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Clu-

vie- SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

1739 SO. HALSTED ST.

naktį
Clark

Jį jau pasirašė kasyklų savi
ninkai ir angliakasių unija

nauji 
Japo-

CHICAGO.—2,000 narių Chi- 
cago Upholsters unijos nutarė 
sustreikuoti pirmadieny, jei iki 
to laiko rakandų fabrikantai ne
pradės derybų, su darbininkais.

-

B®,

Fang ir 
pulti jo

rezervo 
du jų 
jų mai-

Sudegė didelė bažnyčia ir 
nuolynas

.. . .. '

VALLEYFIELD, Que„ 
nadoj, r. 22.

Byloj Visi i Didžiule Lietom Aviacijos Diena
Didelis Progra mas 

Ford Airporte
Programo pradžia 1 vai. po piet. Susipa 
žinkite su lakunu Janušausku, kuris ruo

šiasi skristi per Atlantiką ir 
baigti Dariaus-Girėno žygį

Rytdiena bus didelė diena 
Chicagos ir apielinkių lietu
viams, nes rytoj įvyks ta di
džioji Lietuvių Aviacijos Die
na, kurioj pirmą kartą Chica
gos lietuviams pasirodys lietu
vis lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kuris ateinantį 
pavasarį ruošiasi skristi Lietu
von, baigti drąsiųjų lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno žygį ir tuo pastatyti tiem 
dviem lakūnam GYVĄ PA
MINKLĄ. Jis rytoj ore paro 
dys ilgametį patyrimą ir suga- 
bumą leistis tokion tolimon ir 
pavojingon kelionėn.

Čia pamatysime ir kitą gerą 
lietuvį lakūną? Įeit. Feliksą 
Vaitkų iš Milwaukee, Wis.

Bus ir dau£ kitų žymių la
kūnų, kurie parodys pavojingus 
šposus, kuriuos gali daryti tik 
ilgus metus skraidžioję lakū
nai. Bus dar ir įdomių kon- 
testų, kuriuose geriausia pasi
žymėję lakūnai gaus dovanas. 
Be to bus galima ir patiems 
paskraidyti ore.

Lietuvių Aviacijos Diena į- 
vyks dideliame Ford Airporte, 
ties Lansing, III., netoli Ham- 
mond, į pietryčius nuo Chica
gos. Privažiavimas į šį aero
dromą yra labai patogus iš vi
sų miesto dalių, taipgi ir iš di
džiųjų lietuvių kolonijų—South 
Chicago, Ind. Harbor, East 
Chicago, Gary ir k.

Pradžia programo lygiai 1 
vai. po piet, Standard laiku. 
Įžanga į aerodromą 25c asme
niui, vaikams iki 12 metų dy
kai. Nesibijokite važiuoti au
tomobiliais, nes keliai visur yra 
geri ,o ir aerodrome yra užtek
tinai vietos patogiai pasistatyti 
automobilius. Už pastatymą 
automobilių mokėti nereikės. 
Tie, kurie neturi automolių, 
bite nuvežti trokais ir busais, 
tik reikia susirinkti paskirtose 
veitose (apie tai žiūrėkite vie
tinėse žiniose).

Tai yra pirma tokia didelė 
Lietuvių Aviacijos Diena ir visi 
kviečiami yra į ją vykti, pa
matyti įdomių dalykų, susipa
žinti su lakunu Janušausku ir 
kartu paremti antrą tranzat- 
lantinį skridimą, kurio finan
savimui ši Lietuvių Aviacijos 
Diena ir yra rengiama.

Savo atsilankymu padėkite 
kertinį akmenį Dariaus ir Gi
rėną Gyvam Paminklui, pade-

dant surengti naują skridimą 
iš Amerikos į Lietuvą,—laiki
nę Lietuvos sostinę, senąjį Kau
ną.

Sudarė NRA tarybą 
Chicagoj; priimi

nės skundus

Trys Lietuvų Aviacijos Dienos “Muskatieriai”
vy-

1
. <$ ■

•S " v?4?
3 1

350,000 įstos į anglia 
kasių unijų

Chi-
tapo

CHICAGO.—šeši nariai 
cagos NRA tarybos jau 
išrinkti. Pirmadieny jie su
sirinks ir išrinks septintą narį, 
kuris bus pirmininkas. Du iš
rinktųjų yra nuo unijų, vie
nas fabrikantas, vienas biznie
rius, viena atstovauja moteris 
biznieres ir profesionales ir 
vienas advokatas.

ši taryba priiminės skundus 
dėl nepildymo NRA kodeksų, 
svarstys jų pritaikymą ir žiū
rės, kad laikiniai prezidento 
kodeksai butų pildomi.
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Bankų plėšikai pa 
stvėrė 12 žmonių

HAYS, Kas., r. 22. —Kulko
svaidžiais ginkluoti plėšikai 
užpuolė vietos banką ir pa
stvėrę $3,000 pinigais pabėgo, 
pasiimdami ir 12 įkaitų. Jie 
buvo sustatyti ant automobilio 
palipu, kad niekas nedrystų į 
juos šauti. Išvažiavę iš mies
telio jie savo automobilių su
daužė, o įkaitai išbėgiojo. Bet
gi jie susistabdė kitą automo
bilių, pasiėmė naujus įkaitus ir 
pabėgo. Paskui jie vienoj far- 
moj pastvėrė troką ir pabėgo 
su jau trečiais įkaitais. Kely 
susistabdė kitą automobilių, bet 
kad jis nebuvo tinkamas, tai 
pasiėmė jo vežėją kaipo įkaitą.

Ties Holyrood, Kas., jie pa
liko troką ir įkaitus ir pabėgo 
pasiėmę naują automobilių.

Iškasė $780,000 dei 
mantą

ORAS
tat

Chicagai ir aplellnkei tedera* 
s oro biuras iiai dienai prana-

Lakūnas Juozas R. Jamcs-Ja- 
nušauskas, kuris ryt stovūs 
priekyje visos grupės garsių 
lakūnų, dalyvaujančių LIETU
VIŲ AVIACIJOS DIENOJ, ir 
kurio planuojamai kelionei i 
Lietuvą sekantį pavasarį ši 
Diena yra rengiama. Jis skrai
dys ir vežios keleivius.

Lon Yancey, garsus tranzab- 
lamtinis lakūnas, kuris dalyvaus 
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NOJE su keistu “Autogyro” ti
po aeroplanu.

Antanas Tverionas, jaunas 
chicagietis lietuvis aviacijos en
tuziastas, kuris nustebins Lie
tuvių Aviacijos Dienoje susi
rinkusią publiką šokimais iš 
skrendančių aeroplanų su pa
rašiutu. Jis yra 24 metų am
žiaus, gabus scenoje ir “Biru
tės” choro narys.

WASHING(TON, r. 22. —Ka
syklų savininkams ir angliaka
sių unijai pasirašius kontraktą 
dėl darbo sąlygų ir algų kasyk
lose, tikimąsi, kad į angliaka
sių uniją bus įtraukta apie 
350,000 naujų narių. Dabar 
pasirašytas kontraktas paliečia 
viso apie 500,000 angliakasių. 
Jis betgi nepaliečia vakarinės 
Kentucky ir Alabama kasyklų, 
taipjau nepaliečia antracito ka
syklų, kurios turi pasidariusios 
atskirą kodeksą. Tokio platai^ 
kontrakto, kuris apimtų tokį 
didelį plotą ir paliestų tokį di
delį skaičių darbininkų, dar 
niekad nebuvo daryta.

Kasyklų darbo kon 
traktas paduotas 
prezid. pasirašyti

Apiplėšė banko pa 
stintinius; nušovė 

policistą

Rooseveltas rūpinasi 
supirkimu maisto 

bedarbiams
WASHINGTON, r. 22. — Pre

zidentas Rooseveltas jau pra
dėjo rūpintis supirkimu maisto 
kuris butą išdalintas bedar
biams. Tam tikslui manoma 
išleisti $75,000,000. Supirkimus 
atliks agrikultūros sekretorius 
Wallace ir supirkimai prasidės 
už kokių 30 dienų. Perkamas 
jus tik tas maisto perviršius, 
kurio farmeriay kitaip negali 
parduoti.

RIO JANEIRO, Brazilijoj, r. 
22.—Deimantų laukuose Minas 
Geraes provincijoj ratas dei
mantas, kuris sveria daugiau 
kaip 2,000 karatų ir yra vie
nas iš didižausių deimantų pa
saulyje. Jis esąs vertas $780,- 
000.

BERLYNAS, r. 2. — Kara
liaučiaus evangelikų bažnyčia 
stvėrėsi priemonių išmesti iŠ 
pamaldų žodžius “Aleliuja” ir 
“Amen”, kaipo paeinančius iš 
žydų kalbos. Juos norima pa
keisti kitais žodžiais,

Frankonijos provincijoj trys 
miesteliai nutarė neleisti žy
dams įeiti į tuos miestelius ir 
iškabino apie tai * perspėjimus.

SUSIRINKO TAUTŲ SĄJUN
GOS .TARYBA

GENE V A, Šveicarijoj, r. 22. 
—šiandie atsidarė tautų sąjun
gos tarybos posėdis. Jame pir
mininkauja Norvegijos premie- 
ras Mowinckel. Taryba svars
tysianti kelis gana svarbius 
klausimus.

Šiandie pirma rudens 
diena

Fordas įvesiąs 32 
vai. darbo savaitę
DETROIT, Mich., r. 22. — 

Nors ir nėra apie tai oficialiai 
paskelbta, bet yra žymių, kad 
Fordas už poros savaičių ren
giasi įvesti 32 vai. darbo sa
vaitę.

Jis vis dar nesirašo automo
bilių pramonės kodeksą, kuris 
nustato 35 vai. darbo savaitę ir 
43c į vai. minimum algą. For
das gi moka 50c į vai.

CHICAGO.—Vasara jau bai
gėsi. Ji baigėsi vakar ir šian
die yra pirmoj i of iciąlė ru
dens diena, šįmet vasara buvo 
šilta ir graži. Tai bttvo antra 
karščiausi vasara oro biuro ’š- 
torijoj. Už ją karštesnė buvo 
tik 1921 m. vasara.

Gręsia lakūnų strei 
kas

CHICAGO.— Penkių didelių 
pasažierinių oro linijų lakūnai 
rengiasi streikuoti dėl didesnių 
algų. Jei kiltų streikas, jis 
gali persimesti į -visas pasažie- 
rines linijas.

Atsukit laikrodžius
Rytoj baigiasi dienos šviesos 
taupimas ir šįvakar, eidami 

gulti, atsukite savo laikrodžius 
viena valanda atgal — gausite 
progos pamiegoti vieną valan
dą ilgiau.

Ir atsiminkite, kad Lietuvių 
Aviacijos Dienos programas 
prasideda lygiai 1 vai. po piet, 
Standard laiku.

Lindberghai Lenin 
grade

LENINGRADAS, Rusijoj, r. 
22.— Pulk. Charles A. Lind- 
bergh ir jo žmona atskrido 
šiandie iš Helsinkų, Suomijos. 
Juos pasitiko rusų laku'nai, mo
kslininkai ir užsienio reikalų 
komisaro atstovai.

Avinas užmušė vilką

SAULT STE. MARIE, Ont.,‘ 
r. 22.—Atvykęs į miestą taime
ris Edward Mayer papasakojo 
nepaprastą ( atsitikimą, kaip 
avinas užmušė vilką.

Mayer sakosi pasigedęs kelių 
avių ir pradėjęs jas daboti. 
Kartą jis pamatęs sumišimą 
tarp avių ir bėgęs žiūrėti. At
bėgęs jis pamatė, kad vilką* 
užpuolė vieną avį ir jau sulei
do savo iltis. Tuo tarpu vilką 
užpuolė didelis avinas ir7 jį už
mušė savo dideliais ragais.
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Giedra ir biskj Šalčiau.
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6 

48

užpuolė

Dar vienas policisto 
užmušėjas nuteistas 
199 met. kalėjimo
CHICAGO.—-Vakar krimina

liame teisme Tony Rocco, ku
ris nušovė policistą Maurice 
Marciteson, liko nuteistas 199 
metams kalėjimam

Tai, rodos, jau šeštas žmog
žudys, kuris gavo tokią nepa
prastą bausmę.

Vėl chiniečiai kivirči 
jasi su japonais

SHANGHAI, r. 22. — Gen. 
Fang Chen-wu, kuris yra su
sidėjęs su* “krikščioniškuoju” 
gen. Feng, užpuolė ir atėmė iš 
japonų Hwaiju miesteli, demi
litarizuotoj zonoj, netoli 
nijos Didžiosios Sienos.

Del to puolimo iškilo 
kivirčai tarp Chinijos ir
nijos, nes abi pusės kaltina vie
na kitą laužyme mūšių paliau
bos sutarties.

Chiniečiai sako, kad tas puo
limas buvo japonų provokacija, 
kadangi gen. Fang veikia su 
japonų žinia ir tik jiems tar
nauja, kad tuo puolimu duoti 
progos japonams pradėti nau
ją Chinijos puolimą, 
ponai proteguoja gen. 
neledžia chiniečiams 
armiją.

Chicago.— Plėšikai 
du pienininkus iš Toulon, III., 
ir atėmė iš jų troką ir už $2,- 
300 sviesto ir sūrių, kuriuos 
jie vežė į Chicago. Nuvežę prie 
Downers Grove, juos išmetė iš 
automobilio ir jie pėsti turėjo 
pareiti Chieagon.
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TERRE H AUTE, Ind., r. 22. 
Rahel, 47 m., prezidentas Ter- 
re Haute Trust Co., nusiž' ’* 
šiandie savo namuose. Jis ,
trečias to bąnko prezidentas, 
kuris nv^ižudė bėgyje pasta
rųjų penkių mietų,

15
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Streikuos pirmadie 
nyje

WASHINGTON, r. 22.—Sian- 
die tapo paduotas prezidentui 
Rose veltui pasirašyti labai 
svarbus kontraktas dėl darbo 
sąlygų anglių kasyklose, kuris 
paliečia šimtus tūkstančių ang
liakasių, kurie dirba minkštųjų 
anglių kasyklose.

Tas kontraktas, prezidentui 
pasirašius, pataps dalis NRA. 
kasyklų kodekso.

Tą kontraktą jau pasirašė 
kasyklų savininkai ir angliaka
sių unijos prezidentas John L. 
Lewis.

