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Franci ja Rems 
^Sankcijas

Italai stiprina savo pozicijas Ethiopijoj
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Greitos Taikos Viltis išnyko; Italai Stiprinasi

Francija rems sank- Italai sustiprino po- 
cijas, išnykus vilčiai zicijas Ethiopijoj 

greitos taikos naujam puolimuigreitos taikos
Pastangos diplomatinėmis dery

bomis baigti karą Afrikoj nu
ėjo niekais ir dabar gryšta- 
ma atgal prie svarstymo sank
cijų

LONDONAS, spalių 28. — 
Viltis gretiai baigti Italijos- 
Ethiopijos karą išnyko, nepa
vykus prasidėjusioms diploma
tinėms deryboms.

Anglija ir Francija dabar yra 
prisiruošutsios, reikalauti pri
taikinti Italijai baudžiamąsias 
sankcijas už pradėjimą karo. 
Francija jau pranešė, kad ji 
sankcijas prieš Italiją rems., ir 
Anglija mano, kad Anglijos ir 
Francijos vykinamos sankcijos 
gali įduoti įitfilijki • 'Įkandu 
smūgį

Pritaikymai sankcijų bus 
svarstomas tautų sąjungos su
sirinkimo ateinantį ketvirtadie
nį. Tada bus nustatytas laikas 
nuo kada bus pradėtos vykinti 
sankcijos. Anglija ir Francija 
reikalaus, kad jos butų vykina
mos kaip galima greičiausia.

Mussolini, matyt, yra susirū
pinęs dėl sankcijų ir kviečia 
savo juodmarškinius visomis 
jėgomis griežčiausia kovoti pa
baudas. Kad sutrukdyti sank
cijų paskelbimą, jis buvo pra
dėjęs neoficialius taikos pasita
rimus, bet jo pasiūlymai liko 
atmesti.

Bet nors šios taikos derybos 
ir nepavyko, betgi tūli mano, 
kad derybos vistiek bus tęsia
mos—privatiniai, nors tuo pa
čiu laiku /talija ruošiasi prie 
naujo labai smarkaus puolimo 
Ethiopijoj.

Nušovė buvusį teisė
ją ir pats nusišovė

CHICAGO. — Kriminalistas 
Raymond Lamming, 35 m., ku 
rį jis buvo pasiuntus kalėjimai), 
nušovė buvusį municipalj tei
sėją William R. Fetzer jo ad
vokatūros ofise 155 N. Clark 
St., taipjau peršovė kitus du 
raštinėj buvusius advokatus ir 
tada pats nusišovė. Paliktame 
raštelyje užmušėjas sako, -kad 
jis keršija buv. teisėjui už jo 
nuteisimą kalėj iman 1929 m.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana-

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną Chica- 
goje temperatūra buvo 560.

Saulė teka 6:18, leidžiasi
4:5d.

Pozicijos taip sustiprintos, kad 
ethiopai per jas negalės pra' 
simušti. Pradeda veržtis į 
kalnus

ENTISCIO, Ethiopijoj, sp. 
28.—Karininkai sako, kad Ita
lijos pozicijos tarp Aduwa ir 
Adigrat dabar yra taip sustip
rintos, kad ethiopai jokiu budu 
negalės per jas prasiveržti ir 
visos jų kontratakos bus atmuš
tos. Todėl dabar nebėra pavo
jaus, kad ethiopai gali juos pul
ti ir padaryti kylį tarp dviejų 
Italijos armijų.

Į čia dabar atvyko pats Ita
lijos armijos komanduotojas 
gen. De Bono vadovauti nau
jam' publiriiui, k’ufį šeštadieny 
pradėjo Italijos ,armija. >

Naujam* puolime f’ 
armijos priekiniai pulkai jau 
pradėjo veržtis į kalnus, kurie 
saugo Makale miestą, kurį ita
lai dabar siekiasi paimti.

Tuo pačiu laiku nepaliauja 
veržtis į priekį pietinė armija, 
kuri eina iš Italijos Samoli že
mės ir nori susisiekti su šiau
rine armija.

Italų briovimąsi pietuose 
kiek sulaiko tropiniai lietus.

(Londono žinia sako, kad ci- 
viliems Makale gyventojams 
liepta apleisti miestą. Bet et
hiopai nesiruošia ten prie smar
kaus mūšio ir miestą neketina 
ginti. Jie nori, kad italai dar 
toliau įeitų į Ethiopiją ir tik 
kada jie bus toli nuo savo ba
zių, bus padaryta smarki 
kontr-ataka).

uolime šiaurinės
:iniai pulkai jau

Francijos radikalai 
išlygino kivirčius ir 

išlaikė vienybę
1 •

Nors 
kad

PARYŽIUS, sp. 28. — 
ir buvo pranašaujama, 
Franci jos radikalai gali skilti, 
nes pasireiškė tarp jų didelis 
nuomonių skirtumas, tečiaus jų 
kongresas netikėtai išlygino vi
sus skirtumus ir baigėsi dide
lėj vienybėj.

Buvęs premjeras Herriot ir 
toliau pasiliko partijos vadu.

Radikalai nutarė bendrai su 
visomis kitomis demokratinėmis 
partijomis kovoti prieš Franci- 
jos fašistines partijas ir reika
lauti jas uždaryti, nes jos 
deda ginkluotis ir ruoštis 
ginkluoto perversmo.

pra- 
prie

Alaskoj šalčiai, 28 
laipsniai žemiau zero

FAIRBANKS, Alaskoj, sp. 
28.—Visi žinomi spalių mėn. 
rekordai liko sumušti, kai šal
tis čia pasiekė 28 laipsnius že 
miau zero.

ORO TRANSPORTO LIEKANOSDIDŽIULIO, 20 KELEIVIŲ

f***

įįį::

Ruth NichoU

Lakūnas Capt. Harry Hublitch, nevvyorkietis, buvo' užmuštas žymi lakūne,oTROY, N. Y.
Ruth Nichols. (dešinėj), buvo Slinkiai sužeista, kai didžiulis 20 keleivių oro transportas sudužo 
ir sudegė vietos airporte. Lėktuvas, ,priklausė lakūnei.. Be jos, 4 kiti žmonės buvo sužeisti.

Išsprogdino du Mil 
waukee bankus’

MILWAUKEE, Wiš., sp. 28. 
—Nežinomi puolikai išsprogdino 
dinamitą -prie dviejų-First Wis- 
čonsin 'National banko skyrių. 
Abiejuose atsitikimuose bom
bos pridarė didelių nuostolių, 
bet plėšikams nepasisekė ati
daryti vaultus ir jie nieko ne
galėjo iš bankų pasigrobti. •

Ethiopai nušovė dar 
vieną italų lėktuvą

HARAR, Ethiopijoj, sp. 28. 
—Ethiopijos kulkosvaidininkai 
nušovė Italijos karo lėktuvą, 
kuris dalyvavo puolime iš oro 
Daggah Bur miesto. Atakoj du 
žmonės liko užmiršti.

Tai bent moteris!
Ūkininkė įkrito į gilų šulinį ir 

ten pagimdė kūdikį. Abu 
sveiki

SANFORD, N. C., sp. 27. — 
Mrs. Alton JOurdon, jauna tvir
ta ūkininkė, nuėjo pasisemti į 
šulinį vandens, bet pasilenkus 
prisvaigo ir j. šulinį įkrito, šu
linis buvo 40 pėdų gilumo. Kaip 
gilus vandens, ji nežinanti, nes 
neatsimenanti ar ji buvo pa
siekusi kojomis dugną. Kai at* 
sipeikėjusi šaltame vandenyje, 
ji plūduriavo vandeny. Taip be- 
pluduriuodama ji pagimdė ir 9 
svarų sūnų. Iš lauko sugryžęs 
jos vyras ir darbininkas rado 
ją šuliny bephiduriuojant su kū
dikiu ir abu juos ištraukė lauk. 
Paskui mažu automobiliu nuve
žė dar 12 mylių duobėtu keliu 
į ligoninę. Bet nežiūrint ne
paprastų gimdymo apystovų, 
motina ir sūnūs jaučiasi gerai.

STUEBENVILLE, O., sp. 28. 
—Federalinio maršalo pagelbi- 
ninkas Prevatt, 48 m., liko nak
tį nušautas gatvėje negrų dis- 
trikte. »

MEXIC0 CITY, sp. 28. - 
Renki maištininkai liko užmušti 
dviejuose susirėmimuose su fe
deralinė kariuomene.

Manoma, kad 2,000 
žmonių žuvo Haiti 
ura^nHotvyniuos

Ištisi miesteliai' potvynių nuneša 
ti į jurą. Tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės ir be maisto

PORT-AUPRINGE, Haiti, sp. 
28. Mažiausia 2,000 žmonių 
žuvo ar pasigendama po audros, 
kuri perėjo pietinį Haiti iškišu- 

- Savaitė atgal ten siautę . ura* 
ganas, po kurio užėjo nepapras
tai smarkios liūtys ir viskas 
patvino. Tuose potyniuose dau
giausia žmonių ir žuvo. Kiti 
tūkstančiai gi žmonių liko be 
pastogės ir be maisto.

Ištisi miesteliai kloniuose li
ko nunešti vandens į jurą. Ten 
liko nuneštu lavonai ir didžiu
mos dabar pasigendamų žmo
nių, nes veik kiekvienas klonis 
liko užlietas vandens ir išsigel
bėti tik retam tepasisekė.

Dar tik pereitą šeštadienį bif- 
vo apskaitoma, kad šioj aud
roj žuvo 1,000 žmonių, bet tas 
skaičius greitai pąšoko gavus 
daugiau žinių iš nukentėjusios 
apielinkės. Bet ir dabar susi
siekimas dar toli nėra atsteig- 
tas su nukentėjusia apielinke. 
Labiausia nukentėjo Jėremie 
miestas.

Kadangi elektros stotys išar
dytos, tai gelbėjimo darbas ve
damas be vandens ir be švie
sos.

Kad sukelti pinigų nukentės- 
jusiu šelpimu4!, yąldžia nukapo
jo algas visiems savo darbinin
kams po 10 nuoš. į mėnesį.

Nuo to uragano ir jį seku
sių liūčių taipjau nukentėjo 
Hondūras, Nicaragua, Jamaica 
ir Kubos salos. Bet ir iš ten 
dar nėra gauta Visai tikslių ži
nių.

130 angliakasių žuvo 
Japonijos kasykloj

' -------------------------------------—

LONDONAS, sp. 28. —Akai- 
ke kasykloj, Fųkuoka prefektū
roj, ištiko dujų eksplozija, ku
rioj žuvo 130 angliakasių.

Japonija protestuoja 
tautų sąjungai

- TautųGENEVA, sp. 28. — Tautų 
sąjunga susilaukė iŠ Japonijos 
aštraus
prekybos tose kolonijose ,kurios 
pirmiau priklausė Turkijai ir 
Vokietijai. Ji reikalauja sau 
lygybės, kokią turėjo kada ji bu
vo nariu tautų sąjungos.

Jungt. Valstijos irgi turi ly
gybę, bet jos turi padariusios 
specialę sutartį su kitomis vals
tybėmis, kurios neturi Japoni
ja.

44 žmonės žuvo 
Japonijos audroj

TOKIO, sp. 28. — Mažiausia 
44 žmonės žuvo per Japoniją 
perėjusio j nepaprastai smarkioj 
vėtroj su lietumi.

39 jų žuvo paskendus audroj 
prekių laivui. 5 žmonės liko 
užmušei ir 20 sužeisti, dėl aud
ros, susidūrus traukiniams.

Suėmė Fernėkes
‘■■t. ■ , ‘ • .

CHICAGO.—Garsus krimina
listas Henry J. (Midget) Fer- 
nekes, pasižymėjęs drąsiais plė- 
Šimais, laike vieno ktirių jis nu
šovė lenkų spulkos Bridgeporte 
iždininką, liko sugautas Rogers 
Parke, kur policija pasivijo jo 
automobilių ir jį sustabdė. 
Fernekes buvo nuteistas kalė- 
jiman, bet nesenai jis iš Joliet 
kalėjimo pabėgo.

Prezidentas rūpinasi 
ateinančių metų 

biudžetu
WASHINGTON, sp. 28. — 

Prezidentas Rooseveltas jau 
susirūpino ateinančių metų biud
žetu ir tuo . reikalu tarėsi šu 
iždo sekretorių ir biudžeto di
rektorium. Prezidentas rūpi
nasi sumažinti valdžios išlai
das^ kad sumažėtų- deficitas.

CAIRO, Egypte, sp. 27.—An
glija prisiuntė dar daugiau ka
reivių į Suezo kanalo apielinkę. 
Siunčiama ir daugiau lėktuvų.

Mušeikos užpuolė ąn* 
gliakasius; 1 nušau

tas, 14 sužeista
Mušeikos puolė organizuotus 

angliakasius iš pasalų kulko
svaidžiais

BIRMINGHAM, Ala., sp. 29. 
Vienas uništas angliakasys, Vir- 
gil Thomas, liko nušautas ir 14 
kitų angliakasių liko sužeista 
kai juos iš pasalų apšaudė iš 
pašieptų kalnuose kulkosvaidžių 
Alabama Fuel and Iron Co. 
mušeikos prie neorganizuotos 
kasyklos Margaret, Ala.

Visi šie organizuoti anglia
kasiai iš Morse & McCormick 
kasyklos prie Nyota, Ala., di
deliu buriu keliais automobiliais 
važiavo kalbinti Alabama kom
panijos angliakasius organizuo
tis.

Besiartinant prie Margaret 
kasyklos urnai, be jokio įspėji
mo, iš paslėptų kalnuose kulko 
s valdžių pasipylė į angliakasiu 
automobilius šūviai. Labiausia 
nukentėjo pirmieji automobi
liai. Nukautasai Virgil Thomas 
irgi važiavo pirmuoju automo
biliu.

Jfeegailestingai peršoktojo orga-
Mano^adCaKforti. -

jos gaisras jau 
suvaldytas

LOS ANGELES, Cal., sp. 28. 
—Keli mažesni gaisrai 'Ma- 
libu kalnų apielinkėj vis /dar 
siaučia, bet manoma, kad pats 
didysis gaisras, kuris pridarė 
nuostolių' UŽ $10,000,000, Jau 
yra suvaldytas, ir jį pasiseks 
užgesinti, jei tuo laiku vėjas 
neapsisuks ir išnaujo neužkurs 
gaisro.

Penki žmonės žuvo 
dviejose katastro

fose ore
LOS ANGELES, Cal., sp. 28. 

28.—Du žmonės sudegė jų lėk
tuvui nukritus ties Manhattan 
Ęeach. «

Ties Niles, Cal., žuvo trys 
žmonės, jų lėktuvui susidaužius 
bandant nusileisti išartoj dii> 
voj.

