gyveriitne 
ačiū tOkieiris dafbštiemš dr-

T T* KADŽIUS y ,/ /. /
668 Wėst 18th Streėt Phone Canal 6174

, . ^ MiMUDAS
V18 Wešt lŠtl? Street Phone Monroe 8377

' It J. ZOLP
164G tfasft 46ih Sti-eėt Phones Uatilevard 5208-8418

AKIŲ SPEOALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
^^^^Tėl. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių. Dirbtuve
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Cicero 5927

J. LIULE VIČIUS ,
4092 Archer Averiue ;. Phonė Lafayette 3572

jotina, kad pp. Grakauskų su-j 
riuS, laikui einant, bus taipgi 
atktyvus Draugijos narys.

P-nia A. Grakauskienė spar
čiai darbuojasi ir šiame Dr- 
•jos konkurse, įrašė jau gana 
gerą skaičių naujų narių.

■ • • ■ ■ ■ 1 1

Kon. Petronėlė Šliužas 
ir^šė:

P-nią Marę Pilfpavičiienę, 
vVCštsidietę, įrašė Draugijon 
kon. P. Šliužas. P-nia Pilipa-. 
Vičienė yra sumani namų šei-( 
hiihirikė.

•P-iiia Ahha Pikoraitis, taip-’ 
gi weštsidietė, graži pavyz
dingą gyvenimą mylinti ihote- 
riškė. Abi šias p-nias Draugi-į 
joti įrašė koh'kursahtė p-nia 
šliūžes. ' i •

>• ;t-.v '■••V “Al '>'•*»* j

Kori. M. Ratkevičieftė 
įraše:

iiViiliam Grauže, 2433 Wėšt^ 
46th iPlaeė. šis Draugijos maū- 
jas narys yra geras, automobi
lių mechanikas. Laiko gerai, 
įrengtą garažą, teikia tinka
mą patarnavimą savu ;;kbstti- 

keviciene šį <apsukrų —žmogių 
Draugijon įrašė; į

’■ • . ’ ' .'' ... « ’ T.

P-nia Mare Chensky, 4650 S. 
Western Avė. Ši musų Drau
gijos narė užlaiko gerai įren
gtą taverną čia paminėtu ad
resu. Neūbėjotina, kad mūšų 
organizacijos nariai keliauda
mi Weštern Avė. neužmirši: 
kad Čia randasi bėndrds orga
nizacijos narys taVerrio bizny
je—sustos pasisvečiuoti.

VARKALA, Draugijos Auditorius, 
rtd iki 8 vdl. 
raugijos ofisą

J

Telefonas Canal 0117

Mrs. Anelia K. Jarus/

B
 Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock .'9252 

Patarnauju prie 
, gįųidymo jiapuip 

se ar ligoninėse, 
.duodu . .massagę 

.____ Electric t r e a t-

mėrit ir magne- 
tie blankets ir tt.

S Moterims ir mer- 
ienoms patari- 

” - mai dovanai.

į Kiti Lietuviai Daktarat ■

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: riuovlO X. iki 2 po pietų 
. in nuo. 6 iki 8 yakaro. 
' šventadieniais tik susitarus

Phone Bouievard 8483

Paiil Balčiūnas 
Halsted St. 
užlaiko gerą 
ras Virėjas, 
šies valgiai, 
gamiriti netik atrierikoftiSkus, 
bet ir lietuviškus valgius.

John Burchick, ‘tai GmTiėld 
Parkd apielinkės gyventojas, 
dženitorus. P-nas J. Burchick 
yra rimto budo žmogus.

P-nia Kazimiera Mikeliams, 
120 W. lllth St., yra inteli
gentiška moteris. Ji kartu su 
Matukdniaiis laiko gerai įren
gtą trivferną. Pariktadieniais 
čia galima gauti užkandžiui 
geros žuvies, patarnavimas 
mandagus. į Draugiją įrašė 
Senas Petras.

Pijus Varnas, 5858 South 
Ashland Avė., dirba bartende- 
riu pas Draugijos narį J.

(Tąsa nusl. 3-čiam)

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDHKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Salygoš 
•Lengvais Išmokėjimais



NAUJIENOS, Chicago, M

Gerkit ir Reikalaukit

Paprastas

HT KI H

Budrik Furniture Martjon

Vienatinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina

ir aukščiau

tokios laisves

Kaina $2.00

NATHA! 
KANTE

Skausmas Dingsta
ŽAIBO Greitumu!

Nauji 1936 metų au 
tomobilių modeliai 

jau Chicagoje

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Vienuoliką milionų į 
rengimui kanalizocl 

jos Southsidėje

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

ko ir savininką Frank Palisi 
besidarbuojant prie savo bravo
rėlio.

balsas žavėjo 
sytojų

Pure Oil Building bondh’ęl-į 
derių komitetas užvedė bylą 
Siiperior teisme, kurioje reiki*'

Suėmė degtinės varyk 
lą priemiestyje

Pastębęfcit, Raudona Kryžių 
ant Plastėrio kada pirksit

Ir susikalbėk su jo
mis: pirmiau vienaip, 

dabar kitaip!

Byloj reikalaujama 10 
milionų dolerių iš Chi- 

cagos miesto

irogos
ruo labiau, kad tai man pade 
o geriau suprasti tai, kas de 
laši Lietuvoje.

Julia Augustiene.

Atleido federalius sar 
gus pieno streiko 

distrikte

Rengiasi iškilmin
gam parodos atida 
rymai Fair krau

tuvėje

pasauly ii dirbinėto jų chirurgiškų dalykų
Parduodamos Visose VaistynSse 7

NAUJI LIETUVIŠKI PROGRAMAI: Subatos vakare jus girdysite gra 
WCFL, M k. 9:30 . vakare. Taipgi NedSlios vakare 10 valanda

Tėvai, nupirkite dovanų, savo 
vaikams šitą knygą.

Teatre
IŠ svei- 

suprasti, 
daug ko 

Būtent, ti-

Chicagos Lietuvių 
Draugija

. Skaitydamas pieno streiką 
pasibaigusiu, federalis marša
las Chicagoje atleido iš'tarny
bos 75 specialius sargus, kurie 
dęžuravo streiko apielinkėse. 
Valdžiai jie kainavo $7,000. 
Bandys tuos pinigus išsikolek- 
tuoti iš pieninių.

programa iš stoties 
WCFL stoties.

|,l| I

Latvijoje, kaip žinote, žmo
nes dar mažiau laisvės teturi, 
negu Lietuvoje. Todėl visai 
suprantama, kad iš ten atvy
kę delegatai pilnai rėmė kon
greso rengėjus. ’

Apskritai apie kongresą ga
liu pasakyti štai ką: konkre
tus naudos jis vargu atneš. Bet 
kongreso dalyviams jis, buvo 
naudingas. Naudingas tuo at
žvilgiu, kad davė progos pa
matyti, kas dabar dedasi Lie
tuvoje. Būtent, kas tik no
rėjo, tas galėjo pamatyti, jog 
Lietuvoje daug kas nėra taip, 
kaip turėtų būti.

Beje, kongresas sudarė Pa
saulio Lietuvių Sąjungą, kuri 
išdirbs statutą, kad suvienyti 
pasaulio lietuvius bei rūpintis 
sušaukimu kito kongreso. Jei

nas ir tvarkomas 
iraėjusis, tai galima iš anksto 
pasakyti, jog jis mažai arba 
r visai naudos neturės.

Tai tiek aš norėjau pasaky- 
i. O dabar baigdama noriu 
tadėkoti Chicagos Lietuvių 
draugijai už suteikimą man 

dalyvauti kongrese.

jiems sumanymams ir rezoliu
cijų svarstymams beliko pas
kutinė diena. Rytmetinės se
sijos neįvyko, kadangi, kaip 
pirmininkas pranešė , komisi
jos nesuspėjusios rezoliucijas 
sutvarkyti. Buvo beveik tre
čią valandą po pietų, kai pra
sidėjo paskutinė sesija. Aiš
kus dalykas, jok tinkamai ap
svarstyti rezoliucijas jau nebe
buvo galima. Be to, matyti, 
kai kurie delegatai nekantra
vo ir norėjo kongresą! kaip 
galima greičiau baigti. To
dėl jie nusitarė be jokių dis
kusijų priimti viską, kas tik 
buvo pasiūlyta. Taip ir pa
darė.

šeštadienj chicagiečiai turėjo 
pirmą progą pamatyti naujus 
1936 metų automobilius. Su 
naujais modeliais rinkon išėjo 
Ford Bendrovė ir Pontiac. Ki
tos firmos paleis savo produk
tus rinkon šiomis dienomis. 
Lapkr. 2 d. Chicagos skerdyk
lų amfiteatre atsidarys visų 
11)36 automobilių paroda. ,

Ši savaite — paskutinė s 
eksponatams

Šią savaitę yra paskutinė 
surinkimui audinių ir visokių 
rankdarbių parodai. Tų, ku
rie turi ką nors, parodon pra
šom pristatyti eksponatus 
kuo greičiausiai Vytautui Be- 
liajui, 3259 S. Halsted St.

Visi jūsų ^dalykai bus su
grąžinti ir pąrodos laike bus 
saugomi. Jeigu turite kokių 
rankdarbių • pardavimui tai 
turėsite gerą’, progą juos par
duoti pąroįoį laikų;,

Vytautas Beria jus.

1936 Rądios Gražiuose ka 
binetuose nuo

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St / 

TeL YARDS 0803

Prašo rankdarbių; ruošiamas 
įdomus programas.

Lietuviškos
De«rtin8»

1 “Toliaus, Chicagos Lietuvių 
Draugija pripažįsta, kad stei
gimas Pasaulio Lietuvių Są
jungos tokiais pagrindais, kaip 
nutarta (ir vėl nedavus dele
gatams klausimą išdiskusuoti) 
Kauno Kongrese, yra neprak
tiškas, nes pagal Kongreso ve
dėjų sumanymą, toje Sąjun
goje visą kontrolę paims į sa
vo rankas Kaunas, o užsienio 
lietuviai joje faktinai neturės 
jokio balso.

“Pagalios, Chicagos Lietuvių 
Draugija pareiškia, kad jeigu 
bus šaukiamas kitas pasaulio 
lietuvių kongresas, tai iš ank
sto turi būt užtikrinta išeivi
jos delegatams pilna diskusi
jų laisvė, o jeigu Lietuvoje to
kios laisvės garantuoti negali
ma, tai kad jisai susirinktų ki- 
kioje šalyje: kuV nėra suvar
žytos piliečių teisės”.

, Tekstas šios rezoliucijos bu
vo pasiųstas Draugijai Užsie
nio Lietuviams Remti (DULR). 
, Baigiant susirinkimą buvo 
programas. Pirmyn choro na
riai vykusiai sudainavo kelio- 
Įiką gražių dainelių — solo, 
duetą, kvartetas. Programo da-

Šis Draugijos susirinkimas 
j-nios Augustienės raportu bu
žo tikrai patenkintas, jį pri
zmė vienu balsu. Išklausius 
r priėmus delegatės p-nios J. 
Augustienės reportą buvo pa
siūlyta ir vienu balsu susirin
kimo priimta Lietuvių Pasau- 
*įnio Kongreso klausimu se
kamą rezoliucija:

“Chicagos Lietuvių Draugija, 
išklausius raportą savo delega
tės, Julijos Augustienės, apie 
Pasaulio Lietuvių Kongresą, 
Kuris įvyko Kaune, rugp. mė
nesį, pripažysta, kad tas < kon
gresas buvo vedamas nedemo
kratiškai, nes delegatams ne
buvo leidžiama diskusuoti re
feratais, kurie buvo tenai skai-

Plus 
apdr.