Kuomet jau pirmiau pasira- 
kodeksas nustatė tik die- 
algas įvairiose apielin- 

tai šis kontarktas nusta- 
algas, kurios bus moka-

CHICAGO.—Užpereitą 
prie Jackson Blvd. ir 
St., penki drąsus plėšikai už
puolė du federalinio 
banko pasiuntinius ir 
palydovus ir atėmė iš 
šus su siuntiniais.

Plėšikai buvo apsiginklavę 
kulkosvaidžiais, turėjo du* atr 
tomobilius, kurių abu buvo iš
rengti taip, kad' paleistų dujų 
durnus, kad pasislėpti nuo be
sivejančių, trumpų bangų ra- 
dio,* neperšaunamus stiklus ir 
raudonas ir žalias šviesas. Vie
ną tų automobilių jie paliko 
plėšimo vietoj, o kitą sudau
žė bėgdami prie Halsted ir 
Adams gatvių, čia jie nušovė 
policistą Milės Cunningham, 
kuris nieko nežinodamas . apie 
plėšimą, bet pamatęs nelaimę 
priėjo pasiteirauti apie įvyku
sį susidaužymą.

Manoma, kad plėšimą papil 
dč nariai Bailey šaikos, kuri 
dabar yra teisiama Oklahomos 
teisme, arba Touhy šaika, ku
ri irgi labai reikalinga pinigų 
kelioms didelėms byloms. Bet 
plėšikai nieko nepelnė, nes 
siuntiniuose pinigų nebuvo. 
Vienas maišas buvo su laikraš
čiais, o kitas su jau išmokė
tais čekiais, nes bankas sakosi 
nesąs pratęs siuntinėti pi
nigus naktimis.

Plėšikų žmogžudžių dabar 
ieško visa Chicagos ir apielin 
kės policija.

PINGKNEYVILLE, III., r. 22. 
—Robert Abernatha, 83 m., ir 
jo žmodA, kurie išgyveno vedę 
65 metufe, bus palaidoti kartu. 
Jis pasimirė staigiai trečiadie- 5 
ny, o ji mirė vakar.

šytas 
nines 
kėse, 
to ir
mos dirbantiems nuo tonų.

Kasantiems iš po pikio bus 
mokama nuo 56c iki 70c už 
toną. Kraunantiems mašino
mis bus mokama 32c iki 52c 
už toną, trumpiems “wall ma- 
chine ’ctftting” 5.6c iki 8c. už 
toną.

Yra dar daug patvarkymų 
apie mokestį prie kitų darbų 
kasyklose. Mokestis už jardus 
ir “deadwork” pakeliama 20 
nuoš.

Paleidimas ir samdymas an
gliakasių priklai(sys išimtinai 
nuo kasyklų savininkų.

Prie kiekvienos kasyklos bus 
išrinktas trijų darbininkų ko
mitetas, kuris spręs visus gin
čus tarp darbininkų ir samdy
tojų, bet tokie komitetai nega
li kliudyti kasyklos operavi- 
miA. Jei tas komitetas nega
lėtų ginčo išspręsti, tai jis bus 
perduotas keturių narių tary
bai, kurios du narius išrinks 
angliakasiai ir du—samdytojai. 
Jei ir taryba neįstengtų to gin
čo sutaikinti, jis bus pavestas 
spręsti arbitratoriui, kurį ta 
taryba išrinks. Jei taryba ne- 
susitartų dėl arbitratoriaus, tai 
jį paskirs industrinis adminis* 
tratorius. Arbitratoriaus spren
dimas yra galutinas ir privalo
mas abiems pusėms.

SCRANTON, Pa., r. 22. —Ke
turi ginkluoti plėšikai užpuolė 
Dunlap Šilk 4Co. iš Peckville 
pasiuntinius ir pabėgo su $8,- 
100 skirtų darbininkų algoms 
pinigų.

PORTLAND, Ore., r. 2.2 — 
Jau perėjo viena audra, kurioj 
žuvo du* žmonės, bet viskas ro
do, kad ateina dar didesnė 
audra, kuri gali pridaryti dar 
didesnių nuostolių.

WASHINCTON, r. 22.—Pre
zidentas Rooseveltas svarsto 
pasiūlymą, kad valdžia nupirk
tų tam tikrą kiekį anglių ir 
juos išdalintų biednuomenei. 
Prezidentas dar nėra padaręs 
galutino nuosprendžio dėl to 
pasiūlymo.

Ka
nadoj, r. 22. —Gaisras sunai
kino istorišką Valleyfield ka
tedrą ir vienuolyną. 500 vie
nuolių liko išgelbėtos. Nuosto
liai siekia $1,600,000.

Tai jau šešios katalikų baž
nyčias sudegė QUebec provin- 
cijbj per pastaruosius 12 mėn. 
Nuostoliai siekia $2,620,000.
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Tiktai Doleriais
Siunčiant mažiau, ^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
TeL Canal 8S00



A

Lietuvos Naujieno

Kariuomenės tei

Atkakli saužudė

6002

'4.50

tiktai

Elektrikinis prosas dykai su kiekviena

INGORPORATED

Elta 
laku-

Šantyklų 
buvo dL 
Vokiečiai 
prekyboj 
Kaufią 6 

reikalų

Klai- 
budu 
kon-

Teįęfonai—
BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

312 W. 63rd St.
2323 Milwaukee Avė.
3209 E. 92nd St.
662 W. Roosevelt Rd.

L. 970 K..
F. 920 K

vidutinis
nuo

PALANGA, 
mis dienomis 
nusižudė. Klaipėdos krašto gy
ventoja H i Įdega r da. Saliiitė 25 
metų amžiaus. Ji čia Maironio

Dzimitrevičiaus bylų. Dzimitre- 
vičius buvo kaltinamas šnipi 
nėjęs lenkams. Dzimitrevičiute 
pripažintas kaltu ir nubaustas 
10 metų sunk, darbų kalėjimo, 
O jo bendradarbis Vladas Va- 
liukonis 2 met. 6 mėn.

Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.
Chicago, 111. . Cicero, III. ' .

..........................................................................................

Jrfonas Cicero 5927.

maširioš 
esti galėsite' nueiti j 
16 Parodos vartus^

us fcakšds ir Wa!tei

Oficialė žinių agentūra 
sakosi “patyrusi”, kad 
nų kūnuose “nesurasta'

KAUNAS
smo išvažiuojamoji sesija Ma
rijampolėje rugp. 29 d., kaip 
praneša “Idiše štime” sprendė 
buv. Marijampolės šaulių būrio 
valdybos pirmininko Albino

Esą pasitarimai tęsiami tarp 
lenkų ir lietuvių ūkio 

sluoksnių

Sudegė Suvalkijos 
milijonai

Jos. ,F.
Nedėliomis:

Ket vergais: W. < F. C' 1420 K

Elta 29. VIII. Kaunas.—Iš 
kompetentingų sluoksnių teko 
patirti, kad paskutiniuoju lai
ku* Lietuvos ir užsienio spau
doje skleidžiamos žinios apie 
tai, kad balzamuojant a. a. Da
riaus ir Girėno kunus buvo ra
sta kulkų, kas neva yra įrody
mas, jog lakūnų butą pašautų, 
neatatinka tikrenybę. Balza 
muojant nebuvo rasta nei kul
kų, nei kitų pašovimo žymių.

PAMATYKITE NAUJĄ 1934 
RADIO Budriko Krautuvėje. 
Taipgi naują radio
Taipgi naują radio su fono
grafu krūvoje

DABY GRANO 
RADIO

gatvėj tarėjo išsinuomavusi 
kambarį, kuriame žudėsi. Pir
miausia išgėrė nuodų, bet ma
tydama, kad nenusinuodys, 
mažu peiliu persipiovė kairio
sios rankos gįslas. Peilis, buvęs 
neaštrus, dėl to ji nuėjusi vir
tuvėn paėmusi didėlį aštresni 
peilį dar piovč abiejų rankų 
gįslas. Po to išbėgusi į kiemą 
ant galvos puolė į šulinį, iš ku
rio buvo ištraukta jau negyva. 
ŠaUžudė anksčiau buvo Klaipė
doje vieno • banko tarnautoja, 
paskutiniu laiku tarnybos netu
rėjusi.

RegtiHariški Išplaukiihai, — 
Patogi Kelione, —• 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkitėi 
į Vietiniui Agentui arba į

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

130 N. LA SALLE ST., 
Chicago, III.

dalis šio me- 
ų yra piktos 
$ guotais drau-

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Prie Pasaulio Parodos

Broliai LktuViai ii kitų miestų, ičtirle itvažihvbte pamatyti Pasaulio 
Parodos, prašome apsistoti pas mus. Mes tikime vietos dėl' jūsų 
dykai. Gausite gero, Salto alaus ir užkandžiu ir 
Pasaulio Parodą. Musų užeiga randasi pMJals Fasa

Lietuva ir Lenkija ve 
danti derybas, sako 

vokiečiai

KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI tą naują nepap
rastą rekordą su paveikslais. Budriko krautuvė tai vie
nintelė krautuvė, kurioje galite tą rekordą pamatyti, iš
girsti ir nusipirkti. Kaina 75 cehtai.

Kiti nauji rekordai tiktai po 65 centus. Siunčiame ir į 
kitus miestus.

Reikalaujame .Agentų šio dailės rekordo 
išplatinimui!

. Budriko Krautuvės Naujausi Rekordai:
-Dariaus-Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus, Baritonas.
Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadauskaitė, 

duetas,
3000— Varpelis Va|cas, ir 21 Metų kalėjime. S. Rimkus ir Budriko 

Radio Akordionistai.
3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios. S. Ridikus ir Budriko Radio

j|1. .___ 'j ! _ f _ Į

3002

Tiktai užvardyki- 
te reikalau j a m ą 
dalį, priduokite 
mums vardą ir nu 
merj jūsų kros
nies, pečiaus ar 
boilerio ir mes pa- 
rupinsim reika
laujamą dalį su 
pilna garantija, 
kad dalys pilnai 
pritiks. Didelis 
stakas visose mu
sų krautuvėse:

Palangoje šio- 
l'abai atkakliai

Užsienis apie lietuvių 
Vokiečių derybų 

užkulisius
“Sevodnia” Kauno korespon

dentas parašė straipsnį apie 
lietuvių vokiečių derybas, kurį 
pavadino “Lietuvių vokiečių 
derybų užkulisiai”.

Musų prekybos sutartis su 
Vokietija butų pasibaigusi 1934 
m. vas. 22 d. jei katra nors 
pusė prieš šešius mėnesius bu
tų pareiškusi, kad sutarties il
gesniam laikui nesutinka pra
tęsti. Kadangi to nebuvo pa
daryta, tai sutartis formaliai 
galioja ir ateičiai.

Tokia padėis atitiktų Lietu
vos- interesams, jeigu Vokietija 
pildytų sutarty numatytus nuo
status. Bet Hitleriui atėjus į 
valdžią sutartis liko tik popie- 
rio gabalai— rašo “Sevodnia” 
korespondentas.

1932 m. Lietuvos eksportas 
į Vokietiją sudarė 39 proc. vi-r 
so. Lietu vos eksporto, o impor
tas iš Vokietijos sudarė 40 
proc. viso Lietuvos importo. 
Per 7 šių metų mėnesius eks
portas sumažėjo 28,7 proc., c 
importas liko tas pats. Jei tu
rėti galvoj kainų kritimą, tai 
aišku kad pasyvus balansas Lie
tuvai dar skaudesnis yra.

Lietuva tuo tarpu pradėjo 
rinkų ieškoti kitur ir iš dalies 
pasiekė gerų rezultatų. štai

Nubaudė už šnipinė 
jimą

Carr Bros. Wrecking Co.
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

3003—3039 So. Halsted St. Chicago
Tel. Victory 1272 — Tcl. Victory 1273

Stebėtinas Rekordas su PAVEIKSLAIS
PIKNIKAS

JUOZAS SPAITIS ir jo motina
DARŽO SAVININKAI

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ
NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 24, 1933
Visus Draugus, Drauges, pažįstamus ir gimines širdingai užkviečiame. Prašo
me visų atvažiuoti ir ant tyro oro smagiai laiką praleisti, ir pasišokti prie 
geros muzikos. Bus skanaus ataus, šokiai ir užkandžiai DYKAI. Daržas 
randasi ant Archer Road, skersai Oh Henry Parko, Willow Springs, III.
——■■ ■■ imi '

Yanulevičius nori jus pasveikinti “Ant Sveikatos”. Mbsų

1245 So. Michigan Avė 
Chicago, Illinois

Pas valstybinio draudimo į- 
staigos inspektorių Marijampo
lėje šiais metais praėjusių sep
tynių mėnesių laikotarpy šakių, 
Vilkaviškio, Marijampolės, Sei
nų, Alytaus it Trakų apskrityse 
užregistruota per 200 gaisrų.

Beveik išimtinai degė ‘ūkinin
kų trobos. Miestuose gaisrų 
skaičius mažas, o įvykę -gais
rai buvo smulkus. Iš šio bend
ro gaisrų Skaičiaus valstybinio 
draudimo įstaiga jau* išaiškino 
ir nustatė degimo priežastis 150 
gaisrų.

Svarbiausia gaisrų priežas- 
fas, tai kaimo trobų statybos 
netobulumai. Aišku, kad da
lis gaisrų kyla iš gyvenamų na
mų. Bet gyvenamų namų sta
tyba blogoje būklėje, daugu
moje dengti šiaudais, pamatai 
veik niekur neįleisti giliai į že • 
mę. Dėl to po kelių namo pa
statymo metų pamatai ima slūg
ti į žemę, namo sienos iškryps
ta, suskyla kaminai, per kami
no plyšius laisvai gali veržtis 
ugnis, žodžiu —gaisrams kil
ti yra patogiausios sąlygos.

Kita gaisrų priežastis— tai 
gyventojų 'per daug neatsargu^ 
elgimasis su ugnimi. Ypač 
daug gaisrų kyla dėl neatsar
gaus rūkymo.

Apie 70 procentų visų gaisrų 
įvyksta vasaros metu.

Valstybinio draudimo inspek
toriaus manymu 
tu’ įvykusių 
Valios išdava.
■dimo įstaigai jau teks išaiškinti 
tris didelius gaisrus iš sąmo
ningo padegimo.