Tik tautų sąjunga 
apsaugos Europą 

nuo karo
PARYŽIUS, Franci jo j, spa

lio .27d.— Francijos radikalų- 
socialistų (liberalų) kongrese 
buvęs Francijos premieras Edo- 
uard Herriot pasakė kalbą, ku: 
rioj pabrėžė, kad tik tautų są 
junga gali išgelbėti Europą nuo 
karo.

Jeigu Europa gryžtų prie 
pavienių valstybių sutarčių, prie 
“pajėgos balanso”, tai karas 
yra neišvengiamas, kaip jis bu 
vo neišvengiamas pirmiau.

“Šiandien neturi būti klausi
mo ar mes u4ž Italiją ar prieš 
Italiją,, ar mes Už Angliją ar 
prieš Angliją”, sakė Herriot. 
“Šiandien teturi būti klausi
mas ar mek už tautų sąjungą 
ar prieš tautų, sąjungą.”

No. 255
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Samdytojai nužudė 
Kansas City Mo., 

darbininkų vadą
Socialistas ir unijų vadas Wil- 

liafti L. Polley liko nužudytas 
samdytų gangsterių, kada 
samdytojams nepavyko jį pa
pirkti

KANSAS CITY, Mo. —Virš 
8,000 darbininkų dalyvavo lai
dotuvėse socialisto ir unijų va» 
do William L. Polley, kurį sam
dyti gangsteriai nužudė gatvėj 
gryštant namo iš unijos susi
rinkimo.

Polley buvo biznio agentas 
trokų draivėrių unijos. Jis dir
bo unijai su atsidavimu ir į 
mažiau metų laiko unija turėjo 
jau 2,500 narių. Kartu j iš 
gelbėjo organizuoti ir kitus dar
bininkus. Jis ypač daug dirbo 
suorganizavimui automobilių ir 
drabužių darbininkų.

Jis dirbo nebodamas samdyto
jų grūmojimų jį “pasigauti”. 
Jįs privertė kelias dideles tro
kų firmas pasiduoti unijai, ne
žiūrint, kad čia yra stipri sam
dytojų asociacija, kuri visomis 
priemonėmis kovoja orgaizuo- 
tus darbininkus. Ta asociacija 

ley, jei jis nepaliaus veikęs tarp 
darbininkų.

Neužilgo prieš nužudymą Pol
ley išsitarė savo draugams, kad 
samdytojai pasiūlė jam duoti 
$15,000 ir didelę algą per visą 
amžių, jei jis pasitrauks iš uni
jos ir išvažiuos į kitą miestą. 
Matyt, tai buvo paskutinis 
samdytojų pasiūlymas ir kada 
jiems nepasisekė papirkti Pol
ley, tai jie jį nužudė pagelba 
samdytų gangsterių.

Nors ir yra daug įrodymų, 
kas tą darbą atliko, bet organi 
zuotieji darbininkai nesitiki, 
kad policija liestų žudeikas. 
Kansas City socialistai ruošiasi 
sukelti fondą tirti užmušė jis* 
tę ir užmušėjus atiduoti teis
mui.

Laidotuvėms vadovavo Ho- 
mer Martin, kuris visą laiką su 
juo dirbo. Martin yra buvęs 
baptistų kunigas, bet prarado 
savo vietą už skelbimą sociali# 
mo. Jis dabar yra vice-prezi- 
dentag automobilių darbininkų 
unijos.

Polley nužudymas privertė 
darbininkus dar stipriau orga
nizuotis, nes tik tuo budu jie 
gali ką-nors laimėti. Taipgi dė
lei neveikimo valdžios, kad su
sekti žmogžudžius, darbininkai 
pradeda suprasti reikalą turėti 
savo politinę partiją, todėl dau
gelis jų dedasi dabar prie sol 
cialistų partijos.

Ethiopai nevalgo 
kiaušinių, bet juos 
parduoda italams

valgyti kiaulinius,

ASMARA, Eritrea, sp. 28.— 
Italai Ethiopijoj gauna užtek
tinai kiaušinių, nes jų nevalgo 
ethiopai. Ethiopų tikėjimu, yra 
nuodėmė 
nes juose yra busianti gyvybė. 
Tečiaus ethiopai noriai kiauši
nius parduoda italams, todėl 
italams kiaušinių netrūksta.
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Gerkit ir Reikalaukit
Kas Gauna Tikietus j Draugijos Bankietą.

AKIU SPECIALISTAI
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KITATAUČIAI

Cicero 5927

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
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kitas 
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Chicagos Lietuvių Draugijos Jubiliejinis bankietas įvyksta 
šį šeštadienį, lapkričio 2 d., Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 7:30 vakaro. Bankietas baigsis 4 vai. sek
madienio rytą. Programas bus įdomus, tęsis nuo 7:30 iki 9:30 
vakaro. Vėliau eis vakarienė, pasilinksminimai, šokiai, įsigėri* 
mai, užkandžiai iki rytme 
pintiems tikietusF^us dyk

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavętn ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas,

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

756 West 35th St
Cof. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nup 6:30-8 
Nedaliomis pagal • sutarti

Konkursas baigsis šį ketvirtadienį, spaliu
31 d., 9:30 vai. vakaro. '

Visi konkursantai, taipgi visi kiti Draugijos nariai, kurip 
busite bei esate įrašę naują narį iki ketvirtadienio vakaro, bū
tinai priduokite į Draugijos ofisą ne vėliau kaip 9:90 vai. vak. 
ketvirtadieny. Draugijos ofisas bus atdaras visą dieną nuo 9 
vai. ryto iki 9:30 vakaro.

Draugijos nariai, kurie naują narį įrašys ir priduos jo pil
ną įstojimą ir nors už vieną mėnesį mėnesinių mokesčių arba 
savo įkalbintą naują narį atsigabens į Draugijos ofisą įsirašyti 
ir įsirašys — už įrašymą naujo naria gausite tikietą į Draugi
jos Jubiliejinį bankietą dykai. Bet tą turite padaryti iki šito 
ketvirtadienio vakaro.

Taipgi visi konkursantai savo įrašytus narius turite pri
duoti į Draugijos ofisą iki čia pažymėto laiko; pridavus vėliau 
neis į konkurso sąskaitą.

Prašome prisiminti, kad ketvirtadienio vakare ti/ri būt pa
dėtas galutinis ir sėkmingas taškas jūsų darbui. Lauksime.

dienas savaitėje —panedSliais ir ketvergais nuo 9 vai. 
įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i 

čia pažymėtu laiku.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedčlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
,,Pėtnyčios 6 iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St, 
Telephon«i Republic 9723

LACHAWICZ ir ŠUNĮ
2314 West 23rd place Phones Cana] 251

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S., Weatern 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

•> A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

4 S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaftica. Avenue Phone Yards 1133

f J. F. EUDEIKIS
4605-07 S, Hetmitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 181 h St.. netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomią ir subatomis.

; J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda
liomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
Valandos 11-1? A^Ž. 2-4, 7-8 P. M.

Gyvenimo vieta 
1638 So. 50 Avė. Phone Ciceru 8656 

Office 4930 W. 13 St.

Kon. A. Mikšys įrašė:
P-nia Marė Mikšienė, Mt. 

Grecnwood gyventoja. Musų 
nauja natė yra žmona Chica
gos Lietuvių Draugijos dar- 
buotojo-konkursanto Antano 
Mikšio.

Stanislovas Yurevičia, se
nas Armouro Co. darbinių* 
kas. Yra pažangus žmogus, 
skaito visus gerus laikraščius.

Petronėlė YureMienė, tai 
žmona Stanislovo Yurevičiaus. 
P-nia Yurevičienė yra malo
naus budo moteriškė, gera na
mų gaspadinė, augina puikią 
šeimą.

Kazimieras Yurevičia, sūnūs 
Stanislovo ir Petronėlės Yu
revičių. Jis yra baigęs aukš
tesnį mokslą, dirba Spigal Co. 
departamento vedėju.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

ginusia žinomas inteligentijos 
eilėse. Nors pats aktyviai 
lietuvių kultūriniame darbe 
mažai turi atliekamo laiko 
dalyvauti, bet visi kilnesni su
manymai, vykdomi lietuvių 
gyvenime visuomet susiląukia 
gausingos piniginės paramos 
iš p. Badkins. Iš profesijos p. 
L. Rądkins yra chemijos inži
nierius.

Chicagos Lietuvių Draugija 
padidino savo narių eiles, p. 
Radkins’ui prisidėjus, stambia 
intelektuale spėka. Kreditas 
musų konkursantui p. V. B. 
Ambrose, kad jis sugebėjo p. 
Radkins suinteresuoti likti 
šios draugijos nariu.

Kon. P. Galskis įrašė:
Antanas Urbonas, 5527 West 

Washington Blvd., dženito- 
rius. P-nas Urbonas į Chica
gos Lietuvių Draugiją jau iš 
antro karto įsirašo. Keletas 
metų atgal, dėl neapsižiūrėji
mo iš Draugijos buvo išpuo
lęs. Dabar p. Urbopas sako, 
kad iš šios Draugijos niekas jo 
nė su kdolu neheišvąrys. Ge
rai, Antanai, kalbi vyriškai.

P-lė Vale^ja Čepaite
Tai jmtsų- mylima smuiki

ninkė p-lė Valerija čepukaitė. 
Jos tėvai, p-nai Čepukai, jau 
seniai priklauso Draugijai, 
ypačiai, p. čepukas yra akty
vus narys šios organizacijos 
per daugelį metų. Gerai, kad 
p-lė Čepukaitė įsirašė Chica
gos Lietuvių Draugijon, — 
musų organizacija < padidėjo 
meno jėgomis.

Kon. P. Šliužas įrašė:
John Šliuzas, brightonpar- 

kietis, p-nios P. Šležienės, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursantės vyras. P-nia 
Šliužas jau senai priklauso 
Chicagos Lietuvių (Drąugijai, o 
jos žmogus tiktai dabar atli
ko gerą darbą, įsirašydamas 
Draugijon.
P-nia Agnės Šarauskas, brig- 

tonparkietė. šią sumanią p-ią 
Draugijon įrašė kon. Petronė
lė šliužas.

Lengvais IŠmokėįimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Vėl tikietas p-niai M. 
Viskoškai.

P-nia Anna Wesbar, žymi 
Marąuette Park gyventoja, in
teligentiška moteris, aktyvi 
kultūriname lietuvių gyveni
me. šią žymią p-nią įrašė Chir 
cagos Lietuvių Draugijon p-ia 
jMarė Viskoška. P-nia M. Vis- 
koška, šiame konkurse įrašė 
kelioliką gerų narių,..Draugija 
jai yra dėkingą. : v

Du tikietai p-niai Vale
rijai Keturis A

P-nią Valerija Keturis įrašė 
du naujus narius Draugijon

—vieną savo vyrą p, Antaną 
Keturį, o kįt$savo dĮradgę 
Marę Saldukienę. P*nia Saldu- 
kiAiė intellgėhpškd hmĮeris, 
18-tos apįeliiikės gyventoja. 
Šių žodžių raŠėjas p-nios Sal- 
dukienėš įSiraŠymtt’/^rą pątęn* 
kintas; mat, jį Žarėnų žemai
tė, o šių žodžių rašėjds yra 
Medingėnų žemaitis., Vadina
si, p-nia Saldukienė iš Žarėnų

P-nia Agnės Grakauskienėj 
musų sumani veikėja, sėk
minga konkursantė, kuri šia
me konkurse jau spėjo įrašy
ti 27-nis naujus narius. P-ia 
Grakauskienė konkurso prad
žioje neparodė didelio spartu
mo darbe, bet j*ai nepaprastai 
pradėjo gerai sektis paskuti
nėmis dienomis. Ji ir seniau 
yra nemaž prisidėjusi prie 
šios organizacijos auginimo.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vėzel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

skai, dženitoriai, juos taipgi 
įrašė Draugijon kon. p-nia 
Grakauskienė.
s -.'.i

Musų Konkursantė

Stasys Yurevičia, . tai 
p-nų Yurevičių sūnūs, 
Hounz Lumber Co. už 
ką. Vadinasi, veik visa 
Yurevičių šeima įsirašė 
cagos Lietuvių Draugijon. 
Kreditas musų konkursantui 
p. Mikšiui už pp. Jurevičių 
šeimos įrašymą Draugijon.

Joe Pranske, Mt. Green- 
wood jaunuoliu, jį taipgi Drau 
gijon įrašė kon. A. Mikšys. 
Gaila, kad musų konkursan- 
tas p. A. Mikšys sunkiai apsir
go, nebeturėjo progos dau
giau darbuotis ir spalių 22 
d. buvo išgabentas į Blue Is- 
land ligoninę sunkiai opera
cijai. Velijam musų nuošird
žiam darbuotojui greit pasvei
kti, o pasveikus vėl darbuo
tis kultūrinio darbo dirvoje.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

644-648 W, Madison St, Monroe

Valgiai-ir gėrimai visą vakarą, -.tu*
_______    ________ r ’ t . ■ •

Visi^Drau'gijos nariai, kurie įrašo naują narį, už kiekvie
ną naują įrašytą narį tikietą į Draugijos bankietą gauna dykai; 
taipgi dykai tikietus gauna visi konkursantai ir visi valduos 
ir komisijų nariai, o kitiems Draugijos nariams bei svečams, 
kurie norės dalyvauti šiame šauniame bankiete, įžangos tikie
tas atseis $2.00 asmeniui. Tikietą bus galima gauti bankieto va
kare prie langelio.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-1434—Tel. ( 
Namų ofisas—3323 So,

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulėvard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Inž. Laureatas Radkins 
įsirašė į Chicagos Lie

tuvių Draugijų
Chicagos Lietuvių Draugija 

laiko sau už garbę susilauku
si į savo organizacijos narių 
šeimą p. Laurentą Radkins. 
P-nas L. Radkins yra vięnas 
žymiausių lietuvių pramoni
ninkų, kurįo bizniui nė žiam 
rus depresijos laikas neįstengė 
kojos pakišti. Inž. L. Radkinso 
fabrikas Hindu Incense gami
na aukštos rųšies kvepalus, 
žinomus kaipo Hindu Incense 
šios prekes yra pagarsėjusios 
yisoje šalyje.

Veik kas metai pp. Radkins 
šeima aplanko Lietuvą ra
miam poilsiui, pasišnekučia
vimui ’ sū jaunų dienų drau
gais. Plačiai lietuvių visuos 
menei p. Radkins vardas ma
žai žinomas, jo asmuo dau*

Paul Atkinson
Well, tai Čia musų senas 

pažįstamas, geras, simpatiškas 
žmogus, p-nas Paul Atkinson 
turi taverno biznį, 5253 West 
Lake St. Jo žmona, p-nia At- 
kinsonienė, jau senėliau įsto
jo Draugijon, o dabar ir pats 
Atkinson į čia. P-nai Atkinso- 
nai yra abu malonaus budo, 
svetingi žmonės; gerai, kad 
jie abu Draugijon įsirašė. 
Svetingų žmonių Draugijos 
narių eilėse turėsime didesnį 
skaičių.