. 3 ar Daugiau 
į MtjŠ PAIMAM IR PRlŠTATOM Į 

CAPITOL CIEAMERS
159 N. State St.,, Kamb. 1323 

Dearborn 8746

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Federaliai agentai užtiko 
degtinės varyklą aplūžusiam 
name, ties 3411 N. Natoma 
avehufe, Norwood parke. Ūžti-

Harrison High School studen
tė, moka gražiai lietuvių kal
bą, gero apsėjimo, padoriai 
auklėjama. P-nai Cukurai tris 
kartus aplankė Lietuvą sykiu 
su jais ir jų dukrelė Aldona. 
P-lę Cykuraitę Chicagos Lie
tuvių Draugijon įrašė Senas 
Petras. Dabar lauksime, kada 
pp. Cukurai įsirašys Draugi-

draugiški, 
žmonės. P-nai

Dailės paroda, 
gražus programas 
musų artistų 
tam įvykiui; Tarp tų, nuo ku
rių jau gavome pasižadėjimą 
atidarimo pfograme dalyvau
ti, yra — p. Genovaitė SidiŠ- 
kis-Giedraitis, viena iŠ gar
siųjų dainininkų, lietuvių tar
pe. Ji yra dainavusi kartu 
su Babravičium, ir yra vargo
nininkė š v. Dovydo bažnyčios; 
p-lė Elena Vespendraitė, jau
na dainininkė, kurios gražus 

daugumą kldU- 
p-lė Valerija Chėpu- 
geriausia smuikininkė 

lietuvaičių tarpe; 7 šokikas Vy
tautas Beliajus ir daugelis ki-

Pasiūlo Jums pilną vertybę rakandų už mažas kainas.
PEČIAI, LOVOS, SPRINGSAI, MATRACAI, STALAI, KĖDĖS, 

SMOKERS, LEMPOS, PARLOR SETAI, BEDROOM SETAI.

kitas kongresas bus veda- lyviai 
taip, kaip Trilikaitė, • Rukštėla, 

Jurgis Steponavičius 
Susirinkimus 

roj nuotaikoj.
— Petras Bedalis

Lapkričio 2, dvyliką valan
dą dieną Fair krautuvėje bus 
oficialiai atidaryta Lietuvių 

Turtingas ir 
žymiausių 

yra rengiamas

Chicagos miesto 
pyksta. “Į ką tai panašu. Vie
ną dieną sako Vienaip, kitą die
ną visai priešingai. Nežinia nei 
ko nori.”
' Didelis pyktis pas aldermo- 
nus pasireiškė, kai vienos Chi
cagos moterų organizacijos na
res atėjo pas juos ir majorą 
reikalauti, kad cigaretų parda
vinėjimo leidimai butų nupi
ginti iki $50. Dabar jie yra 
$100.
> Aldermonai pyksta dėl to, 
kad kiek laiko atgal jie įvedė 
$100 leidimus, kadangi moterų 
organizacijos reikalavo tokiu 
budu drausti jei ne visiems, 
tai bent moteriškėms rūkyti. 
<‘Dabar kai visos ėmė rūkyti, 
tai mokesčiai jail per dideli.”

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

' • 1 ’ * t ' t ■ ' ~

“The Daina” yra parašytai Liet 
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno. |

Washingtorias davė vienuoli
ką milionų penkis šimtus tūks
tančių dolerių Chicagai įrengi- 

Ijinui kanalizacijos vamzdžių 
aldermonai' miesto pietinėje dalyje. Įvai

riems kitiems darbams Illinois 
valstijoje davė kitą dešimts 
milionų.

Grigohiutė, Rimkiutė,liauja ,10,000,000 dolerių nuo- 
Pukis it stoiių iš miesto. Byla išsivystė 

iš fakto, kad miestas davė lei- 
ųžsibaigė gę- dimą pastatyti šalę Pure Oil 

Building naują dangoraižį, ku
ris kenks to namo viešo ir 
brangiai įrengto garažo bizniui.

Prie viso to noriu dar vienu 
dalyką pabrėžti. Būtent, dele
gatų mišrumą. Aš buvau 
mandatų komisijos narė. Ir 
štai kas pasirodė: iš Amerikos 
dalyvavo 55 delegatai iš 105. 
Įdomu, kad iš Latvijos atvy
ko net 23. Tokia maža kolo
nija, o tiek daug delegatų pri
siuntė! Kiti suvažiavo iš Pie
tų Amerikos, Anglijos, Fran
ci jos, Vokietijos ir net Itali-

Jos. F. Budrik, Ine
3417 SOUTH HALSTED STREET

Žymiausių Išdirbysčių:

RADIONAS
RCA LICENSED
PHILCO
ZENITH
CROSLEY

RAPORTAS
Spalių 8 d. 1935 m. 

Iš Pasaulio Lietuvių Kongreso 
Kaune

Kaip žinote, Pasaulio Lie
tuvių Kongresas atsidarė Kau
ne rugpiučio 11 d. ir pasibai
gė rugpiučio 17 d. Tame kon
grese ir aš turėjau garbės at
stovauti Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Nežinau, kiek tas 
mano atstovavimas buvo tin
kamas, tačiau vieną galiu pa
sakyti, jog Kongresas buvo ve
damas taip, kad užsienių lie
tuviai, o ypač Amerikos lietu
viai, neturėjo progos laisvai 
diskusuoti jiems rupimus klau
simus bei savo nuomonę pa
reikšti. Dienotvarkė arba re
guliavimas, kaip jie Lietuvoje 
vadina, buvo paruoštas iš ank
sto. Paskaitos, kurios buvo 
iš anksto atspausdintos ir Kon
greso delegatams išdalintos, 
užėmė daugiausia laiko. O tai 
todėl, kad jos buvo skaitomos 
kongreso posėdžiuose. ~

Kongresas labai iškilmingai 
atsidarė Valstybės 
rugp. 11 d. po pietų, 
kinimų buvo galima 
jog Lietuvos žmonės 
tikisi iš kongreso 
kiši, kad užsieniečiai pasakys, 
jog jie pageidauja Lietuvoje 
laisvės 
kią jie turi Amerikoje. Bet, 
deja, jiems teko nusivilti. 
Pirmosiomis dienomis kongre
sas beveik nieko nesvarstė, o 
tik klausėsi paskaitų. Dvi die
nos buvo sugaištos: vieną die
ną kongreso dalyviai buvo pa
kviesti į paligoną pasižiū
rėti kariuomenės manievrų, o 
kitą dieną buvo šventė.

Visas darbas tad buvo atidė
tas paskutinėm dviem die
nom. Per tą trumpą laiką 
įvairios komisijos turėjo viso
kius klausimus apsvarstyti ir 
rezoliucijas parašyti. Nau-

DRESES 
IŠVALOM .

IšPROSINAM
Vyrų siutai ir
Topkautai—33c<

klauso į Chicagos Lietuvių 
Draugiją, o dabar pi Kava 
liausko gerą pusę, tai yra p-ii 
Kavaliauskienę, Senas Petrai 
Draugijon įrašė. P-nai Kava
liauskai laiko erdvingą taver
ną, yra draugiški žmonės 
Dar pravartu priminti, kad p 
Kavaliauskas yra pasižymėjęs 
savo taverno prekėmis prisi
dėti prie surengimo Draugijos 
Jubiliejinio bankieto. P-nic 
Kavaliauskienė yra mandag: 
inteligentiška moteris.

(Tasa iš pusi. 2-ro 
Straigį čia pažymėtu adresu. 
Gero budo, mandagus žmogus. 
Dabar abu su savo bosu p. 
Straigiu priklausys į vieną 
organizaciją.

P-nia Bronė Kavaliauskienė, 
1247 So. Cicero Avė. P-nas 
Kavaliauskas jau senai pri-

Aldona Cukuraitė
P-lė Aldona Cukuraitė, 752 

W. Cermak Rd., duktė pp 
Antano ir Veronikos Cukurų 
P-nai Cukurai yra plačiai ži
nomi biznieriai 
inteligentiški
Cukurai čia pažymėtu -adresu 
laiko gražiai įreiigt^ taverno 
biznį.

P-lė Aldona Cukuraitė yra

1936 Skalbyklos ABC, MAY
TAG, WESTINGHOUSE, 
APEX, THOR, ĖASY 

' WASHERS, COLLON.
Kainos nuo

*49.50
Skalbiama ir Prosinama 

mašina už

*59.00
Keletas praeitų mėtų mode 

lių po

*29.50
IŠMOKĖJIMAI

Antradienis, spal. 22, 1935
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Pūblished Daily Except Sufiday by 
The Lithuanian NeWs Rub., Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription. Ratas:
$8.Q0 pei* year U Canąda
$5.00 per year outsidę of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Seęond Class Mattel 
March 7th 1914 ąt the Post Office 
of Chicago, 111. > under the act oi 
March Jrd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų ......__ ___ ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _____
Vienam, iąOnesiųf

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją —
Savaitei * ” ' ” "
Menesiui

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj,

jMetams
Pusei metą .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ..!....___
Vięnam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpi^aU)

mietams $8.00
Pusei metų --------------------------4.00
Trims mėnesiams __________  2.50
Piąjgus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
* ,. t . . » • “ .»

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75 <

* 3c 
18C

; 75c

. $5.0Q 
... 2.75 
X 1.50 
.. 1.00 
_ .75

BENDRAS FRONTAS
f—.■■U ■ ■ ■■

Darbininkų ir socialistų internacionalas, kuris lai
kė savo posėdžius Briuselyje, pasisakė prieš komunistų 
siūlomų bendrų frontų. Anglijos, Olandijos, Švedijos, 
Danijos ir Čekoslovakijos delegatai pareiškė, jog to 
fronto sudarymas tik duotų koinųųisUmš progos ardy
ti ir silpninti darbininkų ir socialistų judėjimų.

štai tie motyvai, dėl kurių pasiūlymas sudaryti 
bendrų frontų, buvo atmestas:

Jokio bendro fronto su Komunistų internacionalu 
negali būti, kol pačioje sovietų Rusijoje bus laikomi 
tūkstančiai socialistų ir radikalų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose. Jeigu Stalinas tikrai nori bendro 
fronto, tai jis turi parodyti nuoširdumų. Būtent, pri
valo paliuosuoti politiškus kalinius ir atsteigti politiš
kas laisves socialistams bei nuo tiesiosios linijos nukry- 
pusiems komunistams.