Mat, kai kurie prasiskolinę 
ūkininkai Savo pakrikusią buk? 
lę nori pataisyti gaisrų pagal
ba—gaudami iš draudimo įstai
gos,. premijas. . žinoma, taip 
galvoją asrttenys, kad jie Už 
sudegusias trobos gaus didelį 
sumas pinigų iš draudimo įstai
gos, labai klysta. Pakankamai 
yra būdų ir priemonių piktų pa
degimų nusikaltėlius surasti, o 
už piktus padegimus kiekvieną 
laukia didelė bausmė teisme.

Dabartiniu’ metu draudimo 
reikalai geriau stovi miestuose, 
negu kaimuose. Bet ir miestuo
se kai kur sv&ku plačiu mastu 
draudimą išplėsti. Pav., Šakių 
mieste per eilę metų btfvo dė
tos didžiausios pastangos drau
dimą išpėlsti, bet vistięk pagei
daujamų rezultatų pasiekti ne
pavyksta. Mat, pasakojama, 

"" • '96 ikad prieš 40 metų mirdamas ša
kiuose kažin koks žydų rabi
nas davęs gyventojams palai
minimą, kad šalčių mięstaš per

BERLYNAS. IX. 5. Elta.— 
“Gėrmahia” iš patikimų Varšu
vos sluoksnių praneša, kad tarp 
lietuvių ir lenkų ūkio sluoks
nių atstovų tęsiami pasitarimai.

Tas pats laikraštis rašo to
liau’, kad prasidėjusios derybos 
nuolatinei lenkų spaudos atsto
vybei Kaune įsteigti. Be to, 
pasak laikraščio, Lenkija pada
riusi draugingą gestą, suteik
dama Kauno prof. Herbačaus- 
kui lietuvių kalbos lektoriaus 
vietą prie Varšuvos universi
teto.

kodėl Lietuva per datfg nesi 
jaudino dėl prekybos 
su Vokietija. Tačiau 
delis khft^riiks; Itai 
paėmė iniciatyvą dėl 
derybų ir atsiuntė į 
delegatus su užsienių 
ministerijos Rytų skyriaus ve
dėju MejeYtu priešaky.

Vokiečių delegacijos sąstatas 
rodo, kad čia slepiami didėlis -po
litinis uždavinys. Kalbama aįie 
tai, kad Vokietija reikalauja 
iš Lietuvos, jog ji nedalyvautų 
Pabaltos sąjungoj. Bet prie 
dabartinės padėties Vokietijos 
kišimasis neturi prasmės. Klai
pėdos klausimas irgi negali bū
ti vyriausiu vokiečių delegaci
jos uždaviniu, nes dabartinis 
momentas nepalankus griež
tiems sprendimams. Bet Meje- 
rio atvykimas turi aiškių poli
tinių tikslų. Tai kur jie?

Vokiečių pasiuntinys Kaune 
Cechlinas suruošė pietus abiems 
delegacijoms. Be oficialių as
menų į pietus buvo pakviestas 
sovietų pasiuntinys Kaune 
Karskis ir sov. pasiuntinybės 
patarėjas Fechneris. Tai buvo 
vieninteliai diplomatai, pakvies
ti į vaišes.

Po pietų dr. Mejeris ilgai kal
bėjosi su sovietų atstovais. Pas
kum ir sovietų pasiuntinys su
ruošė vaišes, kuriose ilgai vie- 
šėjosi dr. Mejeris. Tuo budu 
per tas 2 dienas, kurias Meje
ris išbuvo Kaune, jis tarėsi veik 
išimtinai su SSSR atstovais. 
Sakoma, kad čia ir reikia ieš
koti paslapties, kodėl dr. Mė- 
jeris atvažiavo į Kauną.

SSSR atsitolinimas nuo Vo
kietijos matyt, skatina, vokiečių 
diplomatų atkingumą. O Lie
tuva visuomet buvo tam tikra 
grandim SSSR ir Vokietijos 
santykiuose. Lietuva Vokieti
joj ir SSSR lyg ir turėjo pa
ramą ir užuojautą , Vilniaus 
klausimu. Dabar vokiečiai pa
siryžo išnaudoti visų trijų vals
tybių interesus, kad galėtų su
siartinti su Sovietais. Taį nėra 
oficialis vokiečių delegacijos už
davinys, bet jis susijęs su eko
nominėmis derybomis.

Lietuva natūraliai reikalauja 
padidinti kontigentus žemės 
ūkio produktams, o dabartinė 
vokiečių agrarinė politika apie 
tai ir galvoti nenori. Ir štai 
išgalvojama tokia kombinacija, 
delegatai pareiškia, kad Vokie
tija kiekvienais metais iš Lie
tuvos pirks 100,000 kiaulių už 
12—14 mil. litų, bet ne įveži
mui į Vokietiją, o pardavimtii 
kokiai nors trečiai valstybei, 
žinoma, pažemintomis kaino
mis. Pirmuoju* tokiu pirkėju 
vokiečiai numato bolševikus ir 
šiulo jiems tą kombinaciją. Vo
kietija už tai reikalauja tarti 
tikrų kompensatų: sumažinti 
prekybą mažajam pasienio su
siekime, įvesti “ramybę” 
pėdos krašte, tam v tikru 
interpretu’oti Klaipėdos 
venciją ir k.

Northwestern 
Stove Repair Co

CHICAGO, ILL.
Telefonas Monroe 6600

Pataisymui
DALYS Mėilės karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskis ir Budriko 

Akordionistai.
3003—Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio

Akordionistai. ________ _ _________ . <

RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vcrtčs, 
tiktai už .................................... '

Dėl gandų apie Da 
riaus ir Girėno 

žuvimą

' s» c 't
PAGRABŲ VED®JAI IR BAiLSAMAVO’WMAI

, Pagrabų kftftfos ątatink^ depreši jOš laikui^

‘9.50
THOR Elcktrikin? Skalbykla tiktai

skalbykla.

KROSNIŲ 
PEČIŲ 
BOILERIŲ

jEį. B, J. PETKA’S SAKO 
gENGlds JųSRAI IR TURĖSI Pasisekimą.

‘ šutaupė $10 ant siuto
■ -j '^PAŠAtYK MUS PIRMIAU!

Kodėl važiuoti į didmiestį ir mokėti dar tarpininko pelną. 
SUSTOK IR NUSIPIRK PAS 

r B; J. PETKA’S GLOTHING STORE.
Mes turime visai naują Dirbtuvės Staką visose spalvose ir saizose, puikių 
Rudeninių skrybėlių $2.95 ir viršaus, Kepurės 95c, ir viršaus, Marškiniai 
95c ir viršaus, Apatinių rūbų $l.Q0 ir viršaus, Kaklaraiščių 2 už $1.00, 
Škarpętkų 4 poros už $1.00., Dirž'ai 95c. /, - - ;•

NUSIPIRKIT SAU RŪBUS DABAR
Miksi ir Johny atėjo septynias mylias iš Wesjt Sidės nusipirkti sau naujus 
rudeninio styliaųs MaŲ Siutus ir Topkautuš žeindmis Dirbtuvės Kainomis. 
Jus taipgi galifė ateiti apžiūrėti ir hiišipiirkti ttitišų krautuvėje tinkamus sau 
riibUs. . - . .

| PROFESORIUS SIM0XS SAKO
Miksi ir Johriy dabar broadkastina ir shkč Višiems savo draugams iš Town 
of Lake, Bridgęporto, Brighton Patko, W. Pullmano nusipirkti sau. rubus 
pas B. J.* Pčtka’s Clothing Store, kur jus gausite geriausios rųšies milijbnie-* 
rių siutus ir ©verkautus Dirbtuvė? kainomis. Jųsv sutaupysite $10.00 ar 
daugiaus tarpininko pelną.

NEATIDELIOKITE
Mažas depozitas palaikys naujo StyliiaUs Mart Siutą, Topkautį arba ©ver
kauti dėl vyrų, J0unų vaikinų, berniukų, 100%. grynų vilnų, garantuojame, 
Atgabenti Js dirbtuvės ir parduodaihi tiesiog jttms.'
V^ų 2-j^ke|Jių glitai ..............................................  $18.50 iki $28.50

gaurių Vyrų ‘ųtĮpkaptai ,.f............. . .............. ........ $12.50 .iki $21.00
Berniukams 2-jų\kelniU siutai .......   $8.75 iki $14.50

< B. .1. PETK A S
1171 ARCHERAVENUB

Chicago Fiičtory Distributor of Styje Mart Člbtheš Skyrius* 
Atdara šventadieniais nud’ 9 v. ryto iki 12:30 po piet..

Įvfiii’ibs * šio rudens moitėrų škrybėtių
.................. . i, . .................. .......... .. ( 

šimtą metų nedegs. Tuo palai
minimu, ypač šertoji karta, ma
tomai ir gyvena ir apsidrausti^ 
nuo ugnies savo turtą nemato 
reikalo... Charakteringa ir tai,’ 
kad iš tikrąją Šakių mieste jau’ 
per ištisą eilę metų dar neįvy 
ko žymesnio gaisro.

čia buvo pasakyta apie tuos. 
200 gaisrų, kurie buvo užregis-! 
truoti valstybinio draudimo į- 
staigoj. Tikras gaisrų skai
čius, žinortia, ’ mažiausiai treč
daliu yrk didėsnis, nes dalis į- 
vyktisių gals?ų visiškai rtiekuT 
neįregistruota, kadangi turto 
savininkai savo turto niekur nė
ra apdraudę, o dalis gaisrų j- 
re^ištrtiota kitose draudimo į- 
Staigose. Vieno gaisro sunaikin
tas turtas siekia nuo keliasde
šimt iki ,k$juL, tūkstančių litų. 
Taip kad.
kai vieno ggissi^ padarytus 
stolius tik keletą tūkstančių, tai 
visi gaisrai, Suvalkijoj bus su
naikinę per 7 mėnesius už mi-
lijonus litų. į.,

------------------------- 44
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Ford AįrporJ, Lajising, III.

IŽiMih'i................. . Į — ■iMililih i T.,

!Kalp tolta vyks derybos, ne
aišku. ■Pagaliai, iš Viso ar jos 
bus tęsiamos7 *

iluk, LiėtrtVos dėlegrtCijdš 
pirm, ekonominio depart. di- 
rekt. Kuzminskas Su Įeitais eko- 
n6mi.stais išvyksta ilgai kelio
nei Ėurobort naują rinkų eks
portui ieškoti. Tai charakte
ringas reiškinys, baigia “S.” 
korespondentas. '

3417 S. HALSTED ST. 
rr-f-------------- .Į ■■■.   -............

iko krautuvės duodami. HttU^iiki fą&o programai
8 vai, ryte k 4 vai. po pietų.
, H 30 vai. po fMt. 4 •
, 7:30 vai. vakarais.

m i)...... tu

II į...................... ■■■■■ 1 IIĮ |l. .!■! Ii .l|.i|R.ll.WW.WIW|WWW.ii. ...............
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The Engiish Column

KELIOS DIENOS BELIKO
Progresą Programas

RADIO
Air

SVEIKINIMAS

WGFL,

Jusliu MackiewichOro bangomis

DULKIŲ VALYTOJAI po

švieži šolderiukai^GCRHmusc^

Round steak, minkštas
Mėsa dėl sriubos

1949 So. Halsted St.
A KIUFT-VHENIK PRODUCT

THE GEEVUM GIRLS

FUBNITURE CO

*39.50 
'49.50 
39.50 
*12.50

Thrills, action await 
you at huge air 
spectacle, tomorrow

will 
air

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

o-ohJ what a 
LOVELY HAT, 

PAPAI

Paskutiniai praneši
mai apie Aviacijos 

Dieną per radio 
sekmadienį

-—AND IF YOb 
UOVE MEiYOU’LL 
BUY ME THAT 

rrmp ONEI <nnn

dainavimu. Programo vedėjas 
Jonas Romanas gerai padaina
vo Šimkaus kurinį “Kur Bakū
žė Samanota”.

Thousands 
prefer it to 

taisė!

Čia pažymėtos nekuriu pre 
kių specialės kainos:

Sveikiname drąsuolį—lakūną Juozą R. Janu 
šauską-James, kuris rengiasi baigti Da

riaus-Girėno pradėtą žygį — iš 
Amerikos nuskristi į Lietuvą.

L1STEN,PĄPa!-YC 
haveNt bough 
me a Hat for 

an Afce-—

-Amerikoj
Linija

Praeito ketvirtadienio Pro
gresą Futniture krautuvės pro
gramas iš stoties W.S.B.C. 1210 
kilocycles, buvo įvairus ir įdo
mus. Ponia Birutė Bašinskas 
padainavo Aleksio kompozici
ją, “Ak, Myliu Tave”, ir kartu 
su Stella šarkiniute sutartinai 
padainavo keletą duetų. Malo
nu butų jas dar girdėt dainuo
jant.

Taipogi viešnia New Yorkie- 
tė, aš manau, irgi patiko savo

Ind. iš tos stoties bus daromi 
pranešimai apie Lietuvių Avia
cijos Dieną. Paskutinis pra
nešimas apie parengimą J. R. 
James-Janušausko skridimo j 
Lietuvą naudai bus padarytas 
sekmadienį, 12 vai. iš tos pa
čios stoties.

Lithuanian Trans- 
Flight Committee has 
every extreme to se- 
most skilfull pilots in 
offer Lithuanians the 

show thait could be

Rytoj dar prieš 11 valandą prieš 
pietus atsukite savo radio ir 
pasiklausykite Radio Kliubo 
programo iš stoties WGES. šia
me pusvalandyje Išgirsite ži
nių, muzikos ir dainų. Išklau- 
klausę šio programo galėsite 
važiuoti į Lietuvių Aviacijos 
Dieną.
šiandien atsukite stotį WIND

ŠIANDIEN NUO septynių 
iki devynių vakaro klausykitės 
stoties WIND, 560 kc., iš Gary

Be to, buvo įdomių prane
šimų ir įvairenybių. Laukiu 
daugiau* panašių programų at
eityje. — A. P.

First Lithuanian Air meet will 
attnact thousands to Lans- 
ing-Ford Airport.

Rytoj, sekmadienį, rūgs. 24 
d., jeigu oras yra gražus, tai 
važiuokite į Lansing-Ford Air
port, Lansing, III., kur įvyks 
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NA. Nelaukite jokių praneši
mų per radio. Bet—

jeigu nebus giedra ir lis, iš 
klausykite paskutinius prane
šimus apie Aviacijos Dieną ir 
sužinokite ar važiuoti ar ne, 
iš sekamų stočių:

8 vai. ryto.—
11 vai. ryto-
Apie 12 vai 

Gary, Ind.
Prieš pirmą—
Jeigu oras bus blogas, A via 

ei jos Diena bus atidėta iki se 
kamo sekmadienio, spalių

taken aloft by a skilled pilot 
in a modern, safe airplane. 
Joseph R. James-Janušauskas 
will be one of 'the flyers you 
may chose to give you your 
first experience in the air. Pro- 
ceed from hops in plane will 
go toward financing of James 
flight.

