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Paskelbtas Lietuviu Aviacijos Dienos Programas
liet. Aviacijos Dienoj Dalyvaus 

Daug Žymių Lakūnų
Dalyvaus armijos lakūnų skvadronas, pats 
James-Janušauskas, Įeit. Vaitkus, trans

atlantinis lakūnas Yancey ir 
daug kitų garsių lakūnų

CHICAGO.—rūgs. 15.— LIE
TUVIŲ AVIACIJOS DIENOS 
rengėjai jau sudarė galutiną 
įvykio programą, kuri yra ruo
šiama kitą sekmadienį, rūgs. 
24 d.. Fordo Airporte, Lansing, 
III., finasavimui lakūno Juozo 
R. James-JanUšausko transat
lantinio skridimo į Kauną. La
kūnas skris ateinantį pavasarį 
aeroplanu, kuriam parinktas 
vardas “LITUANICA ANTRO
JI”.

įvairių, įvairiausi ir pavojin
gi manevrai, skridimas rikiuo
tėmis, bombų mėtymas į tiks
lus, balionų daužymas, šokinė 
jimai parašiutais, “autogyro” 
tipo aeroplano manevrai ir kiti 
aeroplanais galimi “šposai” į- 
eis į nepaprastai platų ir įdo
mų tos dienos programą, kuris 
nusitęs nuo 2-jų pO' pfetų iki 
6-ių vakaro.' •

Lakūnui Juozui R. James- 
Janušauskui, kuris aktyviai 
Dienoje dalyvaus demonstruoda
mas akrobatinius manevrus į 
talką ateina visas būrys kitų 
pasižymėjusių lakūnų į kurių 
tarpą įeina ir vienas transatlan 
tinisi lakūnas LON YANCEY. 
Lakūnai, kurie dalyvaus LIE
TUVIŲ AVIACIJOS DIENOJE 
yra FELIKSAS VAITKUS, iš 
Milwaukee, Wis„ HAROLD 
JOHNSON, pereitų metų Ben- 
dix lenktynių iš Los Angeles į 
Clevelandą antras laimėtojas, 
DUKE MULLER, kuris demon
struos taip vadinamą “Crazy 
Flying”—iš knygos pramoku
sio “lakūno” skridymą, ir pa
rašiutų šokėjas.

Be to, į Dieną J. V. armijos 
aviacija atsiunčia visą skvadro- 
ną karo aeroplanų, kurie skrai
dys virš lauko rikiuotėmis, var
tysis, darys įvairias figūras ir 
—atidarys programą 2 valan 
dą po pietų.

Visi lakūnai varžysis už pir
menybę, mėgins vienas kitą pra
lenkti savo “šposų** pavojingu 
mu ir drąsumu, bet supranta
ma, kad visos publikos akys bus 
ypatingai atkreiptos į lakūną 
Juozą R. James-Janušauską, ku
ris' tą dieną pirmu kartu pasi
rodys kaipo lakūnas tarp lietu
vių.

Buvęs S. Dariaus draugas, 
James-Janušauskas skraido vie
nuoliktus metus' ir savo laiku 
vežiojo keleivius Pietinėje Ame
rikoje Pan-American Airways 
linijai, perleido šimtus mokinių,

skraidė su Lindberghu, Pang- 
borne ir kitomis aviacijos žvai 
gždėmis. Tik atvykę į Aviaci
jos Dieną lietuviai galės su
prasti, kad ir jis yra vienas 
tų “žvaigždžių”, kad nebereika 
lo jis pagarsėjo anglų lakūnų 
rateliuose.

Su 500,000 mylių ir 4,QP0 
skraidymo valandų patyrimo 
praeityje, lakūnas Janušauskas- 
James pakils nuo Ford Aero
dromo sekmadienyje ir paka
binęs savo gyvybę “ant siūlo”, 
kaip atrodys žiūrėtojams, ke
lius tūkstančius pėdų virš že 
mes vartysis, ners kilpas, pa
sileis visu smarkumu į žemę, 
kad kelius šimtus pėdų nuo 
jos, vėl pakilti, ir vėl skraidy
ti su paverstu aeroplanu, ir vėl 
pulti. ■ .

Tuo jis įrodys susirinku
siems lietuviams savo kompe- 
tentiškumą leistis į žygį, kurį 
S. Darius ir S. Girėnas pradė
jo, kad taip tragingai jį baigti 
visai netoli Lietuvos, Vokieti
jos miškuose. James-Janušaus- 
kas leidžiasi į transatlantinę 
kelionę į Lietuvą savo draugo 
S. Dariaus amtinčiai, ir, kad 
užbaigti jų, dėl tragedijos, ne
užbaigtą žygį. Dariaus ir Gi
rėno pagerbimui, jo aeroplanui 
buvo parinktas vardas, kuris abi 
keliones tampriai suriša lietu
vių ir pasaulio akyse.

Lietuvių Aviacijos 
Dienos programas

PAMATYSITE ŠIUOS MANEVRUS LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENOJE

Kaip jaustumėtės, jeigu* skristumėte aeroplanu 150 mylių į valandą greitumu “viršum ko- 
, kaip parodo braižinys pavadintas “Tailspin”;jom” ir tuo pačiu laiku pradėtumėte krist 

jeigu pasileistumėte į žemę iš kelių tūkstančių pėdų aukščio, kaip parodo “Power dive”; arba 
padarytumėte ratą aeroplanu, ^krisdami viršyta kojom, kaip parodo “Ordinary Loop” ir “Oub 
side Loop”? Nereikia abejoti, kad paprasta

Visus šiuos atvaizduotus manevrus ir kiJus pamatysite “Lietuvių Aviacijos Dienoje”, kuri 
įvyksta rugsėjo 24 d., tai yra sekantį sekniadienį, Fordo Airporte, Lansing, III. žiūrėk žinią 
apie programo smulkmenas. Be kitų lakūnų skraidys ir Juozas R. James-Janušauskas, kuris 
ateinantį pavasarį skris į Lietuvą. Aviacijos Dienos pelnas skiriamas jo transatlantinio žygio 
finansavimui. ,; - 1

Im Kojom, kaip parodo Ordinary Loop 
1 piliečiui plaukai atsistotų ant galvos.

i JPrezidentasverčia Gręsia drabužių va-
kasyklas priimti 
anglių kodeksą

Jau kaip vakar vakare kasyk
los turėjo kodeksą pasirašy
ti, bet laikas pasirašymui 
galbūt bus prailgintas v

Sharkio ir Levinskio
1 Vi — J • 1 —•kumštynes atidė
tos pirmadieniui

2:00 -po pietų—J. V. armijos 
skvadrono formacinis skraidy
mas ir figūrų darymas ore.

2:15—Balionų daužymas; trys 
aeroplanai.

2:45—Autogyro tipo aero
plano skraidymas. Aeroplaną 
valdys lakūnas Lon Yancey.

3:00—šokimas iš aeroplano šū 
parašiutais.

4:00— Akrobatinis skraidy
mas— Juozas R. James-Janu- 
šauskas.

4:15— Akrobatinis skraidy
mas—Feliksas Vaitkus.

4:30—Bombų mėtymas į tiks
lus.

WASHINGTON, r. 15.—Sku
bindami priruošti minkštųjų an
glių kasyklų kodeksą iki prezi
dento Roosevetlo nustatyto lai
ko, kasyklų operatoriai, unijos 
atstovai ir NRA viršininkai 
dirbo visą dieną, kad tą kodek
są paruošti. Visi sako, kad 
kodeksas yra ruošiamas visu 
paskubumu, bet nemanoma, kad 
bus spėta jį paruošti iki prezi
dento nustatyto laiko— šiandie 
vakaro.

Prezidentas vakar vakare pa
sišaukė kasyklų viršininkus ir 
įsakė parudšti ir pasirašyti ko
deksą į 24 valandas, t. y. iki 
šiandie vakaro. *

Tuoj aus prasidėjo derybos 
dėl kodekso, kurios tęsėsi visą 
naktį ir dieną. Industrinė ad
ministracija mano, kad dar 
šiandie vakare kodeksas jau 
bus paruoštas, bet bus paruoš
tas labai vėlu laiku. Manoma, 
kad prezidentas galbūt sutiks 
prailginti laiką kodekso pasi
rašymui. Prezidentas paklaus
tas, ar jis sutiks nors pusdie 
niui prailginti laiką, atsakė, kad 
jis pažiūrės, kai jo paskirtas 
laikas bus išsibaigęs.

Skrybėlių darbinin 
kių streikas už

sibaigė

Pavarimas laikro 
džių nebus pra

ilgintas
CHICAGO.—Nors miesto ta

ryba ir nutarė dienos šviesos 
taupimą— payarimą laikrodžių, 
prailginti iki lapkr. 4 d., te- 
čiaus to prailginimo nebus ir 
dienos šviesos taupimas baig
sis ir laikrodžiai bus atvaryti 
atgal j tikrą j j laiką rūgs. 24 d.

Prailginimas buvo prašomas 
pasaulinės parodos, bet dabar 
paroda tą prašymą atsiėmė, o 
kadangi iš to prailginimo nie
kam naudos nebūtų, tai mėras 
paskelbė, kad jis to nutarimo 
nesirašys ir j j panaikins.

Kubos revoliucinė 
valdžia laikosi 

tvirtai

Pirmadieny atsida 
rys Chicagos viešo

sios mokyklos

CHICAGO.—Chicagos viešo
sios mokyklos—pradinės ir vi
durinės (high schools) —atsi
darys ateinantį pirmadienį, — 
dviem savaitėm vėliau, negu 
atsidarydavo kitais metais, šie
met vaikai turėjo daug ilges
nes atostogas, nes ir pavasa
ry mokyklos užsidarė ankš
čiau, negu paprastai. Tos pra
ilgintos atostogos pasidarė dė
lei stokos lėšų mokykloms iš
laikyti.

Mokyklų taryba jau senai de
juoja, kad ji neturinti pinigų ir 
todėl pastaruoju laiku pradėjo 
ardyti mokyklų programą, pa
šalino iš darbo apie 2,000 mo
kytojų, panaikino jimior high 
school ir uždarė junior kolegi
ją, kad tuo neva sutaupinti 
mokyklų išlaikymo išlaidas. Al
gos mokytojams jau arti me
tų laiko yra nemokėtos. Te- 
čiaus mokyklų taryba jokiu bu- 
dų^neprisileidžia mokytojus pa
tikrinti knygas, kad įsitikinti 
ar Hkrai yra tokis didelis de
ficitas, kokį skelbia mokyklų 
taryba.

Tikimąsi, kad šiemet labai 
padidės vidurinių mokyklų lan
kytojų skaičius. Tie vaikai, ku
rie pirmiau baigę viešąsias mo
kyklas tuojaus eidavo dirbti, 
dabar turės mokintis ir to
liau, nes , vaikų darbas visut 
yra panaikintas ir tiems vai
kams bus progos baigti augš- 
tesnę mokyklą.

HAVANA, Kuboj, r. 15. — 
—Kubos revoliucinė valdžia, va
dovaujama laikinio prezidento 
Dr. Grau San Martin, nežiū
rint atgaleivių pastangų su
trukdyti jos veikimą ir sukurs
tyti sukilimus ir tuo iššaukti 
ginkluoj^uAinerikos intervenci- 
ją, laikošf tvirtai. Ji panaiki
no senąją konstituciją, ir pa
skelbė, kad bus sušauktas stei
giamasis seimas ir bus paruoš
ta šaliai nauja geresnė konsti
tucija. Visoje šalyje viešpa* 
tau j a pilniausia tvarka ir ra
mumas.

Atgaleiviai nesitikėdami pasi
sekimo Havanoje pradėjo kurs
tyti sukilimus provincijoje. Vie
noje provincijoje, Pinar dėl 
Rio, jiems pasisekė suorgani
zuoti nedidelį būrelį sukilėlių, 
kuriems vadovauti pastatė kapi
toną Aran. Tečiaus sukilimas 
nerado žmonių pritarimo ir val
džiai prisiuntus daugiau ka
riuomenės, sukilimas susmuko 
ir visi sukilėliai pasidavė vai 
džiai.

National hotelis, kuriame yra 
pasislėpę karininkai, yra kn- 

I riuomenės apstaytas, susižino
jimas yra nukirstas. Laukia 
ma, kad karininkai pasiduos 
valdžiai, arba bandys prasi
mušti iA hotelio ir su ginklu 
stoti kovon su valdžia.

CHICAGO.— Lietuvio Jack 
Sharkey-žukausko, buvusio pa
saulio čempiono, kumštynės su 
Kingfish Levinsky, kurios tu
rėjo įvykti vakar vakare, tapo 
atidėtos pirmadienio vakaru*!. 
Atidėtos jos tapo dėl šalto oro, 
nes White Sox parkas, kuria
me kumštynės įvyks, yra at • 
daras ir publikai galbūt butų 
buvę šalta sėdėti lauke.

Kumštynės dabar įvyks pir
madienio vakare, rūgs. 18 d., 
tame pačiame White Sox parke.

Po šių kumštynių Sharkey 
turės skubėti namo, kad pasil
sėti kelias dienas ir po to pra
dėti treniruotis naujoms kumš
tynėms, kurios įvyks rūgs. 27 
d., Philadęlphijoj, kur Shar
key kurtiščiuosis su Tommy 
Laughran,

Pasamdytas užmušė 
jas nuteistas 99 me 

tams kalejiman
CHICAGO.—Vakar užsaibaigė 

moterų skrybėlių darbininkių 
streikas, kuris tęsėsi dvi sa
vaites. Streikavo apie 4,800 
darbininkių. Darbininkės gryš 
į darbą pirmadienį.