Kominterno septinto kongreso kalbos ir rezoliuci’ 
jos rodo, jog komunistai visai nemano keisti savo poli
tikos. Jie po senovės bandys ardyti organizuotų darbi
ninkų judėjimų bei stengsis sunaikinti soęialistų par-? 
tijas. ’f'

Komintemas, kaip ir pirma, yra užsimojęs įvelti 
Vakarų Europos darbininkus į neatsakomingas avan
tiūras, kas neišvengiamai gali privesti tik prie pralai
mėjimo ir. fašizmo įsigalėjimo.

Kominternas vis dar neatsižada nuo kovos prieš 
tuos organizuotus darbininkus, kurie priklauso Inter
nacionale! Profesinių Sąjungų Federacijai. Tai daro
ma todėl, kad komunistai "nori atitraukti organizuotas 
darbininkų grupes. Pasėkos to aiškios: darbininkų vie
nybė yra ardoma ir tuo pačiu yra silpninama jų jėgos 
atsispirti prieš išnaudotojus ekonominėje srityje.

Kiek anksčiau nuo bendro fronto su koinunistųis 
atsisakė Internacionale Profesinių Sąjungų Federacija, 
kuri laikė kongresų Kopenhagoje. Australijos darbinin
kai irgi griežtai pareiškė, jog jie savo tarpe nenori tu-' 
rėti organizuotų klikų, atseit, komunistiškų bfaųdųobų>

Kaip atrodo, tai komunistams su bendru frontu ne
labai tesiseka. Sakoma, jog labdarybė prasideda namie. 
Tad ir šiuo atveju bendro fronto klausimas pirmiausių 
turėtų būti išspręstas pųčioje Rusijoje, kur Stalinai vi
sokių opozicijų triuškina bę jokio pasigailėjimo, h* koji 
Rusijoje socialistai ir kitokios rųšies radikalai yra kal
kinami kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose, tųį 
tol it pasaulio darbininkui žiūrės su nepasitikėjimu į 
bendrų frontų. ’

UŽDRAUS PROPAGANDA

Planuojama pravesti įstatymas, kuris draustų 
timų valstybių propagandistams naudoti radio. 
tomą valstybėms, kurios kariauja. Jau į kongresą buvo 
įneštas bilius, siekiantis propagandą suvaržyti. Bet tofai 
suvaržymas turėtų bųti naudojamas tik tuo atveju, jei 
Aniėrika įsiveltų, į karą. Tačiau dabar tą. bilių bus ban
doma pakeisti ta prasme, kad uždraustų propagandą ir 
prieš karo paskelbimą. Girdi, kitų valstybių propagan
distai gali įvelti Ameriką į visokius nesusipratimus.

Jei, įstatymas bus priimtas, tai propaganda sveti
mų valstybių nardai negalės būti varoma per radio be 
valstybės sekretoriaus sutikimo. O jei radio stotys ne
silaikys to patvarkymo, tai jos bus baudžiamos. Fakti- 
nai tai reikš uždėjimą cenzūros.

ARTHŲR HENDERSON

• ' , J » . •ry■

tęs prieš mirtį jis gulėjo, ligoninėj# ir jam buvo drau
džiama ląikraščiaį skaitytį. .

Su Hendersono mirtimi pasaulis neteko vieno karš- 
čiausių taikos šalininkų —t,.,,,, ,    

KLAIPĖDOS KRAŠTAS PASITIKO

Pervažiavus Vokietijos sieną Vaitkus buvo 
iškilmingai pasitiktas kiekvienoje 

jgąįpędk^ašto st<^
^LĄIPęDĄ.-.- Atląntiko nu

galėtojas Įeit. Feliksas Vaitkus 
negavęs Londone aklam skridį- 
mųį Rengto lėktuvo ir todėh 
nęgąlęįamąs tęsti kejionę ogu 
į Lietuvą lėktuvų, paprąs- 
tų tįąpspprtįų lėktuvu, Loų-

i Berlyną, įns jį 
iškilmingai pą#itįko Liętuyos 
pasiuntinybė.

Buvo manoma pasiųsti Lie
tuvos lėktuvu# į Ęarąjiąųčįų, 
kuri# jį teų paijtųitų ir parjek- 
diųtų į Lietuvą, Ęęt Vokietijos 
nacių vaĮdžią nedavė leidiRP 
Lietuvos lėktuvams skristi; į 
Vokietijos teritoriją*

Tąd Vaitkui iš Bęijlyno teko 
vykti į Klaipėdą traukinių-ir 
tik Klaipėdoje jį galėjo pasi
tikti Liętuvo# lėktuvas, kuriuo 
jis ir i^u#krįdo/į

F. Vaitkus į Klaipėdos kraš
tą. ątyyko spalių 2 d. ryte. Kaip 
tik jis Fagiegiųpse pervažiayo 
įiętųyų# sįęngj ir išlipo persės
ti į' Lietuvos traųkmį, tuoj pra
sidėjo iškilmės.
i Pagiegįuese jis buvo pasitik
tas su muzika. Sveikinimo kaL 
bąs paąąkė Klaipėdos krašto, 
“patriarchas’^ senelis Marty
nas Jankus, kuri# u| liętiiyvhę 
koyųjų visą savo ijgą 
daug kentėjo nuo vokiečių^ o 
laife k(W btyvo 
I Sibirą.; het viską pęrgyyęną 
ir vis dar nepaliauja dirbęs, 
ietuvybei. Sveikino taipjau 

T-to Pčst* pulko, vadas pulk- 
Genys ir k. O moterys > jam 
įteikė daug gėlių. puoSčim

Po to prasidėjo triumfalis 
Vaitkau#, yą^viįnas į Klaipė-, 
dą. No^s žmoUČs tik vėlai su
žinojo apie Vaitkaus atvykimą, 
bet kiekvienoje stotyje rinkosi 
didžiausios minios žmonių, Te
ko kiel^vieųoj stoty ^stabdyti; 
traukinį. Visur muzika, vis,u$ 
sveikinimai Atląųto ųų^alėto^ 
TO

Šilutėje moterys jo vagoną 
išpuošė gėlėmis, o patį Vaitkįį 
apjuok ąžuolų lapjį

Arthur Hendersop, buvo vienas įžymiausių Angli
jos Darbo Partijos vadų.. Antrame darbiečių kabinete 
jis ęjo užsienių reikalų ministęrįo paręjgąs. Tąda jįs; 
jau su didžiausiu pasišventimu pradėjo dirbti taikos, 
labui ir buvo išrinktas pasaulio nuąįginkląvimo konfę- 
ręncijos prezidentu. Nors darbščių kabinetas ir bųyo 

bet nųsįginklayi^9 įm^enepifeg. prezi^eų^ 
i jis pasiliko ligi pat savo mirties. Už pasidarbavimą 
ukos labui pernai jam buvo paskirta Nobelio dovanai1 

Mirė jis nieko nežinodamas apie tai, kad Mussoliųi

• nuverstai, 
tu 
taikos

' jį $$»tiko kj-aštjo
gubernatorius, Kurkaūskasi, 
^iręl^ęrij^ 'Suninkąs Bijįj- 
vclaitis, ' |^įį| JČįaipėdos skjt- 
riffls, skridimo remį-
IJip draugijų fWr-
vai. iį įji^iaMSIĄ Žfnonių įpinj^ 
Bet Vaitkus ilįąį.j
negalėjo užtrukti, nes jo laukę 
lėktuvas ir jis tą pačią dieną 
turėjo bųti lįįaųnę. Tad pb w 
prastų visi sKuiW
yyįpo į Vik^rijjąą viešbuty 
buvo surengti iškilmingi pri
minio pietus, kuriuose kąlb|jų 
lįLląipędos krašto gubernatorių# 
ir daug kitų žymių Klaipėdos 
krašto žmonių. Papietavus 
Yąi^ku^ nuvyko į gubernato
riaus. namus oficialiam vųzitųū 
ir $ ten išvyko į Rumpiškė# 
aerodromą, iš kur ir išskrido į 
Kauną.

Klaipėdiečiai apie F. Vaitkų 
, i’ ■ ■ -- I '■

“Lietuvos Keleivis” įdėj^ pĮą*. 
Čių aprašymų apie F. Vaitkau# 
atvykimą, 10 pasitikimą ir ^ą- 
sikalbęjim^ sų lakunu. Tarp 
kitko tąįs ^jąi^ėdos lietuyiiį 
dienraštis rašo:

. “Klaipėda, nors vėlokai 
žinojo apie laukiamą garbę pa
matyti lakuųą Vaitkų, bet sto
tyje ąųęįrmk? nepaprastai gū
singąjį Štųtįę# tiltas buvo kw 
tai "apgultas klaipėdiškių, sįtę- 
tięs peronas, gatvės mirgęjų 
nuo nekantraujančiųjų tųO 
greičiau ^vy^"tą spariiuotg||

Lietuvoj; ir užgieąyj. Musų ir 
rinkimų proga ' iš kiti| valsty
bių atvykę iotografai > netekę 
gąjvų yreąi pro lankias įpinias. 
Motiųęą ąnt rauku kėlė savo 
ląą^įukus, ką4 įąlętų matyti 

topfdos
“U. $ę)ėmis ąpkąĮšyto vago

no, orkesjrid ųrojafe miųiopis, 
kaukiant pąsvoi;kiiĮimųą, mė
tant gėlių puokštes, Kląipėdos 
vyriąuąybei svęilunąnt, pasiro
dę Feliksas Vąitkųą.

“Žmonių vaizduotoje didvy
rio sąvoka visuomet n,eteisin- 
gąi sudarda, laikraščiams kę- 
liąnt. ųuąipeliduąję ^ro dUąįiųs 
žygius,; aukštinant jo asmeny
bę, nęnoromįs: mes patį garbi
namąjį apipiname savybėmis,, 
kokias jis privalėtų; turėti, o ne 
kokias jis (tikrumoje turi.

“Ne. aukšto ūgio, liesas, kiek 
pavargęs Feliksas Vaitkus da
ro eilinio Amerikos lietuvio 
jaunuolio įspūdį. Tyliai šneka 
ir kąįp pats, pareiškę, nęra ge
ras šnekėtoją ypač viešoje 
yi^tpj<ę,. prieš dĮdėspę publiką, 

j ime, jįartaię. ęu. ranką p^taięp 
ų^rivįąnčių ająį plW" 
kų puoštę. Kąip prie stoties 
įsę^o į vainikai^ apkrautą- ąų- 
tomokįiį, kad galėtų geriau jį 
nąątyti ir fotografai, yie- 
nąs: iį pąlydovų paprašę pąsi- 
ąįotl aulsąęĮąu. Jis jaųt$sį ląbąi 
n#jaukiąi, $0 parau-* 
do. Atrodė lyg, jaunuolis mo
kytojo akiyaį^dojįęi įš vięo. ma- 
tyU Md Feliksas^ Vaitkus yra 
šeimynos žmogus,' kuris nepra
tęs p$# viįeąojO gyvępin|o, nę* 
ipč^s^s trisak^Fiųgos rekla
mos ir njtimąl ŠąUkiębį svei
kinant, jis kar®^nuo /karto 
pąmpsupdayę, ranka, trumpai 
^ųsi^ypsodayo. Tįlus savo ama
tą Uąiębin’įn^as, pasišventėlis, 
kuriį, matomai, didelę savo 
gyvenimo dąjj yra praleidi 
ąęro motorų dirbtuvėje, avia
cijos mokykloje, prie braižinių 
įtytos* Vaitkąųs bpipžaį yra 
IdjO' procentų lietuviški,' nors 
ji# kalba lietuviškai su žymiai 
pą^tebimu anglišku akcentu, 
dąjžnai pridėdamas žodelyčius 
“ųo”, “yes”, “engine” (maši
ną). Negalima iš jo dąugiąu, 
Skalauti, nes jis, kąip žinome,, 
gipięs, augęs ir mokslus ėjęs 
ąįęgliškoje mokykloje ir savo 
|ęyų kalbą girdėdavo tik namo 
grįžęs. Be t Šiaip jis gana lais-į 
vai pasakoja savo pergyventus 
įspūdžius. . "

“—Ar pirmą kartą esi Lietu-' 
įih3e? * ■ U 
; “—No, nę pirmą!
, “Klausinėtojai visi nustemba, 
.pęs gerai žino, kad Vąitl<us 
niekuomet nėra matęs Lietu- 
yps. Klausia pąaiškiniipų.