Finally, when you realize 
that all will be available to 
you tomorrow for the mere 
sum of 25 cents, then you will 
know why thousands of Lith
uanians have been waiting to 
see the air show.

2 Šmotų PARLOR SETAS padarytas i
gero tapestry ................. ;...........................
3 ŠMOTŲ BEDROOM SETAS riešuto
medžio .... ........... ....................... ...
SKALBIMUI MAŠINOS po .....................

However, if the weather 
should tum out to be rainy, 
eloudy, foggy, or extremely 
windy the Air Show will be 
positponed until next Sunday, 
October Ist.

The wildest and most daring 
spectacle of airplane entertain- 
ment turned out by famous 
Lithuanian pilots is somethiųg 
that has never been seen be- 
fore in Chicago or in the na- 
ition. The 
Atlantic 
gone to 
eure the 
order to 
finest 
coralled onto one field.

As the star of the perfor- 
mance, the committee is featur- 
ing the widely known Lith
uanian aviator, Joseph R. 
James-Janušauskas who will 
fly the “Lituanica II” to Kau
nas nexit summer. Throughout 
the long afternoort packed with 
every known thrill to aviation, 
Mr. James will be outdoing and 
outflying every pilot on the 
field with his skili and daring.

You will see Lieut. Felix 
Waitkus perform dangerous 
barrel-rolls, Immelman turus, 
power dives, ant! tail spins.

You will see two men jump 
out of a plane thousands of 
feet above the ground and fall 
almost to the ground when 
suddenly, their parachutes will 
open just in time to save them 
from erashing into the earth.

You will see the finest pilots 
skilfully explode floating bal- 
loons in a heetie contest for 
prizes.

You will see roaring planes 
dive tovvard the earth and 
throw smoke bombs at a target 
on the ground to see which of 
the pilots is the most accurate 
i n warfare tactics.

You will see Lon Yancey, 
the world known flyer who 
flew from Maine to Spain, de- 
monstrate his auto-giro, thę 
mbst interesting of modeAi 
planes.

There is hardly room enough 
to even attempt listing all the 
features, events, thrills that 
will occur every minute of the 
show.

And possibly best of all, you 
will have the chance to fly in 
a plane yourself. For a charge 
cf two dollars, you will be

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti At
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai 
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If the weather is clear to- 
morrow afternoon, Lithuanians 
of Chicago and vicinity 
see the first Lithuanian 
meet.
The American-Lithuanian 

Show about which the people 
of Chicago have been talking 
for the past <two weeks will be 
presented at the Lansing-Ford 
airport tomorrovv afternoon be- 
ginning at 1 o’clock.

Naujos
tvirtos
pilnai
žiu plovyklės,. vertės $70.00
dabar tiktai $ 37.50

Didžiausi
RUGSĖJO MENESIO

Bargenai!

$50.00 vertės Porcelianiniai 
Parlor šildy- $AQ O S 
tuvai už
$55.00 vertės Virtuvės Gesi- 
niai Pečiai $ 29.50 

Matykite Tuojaus

PEOPLES

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.

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

—o—
DROTTNINGHOLM .... Rugsėjo 30 
KUNGSHOLM ...................... Spalio 19
DROTTNINGHOLM ........... Spalio 31
♦) DROTTNINGHOLM ....Lapkn 29 
♦) GRIPSHOLM............... Gruodžio 9
♦) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant “Baltuoju Švedų Laivynu”, 
kelionė būna pertrumpa.

Kreipkitėe į vietinį agentą, arba t 
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Micbigan Avė., Chicago, Iii.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
douglas baths

1514-16 W. ROOSEVELT ROAD^^^M®
ant St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos 
swimming pool.

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

mados, gražios ir 
Standard padarymo, 
garantuotos- d ra bu-

Maistas Atpigo
Veršiena dėl virimo;7Uf sv.

■■ 7’/2C
15’/2C
- 5’/2C

Rūkyti šolderiukai ...    8V2C
Rūkyti lašinukai su šonkauliais 9’/2c
Varškė   .................... 7’ 2C

SPAICIO
FEDERAL MEAT MARKET

3631 So. Halsted St.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
\ L . - ' 1 ‘

Kapitonai 
Pasauliniame kate

Naujos mados parlor setai, 
tvirtus, gražus, patogus, pa
sirinkimas mohair, šilk ra- 
yon, velvet ar tapestry, ver
ti nuo $90.00 iki $125.00, da-

.... . '49.50
1 '67.50

2324 SO. LEAVITT STREET 
' ' ’ Chicago, III.

kų dainos ir smagi muzika.
Laike šių gražių programų 

būna įvairus ir naudingi prane
šimai apie biznio eigą ir tam 
tikras prekes, kurias šiuo ląi- 
ku galima gav?ti pirkti J. Bud- 
riko krautuvėje, 3417 So. Hal
sted st. Nepraleiskite šių pro
gramų ryt dieną.

Svetys.

Sulaukus sekmadienio kož- 
nam yra malonu pasiklausyti 
gražių radio ^programų, kuriuos 
duoda Jos. F. Budriko korpo
racija.

Tad ir ryt dieną yra rengia
mi trys dainų, muzikos ir po
ezijos programai: 8 vai. ryte 
iš Stoties WCFL su1, gražiomis 
poezijomis; 1 vai. po pietų su 
gražia muzika ir Makalais ir 
1:30 iš stoties WAAF bus rink
tinos musų žymiausių dainihin-
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Garsinkite “N-nosė”

NAtfjimOŠ, ChiW0, flt

Lietuvos Naujienos

VYRIAUSIAS TEISMAS IR NRA.

f

Jie bijo užtraukti

arba spaudos

_____

telyje, 
30 d.

?:;--'Awaį

Girėno gimtame Vytogalos kai
me ir Upynos parapijos mies
telyje, 1933 m. liepos mėti.

Pusei metų -------------------
Trims mėnesiams
Dviem menesiams .....__
Vienam menesiui ....___

Chicago j per Išnešiotojus: 
Vaena kopija ............_

Savaitei __________
IMLCsIlOSlUi tiinmim----*---—

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
III. Tthfonu Canal 8500.

brangus parkpijie- 
musų laimėtojų žy-

UžsisakyMo kaina:
Chicagoje — paStu:

Metama............. ..............  88.00
4.00
2.00

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nemi 

Publiaheė Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tekphone Canai 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year out&ide of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Seeohd Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

18c 
75c

Suvienytose Vilstijoscl, tie ChicdfOj, 
paltu:

Metams $7.00
Pusei metų ____________   8.50
Trims menesiams ___________ 1.75
Dviem mėnesiams...................... 1.25
Vienam mSnesiui ...........-............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams    $8.00
Pusei metų ____ _____________ 4.00
Trims mėnesiams ------------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Šeštadienis, rūgs. 23, 1933

nežinos, bet vieną dalyką jisai laikąs neabejotinu, bū
tent: kad anksčiaus ar vėliaus knygos paims viršų!

Tokią į)at Viltį turi it visa protaujančioji žmonija.

Transatlantinių Lie 
thVOs lakūnų Da

riaus it Girėnu 
paminėjimas

Daug kartų spaudoje buvo girdėt grasinimų, kad 
ta arba kita pramonininkų grupė eisianti į vyriausiąjį 
krašto teismą, reikalaudama pripažinti Nacionalį Pra
monės Gaivinimo Aktą (NRA) nekonstituciniu. Įdomu, 
kokį nuosprendį teismas padarytų šituo klausimu?

Kad teismas spręstų, ar NRA sutinka su Jungtinių 
Valstijų konstitucija, nepakanka parašyti jam laišką ir 
užklausti jo nuomonės. Tokio laiško federalinis tribu
nolas nė nesvarstytų. Jisai svarsto konstitucijos klau
simus, tiktai spręsdamas bylas, kuriose yra dvi prie
šingos pusės: skundėjas ir skundžiamasis.

Vadinasi, jeigu koki nors fabrikantai arba pirkliai 
norėtų išbandyti NRA konstitucinumą, tai jie turėtiį 
pirma tam įstatymui pasipriešinti, jį peržengti. Tuo
met valdžia patrauktų juos į teismą, ir teisme skun
džiamieji turėtų progos gintis, įrodinėdami, kad NRA 
yra priešingas konstitucijai. Arba galėtų būti šitaip: 
peržengusiems nacionalinio gaivinimo aktą valdžia už
dėtų pabaudą, o jie, protestuodami prieš tą pabaudą, 
kreiptųsi į teismą.

. žodžiu, pirma negu NRA konstitucinumo klausi
mas atsidurs teisme, turi įvykti jo peržengimas, kuris 
iššauktų bylą-

Dabartiniu laiku tačiau krašte vyrauja toks senti
mentas, kad vargiai kuris atskiras biznierius arba biz
nierių grupė drįs eiti prieš NRA.
ant savęs publikos neapykantą. Be to, jie numano, kad 
ir teismas greičiaus paremtų valdžią, negu juos.

Grynai teisiniu atžvilgiu žiūrint, NRA nieku budu 
negali būt sutaikytas su Jungtinių Valstijų konstituci-i 
ja ir tais jos interpretavimais, kuriuos duodavo aukš
čiausias krašto tribunolas. Pagrindinė Amerikos kon
stitucijos mintis yra ta, kad federalinė valdžia turi tik
tai tiek galios, kiek jai “delegavo” valstijos (šteitai). 
Kiekviena galia, kuri nėra įsakmiai konstitucijoje pa
vesta Federacijai (centralinei valdžiai), priklauso val
stijoms. , \ i

Konstitucija, pav. neduoda teisės valdžiai Washing- 
tone nustatyti algas ir darbo valandas biznio įstaigose. 
Bet Rooseveltas tai daro, pasiremdamas įstatymu, ku
rį išleido kongresas. Aišku, kad tas kongreso įstatymas 
išeina iš konstitucijos ribų, ir jeigu vyriausias teismas 
žiūrėtų vien konstitucijos raidės, tai jisai turėtų pasa
kyti, kad NRA yra “nuli and voki”. Bet aukštasis tri
bunolas Washingtone toli gražu ne visuomet yra toks 
uolus konstitucijos sargas, kaip apie jį daugelis mano.

Visi atsimena, kas dėjosi pasaulio karo laikais. 
Wilsono administracija pravedė kongrese garsųjį “špio
nažo aktą”, kuriuo buvo uždėta cenzūra spaudai ir su- 
saurinta žodžio laisvė. Už straipsnius laikraščiuose ir 
už kalbas viešuose mitinguose žmonės buvo areštuoja
mi ir baudžiami ilgais metais kalėjime (socialistų va
das Debsas buvo nuteistas 10 metų kalėjimo už tai, kad 
jisai pasakė, jogei karas kilo dėl bankierių ir pirklių 
biznio!). O tuo tarpu pirmasis amendmentas prie Jung
tinių Valstijų konstitucijos griežtai draudžia kongre
sui leisti įstatymus, varžančius žodžio 
laisvę.

Bet vyriausias teismas pripažino, 
aktas” esąs nepriešingas konstitucijai,
jisai pamatavo tuo, kad kraštas veda karą su priešu, 
ir todėl taikos laike įstatymai nėra privalomi.

Jeigu teisme atsidurtų NRA konstitucinumo klau
simas, tai teismas veikiausia pateisintų ir jį, nurody
damas į tai, kad Amerika dabar, dėl ekonominės depre
sijos, esanti bėdos (emergency) padėtyje.

Aukščiausias federalinis teismas — taip pat, kaip 
ir kiti teismai, atsižvelgia ne tik į įstatymus, bet ir į 
politiką, kurią vykina valdžia.

kad “špionažo 
Savo nuomonę

garsus. Darius ir Girėnas deda 
savo gyvybę ant tėvynės au
kuro, tėvynės meile .degdami. 
Mums, pavasarininkams, šie 
narsuoliai paliko amžiną pa
minklą. Jie, skrisdami per At
jauto vandenyną drauge sU sa
vo brangiais daiktais, veža ir 
Amerikos lietuvių vyčių Kau
no “Pavasais” sąjungai laišką. 
Šis laiškas tai amžinas pamink
las pavasarininkams. Visi daik- 

’tai, kurie surasti žūvimO vie
toje, yra / parvežti į L. V. D. 
universitetą, Jie lankomi ne tik 
kaiiniškių, bet ir iš visos Lietu
vos kampelių’ atvykstančių 
žmonių. Tarpe kitų daiktų, yra 
įskaitomas ir šis laiškas pava
sarininkams. Mes, Lietuvos jau
nime, turime užsidegti tėvynes 
meile, įamžinti tos tautos did
vyrius, prisidedami prie staty
mo paminklų jiems.

’ . / , f

St. čilvinaitės (Tauragės Val
džios aukštesniosios komercijos 
mokyklos VIII kl. mok.) kalba 
į jaunalietuvius.