(Tssa puaI. 3-Čiam)

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

1 ... ' .... : z:
AMBUĮANCE1 PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741—1742
4 -.-r. F. EUDEIKIS

Žarėnų filijos — Medingėnų. 
Taip sakant, mes abu artimi 
kaimynui, ar ne? .

Kon. Agnės Grakaus
kienė įrašė:

Antanas Sinkus, northsilie- 
tis, rubsiuvys. įrašę kon. p-na | 
G. Grakauskienė.

Kazimieras Chingo, northsi- 
dietis, dženitorius, jį taipgi į- 
rašė kon. p-niaf Grakauskienė.

Jonas Draugelis, northsidie- 
tis, p. .Pppieros partneris ta
verno biznyje. » P-no Jono 
Draugelio ir p. Popieros ta
vernas yra 1701 N. Crawford 
Avenue.

P-nia Anna Raman, $outh- 
sidietė, jauna čiagimė p-nia, 
ją Draugijon įrašė kon. Gra
kauskienė.

Michael Šaltenis ir Marė 
Šaltenis, marųuetteparkiečiai, 
juos Draugijon įrašė kon. Ag- 
nas Grakauskienė.

Jonas ir Antanina Sabalau-

Buy gloves with whot 
it savęs

tėra reUteiv mu«AU BOe •» 
laurlan kad <autl rem daaln 
Kotele Mstertae Tooth Pašte, 
UdeUs tunas parsiduoda v 
•Be h valo ir aparato tot;

Be to raute sutrapiali 
»• it kuriuos ralĮta Nusipirk 

pirlttealtes ,ar 0 «**•

ILL.
LANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY 2880.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki1 9 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SU
Tek Boulevard 1401

r- — ■ ii..- . . «

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pa?al sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ai 
i 2-ros 

CHICAC

Mutual LiąuorCo
4707 So.. Halsted St 

Tel. YARDS 0808

DR. MONTVIDAS, t)r-jos Daktaras, K. GUGIŠ, t>r-jos Advokatas, ------------- . , ................... .. -i/.■■■„,j. , 
Draugijos konkurso ofisas atdąras (h 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norin

Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,

... . .|, l|liV, „„y...........         ,
i » ‘ _

Laidotuvių Direktoriai DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisoipos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
‘ kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 įki 12 vai. dieną.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
. ir TĖVAS

Kiti Lietuviai Daktarcd.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. '

A . •šventšdiėniaisi tik1 au&tarųą-' 
Phone Boulevard ‘ 8483 (

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

J f S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street____________ Phone Monroe 8377

» I. J. ZOLP
1646 Weat 46th Street Phones Boulevard 5208-8418 u,„į —  ----

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, tniatisąs._________________

VARKALA, Draugijos Auditorius.
to iki 8 vai. 
raugijos ofisą

Telefonas Canal 0117

Viršminėtas ir kitas Gyduole

.1. P, RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED SI

Viena clidžiaųsiii aptiekę Cbii-at.



Chicagos Lietuvių

savo1934 m1935,m

nukirsti kyiečiai
rami

Gasiniai Range

$11.95

1933 m

Senas

Sekretorius

Rugsėjo 23

Prospect 6977,

Sietlą Rimkaitė

PETER PEN

W^VB

duooBy/

So. West-
Jo tėvas

Central District 
FURNITURECO.

$29.50 
$19.75

551.999
182.684
40.276

231.815 
330.6000 

113.407
25.168
57.284.

IŠVARO SKAUSMĄ
LAUK šiuo lengviu

668.835 
236.200 
48.900 

253.929
379.758
130.251

21.057 
40.030

WMOr 
MftNTS

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

Aliejiniai pečiai
Dideli Heateriai

BUNGALOW
PEČIAI ........

SKALBIMUI
PEČIAI .....

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

Gunauskie- 
dainininkė,

Ją įrašė
Draugijon

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

COMBINATION
PEČIAI ..........

VELIUONA
d. perkūnas trenkė į • gyvena
mąjį namą ir užmušė mirtina 
pil. Mandrijauskienę, gyv. Ivo- 
niškių kaime, o kitus- žmones 
ten buvusius pritrenkė.

inąs užmušė 
moterį

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

to suse 
WMENW 

HAVE

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Draugijon

Dvi žvaigždutės iš Kai 
iniečių Kvarteto

Jūsų J. F. Biagočiųš, 
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje Pirmininkas.

V. B. Ambrose 
įrašė:

Anna Malelo, 3336 So.
St. Ši inteligentiška

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

VILKAVIŠKIS. — Ar praei
tą mėn. (nuo VIII 20 ligi IX 
20) Vilkaviškio apylinkėj bU: 
vo bene 6 gaisrai, šiuo atveju 
reikšminga, kad gaisrų kilmė 
neišaiškinta, bet jie kyla, dau
gumoje, iš nekūrenamų trobų? 
kluonų, tvartų, (t)

Nubaudė Suvalkijos 
plėšikus

Mes turime 
krautuvėje pilną va 
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Chicagos Lietuvių Draugi
jos Valdybos' narių susirinki
mas įvyksta ryt, trečiadieny, 
spalių : 30 ,d.,’ Draugijos ofiise. 
Susirinkimo prądža 6 vai. vak. 
Viši Valdybos nariai malonė- 
kitė būti čią pažymėtu lai
ku. PasibaigUs Valdybos susi
rinkimui, tuoj prasidės Val
dybos ir Biznio Komisijos su- 
sirinkimaš.\

Amerikos lietuvių 
demokratijos sveiki
nimai Lietuvos de

mokratijai

Numatomas javų derlius.
Pats geriausias laikotarpis 

pasėliams buvo antroji birže
lio men. pusė. Tuo metu at
rodė, kad derlius bus aukštes
nis ir už praėjusius metus, bet 
vėliau oras žymiai pablogėjo 
ir žiemkenčių brendimo metu 
dangus visą laiką buvo apsi
niaukęs. .Suprantama, kad tai 
labai neigiamai atsiliepė į 
žiemkenčių grudų brandą. 
Nofs iš šiaudų jie atrodo dide
li, bet kaip parodė pirmieji 
kūlimo daviniai, branda yra 
silpnoka.

FIND 
THAT ,

Linai .......... 3,8
Bulvės ....L....... > 3,5 
Pašariniai runk. 3,3 
Cukrn. runkel. 3,6 
Sėtiniai ........... 3,3 
Kopūstai........ . 3,2
Dobilai (atolas) 3,1 
Pievų žolė ....... 3,0

plėšikų gau j os byloj e. Gau j os 
vadas '-Jočys nubaustas visą 
amžių kalėti, šnipaitis 13 me
tų stink, darbų kalėjimo, Tra- 
janauškas ir KaČanas po 4 
įmeti sunk, darbų kalėjimo, čer-

MlitiU■■■

Jei raumenų skausmai kan
kina jūsų pečius, nubara, 
krutinę, pilvų, rankas arba 
kojas, uždekit greitai 
nanti, malonu Johnson’sRed 
Cross Plasterj. Milijonai var
toja kožna meta. Niekas taip 
negelbsti, kaip jos. Nema
tomos po jūsų rūbų. Netruk
do darbe arba žaidime.
Pastebekit Raudona Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Rugiai ............... 
Žiem,; kviečiai
Vasar. ykviečiąį 
Miežiai , ............ 
Avižos . ............. 
Mišinys '
Vikiai -7—.....
žirniai ......X....

Bendras javų ir ankštinių 
derlius šiemet numatomas au
kštesnis Už vidutinį paskuti
nį-metų .ir tiktai apie 2% 
žemesnis kaįp praėjusiais me
tais. .Pereitais metais viso šių 
javų,; buvo eksportuota 117.000 
tonų., Bet krašte buvo likęs 
dar žymus perteklius. Tuo bu
di!,. šiais metais reikia skaityti 
atliekamą eksportui bendrą 
javų kiekį apie 110.00 tonų.

Javų kainos užsienyje nepa
stovios: pastaruoju metu ge
ros rųšies kviečiams kiek pa
sitaisė, bet, bendrai imant, 
yra žemos ir žymiai pakilsiant 
sunku laukti. Pas mus kainos 
vyriausybės palaikomos ir a- 
tatinkamų kondicijų javų yra 
brangesnės, negu eksportinė
se rinkose. Užtat iždui teks 
eksportuojant dideles sumas 
primokėti. “L. A.”

oras, bet pirmoje pusėj e rug- 
piUČio meni oras pasitaisė ir 
rugiai bųvp gražiai suvežti. 
Žymiai blogesnis;; oras buvo 
sųimant kviečius. Gražiam ore 
nukirsti džiovinimui jįe pate
ko į •lietĮhg|^^ptąri>į. I^i j o- 
darni, .kad'į^nę&digtų,' ųkiįpiri- 
kai skubėjo kviečius, vežti kai 
tik kiek oras pragiedrėdavo. 
Dėl - tb daugumoje^; vietų jie 
suvežti- perdirėghi.Supranta
ma, kad tai; neigiamai - atsilie
pė į kviečių kokybę;; ji bloges
nė už pernykštę. Iš viso šįniet 
numatoma prikulti-261 tUkst. 
tonų.; Pėrnab buvo / prikulta 
285.100 tonų. Taigi; ir kviečių 
šįmet numatoma gauti kiek 
mažiau, būtent, 8,4%. Tačiau 
kaip pernai taip ir šiemet duo 
ninių javų derlius žymiai ge
resnis, kaip buvo 1931-1933 
metais. • > ,

Miežių ir avižų, drauge pa
ėmus, numatoma gauti tiek,

2710 W. 59th St, 
G. K. BUDRIS, Sav.

Užsiprenumeruokit 
“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
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

PARADISE TAVERN
RENGIA PARĘ VAKARE PRIEŠ HALLOWEEN
Trečiadienį, October 30,1935

* Bus skanus užkandžiai ir gėrimai 
Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti

, ; Viso ........ 1.731.798
Pernai rugių buvo prikulta 

668.835 tonos, šįmet numato
ma prikulti apie 615 tukst. to
nų, t. y. 8 %. mažiau; Rįgįį ko
kybe , šįmet vidutinė. Nors ru- 
giapiutės Migų buvę į. blogas

1.768.960
kiek ir pernai. Angštiniai au
galai, t. y. žirniai, vikiai ir 
mišinys pernai nuamaravo. 
Šiemet ankštiniai kaip tik 
gražiai užaugo ir jų derlius, 
draugę naėmu?, ,aukštesnių už 
pernyiiŠų’apie 20%. ’

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson U Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pirmininkas F. J. Ba- 
gočius, kuris ženevon Tautų s- 
gai milijono Ameriko lietuvių 
vardu buvo pasiuntęs protestą 
dėl Vokietijos hitlerininkų ag
resijos prieš Lietuvą, ‘‘Litua
nika II” L. Vai. liaud. s-gos 
C. K. Pirmininkui M. Sleževi
čiui prisiuntė sekančio turinio 
laišką:
VIA LITŲANICA II

F. J. Bagočius 
Ąttprney at Law

■'' " M * Pe^C<?
NotSfy Public

Birželio 14, 1935.
Gerb. Mykolui Sleževičiui, 

Kaunas, Lietuva.
Gerb. Tamsta:—

Amerikos Lietuvių Demokra
tija sveikina Lietuvos Demo
kratiją oro keliu.- Lai mušą 
santykiai ir bendradarbiavimas 
įgauna naujos gyvybes ir jė-

Rankomis padirbti . „
accordions 

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai- 
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
su pirksite. Be 
Obligacijų. Eks- 
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
UOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

(Tąsa iš pusi. 2-ro

Kon. M. Ratkevičienė 
įrašė:

P-nia Ona Gajauskįenė, 
brightonparkietė, apsukri mo
teriškė, taip sakant, pilna to 
žodžio prasme ji yra našlė. 
Jai įsirašius Draugijon, našlių 
skaičius pasidaugins.

P-nia Jadviga Vaičiulis, taip
gi brightonparkietė, ją Drau
gijon įrašė kbn. p-nia M. Rat
kevičienė.

Kon. K. Steponavičius 
įrašė:

P p. \Valter ir Josephine 
Turneriai, brightonparkiečiai. 
Abu juos įrašė kon. K. Stepo
navičius.

P-nia 
Halsted 
p-nia yra žmona p.. Petro K. 
Malelos, kuris užlaiko elektric 
įrankių biznį čia pažymėtu 
adresu ir yra vienas iš gerųjų 
mechanikų elektrikai į namus 
suvesti bei pataisyti. P-nas P. 
Malelo jau senėliau įsirašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon, 
o dabar įstojo ir sumani ir biz 
nyje gana apsukri žmona. Dar 
pravartu priminti, kad p-nai 
Malelos augina gabią dukrelę, 
kuri turi didelį talentą kaipo 
šokikė. Galima tikėtis, kac 
ateityje bus žymi scenos žvai
gždė. .

P-nia Catherine Fitzpatrick, 
jauna čiagime lietuvė moteris. 
Ją Chicagos Lietuvių Draugi
jon įrašė kon. V. B. Ambrose.

Kon. Frank Bulaw 
įrašė:

P-nia Ona Deveikienė, cice- 
rietė, žmona K. P. Deveikio, 
žymaus veikėjo, SLA. Auksi
nio Konkurso organizatoriaus 
Chicago j e ir apylinkėse.

P-nia Stella Juška, 2419 W. 
43rd §t., žmona p. J. Juškos, 
Hollyvvood svetainės savinin
ko. P-nas Juška mums visiems: 
gerai pažįstamas, tik ką grįžo 
iš Lietuvos, vadovavo lietuvių 
sportininkų ekskursijai į Lie
tuvių Pasaulinį Kongresą. 
P-nas Juška gana vaizdžiai 
atpasakoja “Naujienų” skai
tytojams savo įgytus įspūd
žius Lietuvoje. J. Juška pir
miau įsirašė Chicagos Lietu
vių Draugijon, o dabar ir jo 
žmona čia įsirašė. Gerai pa
darė kon. Bulaw, kad šią inte
ligentišką p-nią 
įrašė.

Alex Miller, 4258 
ern Avė. jaunuolis, 
p. Miller čia pažymėtu adresu 
laiko gerai įrengtą taverną.

Antanas Petrolįs, bridgepor- 
tietis, šį gerą žmogų taipgi 
kon. Bulaw įrašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon.

P-nia Bernice Palubinskie- 
nė ir Karolina Palubinskaitė, 
p-nios Palubinskienės jauna 
dukrelė; abi įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon.

P-nia Magdalena Anderson 
įsirašė Chicagos Lietuvių Dr- 
jon. Jos vyras, Alex Ander
son, taipgi per konkursantą 
F. Bulaw įsirašė Draugijon 
praeitą savaitę. -

Oscar Herlingis, 1314 South 
Cicero Avė., barzdaskutys — 
vienas iš geriausių barzda
skučių Ciceroje. Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai Ci
ceroje nepamirš, kad p. Her
lingis yra Draugijos narys.