“—Aš esu buvęs jau Lietu
vos pasiuntinybėje Londęne. 
juk ten irgi mažutė Lietuvos 
tįritorija, - 
,ąis Vaitkus

“—Koks pirmas’ įspūdi# Lię- 
' "'U

—Labai ge.rą#Fypątingąi mą- 
nę nustebino tai, kad vos

iš Klaipėdos stętįęs, aš pa- 
įpjąčiau Dariaus-Girėno gatvę, 
gurios pavadinimas priminė 
įiąno draugų tragišką kelionę.

—Svarbiausia nutūpimo prie- 
Žąstis Airijoje?

“—Man bęą-krendąnt, po kięk 
laiko pradėjo sunktis laukant 
bęnzinas ir tuo budu jo tiekis 
kąs. valandą mažėjo ir mano 
kelionė vis dąiėsį pa’yęjingesr 

nors mašina veikė nepa
kąstai gerai. Iš Airijos su di

daskristi ligi Vokietijos, bet 
ten aš nenorėjau nusileisti, o 
nusileisti Dubline ar Anglijoj 
nebuvo galima dėl tirštų mig
ių.

“—O kada atvyksta žmona? 
— paklausė viena klaipėdiškė.

‘‘—žmona bus po dviejų die
nų Kaune. Ji labai prašėsi pa
imti drauge į Lituaniką, bet 
aš joja# budu nesutikau. Ir 
bęndrai vienam yra, geriau 
skristi, nes. viena galva visuo
met geriau, negu dvi galvos, o 
ypač jeigu dar kyla nevieno
dos nuomonės dėl vadovavimo. 
Lėkdamas aš vairavau lėktuvą 
kojomis, o rankąs turėjau lais
vas instrumentų patikrinimui, 
na ir pavalgymui.

“Paklausias dėl ko neišskri
do ankščiau, Vaitkus atsakė, 
kad visą vasarą nebuvę gero 
oro. To oro nebuvę ir dąbąr, 
bet jis ųorėjęs ištesėti savb žo
dį. Bet svarbiausiai ^žiąugįųpąi, 
kad mano sprandas tyko svęi-

ka# ir laimingai perskridau At
lantą.

“—Aš nežinau, dėl ko man; 
tokios didelės iškilmės Lietuvo
je surengiamos, nesf, aš to nesu 
vertas, — kukliai aiškinasi 
Vaitkus, kuriam iš visų pusių 
buvo pilamos gėlės ir šaukiama 
Įvąlio. '■

“—Juk, aš turėjau gerą skri
dimą, man pavyko, buvo gera 
mašina ir dėl to jus Čia man 
Įtiek garbės reiškiate. Dėkoju 
(širdingai klaipėdiškiams už 
morališką ir materiališką parė- 
įmimą ir manau, kad ą| dar pa
darysiu vieną žygį, kuris galu
tinai įvykdys mano pinntakunų 
testamentą.

Rumpiškės aerbdroip^ #PSi~ 
vilkęs lakūno rūbai# ir u^ąidę- 
jęs akinius, lėktuvo propele
riams pradėjus ųžti, miniai 
griausmingai i^įškiaut ^tąiąvėi- 
kinimą, Vaitkų# pamosavo su 
(ranka, apsuko ratą ir išvyko 
'miglotame kelyje į liauną.”

kukliai aiškinasi

ĄL Baikštys

Burnos Higiena

den- 
den-

įvai- 
taip

kalba šypsodama- 
•*<‘V | ;<• 5) ?\ ' * 4 4

gali atsirasti
gali užsinuo-

burnos ligų*
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(guminę pūslę su karštu van
deniu)' arbą Ridantį kompre
są. Šildantis kompresas daro
mas šitokių bųd,u: markiname 
skepetaitę karštam vandeny ir 
uždedame ją, ant skaudamos 
vietos, o ant skepetaites deda
me dar ceratą arba vaškinį po
pierių, paskui, visa tą apvinio- 
ję vata, užrišame.
, Tačiau, jei dantys nebeskau
da, tai dar nereiškia, kad jie 
yra sveiki. Tik dantų gydyto
jas gąlį visai išgydyti dantis. 
Todėl ligonis, turįs tokius dan
tis, privalo kuo greičiausiai 
brieptis j dantų gydytoją.

Apskritai, žmonės nesupran
ta,’ kolp didelis pavojus gręsia 
negydant sugedusius dantis. 
Nesveiki dantys labai greit vi- 
'sąį išbyra, o žmogus, kuris ne
turi dantų ąrbą turi juos blo
gus, negali turėti ir sveiką pil
vą. Bę to, aplūžę dantys gali 
sužeisti burnos gleivinę, o toj 
sužeistoj vietoj 
vėžys arba šiaip 
dyti kraujas.

Be įvairiausių
labiausiai yra išsiplėtojęs bur
nos gleivines uždegimas. Jį 
žmogus įsigyja tada, kada blo- 
gąi prižiūri dantis ir, apskri
tai, nehigieniškai laiko burną. 
ŽapogUS, tąja liga sirgdamas, 
jaučią, jog jo burna džiūsta ir 
skauda (ypač valgant). Ser
gant burnos gleivinės uždegi
mu, reikia plauti burną silpnu 
taniuos tirpiniu (pusė arbati
nio šaukštuko į stiklą virinto 
vandens). Tiesa, burnos gleivi
nes uždegimu galima susirgti 
ir itada, kada žmogus labai 
daug ruko arba valgo per daug 
šaltu# bei karštus valgius.

Taip pat reikia gydytis, jei 
toks įdegimas atsiranda lupų 
kamputėse; jis iškyla nuo ne
higieniško burnos laikymo.

Jei ant lupų iškyla spuoge
lis, reikią jį gydyti, priimant 
aspiriną, bet jokiu budu negali

ama jį perdurti, nes iš perdur
to spuogelio pasidaro Šašas. /

Pavojingiausia, jei ant lupų 
iškyla vėžys. Jis atsiranda kąip 
mažai skaudanti opelė, aplink 
kurią e#fi charąkteringas su
kietėjimą#. Apskritai, toji ope
lė mažą! skauda ir todėl ligo
nis dažniausiai nesikreipia į 
gydytoją, gydosi net naminiais 
vaistais. Tačiau tokiais atve
jais neatidėliojant reikia kreip
tis į chirurgą. Jei laiku išplau
sime lupų vėžį, galime visai 
pagyti, bet pasivėlavę galime 
nebepagyti. .

PREZIDENTO SEKRETORĖ

delis ir įkyrų#, gali užsitęsti 
gana ilgokai. Po to įįgppis greit 
pradeda jaustų kad jų dąntyą 
kiek iškyla. ' Veidą# ištinsta, 
kartais pakylą kaištis. Dąžųai 
ir drebulys imu kXČ#ti. T(dcį 
dantį jau sunku beiŠgelbū<ti, 
kartais net vjsąj

Kyla klausimą#, kw reikią 
pasisaugoti, kad dantys nesu
sirgtų?

Kadangi dantys pradeda sirg
ti dėl užsilikusių tarp daųtų 
pūvančių maisto dalelių, tad 
geriausiai plauti dantis po 
kiekvieno valgymo. Plauti dan
tis reikia šepetuku, šepetukas 
turį būti kięk išlenktas ir iš
kirptas. Sveikiausia dantis va-

nęt savo 
artimiausiems, nes, skolindami 
šepetuką, galime ■ jdfe paskui 
lengvai užsikrėsti. daugelis 
žmonių nemoka naudotis šepe
tuku. Reikia žinoti, jog dantis, 
geriausiai galima išvalyti ve
džiojant šepetuką išilgai danįų, 
bet ne skersai, kaip daugelis 
daro. Jei gyvenimo sąlygos ne
leidžia valyti dantis po kiek
vieno valgymo, tai reikia juos 
išvalyti nors einant .gulti* Tuo 
budu mes apsaugosime dantis 

i nuo sugedimo.
Kiekvienas du kart per me

tus (kad ir valant dantį#) tu
ri kreiptis į dantų gydytoją, 
kad apžiūrėtų ir sugydytų be- 
sigadinancius dantis. Be to, 
reikia pašalinti dantų akmenis. 
Tik akmens sukelia dantų sme
genų uždegimą ię išjudina pa
čius dantis. Reikia dar atmin
ti, jog dantų akmenis sunku 
pastebėti, ir pašalinti juos te
gali spęęialistas — gydytojas.

Tačiau, jei dąųti# skau
da, ręikia kuo greičiausiai 
kreiptis į gydytoją* jųi dėl ko
kių. nors priežasčių tai padary
ti negalima, pirmiausia reikia 
pačiam išvalyti (Skylutę nu
drožtu degtuku. Išvalytą sky
lutę reikia . pridengti spiritu 
arba jodu, po to pamirkyti 
eoliodiume (kurį galima gauti 
vaistinėje) vatos gabaliuką ir 
gerai juo užkišti skylutę. Tuo 
būdų apsaugosime dantį ųuo 
kenksrųingų įtakų.. Tąip pat ne 
pro šąįįi ištepti jodu sergančio 
danties smegenis. Jei skausmai 
yra dideli, reikia išgerti pusę 
^jramo aspirino arba piramido
no. (Kas turi silpną širdį, ver
čiau tenegeria piramidono).