—šiandiena Dariaus ir Girė
no vardai skamba kiekvienoj 
lietuvio rie tik lupose, bet ir 
širdyje. Ir kur neskambės! Jie 
yra musų tautos didžiausia gar
bė ir pasididžiavimas. Nors 
šiandiena jie ilsirj šaltoje že- 
trielėje, bet jų dvasia ir laisves 
šūkis dar tėbeskamba po visą 
pasaulį. Tai didi vyrai, musų 
tėvynės gražiausias papuoša
las! Jų didvyriškas pasiryžimas 
atlikti tai, ką liepė jiems bran
gioji tėvynė, yra aiškus pavyz
dys mums. Neveltui vienas žy
musis žmogus yra pasakęs, 
kad narsumas, pasišventimas ir 
tvirtumas yra tautų nepriklau
somybės pamatai. Jei musų gir
dys tų.sayypių neįsigys ir dėl 
jų neplaks, tai mes esame pra
žuvę, nors ir tarp didžiausių 
laimėjimų. Brangus jaunalietu
viai, štai di(jis pavyzdys jums. 
Jeigu jus norite atlikti ką nors 
didvyriško, nedarykite dėl gar
bės, bet dėl; to, kad tėvynė iš 
jūsų to reikalauja, kad.‘ji ne
paliaujamai jūsų dienų dienas 
šaukiasi. Nuu šios dienos tegul 
pranyksta pas jus garbė, nes 
tai yra tik žvaigždė, kuri suži
ba ties mirties patalu. Jus ei
dami gyveninio keliu turėkite 
tvirtą pasiryžimą, o pasiryži
mas galingas. Jiš galį dide 
liausius kalnus sugriauti, pada 
rydamas lygumą. Jaunalietu 
viki jus esate “pavasario nešė
jai”, jus rengiatės didžiam ir 
šauniam gyvenimui, iš jūsų 
daug ko tikimasi, tad žiūrėkite, 
kad neapviltumete. PaVaduokit 
šiandien tiek daug dirbusią ir 
nuvargusią tautą. Jaunose die
nose sutelkite savyje tiek idea
lizmo ir pasiaukojimo dvasios, 
kad jos užtektų visam gyveni
mui. štai gražiausias musų lai
kas — jaunystė! šis audringas 
laikotarpis pilnas Užsimojimų 
drąsiems žygiams. Neramiai 
juda laisvojo ėrelio sparnai, la
kioj ant po erdvių platybes, dar 
neramiau blaškosi jaunystėje 
jaunuolio siela. Mes gyvename 
didžiausių dvasios kovų ir per7 
silaužimų laikotarpį; pasaulis 
pasinėrė į tnaištingų gaivalų 
sukurj ir išeiti iš jo reikalinga 
dąug paspirties. Tą visą pada
ryti galėsime bendromis jėgo
mis. Siekime tikslą, atmesdami 
baimę, nes baimė: padaro žm- 
gų vergu. Tai yra nuodingos 
dujos, kurios yra paplitusios 
ore. Jos verčia kūną ir dvasią 
sunkiai alsuoti ir net užmuša 
energiją. Tad drąsiau, jaunalie
tuviai* į padUokime yiens ( kitam 
rankas ir žehgkime prie tikslo, 
o jį atsieksime, jeigu pas mus 
bus darbo, vilties ir ištvermės.

Kiek daug paspirties mes 
gausime, paėmę Neringos eilė- 
rašt| “Draugas”:

Tad, 
čiai, 
gį įamžinkime savo parapijos 
busimoms kartoms, pastatyda
mi Upyne jų vardu puikią pa- 
veikslinę pradžios mokslui mo
kyklą. Ištraukime Upynos apy
linkės vaikučius iš tainšių Upy-’ 
ne mokyklai nuomojamų patal
pų, su veskime juos į naują, 
gražią, modernišką Girėno-Da- 
riaus mokyklą. Tad kam bran
gus musų sūnų laimėjimas Lie
tuvai, kam rupi Lietuvos jau
nosios kartos pažanga, prisieki
me šiandien, pakeldami dešinę 
ranką, kad pastatysime Upyne 
puikią rtiokyklą. Aš iš šavO pu
sės, pagal išgale, aukoju pir
mam tds mokyklos kertiniam 
akmeniui penkiasdešimt litų.

[Panelės M. čilVinaites pasiū
lymą žmones priėmė su entu
ziazmu.

Upynos šaulių būrio vardu 
kalbėjo p. Vėderis. »

—Su skaudančia širdžia susi
rinkome pagerbti ir nusilenkti 
dviem tautos šunams, atliku- 
siems didvyrišką darbą ir tra- 
gingai žuvusiems.

—Iš jų vienas didvyris St. 
Girėnas yra kilęs iš Upynos 
apylinkes ir gyvendamas sveti
muose kraštuose nenutolo nuo 
savo tėvynės Lietuvos, bet ją 
karštai pamilo, prie jos prisi
rišo. Šiais metais liepos mėn. 
15 d. Čikagoje buvo lietuvių 
diena. Ta proga šie karžygiai 
dar labiau norėjo iškelti Lietu
vos garbę viso pasaulio akyse 
ir parodyki visiems, kad ir ta 
maža lietuvių tauta neatsilie
ka nuo kultūringų valstybių, 
kad ir ji prisideda prie visos 
žmonijos gerovės. Nors jie ir 
žuvo nugalėję Atlantą, bet mu
sų tautai jie bus gyvi per am
žius. Musų tauta nepamirš sū
nų, paaukavusių savo gyvybę, 
jaunystę ir turtą jos garbei. 
Įrašys jų vardus aukso raidė
mis istorijos lapuose, o mes iš
tikimiems Lietuvos sunams pa
statysime gyvą paminklą savo 
širdyje ir nešiosime kol musų 
krutinėję nenustos plakusi šir
dis. Upynos miestelis, atsidė
kodamas šiems karžygiams, pa
statys kuklų paminklėlį, pava
dindamas vieną gatvę šių kar
žygių vardu. O mes šauliai im
kime jų pavyzdį ir eikime jų 
pramintais takais. Tada mums 
aktualus Vilniaus klausimas 
bus ir pilyje Gedirtiino trispal
vė vėliava suplevėsuos. Tarsi
me, dėka jums baliai, nes Jū
sų keliais eidami mes tą pasie
kėme, padarydami Lietuvą lai
mingą. O dabar, brangus kar
žygiai, ilsėkitės savo numylėto
je žemelėje, dėl kurios save pa
aukavote.

Upynos pavasarininkų vardu 
kalbėjo p. Tautas, ūkininkas iš 
Paupynio kaimo.

—žodžiai “Lietuva tėvynė 
musų tu didvyrių žemė”, skam
ba tautos himne. Kiekvienais 
laikais musų tėvynėje buvo ir 
yra tautos didvyrių. Didvyrius 
Darių ir Girėną mini kiekvienas 
lietuvis šių pasiryžėlių dėka. 
Lietuva garsi visame pasaulyje. 
Kam teko, jau nepriklausomai 
Lietuvai esant, keliauti po Už
sienį, gerai žino, kad tuomet 
Lietuva npažai buvo žinoma. 
Bet šiandiena dėkų musų tau
tos pasiryžėlių Lietuvos vardas

. ...................................................... i iš i

hmm

Naujausi dideli dviejų motorų Douglas pasažieriniai lėktuvai, su visais moderniškais įrengi
mais. Tai yra tikri skraidžiojantys rūmai. Panašiais lėktuvais skraidė ir lietuvis lakūnas Juo
zas R. Jahtiš&uškAs, kuris dabąr ruošiasi škristi Jier Atlantiką į Lietuvą. Tokiais lėktuvais bus 

galima paskraidžioti rytoj, Lietuvių Aviacijos Dienoj.

Draugai, j vienų susikaupkim, 
nors musų jėgos silpnos dar, 
vienok š'enUtves mes nelaukim, 
nes ŪUkia musų Štai darbai!

Paėmę kryžių, knygą, lyrą, 
Mes eikime tiesos keliais, ‘ 
nors musų jėgos silpnos yra, 
vienok darbuokimės uoliai.

Ne tas laimingas, kilrs. gali, 
lengvai pasiekti troškimus^ 
bet tas ląinringasj kurs laimę 
pasiekia per aštrius spyglius.

Todėl, sutiau jaunos tėvynes, 
pakilk iš miego tad skubiai 
ir eiki per laukus gimtinės 
j darbą kviesdamas uoliai.

Užtrauki giesmę iš krutinės, 
tegul pasaulis girdi tai, 
jog sūnus šios jadnoš tėvynes 
ja myli, ei pirmyn, draugai!

Po Stasės Čilvinaitės kalbos, 
mok. p, šlapikas perskaitė Da-

|. ■ ■■ .-T    -L-

riaus ir Girėnd vardui paminėti 
telegramų:

—Vardan Upynos žydų ben
druomenės išreiškiu giliausią už- 
uojautį Lietuvos visuomenei 
dėl tragiškos ša^b dviejų bran
gių didvyrių mirties 1933 m. 
liepos fnen. 17 dieną, kurie iš
garsino visame pasaulyje Lie
tuvos vardą, aukodami savo 
turtą, jaunystę ir gyvybę. Te
gul būna jų drąsus pasiryži
mai visiems Lietuvos piliečiams 
geru pavyzdžiu pasiaukojimas 
LietuVds garbei ir jos vardo iš-

kėlimui. Tikiu, kad didvyrių 
tikslas dangun iškeltas bran
gios tėvynės garbei pasieks 
Lietuvos transatlantiniai lakū
nai nusileisdami artimoj ateity 
atgautoj sostinėj Vilniuje ant 
savo aerodromo.

(Pas.) Rabinas Jofte.
(Bus daugiau)

Kaip Nuvažiuoti į Lietuvių Aviacijos D.-Lansing-Ford Airport

SMURTAS PRIEŠ KNYGĄ

. Visame pasaulyje pagarsėjęs anglų rašytojas, H. 
G. Wells, pasakė kalbą tūkstančiui žmonių Londone, 
susirinkusių paminėti jo 67 metų amžiaus sukaktuves. 
Kalbėdamas apie įvykius Vokietijoje, jisai pareiškė, kad 
hitlerizmas tai — “gramozdiško šmuto (clumsy lout) 
maištas prieš mintį, prieš sveiką protą ir prieš knygas*’.

Kur hitlerizmas nuves Vokietiją, kalbėtojas pksakė

šis žemėlapis parodo kelius, kuriais patogiausia pasiekti LANSING—-FORD AIRPORT, kur 
sekantį sekmadienį, rūgs. 24 cl, įvyks LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA, lakūno Juozo R. JAMES- 
JANUŠAUSKO kelionės per Atlantiką į Į ietuvą finansavimui. Važiuojant iš Northsidės reikia 
paimti Western avenue ir važidoti iki 1594os gatvės (Kelias No. 6.) Privažiavus 159-tą, sukti 
į kairę ir važiuoti iki BURNHAM AVĖ., (tai yra sekantis kelias po kelio No. 380—42.) Pa
sukę po dešinei į Burnham avė., važiuokite iki Glenwood—Lanšiftg R6ad—191 Street. Ten 
rasite-''aerodromą. ' , "

Kiti patogus keliais iš WestŠi<ie, Cicero ir VUų kitų miesto dalių yra sekami. CICERO 
AVĖ., arba WESTERN AVĖ., arba HALSTED STREET iki 159-tos (No. 6), 159-ta važiuoti į 
rytus iki BURNHAM ROAD ir pajukti po "dešinei. Aerodromą rasite prie kampo Burnham 
Avė. ir 191 Street . '

Sekmadienį, važiuodami į aėrodrotfią, prie kainpų kur reikia sukti žiūrėkite rodiklius su 
vielyčia, kurie nurodys į kurią pusę sukti.- •'



JUOKAI

kasm a

Visuomenė remia Sumanymą.

SVEIKINIMAS

SVEIKINIMAS
Iš padangių j žemę

SVEIKINIMAS

CHICAGO, ILL

SVEIKINIMAS

SVEIKINIMAS

SVEIKINIMAS

SVEIKINIMAS

SLAKIS
ADVOKATAS

,;l#ę

Mažiausios
KAINOS

Visi bruzda, juda, šveičia auto
mobilius nepaprastam jvykiui 
sekmadienj.

Visi Cicero kolonijos 
lietuviai traukia i 

Aviacijos Dieną

Tokiu bildu į fondų jau jplau 
kė $184.

Kks sekAmas?

“Daugiau, kaip 
įsivaizduok, kad 
tą patį trečią 
tai bus?”

Antras Transatlan 
tinis skridimas

MORGAN STREET 
AUTO REPAIR SHOP

laimė. Išivaiždučk, kad aš pa 
dariau tą patį dar kartę?”

Mokinyš: 
sitikimas.”

Mokytojas 
atsitikimas, 
aš padariau 
kartą

jau bus at

Duodame gražius ir įdo
mius Lietuviškus radio pro* 
gramus kas ketvergę 
vakare iš stoties W.S.B.C 
1210 kilocycles.

(“Die Muskcte”, Wien)

ir pirmtakunų 
kelionė —

Kaip ir kitose

Tarp Chicago* 
Lietuvių

Jonas Mikšis, Savininkas 
3452 So. Morgan Street 

Tel. Boulevard 9421

Sveikiname drąsuolį-lakuną Juozą R. Janušauską-J atneš, 
kuris rengiasi baigti Dariaus-Girėno pradėtą žygį 

—iš Amerikos nuskristi į Lietuvą. ..

Sveikiname drąsuolį—lakūną Juozą R. Ja 
nušauską—James, kuris rengiasi baigti 

Dariaus-Girėno pradėtą žygį—iš 
Amerikos nuskristi į Lietuvą.

Petras Miknaitis 
D. Pi-atapas 
John Gregg
Petras Rapševičius 
A. Alisauskas
John Pudzivelis 
George Mališauskas 
J. Šmotelis
C. Nobar
Antanas Žymontas 
Dr. S. Biežis 
Dr. G. I. Bložis 
Jos. Martin
Po $1:
Julia Kumža 
Kastas Žilinskas 
Juozas Lelis

, SVEIKINIMAS
Sveikiname drąsuolį—lakūną JUOZĄ R. JANUŠAUSKĄ 

JAMES, kuris rengiasi baigti Dariaus-Girėno pradėtą 
žygį; — iš Amerikos nuskristi į Lietuvą.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III,

“Viršum kojom”
ši paveikslėlių serija parodė 

j įtins, ko galėsite tikėtis LIE
TUVIŲ AVIACIJOS DIENOJE, 
j kurią rytoj traukia tūkstan
čiai Chicagos ir apiėliiikės lie
tuvių ir kitataučių. Visus čia 
iliustruotus Ūiūnevrus atliks la
kūnas Juozas R. Jaūiėš-Janū- 
šauskas, Feliksas Vaitkus ir ki-

Sveikiname drąsuolį—lakūną JUOZĄ R. JA- 
NUŠAUSKĄ-JAMES, kuris rengiasi baigti 

Dariaus-Girėno pradėtą žygį — iš 
Amerikos nuskristi į Lietuvą.

automobilių virtinei, traukian
čiai j Ford aerodromą. O tuos, 
kurie nesutilps | automobilius, 
vietos biznierius Andrius Waš- 
takas nuvež. Vadinasi, visi ga
lės pasiekti vietą, kur tas ne
paprastas ir pirmas lietuvių 
aviacijos “show” Įvyks.

Noras, užsįdegimaa šj Jameš- 
Janušausko projektą remti yra 
pas visus. Skaudus atsiminimai 
apie Darių ir GirČhą šiuo kar
tu skatina visus duoti naujam 
skridimui visą savo paramą, 
kad prie jo butų kuo geriausiai 
prisiruošta 
tragingai nutrauk 
pribaigta. —“N.”