Streiką sutaikė Max Meyer, iš 
New Yorko, narys nacionalės 
darbo tarybos.

Susitarimas pripažysta ko- 
lektyves derybas, nors ir ne
įvedama • siuvyklose “closed 
shop” sistemos. Streikieriai 
taipjau laimėjo algų pakėlimą 
ir siuvėjos rankomis gaus 60c 
į vai., operatorės 85c ir kir
pėjos $1.

Nesusipratimams tarp savr 
dytojų ir darbininkų rišti bus 
sudaryta arbitracijos taryba iš 
dviejų atstovų nuo samdytojų 
ir dviejų atstovų nuo unijos. 
Jei ta taryba negalėtų išspręsti 
ginčo, tai gubernatorius bus 
paprašytas paskirti arbitrato- 
rių, kurio sprendimai bus pri
valomi abiems pusėms.

Nesenai panašiu budu buvo 
sutaikintas streikas moterų^ ri- 
dikiulių (poketbukų) darbinin- 
kų.

■ .. -■
NEW YORK, r. 15

restoranų, kurie už alaus lais 
nius nesumokėjo miestui $80,- 
000, tuos laisnius sugrąžino, ka
dangi negalį padaryti jokio biz> 
nio. Betgi visgi kasdte atsL 
randa po 75 žmones, kurie no
ri atidaryti naujas alines.

Graikijos valdžios 
darbininkai su

streikavo

CHICAGO.—Joseph Fess, ku
ris prisipažino nužudęs groser- 
ninką George Carl, tapo nu
teistas 99 metams kalėj iman. 
Jis prisipažino nužudęs groser- 
ninką pasamdytas jo žmonos 
Mrs. Vera Carl, kuri suruošė 
žmogžudystę, kad gauti savo 
vyro $15,000 apdraudę.

Apdraudę ji gavo, bet ji ta
po nuteista 14 metų kalejiman, 
o jos brolis Ivan Grilec ir jo 
meilužis John Milosec liko nu
teisti visam amžiui kalejiman, 
kaipo dalyviai to suokalbio.

Fessui bausmė liko sušvelnin 
ta, kadangi jis prisipažino ir 
jau du sykius liudijo prieš ki
tus žmogžudystės suokalbinin
kus. Penktas kaltinamųjų, Ed- 
win Veselka, kuris irgi žinojo 
apie suokalbį, bus teisiamas 
rūgs. 29 d.

ATHENAI, Graikijoj, r. 15. 
—šiandie sustreikavo keli šim
tai valdžios darbininkų, reika
laudami pakėlimo algų. Jie vė
liau susirinko parke palei fi
nansų ministeriją išdėstyti savo 
reikalavimus.

LOS ANGELES, r. ^.—Ra
šytojas Upton Sinclair, per ke
lis desėtkus metų buvęs socia
listas, dabar perėjo pas demo-' 
kratus ir ateinančiais rinkimais 
kandidatuosiąs į gubernatorius 
demokratų x tikietu. Pereitais 
rinkimais jis buvo socialistų 
kandidatu tai vietai.

Jis kandi^atusiąs platforma, 
kad visos farmos ir lotai par
duoti už taksus butų paversti 
į žemės kolonijas bedarbiams, 
taipgi kad butų paimtos visos 
uždarytos dirbtuvės ir kad be
darbiai butų pastatyti jas ope
ruoti.

Nominacijos bus už metų lai
ko.

PITTSBURGH, Pa., r. 15.- 
Angliakasių streiko apielinkę 
patruliuoja valstijos milicija ir 
visoje apielinkėje yra' ramu. 
Beveik visos Fayette pavieto 
kasyklos stovi uždarytos, nesi
rodo ir kompanijos mušeikos, 
kurie vakar pašovė 16streikie- 
rių ir daugiau kaip kitątiek 
sumušė ir sužeidė. 

.1 ..... . . ........... , ..  t
Lietuvių Aviacijos Dieną 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, UI,

Chicagai ir anleUnkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, tarpais gal ma
žas lietus; biskį šilčiau.

Saulė teka 6:80, leidžiasi 7.

5:00—“Crazy Flying”, iš kny
gos išmokusio “lakūno*’ skrai
dymas—D. Muller.

5:15—-Akrobatiniai 
-James-Janušauskas.

5:30—Akrobatiniai 
•—Feliksas—Vaitkus.

6:00—šokimas su 
tais. .

Aviacijos diena įvyks rūgs. 
24 d., Ford Airport, Lansing, 
I1L, netoli Hammond. Kelrodis 
tilps kiekvieną dieną sekamą 
savaitę. Susisiekimas lengvas 
ir patogus. Įžanga 25 c. Aero
drome bus galima pasistatyti 
automobilius

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mąfįau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST TeL Canal 8500



KORESPONDENCIJOS:

Philadelphia, Pa

'VEDŲ

Linija

500 žmosuvirš

Dainos

KELIOS SIENOS BLUKO įGeri 'vartoti PIANAIECO mccting,

par

5PRINGSINIAI MATRASAI

PEOPLES
VALYTOJAI ,po

'etinius

Telefonai—Rockwell 4320 r Cicero 2033

Vaduoti 
atstovai, 
raštinėje

pritiks. 01 d e bis 
atakas visose mu
sų krautuvėse: .

šokiai
-Dainuos ST. RIMKUS 

Atidarymas įvyks

312 W. 63W Si.
2323 Mil^ftukefe Avę. 
3209 E. 92ntf St.
662 W. Roosevelt Rd

Sujungęs 
susirinkę 

dėvint
Dr. Ramon Garu San Martin, 

kurį revoliucinė junta išrinko 
laikiniu Kubos prezidentu. Jis 
yra anatomijos profesorius ir 
vidurių ligų specialistas.

Kad jus dar galite nusipirkti 
rakandus ienomis kainomis, 
nes trumpoj ateityje turėsite 
mokėti ‘daug ‘brangiau.

<$15i00 NAUJOS MADOS
’MIDGET ‘RADIOS

PRDGRESS
FURNITURE CO.

Galite Pirkti 
PIANĄ ar RAMO 

PUSDYKIAI!

su kuriuo busimi lietu- 
lakūnai', kurių neabejo

si Jankauskas, ‘VVS., rašt 
538 N. 12th St., Phila, Pa 

Rezoliucija.
Pergyvenę šių (liūdnų ii

'Čia pažymėtos ■nekuriu pre 
kili specialės įkainos:

Dariaus-Girėno mirties 
minėjimas.

r i-•auto'Hėte' ■ 
baizdaskutyklo^ 
ssn komfortą 
S| įkirtimos
i namie

Duodame gražius ir įdo 
niiųs Lietuviškus tr.aęlįp jiro 
gramus : Jtfis kętxerga, ~ 
vąkųre jiš stQtięs/NV;§.B.C. 
1210 ktlocyčles. ‘

Tiktai užvardyki- 
te reikalau.j a m ą 

priduokite 
MM* nu ju^į kros

nies, pečiaus.ar 
boilerio-feęspa^ 
rupinšiiri“/re i k,a- 
laiiįamą dalį su 
piln.a .garantija,

P80GRESS
FURNITURE CO. 
$222-24-26 South 

’Halsted Street
ChįcagO, ttU. - 

J. Katedinskas, J, Rdmanas, 
Vedėjai.

Northwestern 
Stove Repair Oo 

ęHICAGQ,ilX.
(Tęlefapas JtloiUipe 6600

logr.) mokama po 8—9 litus 
už kviečius — po 12—14 litų.

Tsb.

Pilnos m i eros, gražios ir 
šiltos vatines kaldros vertės
$3.50 po $4

ŠIA SAVAITĘ 
MAŽIAUSIOS 

KAINOS MIESTE
— ANT — 

ŠILDOMU PEČIŲ, 
MATRASŲ, KALD- 
RŲ IR BLANKETŲ

PEOPLES 
FURNITURE CO. 

KRAUTUVĖSE

Bet birželio, o ypač liepos mė
nesį augmenų augimui ir bren
dimui oras' buvo labai .geras. 
>Laukai turėjo pakankamai 
dreįgmės ir šilumos. Todėl visi 
pasėliai sparčiai pasitaisė. ‘Ru
gių ir kviečių derlius visai ge
ras; bent žymiai geresnis, kaip 
pernai. Tiktai rugpiučio mėn. 
15—25 d. dažni lietus Suval
kijoj sutrukdė jau nupjautų 
kviečių iš laukų suėmimų ir 
gal kiek juos pagadino. Rug- 
įpiuČio 22—24 dienomis švisoj 
Lietuvoj buvo nepaprastai di
deli lietus, ypač pietinėj daly.

Šienų ir dobilų taip pat už
augo daug ir beveik visur pa
vyko sausus suimti. Vasaro
jaus derlius vidutiniškas. Jei
gu įtiktai bus palankus oras iš 
laukų suimti, tai ir vasarojumi 
nebus pagrindo skųstis. Tiktai 
cukriniai runkeliai duos men
ka derlių. Jų šiemet ir mažiau 
užsėta. Marijampolės cukraus 
fabrikas, kuris labai sumažino 
už cukrinius runkelius kainų 
(iki 2 lt. 75 et. už centnerį), 
turės (lengvų darbymetę, nes 
truks apdirbimui cukrinių run- 

, kelių.
Kadangi ir beveik visoj Eu

ropoj šiemet derlius visai ne 
blogas, tai Lietuvoj javų kai
nos smarkokai krinta, šiuo me- 

centnerį (50 ki-

4179-85 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd St 
Td. Hemlock 8400 

CHTCAGO. ill.

Reguliariški Išplaukimai, —- 
Patogi Kelione, — 
Žemos Rainos 
Del jrjformeūjų keeipkitb . 
į Vietinius Agentui arba |

ONDINAVIAN 
AMERICAN LINE 

130 N. LA SALLE ST.,
Ghicago. *111..

jimų, dabar palieka giliai pa
dėkoti visiems kalbėtojams, 
artistėms ir dainininkėms ir 
vitai publikai už prisidėjimų 
ir dalyvavimų šiame a. a. 
DARIAUS-GIRĖNO gedulo 
apvaikšČiojime. Prie to noriu 
pranešti, ,kad pavieniai ir 
draugijos, kurios norėtų įsi
gyti a. a. Dariaus-Girėno spe
cialiai padarytus paveikslus 
(didžio 10x12 inčių), -galite

redaktorius. Ar- 
Mickunaitė vėl 

“Kur Ba- 
“Plaukia 
kalba M. 
Tvarana-

KROS!NH< ■ ■

'Nuiijlem .'Fronto ii* 
.Užpakalio .

• Gonkum 1
Namu Iškilimui <|r< 

Perkėlimui
ItalHjmul iStoglan-l 
gltj. Kambarių ar 
Pilnų Apartmentų' 

Namu «
'1’UHtogČse »

Gazolino ir Tepalo 
.Sigtlpn 

‘Tankam ir Keliam
Agbeotu, (Asfalto j 

Plytomis ar 
SklmltllaiH 

Apmušimui Senų 
i Sienų / J.

Naujos mados pilnai 
eliuoti Geri ir Gražus šil- 

dabar

' At a rpass-iji.eetįųg Jįeld tm 
t h c ILiihuariian Music IHdll, 
Jnc. Allegben-y ,Ave. .and (Eil- 
|ton St., Plttladėipliia, *Pa., on 
tlie lotu day of Soptcmber, 
1983, unčter ifh-e fąuspices of 

■•the Lithuanian organizations 
| in JPluladelphia, in ,commemo- 
ration of the tragic death <of 
Ithe cąptain Stephen Darius 
and (Stanley Girėnas, co-jpUot, 
‘the f ir s t lŪithuanian ttr,ansat- 
lartlic fliers, who met the tra- 
gic death in Soldin, Germany, 
the follovving resolution Avas 
adopted:

N ♦

Whcreas, the said two Ain- 
crican-Lithuąnian fliers have 
heroically crossed the Atlan
tic ocean, •>

Whereas, ųpoh rcaęhing the 
forest of Soldin, Germany, 
they lošt their livęs,

Whereas, the public press 
of France, Engiami, Germany, 
and other countries has open- 
ly and persįstently impressed 
that the erash was. due to the 
error by the Gerihan patrol in 
that region, and Ayiiereas, the 
Lithuanian and German Go
vernment v have appointed 
committccs to inake thorough 
investigc.tion of the Gause of 
this fatal tragedy. Thcrefore, 
Be It,

•Resolved, that v^e ask the 
United States Government 
through its offičial channels 
to investigate and make pub- 
>lic the cause of ‘this fatal 
(crašh so that there shall be 
rno fui’ther doubts as to wbe- 

tlior* these two American čiu
žens have been really shot 
down and killed in error by 
'the German patj?<pj of border.

John V. Grį^ius, 
Chairniaų of the medinga

Z. JatiiĘįsl^ 
Secretary ofJ t

i likimų—mirtį ir
griuvėsius Soldino miškuose, 
iškeltas tapo ant platformos, 
papuoštas Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis, ‘šonuose pasta
tyta vazos kvietkų, o du ka
reiviai šalimis sustojo atiduo
ti jiems ipagarbų. Amerikos 
ir Lietuvos kareivių pasitar- 
navimų atliko J. Streleckas ir 
Kaz. Slivinas.