Jei, yra kiek patinęs veidas 
ir, sukandus dantis, jie prade
da skaudėti, tai reikia padary
ti šaltą kompresą (pamirkyti 

/šaltame vandeny nosinę ir pri
dėti j-ą prie patinusios vietos;

* , ■ ' ♦ »

užsilikusių tarp dantų 
iisto dalelių, tad 
plauti dantis po

kięk išlenktas ir iš 
veikiausi

lyti kreidos milteliais. Šepetu
ko nereikia skolinti,

Kas norį būti sveikas, tas 
turi žinoti, kaip reikia saugoti 
savo sveikatą. Jeigu žmogus 
suprastu, kaip jis skriaudžia 
savą, nesirūpindamas savo dan
timis, jįs, be abejo, darytų vįr 
sa, kad išvengti gana didelių 
skausmų ir nereikalingų išlai
dų* Nors dantys yra tuo stip
resnį, kuo atsparesnis visas 
organizmas, tačiau geras dantų 
prižiūrėjimas tone labiausiai 
apsaugo mus nuo tų nemalo- 
ųumų, kurie yra susiję su 
dantų ligomis. Daugelis tik ta
da, kada pradeda dantys jau 
skaudėti, kreipiasi į dantų gy
dytoją. To neturi būti. Juk 
daug lengviau ir naudingiau 
užbėgti ligai už akių, negu ją 
paskui, įsigalėjusią, krapštyti 
laukan. 1

; * Dantys' yra sudaryti iš kieto 
'kaulinio audinio. Jie guli žan
dikaulių duobutėse. Tą danties 
sdalį, kurį išsįkiša burnoj, va
idiname danties karūnėlę (cp- 
rona dentis); tą danties dalį, 
kuri guli žandikauly, vadiname 
danties šaknįmį (radix dentis); 
tą danties dalį, kuri yra tarp 
karūnėlės ir Šaknies, vadiname 
danties kakleliu (coįjum 
tis); kaklelį iš visų pusių 
gia smegenys.

Dantų forma yra labai 
;rį, jų darbas ir uždaviniai
pat yra įvairus. Priešakiniais 
dantimis atkandame maistą; 
jų karūnėlės yra ilgos; tie dan
tys turi tiktai vieną šaknį. Už
pakaliniais dantimis sukramto- 
me maistą; jų karūnėlės yra 

J pląęios; tie dantys turi dvi ar
ba tris šaknis. ,

Dantų karūnėlė yra padeng
ta labai stipria ir atsparia pie- 

: ųinės s^ąįyos ųiedžiaga, emaliu 
Vadinama. Emalis saugo dan
tis nuo kenksmingų medžiagų,

Dantų šaknis dengia cemen
tas. Be emalio ir cępiento, į 
dąntięs SU.d,ėtį Įeina 4&C denti
ną#, kųriuę yra išklota danties 
vagelė. Toji danties vagelė yra 
pripildyta minkšta, švelnią 
substancija. Ji yra sudaryta 4 
daųgelįo indų ir nervinių ša
kelių ir todėl ji yra’ nepapras
tai jautri. ■.)

pantys ima gesti danties 
karūnėles srity* jei burna esti 
nešvariai laikoma, tai tarų! 
dantų užsilikęs maistas imą 

’piitl, o huo to puvimo atsira- 
$ųsi»ą riųgšjtyą pradeda naikinu 
ti danties emalių. Be to, ir sei- = 
lės, susimaišiusios su tomis 
rūgštimis, iipą “gręžti” dantų 
skylutę, Iš pradžių toji skylu
tė yra maža, bet ilgainiui ji dį- 

(dėją, pąlįesdama net dentiną... 
Toks dantis jau pradeda reaę 
guoli į šiltą ir šaltą valgį. Jei
gu tinkamai .dantį negydysimą, 
'deįntinąs pradės vi# daugiau 
gacŪntis ir galų gale gali pasi
daryti dantų smegenų uždega
mas. Skausmas, kuris yra di*

Marguerite Le Hand
Jos “bosui”, prezidentui Roose- 
veltui, atostogaujant, ir jo sek
retorė, Margueritę Le Hand, 
sumanė pasilsėti. Ji vieši San 
Francisco mieste.

dėti j-ą prie patinusios vietos; Reikalaukite “NAUJIENAS^ 
kompresą reikia nuolat keistiM ant bile kampo, kur parduoda- 
kad butų šaltas). imi laikraščiai. Pardavėjas lai-

Kitaip daroma, jei vęidas kraščių bus gatavas Jums pa
yra labai patinęs ir, jei yrą tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa- 
pakilęs karštis. Į patinusią vo smagumui, bet Jūsų pato- 
;vie^' dedame iomprėsį gumo delei. ’ “ ...........

kad butų šaltas)
> ». ’ » > .

yra labai patinęs
' 1 . AM * - ' f 1 ' *

mi laikraščiai. Pardavėjas lai-
. * a . . . . •’ . • » . -

i
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Lietuvių Jaunimo 
Draugija rengia 
Maskaradų šoki

DAINUOS CHICAGOS
OPEROJE

kiek-

Lietu- 
rengia

Lapkričio 2, aštuntų v. vak. 
South Town salėje Jaunuolių 
Draugija rengia maskaradi
nius šokius ir kviečia 
vienų talkon.

Beveik visi žino, kad 
vių Jaunimo Draugija
Dailės ir Meno Parodų, kuri 
taip pat atsidarys tų pačių 
dienų, Fair krautuvėje. Tam 
bus daug išlaidų, tad prašome 
visuomenės atsilankyti ir pa
remti šokius, kad padėti šias 
didžiausias išlaidas padengti. 
Mes esame tikri, kad jus pra
leisite linksmai savo laikų 
musų tarpe. '

Kurie atsilankys kostiumais, 
gaus dovanų. Gera orkestrą 
gros, ir abelnai turėsite kaip 
anglai sako, “Good time”. 
Vieta. South Town Hali, 6319 
So. Ashland Avė., įžanga tik 
35 centai.

Dainininke Helen Bartush, 
laimėjusi dainininkų konkur
sų, gavo solistės vietų Chica- 
goje operoje, kuri netrukus 
pradeda sezonų.

SLA. 226 kuopos va
karas jau nebetoli.

Bus suvaidinta komedija “Žy
das Statinėjė”; kalbės adv. 

K. P. Gugiš.

NORTH SIDE. — Ateinantį 
šeštadienį, spalių 26 d. SLA.- 
226 kuopa rengia šaulių vaka
rų J. Grigaičio Armitagę Hali] 
salėje, 3800 Armitagę Avė. 
Bus Suvaidinta komedija “Žy- 
das Statinėje”. Dainuos soTiš-. 
tai* tarp kurių, rodosi, ir p-niaj 
Nota Gugis. Susivienijiriio rei
kalais kalbės adv. ’K. P. Gu- 
gis.

, Po programo bus 
priė 
kos.
7:30

šokiai: 
Antano Jankausko mūzi- 
įžanga tik 25c. Pradžia: 
vdl. vakaro.

— >Kp. -korė^p.

Perkėlė of isų į kitų 
vietų J. Stokus & Co.

Iš Kanklių choro 
koncerto

BRIDGEPORT — Pereitų 
sekmadienį, spalių 20 d. įvy
ko Kanklių Choro Koncertas 
Lietuvių Auditorijoj, 
vavo p. A. ‘Kvedaras.

Programas, gana įvairus ir 
butų buvęs neblogas, jeigu bu
tų galėję apsieiti be politinės 
propagandos.

Išeina koks mulkis estradoj. 
Iš amato, rodos, barberys. Na 
ir vargšas žmogelis vargina

Vado-

Garsinkitės “N-nose

susirinkusių publikų apie pu
sę valandos be jdkio reikalo. 
P-s Kvedaras, kaip chorvedis, 
yra plačiai žinomas ir vienas 
iš gabesniųjų.

P-nia Kvedarienė dainavo 
koletų dainelių neblogiausiai. 
Ypač gerai pasižymėjo daino
je, “Mano Karžygis”.

Publikos galėjo būti 
450 žmonių. - Mat, buvo 
tas choras iš Roselando.

apie 
ir ki-

kad 
dainos, 

buvo iškėlę 
Tas parodo,

Pastebėtinas dalykas, 
laike “Internacionalo” 
nevisi choristai 
kumštis į aukštų, 
kad komunistų menas yra po 
biskį valomas, kaip ir pačios- 
partijos eiliniai nariai. j

— Buvęs.

MARQUETTE PARK — J. J.| 
Sirikus jau yra real eštate biz
nyje per 25 metus. jis turi 
įsteigęs firriių vardu J. Šili
ukus and Co. Pirmiau ši firiiiai 
turėjo ofisų adresu 1039 W. 
69th St. Dabar perkėlė savo, 
ofisų adresu 2442 W. 63rd St., 
visai netoli Western Avė.

Kadangi J. Sinkus and Co. 
šioje irpielinkėjė ttifi daug 
koštuiiierių, tai dabar kostu- 
meriams bus daug parankiau 
atsilankyti į jo ofisų.

7

IŠTEISINTA

(Sp.) i

ITALAI KOVOJA SU DžIUGLĖMIS TR KALNAIS J

Rytoj girdėsite gra
žų Naujienų Radio 

Programą
Jau bevėik mėtai' laikė, kai’ 

kiėkvieiių trečiadienio vakarų 
‘klausotės Naujienų radio pro
gramų . Tuose ptogramtiose 
dalyvauja įvairus musų artis
tai. Rytoj vakare dalyvaus 
(grupė artistų iš opefėtės “Gra
žioji Galatea”.'

Taigi, 'kaip 9 valandų Vaka
ro atsukite savo radio į Stotį 
WSBC. ir pasiklausykite Nau- 
jiėrių radio pirograino.

Ethiopijoje italams tenka susidurti ne vien su gynėjų kul
komis ir durtuvais, bet ir labai neprielankiomis gamtos sąly
gomis. Jiems kelių pastoja didžiuliai, tankiai sužėlę kalnai, ir 
beveik nepereinamos džiunglės, kur ikišiol turbut nei vierias 
žmogus kojos neįkėlė.

TRYS PRIEŠ PENKIASDEŠIMTS DU

i
fjrAitce

Go

' atrica ,

O

Baron Aloisi

kŪKtANlA

Kai Tautų Sąjungoj įvyko bdlsavirtiai reikale salikei jų priėš 
Italiją, 52 valstybės išėjo prieš Italijų, ir tik Vengrija ir Aust
rija stojo už. Albanija nąpasisakė, o kų Vokietija darys, nebū
dama Sąjungos narė, nežinia

S. Rdckivell St; Dr. A. J. . Mani
kas, daktara ėkvotėjas J1519 W. 
43 St.. tėl. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarką .(Bondsmanai);

, K.: Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St, tėl. Lafayette 2418; -J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 3181 
S,. Emerald Avė., A. Saldokas, 
4038 Arėher Avė.. Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
piėrų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tėl. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias ‘(3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio. 1-ma vai. po .pietų K. 
Graj-npnto svetainėj, 4535 South

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba -1935 metu: ,F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis riut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė:; B. Rudgalviutė. 
5382 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; 'J. Žuris teisiu pata
rėjas. 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Benddkaitis ko-

■» r< / .

respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

nų mėnesi kas pirma sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO’. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. , F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Koilt. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago. III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 

-So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago. III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E.‘ Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago. III.; Sudžia 
F. Aiisra, 3439 So. Artesian Avė. 
Chicago, 
kauskas 
Chicago, 
Wernis, 
Chicago,

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RU ir MOTERŲ PASBLPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut.\ rašt.. 233 
So. Central Avė.; Chas. Kdtala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožnų ant

ra nedėldieni — Lawlpr Hali, 3929 
W. Madison St., 1 vai. po pietų.

Garsmkites “N-nose”
Crane Coal Co
5332 S. Long Avė

TeL Republic 8402
III.; Sudžios rašt. F. Žu- 
3314 So. Morgan Street, 
111.; Korespondentas S.