Mike. O kas,, bridgeportietis, 
geras lietuvis ir kartu geras

Rugspiučio mėnesį oro są
lygos žemės ukiui buvo kiek 
geresnės, kaip liepos mėn. Pir
moje rugpiučib mėnesio pusė
je roras buvo šiltas ir gana 
pastovus. Tuo metu baigti vež
ti rugiai, nukirsti kyiečiai ir 
pradėta plauti vasarojus. Ant
roji pusė, iki pat mėnesio pa
baigos buvo lietinga, su neil
gais pragiedrėjimais. Nupjau
ti kviečiai ,nors ir ųesudygo, 
bet daugumoje vėtų? suvežti 
perdrėgnį. Jie buvo baigti su
imti tik paskutinėmis mėne
sio dienomis. Vasarojaus tug- 
piučio mėn. taip pat buvo su
imta didesnė pusė., Linų ir pa
šarinių žolių vegetacijai lie
tingas rugpiučib oras buvo vi
sai palankus, Tik bulves vie
tomis jautė drėgmės pertek
lių. Kai kur sunkiose žeriiėse 
pradėjo puti. Augalų gadinto
jai, kaip anksčiau, taip ir 
rugpiučio mėnesį labai niažai 
tepasireiškė.

Rugsėjo men. 1 dienai pasė
liai ir daržovės buvo vertina
mi taip (3—vidutiniai, 2 -
blogai): ; •. <; ; *

žmogus, kreditas kon. Bu- 
law už jo įrašymą Draugijon.

Petras Stakis,. brightonpar- 
kictis, getas vyras, tad ir ge
rą organizaciją pasirinko įsi
rašyti.
Antahas Bukauskas, 4830 W. 

14th St., Cicero, III. iš amato 
geras šiaučilis. šį gerą amat- 
nihką Draugijon įrašė taipgi 
kon. F. hulavv.

Kon. Senas Petras 
įrašė:

P^nia Agnės Stukienė, 701 
West 21st Place. P-nai Stukai 
yra plačiai žinomi .Chicagos 
lietuviams kaipo draugiški, 
inteligentiški . žmonės. P-nai 
Stukai aukščiau pažymėtu 
adresu laiko valgyklą ir ta
verną. P-nų Stukų valgykla 
ir tavernas gražiai įrengti; 
P-nia Stukienė gera gaspadi- 
nė, pagamina skanių valgių ir 
prieinama kaina, na o p. Stu- 
kas savo svečius aprūpina ge
rais gėrimais.

Kazys Radvilas, 6108 South 
State Št., geras linksmo budo 
žmogus, jis čia pažymėtu ad
resu laiko gerą grosernę ir 
bučernę. Senas Petras sako, 
kad šioje -bučernėje galima 
gauti gerų prekių už prieina
mą kainą. Ėe to, malonus pa^ 
tarnavimas..

P-nia Ona Putrimas, brigh- 
tbnparkietė. P-nai Putrimai 
yrA malonaus budo, draugiš
ki žmonės. Pats p. Putrimas 
pirmeliau. įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon, — na, o 
dabar ir jd geroji pusė jau 
čia. Gerai Senas Petras pada
rė, kad juos abu įrašė Drau
gijom

Gustas Keen, jaunas vyras, 
linksmo budo iš amato buče- 
riš, gyvena 18-tos kolonijos 
apylinkėje. Jį taipgi 
Petras įrašė Chicagos Lietu 
vių Draugijon.

Vincui Ascillai tikietas 
į bankietą

P-nia Viktorija 
nė, pasižymėjusi 
Cisefo gyventoja. 
Chicagos Lietuvių 
p-nas ^Vincas Ascilla. Jie abu 
šeštadienį Draugijos bankiete 
sudainuos duetą. ■

Kon

Eksportui atliks apie 110,000 tony. Pasėlių stovis 
Lietuvoje rugsėjo 1 d. -

r aer 
avw/

I 6*7

vveu-i- Ptsaa've-Mt 

ooes ibimo

KAUNAS. — Spalių 4 d. va. 
kare Kariuomenės teismas Pa
skelbi? rezoliuciją. Suvalkijos ' niąuskiene išteisinta

THE RAN-DA-VOO 
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339

Halloween Party, 
Ketverge, October 31 d.
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Valdybos susirinki 
mas.

Albina Trilikaitė.
Šios dvi p-les Rimkaitė ir 

Trilikaitė, Kaimiečių Kvarte
to žvaigždės, įsirašė Chicagos, 
Lietuvių Draugijon; jas įrašė 
kon. K. Steponavičius. Kiti du 
Kaimiečių Kvarteto nariai— 
Rukštela ir Pūkis seneliau įsi
rašė Draugijon. Šį Kaimiečių 
Kvartetą girdėsime dainuo
jant šeštadieny Draugijos Ju
biliejiniame bankiete.

• i ■ ' ' ' . • ,
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IŠ LIETUVOS
Numatomas šių metų javų 

derlius, palyginus su praėju
siais, metais, yra toks:

1935 m. 1934 m
tonomis

615.178
213.783

. 47.302
241.155
397.770
130.408

. 24.554
. 61.648
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Puhlished Daily Except Sunday by 
Jhe Lithuanian Newg Pub., Co.,Inc

1739 South Halsted Street 
Teiephohe CANal 8500

Užsakymo kainai
Chicago j‘e — paštu:

Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija

$8.00
4.00
2.00
1.50

>75

3c
Suhscription Ratas:

88.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Gass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50
1.00

.75
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ČEKOSLOVAKŲ RESPUBLIKOS SUKAKTUVĖS
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Vakar Amerikos čekoslo^akai pąbaigė trijų dieniu 
iškilmes, kuriohife jie pažymėjo septynioliktas savo 
gimtojo krašto nepriklausomybės sukaktuves.

Čekoslovakija — taip pat, kaip ir Lietuva —- pasi
skelbė nepriklausoma valstybe 1918 metais. Ji pradė
jo savo nepriklausomą gyvenimą, kaip demokratinė 
respublika. Bet ji savo demokratiją mokėjo iki šiol iš
saugoti.

Nėra abejonės, kad jos demokratija gyvuos ir tarps 
ir toliau.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 3500.

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj, 
paštui

Metams
Pusei metų •fra* ■«•*••••••••■•■•«
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ,

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
= r.ifii'Y’ii 1 fi.'imi ■* ■ i, ..-j-j

AMERIKIEČIŲ SANTYKIAI SU LIETUVA 
a 

» I , —* i Ui ,

Šiemet labai suartėjo amerikiečių santykiai su Lie
tuva. Daugiausia čia patarnavo antras trans-ątlantinis 
skridimas, bet taip pat ir lietuvių kongresas Kaune 
delegatų siuntimas į tą kongresą, amerikiečių sporti
ninkų bei menininkų važiavimas į Lietuvą ir t. t. Šito 
suartėjimo pasėkoje Lietuvos laikraščiai dabar labai 
daug rašo apie amerikiečius ir amerikiečiai,gauna daug 
žinių iš Lietuvos.

Musų skaitytojai tatai pastebi “Naujienose”/ Nie
kuomet šiam dienraščiui, per paskutinius kokius devy
nerius metus, nebuvo atsiunčiama iš Lietuvos tiek daug 
straipsnių ir korespondencijų.

Amerikiečių ryšiai su Lietuva buvo artimi iki 1926 
metų gruodžio mėnesio perversmo. Tas perversmas nu
tolino nuo mus Lietuvą. Jos vidaus gyvenimas tapo pa
slėptas lyg už kdkio tai uždangalo.., Jeigu šitaip butų 
tęsėsi dar ilgiau, tai amerikiečiai lietuviai butų ėmę vi
sai apie savo gimtąjį kraštą užmiršti.

Bet dabar Lietuva? mums vėl pasidarė artesnė. Pra
dėjome pastebėti, kas joje dėdasi, pradėjome aiškiau 
matyti kas joje gera ir kas bloga. Pradėjo mums rūpė
ti, kaip tuos gerumus padidinti, o blogumus pašalinti.

Per eilę metų amerikiečiai buvo paliovę apie tai 
galvoti, daugelis tiesiog buvo numoję ranka: et, tegu 
jie ten sau žinosi! O jeigu kas tuo klausimu savo žodį 
tardavo, tai jam buvo sakoma, kad jisai “kiša savo no
sį” kur nereikia. Ne tavo, girdi, reikalas, mokyti Lietu* 
vą, kaip ji turi gyventi ir tvarkytis.

šita mintis, kad svarstyti kas Lietuvoje dedasi tai 
“ne musų reikalas”, buvo taip jsitvirtinuši anterikiečių 
galvose, kad rodėsi, jogei nė prieštarauti jai nebegali
ma.

Bet šiandie jau atrodo kitaip. Šią vasarą paaiškė
jo, kad amerikiečiai be Lietuvos, o Lietuva be ameri
kiečių neapsieina. Ji ėmė “kištis” į musų reikalus, o mes 
j jos. Ir dar kaip įsikišome!..

Santykiai “de facto” jau tapo atsteigti. Reikia ti
kėtis, kad jie bus netrukus atsteigti ir “de jufe”

FAŠIZMO VEŽIMAS ĮKLIMPO

Išbristi iš tos pelkes, į kurių Italijos fašizmas įklim
po su savo Afrikos avantiūra, jisai, tur būt, nebegalės. 
Jį išgelbėti labai daug pastangų dėjo Francijos ministė- 
ris pirmininkas Lavai, kuris visaip trukdė Tautų Są
jungų, kad ji nesiimtų griežtų priemonių prieš tarptau
tinės taikos laužytojus, kartu bandydamas perkalbėti 
diktatorių Mussolini, kad jisai bent kiek suvaldytų sa- 
vo grobikiškus apetitus.

Bet Francijos premjeras negalėjo pasiekti nei vie
no,, nei antro tikslo. Taūtų Sąjunga nubalsavo pavar
toti “sankcijas” prieš Italijos valdžią, o Mussolini nėt 
akivaizdoje šito jam pavojaus nesutiko sumažinti 
savo pretenzijas Etiopijoje iki tiek, kad didžiosios val
stybės galėtų jas viešai svarstyti.

Vakar buvo garsiojo fašistų “maršavimo į Romą” 
sukaktuvės, todėl Mussolini,o klapčiukai, tam “istorijos 
įvykiui” pažymėti, užtvindė pasaulio spaudą praneši
mais apie tariamus didelius italų armijos žygius, ku
riuos fašistų generolai jau vykiną arba planuoją Etio
pijoje. Bet iš stanibių Europos politikos centrų einą ži
nios visai kitokios rųšies.

, "štai, vienas Amerikos korespondentas telegrafuo
ja iŠ Londono, kad Europos politikos sferose jau svars
toma klausimas, kas. bus, kai Italijos juodmarškinių 
diktatūra Žlugs. Jau esą numatoma, kad Italijoje turė
sianti* grįžtį konstitucinė santvarka, ir stengiamasi pa
tirti nuomonės demokratinių Italijos politikos vadų, 
kurie dabar yra nepermaldaujamoje opozicijoje val
džiai. Jau ir pats Mussolini norįs tartis su savo prie* 
šaią, idant jie pasidarytų jam palankesni.

šitos.žinios yra reikšmingesnės, negu visi.“dučės” 
pasigyrimai pergalėmis ant etiopų. Nežiūrint kiekrita- 
lų bombos, išmuš imperatoriaus Selassie valdinių, f ašis* 
tų diktątųrai bus bloga, Bus bloga ir kitoms‘diktatu
os. _ . . - A , / ' /
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Vandenynas, kurį Felik. Vaitkus nugalėjo
..M uiil .’lfį I

Kova su Atlanto stichijom ir tos kliūtys, kurias 
lakūnams tenka nugalėti

“Visą kelią buvo rūkas ir 
audra. Pusę laiko neturėjau su
pratimo ar skrendu žeme ar 
jura. Tačiau spr.endžiau iš ne
paprastai smarkaus vėjo ir 
tiršto ruko, kad dar turiu būti 
viršuj Atlanto.”

Taip pasakoja lakūnas Įeit. 
Feliksas Vaitkus apie savo 
skridimą per Atlantą, per1 tuos 
neišmatuojamus vandenyno plo
tus, kuriuos dabartinė žmoni
jos pažanga žut-but pasiryžus 
nugalėti ir sujungti du pasau
lius: naująjį su senuoju, Ame
riką su Europa.

šios kovos istorija nėra se
na. Ji prasidėjo tik PO didžiojo 
karo ir ypač pagyvėjo prieš 
kelis metus. Drąsuoliai, Jkurie i 
ryžosi nugalėti ir du musų did-į 
vyriai a. a. Darius Su Girėnu. 
Į kovotojų eiles garbingai at
sistojo ir dabartinis, vieninte
lis šiais metais Atlanto nugalė
tojas Feliksas Vaitkus. Tiek 
Darius, su Girėnu, tiek Vaitkus 
Atlantą nugalėjo, nors galuti
nių tikslų nei jie, nei jis ne
bepasiekė. Tačiau Atlanto nu-, 
gaištoj ų tarpe jie užimą ypač 
garbingas vietas, i’asfcųtinis' 
lietuvio skridimas, Vaitkaus 
skridimas, išsiskiria dar ir tuo, 
kad jis skrido vienas, šių solo 
skridimų per Atlantą iŠ! tikrų
jų yra labai mažai. O dar ma
žiau laimingų skridimų.

Vaitkus buvo dešimtasis, ku
ris skrido per Atlantą vienas 
ir penktasis, kuris tų skridimų 
laimėjo.

Taigi, iš dešimties solo skri
dimų per Atlantą tik pusė skai
tomi pasisekusiais. Likusieji 
penki solo lakūnai savo nepasi
sekimą išpirko arba mirtimi, 
arba buvo pripuolamai išgelbė
ti.

Mums, besididžiuojantiems 
nauju lietuvio laimėjimu, šian
dien idomu patirti, kas iš tik* 
rijjų

yra tas Atlantas.
Į tų klausimą mes nemirksė

dami atsakom, kad tai yra van
denynas, skiriąs Ameriką nuo 
Europos. Per jį tūkstančiai lie
tuvių yra plaukę laivais, tūks
tančiai keliavę j Užjūrius lai
mės ieškoti. Trys lietuviai per 
j j ųe laivais plaukė, bet lėktu
vais skrido....