Kaip 3:15 inin. vedėjas ,p. 
J. V. Grinius įžangine savo 
kalba atidarė susirinkimų ir 
pradėjo dienotvarkės progra
mų. Orkestras po vadovyste 
J. Juknevičiaus sugrojo laido
tuvių maršų, Amerikos ir 
Lietuvos himnus. ‘Po to išėjo 
ant estrados p-lė ‘Emilija Mic- 
kunaitė, dangaus karalystes 
angelų balso ikaralaitė-daini- 
ninkė, kuri sudainavo “Kaip 
liūdna” ir “Saulė nusileido.” 
Klausytojai atidavė jai už ža- 
vėjančiai sudainuotas dainas, 
gausingus .aplodismentus. Po 
jos kalba AVm. Lewis, Muni- 
cipal teismo teisėjas. Wm. 
Lcwis yra žydiškos kilmės, 
paeinųs iš Lietuvos, yra dide
lis Zionistų darbuotojas ir lie
tuvių didis prietėlis. 'Po jo 
kalba lietuvis adv. M. M. šli- 
kas. Iššaukta pakalbėti p. 
Steponavičia, garbės rėmėjas 
musų lakūnų, bet jis kalbėti 
atsisako, vietoj to, padėkojo 
publikai ir .komisijai. “Noc- 
turno” — Čiurlionio — pianu 
solo puikiai atliko p-lė Vai. 
Vaivadaitč. Po jos kalba VVS. 
tautininkas ir rciikąnipĄ a, a. 
lakūnų fpndan aukos, parduo
dant lakūnų paveikslus. Aukų.

lesčio dr kartu pasiryžimo va
landų, mes Lietuvos vaikai, 
sūnus ir dukterys, privalome 
pareikšti tinkamų savo nusis
tatymų, išnešti rezoliucijų žu
vusių musų herojų, pirmų — 
jų musų transatlantinių lakū
nų, a. a. Stepono Dariaus dr 
Stasio Girėno, mirties ir jų 
idealų vykdymo reikalų.

Gausinga Philadelphijos lie
tuvių kolonija, padariusi 'Šitų 
Dariaus-Girėno minėjimų, šių 
rugsėjo-Sept. 10 d., 1933, Lie
tuvių Mu^ikalėje Svetafnėje, 
išnešė sekančių rezoliucijų:

Kadangi Dariaus ir Girėno 
žygis perlėkti Atlantiko okea
nų nors ir baigėsi tragiškai — 
buvo didis—bet galutinas tik
slas pasiekti savo tėvų žemę 
mirtis jiems neleido. Dėlto 
mes Philadelphijos lietuviai, 
atjausdami visos Lietuvių 
tautos gailestį, siūlome statyti 
jų atminčiai gyvųjį paminklų, 
būtent, vykdyti jų pačių tes
tamente paliktą idealą. Mes 
šioje rezoliucijoje siūlome 'vi
sas renkamas ‘Dariaus-Girėno 
paminklui stalyti aukas, su
daryti fondų nupirkimui nau
jo lėktuvo vardu Daritis-Gire 
has, 
vi a i 
jame tr.umpoj ateity atsiras, 
kurie baigs Dariaus-Girėno 
žygį įvykdyti.

Ir, kadangi, kaįp žinios 
spaudos praneša, musų lakū
nus nukovė vokiečių patrolės 
šūviai, mes reikalaujame Su- 

valdžios padaryti tinkama 
šios tragedijos .iynmMjimų ir 
rėzdltatus jo oficialiai lietu
vių visuomenei pranešti.

J. V. Grinius, susirinkimo 
pirmininkas,

Ž. Jankauskas, WS rašt.
Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-september 24 

Ford Aųpoit, Lansing, UI.

“BALTASIS ŠVEDJŲ LAIVYNAS" 
Greita kelionė j Lietuvą per Švediją* 

Laivai išplaukia ii New Yorko 
Pier 97, gale 57th St.

DROTTNINGHOLnF" .... Rugsėjo 30 
KUNGSHOLM ...................... Spalio 19
DROTTNINGHOLM ........... Spalio 31
*) DROTTNINGHOLM ... Lapkr. 29
♦) GRIPSHOLM............ Gruodžio 9
♦) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbės kivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti /kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir Šokiai. 
Keliaujant "Baltuoju švedų Laivynu", 
kelionė būna ,pertrumpa.

—-^o——
Kreipkitės ,į pietinį agentą, arba t

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Micbigan Avė.,- Chicago, III.

Rudens Atidarymas Ramova Gardens 
3508 SOUTH HAILSTED STREET 

Bus -Programas — Muzika —
Gros GEQ. STEPHENS ‘Orchestras 

Įžangos Nebus.

šeštadieny, RUGSEJO-SEPT. 16, 1933 
Užkviečiame visu’s atsilankyti.

Savininkai: G. Budris ir J. Thomas.

’17.50
NAUJI PHILGO RADIOS

N R.
L.

20.00
NAUJI ZENITH RADIOS ’ 

'PO

*29.50
Labai platus pasirinkimas 
visdkių kitokių Standard* 
padarymų radios įrengtų- 
gražiausiuose naujuose *kaA’ 
bilietuose.

PIRKITE DABAR IR 
TAUPYKITE Iš 

iDIDžIAUSIg VERTYBIŲ 
>KRAlUTUVBS

PERMODELIUOKIT
DABAR! (

NIEKAS NEPADARYS PIGIAU j 
ME8 SPKCIALlŽVOJAMtiS:

i t^uuMein BclHmen- 
t*m 

Naujiem Mėdžlolr
• l’lytų . Frontnin 

juto eęmj Namų 
Statymui įvairių 

I’hkMusčIu 
Kankryto l’lytu 

‘Famatame 
PertalHyinuin Vlno- 
klų Kušlų Gonkų 
Apdengimui, Va-i 

earaamiuin 
'Naujiem stonam 
Naujam PhiinJjing 
AptnuMmal Gonkų 

SkJu<lel|alH
■Varto ir Bronzos 

Krautuvių
STATvjHI^IEljZIO AR l’I^TUGARASTO 
-Vleokto Didžio. Kaluoe Pagal Sutarti. 
APSKAIČIAVIMAI DYKAI Ilki 1D Meti) 
ISmoMJImae. Darban NEPRALENKIAMAS 

j P0NEMEMK, Jr. ■
CONSTRUCTION CO.

Vyrląųaiaa

Šiemet Lietuvoj derlius 
gana geras

Lietuvoje šiemet pavasaris 
buvo šaltas, su dažnu lietumi. 
Sėjai sąlygos nebuvo palankios, j tu už rugių

surinkta $32*54.
Po tam dainuoja “Dainos 

choras “Užgeso aušra” i 
‘*Mysų Vilnius.” Kiek ilgiau i 
jausmingai kalba J. Tysliavt 
“Vienybės” 
tistė Emilija 
išeina ir sudainuoja 
kužė Samanota” ir 
sau laivelis.” Po jos 
Mankelevičia ir A. 
vičia, VVS. įpirm. Programas 
tuo užsigaibė. Laike jausmin
gų kalbų, dainų ir muzikos, 
daugelis iš publikos verkė, 
ypač -lietuvės moterys, matyti, 
buvo giliai susijaudinusios ir 
šluostė ašaras... Ir kas gali ne
verkti netekus tokių -Lietu
vos didvyrių? Taip plriladel- 
phiečiai lietuviai apvaikščio
jo pirmų gedulo paminėjimų 
žuvusių musų lakūnų.,

Programų i užsibaigus pers
kaityta ir užgirta susirinkusių 
sekanti rezoliucija, kurių čia 
žemietis paduodame. Anglų 
kalba rezoliucija pasiųsta ‘S. 
Valst. sekretoriui, p. C. Hull 
Washington, D. C.

Baigdamas pranešimų -iiš

Garantuoti, kad duos ge
rinusį poilsį, verti $20.00, 
dabar tik

’9.95
Valiniai Matrosai po

M QE ir aukščiau ........ '"ThVV
Maišytų vilnų didžiausios 

mieros dubeltavi blanketai, 
verti $6.50, dabar po

Gedulo paminėjimas 
lakūnų jau įvyfco. Kaip 2 vai. 
po pietų lietuviai pradėjo -rin
ktis Lietuvių Muzikalėn sve
tainėn ir jau apie 8 vai. užė
mė beveik
salės sėdynes. Susirinko geros 
širdies ir atjautimo lietuvių, 
—vyrų, moterų ir čia gimusio 
jaunimo, 
nių.

Vilniui
draugijų 
svetainės 
juodus gedulo kaklaraiščius 
paėmę naujai nupieštų did
žiulį Dariaus-iGirėno traįgiš-

'25.00
Grojikliai” PIANAI

ytuvai verti $35.00, 
arsiduoda tik po

19.75
$21.00 vertės Kitchen Hea

,.VT _s $39j50'
>3 SMOJ'JįJ J3EDROOM SETAS riešuto JJfl.
.medžio ............
SKALBIMUI MAŠINOS (po .......... •

2-50

City ftirnitae C@.
' La. *# •

*P. Javarauškas ir ..T. ^Bertulis, Savininkai
231(1 W. R0OSEVELT KOAU ,

FURNITURE 00
o J

Pakelkit namo vertę Ir patogumą moder
nišku KARSTO VANDENS <ar GARO Ap
šildymo Sistema — aukščiausios rūšies 
boileriai, geriausias niateriolas, tobulas 
{taisymo darbas ir pilnas našumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengyį _IšmoltoJimai,_ Jei _Norima

2118-32 S. STATE ST. 
Vl«tory_-2454_

Gaukite Musų Apskaičiavimu Šiandie.

PEČIŲ
BOILERIŲ į.;

Pataisymui
DALYS

užsisakyti platinimui jpo įlietu- Honor^iile (C. Mull, 
viškus inumus (300 tuž .^IbiOO; Secretary af }Stūtos, 
3000—už :$25i00. Pinigai rtuni -Miudiiigtou, ĮD. & 
*but skiriami ®ARIAUS-GIR£- Weųr Mr. Secretary 
NO fondan. Specialu klišė pa

kęs mirties paveikslų, grojant‘sMieka W. Sujungus ikomi’ 
orkestrui gedulo maršų, nu- lėto savastimi ir žinioje. No 
lenktomis galvomis ir įlindę- rėdami paveikių gauti, krei 
šio išvaizda išilgai svetainės pkitės: 
suėjo ant estrados. Dauguma 
susirinkusių atsistojo pager
bimui žuvusių. Paveikslas, ant 
greitųjų pieštas, «uderina vai
zdų, išlikimų linkimų “J^ilua- skaudžių ,Lietuvių Jautos tra 
nica” iš New Yorko ir jų ne- gedijų, šių ^susikaupimo gili 

. •. baimingų visas didžiosios , - •

7.95
NAUJI CROSLEY RADIOS

PROBAK

(PRO BAK B L ADE):



KĄ ŽMONĖS MANO

LACHAWICZ IR SUNAIkas buvo daro-

civilizaci

DALYVAUS

JUOZAS
KURIS RENGIASI SKRISTI PER ATLANTIKO OKEANĄ LIETUVON

Leit. FELIX
IŠ MILWAUKEE

Bus labai įdomus programas. Pelnas skiriamas Antro Transatlantinio Skridimo reikalams

ant grindų ir 
virš galvos. Po 
kojas tiesiai ir 
žemyn. Tai da-

JUMS TAIPGI PATIKS 
DROVERS BANKO 

PATARNAVIMAS

Didele dalis Drovers turto yra cash pinigais 
ir Suvienytų Valstijų Valdžios Bonais.

toks ir toks, toks ir toks klu
bas rengia pagerb. vakarienę

ir aukšta 
atoki, jog

Tikrai draugiškas patarna
vimas plius teisingas Banko 
Valdymas atnešė Drovers 
tūkstančius naujų kostume- 
rių 1933 metuose.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
i- 

ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

Į jis jums gali padaryti.
* j. Patarimas 

10 valandos ryto iki 1

Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ® 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svrimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

mė ,bet neužmiršk ir anokių: 
p jei anokie yra “velniai”, tai 
sulig lietuvių patarlės galime

jų rankų kiek tik galima auk
štyn bent penkis ar dešimti 
kartų. Paskui apsiverskite 
ant antro šono ir pakartokite 
tų pat.

7. Priimkite rėpliojimo po
zicijų ir pasiremkite j grindis 
keliais ir rankomis. Galvų iš
kelkite ir krutinę išpuskite. 
Spirkite dešine koja aukštyn 
bent dešimtj kartų. Parkui tų 
pat pakartokite su kaire.

8. Atsistokite tiesiai, rankos 
prie šonų, galva aukštyn, krū
tinė ištempta. Smarkiai kelki
te rankas aukštyn pasistiep
dami ant pirštų galų. Sulenki
te kelius ir pritūpkite iš lėto. 
Paskui vėl pasikeikite ir pri
imkite tiesių pozicijų.

(Bus daugiau)

Tiek ir tiek šimtų lietuvių daly
vavo, ir “džiaugėsi atlikę dide
lį kultūringų darbų”.

Vyrai! gerb. lietuviai, nesą 
kau4, kad tas yra didelė nuode

Mes dabar gyvename dvide
šimtam amžiuj ir renkame vai 
sius žmonijos pagamintos civi
lizacijos arba teisingiau pasa
kius 20-to amžiaus 
jos.

O toji musų kilni 
civilizacija yra taip 
norėdami jų užmatyti turėtu
me panaudoti didžiautsį telesko
pų, kokis tik randasi pasaulyj.

Kad skaitytojai suprastų aiš 
kiau kų aš tuo noriu pasakyti-; 
pradėsiu dalykų iš peties..