6804 So. Perry Avenue, 
III.

Hėre iš Mr?. Th-.r u'? 'RJ.Wbwnn.'
LOUISVILLE, Ky. — Mrs.

Thomas Robinson džiaugiasi— 
išteisinta žmogvagių byloje, 
kuti įvyko dėl įturtudles Alice 
Spped Stoll pagrobimo. Mts.‘ 
Robinson buvo kaltinamia 'gel
bėjimų savo Vytui turtuolę pa
grobti. Vyras kur tai pasislė
pęs, ikišiol tebėra laisvėje.

Nevien turiningas, bet 
ir įdomus programas.

I

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien 7tų valau-; 
dų vakare .įvyksta ręguliaris' 
antradienio radio programas,, 
leidžiamas pastangomis ir lėšo
mis Peopleš Rakandų Kompa
nijos.

Šių programų išpildymui 
ikooper.iio j a žymiausi vietiniai 
lietuviai daininkai, daininin
kės, muzikai ir kalbėtojai. 
Taipgi, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija teikia nau
dingus patnriinus iš sveikatos 
srities.

šiandien dainuos popiiiliariai 
dainiriiitkai, uPeoples Radio' 
Duetas”, Akvilė Ančiutė it 
Antanas čiapas. Akordiriistas 
Antanas Labariauškas pagros 
smagių lietuviškų riieliodijų,' 
o Dr. C. Kliauga; D. D. S. pa
tieks svarbių patarimų. į

Prie to bUs daug įdomių vi
suomeniškų prarie'šitiių bei iš 
Peoples Krautuvių prekybos 
eigos. Dabist eina 19-tas iriė* 
tinis išpardavimas visokių iia^ 
mų reikihenų sumažintomis 
kainomis. Del to, šis progra-į 
mas yra svafbtiš ir įdomus 
kiekviehaih pasiklausyti. Ne
pamirškite. — Rep. XXX.

SIUSKIT PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ginčais PiiaHgW 
\ Kimbu Valdybos 

1935 metams

Užsiprenumeruoki!
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, ardheologijai ir 
(turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 (litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS 
šiauliai, Lietuva

Stop 
Itching 
Skin

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson
Antra savaitė rodoma

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ
“KAIMIEČIAI”

2«c iki 2 vai. kasdien

NležSjimo, ’ IfibGrlmų ir Dedervln6»l- 
Zemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaclją nuo Eezemos, spuo- a 
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 * 
metus -Žemo vartojamas ir giriamas « 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais- ’ 
tas prašalinimui odos Irltacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
^874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai Užlaiko.žemo
FOA SKIN . IRRITATIONS

Rankomis padirbti
ACCORDIONS 

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne
gu pirksite. Be 
obligacijų. Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO. 
1014 Blue Island Avė. Chicago

LIETUVIŲ ,RYTINĖS ŽVAIGŽDYS 
PAšELPOS/IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO -valdyba 1935 m.: 
Ant. Waįskis pirm., 3341 Ever- 
green Avė., tėl. Bėlmont 7678; 
Ižidor Daūnis, *- pirm. “ nann 
Claibom Avė.;i Mykolas ui 
užrašų rašt., 3327 LeMpyne 
Antanas Btitviu's, kasos 
jais, 1826 WAbansią Avė.; Jonas 
Sialgaitiš, riiąrš.. 2039 St. Paul 
Avė:; John 'Raila, 4339 Winriemafc 
Avė; 'Base BaH manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkitoai fltšibuna kas ipirnto 

ketvergę, 2038 INorth Avė., kliub- 
houzėi. 8 Vai. vakarė'.

■ ■ \ » v.Į . , i ■>. . J

LIETUVIŲ ŽAdARlEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams u P. Arlaus
kai pirm., 656 Beldeh Ave„ A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., John .Pukinąkaa 

’ndt. rašt., 7125 S. IVashtehav)*' 
Avė... M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Indepehdėnce 

!B1.,; Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., .Cicero, dD. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.

"Susirinkimai Vtk laikomi kas mė
nuo trečia .'nedėldieni 1 vai. po piėt 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 West 
43 Street.

pag., 2877 
Mykolas Chepul, 

' - ’ j St.,;
globe-

Viršminefas ir kitas Gyduoles 
Gausite Musu Aptiekoį

J. P RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

iena didžiausių aptieku Chicago j'.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Engleirood 5883-5840 

Dar gražiau, moderni!

V.K

-įr

7

AMERICAN LITHUANIAN CITI-: 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m. r J; Švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
pilt rašt., 3181 S. Emerald Avė., 
tel.Čolumbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas. 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontieriė, kasierius, 4535

JONAS SINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ępalio 20 cįiep^, 10:45 valanda 
ryto 19^Am., siilaukęs puses ‘ 
amžtoūš', gimęs Kaišedorių-) 
a!pskr.; Žiežmarių parapijoj, ' 

‘Bialtbnų kaime.
Amerikoj išgyveno 25 metus. :
Paliko dideliame nubudime t 

dukterį, brolį Motiejų, brolie
ne Karolina Sinkienp, 3 anų- - 
kųs Alfonsą, Lilian ir Olga ir t 
giminės, gyveno po nuin. 
4608 S. Spaulding Avė., Tel. 
Lafayette 9534.

'Runas pašarvotas randasi , 
4605 S. Hermitage Avė..

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
nį spalio 24 diena. 2 vai. po 
pietų iš J. F. Eudeikio koply
čios į Tautiškas kapines.

Viši a. a. Jono Sinkaus gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti , 
jam paskutinį patarnavimu ir į 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, »
'Duktė, Brdlis, Brolienė, 
Anūkai ir Gitninės.

Patarnauja laidotdvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

FURNACE
TAISYMAS

BOILERIŲ
PIGIAU

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų 14č Mes turime pasirin

kimai pilną stata)
DŪMINES PAIROS 

colių įlenkimas arba
.GROTELIAI, kitur svarui < g A WHOLESALE IR 
20c; musų kaina _—. • RETABL

£(5^ KUu Furnace ir BoL 
rA1 lerlų dalys apkalnuo- 
«j* , tos propordonaliai 

pigiai.

VANDENIUI VIEDRIUKAI. 
kitur svarai 22e; F“ 
musu kaina —-----------
PELENAMS KRATYTO JAI, 
kitur svarui 22c; 
mušt] kaina------

7 colių Įlenkimas atba
8 c6Uų įlenkimas arba - sį
patpa_______________
O colių '(lenkimas arba AftA 
paipa __________ ,____ ;
10 colių įlenkimas
arba paipa  J

26 Gauge Galvanizuoti.

[acSe FURNACE REPAIR 
(PARTS CO. [2 krautuvės]

JOHN P.EWALD
' , , L O ANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio,
v . i •’ _ 'P-' • _ _ i _ : a . ’ ‘C,, __ iapdraudos* nuo ugnies, ' ū io, et

840 West 33rd Street
TELEFONAS: Y A Rds 2790 arba 2791. .

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

prašo Lietuvos žittoresir8 ( 
taip pataria Lietuvos bankai

ANTANAS POPIERA
Mirė spalio 18 d., 1935 m. 

9 vai. ryte, 49 metų amžiaus. 
Kilo ,iš Mariampolės apskričio, 
Šunskų parapįjos, Puskepurių' 
kaimo. . . ,

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Myfcdla ir brolienė, sešerį 
Fetronę, Brooklyn, N. Y„ puš-. 
’brdlį Adoma ir Vincenta Bra
zaičiai ir Vladislovų Zėikų, piiš- 
sesere Miglinienė, Ansoonto, 
COnn. ir giminės, o Lietuvoj 
motinų ir 4 brolius Janų, Vin
centų, Petrų ir Stanislovų ir 
dvi seseris Elžbietą ir Kon
stancijų.

Kūnas pašanroas 4138 Wešt 
North Avė.

Laidotuvės ivyks trečiadiehį 
spali6s23 iš koplyčios 2 vai. po 
pietų bus atlydėtas į Tautiškas 
kapines.

Nuoširdžiai kviečtome visus 
gimines, draugUs ir pažysta
mus dalyvauti šiose Ididdth- 
vėes’. ■ 4 ••

Nuliude, ,
’ Motina, Brolis. Brolienė, 

Sesuo,. Pusbrolis ir 
PUfilš&ėrė.

•Patarnauja laidotuvių 
koriai ltaoha\Hčz'. ir

. JLaidptuvėmsį .rūpinasi JMEyko 
tos T>dWH; 1701<N. Cratori 
Avė. Tel. Albdny . 9286.

I 
‘c-JS I1

r

MONIKA ATKOtfAITIENĖ 
, po tėvais Pėtrftičiukė

Persiskyrė su šiup pasauliu 
’Šėštadiehi spalio 19 diena, 2 
valanda ryto 1935 m., sulaukus 
28 metu amžiaus, gimus Lie
tuvoj Vilnalių kainie, 'Nemakš
čių vai.. Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 7 metus.
Paliko didėliame nubudime 

vyrų Juozapa Atkočaiti, duk
terį Aldona, 5 metų amžiaus, 
sęseri Ona Kajienienę, švogerj 
Kajena, o Lietuvoj motina Ur
šule .Petraitiene, seserį Roza
lija Vaičiene, švogerį Petrą, su 
šeimyna, sėseri Antanina Vaz- 
dauskienę švogerj Jonų Vaz- 
dauSka su šeimynų, seserj Ma
rijona Brėdeliene, švogerj Ra- 
delj, broli Kazimiera Petraiti 
ir gitoiries. , (

Kūnas pašarvotas randasi 
4092 Archer Avė.

Laidotuvės ivyks trečiadieni 
spalio 23 diena, 8:30 vai. ryto 
iš Liulevičiaus koplyčios j šv. 
DoVido parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlinės siela, ;o iš ten 
biis nulydėta i šv. Kazimiero v 
,kadines.

Visi a. a. Monikos Atkočai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat rtuo'Širdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse dr 
suteikti jai paskutinį patarna- 
virtia ir aišisveikiriima.

Nuliūdę liąĮtotoe,
Vyras, Duktė, Seserys 
dr Giminės.

Patarnaiija laidotuvių direk
torius J. Liulevičius, Telefonas

Į ^LafaVette 3572.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelMti musj skaitytojams «d- 
sirasti, kur galima nusipirkti {vairig paprasti ir nepaprasti 
daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu iš tdpanšig šia skelŪnrą ne
galite susirasti ko jiėškot, pašaukite Naujienas, Cdnal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
iM bu® gdlima gauti.

ANGLYS
. COAL

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas

$7.40, perkant 5 tonų lodą
SHULMISTRAS BROS.

2405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300 ;

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kdituos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blikorystts 
darbų.

1216 So. Halsted Stmat.
TftL VTCtnrr 49RS.

BOILERIAI
BOILERS

—-rnrri .Vfri ii •
BOILERIUS TAISOM IR

. VELDINAM
24 valandų patarnavimas. 