Ar jis didelis? žmonių sųmo- j 
nėj Atlantas nuolatos augo. 
Dar senesniais laikais buvo ma
nyta, kad Atlantas (tada jis 
to vardo neturėjo) yra tik siau
ra vandens juosta, skirianti du 
žetnyndš. Ir tik vėliau, prądė*, 
jus vandenyną nuodugniau 5 ty
rinėti, nuetetyta, kad jis yra 
nepaprastai didelis it kad jo 
plotas sudaro virš 82.000.000 
kvadratinių kilometrų. \ Geogra
fai nustatė, kad Europos išky
šuliai atitinka Amerikos pan
kas ir priešingai. Vidutinis At* 
lanto vandeųyno plotis siekia 
5.500 kilbtųetių, tačiau naudo
jantis oro keliu šį plotį galima: 
sumažinti. Todėl ir Vaitkus 
Atlantą perskrido su 5.200 ki* 
lometrų kelio. Bet ir tai dar 
nėrą pats. trumpiausias, iš šio 
kelio Teikili | atmesti dar

„i

apytikriai, 2000 kilometrų, ku
riuose Vaitkus skrido Ameri
kos pakraščiais nuo New Yorkp 
iki Newfoundlando» Tačiau pa
ties ląkuno pareiškimu, jis tik 
pirmąją skridimo valandą matė 
žemę, o paskui pasinėrė į ru
kus ir visą kelių nematė ne tik 
vandenynu praplaukiančių lai
vų, bet nematė nei vandens, 
nei dangaus. Visų laikų jis skri
do rūke.

Atlanto rūkų kilmė*
Rukai Atlanto vandenyne nė

ra pripuolamas reiškinys. Kiek- 
Vienas besirengiantis per At
lantą skristi lakūnas turi skai
tytis su jais kaip su neišven
giama kliūtimi, didele sunkeny
be. Gali būti kalba tik dėl jų 
kiekybės. Kartais jų pasitaiko 
mažiau, kartais daugiau. Bet 
Visada jie yra užgulę Atlantą.

Specifine šiaurės Atlanto rū
kų gausumo kilmė yra glau
džiai susijusi su mums gerai 
žinoma šiltąja. Golf Štromo 
(gulf stream) srove. Ji prasi
deda ' tarp Kubos ir Floridos 
(Amerikos pakraščiuose), me
tasi į Atlanto vidurį ir paskui, 
ties 4(Mąją šiaurės platuma ei
na šiaurės rytų kryptimi pro 
Irlandiją ir Skapdinaviją. Vi
dutinis šios ' srovės vandens 
greitis siekia 80 kilometrų, o 
vietomis ir iki 180 kilometrų, 
per parą. l//r. /

ši šiltoji srovė ties New- 
foundlandu susiduria su šaltą
ja Labradoro srove, kuri su 
savimi plukdo didžiulius ledų 
kalnus, atskeltus nuo šiaurės 
Ledynuotojo vandenyno amži
nųjų ledų- Susitikę šaltieji van
dens su šiltaisiais sukelia žy
mius. oro temperatūros skirtu
mus, nuo ko’ ir susidaro tiršti 
rukai, ; -

Kaip mes žinom, Įeit. Vait
kus pasikėlė per Atlantą kaip 
tik šioj vietoj. Jis iš pat pra
džios pateko į šių dviejų srovių 
susitikimo iššauktus rukus, ku
rie, matyt, tuo laiku buvo\ie- 
paprastai gausiai apkloję At-. 
lanto vandenyną tarp New- 
foUiidlando ir Airijos krantų. 
Todėl "visai nenuostabu, /kad, 
Vaitkus iš rūkų išniro tik ties 
Airijos krantais, kurie ir bu
vo “Lituanikos II” nusileidimo 
vįetą, . ’ ■?

Jau pulk. Gustaitis savo ta- 
dio paskaitoj yra pareiškęs,, 
kad šie rukai per Atlantą 
skrendančius lakūnus nepapras
tai vargina. Nepavydėtina turi 
būti’ savijauta ištisas dvide- < 
Šimts valandų kapstytis pO 
tirštus rukus, nematant/ nieko 
nei prieky, nei užpakaly, viršuj 
ir apačioj. , . / _

Ir orientavimasis tokioj rūkų 
zonoj visiškai neįmanomas: 
Laimė, kad Vaitkus turėjo mo
demiškąjį radio kompasą, ku
rio 4Pagelba jis vairavo I tięaiąi 
j Laisvosios Airijos stotį, pa
laikančią su juo kontaktą, šia 
proga iškyla ir ^Dariaus su Gi
rėnų orientavimosi sunkumai* 
Jie / neturėjo ta^io kompa^ ir 
orientavosi Žvaigždžių pagelba.

to, jų skridimo 
tia buvo nepaprastai tikrai

laikyta ir jie žuvo kaip tik toj 
pačioj linijoj, kurią buvo že- i 
mėlapy nusibrėžę.

Atlanto vėjai
Antroji gamtiška Atlanto nu

kariavimų kliūtis yra nuolati
niai ir beveik pastovus Vėjai. 
Atlante beveik nuolatos pučia 
vakarų vėjai su nežymiais nu
krypimais tai | pietiį, tai į šiau 
rėš pusę. Dėl Šios priežasties, 
p taip pat dėl Amerikos pa
kraščių nukrypimo, ligšioliniai 
skridimai per Atlantą daugiau 
šia ir daromi iš Ainėrikos į 
Europą, o ne priešingai. Tada 
tenka skristi maždaug pavėjui, 
arba turėti |žambinį vėją, bet 
retai pučiantį priešinga lėktu
vo skridimo kryptimi. (Bet šią 
vasarą kaip tik putė daugiau
sia priešingi vėjai). Tie vejai 
taip pat yra specifiški Atlanto 
vandenyno srovėms. šaltas 
oras, kurį duoda šaltoji Labra
doro srovė, veržiasi į šiltosios 
Golfštromo srovės sritis, esan
čias kaip tik rytinėj Atlanto 
vandenyno dalyje. Pati šiltoji 
Golfšromo srovė taip pat su
kelia šiltuosius vak. vėjus, šil
dančius Norvegijos fiordus ir 
kurie pro Skandinaviją ir šiau
rės jurų pasiekia Pabaltj.

Ateities perspektyvos
Kiekvienas naujas perskridi- 

mas per Atlantą artina mus 
prie to periodo, kada senasis ir 
naujasis pasąūlis itarp save bus 
sujungti nuolatinėm oro susi
siekimo linijom, kada vandeny
no kelionę pakeis oro kelionė. 
O tuo pačiu ji bus daug grei
tesnė. Ligšiol tiek keleivinis, 
tiek pašto susisiekimas palai
komas išimtinai tik laivais. 
Turint galvoj, kad didžiausias 
laivų judėjimas yra kaip tik 
per Atlanto vandenyną, nes, 
abiejuose jo pakraščiuose yrą 
susispietusias pačios kultūrin
gosios tautos, to susisiekimo 
pagreitinimo problema yra ypač 
aktuali. Dabar greičiausiai ga
lima pasiekti priešingą Atlan
to krantą pe^ 4,5 paros (plau
kiant laivais). Q jei butų įves
tas nuolatinis oro susisiekimas, 
kelionę tektų skaičiuoti tik va
landom. Tada tas visas 80% 
pasaulinio susisiekimo vandeni
mis, kuris skirtas išimtinai tik 
Atlantui, nepaprastai pagreitė-' 
tų. Tačiau technikos pažanga, 
kol kas dar nepajėgiamų kliu*, 
čių nugalėti. Rūkas, kuris nuo
latos guli virš Atlanto, audros, 
kurios ten amžinai siaučia, yrą 
didžiausiom šio oro susisiekimo 
kliūtim. Projektai pastatyti At* 
lanto v^indenyne plaukia j ančiaš 
stotis lėktuvams nusileisti ne
gali būti įgyvendinti dėl aukš
čiau minėtų priežasčių. Lėktu
vai, kuriems • reikėtų tomis 
plaukiojančiomis stotimis pasL 
naudoti, toli gražu ne visada 
galėtų tas stotis pamatyti. Tai 
kliudytų tas pats rūkas, kuris 
kliudė Vaitkui pamatyti tiek 
dangų, tiek vandenynų.

Tačiau technikos pažanga da
ro stebuklus ir galim būti tikri, 
kad ateity Oro susisiekimas per 
Atlantą bus reguliarus. Dabar
tines kliūtis nugalės tokie did
vyriai, kaip Lindbergas, Postas, 
Darius su Girėnu, Vaitkus ir 
kiti, kuriems Atlanto stichijos 
nebuvo baisios. Visi ligšiolinia 
skridimai tai dar tik pionieri- 
niai, bandomieji skridimai. 
Kiekvienas laimėjimas, kiek
vienas užkariavimas reikalauja 

■ aukų, ir tie užkariavimai vyko
te ne siaurais egoistiniais. tiks
lais, bet jie skiriami visos žmo
nijos ląbui, jos aprovei. Toįlėl 

• ir mes turim nepaprastąi di- 
I džiuotis, kad prie šių pasaulį* 
nte utorteylmų prisidedą ir i 
drąsteji lietuviai, didieji “musų 
padangių arai. Wl.

> [“Sekm.”]
! , ■ ' • • \ ‘ ■

buvo pasitiktas Kaune per
skridus jam Atlantu. Didelės 
žmonių minios sveikinimai, 
šauksmai, entuziazmas, gėlės 
—gėlėmis kelias nubarstytas I 
Skaitant tų aprašymų matai 
tų vaizdų, ir iš susijaudinimo 
ašaros iš akių veržiasi, kad 
Lietuvos žmonės taip iškil
mingai pagerbė jaunų Ameri
kos lietuvį drąsuolį lakūnų ir 
vertino jo žygį,, kuris savo 
gyvybę rizikavo Lietuvos gar
bei.

Musų jaunų lakūnų Feliksų 
Vaitkų Lietuvos Žmonas Kau
ne iškilmingai Sveikino už jo 
^asįryŽittių rizikuoti savo gy
vastį, drųsų, ir gabumų lai
mingai perskridus Atlantikų, 
r gėlėmis jam kelių barstė, 

bet kaip Amerikoj? Amerikoj 
radosi gaivalų, kurie kaip tik 
įmanydami visų laikų šmeižė 
ir purvais drabstė lakūnų (ir

Antradienis, špal Ž9, 1936 
atidėliojo, o publikai praneš
davo kad oras vis blogas ir 
laukš blogo oro skristi kad 
statyti savo gyvybę į pavojų!

Leitenantas Feliksas Vaitkus 
išpildė savo duotų žodį: “AŠ 
skrisiu”. Ir jis skrido, ir tuo- 
mi parodė Amerikos ir Lietu
vos lietuviams kad tie gaiva
lai, kurie teršė laikraštinę po- 
pierų ir oro bangas visokiais 
prasimanymais, darė tai norė
dami pakenkti šiam skridimui, 
— suklaidinti visuomenę kad 
ji neaukotų pinigų, kad lėktu
vas nebūtų galutinai įrengtas, 
ir kad tokiu budu skridimas 
neįvyktų. Bet Aielų skleidė
jams nepavyko atsiekti savo 
tikslų. Toji Amerikos lietu
vių visuomenės dalis (plačio
ji visuomenės), kuri pajiegia 
vadovautis sveiku protu, au
kojo kiek išgalėjo, kad ant
ras lietuvių transatlantinis 
skridimas ne tik įvyktų, bet ir

/

skridimo rengSjus) ir paskuti-. kt kad ir 
1 to Ir įnerto ~ ®

lėtų pasirodyti pasaulio akysenėse valandos^ kuomet lakū
nui prisiėjo atlikti žygį rizi
kuojant, gyvastį, tai tuomet ir 
S. L. A. organo “Tėvynės” 
f‘džentelmoniškas” redaktorius 
p. Vitams sUgryžęs iŠ Kauno 
drėbė jaunam lakūnui Šlykštų 
įtarymų per ‘‘Tėvynę”, kad 
Vaitkaus laukimas, gero oro 
yra “gana keistu pasiteisini
mu skridimo atidėliojimo”, 
nes jam plaukiant per Atlan
tikų laivu, Atiantikas buvęs 
“nepaprastai ramus“. Reiškia, 
kad Vaitkus neteisingus pra
nešimus apie orų visuomenei 
skelbė.

—J

Kaip Žinome musų lakūnas 
Vaitkus prisirengęs su “LitU- 
anica II” per keliolikų savai
čių laukė palankaus skridi
mui oro i jis klausė valdiško 
oro biuro patarimų, kuris vi* 
suomet lakūnų perspėjo — su
laikė kad neskristų, nes aud* 
ros tai vienur, tai kitur visuo
met buvo ant jo skridimo k e* 
lio. Ir oro biuro viršininkas 
Dr> Kimball savo laiške tų pa
tvirtino, kuris tilpo “Naujie
nų” num. 24L Tai yra kom- 
petentiško žmogaus žodis, ku
ris visiems antro transatlanti
nio skridimo ir lakūno šmei
žikams duria į akis.

Sulig tų vapajių, tai Įeit. 
Vaitkus žinodamas grėžų-ra* 
mų orų (ir dar nepaprastai!) 
skristi neskrido, bet skridimą

-     .x ac.    r . . .r'r n ,Į
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Vaitkus Kauną”. 'Tokiu 
antgalvįu /. tilpo “Nųhjieh^* 
korespondento iš Kkuno &p- 

Vaitkus

X

kad ir jie tur gabių lakūnų.

Jaunas 
skridimo 
nesuvylė. 
bet skrido nepalankiame ore 
virš Atlantiko, kur jam prisė
jo kovot su pavojum. Bet jis 
tų viskų nugalėjo. Tai musų 
jaunas drąsuolis — musų he
rojus!

Visi skridimo rėmėjai gali 
šiandie pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti musų didvyriu Vait
kum, nes jį ir svetimtaučiai 
giria.

lakūnas 
rengėjų 
Jis ne

F. Vaitkus 
ir remčjų 
tik skrido,

Už įvykinimų antro trans
atlantinio skridimo, didžiausis 
kreditas . tenka dienraščiui 
“Naujienoms”, nes “Naujie
nos” netik kad skridimų or
ganizavo ir rėmė, bet ir skri
dimo priešus kovojo, ir Įeit. 
Vaitkų gynė nuo užpuolikų. Ir 
kovų laimėjo.

Garbe “Naujienoms”!

f Mums jau yra žinoma iš 
praeities;; / kad “Naujienos” 
kaipo pažangus laikraštis vi
suomet atlieka gerus darbus. • 
Užtai reikia pasidėkavot su- 
gabiam ir nenuilstančiam 
“Naujienų” redaktoriui gerb. 
Grigaičiui.

V**

- Kalvis.
....... .

Vienutine Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina"
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva
sios istorija.

Kaina $2.00

k

■f-

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

r

*
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DVI LIETUVAITES SUŽEISTOS AUT0M0- 
BILIUI-G ATVEKARIUI SUSIDŪRUS

Paguldytos St. Paul ligoninėje; abi 17 metų 
amžiaus; daug lietuvių nelaimėse

Dvi jaunos, 17 metų lietuvai
tės, vakar anksti rytą buvo su
žeistos, kai automobilis, kuria
me jos važiavo, susidūrė su 
gatviakariu

Išsigandusios, smarkiai su
krėstos ir su sužeistomis kojo
mis jos buvo nugabentos į St. 
Paul ligoninę. Viena iŠ sužeis
tųjų, Marcella Mačiulis, 6722 
So. Maplewood avenue, “beauty 
operatorka”, buvo paleista na
mo. Antroji Helen Butėnas, 17, 
6840 S. Maplewood, ligoninėje 
tebeguli.