Pažvelgus į dienraštį randu 
žinutę iš tokio ir tokio miesto, 
toks ir toks žmogelis tiek dir
bęs savo brolių ir sesučių la
bui, o dabar paseno, nustojo 
spėkų, visų užmirštas, apleis
tas, ir dar pajuokiamas.

kiek tik kelkite kairiųjų kojų ir kairių- Pažvelgiu į kitų num. dien

Dvidešimtojo am 
žiaus civilizacija

KAIP [GYTI TĄ DAILIA FIGŪRĄ—BŪTI 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

priminti tų: “ne užmiršk Die
vo, ne apleisk nei Velnio.

— Rem.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

Halsted at 42^ Street - CHICAGO

galima, su kiekvienu žingsniu. 
Taip reikia daryti nuo 10 ligi 
20 kartų iš pradžių su deši
niąją koja, o paskui lygiai to
kius pat judėjimus pakartoti 
su kairiaja. Laipsniškai, kai 
raumenys pradeda stiprėti, tai 
galima tuo budu ir daugiau 
pratintis.

2. Stovėti tiesiai tokioje po
zicijoje, kad kojos butų viena 
nuo antros apie septyni co
liai. Rankas priglausti prie 
šonų, paskui lenktis į užpakalį 
kiek tik galima ir tuo pačiu 
laiku ištiesti rankas į priešakį 
delnais žemyn. Paskui sėstis 
ant dviejų kojų. Tie pratimai 
reikia daryti iš lėto.

3. Kulnai turi būti arti vie
nas kito, krūtinė atstatyta,; 
rankos ištiestos į šonus lygiai i 
su pečiais. Paskui lenktis pir
myn ir žemyn nuo juosmens 
ir pasiekti su dešine ranka 
kairę kojų, o tuo pačiu laiku 
kairiųjų rankų atmesti užpa
kalin kiek tik galima. Vė
liau reikia pamainyti rankas, 
—su dešine ranka daryti tai, 
kas buvo daroma su kairiųja, 
o su kairiaja 
ma su dešine

4. Stovėti tiesiai kulnus su
glaudus ir galvų iškėlus; deši
nę rankų padėti ant juosmens, 
o kairiųja laikytis už krėslo. 
Priėmus tų pozicijų, reikia 
kelti dešinę kojų tiesiai pir
myn, paskui jų bent tris kar
tus supti pirmyn ir atgal. Tų 
pat pakartoti ir su kita koja.

5. Atsigulti 
rankas sunerti 
to kelkite abi 
iš lėto leiskite 
rykite nuo penkių ligi dešim
ties kartų.

6. Atsigulkite ant grindų ii 
apsiverskite ant dešinio šono 
Dešinę rankų padėkite po gal
vos, o kairiųjų prie šono. Pa-

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Prie Pasaulio Parodos

Broliai Lietuviai iš kitų miestų, kurie atvažiavote pamatyti Pasaulio 
Parodos, prašome apsistoti pas mus. Mes turime vietos dėl jūsų mašinos 
dykai. Gausite gero, šalto alaus ir užkandžių ir pėsti galėsite nueiti į 
Pasaulio Parodą. Musų užeiga randasi priedais Pasaulio Parodos vartus.

Jeigu eisite j Parodą, neikite prošalį—p. p. Julius Bakštis ir Walter 
Yanulevičius nori jus pasveikinti “Ant Sveikatos”. Musų antrašas yra

1245 So. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

JUS KENČIATE! 
»• ■

Motina Helena, didi gydytoja, sako: 
Nežiūrint kaip jus nekentėtumete! Jums 
dabar galima pagelbėti į 3 4>enas, išva
lant jūsų kraują, Motinos Helenos ir 
Dr Šimanskis Herb-Nu-Toniku arba ki
tais gamtos gydymo Žolių Vaistais. Tūk
stančiai išgydytų šaukia ir rašo dėl iš
mėginimo ir prisiunčia 25c. Pasitari
mas dykai nuo naminio treatmentų pa
tarėjo. Kalbame jūsų kalba arba eg* 
zaminiacija. SF M. S. Herb Institute, 
1869 No. Dmen Avė., Chicago, valan
dos 11 iki 7 v. vak. Nedėldieniais iki 
2:00 po piet.

BANKINĖS VALANDOS: Kasdien—9:00 vai. ryto iki 3:00 po piet
Šeštadieniais — 9:00 vai. ryto iki. 2:00 po piet.

Prisilaikymas tam tikrų vai 
gių ir fiziškas pratimas su
teiks jums sveikesnį ir dailes
nį kūnų bei figūrų.

Bendra kūno mankšta.
1. Reikia atsistoti tiesiai, 

kulnus suglaudus arti, galvų 
iškelti aukštyn, krutinę atsta
tyti ir rankas padėti ant juo
smens. Po to reikia pradėti 
žingsniavimų aut vietos: iš
kelti kelius auk

(Tęsinys)

Mankštymas.
Kasdieninis darbas ir rau

menų naudojimas yra reika
linga sveikatai. Mums visiems 
daugiau ar mažiau reikia to
kio fiziško pratimo.

Jeigu musų kasdieninis dar
bas suteikia mums pakanka
mai mankštymosi, tai nekreip 
kitę daug domės į šį raštų. 
Tačiau jeigu jūsų užsiėmimas 
yra tokis, kuris reikalauja 
daug sėdėjimo ir jus neturite 
progos išsimankštinti, tai bus 
visai pravartu įsitėmyti že
miau nurodytus dalykus. O 
ypač šeimininkėms ir taip va
dinamiems lengvaduoniams 
bei visiems tiems, kurie nori 
savo svorį sumažinti.

Kada patogiausiai daryti 
mankštymas?

Geriausiai yra mankštytis 
du kartu per dienų, — anksti 
rytų, kų tik atsikėlus, ir vaka
re prieš eisiant gulti. Išsiman- 
kštinimas užima tik kelias 
minutes ir visai lengvai jis 
galima atlikti. Pasimankštinus 
dienų kitų, jus tuoj pradėsite 
jaustis geriau ir įgysite nau
jos energijos. Tada jums ir 
darbas atrodys lengvesnis, 
ar neverta pamėginti?

Svarbu įsigyti mankštymos 
paprotį, kaip kad įprantama 
kas dienų valyti šepetuku dan-

W1SSIG
Specialistas ii 

Rusijos

S. C. L.
PAGRABŲ VEDfiJAĮ IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumų,.
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeri&kas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chięago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49th Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927
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raščio, randu komiteto atsišau
kimų į musų civilizuotų visuo 
menę, kad neapleistų seno, už
sitarnavusio kovotojo, kuris 
dirbo visų savo amželį ir ne 
dėl pelno, o idėjai, išliuosavi- 
mo lietuvių iš Rymo burtų, ir 
vergijos pančių.

Tas narsusis kovotojas, tas 
lietuvių Volteris, tas musų tau 
tos R. Ingersolas, apleistas, už
mirštas, visų tų pasiliuosavu- 
sių, yra ktfn. X. Mockus.

Pažvelgus į kitų numerį ran-

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr MOTERŲ PER 28 METUS

Spedaiiškai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, 1"_ 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS i Kasdie nuo (“ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 yaL 
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė.
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LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA
I *!IH ■*!!**' *■!■—1< ■<

Truputį daugiau kaip už savaitės laiko, būtent rug- 
sėjo-septemberio 24 d., įvyks Lansing Ford Airporte 
didelė Lietuvių Aviacijos Diena. Tai bus toks oro teat
ras, kokio Chicagos lietuviai dar nėra matę. Skraidys 
ore garsus Amerikos aviatorius Juozas James-Janur 
šauskas, kuris ateinantį 'pavasarį rengiasi Jėkti per 
okeaną Lietuvon. Skraidys taip pat leitenantas Felik
sas Vaitkus — dar jaunas, bet jau pasižymėjęs savo 
gabumu lakūnas, baigęs geriausią karinio skraidymo 
mokyklą Texas valstijoje (kur mokinosi taip pat ir Ja
nušauskas).

Be to, bus gal keturi arba penki geri skridikai, ku
rie parodys visokių skraidymo stebuklų.

Tas nepaprastai įdomus oro teatras yra rengiamas 
tam, kad susirinkusi Lansing Ford Airport lauke pub
lika galėtų pamatyti, kokio tobulo laipsnio yra pasie
kusi skraidymo ore technika. Bet svarbiausias Lietuvių 
Aviacijos Dienos tikslas yra sukelti pinigų antram 
skridimui per Atlantiką. Todėl pelnas eis vien tik tam 
reikalui.

Darius ir Girėnas paaukojo savo gyvybę, ’ norėdami 
įrodyti visuomenei, kad toks žygis yra galimas. Nelai
mė, kuri tuodu drąsiu lakunu ištiko, neleido jiem pa
tiem tą žygį pabaigti. Bet kiekvienas lietuvis, gyvenąs 
šioje arba anoje pusėje Atlantiko, šiandie žino, kad tą 
skridimą atlikti galima, ir jų mintys nenurims, iki Da
riaus ir Girėno sumanymas nebus įvykintas.

Jeigu musų visuomenė norės, tas sumanymas bus 
įvykintas jau ateinantį pavasarį.

Kompetentiškas tokiam skridimui lakūnas yra. Tai 
— Juozas R. James-Janušauskas, kuris gimė Lietuvoje, 
prieš 25 metus atkeliavo į šią šalį ir savo gabumais ir 
ištverme prasimušė į priešakį aviacijos srityje, pasiek
damas to, kad visoje plačioje Amerikoje šiandie tėra 
tik keliolika lakūnų,: kurių rekordai gali lygintis su jo 
rekordu. Jeigu visuomenė suteiks jam paramą, jisai 
atsistos į vieną eilę su Lindberghu ir Postu. į

Rugsėjo 24 dieną ’ Lansing Ford Airporte publika 
turės progos pasipažinti su James-Janušausku ir {pa
matyti, kaip nuostabiai jisai valdo mašiną ore. Idant 
juo didesniam skaičiui butų prieinamas dalyvavimas 
Lietuvių Aviacijos Dienoje, rengimo komitetas nustatė 
kuomažiausią įžangą — tik 25 centus asmeniui. Visi 
Chicagos ir aplinkinių miestų lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti. Fordo aerodrome gali be jokio vargo sutilp
ti 50,000 automobilių.

Lietuvių Aviacijos Dienos pasisekimas padės tvir
tą pamatą tam darbui, kurį Amerikos lietuviams teks 
varyti priekyn per 8 ar 9 mėnesius, kad butų tinkamai 
paruošta antras tranzatlantinis -skridimas. Jeigu nori
me, kad šį kartą žygis pasisektų, mes turime aprūpinti 
lakūną geriausiomis technikos įtaisomis. ‘Mes nepriva
lome leisti, kad lakūnas imtų bet kokią riziką, kuri ga
li būti išvengtai!

Jo žygis pasiseks, jeigu mes jį remsime. Todėl visi 
yra kviečiami dalyvauti Lietuvių Aviacijos Dienoje 
rugsėjo 24 dieną.

REICHSTAGO GAISRO BYLOS

ras — Londone. Jie įrodo, kad reichstagą padegė ■ ne 
kas kitas, tik patys hitlerininkai!

Veikiausia tokį pat sprendimą “naciams” padarys 
ir istorija.

Kiek kolegijos ap 
švietimas kaštuoja

kuomet tik

nors sunku 
baigti kole

' didžiausios

.į..................................... . > . *■■*! i. .... ................... i......

niių kiekvienai -valstijai nuo 
valdžios. j

Štai pavyzdys, kaip pigiai 
galima įgyti kolegijos moks
lą; imkime Clemson Agricul- 
tural College, Clemson, South 
Carolinoj. Ta kolegija reika
lauja mokėti $40 už inžiniery- 
štės, architėkturos, ąbelno 
m^kšlo -arba žemdyrbystės 
kursą. Valgį-ir kambarį 'ga- 
kma gauti už nuo $16.50 iki 
$30.60 į mėnesį ir - kitos išlai
dos -pasiekia nuo $150 iki 
$250 į metus. Tas parodo, 
kad nuo $370 iki $425 į metus 
galima įgyti profesionališką 
apšvietimą Clemson įstaigoj.

Moscow, Idaho, yra Univer- 
sity of Idaho, kur valstijos gy- 
ven toj ai gali už dyką stoti i*ko- 
legijon. ' Gyventojai kitų vėl- 
štijų turi mokėti $60.00 už 
laisvųjų mokslų, tiesažinystės,, 
inžinierystčs arba žemdirbys
tės kursą. Šita mokykla pri
ima ir mokina drauge moki
nius abiejų lyčių, skirtingų, 
tautysčių, rasių,, et. "Metinis 
mokestis yra nuo $400 • iki $500 
kas įnima mokinių mėkesr! 
čius,' kambarį, valgį, drabužius, 
etc. ’ h"
iPatk Cėllege, Parkville, 

Missouri, vyrams • ir * moterims, 
mėkinys gėli gyventi >Už $22 
į mėnesį, su *15 valandų sun
kaus darbo -kas savaitė i reika
laujama. 'Mėkinimo mokes
tis 'abelno - kurso yra $100 ir 
mažiausias “mėtinis mokestis 
yra $350. ;J

Massachusetts College, Am- 
herst, Massachusetts valstijoj, 
ima $60 nuo valstijos gyven
tojų ir $180 nuo gyventojų ki
tų valstijų. Pilną metinė su
ma yra tarpe $4^5 ir $550.