GUXRANTtĘD BOILER AND 
WFLDING SERVICE

3240 South Archer Avenue,
2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.

Tek Virginia 1930

SHEET METAL DARBAS 
Bukit prisirengė pirm negu sniegas 

iškris
LEONARD ROOFING CO. 

3759 Wallace Street 
Tel. Boulevard 6250

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

£ SB

' *
Mirirtak.

* T :.r- v " '■/;l
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KUR JAPONAI IR RUSAI SUSIŠAUDĖ
CLASSIF1ED ADS

PRANEŠIMAI

Vaitkus žuvo. Jo jau

ARBtN

sča

CL ASSIFIED ADS
įįįįlįg

išvažiavau* Žemaitijon

ar jau jis atskrido

Gasiniai Range’

Bet For Rent

Automobilis, kurį sudaužė prezidento sūnūs

$25.00. Vagi

Klausia j e

PATYRĘS prie skaros darbo dar
bininkas prie Gladstones ir Zipper 
Bags, Benno Halin, 400 West Erie.

Central Districl
FURNITURECO.

$29.50
$19.75
$29.50

$44
$150

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

SKALBIMUI
PEČIAI .....

Tie pečiai yra įvairių žino 
mų išdirbysčių ir visoje ša 
lyje plačiai garsinami.

Aliejiniai pečiai
Dideli Heateriai

BUNGAL0W
PEČIAI ........

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

Yuška Pasakoja Kaip Lietuvos 
Kaimiečiai Laukė Vaitkaus

COMBINATI0N
PEČIAI ..........

Plati gatve; buvo 
gražiais Ii e-

Vaitkus kainavo 
garfieldparkiečiams 

3 statines alaus

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Real Estate For Sale 
N arpai-žemi Pardavimui

2 FLATU. mūrinis. viškos. 1 
na $3,900.

3185 So. Lawndale Avė.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia

Situatioit Wanted 
parbo Ieško

Jaunuolių Draugija palaiko 
dvi kliasas ir du mokytoju.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Valio!” Piemenėliai šo- 
Susirinkę 

Ir tas 
džiaugsmas tę- 
Piemenėliai iš- 

prie gyvujių

^iyrių, viena mažą mergyte 
stovėdama prie durų šluostosi 
ašaras su suknele. Tam jaut
riam momente jau nebuvo ga- 
įinąą nei vienam susilaikyti nuo 
ašarų. Visi tikėjo, kad Vait
kus nukrisdamas užsimušė. 
Reikės laukt jp lavono atve
žant.

TAVERN pardavimui, kampais prie 
karu linijos, ir šapu, pilnai įrengtas, 
su laisniu, $500 — 6556 So. State St.

12to Rajono organizatorius 
Deveikis atsišaukia į kuopas

Jaunimas kv i e č i a 
čia , ląąkyti lietuvių 

kalbos, pamokas

pp. J odelis ir Davidonis 
džiaugsmingai už jas 

užmokėjo

Darbus pametę dieną ir naktį laukė žinių 
.meldėsi, kad jam pasisektų

Apiplėšė dvi lietuvių 
krautuves Marųuette

, !* 1 ■ ' * V

Parke

NIEKO NEJMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Jst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojima^, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kili

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

džiauti. Laike 
pralaimėtojas p.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

UNJVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local aqd Long Distauce 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Y arda 8408________

NAMŲ* SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
ki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

—F. Bulaw
(Bus daugiau)

GĘRB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

i Gavau ir aš pakvietimą ten 
būti. Iškilmės įvyko pp, žo
delių namuose, 5566 W. Mon- 
roe Street, 
užbliokuota
tuvių automobiliais. Visi, lin
ksmi, geram upe, o. sušilę šei
mininkai su pagelbininkais su
kinėjasi ir svečius vaišina.

>Apie 10-tą vai. visi susędo 
prie' papuoštų stalų užk'an- 

vakarienės 
Jodelis pa-

Apie 3000 lietuviu 
Vyru ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31 d.
i

Metas tuoj visiems rašyti?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Ofisas atidaras
JPirmadieniais, ketvirtadieniais visų 
diena, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

, 1739 So. Halsted St.
(“Naujiena” name 2-ros lubos)

Liekanos automobilio, kuriuo Roosevelto su- 
po traukiniu Bostone. Automobilį valdęs

Mes t u r i nj e savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

SLA. Auksinio Jubi 
liejąus konkurso 

reikalu

SMAGUS mūrinis ctottage. 6 kam
bariai. maudynė. Bargenas jeigu 
bus parduotas šią savaite. $700 ar 
daugiau cash: likusi ant išmokėjimo. 
Savininkas, 8226 Lowe Avenue.

RENDON Storas 2646 W. 63rd St. 
geroj vietoj, nebrangi renda. Atsi- 
šaukit Žydukas, 4707 S. Halsted 
St. Yards 0803.

IEŠKAU.darbo tavernoj.arba prie 
namų. . Esu 45 m. senumo, gera 
darbbiiinkė. Katrina Pocienė, 308 
Kenai ngton Avė. _____

IEŠKAU (Įarbo i tavem už por
teri arba prie baro. Esu patyręs.

JOHN KAMARAUSKAS
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939.

^ARQUETTE — Keturi gių- 
klųoti banditai vakar anksti 
rytą apiplėšė dvi lietuvių 
krąutųves Marųuętte Parke. 
Vįepą5įų, Peter’s Meat Market, 
kurįoš savininkas yra Petras 
Vilkas, 2616 West 71st Street; 
Antroji krautuvė, kuri buvusi 
apiplėšta, anot marųuettepar- 
kįęŽįojJ. J. Bagdono, buvusi 
p. Klačkaus. Nuo jo pikta
dariai paėmė $70, o iš Peteris 
Meat Market — $25.00. Vagi
liui pabėgo Ford automobily-

1931 PACKARD, tikras custom pa- 
budavotas $285. 1930 Buick 57 se-
dan $254. Chlysler 65 sedan $195. 
Statykit savo sąlygas. Western 
Motors, 3966 Archer Avė.

REIKALINGA tarnaitė — mergi
na ar moteris. Gyventi vietoj. Mrs 
Rapperport, 3342 Douglas Blvd. 2 lu
bos, Rockwell 6300.

Smagi puota nusitęsė 
net iki 8 vai. nakties.

Turiu pripažinti, kad pirmą 
kartą dalyvavęs tarp garfield- 
parkięčių, atradau juos labai 
draugiškais, smagiais žmonė
mis. Tarp jų partijų nėra ir 
nežiūrint pąžvalgų, jie dažnai 
sueina pasisvečiuoti. KPD.

šaitis mokina Henry Booth 
House, 701 W. 14th Place. 
Kliasos prasideda lygiai aštun 
tą vakaro. Mes kviečiam kiek
vieną, kol ne pervėlu, prisi
rašyti. Kaip tie, kurie jau lan
kosi, mes žinomu kad ir jus 
busite užsiganėdinti. — V.

Kada Įeit. Feliksas Vaitkus 
išskrido iš Ney/ Yorko, tuo lai
ku aš buvau savo tėviškėje 
pas brolį Stasį, Tauragės apsk. 
Balčių kaime.

Kaimas ąpie Vaitkaus išskri
dimą dar nieko nežinojo. Ma
žai kas turi radios. Aš nupir
kau Stasiui radio. Klausomės, 
štai pirmoji žinia ‘‘Vaitkus 
skrenda Lietuvon”. Visi nutir- 
pom. Klausomės. Be| daugiau 
pranešimų nesigirdi. Ta žinia, 
kad Vaitkus išskrido žaibo grei
tumu perbėgo kaimą ir kaimie
čiai pradėjo rinktis. Seni, jau
ni ir maži grūste grūdosi į na 
mą, kad išgirsti, ką,praneš apie 
Vaitkų.

*
Ne visi kaimiečiai galėjo .su

tilpti, kiti pasiliko pašalėse*.ir 
laukė ką praneš tie, kurie bu
vo arčiau prie radio. Per kurį 
laiką jokių žinių nesigirdėjo, 
bet kamięčiai palikę žagres, 
akėčias ir kitus pabūklus lau
kuose neatsitraukė nuo namų, 
kur buvo radio. Kiekvienas at
bėgęs klausia, “Kokias žinias 
girdėjote ąpie poną Vaitkų.” Bet 
aiškaus atsakymo dar nebuvo.

Netoli nuo brolio Stasio, kai
mynas kūlė javus. Darbinin
kai, sužinoję, kad Vaitkus iš
skrido tuoj metė darbą ir yiši 
subėgo klausytis.

Tas darbininkų būrys ir ki
ti lauko darbininkai laukė ir 
nesiškirstė per visą dieną ir 
naktį' ir sekančią diėną‘v tebe
sėdėjo prie radio aiba pašalė
se stovinėjo. Nei vienas jų 
nėjo ir valgyti namo. Tik vi
si susijaudinę laukė žinioj.

Seneliai ir senyvos moterys, 
suklaupę prie suolų ir lovų kal
bėjo poterius ir prašė., Dievo, 
kad Vaitkui pasisektų perlėkti 
Atlantą ir laimingai pasiekti 
Kauną.

Jaunesnieji buvo nusiminę, 
persigandę, nesulaukdami pra
nešimo.

Pagaliau, pasigirsta žodžiai 
apie Vaitkų. Kaimiečiai nuty
la, tik musių birzgimas girdė
ti. Sako: “Vaitkus perskrido. 
Atlantiką ir nukrito Airijoj”.

Tiė žodžiai lig griausmas nu
trenkė radio klausytojus. Per 
ilgą laiką nei vienas neprata
rė nei žodžio. Tik vieną ęe- 
nyva moterėlė per ašaras ktik- 
čiodama .pratarė “Nukrito ‘ai
riuose 
“Nukrito 
kampuose girdėjosi žodžiai įr 
neikas daugiau.

Piemenėlių “delegatas*
Aš sėdžiu sukniubęs prie ra

dio, lyg netikėdamas ir mąstau 
apie tą nelemtą pranešimą. 
Tuo laiku įbėga mažas piemenė
lis, murzinas,atraitotom kelnėm. 
Pasižiūrėjęs, kad visi tyli, ap
sisukęs jau bebuvo bėgąs lai&» 
—bet jį užkalbinau.

Piemenėlis atsako: “Mes vi
so kaimo gyvulius sugrudom j 
vieną vietą, kiti piemenys juos 
daboja o. mane jie išrinko ir 
pasiuntė čionai kad jiems pra
neščiau apie poną Vaitkų, pie
menėlis šluostydamas murziną 
veidą su kepuria baigė žodžiais: 
“Taip,” sakau, “pranešk jįęms> 
kad Vaitkus nukrito Airijoj.’*

Piemenėlis it viesulas pasi
leido pro duris ir dingo. Po 
trumpo laiko susiriijko visikąb 
mp piemenys. Vieni grūdosi 
vidun, kiti stovėjo lauke. 0 
ten buvo Šalta, lijo. Tie Vai
kučiai stovėjo nusiminę, lyg, kad 
jų motinos butų mirę ir jie 
našlaičiais^, pasiliko.

negailestingas Dieve’ 
vienur tai kitur

GERAS 2-jų flatų medinis 2511 
W. Harrison, 6 kambariai. Geroj 
apielinkėj, arti gatvekarių ir “L.” 
stoties. Priimsiu dalini maina. 
C. W. Seignious. kamb. 1711, 77 
W. Washington St

' Darbas jau pradėtas. Auk
sinis konkursas, tai* gražiai 
skamba, Auksinis!