Automobilį, kuriuo jos važia
vo, valdė jaunuolis George Ša
lis, 2754 West 43rd Street? Jis 
važiavo šiaurėn, Halsted gatve. 
Prie 29-tos, staigiai pasukęs,- 
pateko tiesiai į kelią gatviaka- 
rio.

Į

šios savaitės pabaigoje automo
bilių kolziijose nukentėjo ir dau

gelis kitų lietuvių. Tarp 
tokių, yra:

Eleanor Ęzakala, 20 m., 900 
West 31 st. Jai buvo apdaužyta 
galva, kai automobilis, kuria
me ji važiavo su Antanu Ma- 
son, 3415 Lituanica avenue, su
sidūrė su kitu,

Mosspratt kampo. Antrąją ma
šiną valdė vienas Frank Perek, 
3035 W. 35th street. Guli St. 
Paul ligoninėje.

Petras Grigas, 55 m., 2901 
S. Emerald avenue. Suvažinėtas 
prie 31 st ir Lowe kampo". Kal
tininkas pabėgo. St. Paul ligo
ninėje.

Joe Sabaliauskas, 49, 1611 
Newberry avenue. Prie Canal 
ir Canalport kampo jį suvaži- 
nėje Clarence Raymond, 3625 
N. Sąwyer avė. Paguldytas 
Cabrini ligoninėje. «.

Teddy Dundulis, 40S|5 So. 
Rockwell street, 40 m., susi
žeidė, kai bevažiuodamas auto
mobiliu įvažiavo j šviesos sttfb 
pą, 95th ir Pleasant avė.

Anthony Urnežis, 40, 3428 
Lituanica avenue. Į jo automo
bilį, prie 39th ir Ashland įva
žiavo Bruno Sawa, 2910 W. 
54th street. Automobiliai smar
kiai apgadinti, bet šoferiai sveb 
ki.

William Galinaitis, 2109 So# 
51st street, įvažiavo į papar- 
kintą automobilį, netoli 33rd ir 
Ashland ir j| apvertė. Priklau
so J. Robinsonui, 4607 W. 16th,

p-s Simonaitlenes vakarienė 
buvo tikrai turtinga; visokių 
gardumynų apdėtas stabas, jo 
viduryj didelis puikiausias py
ragas su 35 žvakutėm. Dr. 
Simoaičiui sudėta daug linkė
jimų ir dovanų.

Po vakarienės visi smagiai 
pajuokavo, pašoko ir tik vėlai 
nenorėdami skirstėsi į namus. 
Pp. Simonaičiai labai vaišingi.

Buvusi.

Suimtas už vagystes
f • • •

Jaunas, 20 metų lietuvis, 
Juozas Gaidatiskas, 4403 So. 
Mozart street,. buvo, suimtas 
kaipo vagis. Policija spėja, 
jis papildęs eilę apiplėšimų.

prie 35th ir Galinaitis išliko sveikas.

SLA. 226 Kuopos va
karas pilnai pavyko

10 dienų išbuvo lovo
je negyvas pirm 

negu atrado
Publikos buvo pilnutėle salė; 

vaidinimas neblogai pavy
ko; kalbos ir muzikalis pro
gramas.

NORTH SIDE. — Praeitą 
šeštadienį, spalių 26 d., Armi- 
tage Hali salėje, įvyko SLA. 
226 kuopos parengimas. Buvo 
suvaidinta vieno veiksmo ko
medija “Žydas Statinėje”. 
Vaidinimas neblogai nusisekė. 
Vaidinime dalyvavo šie as
menys: Vincas Pačkauskas— 
Andriaus rolėje; p-nia K. Ra- 
dišaukienė—Marės, jo žmonos 
rolėje; Jonas Feiza, pagelbi- 
ninkas, jaunas berniokas; Ben 
Aluzas—šliomkės-žydo rolėje; 
Albinas Smalelis, Jr. Ickaus- 
žydo rolėje. Režisorium buvo 
dail. M. J. Šileikis, kuris vei
kalą rūpestingai priruošė sce
nai.

Kalbėjo Dr. A. Montvidas. 
Po Dr. Montvido kalbėjo SLA. 
iždininkas, adv. K. P. Gugis. 
Jo kalba buvo graži ir įdomi. 
Gerb. kalbėtojas rimtai nuro
dinėjo Susivienijimo reikšmę 
apdraudos ir kultūros lietu
vių gyvenime Amerikoje.

Pirmininkaujant kuopos 
pirmininkui, Jonui Kaulinui, 
buvo perstatyta visų laukia
ma dainininkė, tai p-nia Nora 
Gugis. Akompanuojant “Biru
tės” choro vedėjui p-nui Jonui 
Byanskui, p-nia Nora labai 
puikiai išpildė keletą solo nu
merių. Publika plojimais pri
vertė gerb. dainininkę kelis 
kartus sugrįžti ir daugiau pa
dainuoti.

Atsilankė gražios publikos. 
Buvo daug ir southsidiečių. 
P-nas K. Steponavičius su 
žmona, p-nia Anele Salavei- 
čikiutė-Stephens, pp. A. Žy- 
montai ir daugelis kitų. Daly
vavo ir ką tik iš New Yorko 
sugrįžusi Iždo Globėja p-lė E. 
Mikužiutė.

Beje, turėjo dainuoti Jonas 
Čepaitis, bet dėl kažkokios 
priežasties neatvyko.

Po programo buvo šokiai, 
kuriems grojo šaunus Antanę 
Jankausko trio. Svečiai šo
ko visokius šokius ir prie ba
ro linksminosi iki vėlumos.

Maųoma, kad kuopa neturės 
nuo šio parengimo deficito.

Kbresp.

50 metų lietuvis bedarbis, 
Louis Ausekaitis, 1460 South 
Union mirė, kaip spėja dakta
rai, apie 10 dienų atgal. Bet 
jo kūnas atrastas tik užvakar. 
Velionio liekanos buvo rastos 
lovoje, jo bute. Bemiegoda
mas ir mirė. Mirtis nuo na- 
turališkų priežasčių.

Prasidėjo Robert M.
Sweitzer bylos 
nagrinėjimas

Kriminaliame teisme, prieš 
teisėją Lewe, vakar prasidėjo 
nagrinėjimas bylos prieš Ro
bert M, Sweitzer, buvusio Gook 
apskričio iždininko. Kaip ži-: 
nia, jis buvo prašalintas iš vie
tos ir patrauktas teisman už 
išeikvojimą $414,129 apskri-: 
čio pinigų. į

Pirmoji bylos diena buvo 
pašvęsta rinkimui prisiekdin
tųjų teisėjų, džiurės. Sweit- 
zer bandė bylą vilkinti, bet 
nepasisekė.

Gražiose vaišėse pager
bė Dr. J. J. Simonaiti

Profesijos kolegijos ir draugai 
vaišėse varduvių proga 

Ketvirtadienio vakare, spa
lių 23 d., gražioj Dr. J. J. Si
monaičio rezidencijoj* 6924 S. 
Talman Avė., buvo surengta 
puiki puota paminėti Dr. Si
monaičio gimimo dieną.

Be Dr. Simonaičio žinios, p. 
Simonaitienė sukvietė daug 
jo profesijos kolegų ir arti
mesnių draugų, Visi susirin
kę užtraukė “Ilgiausių metų” 
ir “Happy Birtbday To You”, 
linkėdami daktarui daug me
tų ■ gyventi.

Tarpe svečių buvo: Dr. Zu
brio, Dr. Bezoc, muz. Sauris 
su žmona, pp. J. Ząbella, pp. 
Key, kelios slaugės ir daug ki
tų žymesniųjų svečių*.

Simonaitis magijas
Prieš vakarienę pats šeimi

ninkas, Dr. Simonaitis, visus 
nustebino parodęs įvairių ma
giškų .triksų. Visi stebėjosi 
jo gabumu. Net vienas sve
čias užklausė “Bei būdamas 
gydytojas kur taip pramokai 
būti tikras magikas?” Daktrb 
atsakymas: “Jai nebūčiau gy*- 
dytojo laipsni atsiekę? gal da
bar bučiau magijas”.

Vieni iš susijaudinimo 
verkė kiti gražiai pa

silinksmino
BRIGHTON PARK.— Nese- 

nai pp. šlapikų dukrelė šventė 
16 metų gimimo sukaktuves. 
Ta proga p. Spitlienė su savo 
pagelbininkėmis surengė jaiva*- 
karėlį Granionto svetainėje — 
su vaišėmis, muzika ir dovano
mis.

Atsilankė didelis būrys jau* 
nosios panelės pažįstamų ir p.p, 
Šlapikų artimiausių draugų, tad 
viso susidarė apie 200 publikos. 
Bevakarieniaujant, p-lei Sla- 
pikiutei buvo įteikta graži do
vana, auksinis laikrodėlis. Po 
vakarienei svečiai, vieni šoko, 
kiti dainavo,—atrodė, kaip vie
nos šeimynos nariai.

Vakarėlis buvo siurprizas pp. 
šlapikams ir jie buvo tiek nu
stebinti, kad iš susijaudinimo 
apsiverkė. Bet, mes, svečiai, 
gavom progą gražiai pasilinks
minti.—-Anelė.

$

Prapuolė Dominick 
Kent

Domininck Kent, gyvenęs, 
2123 W. 23rd Sf;, šeštadienio 
rytą išėjo iŠ namų ir nebesu
grįžo. Giminės labai susirūpinę 
ir prašo jo paties ar žinančių 
susižinoti su K* Ačas, 2900 S. 
Paplar Avė.

Užpuolė ir sumušė lie
tuvį spaustuvininką
Du nepažįstami vyrai anksti 

sekmadienio rytą užpuolė ir 
skaudžiai sumušė lietuvį spau
stuvininką B. Wunderlick, 58, 
4409 W. Washington blvd. 
Įvyko tai prie 14th ir Ashland 
avenue.

Lietuvis išgabentas ap
skričio ligoninėn

Siuvėjas Justinas šemetas, 
1806 S. Peoria avenue, 50 m., 
buvo išgabetas į apskričio li
goninę kai staigiai susirgo kei
sta liga.

Bosses Woif t
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold Jobe 

keep their breath agreeable

PZith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlve. In businesa lite aa in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considerėd the 
worst of faufts.

Unfortunately everybody suffers. from thitf 
offenslve conditfon at some time or othet— 
many more regularly thąn they thi..k. Fermen- 
iation of fooa particles skipped by the tootn 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, plpasapt way to improve your 
breath u to.use LIsterine, the quięk deodorant, 
every morning ąqd everv night.

. Listęrine halts fermentation, a major cause , 
of odors, and overcomes the ouots themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeabta. It 
•v*U not offęnd others.

If you vaiue yopr job and your frięnds, 
LIsterine, the safq antiseptic, regularly. Eam- 
bert Pharmftcąl Company, St. Louis, Mo,

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

MUSŲ SKAITYTOJAI
...........  "»">"■! ■■■■■ ...2:' . ' J „1 l . ..............•■■S

Raštai skiriami Į šį skyrių neturi būti Ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musą Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

...........~

Katalikų vadų priimtu
vių vakarienė

Kaip jau buvo skelbta, Au
ditorium yiešbutyj įvyko prF 
imtuvės katalikų atstovų į 
Pirmą Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, Kaune. Tose priim
tuvėse dalyvavo apie šimtas 
ypatų. Keletas klebonų, ir 
storų davatkų ~ bobelkų. 
šiaip inteligentijos ir biznie
rių buyo labai mažai,

Garbino jie susirinkę, su
prantamą, visų pirmiausiai 
viena ir didžiausių lietuvių 
patrijotų, kurs pokiliuose ir 
prakalbose labai karštai moka 
kalbėti apiie tėvynės meilę, 
apie lietuvybę, bet pagrįžęs 
namo pasakoja angliškus pa
mokslus ir evangelijas tam 
jaunimui, apie kurį jisai taip 
prakilniai kalba, ir savo asi* 
stentams įsako tai pat daryti, 
nors jie ir nemokėtų angliš
kai gerai kalbėti, Tai buvo 
pralotas, M. L. Krušas, Taip 
pat ten buvo ir L. šimutis, ku
ris phsake ugningą kalbą, kaip 
reikia būti gerais lietuviais, 
adv. Grišius, ir p. Ona Pivo
riūnienė. .

Dideli patriotai

Ir kaip koktu darėsi klau
sant tų pagyrų puodų# kurie 
taip iškilmingai kalbėjo apie 
lietuvybę. Ypač musų kuni
gėliai tai labai moka nuduoti 
didelius patrijotus ir lietuvy
bės mylėtojus. Bet kaip tie 
žydų fariziejai, vienaip kalba, 
kitaip daro. Jie seniems lie
tuviams kalb'd’ apie tėvynės 
Lietuvos meilei O atėję į baž
nyčią vaikamš tauzija angliš
kus pamokslus patys angliškai 
nemokėdami. " Ar bereikia di
desnio pasityčiojimo iš šven
čiausių teišiųV ir brangiausių 
lietvių idealų?51

Bet, juokingiausias dalykas 
įvyko laike bankieto. O tai 
buvo pačių klebonų išauklėtų 
avelių būrys (rodos iš Town 
of Lake) moterėlių, kurios at- 
sinešusios savo naminėlės po 
pančiakom, be jokių didelių 
ceremonijų, įsau be pasididžia
vimo su purvinoms rankomis

graibstė iš užbonų ledus ir 
krovėsi į savo stiklus ir pri- 
sipylusios naminėlės traukė 
stiklus užsiversdamos. O kle
bonai prie aukštesnių stalų 
drūčiai juokėsi, kad jų para- 
pijonkos, riiat, ne bailios ir 
gali stiklelius iki dugno lenkti.

"Sarmatą daro"
Na, jeigu kur taip daroma 

ir kam tas patinka, bet jau 
į didmiesčio viešbučiuose to
kių pąrapijonkų butų geriau 
nerodyti. Tai tiesiog sarmata 
nuo svetimtaučių, kad tokie 
sutvėrimai taip lietuvių vardą 
žemina. Tokiems baliams ir 
priimtuvėms ne vieta Audito
rium viešbučiai, bet geriausia 
vieta tai parapijų beismontai. 
Ten tai klebonai ir jų parapi- 
jonkos gali traukti naminėlę 
kiek tiktai nori. Tenais, nors 
kitataučiai nepatėmys.

Seniau, rodos, musų kuni
gėliai buvo dideli blaivininkai# 
Net Vyskupas Valančius buvo 
pradėjęs blaivybę platinti, Bet, 
matyt, tie laikai praėjo. Da
bar, mat, atėjo kita gadynė.

Tai, vot, ir toje priimtuvių 
vakarienėj tikslas buvo prig
rūsti kuodaugiausiai ypatų, ir 
nesvarbu kokių, bi tik tikie- 
tus gali nusipirkti, ir prikim
šti svetainę. Iš tiesų, musų ta 
šventa katalikybė pradėjo vi
sai smukti nuo koto. Iš di
delių blaivininkų pasiliko tik 
girtuokliai. Ir su tokiais tik 
begali šiaip taip svetaines pri
kimšti. Tai jati iŠ tiesų sar
mata musų patentuotiems ka
talikams. Girdėjęs.