MIESTE
— ANT — 

ŠILDOMŲ PEČIŲ, 
MATRASŲ, KALD- 
RŲ IR BLANKETŲ

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE 
NOS' LAKŪNŲ SPOSAI IR 
PROGRAMAS PAVEIKS

LUOSE

■mmmmmmi
Tverionas šoka su parašiutu

3401-5 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

Keliautojas: “Taip, mums 
grįžtant iš Afrikos mes be
veik buvome nūliudę — mu
sų gumos buvo taip sunešio
tos, kad jų nebebuvo galima 
pataisyti, bet mes užmušome 
keturius dramblius ir panau
dojome jų nosis vietoje gu-

Vietinis: “Sahib (pone), aš 
mačiau tigro pėdsakų ėpie 
mylią į šiaurę nuo Čia.”

Medžiotojas: “Puiku! Kuris 
kelias J pietus?”

(“Glasgow News”).

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Chicago, III.
J. Kaledinskas, J. Romanas, 

Vedėjai.

Mokinys i “Papratimas.” 
(“Faun,” Wien)

“Fišeris prašė manęs pasko
linti jam 500 markių — jis 
sakė galįs man užtikrinti.”

“Ar Fišeris? Taip, aš žinau 
jį — vienintelį užtikrinimą 
jis gali padaryti tą, kad jis 
niekuomet tamstai nebegrą- 
žinš skolos.” (“Fliegende

Blatter,” Munich).

Naujos mados pilnai par- 
:eliuoti Geri ir Gražus Šil- 
lytuvai verti $35.00, dabar 
jarsiduoda tik po

*19,50

JAGELLO PHARMACY
J. KAZLAUSKAS, Sav.

4559 So. Hermitage Avenue 
Tel. Boulevard 7078

CICERO
lietuvių kolonijose, taip ir Ci
cero didžiausias sujudimas, ju
dėjimas. Nei vienas nesnaudžia. 
Visur tik juda, bruzda, šveičia 
automobilius.

Visų automobilistų lyderiu 
bus musų “newsboy” Pranas 
Lukoševičius, kuris vadovaus

Sveikiname drąsuolį-lakuną JUOZĄ R. JANUŠAUSKĄ- 
JAMES, kuris rengiasi baigti Dariaus-Girėno pradėtą 

žygį — iš Amerikos nuskristi į Lietuvą.

NEW PROCESS BAKING C0
Kučinskai Broliai, Sav.

Kai tik praeis Lietuvių Avia
cijos Diena, tai tuoj bus ban
doma sukurti pastovią organi
zaciją, kuri rūpinsis antro 
transatlantinio skridimo reika
lais. Būtent, ta organizacija 
stengsis susinešti su stambes
nėmis lietuvių kolonijomis ir 
ten surengti Lietuvių Aviacijos 
Dienas. Tuo pačiu laiku ji iš
naudos visokias progas, kad su
kelti kiek galima daugiau pini
gų transatlantinio skridimo fi
nansavimui. Bus bandoma prie 
organizacijos pritraukti skait
lingą būrį žmonių. Sumokėda
mi du dolerius ar daugiau, jie 
skaitysis organizacijos nariais.

Ligi šiol nebuvo Vedama jo
kio ypatingo vajaus naujieins 
nariams gauti. Nežiūrint to, 
jau atsirado gerokas būrys 
Žmonių, kurie panorėjo būti or
ganizacijos nariais ir prisidėjo 
su savo doleriais Antro Trans
atlantinio Skridimo parėmimui, 
žemiau telpa sąrašas ašmenų, 
kurie aukavo skridirtio fondui:

Po $25:
Paul Dalen '
Anthony A. Dobbs
Po $5:
Joseph {Pankus 
Mike - Kraujalis 
Antanas Belskis 
Stanley Denbrauskas 
Justinas Kulis 
Jos. Vasiliauskas 
K. Augustas 
Julia August 
K. čepukas 
A. Salasevičius 
P. Grigaitis

Mokytojas: “Kas yra ste
buklas?”

Mokinys: “Aš nežinau.”
Mokytojas: “Gerai, įsivaiz

duok, kad aš užlipau ant auk
što bokšto ir nustojau lygs
varos ir kritau į gatvę — jei
gu aš nesusimušiau, kas tai 
yra?”

Mokinys: “Laimė.”
Mokytojas: “Daugiau kaip

GRANT WORKS COAL VARI) 
Adam Bernadišius, S4v.

16th Št. and 49th Court Tėl. Cicero 311
,:'1 CICERO, ILL.

$25.00 vertės Kitchen Heat-

•14.95

Sveikiname drąsuolį—lakūną JUOZĄ R. JA- 
NUŠAUSKĄ-JAMES, kuris rengiasi baigti 

Dariaus-Girėno pradėtą žygį — iš 
Amerikos nuskristi į Lietuvą.

SVEIKINIMAS
Sveikiname drąsuolį-lakuną Juozą. R. Janušauską-Jatries, 

kuris rengiasi baigti Dariaus-Girėno pradėtą iygį 
—iš Amerikos nuskristi į Lietuvą.

Tai yra patogiausia ir did 
žiausia krautuvė Bridge 
porte.

štai kaip jus skraidysite 
su Janušausku STANLEY P. MAŽEIKA

3319 Auburn Avenue
i, . •» JJG . 1 i   
Tel. Yards 1138

SVEIKINIMAS
Sveikiname drąsUolį-lakūnį ifildįtą R. Jamišauską-James 
kuris rengiasi baigti Dariauš-GiVėfio pradėtą žygį — iį 

Amerikos nuskristi į Lietuvą.

Balėno vaistine
(APT1EKA)

4193 Archer Avenue 
Tel. Lafayetle 1155

Sveikiname drąsuolį-lakuną Juozą R. Janušauską-Jautės 
kuris bengiasi baigti Dariaus-Girėno pradėtą žygį

• —iš Amerikos nuskristi į Lietuvą.

Sveikiname drąsuolį-lakuną Juozą R. 
Januiauską-James, kuris rengiasi bai
gti Dariaus-Girėno pradėtą žygį — 
iš Amerikos nuskristi į Liethvą.

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63rd Street

Tel. Republic 3100

Moteris: “Ko tu verki?”
Vaikas: “Mano teta nukrito 

nuo laiptų.”
Moteris: “Ėet ji greitai pa

sitaisys.”
Vaikas: “Aš žinau, bet 

no mažoji sesuo matė jos 
t imą, o aš nemačiau.”

(“Lustige Kolner Zeitung”)

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
PETRAUSKAS, Savininkas.

3312 So. Halsted Street, Chičago, III

Sveikiname drąsuolį-lakuną JUOZĄ R. JANUŠAJISKĄ- 
JAMES, kuris, rengiasi baigti ,Dariaus-Qirėno „pradėtą 

žygį — iš Ahiėrfkos nuskristi į t Lietuvą.

A. JUOZAITIS, D.D.S.
3261 Šo. Halsted Street Tel.Victory 5048

' • -• • » •' • ’ i y?* ,!■
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Eagle Restaurant
W. G. LUKAUS, Savininkas.

1745 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

$8.50 vertės Vatiniai Matra- 
sai, minkšti ir tvirti.

4.50
Maišytų vilnų didžiausios 

rnicros dubeltavi blanketai, 
verti $6.50, dabar po

*3.79
Pilnos mieros, gražios ir 

Šiltos vatinės kaldros vertės 
$3.50 po

• SVEIKINIMAS
' • -’O/f ••

Sveikiname drąsuolį-lakuną Juozą R. Janušauską-James, 
kuris rengiasi baigti Dariaus-Girėno pradėtą žygį 

—Iš Amerikos Huskristi į Lietuvą.

MILDA AUTO SALES 
' ' T). KURAITIS, Savinitilcas.

806 W. Šišt'št., Tel. Victory 1696

........... iiMM.m.lu, ................
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NAUJIENOS, Chicago, UI

JUS
STEBUKLUS ORE!!!

ATVYKIT

Leitenantas FELIKSAS VAITKUS
• s

DALYVAUS

JUOZAS H. JANUSAUSKAS-JAMES

BUS BOMBŲ MĖTYMAS 
IR BALIUNŲ SPROGDINIMAS

JUOZAS R. JAMES-JANUŠAUSKAS, kuris 
skris į Lietuvą sekantį pavasarį; Įeit. FE
LIKSAS VAITKUS žymus lietuvių lakūnas 
J. V. armijos aviacijoje; LON YANCEY, 
transatlantinis lakūnas, su “Autogyro”; 
HAROLD JOHNSON, Bendix lenktynių lai
mėtojas; du parašiutų šokėjai, J. V. AR
MIJOS AEROPLANŲ ESKADRILĖ. .

Visas pelnas skiriamas J. R. JAMES-JA-
NUŠAUSKO Transatlantinio skridimo i

' ■ . , ' .■ f. V < '• * * | J, •

Lietuva finansavimui.

Žiūrėkite į žemėlapi, telpantį šiame numeryje 
dėl patogiausio kelio nuvažiavimui i LANSING- 
FORD AERODROMĄ.

ĮŽANGA 25 centai suaugusiems; vaikams 
mažiau 12-kos metu amžiaus - veltui.

LANSING, ILLINOIS -1 
AUTOMOBILIUS GALIMA PASTATYTI

SEPTEMBER
1 valandą po pietų

5 mylios i pietvakarius nuo Hammond, Ind. prie Burnham Avenue 
; AERODROME VELTUI.

i. J*

> -4

RYTOJ-
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PRANEŠIMAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913

šeštadieniu rūgs. 23, 1933

Parių, vestuvių,

3508 So. Halsted St., Tel.

F. Bulaw

AVIACIJOS DIENA
Puikus sekmadienio rytas. 

Vėjelis tykiai pučia, vos tik 
pajudina medžių lapus. Tyla vi
sur. Nei mažiausio bildesio — 
vien tik girdėti paukščių Čiul
bėsią. Jau ir saulute pakilus 
rodo savo ugninius spindulius. 
Bet argi Adomas mato tų gam
tos gražybių veizdą? Ar jam 
teikia džiaugsmo tie malonus 
paukščių čiulbesiai?

GaH ir šimtai panašių klau
simų kilti, bet juos Adomas at 
sako tik su smarkiu knarki
mu. Mat, jis ką tik parėjo na
mo.

— Na tik pagalvok, Gusta- 
vičiaus žmona pradėjo piktai 
išmetinėt savo vyrui, skubiai 
priru*ošdama pusryčius.

— Vakar tarėmės, kad va* 
žiuosma Fordo Aerodromam 
kad pamatyti lakūnų Janušau
ską rodant stebuklus padangėj, 
o jis, mat, parsivilko namo taip 
vėlai, tai dabar ir dribsos per 
visų dienų.

— Tegul išsimiega, Gustavi- 
čius raminančiai atsakė. — O 
gal jis ir labai pavargęs.

— Išsimiega — pavargęs... 
Ir kas daugiau jam rupi?.. 
Trankosi su merginomis neži
nia kur.

— Klausyk Liziute, — Gas- 
tavičius padare savo pastabą. 
Tu* jau per daug Adomą kal
tini, kad jis kaip kada nueina 
pas merginų. Bet kai aš pas 
tave eidavau, tai tu mane gir- 
davai ir dar bučkį kaip kada 
duodavai, kad tik kitu kartu 
sugrįžčiau. 0 dabar, kai musų 
sunite eina pas merginas, tai 
tau net šiurpu darosi. Na o jei 
kada susiėjęs su draugais iš
geria alaus, tai niekas blogo.

— Man ne tas svarbu, kiek 
paspėti laiku į aerodromų — 
Gustavičienė teisinosi.

“A bečiu1 ten bus tūkstanti
nės minios lietuvių, kurie žiu- 

• rėš akis išsprogdinę, kaip tas 
drąsuolis Juozas, pakilęs padan 
gėn su aeroplanu, rodys visų 
visokiausius pratimus, darys 
įvairiausiu-, akrobatiškus ma
nevrus. Jeigu tas butų tik iliu
zija — bet ir tu žinai, kad tie 
stebėtini lakūno žygiai bus ga
lima matyti aerodramo padan
gėje. Todėl aš ir sakiau Ado
mui, kad jis pareitų anksti na
mo, kad nepavėluotumėm nu
važiuot. O jis mat...

— Ot, dabar, Liziute, Gusta- 
vičius atsakė, dabar kalbi kai 
protingiausia pasaulyje. Bet 
apie Adomą nesirūpink, jis pats

pirmas bus aerodrome. Ar ne
žinai, kad jo galva, pramušta 
ant skriadymd.

— Bet kodėl jis neparėjo 
namo ankšti ? Juk tu* žinai, kad 
aerodrame reikia būt kaip vie
nų valandą po piet. O jis ką 
tik parėjo. Pramušta, nepra
mušta galva ant skraidymo, 
sėdės jis ten pusiau užsimer
kęs. O miegančiam, tu žinai, 
aerodrame būti didžiausias pa
vojus. Man vakar sakė Adelė, 
kad lakūnas Janušauskas ten 
mėtysiąs kokias tai bombas. 
Na ir, Dieve gink, jeigu už
meta bombų ant miegančio 
Adomo?

— Klausyk Liziute, G(usta- 
vičius pertraukė. — Tu vaiske 
nebuvai, tai ir apie bombas 
nieko nežinai. Mat, šitos bom
bos, kurias lakūnai vartos Avia
cijos Dienai yra padarytos spe
cialiai. Reiškia, jos išmestos iš 
aeroplano krenta žemyn. O kai 
atsimuša į žemę, plyšta su di
džiausiu triukšmu ir iš tų bom. 
bų tuomet tik pakyla stulpai 
dūmų.

— Bet, visgi...
— Na ir kam čia tau ta 

reikalinga abejonė, — ot 
eisiu ir pakelsiu jį.

Gustavičius, pralaimėjęs 
gumentą su žmona išėjo iš
tu vės. O ji skubiai sudėliojo 
visus pusryčių skanėsius ant 
stalo. Pati numetė taukais ap 
styrusį žiurstą į šalį. Persiren
gė švariais drabužiais ir lau
kia namiškių ateinant į valgo
mąjį kambarį.