Tarpe kitų įstaigų, kur lai
svųjų mokslų, inžinierystės, 
architektūros, chemijos ir 
žemdirbystės kursas yra pi
gus Kansas Statė College 
of Agriculture and Applied 
Science Manhattan, Kansas, 
Univcrsity of Maryland, Col- 
legc Park, Maryland; Missis- 
sippi State ' College; Florida 
Univcrsity, Gaincsville, Flori
da ; Maryville College, Maryr 
ville, Tennessee valstijoj Uni
vcrsity of South Garolina, :Co- 
lumbia, Soiith Čarolina; Uni- 
versity of •AVichita, Wiėhita^ 
Kansas, ir kitos. 1

Gaila, kad tiems, kurie no
ri tapti medicinos gydytojais, 
jų medikališki kursai toki 
brangus. Alabama University 
ima mėtinį mokestį iš $121.5( 
tokiam ( kursui; Misšissippi U- 
niversity $95 ir Texas Univcr
sity, Austin, Texąs, $80.

Bet tokios rųšies kolegija, 
kuri per pereitus kėlis metus 
vis auga, yra miesto universi
tetas, kuris randasi didėliuo
se miestuose. Tos/įstaigos už4

Buvo laikai
“biednas turtingas vaikas” ga
lėjo užbaigti kėlegiją. šian
dien augštesnio mokslo -pla
čios progos atidarytos vi
siems, turtingam ir biednam, 
biedno ’ tėvo sūnūs ir duktė 
gali šiandien maišytis su ‘tur
tingiausių tėvų vaikais, jeigu 
tik jie nori, ir gali mokintis 
bei gatavi kokius 
mus pakęsti, kad 
gijos mokslą.

Teisybė, kad
Amerikos kolegijos ir univer
sitetai ipereitais keliais metais 
žymiai suvaržė Jštojimo rei
kalavimus. Pirmiau užbaigi
mas augštesnes mokyklos 
ifhigh school) buvo užtekti
nas reikalavimas, -bet šiandien 
tiek daug aplikantų -kreipiasi 
prie kolegijų, kad įvedė įsto
jimo egzaminus, . psichologišr 
kus bandymus, patikrinus as? 
meniškų ypatybių, ėtc. ’Ir vėl 
gana didelis skaitlius Ameri* 
kos kolegijų reikalauja tokį 
•atigštą mokestį už mokinimą 
ir pragyvenimas toks 'bran
gus neapsigyvenusiems • moki
niams, 'kad 1 biednas studentas 
negali • jose1 mokytis. įnikime
tik kelis (pavyzdžius, — vo
kuojama, ‘-kad metinis mokes
tis lankyti }Harvard Universi
tetą ’neapšigyvenusiam -moki
niui yra $l,:600; Yaic Universi
tetą $1,650, Cohimbia Univer
sitetą $1,300, Barnard College 
$1,400 ir Bryn Mawr College 
$2000.

Iš kitos pusės, jauni vyrai 
ir motery^ su mažai .pinigų 
gali pasirinkti tokią kolegiją, 
ir jų gana daug yra, kur mo
kinimo mokestis yra labai 
mažas ir kur pragyvenimas 
neapsigyvenusiems mokiniams 
pigus. Yra daug Amerikos 
kolegijų, kur mokinys gali 
imti laisvųjų mokslų, inžinie- 
rystes, chemijos, tiesažinystės, 
architektūros, žemdirbystės 
kursą už mažiaus kaip $600 į 
metus. Prie normalių dar
bo aplinkybių -mokiniai gali 
užsidirbti užtektinai pinigu 
•apmokėti savo mokslo kaštus.

’Abėlnai i kalbant, augštesnio 
mokslo -kainos yra '^žemiausios 
valstijų kolegijose. Kiek iš tų 
kolegijų visai neima mokes- 
ties arba tik nominališką mo
kestį nuo gyventojų tų valsti
jų, — 48 valstijos ir Alaskos, 
Hawaii ir Porto Rico teritorijos 
užlaiko ir kontroliuoja 105 
valstijinių ir teritoriališkų ko
legijų ir universitetų. Tas 
įstaigas dalinai užlaiko fede- 
raliai ;pinigai. Originališkai 
jos - buvo įsteigtos kaipo žem
dirbystės ’ ir < mechaniškos kole- 
gijos su paskyrimais viešų že- laikoma miestų • pinigais, ir

'šcžtadičnis, ;mgs.' >19^
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Vokietijos’Tiaziai Oficialiai įspėjo džšieny esančius vokiečių filmų artistus, vlwd i jie tari ♦ tuojau s 
sugryšti l į ''Vokietiją .1 ir pagelbėti. gaminti naciškas filmas, 'kitaip • niekad į vokiškas ■filmas ne
bus -priimti. ‘įsakymas'paliečiarir kelis Amerikoj esančius artistus-:tes, vyriausia Anglijoje ^gi
gu šią, bet Vokietijos filmose ■ pagarsėjusią dubiau t Harvey, .Dorothea ' Wieek, Matlene Dietrich, 
Emil Jannirrgs ’ ir kitus. Jų nesugrjržimas vėsą {skaitytas šalies išdavyste, ir jie • daugiau • į-Vo

kieti ją gryšti nėbegalėsią.
. . ..... ....... ......i—.... .
siūlo už dyką • arba už ' labai 
mažą mokestį mokslą gyven- 
hij-aitas tų savo miestų.; ’l^id- 
ž-ia'u^ias riš - tų i įstaigų \yf<a “COl- 
•lege Of*’the t City of •New Y9t»k 
su 25,000 'mokinių. rHuttter 
College i merginoms, irgi New 
Yorke, turi net 5,000 mokinių.

Miesto i kolegijos •randasi 
Akrdn, », Omaha, Gincinnali, 
-Toledo, ’Brooklyn, vNėw 'York, 
Dėtroit, Louisvillc, Wichita ir 
Gharlestoh. ’Col-lcgė Of 'Char- 
lestoNV-n, South • GarolinOj tyra 
seniausia -iš t-ų • miesto ..įstaigų 
ir siūlo -kursus rindustriališkos 
chemijos, ekonomijos, -rok>iin- 
dų vedėjystės, finansavimo, 
etc. ■; • ; ■ ■

Galime čionais ir paminėti 
“junior” kolegiją, kurių labai 
daug randasi Cąlifornijoj -ir 
vakarinėse valstijose.. Tos ko
legijos siūlo dviejų metų mo
kslą,^ kuris lygus pirmų dvie
jų metų mokslo keturių'-metų 
kolegijos. Čia augštesnio mok
slo (high school) mokiniai su 
dipliomais gauna • nors “dviejų i 
metų > mėkslą ir gėli butiipriį- 
imti į trečio metolklasasrkėlet 
gijose ‘ir puniversitėtaose. 
nior” kėleigijas užlaiko miesr 
tai ir valstijos ir mėksląj(pap
rastai už dyką duodamas.

Kurie tik- ketina ^lankyti r kof
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inacjjų -apie i įstaigas, lj<urios 
juos -mžinteresuoja, --parašant 
Begistrar. ,

Su v. Valstijų Office of »E- 
ducation išleidžia ' t kas naet 
Ąpšvietos vadovą “Bdueation- 
al Director.y” 'visų arugštesnio 
mokslo įstaigų.-'Kaina tos .kny
gutės yrą p eta k i centai. United 
States Office of Educatjon'iš
leidžia -Guidance Leaflets, ku
rie .paduoda vardus ir vietas 
profesijonališkų mųkyklų 1 su 
mokinimo mokesčiais, <apšvies 
tos reikalavimais įstojimui, 
etc. Biuras turi net 17 tų kny- 
.gučįų-^-penki centai už kiek
vieną, •

Guidance Leaflet No.-5 Tie- 
•sažinyštė.

‘Guidance -Leaflet *Nd. 6 * Me
diči įlos.

’Gid'da'nce -Leaflet No. 7 — 
Dandininkyštė.

• Guidance‘Leaflet No. 3. — 
žurnalistika.

Guidance Leaflet No. 9. — 
Knygų Vedimas. i

t Guidance Leaflet ‘No. *40. —i 
Wrėhitektttros.
J Guidance Leaflet No. 
Civiliška ‘InžinieryStė.

t Guidance Leafletf No. 
Elektriška I'nžinieryste.

1 Guidance Leaflet No.

x^x

Guidance Leaflet No. 44.— 
Vflistininkystė.

Guidance Leaflet -No. .15. — 
Ligonių; Dabpjimas.

Guidance Leaflet No. 1'6. — 
GirininkyStė.

• Guidance Leaflet No. 17 — 
‘Muzika.

Guidance Leaflėt No. 18. — 
VeterinariŠka Medicina. x

Guidance Leaflet No. • 19. — 
Chemija ir Chefnikališka In- 
ržinierystė.

Guidance Leaflet No..,20. — 
Dailė.

Guidance Leaflet No.‘21. — 
Namų Ekonomija.

Ypatingai ‘interesinga kny- 
.gelė’ mokiniams,' kurie turi už- 
’Sidirbti pinigų mokslo 'apmo
kėjimui. Knygutė *yra “Seif 
Hblp fę>r College. Studente”, 
ir išdėsto progas ^mokiniams, 
kuomet jie tanko kolegiją. 

f ----FLIS.

11

12.

legiją, gali gauti pilnų infor-į Mechaniška Inžinierystė.
— -------- - - '' ***^ ■" --------------- T-T.T- ' —.......................
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Reikalaukite “NAU
JIENAS”,*^ bile kam- 
po^kur* parkuodami lai
kraščiai ^Pardavėjas lai
kraščių tbus gatavas 
Jums (patarnauti. Jisai 
tenai stovime savo sma
gumui, hetJIusy pato
gumo delėi.

IR JIS PRIŽADĖJO NURIMTI!

*n

Vokietijos valdžia ruošia didelę bylą Leipcige pen
kiems komunistams, apkaltintiems dėl' reichstago (par
lamento) rūmų padegimo. Vienas kaltinamųjų yra vo
kietis, trys bulgarai ir vienas holandas. Spėjama, kad 
pastarasis yra ne komunistas, bet “nacių” provokato
rius.

Niekas netiki, kad Vokietijos fašistų teismas butų 
bešališkas. Jisai veikiausia suvaidins panašią komedi
ją, kaip kad Rusijoje bolševikų “teismas” yra vaidinęs 
su “inžinierių sabotažnikų”, “menševikų” ir kitomis 
panašiomis bylomis. Nekalti asmens bus pasmerkti, 
idafit butų paslėptas tikrųjų kaltininkų nusidėjimas.

Tačiau, kuomet Hitlerio budeliai rengiasi prie by
los Leipcige, tai pasaulio opinija yra mobilizuojama 
prieš Vokietijos “nacius”. Įvairių tautų žymiausieji ad
vokatai surinko visus faktus, kokius tik jie galėjo kur 
nors surasti, apie tą sensacingą reichstągo gaisrą ir 
rengia viešus “teismus” lElUrępos Jdiflmiesčiuose, paro
dydami, kas yra tikrasis gaisro kaltinipkąs.

_ • •> '•'■ {i ; 1 ;■! ■- •< • ' ■

•Buvęs Chicagos ir pusės Amerikos elektros įmonių mag
natas Sanjuel Insull, su savo advokatu Graikijos teisme, kuris 
svarsto jo išdavimą Jungt. Valstijoms. Jį išduoti prašo Jungt. 
Valstijos, kad galėtų jį atiduoti teismui už suktybes sąryšy

Vienas toks ieianas -neseniai

9*19 ■
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Graboriai

MADOS MADOS

Lietuvės Akušerės

Dr. StrikoHs
Advokatai

2687

(Adresas)

(Neturime' sąryšių su firma tuo pačiu Telc4<»M Bepublis 8600

Aviacijos Pieną 
'Rugsėjo-September 24 

JĘprd Airppct, Lansing, JI!

born
lose

Goodyear balloonist lectured on 
race in Eurppe at Carnegie 
Institute in Pittsburgh, Pla.

Atidaro angių kalbos 
kliasas svetimšaliam

centų, 
pašto 
Laiš-

Full Pack “ 
No Slack Fili

and in finding means to com- 
municate with the American 
consul in Kaunas.

Pasirodys Tautų ^koncerte, ku- 
»ris .įvyksta Court of the JHa’l 
(of States, šiaurinėje {Daro
mos SalojeDidžiausia jrusų,organizacija su

teikė aukštą vietą žymiam lie
tuvių profesionalui

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2M3

Ward T. Van Orman 
OndsMtives^flitli- 

uania friendly 
and hospitable

2687 - 
bile kokiai 
batisto arba perkalto 
ros 14. 16, 18. 2C

DR. A. L. YUŠKA 
2422 V. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd ,St.
Tel. RBPUBLIC 3100

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE' 
Telefonas Virginia 0036

Ryt Juozas Babravi
čius dainuos Chi- 
Pasairimej Parodoj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas 
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

ŠAME PRICEfafcr 
AS42YEARSAG0 

25ouncet for25t

Svečiuose pas J. Žu
kauskus, Mount 

Greenwoode; 
“Hollywood”

Tarp Ghicagos 
lietuvių

taučiams, kurie nori kalbą iš
mokti. Užsiregistruoti gulima 
vakarais. Pamokos užtrukus 
nuo 7:30 iki 8:30 vakare pir
madieniais ir 'trečiadieniais.

dane
music o

H. S. Booth Settlement, 701 
West 20th Place, pirmadienį 
pradės vakarines anglų kalbos 
kliasas nepiliečiams ir svetim-

K. P. GUGI S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn SuRooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halfted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 .iki '8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

M.'D.
3008 Węst

Tel. -Republic 0098

1145 Milufaukęe Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedalioj pagal .sutartį.

Tel. Lafayette 3572 
J. Čiulevičius 

GRABORIUS ir 
^BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja .Cfaięągoje 

ir apielįnkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Lietuviui Daktarai 
Amerikos 'Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.
Didžiausia rusų organizacija 

Amerikoje, RUfeų Susivieniji
mas, vakar pranešė žymiam lie
tuviui advokatui jr SLA. .cent
ro iždininkui, p. Kaziui Gugių i, 
kad jį išrinko-oficialiu organi
zacijos legaliu patarėju-advo- 
katu.