“Visų šmėklų Suva
žiavimas”

Visos šmėklbs, giltinės, pira
tai, napoleonai, sultanai, ir gal 
Mahatma Ghandi—rinksis at
einančio šeštadiehio vakare gra-« 
žioj Southtown Ballroom salė
je, 6319 Ashland, , kur Jaunimo 
Draugija (L.Y.S.) rengia šokių 
ir džiaugsmo vakarą. Tai bUs 
didžiausias ir įspūdingiausias 
lietuvių rengiamas ^HalloAveeų 
Party”, Chicagoje. Bus lauM

NAUJI
RADIOS

1936
1936

geresnio gavimo pro- 
yra reikalingas

Dėl 
gramų _ 
geras Radio. Budrike 
krautuvėje jus matysite 
visus Radios, kaip tai:

RĄDIONAS 
PHILCO, 
ZENITH
R. C. A. VICTOR 
GENERAL 
ELECTRIC, 
CROSLEY 
ir kitps.

Parduodamos lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 

Tek Boulevard 4705
v—"i M'- ..................... I ■ .» i n » i ir Ii .

Lietuviški programai iš WCFL stoties 9:30 
vak. subatos vakare ir 10:00 nedėlios vakare

kiama ir maskaradininkų net iš 
tolimesnių miestų.

Prizui bus duodami tiems, ku
rie dėvės mandriausius .kostiu
mus .

Pelnas šio vakaro skiriamas 
finansavimui L.Y.S. neužilgo 
rengiamos “Lietuvos meno Pa
rodos” vidurmiestyje. šita par 
rodą buvo atidėta nuo lapkričio 
2 iki vėlesnės dienos.

Kad paremti ir L.YS. i^ lie
tusius artistus, atsilankykite į 
balių, pasišokti, pasijuokti, .ir 
gal pagąsdinti savo kaimyną. 
Pradžia 8 v. v.; įžanga tik 35c.

Jacųues Grandmesnil.

Sudaužęs automobilį 
bandė pabėgti; 

areštuotas
Policija suėmė Robert Ste- 

vens, 3210 S. Emerald avenue, 
lietuvį, kuris įvažiavęs į vieno 
Tim O’Gonner, 6402 S. Wood 
st. autoobilį 'bandė pabėgti. 
Nelaimė įvyko prie 43rd ir 
Ashland gatvių.

Susižeidė nukritęs nuo 
važiuojančio gatvia- 

kario
Ignas Kvedaris, 75 metų, 

4852 Kolin avenue, persiskėlė 
galvą, kai nukrito nuo va
žiuojančio gatviakario prie 
Halsted ir Archer avenue.

St. Paul ligoninėje.

Paprastas

DRESES
IšVALOM 4 f-v

IŠPROSINAM |
Vyru siutai ir JL j8
Topkautai—33c. apdr,

3 ar Daugiau
Į MES PAIMAM IR PRISTATOM Į

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

Dearborn 8746

Crane Coal Co.
6332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

P. CONRADI
STUDIO 

420 W. 63rd St
Eriglevood 5888-5840 

Dar gražiau, moderniš-
Idau {rengta. i

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsr 
^pataria Lietuvos bankai

VIOLET SLAMAS
4006 So. Artesian Avė.

Tel. Lafayette 3853
Ieškau darbo groti veselijoms, pa

rems ir tt. Už prieinama, kainų.

HsSjohn p. ewaldwI®.
I.OANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio. arba 
apdraudos nuo i ugnies, vėjo, ete

■ ■' r "j- • ■- 'j: ■ , •-» : ■ ‘ •' y’./ ....    

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791..... ? fe.-•

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
< fefe RAŠTINĖJE ?

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOMI

šis skyrius yra vedamus tikslu pagelMtl mušt skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairig paprastu ir nepapraftą 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų ne^ 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik
jų bus galima gauti.

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas. 
GUARĄNTEED ROILER AND 

WELDING SERVICE
8240 South Archer Avenue,

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.
Tel. Virginia 1930.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFĮNG

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jūsų stogai reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes paša 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. Mei 
taipgi dąrpme visokį blikorystii 
darbo.

621« So. Halsted Streat.
. : Tek JOCtora 100.

* _ • • 1 -• 1 *' *

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus -dėl dykai 
apskaitliavimų. 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace S'treet, 
Tel. Boulevard 0250

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos banlai

... ' * 4 “ A.
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Lietuvių Katalikų Streikas 
G ar y, Indiana

• t

Streiko priežastis, kad kunigas "numarino’ 
parapijos komitetus.

"1 ■'................  '■■■ •• <•1.

švento Kazimiero lietuvių mirą. Mykolinėje draugijoj ki- 
bažnyčios parapijonys jau be
veik ištisi metai, kaip strei
kuoja. Ta bažnyčia randasi 
Gary, Indiana. ,

Gary lietuviai katalikai jau
čiasi netekę savo bažnyčios. 
Jie dabar eina į meksikonų 
bažnyčias, j lenkų, į negrų 
bažnyčias, kur jiems nejaukų 
ir nesuprantama, bet jie ne
gali eiti į savo bažnyčią. Jie 
streikuoja ir tvirtai pasiryžę 
yra streikuoti, kol streiko ne
laimės.

šv. Kazimiero parapijonų 
streikas turį dideles nepap
rastas priežastis.

Metai atgal Gary lietuviai 
katalikai atsikratė savo seno 
kunigo Martišiuno, su kuriuo 
turėjo nesusipratimų dėl jo 
gaspadinės. Ne tiek kunigas, 
kiek jo gaspadinė, įkyrėjo pa- 
rapijonams. Bet kunigas neno
rėjo skirtis su gaspadinė* tai 
buvo priverstas persiskirti su 
parapija.

Bet vietoj seno kunigo, Gary 
lietuviai katalikai gavo dar 
aršesnį. To naujo kunigo var
das esąs Vincis. Ir štai ką jis 
padarė.

Pirmiausia jis pasakė, kad 
pašalina parapijos 
O kaip-gi parapija 
be komitetų?

Kunigas Vincis 
komitetams rinkti
pinigus. Kuomet komitetų pir- 
minikas Jonas Liubauskas su
rinko* pinigus ir norėjo juos 
suskaityti, tai kunigo pasam
dytas detektivas atstatė jam 
revolverį į šoną ir pasakė, 
kad jis pinigus padėtų.

Visi komitetai užprotestavo 
prieš tokį kunigo elgesį/ ,

O tuomet štai ką kunigas 
padarė: jis visus' komitetus 
numarino!

Komitetų “laidojimas”
Vieną dieną bažnyčioj kuni

gas Vincis pastatė didelį, juo
dą katafalką, o apie katafal
ką pastatė šešias dideles žva
kes ir visas uždegė.

Paskui su juoda kapa kuni
gas įlipo į amboną, ir dideliu 
balsu pasakė:

“Jonas Liubauskas 
ręs”.

Kaip kunigas tarė 
džius, tai klapčiukas
vieną žvokę. O Liubauskas 
čia pat bažnyčioj klupo.

Paskui kunigas pasakė:
“Antanas Galinauskas yra 

miręs”.
Po tų žodžių klapčiukas už

gesino kitą žvakę. Galinaus
kas čia. pat klūpojo. Gali- 
nauko mergaitė, išgirdus, kad 
jos tėtis miręs, pradėjo klykti.

Tuomet kunigas pasakė:
“Mažonis yra miręs”.
Klapčiukas užgesino trečią 

žvakę. Mažonio mergaitė irgi 
pradėjo klykti.

Taip toliaus kunigas numa
rino ir kitus komitetus: Juozą 
Mockaitį, Joną Kumžą ir An
taną Bandžiuną. Kada taip 
visi komitetai buvo numarinti, 
bažnyčioj buvo didelis klyks
mas ir vaitojimas.

Parapijonai sustreikavo'
Vienok komitetai buvo gyvi 

ir tuojau turėjo labai gyvą su
sirinkimą. Jie nutarė, kad 
prieš tokį kunigo darbą rei
kia streikuoti. Visa parapija 
vienbalsiai pritarė streikui.

Kunigas nepasiduot, o para
pijonys dar labiau streikuot. 
Prie kunigo pasiliko tik kele
tas davatkų — tretininkių. O 
prieš kunigą —■ visa parapija: 
200 katalikiškų dūšių.

Intikinimui, kad visi komi
tetai tikrai yra mirę, kunigas 
paliepė tretininkėms melstis 
už jų dūšias.

lo ginčų, kuMuose dalyvavo ir 
patys “nabašninkai”. Mykoline 
draugija “nabašninkų” aky- 
vaizdoje nutarė jiems pomir
tinių nemokėL

Parapijoriai tvirtai laikėsi 
savo nutarimo streikuot prieš 
tokį kunigą, gyvų žmonių ma
rintoją/ Parapija tuo tarpu 
nuėjo niekais. Bažnyčia ap
leista, vaikai nebeina į mo
kyklą, O labiausia tai kad pe
čiaus nėra. Pečiui nupirkti 
reikia $1700, o tretininkės ne
gali tiek pinigų iškrapštyti iš 
savo vyrų.

Jau kunigas pradėjo nusi
leisti, jau atgaivino kelis ko
mitetus, jau sutiko ir visus at
gaivinti, bet parapijonys strei
kuoja kaip streikavę, nes jie 
nenori tokio kunigo, f ' į; ' . .

P. Grigaitis kalbės 
Keistučio Kl. susirin
kime, sekmadienį

Draugija kviečia visus narius 
atsilankyti ir kalbą išgirsti

komitetus.
gali būti

uždraudė 
bažnyčioj

yra mi-

tuos žo- 
užgesino

turėti P. Grigaitį 
redaktorių savo 

Ne- 
P. Gri-
visiems 
manau 
išgirsti

I Keistučio kliubo arius:
Praeitų mitingą neįvyko dėl 

tam tikrų priežasčių musų 
programas. Kad nesuvilti na
rius, ines šį sykį esame pilnai 
prisirengę 
“Naujienų
tarpe mums pakalbėti, 
reikia daug ką apie 
gaitį kalbėti, nes yra 
gerai žinomas ir aš 
visiems bus žingeidu
ką jis turės mums pasakyti.

Keistučio kliubo mitingas 
įvyks nedelioj, lapkričio 
(Nov.) 3, 1935 Yuškos svetai
nėje, 12-tą valandą dieną. Yra 
pageidaujama, kad nariai ats- 
lankytų į šį susirinkimą iš
klausyti P. Grigaičio kalbos ir 
pasiimtų tikietų operetei “Na
šlutė”,kuri statoma Novem- 
ber 17, Sokol Hali, 2343 South 
Kedzie avenue. Tikietai bus 
brangesni prie durų.

B. Rudgalviute.

Nelaimė Raudonos 
Rožės kliubo vaka

rėlyje, Ciceroj
Antanas Palueus sužeistas 

nustumtas nuo balkono: 
tyrinėja

stūmė žmogų”. Kaip tas atsi- 
sitiko, sunku pasakyti, bet nę< 
laimingasis buvo . vietos pi
lietis, Atanas Palueus. Da
bar guli ligoninėje susitrau
kęs, susidaužęs. Dėl įvykio 
eis tyrinėjimas, kad surasti 
kaltininką. Jau daug metų 
kai svetainė stovi, bet tai tur
būt buvo pirmas ' toks įvykis, 
ir reikia manyti, kad tai bus 
paskutinis.

Kliubo nariai—biznieriai va
kare geriausiai užsirekomen
davo. Frank Danauskas nuo
širdus kliubo rėmėjas, kurio 
nariai neturėtų užmiršti.

Ciceroj iškilmių — iškilmes
šeštadienio vakare Čia įvy

ko ir kitos iškilmės — šeme
tų svetainėje garfieldparkie- 
čiai Samuoliai susirinko 
draugais pasilinksminti; 
Tamošaitienė
pas save surengė “Halloween” 
party; J. Jankauskas turėjo 
“grand opening”. Apie kitus 
parengimus neteko girdėti.

Dabar tik laukiama lapkri
čio 9 d. TAi metinis perengi
mas Lietuvių Kareivių Drau
gystės. Tai grupė pirma po 
R. R. kliubo narių skaitlingu- 
mu. Parengimas bus didelis, 
įspūdingas. Gros Peters Hen
ry orkestrą. Visi taisykite ba
tus šokiams.

“N” Rašėjas.

SU 
pp. 

ir J. Mitchulis

“Grinorius” pasako 
labai gražių dalykų 

apie žagariečius
Atsilankęs jų vakarėlyje, sako 

“lietuviška dvasia ir nuošir- 
dus draugiškumas pas juos 
klesti”.

CICERO— Praeito šeštadie
nio vakare, L. L. svetainėje 
Raudonos Rožės Kliubas su
rengė savo metinį Parengimą. 
Rengimo komitetas susidėjo iš 
5 ypatų su A. F. Pocium prie
šakyje. Nuo pat pradžios at
rodė, jog komiteto nariai ne 
kooperuoja ir tas tęsėsi per 
visą vakarą. Programas buvo 
trumpas ir nesudarė jokio 
įspūdžio. Buvo suvaidintas 
“Kuprotas Oželis”. Nei ope
retė, nei šis nei tas, tokiai di
delei draugijai atrodė “too 
cheap”.

Bloginusį įspūdį darė drau
gai, kurie turėjo gauti garbės 
dovanas. Jų turėjo būti 33, 
bet pasirodė tik 14. žinoma, 
jei neatėjo, tai jų neatneši. 
Tie kurie atsilankė, buvo gra
žiai pagerbti gėlėmis ir muzi
ka, įtik bėda, kad muzikantai 
užmiršo groti maršą, kai jie 
ėjo nuo scenos.

Užbaigė vakarą ligoninėje
šokiams susirinko daug jau

nų ir senesnių. Prie didesnės

žinoma

HUEY LONG §UNUS — 
“PREZIDENTAS3’

M

o už tai rengėjai .pavaišins 
svečius kalakutiena.

Gyvuokit daug metų, gar- 
fieldparkiečiai, ,ir nepamirški
te Cicero. D—

Dainininkė Albina
Trilikiute operoj 
“Gražioji Galatea”

Rutuli
Nušautojo Louisiannos sena

toriaus Huey Long sūnūs, ku
ris buvo išrinktas, Louisiannos 
universiteto jąimųjų studentų 
prezidentu. Prieš jį kandidata
vo Lyndon Allen, gubernato
riaus Allen suniis.

ižde. Ūpas ir vienybę gyvuoja 
pas žagariečius. Bendromis sa
vo pastangomis jie nuveiks di
delius darbus ne tik pačioj Chi- 
cagoj, bet sykiu ir Lietuvoje. 
Gęrų pasekmių linkiu jų klubo 
pirmininkui p. P. Arlauskui ir 
kitiems darbuotojams.