Už kiek laiko, smarkiai trink
telėjo koridorio durys ir j vi
dų įgriuvo Adomas. Jis atrodė 
gana suvargęs. Plaukai šudrai 
kyti, veidas nepraustas, drabu
žiai taipgi netvarkoj. Atrodė, 
kad tas nuovargis j j ir vėl pa
guldys į lovų^, Bet tie žodžiai, 
kuriuos jo motina pratarė, sa
kydama, — vaikeli, mes sku
biai rengiamos važiuot į aero- 
dramų, kad pamatyti garsųjį 
lakūnų Janušauskų. O tu taip 
vėlai šįryt parėjai: ar tu be
suspėsi prisirengti, kartu va
žiuot su* mumis?

Tų žodžių užteko. 
Adomas nuskubėjo 
žodžio neprataręs.

— Mama aš tuo...
Gustavičiai sėdo į 

gyti pusryčių. Ližės
rodė linksma išreiška, kad pa
sisekė prikelt Adomą ir galės 
visi kartu važiuot j aerodro
mą.

— Tiesiog man smagu, Gus- 
tavičius kramtydamas maistą 
komentavo, — kad tas musų 
Adomas įdomaujasi aviacija.

— žinoma, Ližė pridūrė, jei
gu koks tamsunas, tai • čia jis 
labai paisytų. Valkiotus kur 
pakampiais arba miegotų per 
dienų. Bet Adomui, tai mat, ne- 
vien merginos rupi. Jis žingei- 
dauja ir tčmyja kiekvienų to
kį žymų veikimą.

— O čia yra daug kas įdo
maus tėmyti, nepaprasti ste
buklai ore, manevrai, ir Janu
šauskas prie aei-oplano vairo

Į gš—■■ i ■ A m l ’ l

be 
aš

ar 
vir-

Pašokęs 
nei pusę

stalą val-
veide at-

mttsm ‘čfeažo, 'iii.
skraidys tūkstančių pėdų auk
štumoje.

— O ką pirm laiko gali ži
not, kaip jis aukštai iš^ikils ore 
ir ką jis ten darys. Kai nu va
žiuosim aerodroman tai tada 
tik sužinosim.

—Na, jau pas tau Liže, tai 
tų moteriškų silpnybių labai 
daug. Tu vis abejoji —gal taip 
bus, gal • ne. Tok; žodį kaip 
“gal” padek j Šalį. Tokie drą^‘ 
šuoliai, kurie daro istorišku^ 
žygius ir atkreipia viso pasau
lio žmonijos dėmesį, jie kaip 
pasako, taip ir daro—žūt ar 
atsiekt užbrėžtų tikslų.

Mes nei vienas dar nesam 
matę, tokio gabaus lakūno, ku
ris galėtų taip orlaivį valdyti 
ir su juo vartytis ore kaip 
Janušauskas. Tad kam-gi ne
bus įdomu jį pamatyti Aviaci
jos Dienoj ?

Gustaičiai sėdo į stalų val
gyti pusryčių. Ližes veidĮe at
rodė linksma išreiška, kad pa
sisekė prikelt Adomas ir galės 
visi kartu važiuoti į aerodromą.

—Tiesiog man smagu, Gifsta- 
vičius kramtydamas maistą 
komentavo, kad tas musų Ado
mas įdomaujasi aviacija.

—žinoma, Ližė pridūrė, jei
gu koks tamsunas, tai čia jis 
labai paisytų. Valkiotus 
pakampiais arba miegotų per 
dieną. Bet Adomui, tai, 
nevien merginos rupi. Jis 
geidauja ir tėmija kiekvieną 
tokį žymų veikimų.

Bet mes čia besikalbėdami 
patys pasivėluosime į aerodro
mų. Pirma išbarėm Adomų, 
kad nesiskubina, o kų mes pa 
tys darome! Važiuojam!

LISTERINE
relleves

SORE THROAT
Listerine beveik mčine (aliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su į>aprašthis Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
thipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais. turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambėrt Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

AR ŽINOTE KAD
Aamova Gardens yra patogiausia vieta 

ei visokių parengimų. Parių, vestuvių, 
>ankietų ir draugiškų vakarėlių. Kreip
ėtės 
Yards 6383.

S. L. A. 6to Apskričio .Kuopų Atsto
vams. S. L. A. 6to Apskričio suvažia
vimas įvyks nędėlioj, rugsėjo 24 d., 1 
vai. po piet, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi išrinkti kuopų at
stovai malonėkite susirinkti, laiku, atsi- 
veždami naudingų sumanymų S. L. A. 
6to Apskričio ir kuopt) labui.

A. J. Zalatorius, pirm. 
Justas Cilauskas, sek r.

k ui

mat 
žin

Šiandien įvyks LSS. 
Centralinės kuopos 

vakarėlis

JUS KENČIATE!
lotina Helena, didi gydytoja, sako: 
bežiūrint kaip jus nekentėtumete! Jums 
abar galima pagelbėti į 3 dienas, išva- 
aht jusi] kraują, Motinos Helenos ir 

Or Šimanskis H'erb-Nu-Toniku arba ki
tais gamtos gydymo Žolių Vaistais. Tūk
stančiai išgydytų šaukia ir rašo dėl iš- 
mėginitno ir prisiunčia 25c. Pasitari
mas dykai nuo naminio treatmentų pa
tarėjo. Kalbame jūsų kalba arba eg- 
zaminiacija. S. M. S. Herb Institute,

869 No. Dmen Avė., Chicago, valan
dos 11 iki 7 v. vak. Nedeldieniais iki 
2:00 po piet.

NAUJIENŲ ISNESIOTOJAS 
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas Mt. 
Greenvvoode dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. lllth St., kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

Naujienų Adrh.

KG
1

Full Pack 1 
No Slack Filli

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

ŠAME PRICEfefc? 
AS42YEARSAG0

25 ou neės for254

Graboriai

Linksmas Vakarėlis, įvyksta rugsėjo 
30 d>, 1933, rengia merginų kliubas 
iš Cicero, Shameto svetainėj, 
49 Avė. f

- - - • i

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

k nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483 aji *•

' ■

756 W. 35th St
(Cor. of 35th & Halsted S to.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedeldieniais pagal sutarti

,r

ham.ro svetainėj, 1500 So.|°?“ , .

Bu. gera muzika. C,eerietf. Į V SiedlinSKlS
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

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

Seredos vakare uždaryta, 
Nędėlioj pagal sutarti.

J *-i 
.-C:

Šiandien Universal Klube, 
814 West 33rd strect, įvyks 
LSS. Centralinės kuopos šeimy
niškas vakarėlis, kuris pradės 
kuopos veikimo sezoną, sutrau
kęs visus draugus ir pritarėjus 
1 vieną draugišką būrį kelioms 
linksmoms valandoms.

Linksmai praleidę vakarą 
Universal Klube, rytoj visi va
žiuosime į Lansing, III., pažiu- 
reti musų arą Jameš-Janušaus
ką nardant padangėmis.

A. K. Sargas.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Spėriai? atyda atkreipiami į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos huo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutarti Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kai]i» buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 Souut Ashland Avė.

Phone ^Boūlevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

kiampaš Halsted St.
Valandos huo 10—4, nuo 6; iki 

Nedėliomis pagal sutartįi

Tel. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laispiu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Sercdoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeri*.

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. 18th St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Patk 6755 ar Central 7464

:fli

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

BERNARDAS MARKŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 22 dieną, 11:25 vai. rytą, 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Trakų apskr., Žiežmarių 
parapijoj], Morkūnų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Oną, po tėvais šermukšnaitė, 
keturius sūnūs Bernardą, Petrą* 
Pranciškų ir Vincentą ir giminės, 
o Lietuvoj brolį Jurgį ir gimi
nės.

Kubas pašarvotas, randasi 7246 
S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke rug
sėjo 26 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Panelės Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vilionių 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bernardo Markūno 
giminės, draugai ir pažįstami esSt 

, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- į 
tihį patarnavimą ir atsisveikini- į 
mą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius 8. M. Skudas, Tel. Monroe 
3377

8

Lietuves Akušeres

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Mrs. ANELIA K. JARUSĖ
Physical Therapy 

U Midtvife
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<

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius. ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

* 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67 th ir Artesian Avė.
Telefonas Gtovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

J. F. RAĖZIŪS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashlaind Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPtCLALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. pą, pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Mohroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame ‘rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
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

Dr. Strikol’is

■’ 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 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 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—9 V. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Gydytojas ir. Chirurgas
Ofisu: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Advokatai

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nędėlioj nuo 9 iki 12 ryto.
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagojb

■ '“'f

F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi {rengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
Vargonais DYKAI dėl šermenų.

V v • •• ' i .

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J F EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

4605-07 SO^HERMITAGE AVĖ.
V Ui Tetefdtlii YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

Isfirairl
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Seniausi lietuvių Graboriai Giicagoje
Eudeikis ir sūnūs yra taip afti kaip ir Jūsų telefonas. — Nežiūrint tolumo, nėra 
jokių kaštų. — Ėudeikiaus ypatiŠkas, Sts^Ūilitfe 
tūkstančius beveik 30 metų. — Vienihtėlis jLiftuVk Gfaborįuslvąttbjat 
nišką, dėktros varoma, karaboną su (toMntm !dfffrmrcKfrkli;’ pilfhgi 
įkėlimą. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu Uaidotuvėsę, — 
REPUBLIC 8340, k persitikrinkite. . (

Juozapas EiideOdš h :Was 
5340 So. Kedzie Aye, 
Visi telefonai: REPUBLIC 83AP~ 

(Neturime sąryšių su 'fitma m.^itt -^du)-

išait

>atėųkinęs 
s-ynfoder-' 
ia s grabų 
pasaukite

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Chįcagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7-—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Bonlevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

■i.u......... ■ .r.. • -----------------.. . . . .............................._

Lachavicli ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

iPatiafnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame žtsišatikti, o musų 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Ganai 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL
Td. Ck«0 5927

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

A.A. SLAKIS
Advokatas

M testo ofisas 77 W. Washington St. 
Room -905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Manė 

2506 West 63rd St 
T«L REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Grabbfias

CICĖRO, ILL.

.|5|1 |l!<- . I.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. BOULEVARD 9199

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St
(Cdt. of 35tb 8 Halmd Su.)

| Ofiso valandos: nuo, 2-4, nuo 7-9.
1 ■ /Nedeldieniais ragai atitarti.

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.
n. ■. ■ !i — i'.  ............................................ ....... ...................į......................................... .i, „■

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockutett St. 
Tel. Republic 9723 < *

Tfl. Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS

Valąndos: iNtfb 2 iki 5 tai. di<ną k 
nuo 7 iki 8 vai. vak.

to®

JOHN B. BORDEN 
•LIETUVIS ADVOKATAS 

IO5,W^ Monroe SU prie Clark 
Telefonas Stota 7860: Valandos 9—6 

W. Side:2201 W. 22 SLCCermek Rd> 
PanečUUo. Berado* Ir PMny&os vak. d Iki t

tHarnlnko, Ketverto Ir 8ūbstoe vak. V Uri | 
TatetciMM RaonbllB 0600

/' 7

S



' šeštadienis, rūgs. 23, 1933
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Lietuvi, Antru Syk Nugalėk Atlantiką
nu- 
ei- 

už- 
la-

Lietuvių tauta jair yra įra
šyta j pasaulio Atlantiko 
gale tojų sąrašą — 8-ta iš 
lės tauta — mažytė ir visų 
uita! Daug didesnių tautų
kūnai, pav., lenkų, dar nėra 
perskridę tą milžiną vandeny
ną, o lietuviai tą jaif padarė. 
Jie perskris dar ne vieną kar
tą ir jau ruošiasi prie antro 
skridimo.

Dariaus ir Girėno žygiai su
jaudino ne tik nerangaus lie
tuvio jausmus, bet ir kitų tau
tų žmonės nustebino. Jeigu ne
būtų juos ištikus nelaimė, daug 
musų priešų pavydėtų Lietu
vai garbes. Jų žygiai uždegė 
jaunuolių dvasią ir tie jaunuo
liui, kurie nenorėjo save prisi
pažinti esą lietuviai, dabar, gal 
būt, kitaip manys.

Lietuviai visose gyvenimo 
srityse turi savo žmonių, ku
rie neblogiau už kitus gali at
likti ne tik savo tautai, bet ir 
visiems žmonėms naudingus 
darbus.

Ir štai lietuviai jau turi jau
ną ir energijos pilną lakūną lie
tuvį Juozą R. Janušauską 
(James), kuris užėmė Dariaus- 
Girėno vairą — vairą lėkti iš 
Amerikos žemyno į Lietuvą. 
Jo skridimo tikslas yra su- 
megsti nutrukusį siūlą tarp 
Amerikos ir Lietuvos. Tą siū
lą, kurį verpė Darius ir Girė
nas ir, nežinia: audros ar kie
no kulkos pakirto jų sparnus. 
Bet ne visuomet ir ne visi spar
nuotą lietuvio sielą...

Visa lietuvių tauta jaučia 
spragą nebaigtos kelionės; jau
čia ir mato trukumą to bran
gaus ir drąsaus žygio, kuris 
baigėsi liudnu likimu musų oro 
pirmtakunų. Visi jaučiame, kad 
turėjome, bet neturime.... Jau*-

čiamės taip, kaip jaučiasi nu
skriaustas kūdikis...

Kad. užpildyti tą spragą, vi
suomenės veikėjų grupė pasi
ryžo imtis to didelio darbo — 
pagelbėti drąsiam lakūnui Juo
zui Janušauskui sukelti pakan
kamą sumą pinigų. Tuo tikslu 
rytoj įvyksta Lietuvių Aviaci
jos Diena Ford Airport. Dabar 
yra visuomenės pareiga remti 
antrą transatlantinį skridimą. 
Pareiga ne vien finansiniai 
remti, bet ir moraliai koope
ruoti.

Kad skridimas butų saugus, 
reikia turėti gerą aeroplaną, o 
gera mašina, suprantama, ne
mažai kainuoja. Bet nežiūrint 
viso to, stokime visi į darbą, 
o vėliau turėsime iš to kuo 
pasididžiuoti ir dar labiau pa 
saulis įvertins musų susiprati
mą ir kulturingumą.

Bytoj visi važiuokime į I.an- 
sing Ford Airport. Padarykim 
gerą pradžią musų dideliam ir 
garbingam darbui!

— š—kis.

Žinos j šią aviacijos parodą, ne
žiūrint ar kas turi automobilių 
ar ne. Rengimo komitetas vi
siems suteikia galimybę ten da 
lyvaut.