Toji rusų organizacija turi 
kelioliką tūkstančių narių ir jos 
centras yra Chicagoje, 4129 
North Mobile avenue. Pirminin
kas yra George Wallace. Su
teikdama tą vietą lietuviui ad
vokatui rusų susivienijimas 
tuo budu nori jį pagerbti, kai
po pasidarbavusį asmenį .tokių 
organizacijų srityje ir žymų 
profesionalą.

išrinktas Rusą Susi 
viemjtmo kg. pa-

A Night in Holly 
wood”

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

manner of 
šame roof 
other farm 
he and his 

proved

Spenęl “A Night in Holly- 
wood” with the Pirmyn Cho
rus tonight, September 16, at 
Hollywood Tavern, 2417 W 
43rd St., near Western Avė.

Meet all your favorite Pir
myn , stars in person 
to the tantalizing
George 'Stephen’s Orchestra — 
listen to the soft harmonies of 
the* Pirmyn Trio—and above 
all, help lis initiate our new 
members into the Royal Order 
of the D. P.v s.

Rytoj, žymiausias 'lietuvių 
dainininkas Amerikoje Juozas 
Babravičius .dainuos Chicagos 
Pasaulinėje ‘Parodoje, kurios 
viršininkai pakvietė jį dainuo
ti į tūkstančius 'lankytojų.

Paroda pareiškė kviečianti 
lietuvių dainių todėl, kad jis 
pasirodęs Lietuvių Dienoje, lie
pos 16 d., padarė į tūkstančius 
atsilankiusių gilų įspūdį ir jie 
išreiškę pageidavimą dainių vėl 
išgirsti.

Juozas .Babravičius, akompa
nuojamas p. J. Byansko, ^Bi
rutės” choro vedėjo, dainuos 
8:15 vakare Coutr of the .Hali 
of States (Eederal Building), 
šiaurinėje Parodos saloje. Pa
roda sako, kad programas bus 
transliuojamas, bet dar nežino 
per kurią stotį.

M r. Van Orman špoke of the 
šmall „dirty houses of the Lith- 
uanians .and their 
liviųg .iinder the 
wi'th the cow and 
ąnimals. The bed 
companion was given 
very uncomfortable 
noticed that the best 
people were able to provide 
was very checrfully given. A 
peasant dance was ųuickly ar- 
ranged in honor of the balloon- 
ists and they enjoyed the 
lesti vi ties as much as did the 
participants who outdid them- 
selves to make the evening as 
joyous as possible. Their gtay 
in 'Lithuania was very short 
y et in that lime Mr. Van Or
man stated that he had geldom 
,met people who were more 
eąger to be friendly, who were 
as .lively and good natured, 
who were as concerned of the 
welfare of two accidental sky 
visitors as were the Lithuanian 
farmer peasants. To hear such 
a famous person speak thus of

(Gydytojas ir Chirurgas 
.Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

„Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja .laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite ųžgaočdįntį.
Tel. Caųal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd fl., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
V Tel. Cicero 5937

A. A. S1AKIS
Advokatas

Miesto ofisas 17 W. Washington St.
Rooxn <905 Tel. iDearbocn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
——"t—!F... ..

Vakarais: tUurn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette .7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Carfal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

On September 11, many 
people were glad to read in the 
papers that \Ward T. Van Or
man and Frank A. Trotter, 
American bąlloonists who par- 
ticipated ip ithe James Gordon 
Bennett eup race frorn Chicago 
and who had been missipg 
more than a ,week, were found 
safe in Northern Ontario, Ca- 
nada.

It was ęąrly Jp the spring 
of this year ithat I had the 
pleasure to attend a leoture 
given by Mr. Van Orman at 
the Carnegie Institute of Tech
nology where I am a regulai’ 
day student. During the courge 
of tjie leeture Mr. Van Orman 
špoke much about the Inter
national. Balioon Races held in 
Paris several years ago in 
which he placed second. In 
this race ’he was forced down 
in .centrai Lithuania and natur 
aįly he špoke ,.at some length 
on >the ręception he received 
as well >as .of the eustoms of 
the peasants. He told of the 
country folk and the difficulty 
he had in’ making 'known his 
wants concerning a guard for 
the tballoon and Instruments

i tąip arti kaip ir jūsų telefonas. —'Nėžiufiųt' tolumo, nėra 
Eudeikiąus ypatiškaš, arsąlųM^s Apa^iąa^i^as įyra Uauiųkinęs 

nį.oder- 
šonin&(h fagrahų

Jeigu' didžiuojatės dailumu ir vtaup^mu UąidbtiiYese, — pašaukite

I. .J, ,Z0LP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard -5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
,T^į. Cjcero 3724. (Koplyčia dykai

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3288 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Td. Cicere 2109 ir 859.J 

Antanas Petkus 
Graborius 

. JKORLYCIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

JOHN K BORDEN
J.IETUVI5 ADVOKATAS

WWn2Ml (Cermak Rd)

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų ;Paęirnavim?s .lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime Iš
laidų užlaikymui skyrių. 

3307 Auburn Avė. 
GHICAGO, ILL.

Adv. K. Gugis, kaip minėjo 
me, yra SLA. centro sekreto
rius, be to, yra advokatu ke
lių smulkesnių lietuvių organi
zacijų Chicagoje. Jis yra ir 
“Naujienų” legalis patarėjas.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd .St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 tiki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge jįr 

Subatoj 9 iki 8.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Įprįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. - 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2r6 P. M.
1'7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal suąitarima.

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 9199

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—S 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Repnblic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Va!.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7 

Nedėliomis ir šventadieniais

MT. GREENW00D, ILL 
praeitą septintadienį 
tant 
mano 
nieko
.kartą pas p,p. Žukauskus į jų 
-vasarnamį. Girdėjau, kad turės 
bačką alaus, >prie to gal .dar ur 
užkandžių.

“Sumanymas .priimtas”, sa- 
Tad aš nieko nelaukda- 
“užkrenkinau” savo dė
mėtų senumo ’Elcar ir

Ali in all, everything that 
goes to assufr-e you of a gay 
evening. Admission only twenty 
five cents.—M. DR. HERZMAN

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 35 me

tus kaipo patyrfs gydytojai chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464
j.1 -r-s. .""i

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Cbicago, III.
čia jdedu 15 centų ir -prašau'

4 • 9 * * t - *
atsiųsti man pavyzdį No. ..
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Mieors ......................... ...t per krutirtf

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Deiitistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS CįPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

1 Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 W«st 35th St. 

.kampąs Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 1 

Nekėliomis pagal sutartį.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems ;reika
lams. Kaina prįeinama.

3319 Auburn Avenue 
/CHICAGO, ILL.

kau. 
mas 
vynių 
dar prieš dvyliktą valandą su
sėdom su ipp. Bagdonais, dš vi
so šešios ypatos, ir patraukėm 
pietų link. -Kaip :bematant at
sidūrėm prie Kedzie dr 109 gat
vių. Pasukus biskj į vakarus, 
109 gatve .privažiavom švariai 
užlaikomą .gojalį, iš visų pusių 
apaugusį visokios vyšies me
džiais. Ant vantų -matyt .'rūpes
tingai sudėstytas dš ipedžgalių 
parašas ‘tHollywood”. 'Dievulė
liau, nustebęs sakau, itai mes 
atsidūrėm jau Galifornijos val
stijoj. Bet štai vartuose pasi
rodo ir Žukauskas. “Prašau -į 
vidų”, pradėjo šaukti Jis, “pie
tys jau paruošti, tik Jūsų nesu
laukėm.”

Nedrąsiai nusekėm paskui 
p. Žukauską. Įėjus į pp. Žu
kauskų prąipintą HoĮlywood 
diesiog Jauku darosi žiūrint 
kaip ;ten .viskas rūpestingai su
tvarkyta taip mažame sklype 
žemės, susidedančiam iš 3—4 
lotų, čią, žiūrėk, supiltas tkal- 
nelis, (primenantis Lietuvos ;pi- 
lekalnį. Čia randasi pamelis 
išraižytas iš visokių •medžgalių, 
primenantis Lietuvos bąkųžę 
samanotą. Čia grabe iškasta <jr 
per ją lietuviškas tiltas pra
vestas. O štai ir ežerėlis, pri
leistas vandenio, 'kur plaukio
ja galybė skirtingos rųšies žų- 
vų. Ir kiekviena suminėta vie
telė i padabinta su gražiausio
mis augančiomis gėlėmis.

Man Viską beapžiurint, pa
mačiau beateinant keletą vy
riškių, kurie kiekvienas ranko
se laikė po didelį plaktuką. 
‘ Nustebęs, sakau, žiūrėk, p. 
Žukauskai, tai kad gražiai pa
puošiu. .

“Nesirūpink”, suramino p. 
Žukauskas, “tai musų svečiai 
pabaigė taip vadinamą “crp- 
cket” lošimą. Pareina pietums
—u ■ i——  .............. .11 "■   “"T"

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugeėjo-September 24 .

Ford Airport, ^Gansing, UI.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotump, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia . teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. 'Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akįnių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Dąugely atsitikimų ąkys Ati
taisomos be akinių. Kainos .pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso ir :Rez. -Td. 'Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. SSth St 

(Cor. of 35|b 8 H»hted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo ,2-4, jnuo 

Nedftldk«i4« . vnarrf.

besvars- 
kur šiandie važiuosim, 
“šonkaulis” be niekur 
sako, važiuokim nors

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
iPbysical Therapy 

B . Midvvife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Lengva ir patogi suknelė 
progai. Galima siudint iš 

Sukirptos mie- 
taipgi 36, 38, 

40 ir 4 2 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavvz- 
džio numerį, pažymėti mieąą yr 
parašyti savo vardą, pavardę įr adresą- 
Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
Galima prisiųsti pinigus ,arba 
ženkleliais kartu su užsakymu, 
kus reikia adresuoti:

Naujienų Pattern '.Dept., 117’39 {'^o 
Halsted St., čhieago. 111.

the people of the counitry of 
our father made me feel very 
proud and glad of the fact 
;hat I too was a Lithuanian. 
Such .praise should bring back 
to our minds that the Lith
uanian people are a distinetive 
race of 'the peoples of Europe 
and that .the American 
gęnerations shojiild not 
;hose traits that make 
Lithuanians distinetive.

Edward Baltrušaitis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

X 'EURKĮKIO .grAborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia , šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J.JR. EUDEIKIS yra .vienatinis lietuvių graborius, kuris 
^tųri įrengęs grabų dirbtuvę.

tRuikiausies, ^moderniškai įrengtos trys koplyčias su 
^vargonais DYKAI dėl šermenų.

'Niilįudimo valandoje, pašaukite sšią įstaigą.

J. F. EUDEIKI!
TOTUVIŲ GRABORIUS 

DJOY®, OFISAS <

: GHICAGO.

DR« CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO \VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
.. .  ........................ ............... - 

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone (HEMLOCK 7828

1 ■■ 1 —— ......... .......................................................... ..

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

ir kąi pavalgysim pietus, tai ir 
tamsta gausi vieną iš tų plak
tukų įr gąlėąi pažaisti. Sųprą- 
tęs, kad pavojaus nėra nusira
minau. Reiškia, pp. Žukauskai 
ir žaismėms turi paskyrę tam 
tikrą vietą.

Pasivalgę p. Žukauskienės 
ąkaniai priruoštus pietus, .pa
žaidę .ir pasikalbūte -bėgan
čius yrukai Jcąs '#nu
išaiakuatčm.

Turiu pažymėti, kad p. Žu
kauskienė savu laiku ibuvo ga
bi lietuvių scenos veikėja. Ji 
savo pastangomis yra pastačius 
Jkčletą ^vęikalelių praeityje. O 
Juozas Bukauskas užlaiko barz- 
dąskutyklą 18-.tos gatvės ąpie- 
linkėje, 4. y. prie CHalsted ir 22 
gatvių. —Cicerietis J. T.

4605^07 SO. HjEB?
VM TtMonrt YARDS 1741—174|2

Seniausi lietuvių iGmtamd (Jiięągoje
Eudeikis ir sūnūs yp t^ip arti kaip ir jūsų telėfpnas 
jokių kajtų. — T ' ‘ ‘ 
tuksiančius? bevę|k?30 melity — Viei 
nišką, elektros varoma, karaboną s 
įkėlimą, i ——■ .1’ * 
KŠRUBLię &34Q, įr persitikrinkite

anas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzie Avė.

ii<>iwmii^įii  esiiiiiią 11 w m m (■|.TmhI-

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Ąez. 6515 So. RocMl St. 
'T«L RiĘpnblic 9723

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į -erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki S vakare 
Sventadiepiais ,pjjo ,10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai
A. M0NTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St. 

kVal. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick *0597

756 W. 35th St
(Cor. of 35th « Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo4:30-8:30 
Nedėldicniais .pągąl jutartį

..... .............................. —...............          II ■ ■ 1. .................. .