Grinorius.

Ciceroj jie ne gar- 
fieldiečiai, bet 
“bulvariškiai”

Bulvariškiai'* Samųlioniai ir 
jų draugai Ciceroje; su

kukavo $12 Vaitkui

Dainuos legendariškos stovyk
los, Galatejos rolę; “Pir
myn” stato veikalą lap. 10

Trilikaitės var- 
žinomas kiekvie- 

atsilanko į “Pir-

RADIO ICLASSIFIEDAOS
“Dainos” Choras links 

mins klausytojus
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl

les, registerius ir ice baksus. Cash
* “* . Pamatykite 

mus pirm negu pirkaite kitur. T
S. E. SOSTHE1M & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. State St, CALumt 5269.

Pereitą šeštadienį Chicagos 
žagariečiai, taip pat ir jų kai
mynai gruzdiečiai, joniškiečiai, 
skaisgiriečiai ir meškuitiečiai 
suvažiavo-suėjo į p. Juškos sa
lę, 2417 W. 43 g-vė, Brighton 
Parke, pasilinksmlHti, pasima
tyti vieni su kitais ir įsigyti 
platesnių pažinčių.

Kadangi vakarėlis buvo pa
įvairintas ir vakarėlio dalyviai 
šbko užsimovę spalvuotas ke
puraites (prie to ėjo ir dova
nos su išlaimėjimu), tai savi
jauta pas visus buvo kuo pui
kiausia. žagariečių muzika, ku
riai vadovavo p. Keturakis, 
griežė nuolatos ir kaip jauni
mas, taip ir senesnieji poromis 
sukos. Taip smagiai vakarėlį 
beleisdami nei juste nepajuto
me kai atėjo trečia vai. ryto.

Apie žagariečius Lietuvoje
Neseniai turėjau progos būti 

žagariečių padangėj Lietuvoje, 
šauniuose 
gegužinėse su jais į pažintį su
eiti ir daug gražių įspūdžių įsi
gyti. Reikią pripažinti, kad ir 
tarp Chicagos žagariečių jauki 
atmosfera ir lietuviška dvasia 
ir tas nuoširdus draugiškumas 
klesti.

žagariečių klubas, rodos, apie 
metai laiko kaip susitvėrė, bet 
tuoj užmezgė artimus ryšius 
su Lietuvoj gyvenančiais žaga- 
riečiais ir ištiesė jiems savo 
brolišką ranką. Jų klubo kon
stitucijoj matome sunertas dvi 
rankas. Tas parodo, kad žaga
riečių išeivija per Atlanto van
denyną pasidavė savo rankas 
ąu sdvo tėvynės Lietuvos žmo
nėmis ir yra pasiryžę vieni ki
tus neužmiršti ir suvienytomis 
jėgomis dirbti apštietos da^bą.

Turi daug inteligentų
Žagarės miestelis su savo 

apielinkėmis turi gražios inte
ligentijos ir nemažai profesio- ____
nalų. Pavyzdžiui, mokytojos p. k. Kairiui, kuris juos per- 
p-!ė Lina Ramonaitė, p-lė Ona duos ALTASŠ valdybai.

Rengiasi prie Jubiliejaus
Dabar gaįfieTdparkiėčiąi

jų vakarėliuose ir

Albinos 
das yra 
nam, kuris 
myn” koncertus arba atsisuka 
paklausyti lietuviškų radio 
programų. Vieni apie jos ga
bumus yra vienokios, kiti ki
tokios nuomones.

Bet ir simpatizatoriai ir kri
tikai žada sulaukti siurprizo 
lapkričio 10 d„ jei atsilankys į 
C. P. P. S. svetainę, kur “Pir
myn” statys ųpęrą “Gražioji 
Galatea”, kaip sako rengėjai.

Asmenys, kurie yra privile
gijuoti sekti operos repetici
jas, Sako, kad “Galatėjoje” Al
bina Trilikaite pagaliau pa
rodys ką ji tikrai gali. Ji pil
dys svarbiausią veikalo rolę, 
“Galatejos”, kuri yra legenda- 
riška graikų stovyla, staigiai 
palikusi gyva. Kurinio dai
nos ir rolė šūteikia jaunai dai
nininkei eibę progų pasirody
ti. Repeticijų matę sako, kad 
jai taip gerai vyksta rolę at
likti, kad lapkr. 10 d., ji pub
likai suteiks malonų siurprizą.

Be p. Trilikaitės, “Gražiojoj 
Galatjoje” dalyvauja Stella 
Rimkaitę, Pranas Pūkis, J. 
Rukštela ir “Pirmyn” choras. 
Taipgi, simfonijos orkestras, 
vadovaujamas K. Steponavi
čiaus. įžanga 60č. perkant bi
lietus iš anksto.

statys ųpęrą “Gražioji

Šiandien 7-tą valandą vaka- ___ _ ___ _____ ____ ....
rp hnq tikra nar'iipnvhp radio bile kurio biznio iškaitant svarstyk- re, ous uKra naujienyoe raaio leg ^^isterius ir ice h«k«u«. c«sh 
klausytojams girdėti Lietuvių arba ant išmolęčjimo. 
programą, kuris bus ypatingai 1 
įdomus, naujas ir gražus kiek-' 
vienam pasiklausyti. Dainuos 
žymus ir gera; prisirengęs Juo 
zo Saurio vadovaujamas L. V, 
Dainos Choras, kuris išpildys 
gražiausias ištraukas iš 2-jų 
veiksmų operetės 
Laivas ‘Mindaugis’, 
fore”.

Prie to, kalbės Dr. A. Ji?ška,' 
M. D., dalyvaus “čalis Kepurė”, 
bus graži orkestros muzika ir ” _
eilė naudingų bei žingeidžių NAMU SAVININKU ATYDAI 
patarimų ir svarbių {pranešimų. Musų biurus suteiks patarimus namų 
Todėl, yisi nepamirškite pasi • ^vintakams reikale nesusipratimu su 
klausyti.-—Rep. xxx.

1900 S. State St.
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Business Service
Biznio Patarnavimas ^W***Vl***"ll*’*«****»*l'l-l**'li***'**R^1^**-*1**-*11^^

UNIVERSAL STORAGE, 
V. BAGDONAS, Sųv.

Local and Long Distauce 

3406 Š. Halsted Street ~ 
' Phpnp Yards 8408

—O—

“Laivyno
“Pina- ’ Furniture and Piano Moving

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuviu 
Vyru ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIEŽUVIU DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visa 
diena, o sekmadieniais iki 1 pp

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

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

narinė mokes-rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LĄNDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

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

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

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwell St.

Miscellaneous tor Sale 
{vairus Pardavimai

Garfieldparkięčjai yra geri 
Cicerięčių kaimynai. Juos va
dina “bulVariskiąis”. Tai, 
mat, savo rūšies titulas. Bet 
štai kariie dalyį^ą^ Kiek lai
ko atgal p. Kairas, garfieldpar- 
kietis, laimėjo betą, kurį buvo 
padaręs su dviėjais draugais 
dėl Vaitkaus skridimo. Pra- 
laimėję ėjo į Iždžybas su tri- 
jom statinėmis' alaus ir, atsi
lygindami, alų parūpino ir pa
vaišino Kairį ir jo draugus. 
Apie tai jau buvo rašyta.

Bet, štai, pęreitą šeštadienį, 
būrys garfieldparkiečių suva
žiavo į šemetų svetainę. Juos 
ten sukvietė p. Samųlioniai, 
pareiškimui padėkos už paro
dytą draugiškumą ir užuojau
tą sunkiai susirgsiai p. Samu- 
lionienei. (Dabar ji sveika 
kaip ridikas), r

“Taiso palaužtus sparnus”
Vakarėlis buvo nepaprastąi 

smagus. Pasakyta daug gra
žių linkėjimų. Visų linkėtojų 
vardus butų siįnkų suminėti. 
Tik kalboms einant prie pa
baigos, buvusi cicerietė, p. Au- 
gaitienė, grynos dvasios lietu
vė, karštai pareiškė, kad “ne
pamirškime mfrsų didvyrio 
lakūno Vaitkaus; Jį ištiko ne
laimė, ‘Lituanicos II* sparnai 
palaužti ir juos reikia taisyti, 
o be musų paramos to nega
lima padalyti”. ■

Tuojau pati poklojo du do
leriu ir pakvietė kitus pasekti 
jos pavyzdžiu/ < Daug prašyki 
nereikėjo. Tuoj sekami as
menys sudėjo $12.00 — K. Aų- 
gaitis’— $2.00, K. Strupas, J. 
Atkočaitis, K. Vartelka, K. 
Kairis, A. Janušis, G. Eitman- 
tas, J. Kelinaitis, A. Karolis ir 
p. Šidlienė-Feiza po $l?00, o K. 
Matikonis ir S. Kondrętas -r- 

,po $50cv/ Piųigąi buvo įteikti

Bankiete pagerbs 
kurie daugiau 

. veikia
Roselando* Lithųąnian. - Ame

rican Člubžada iškelti 
dideles vaišes

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

PAS MOLER’l
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisiu įstatymo 
atneš puikia pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMA 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas ...........

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

Ir daug kitų. 
Jackettes .... ................. -.................
46

CL ASSIFIED ADSi

ROSELĄND — United Lith- 
ųanian American Club of 9 
Ward, politiškas bepartyviš- 
kas kliubas, šiuo laiku Rose- 
lande yra didžiausia organiza
cija, nes narių turi virš trijų 
šimtų, šią vasarą kliubas bu
vo surengęs tris piknikus. Vie
nas piknikas buvo rengtas na
riams,įkuriame valgis ir gėri
mai buvo teikiami veltui.

Šiandien susirinkimas
Šįvakar kliubas turės susi

rinkimą Strumilos svetainėj, 
ir tame susirinkime apart ki
tų kliubo reikalų svarstymo, 
bus apkalbama kas veikti šią 
žiemą, kokius parengimus tu
rėti. Be to, susirinkime na
riams bus duodami tikietai 
bankietui, kuris yra rengiamas 
lapkr. 17 d. K. ok P. svetainėj. 
Kalbamas bankietas yra ren
giamas pagerbimui veiklesnių 
narių. Teko kalbėtis su kliu
bo vice pirmininku P, Barce- 
ku kuris yra rengimo komisi
jos narys. Jisai sako, kad 
bankietą surengs šaunų, su 
programų ir duos gerą vaka*- 
rienę.

“Kokių Rooselande nebuvo”
Rengimo komisija mananti, 

kad vaišes bus tokios kokių 
dar nesą buvę Roselande. Jos 
rengiamos ne dėl biznio, bet 
dėl parodymo, kad kliubas 
gerai gyvuoja ir nesigaili pi
nigų ^pasilinksminimui. Gerų 
pasekmių kliubui ir rengimo 
komisijai. Galima tik palin
kėti, kad jie ištesėtų ką žada.

Untanas.

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS

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

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

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 įmokėti, kita dali pinijrų išmo

kėjimais arba mainysiu i kitų karų.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 1329

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150

$8 
kailiukų scarfs nuo .... $8 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO.,

166 N. Mfchigan Avė., / 
Atdara iki 9 vakare,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

BUČERYS su eut rate patyrimu, 
kalbantis lenkiškai ir čekiškai turės 
pirmenybe, 844 W. 68 St.

PARDAVĖJAI — Uždirbsi! kas- 
dien $5 ir daugiau. Parduosit kiek
vienam automobilio savininkui. Nuo
latinis darbas. 530 So. Dearborn 
Kambarys 738.

REIKALINGAS porteris i taver
na, mokas truputi virti, geras ir 
blaivas vyras. 6101 S. State St.

NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
yojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
k&i

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

REIKALINGAS. draiverys prie 
duonos išvežiojimo. Atsišaukite po 
adresu 2424 W. 69 St.

REIKALINGAS karpęnteris prie 
taisymo porčių. Lewis Adams, 
4228 W. Congress St.

NORIU PIRKTI Fordą sedan — 
1930 ar vėlesni už cash. Kas turi
te tokia mašina meldžiu pranešti. 
2931 S. Union Avė. Victory 6290.

REIKALINGAS patyręs kriaušius 
F. WOODS

5307 So. Richmond St.

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run 
Lump, Egg ar Nut 
Screenings ........ .....

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 

Tel. KEDZIE 3882.

$5.75 
6.00 
4.75

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo. 25-35 metų amžiaus. Patyrus. 
$7 i savaite be skalbimo. 3731 Pine 
Grove Avė. 2nd ‘ apt. Phone 
Buckingham 7694.

Stop 
Itching 
Skili

NiežSjimo. Ubfirlmtj Ir Dedervinė— 
Žemo greit palengvina skausmu* nuo 
sufivelnina iritacija nuo Eczemos, spuo
gų* ir panašių odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prašallnimul odos iritacijų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 36c, 60c, ir SI. Visi vaistinin
kai užlaiko.

DUOSIU j?erus namus ir maža 
primokė jimų mainais už patarnavi
mu jaunai merginai patyrusiai pri
žiūrėti kūdiki. Naminio darbo dirbti 
nereikės. 4748 N. Albany Avė.

For Rent
RENDON 5 kambariu flatas arti 

gatvekarių linijos, nebrangiai, Brigh- 
ton Parke, 2852 W. 89 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavernas ir Lunch 
Room, parduosiu pigiai, priežastį 
patirsite ant vietos.

1142 S. Cahal St..... '..........
TAVERNpardavimui, kampas prie 

karu linijds, ir Šapų, pilnai Įrengtas, 
su laisniu, didžlausis bargenas Chi- 
gajroj — 6556 So. State St.

Balnytė ir daugelis kitų, dir
bančių kulturiškus darbus.

Pagalios, reikia atiduoti kre-
w _ ____________________ ditą žagariečių klubui, kad į rengiasi pHef kliubo 20
mlnTos iriūkšino” nėapšiei- tokj trumpą laikotarpj suspėjo metų jubiliejau^ kuris įvyks 

panepe myaouue. - araugijm, Tad, jau po 12 nakties, suorganizuoti jau daug nariui! lapkričio 6 d; ^_ Hė Ciceroje, 
kad ji išmokėtų komitetais einant laimėjimams, balkone rodos turi virš 200 ir taip pat bet savo apielikėje, 4039 W. 
pomirilnes^ nes kilo triukšmas - tai nu-(keletą Siuitų dolerių kapitalo i Madison strefet. įšanga 65c,,
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J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

PARDAVIMUI 
geroj vietoj, geras biznis, 
bargenas. ________
j Floridų. 143rd ir Archer Avė.

Real Estate For Sale 
Pardavimui

I PARDAVIMUI 2 flatu mūrinis. 
’ viškos, uždaryti porčiai, maudynės, 
visi assesmentai ir taksos apmokė
tos . Kaina tiktai $8600. 3185 So. 
Lawndale Avė., 2 lubos.

gazolino stotis, 
„.T . Tikras

Priežastis — išvažiuoju