Visi su nekantrumu laukė
me naujų apdraudos skyrių, 
Jau juos turime, ir tas palie
čia netik S. L. A. narius, bet ir 
plačiąją Lietuviu visuomenę. 
Dąpar musų visų užduotis tą 
progą išnaudoti, padvigubinti 
savo šeimos skaičių. y Jau dau
gelis kuopų rajonų užsiregis
travo. Stojo darban. Iy jeigu 
visi bus tvirtai pasiryžę, ta} nė
ra abejonės, jog Jubiliejinia
me seime musų skaičius bus 
(50,000 narių, Aš tai kalbu iš 
patyrimo. Kur yra noras, at
sidavimas, Jai viskas galima.

Musų apielinkė priklauso 12 
rajonui ir man tenka būti to 
rajono Generaliu Organizato
rium. Tas nesvarbu man ar 
kitam, bet svarbu darbo vai
siai. - .

Tad šiųomi atsišaukiu, 
draugai, kuopų organizatoriai 
ir visi to rajono nariui, stokit 
darban, garbingąjį darban — 
Vienytį savo tautiečius po S. 
L. A. vėliava. 12tam rajonui 
priklauso plačioji Ghicago. 
Čia daugybė inteligentijos, tai 
tautos branduolys. Aš pra
šau jūsų, broliai profesionalai, 
gelbėti tame sunkiame darbe, 
nes prasidės prakalbos, paskai
tos, vakarai ,ir be jūsų tas ne
galima. Tad bukite visuomet 
prisiruošę. 6 jus, gerbiami 
organizatoriai, bukite be bai
mės, nes Chicagos profesiona
lai tai mūras. Bet reikale su
teiks paramą. Tik reikalinga 
takto, sutarties.

Dar vieno dalyko prašau, 
jus kuopų organizatoriai. Pra
eityje esate dirbę, veikę kon
kurse ir jeigd yra buvęs kokis 
nesusipratimas su r£ąįį)ėtoj ais 
ar taip panašiai, prašau pa
miršti. Bet turėkite atminty
je jog kožnas nori kad butų 
kuo geriausia, o negerums ir 
klaida ir nenorams pareina. 
Bet reikale kreipkitės į mane, 
o aš pagal savo išgalę steng
siuosi viską kuo geriausiai at
likti labui S. L. A.

K. P. Deveikis,
12to Rajono Organizatorius.

Darbšti Lietuvių Jaunimo 
Draugija, kuri vykina viso
kius sumanymus lietuvių nau
dai ir labui, taip pat veda 
kliasas, kuriose lietuvių kalba 
yra mokinama.

Šios kliasos bujoja, nes dau
gelis mokinių senų ir jaunų 
prisirašė, ir kiekvienam jos 
patinka.

Musų mokytojai, nors ir 
jaunuoliai, išsilavinę visais 
atžvilgiais kalboje, turėdami 
daug metų mokslo praktikos.

Trečiadieniais, p. Antanas 
Rutkauskas, sūnūs Dr. Rut
kausko mokina Fellowship 
House, 831 West 33rd Place, o 
ketvergais, p. Bruno Matijo-

GARFIELD PARK — Tarp 
dženitorių, gerų lietuvių, ėjo 
smarkus ginčai už ir prieš 
skridimą. Priėjo prie to, kad 
buvo sudėti betai. K. Kaįris 
dėjo laižybas, kad skridimas 
įvyks šįmet, o p. Jodelis , ir 
Davidonis, kad ne. Prieš Kai
rio vieną statinę alaus, jie sta
tė tris. Jie susitarę prie liu
dininkų.

Bet, kai atėjo žinia, kad 
Vaitkus išskrido ir perskrido 
Atlantiką, tai ir betinę^už ir 
prieš ir visi kiti džiaugėsi.

Prižadėję betus, pp. Jodelis 
ir Davidonis savo prižadus iš
pildė, ir tai padkrė labai šau
niai pereitą šeštadienio vaka-

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATĄISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas .. 

Rudas caracul .................
Jap mink .........................
Natūrai maskrat ..........
Leopard kates .................
American broadtail ...... .
Northern seal .................
Tikra esatern mink ......

Ir daug kitu,

46 kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18 
Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO..

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Taip susirinkusiems bešluos- 
tant ašaras, vėl pasigirsta ži
nia, kad “Vaitkus nusileido Ai
rijoj. Jis yra sveįkas, tik 
lėktuvą sužalojo. ‘ •

Tuos žodžius išgirdę visi 
kaimiečiai pradėjo ne savo bal
sais šaukti, klykti Vaitkus gy
vas 
kinėjo apie namą, 
viehas kitą sveikino 
susijaudinimo 
sėsi ilgą laiką 
siskirstė, nubėgo 
tik jų atstovas, mažasis pie
menukas, pasiliko, kuris buyo 
išrinktas ir atsiųstas pranešti 
kitas žinias. Kaimiečiai dar 
pegreit išsiskirstė?. Jie lauke 
daugiau žinių apie Vaitkų.
“Spyčių drožė nuo vežimo”
Antrą dieną atsisveikinau su* 

broliu, 
Nauiptesčio miestelin. Tą dieną 
buvo turgus. Einant gatvėmis 
nieko daugiau nesigirdėti kaip 
tik apie Vaitkų. Vieni kitus 
klausinėja, kur jis, ar jau iš
skrido? Iš to buvo galima su
prasti, kad nevisus kaimiečius 
žinia apie Vaitkų* pasiekė.

Einant per mieštą dienas kai
mietis nedrąsiai užklausia.

—Ąr ponas esate iš Ameri
kos atvažiavęs? Atsakiau, taip.

—Gal ponas pažįsti Vaitkų? 
—Taip, pažystu, atsakiau.
—Ar ponas žinai kdr jis da

bar yra
iš fAĮmerikos ?—pasiteiravo kai
mietis. ; /
; —Taip žinau, atsakiau jam. 
Vaitkus jau perskrido Atlantą 
ir nusileido Airijoj.
I ' ■ 1' '

: —Perskrido Atlantą ir nusi
leido Airijoj! Jis gyvas! kai
mietis nesavo balsu sušuko. ;

Tuos žodžius praeiviai išgir
dę pradėjo rinktis ir man be
stovint susigrūdo didelė minią. 
Visi šaukė, prašė papasakoti 
ąpię Vaitkų. Aš nesusigrįe- 
biau ką daryti, o žmonių vis 
daugiau rinkosi ir statė visų- 
visokiausius klausimus. Maty
damas, kad negalėsiu iš jų iš
trukti pradėjau pasakoti nuo 
pat pradžios. Bet kadangi mi
nia buyo didelė, tai nevisi gir
dėjo ką aš sakiau. Paskutinie
ji pradėjo šaukt, kad aš lipčiau 
ąiit Vežimo ir kalbėčiau. 
fc{a, pasidrąsinęs užlipau ir pra- 
dėjąu.

reiškė, kad “Skridimui nebu- iždan 
vau priešingas ir džiaugiuosi, 
kad Vaitkus yrą gyvas, pakė
lęs aukštai lietuvių vardą. Su 
tolęiu visų lietuvių laimėjimu 
mana pralaimėjimo visai ne
galima nei lyginti.
Lopo “Ėituanicos IT* sparnus

P-s Kairis,' khipb laimėto
jas, pareiškė, tdd skridimą rė
mė kięk galėdamas ir buvo 
tikras, kad Vaitkus padarys 
rekordą. Bet;f Įjis tęsė, turėjo 
daug nukentėti,bltUrėjo panešti 
daug įvairią priekaištui Bet 
nebūdamas1 kalkėtoj u, “negali 
visko žodžiais’'Išreikšti* tad 
pakvietė savo š'eną draugą K. 
P. Dėveikį, kuri's yra daugiau 
susipažinęs su skridimo dar
bu. ; • ’

.-Deveikis paręiškė, kad “sun
kia i / dirbom, bet šiandien vi- 
ęas, pasaulis kelba apie lietu- 
Viuš. Lietuvius gerbia”. Tęs- 
damas, . priminė susirinku
siem^ kad “Lituanicos II” 
sparnai nukentęjo, ir juos rei
kia sutaisyti. J

Tuojau pp. Eitmonienė ir 
Kairienė padarė pradžia au- 
kąudamos po $1.00, Kiti pa
sekė jų pavyzdžiu: V. Latvė- 
nas, J. Samolionis, J. Guokas, 
A. Mažiunaitis, J. Medelinskas, 
J. Valiulis, Ą. Morkeyičia. Vi
so, svečiai sudėjo $9.00. Pi
nigai buvo perduoti ALTASS

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipsrį Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. reyisterius ir ice bak^us. Cash 
arba ant išpiok^jimo. Pamatykite 
mus Pirm ne«ru pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900- S. State St. CALumt 5269.

TOKIO. —, Japonijos valdžia susilaukė griežto protesto iš 
sovietų, kai būrys japonų kareivių perėjo rusų pusėn ties Kha- 
barovsku ir apšaudė sovietų kareivius. Viršutinis paveikslas 
parodo japonų sargybą, žemlapyje nurodyta vieta, kur susi
šaudymas įvyko. Nemano, kad iš šio incidento išsivystys kas 
nors rimto.

BOSTON —r
W * * ’. * ' *■ .. J * ‘ *

nūs John pateko
John Roosėvelt ir kitas sūnūs James išliko gyvi tik per ste 
buklą.

Musical Instruments 
Mužtlcoš InstrumentBi

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentu 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 Aibert konrnetas—klemetas $6.50 
$35 Boehm Clarnet Co. sax.

naujas ir yartotas ................... $20
$65 Martin naujas sax ............... $45

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEĮN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

_______Automobiles______
SPECIALIS BARGENAS

NASH — 1931. 4 duru sedan $225 
SHEVROLET — 1930, 4 duru

sedan ............   $165
FORD — 1930, 4 dura sedan .... $175
PAIGE — 1928, 4 duru. sadan.... $45

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 imokėti, kita dali pinigu išmo

kėjimais arba mainysiu i kita kara.
P. WALTERAITIS

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

(Chicagietis p. J. Yuška, grį- viens kito kokie mes nelaimių 
^ęs nesenai iš Lietuvąs tęąią gi ęsąm 
pasakojimus apie Vaitkaus su- nėra.
tikimą Kaune, žiur. šfišjądie 
nįo ir vakar dienos numerius)

. Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI Tavernas su res- 
torantu. Geriausia vieta dėl biznio 
Pilnai įrengta, Atsišaukite

4311 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie lengvaus naminio 
darbo. Du šeimynoj.

Tel. Columbus 4661

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI didelė karvių ii 
pieno fanūa su visu staku ir ma 
šinerija. Mainysiu ant miesto na 
mo arba parenduosiu ant pusės lie 
tuviui, kuris* supranta pieno biznį.

Atsišaukite
WALTER RUSINSKI 

519 S. Irving Avė.
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