Ofiso tel. Lafayette 7O3jl

Dr. ¥. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South ,Western Avenue 

Tel. Lafayette 414j5
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 -valandai ryto 
nup 6 iki 9 .valandai .vakaro

įvairus Gydytojaf 
^vwww**»«****«***WW**R^^*^*^»**a***R*i
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

pa pradeda rudens 
veikimo sezoną

LSS. Centralinė kuopa Chi- 
cago, III. šią žiemą yra užsibrė
žus daug darbų. Pirmas jos ru
deninis parengimas atsibus šeš
tadieny, rugsėjo-Sept. 23 d. 
1933 m. Suėjimui arčiau vi
siems LSS. Centralinės kumpos 
nariams ir pritarėjams yra 
ruošiama Bunco ir Bridge Pal
ty. Suprantama, kad nė vienas 
nepraleis progos smagiai lai
ką praleisti. Parengimas atsi
bus Universal Klube, 812 W. 
33 St. Patartina visiems įsigyti 
tikietus iš anksto. Juos jau da
bar galima nusipirkti “Naujie- 
nų raštinėje, 1739 S. Halsted 
St., Aušros Knygyne, 3653 So. 
Halsted St., Universal Khrbe, 
812 West 33 St., pas Dr. Mont- 
vidą, 2400 W. Madison St. ir 
pas kuopos narius. Vakarėlis 
bus linksmas ir smagus su lai
mėjimais, užkandžiais ir t.t.

—Rengimo Komisija.

Amerikos Lietuviu loSin svarbi« r01f>knd pcr 
A IT1 L v* • greičiau yra galima parodyt

ACTO IklUbO ŽIBIOS lietuvių galybę ir drąsą.
Tat, tėveliai, močiutės, nesi

gailėkit kelių centų, bet siųs
kit į šį klubą savo vaikelius, 
o jie Čia atsieks to, ko jie nuo 
mažens jau trokšta.

Tuo pačiu laiku patviftinsit 
musų dydvyrių S. Dariaus ir 
S. Girėno norą, “Tegul būna 
musų žygis pavyzdžiu musų 
jaunimui”.

Tautieti ar gali dabar supra
sti jų norą? Ar gali suprasti 
šio klubo tikslą? Ar tau aiš
ku dabar, ką tas Lietuvių Aero 
Klubas reiškia
jog jau gana aišku.
ateik ir pamatyk jį ir jo na
rius. O jie tau išaiškins.

Kitą sekmadienį, rugsėjo 17 
d. 9:15 ryto įvyks kitas susi
rinkimas, 3533 So. Halsted st.

Visi interesuojantis šiup klu
bu prašomi atsilankyti ir iš
girsti jo darbus.

Tat petis į petį, remkime šį 
klubą ir jo pasiryžimus, o ne
užilgo pamatysim jau daugiau 
dangaus arų su ilgais spar
nais, kurie atneš garbę ir pil
dys uždavinį ir norą musų žu
vusių didvyrių.

Frank Arežka.

(Pabaiga)
Klubas padeda nariams, no

rintiems mokytis skraidyti, su 
mokėjimu. Padaro prieina
mas sąlygas.

Susirinkime, kuris įvyko 
rūgs. 3 d., įstojo daug naįujų 
narių, . tarp jų keli lakūnai. 
Vienas tėvas atėjęs klausia ar 
gali įstoti jo 16 metų vaikas, 
norįs mokytis skraidyti, ži
noma, jam buvo atsakyta.

Susirinkime buvo svarstomi 
įvairus klausimai. Mat nau
jai susiorganizavęs klubas tu
ri daug darbo. Prie jų išri
šimo ir išgvildenimo prisidėjo 
svečias kap. O. Turskis, kuris 
lankėsi 
lakūnas 
berods, 
nę, het
klubu ir

Klubas 
aviacijos 
vietos ir
Atsilankykit į ją ir 
klubui, kuris yra daug užsi
brėžęs. Padėkit jam norin
čius jaunuolius išmokinti avi
acijos, o vėliau nesigailėsit, 
nes jie padės savo narsumu iš
garsint šiame pasauly Lietu
vių tautą.

Atmink, kad dabar aviacija

aš manau,
Jei ne,

dėl atėjus skintam laikui, atsu
kite savo radio ir pasiklausy
kite šio Šaunaus programo.

Šiandien įvyks P. 
Pukelytčs ;ir T. Jan

kausko vestuvės
BRIDGEPORTAS.— šiandien 

pas Julių Janeliuną, 3310 So. 
Halsted Street, Cbicagos Lietu-

PRANEŠIMAI

Telefonai—
BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

Bridgeporte. Jis yra 
ir navigatorius. Jau, 
išvažiavo į kariuome- 
sako, kooperuosiąs su 

jam padėsiąs. Ačiū, 
yra nutaręs 

dieną.
dienos pranešimus.

turėti 
Tėmykite

padėkit

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas 
Greenwoode dabar yra W. A. 1RWING, 
3122 W. lllth St., kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir .pristatys į jūsų 
namus.

Mt

Naujienų Adm.

Lithuanian Citizens Club 
įvyką sekmadeiny 17 d.

J. F. SUDRIK
INCORPORATED I

oo our paut

3417 S. HALSTED ST

Rudeninis IŠPARDAVIMAS namų rakandų, 
lovy, pečių, skalbiamų mašinų. Gražus angli
niai pečiai apšildymui kambarių, po $19.50 
iki $50. Gražus nauji 1934 m. radios, gražiuo
se kabinetuose, tiktai po..... ...................$49.00

4-rių ŠMOTŲ BED ROOM SETAI, 
tiktai po ............ ..................•69 *90

MOHAIR PARLOR SETAI ir g

Skalbiamos Mašinos: THOR, FREDERICK, MAYTAG, 
APEX, WESTINGHOUSĘ, PRIMA

Nors Budriko krautuvė dirba sulig Prez. Roosevelto N. R. A. Kodekso, 
jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos aukštyn, nes Budrikas pri
pirko daug prekių kada kainos dar buvo žemos.

Nauji Lietuviški Rekordai
kurie yra elektrikiniai rekorduoti, išduodanti labai gražų aiškų balsą, tik
tai po 65 centus kiekvienas. Dabar tik ką aplaikėme nepaprastą rekordą su 
dviem paveikslais, atvaizduojančiais sostinę Kauną ir Dariaus-Girėno laido
tuves, o ant antros pusės “Lituanicos” ir lakūnų paveikslai, šių rekordų 
kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriais — 
18-6002 A—“Du Sakalai“, dainuoja Stasys Rimkus'
18-6002 B—“Marš Kareivėliai“ (Šimkaus), duetas: Elena Sadauskaitė ir 

Stasys Rimkus. - ėsį
16-282—Pamylėjau —polka ir Oi Tu Bernužėli—daina Mahanojaus ork. 
16-281—Kuomet šoksi—polka ir Tarpe Rūtų—polka—Mahanojaus ork. 
16-279—Ateik Pas Mane ir Einu per Kiemą—dainos—Mahanojaus ork. 
16-278—Karininkų Fokstrotas ir Noriu Miego—Liet. Viešbučio orkestras 
16-276—Palangos Juroj ir Aš Myliu Rcgiagelias—fkstr.—Liet. Viešb. ork. 
16-274—Kriaučiukas ir AŠ Mergelė—dainos—Vincas Niekur ir Ona 

Raulinaitė.
16-271—Sutems Tamsi Nakt. ir Kur Lygus Laukai — dainos—Karo 

Mokyklos Choras.
16-270—Turkų Vestuvės ir Rytų daina-—Lietuvių Viešbučio orkestras. 
16-266—Mokslas ir Darbas. Aržuoliniai Pamatai—Stasys Pauras.
16-259—Plikių ir Tokis Vaikinas—Polkos. Mainierių orkestras. 
16-255—Sudie, sudiev ir Kariškas Vaizdelis—Metrapolio orkestras. 
16-238—šitai Išrožijimas ir Sveikas Broli—Stankūnas ir Tamkiutė 
16-233—Lietuva Polka ir Naujas Gyvenimas. Valcas—Brooklyno orkest. 
16-224—Smuklėj Vainikėlis ir Kur Nemanas ir Dauguva—J, Olšauskas. 
16-212—Augo Miške Baravykas ir Pupų Senis—Jonas Butėnas.
16-195—Vestuvių Valcas ir Nauja Gadynė—Mazurka—J. Dirvelis.

Jos. P. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio programai 
Nedėliomis: W. C. P. L. 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų.

W. A. A. P. 920 K., 1:30 vai. po piet.
Ketvergais: W. H. P. C. 1420 K.» 7:30 vai. vakarais.

Moderniškoje viloje se 
noviška žemaitiška 

pirtis
ROSELAND — Du Roselan- 

do biznieriai J. Mikelioniai ir 
A. Baužai įsigijo gražius va
sarnamius Momence, III., prie 
kranto Kankakee upės. Vilos 
moderniškos, su visas naujau
siais įrengimais. Kas įdo
miausia, kad viloje yra įreng
ta senoviška žemaitiška pirtis, 
atvažiavusių svečių patogu
mui. Ten galima gerai “šty- 
me” išsišutinti ir vėliau trauk
ti į upę maudytis, (žinoma tik 
kai šilta). Senas Petras, kaipo 
kapsas, pirmu kartu tokioje 
pirtyje maudėsi ir, sako, jau
čiasi daug jaunesnis.

J. Mikelionis ir A. Bauža
. . J, t ,

užlaiko aludes Rospįgnde, 112 
E. 103rd Street, (Mikelionis) 
ir Baužos ir jo švogerio Bie
linio — 105 ir Edbrooke avė., 
kampas. Senas Petras.

American 
susirinkimas tvYM sekmadeiny 1 / d. 
rugsėjo 1 vai. pa pietų K. Gramonto 
svetainėje. 4535 So. Rockwell st. ant 
šio susirinkimo turime daug sumanymų 
aptarti bukite visi laiku. Būtinai tie 
nariai kuriems priklauso gauti dovanos 
už neėmimą pašalpos per 10 metų. Tu
rite būti ant šio susirinkimo. Kurie ne
busite tai nepikite. j ant valdybos už ne
gavimą dovanų. t . S. I. T, 

---------------- -
Ramygalos Aido Kliubas, turės savo 

"Barbęcue” išvažiavimą sekmadieny, 
rugsėjo 17-to, Wiftow Springs, Illi
nois, Juozo Spaičio darže, skersai O. 
Henry Park.

Kviečiame visus atvykti ir linksmai 
laiką praleisti ir su visais pasimatyti. 

, Ramygalietis. 
- - ■ —I

Lietuvos Dukterų Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyksta šeštadieny, rug
sėjo 16 d„ 7 vai. vak. Mark White 
Parke, paprastoj svetainėj. Visos na
rės esate prašomos susirinkti skaitlingai 
nes turime daug reikalų aptarti drau
gijos gerovei.

D. Dudoniene, nutar. rašt.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsejo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

RADIO

PRANEŠIMAS 
Roselandiečiams 

LAFAYETTE 
GARAGE

Atidarėme naują vėliausios mados ga>- 
radžių su visais parankumals. . Užlai
kome Standard Gasoline, keletą gatun- 
kų Oil. Gryzuojame ir plauname ka
rus už pigią kainą. Taisome visokios 
išdirbystės karus, turime 16 metų pa
tyrimo. j i r '

Parking space dėl Ą.O'. mašinų ir sto- 
rage. Tovving servięe, patarnaujame 
diena ir naktį. Sugriuvus mašinai ant 
kelio parvežam į paskirtą vietą. Rei
kale atsitikimo šaukit*

Tel. Pullman 0297 
Lafayette Garage 
DOMARKAI ^ir V. ĘERTAŠIUS

* 118^ Avė.

MR. TONY & AGNĖS 
DEDONIS 

UŽLAIKO VAGYKLĄ 
MARKETUOSE

Visi Chicacagos bučeriai, kurie patys at
važiuoja į marketus visuomet užeina 
pas\ pp. Dedonius pusryių pasivalgyti. 
jų valgyklą ir aludė randasi po antrašu 

217 N. Pepria St,
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 

pataravimą jums.
............................. .............................................—

Trys gražus lietuviški 
radio programai

Vėl nedėlioję turėsime pro
gos išgirsti gražų lietuvių pro
gramų oro bangomis, 8 vai. ry
te iš WCFL stoties, 970 k. Po
etas Jurgelionis deklamuos ei
les musų žymių lietuvių poetų, 
poezijas su muzika. 1 vai. po 
piet WCFL Makalų šeimyna 
pasirodys pirmą sykį šį rude
nį, pasipasakodami savo bedas 
ir laimę, kaip laimingai pralei
do vasaros karščius ir vakaci- 
jas.

Nuo šio nedėldienio Makalai 
aplankys jus kiekvieną nedėl- 
dienį oro bangomis. 1:30 vai. 
po piet WAAF, 920 kl., bus 
transliuojami rekordai — re
produkcijos dainos ir muzika 
musų žymių lietuvių daininin
kų ir muzikantų. Taipgi bus 
grojamas tas paveiksluotas re
kordas, pagamintas Dariaus ir 
Girėno atminčiai, šiuos lietu
vių programus duoda musų ge
rai žinomas biznierius. Jos. F. 
Budrik, Incorporated, 3417 S. 
Halsted St., teleonas Boulevard 
4705. —X.

Radio
Rytoj ir vėl bus trarislioja- 

mas Radio Klubo programas iš 
stoties WGES, Auo 11 iki 11:30 
vai, prieš pietus. Rytojaus pro- 
grame bus kas nors naujo. To-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite' i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023. S. Halsted St

(Jansen Stud.) 
Res. 710 W. 62nd St. 
Tel., Englewood 5840

CRANE COAL CO 
f 5352 Sa LoHG Ava. I d k
& TU. MMIUMC S MOflL

------------------------------------------------- .-----------_

vių Auditorijos name,! įvyksta 
p-įės Antonettės PiVkeįytės ir 
Tado Jankausko vestuves. Iš
kilmėse, tikima, dalyvaus dide
lis būrys giminių, draugų ii 
pažįstamų. Viso gero jaunie
siems. . -

VBA

šeštadienis, rūgs. 16, 1938

[ CLASSIFIED ADS. į
—  . I - - ■-  —*

For Rent

Pirkite anglis it sutaupykite pini
gų! Kurie ęerka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patekinti. Mes 
parduodame pigiau ųeguy kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telėfbnuokite tuo-
jaus

REPUBLIC 8402

PILĖS PAGYDOMOS
Greitai, be skausmo, peilio, deginimo, iš
likimo iš darbo ir ligonines expensų. 
Tūkstančius pagydyme. Specialia pasiu- 
Ujimas be mokSjimo iki btuite patenkinti. 
Egzaminacija dykai Pašaukite arba pa
rašykite dėl dykai knygelės. Kalbame lie- 
tuviškai. Dr. Šimanskis pilės specialistas, 
186'9 No. Damen Avė., Chicago valan
dos 11 iki 7 vai. vak. Nedėliomis iki 2 
vai. popiet. Pasiklausykite rytoj Lietu
viu Valandos iŠ stoties W. S. B. C. Pir
madieniais 9 vai, vak.

CLASSIFIED ADS
1

Automobiles
PACKARD PASKIAUSIS 1932 CUS- 

1OM DE LUXE SEDANAS 1
Važinėjau juo tik keletą šimtų .my

lių . Karas kaip naujas, šeši dratiniai 
tairai, beveik visai nauji. Karšto van
dens šildytuvas, kainavo man virš 
$2,800. Reikia cash, paaukausiu už 
tiktai $450. Atsišaukite tiktai nedė- 
lioj, 1004 No. Kedzie Avė., 2 lubos.

PACKARD PASKIAUSIO MODELIO 
SEDANAS

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu ‘ vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kada nors turėjau. Reikia cash ver
čia mane paaukoti už $250. Atsišau
kite nedėlioj, 4832 North Winchcster 
Avė., arti Lawrence Avė., 2-ros lubos.

BUICK DE LUXE PASKIAUSIS 
1932 MODELIO SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. Originalis, gražus dviejų spalvų 
išbaigimas — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įverttinti. 
Paaukausiu už $375. Namie bile laiku. 
931a North Sacramento Avė., 3rd flat.

CHRYSLER PASKIAUSIS 1931 
SPORT COUPE kaip naujas visais at
žvilgiais. Puikus tairai. Reikia cash 
— $275 paims jį. 1329 North Rock- 
well St. 1-mas flatas.

CADILLAC 1931 SEDAN
Reikalingumas pinigų verčia mane 

paaukauti mano beveik naują karą. Ap
rūpintas syncromech transmisija. Sau
gaus stiklo išrengimas perdem. Nauji 
tairai. Daugelis extra. Važiavau juo 
labai mažai. Beveik visai naujas ka
ras. Man reikia cash. Priimsiu $350.

3317 Byron Street, 
2-tas Apt.

GRAHAM PAIGE 1931 MAŽAS 
SEDAN

Reikalingumas cąsh mane verčia paau
kauti mano beveik naują karą. Vis
kas geroj tvarkoj. Tairai kaip nauji. 
Važiavau labai mažai. Priimsiu $215.

2939 West Walton St. 
2 lubos

1 blokas į Nortus nuo Chicago Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ S'AVlN|NKyj ATIDAI 
Musų biuras sutriks patarimus namų ta* 
vininkams reikale' nesusipratimų su reti* 
dauninkais. Maža, narinė mokestis. Exper* 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime «ky* 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage . 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adreso virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots“ ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Baru Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNĖS, NEI MANOTE 
Visi gatavi ISgabenlmul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosorn&n, mfiBinSm, delikatesų 

saldainių, saUsmenų krautuvėm, siuvyklom, 
bot dog parteriam.

Gariniai stalai,, . budeles, stalai, krėslai, 
saslanal.

Vartoti ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
OHAS. BENDER CO.,

608—614 N, Wells St. Pbone Superior 2361

Financial 
Finansai-Paskolos

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Klauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 
Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 
& Co., Ine.

For Rent
RENDON 5 kambariai, šviesus, 

maudynė. Pigi renda. Brighton Par
ke. 3934 So. R<£kwe!l St. Lafayette 
5277. , L

3 KAMBARIŲ flatSs, i privatiški
porčiai, apšildomi. maudynės, 4400
vertės radio, gazas, elektriką, veltui tik
tai $14 mėnesiui. Matykite 11 ir 2
valandą dieną arba po 8* Vai. vakare.

ADOLPH MANU 
1441 S. Sawyer Avė. 

3-čias augštas iš užpakalio

6 KAMBARIŲ flatas, maudynė, vis
kas naujai ištaisyta, taipgi 4 kambariai 
fornišiuoti pavieniems arba vedusiems. 
Parsiduoda veidrodis dėl barbernės arba 
saliuno. 657 W. 18 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kriaučių šapa pigiai, 
biznis išdirbtas, geras, pardavimo prie
žastis einu į kitą biznį.

125 E. 107 St.

RENDON 4 kambariai beismente, ap
šildomas kampinis namas, gazinis pečius, 
shower bath, šaldytuvas. Renda pigi. 

2320 W. 71 St.

Furnished Rooms
IŠS1RENDUOJA 

miegamas kambarys 
mais, galima matyti 
nerišlioj visą dieną. 
Avė. 3 lubos.

gražus ftoptinis 
su visais patogu- 

vakarais nuo 5:00, 
3338 S, Emerald

RENDON fornišiuotas kambarys, ga
ru šildomas, arti karų linijos, su ar be 
valgio. Telefonas Prospect 8088.

PASIRENDUOJA kambarys karštu 
vandeniu apšildomas, prie mažas šei
mynos — nebrangiai.

3437 So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vaiki
nų ar merginų, bei vedusiai porai. Prie 
mažos ir linksmios šeimynos, 4527 So. 
Washtenaw Avė. (2-ros lubos).

KAMBARYS ' dėl vaikino ar ženotos 
poros, gali vartoti ir virtuvę, gera 
transportacija, renda pigi, 2-ras augštas 
iš užpakalio , 819 W. 34 PI.

ANT RENDOS kambarys nebran
giai, 5004 S. 12th St., 1 lubos iš už
pakalio. Louis Stanesh.

Furniture & Fixtures
Rakandą^ 

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
rakandus: parlorio setą, miegruimio it 
pusryčių setus, keturius puikius kaurus, 
iampas, vacum valytoją, paveikslus, 
vairias vertingas reikmenis. Parduosiu 

su dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo
jau./

6626 So. Halsted St.

Musical Instruments

BUČERIAMS proga įsigyti pigiai 
gerą bučernę, 15 metų įsteigta. At
sišaukite Tel. Grovehill 1965.

, m ■i.i.i. iJUibii.  ......................         .

RESTAURACIJA panidnoda už 
$75.00. yra 4 kambariai pagyvenimui, 
garu apšildomas, renda mėnesiui $20.00, 
903 W. 35 St. Tel. Boulevard 2407,

CONCERTINAS 2 Quadruple ir 
Triple Reeds — 104 ir 102 — Keys 
— $35.00 kiekvienas.

2465 Archer Avė.

ANT RENDOS 4 šviesus kambariai 
ant ■: 
tik gerų žmonių , 

vyru ar merginų* gali pasigaminti 
gyti;' Gesas ir elektrikas dykai, 
lubos iš užpakalio

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimo draugo 
skirtumo amžiaus ir pakraipos, bile 
butų blaivas ir geras žmogus. Aš 
35 metų, laisva ir gero pasielgimo.

Rašykite į 
Naujienas 

, Box / 26 
1739 So. Hąlstęd St.

Chicago, Iii.

be 
tik 
esu

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretų, ice 
cream ir gėrimų krautuvę su namu. 

1609 So. Halsted St.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino, ku
ris myli rimtą Šeimyninį gyvenimą ir 
butų tinkamas prie biznio, 
moteris, neblogai atrodanti 
sunku gyventi. Esu pasiturinti 
Rašykite

Naujienos 
Box 29 

1739 So. Halsted St.

2 lubų iii fronto, maudynės, reikia

Taipgi 2 fornišiuoti kambariai de 
“ ‘ ‘ i ir vai.

dykai, 1 -mos
užpakalio
IEVA KUNICK1ENĖ 

827 W 34 Placė

Esu našlė 
vienai per- 

moteris.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS rankų darbo darbi
ninkės dėl “fagoting“ ir išsiuvinėjimb, 
imti darbą į savo namus. Atsišaukite. 
4137 Belmont Avė., 2 flatas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė arba priim
siu partnerį, moterį ar vyrą. Vienai 
persunku apsidirbti.

1408 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė su staku ir 
fixturiai$. 5 kambariai gyvenimui, 4522 
S. Honore St. Tel. Lafayette 5314.

NAŠLĖ nori parduoti arba gauti pu
sininką — biznis išdirbtas per 10 metų. 
Restauracija su alum.

1435 Sangamon Avė.

PARSIDUODA aludė su namu ar be 
namo iš priežasties ne tinkantis tam 
bizniui. 5613 So* Racine Avė.

PARSIDUODA grosernė ir saldainių 
krautuvė, biznis išdirbtas per daug metų. 

3246 So. Emerald Avė.

Farms F°r Sale
Vikiai Pardavimui

LABAI pigiai parsiduoda 100 ake
rių ūkė, pilnai įrengta su staku Mi- 
chigan valstijoj iš priežasties vyro 
mirties. Mainysiu ant Cbicagos pro- 
pertės, arba išrenduosiu ant 5 metų. 
Busiu Chicago je iki šio mėnesio 19 
d. Matykite

VERONIKA MISEVIČIENĖ 
3143 $o. Lowe Avė.

PARSIDUODA 10 akerių farma, 
gražus sodas ir 7 ruimų namas ir kiti 
geri budinkai. 40 mylių nuo Cbicagos. 
John Smilson, R. 1. Hobart, Indiana.

Exchange—Mainai
VALGYKLA PARDAVIMUI ARBA 

MAINIMUI
Randasi tarp didelių dirbtuvių, gera 

vieta dėl aludės, listas 5 metų, renda 
$20.00 į mėnesi, štoras, pagyvenimas 
ir garadžius. Mainysiu ant automobi
lio, loto arba namo.

920 S. California Avė.

Real Estate For Sale
Namąi-žcmž Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. & Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvės — 10 flatų — $10.000. 
Cash $5000. Likusius kaip morge- 
čių ant 4%.

1923 Canalport Avė.

STEBUKLAS

Parduosiu be pinigų 2 flatų gražų 
muro namą Priimsiu mortgečius, 
spulkų knygutės certifikatus, arba bile 
kokį ir kur namą mainais

Tel. Grovehill 1965

PIGIAI namas dėl išnuomavimo ar
ba parduosiu ant South Side, tinkamas 
dėl Tavem. Kreipkitės J. P. Evvald, 
840 W. 33 St. Yards 2790.

MARQUETTE PARKE parsiduoda 
lietuviška užeiga. Yra gražus naujas 
baras. . Kambariai prie saliuno ir visi 
kiti patogumai. Priežastis kodėl par
siduoda, patirsite asmeniškai. Rašykite 
į Naujienas, Box 27, 1739 S. Halsted 
Street.

Yra gražus naujas

NAUDOKITĖS PROGOMIS
2 flatų naųus> 5 ir 6 kamb. ir 2 

karų garažas. * Randasi Marųuette Par
ke. Morgičių savininkas parduoda tik 
už $4950., įmokėt $1500. arba dau- 
giaus.

2 .mediniai, vieno pagyvenimo namai 
ir 50x125 lotas. Randasi šalę miesto. 
Nėra skolos. Mainysime į 2 flatų mu
ro namą Marųuette Parke.

2 flatų po 6 kamb. modemiškas mu
ro namas ir garažas. Randasi Mar- 
ųuette Parke, 
ant 5 metų. 
Taipgi L _ 
įmokėjimą.

Bučernė ir grosernė 
vietoj — Marųuette Parke, už

Aludė gražiai įrengta ir gera 
užpakalyje

Mortgečius atnaujintas 
Moteris pigiai parduos, 

priims gerus mortgečius 

parsiduoda

kaipo

geroj 
žemą

vieta

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
geras bargenas, 4 kambariai pagyveni
mui, renda pigi, priežastis pardavimo 
nesveikata. Rašykite į Naujienas, Box 
28, 1739 So. Halsted St.

kainą..

dėl biznio. Taipgi 4 kamb. 
gyvenimui. Parduosime tik už $800.

4 flatų modernškas muro namas ir 
garažas. Randasi Marųuette Parke. Pi
giai parduodame arba mainisime.

Malonėk apžiūrėti šiuos bargenus. nes 
jie parsiduoda už pusę kainos.

Kreipkitės pas,
J. MACKE-MAČIUKAS 

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

KO JUS LAUKIATE?
Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

> PAŠAUKITE

S. CANAL 8500