Ramova Gardens 
šeštadienį turės 

Naują Programą
ASSIFIED

Surašąs darbininkų 
Aviacijos Dienai Pereitą šeštadie-

Žemiaus talpiname rurašą 
darbininkų, kurie sutiko pa
sidarbuoti rytoj aviacijos die
noje, Lansing Ford Airporte.

Vardai

Svarbu tiems, kurie 
neturi automobilių 

nuvažiuoti į Ford 
Airport

Visose kolonijose įsteigtos re
gistracijos stotys ir parūpin
ti trokai

Neimkite Torrence 
avė., važiuodami j 

LansingTord 
Airport!

Jeigu važiuosite Į LIETU
VIŲ AVIACIJOS DIENĄ, ne- 
imite TORRENCE AVĖ., nes 
prie Ford dirbtuvių, Torrence 
ir 125-tos, yra uždarytas til
tas. Tiltas yra taisomas.

Geriausiai yra važiuoti j 
pietus Halsted gatve, Western 
avenue, arba Cicero avenue iki 
159-tos, paskui sukti po kai
rei, į rytus, ir važiuoti iki Tor
rence arba Burnham avenue 
ir sukti į pietus.

Sekmadienį, rugsejo-Sept. 24 
d. trokai vežios žmones į Lan- 
sing^ Ford airportą už 35 c. Vi
si, kurie sekmadienį norite nu
važiuoti į aviacijos parodą, o 
neturite auomobilių, galite už
siregistruoti sekamose vieose.

Bridgeporte
V. Bagdonas, 3244 S. Hal

sted St. Tel Yards 3408. Tro
kas išeis prieš 12 vai. dieną.

Marųuette Parke
Julius Velička, 2506 W. 69th 

St. Tel. Republic 
Kartano
69th St. Tel. Hemlock 0318.

Mr. Ališauskas, 7126 S. Rock- 
well

3713, arba 
vaistinėj, 2557 W.

st.
Town of Lake

P. Norkus. Reikia užsiregis- 
truoti pas Wm. Kareivą, 4644 
S. Paulina St. Tel. Boulevard 
1389.

18-toji Apielinkė 
"NAUJIENOS”.

Ačiū už prijautimą
atsišauki- 
tie, kurie 
aviacijos

Joseph Varnagis, turintis 
kraustymo ir anglių pristaty
mo biznį, 1721 S. Jefferson St., 
sustos su didąliu troku 
Naujienų kaip 11:30 vai. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 
nuos

prie 
ryte.
kai-

35c.

Naujienose buvo 
mas, kad atsišauktų 
sutinka padirbėti 
Dienoje prie palaikymo tvar
kos. Per dvi dienas gavome 
tiek atsišaukimų, kad jokiu 
budu negalėsime visų priimti. 
Todėl tie, kurių pavardės dar
bininkų surašė nesiranda, ma
lonėsite atleisti. Okso troku 
galės važiuoti tiktai tie, kurie 
yra užregistruoti darbininkų 
surašė. Komitetas.

Brighton Park
Yuszkiewitz, 3647 Archer

J. Degutis 
P. Galskis 
V. Galskis Jr. 
P. Martinkaitis
A. Žile
Ch. Chepukas 
J. Gura .
J. Milašauskas 
P. Milašauskas 
J. Mickevičius 
Mickevičius Jr.
J. Račiūnas
K. Navickas
B. Barniškis 
J. Ascila 
John Ascila 
V. Mišeika 
J. Vilis
A. Vilis 
Z. Viliutė 
P. Skurkis 
A. Ilevičiute 
Rob. Rachaitis.
J. Čeponis
A. Ambrozevičia
V. Ambroze 
Šmotelis Jr.
J. Gumauskas
B. Abraškevičiutė 
M. čepulevičia
K. čepulevičia 
P. čereška
P. švelnis 
V. Mankus 
V. Briedis 
A. Kondrotas

Charles Matekonis 
Petras Kampikas 
Juozas Vytas 
Jim Gudzinas 
Joe Daukšas 
Stanley Mikalajūnus 
Vladas Kuzavinas 
Steponas Deringis 
Walter Sabaitis 
A. Lechavičia.
Jonas Sugentas 
Marie Sliauteriutė 
Vincent Sliauteris 
Frank Krasauckas 
Visi čion paminėti asmenys 

privalo atvykti į airportą ne 
vėliaus 11:30 vai. ryto. Kurie 
neturi automobilių, atvažiuoki
te prie Oksas Express raštinės, 
2649 W. 43rd St., 10 vai. ryto. 
Kuriems nepatogu tenai, galite 
atvažiuoti prie J. Budriko krau
tuvės, 3417 S. Halsted St., 10:- 
30 ryto, nes P. Okso trokas su
stos tose vietose pažymėtu* lai
ku. . Visi, kurie yra čion iš
vardyti, bus nuvežti ir parvež
ti veltui. Kiti turės užsimo
kėti 35c už transportaciją.

Nepamirškite šeštadienio va
kare atsukti laikrodžius 1 va
landą atgal.

—- Komitetas.

Bridgeporte randasi gražiau- 
sis lietuviškas Kabaretas — 
Ramova Gardens, 3508 South 
Halsted St.
nį turėjo labai pasekmingą ati
darymą pradedant Rudens Se
zoną. šiandien,; šeštadienį, 
rugsėjo 23, taipgi turės visai 
naują muzikai ji programą. Bus 
keletas parinktų dainininkų ir 
šokikų. Geo. Stephens Or
chestras suteiks smagios muzi
kos šokikams.

ĮŽANGOS NIEKUOMET NĖ
RA. Patarnavjrpas visuomet 
mandagiausias, galite gauti 
valgyti, gerti drba abudu • už 
prieinamą kainą. Taipgi pa
sišokti, klausytis gražaus pro- 
gramo visai be jokių kitų iš
laidų. Ramova ,Gardens yra 
labai tinkama vieta dėl viso
kių parių ir draugiškų vaka
rėlių. Ateikite susipažinti. Adv.

■ę , «■
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PRANEŠIMAS 
Roselandiečiams 

LAFAYETTE 
GARAGE

Atidarėme naują Vėliausios mados ga
radžių su visais parankumais. , 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.

Parking space dėl 30 mašinų ir sto- 
rage. Towing Service, patarnaujame 
diena ir naktį. Sugriuvus mašinai ant 
kelio parvežam į paskirtą vietą. Rei
kale atsitikimo šaukite

Tel. Pullman 0297 
Lafayette Garage 
DOMARKAI ir j. BERTAŠIUS 

Savininkai

11856 Lafayette Avė.

______ Automobiles_______
BUICK 1931 MODELIO DE LUXE 

SEDAN. Man reikia cash ir todėl pri
verstas esrni paaukoti mano beveik nau
ją karą. Beveik visai jo nevartojau, 
yra kaip naujas. Turi šešius dratinius 
ratus, gerus tairus. Karas yra tokia- 
m.e pat stovyje, kaip dieną kuomet iš
ėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tiktai 
$350. 3238 Augusta Blvd. Ist flat.

Furnished Rooms
RENDON didelis šviesus kambarys 

karštu vandeniu apšildomas, ženotai po
rai arba vaikinam, galima valgyt pasi
gaminti. 5834 S. Washtenaw Avė. 
Tel. Republic 9088.

PASIRENDUOJA puikus kambarys, 
gera transportacija, geri namai ir pi
giai. šaukite Hemlock 0391.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

. PARDUOSIU aludę su geriausiais 
įrengimais, per daug metų išdirbtas biz
nis, pusė bloko nuo didelių dirbtuvių. 
Priežastis pardavimo turiu, persikelti į 
kitą miestą, nes ten turiu nuosavą na
mą. Renda pigi, parduosiu pigiai. Atsi
šaukite po adresu

1928 Canalport Avė.

Avė.
Cicero

Liberty Hali name, "14th St 
ir 49th 
tu ve j.
trokas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

ANT RENDOS kambarys dėl vaiki
nų ar ženotos poros, galima vatoti ir 
Virtuvę; 3326 So. Emejrald Avė,

RENDON 2 dideli bedruimiai, furni- 
šiuoti, šviesus, vaikinams, arba vedu
siai porai, prie mažos šeimynos, 852 
W. 33 St„ 2 lubos.

GERAS DARBAS. Ateina šaltas 
oras, daug švenčių, mažiaus ledo terei
kės; _ taigi pasinauduokite proga nusi
pirkti pigiai ir gerą bučernę. Svarbi 
priežastis. Tel. Grovehill 1965.

PASIRENDUOJA kambarys karštu 
vandeniu apšildomas, nebrangus. Prie 
mažos šeimynos.

343 7 So. Emerald Avė.NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Mnsų bintas suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ten* I PASIRENDUOJA kambarys, apšildo- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- mas ir pigus. Prie mažos šeimynos, 
tų patarimas visose namų savininkų ii 3427 So. Emerald Tve. (2ros lubos), 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky- ....... .......... ■ —............. ............
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki RENDAI kambarys — pavieniam ar 
?, ,va. ‘ vak. Šventadieniais nuo 10 ryto vedusiai porai. Gali ir valgį gamintis, 
ikipiet. {žymus namai originalio ir vic- Atsikreipkit pricš piet. 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje. 3222 S. Emerald Avė.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC | -............ ........-.....■■■■ ■■■■........ .

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 Į ANT RENDOS krautuvė ir 4 kam- 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų bariai geroj vietoj tinka visokiam biz- 

—O— niui. Karštu vandeniu apšildomi. A.
__ ____________________________________  Shatbaras, 2519 W. 69 St.

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

----------- - ----------------------------------------------------
PARDAVIMUI grosernė,' yra 4 kam

bariai gyvenimui, biznis’ išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant vietos. 4412 South 
Hermitage Avė. Tel. Boulevard 7825.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen. vieta išdirbta per daug metų. 
2638 W. 71 St. Su namu ar be namo.

PARDUODU duonos išvažiojimo rau
tą, biznis išdirbtas, galima pasidaryti £e- 
rą algą, atsišaukite greitai. K. G. Ur- 
nežis, 1537 S. 58th Avė.

For Rent PARSIDUODA alinė, lietuviška se
na užeiga.

2649 W. 47 St.

ANT RENDOS 60 akerių farma. Le
ment, III. Taipgi parduosiu ir biskį 
stako. Joe Grajauskis, 6230 S. Racine 
Avenue.

PARSIDUODA duonos kepykla, biz
nis išdirbtas gerai. Priežastis pardavi
mo liga. 3339 So. Auburn Avė.Td. TratU. 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietai 
S u pakavimas, Storage, Crating

R AKANDUinniRmMpTANU I REND0N 4 kambariai beismente, ap-
irDVD jTKTVTniic šildomas kampinis namas, gazinis pečius.

ūsu c ij i c Y ... shower bath. šaldytuvas. Renda pigi.
3358 So. Halsted St. Chicago. III 2320 W. 71 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

RŪMAI ant rendos 4 kambariai ant 
2 lubų, šiltu vandeniu šildomas. Geroj 

r.TTrjc.nr.T.r a t . .vietoj, 1411 So. 49th Ct., Cicero.
BARO PIKČERIAI padirbama su

lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimas; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai. 4704-6 So. Halsted St.

—O—

Farmš For Sale
<Tkial Pardavimui 

40 AKERIŲ farma Micbigan valsti
joj, gera žemė su budinkais ir prie val
stijos ganyklos. Parduosiu pigiai, ren- 
duosiu arba mainysiu ant namo, lotų, 
biznio, aludės arba gero automobi- 
liaus.

Atsišaukite prie savininko, antros lu
bos.

3140 S. Wallace St. '

PARSIDUODA mažai vartoti barai, 
priežastis pardavimo, dedu didesnius ba
rus. 4358 So. California Avė.

MARQUETTE PARKE ant W. 59 
St. 4 kambariai su visais rakandais, ši
luma, elektra ir gasas. Žema renda. 
Del informacijų kreipkitės į Ramova 
Gardens. 3508 So. Halsted St. po piet 
arba vakarais.

fexchang<^Mainai
PARSIDUODA arba išsimaino 2-jų 

flatų muro namas, po 7 kamb., karštu 
karštu vandeniu šildomas, 2-jų karų 
garažas, parduosiu pigiai arba mainysiu • • • _ ___ _ 1 _ z_

2-jų karų

A. Tverionas para 
siutų šokėjas Lietu 

vių Aviacijos 
Dienoje

enlietuvis aviacijos 
Antanas Tverionas, 
7035 South Talman 

rugsėjo

Jaunas 
tuziastas 
24 m., 
avenue, sekmadienį 
24 d., Lietuvių Aviacijos Die
noje šoks iš skrendančio aero
plano su parašiutu.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, HL

Garsinkites “N-nose

Avė., Kavaliausko krau- 
Važiuos H. Washtako 
50c ten ir atgal.

West Sidėj
West Side Express Co., 2146 

S. Hoyne Ace. Tel. Canal 5233. 
Trokas išeis 11:30 nuo Melda- 
žio svetainės.

Registruokitės iš anksto, kad 
trokai galėtų tinkamai prisi
rengti.

Taipgi automobilistai irgi 
prašomi suvažiuoti į vieną vie
tą savo apielinkėse ir kartu 
pradėti traukti į aerodromą.

Marųuette Parke
Pas Kartano aptiekę, 2557 

W. 69th St.
Town of Lake, pas Mr. Ka

reivą, 4644 S. Paulina St.
Northsidėj, prie Moirning 

Star Klubo, Robey ir Wabansia 
Avė.

Reiškia, visa Chicago sliva

Iš Liexttyos 
■

Advokatas

F. P. BRADOMIS
Attorney and. C6ūli«el6r“ at Law
3112 S. Halsted St.

Telephųne. yiętųty 23^4
Ir vėl pradėjo praKtikuoti !visuose

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 
ūf Co., Ine. y-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ANT PARDAVIMO duonos kepyk
la. Biznis geras/ arba reikalingas bu- 
čeris į partnerius, kad ir su mažai pi
nigų, ”* 
darbą.

Del

ant bizniavo namo, sliuno, arba fir
mos.

J. J. OSINSKAS 
6601 So. Albany Avė.

BAHKERS

REALESTATE
Biznis pamatuotu teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Personai
Asmenų Ieško_________

PAIEŠKAU moteries apsivedimui, 
kuri norėtų gyventi ant ūkės. Esu 
našlys, 55 metų amžiaus. Turiu 125 
akerius žemės. Moteris ar mergina 
turėtų būti 45-55 metų amžiaus. 
Gali turėti ir pora vaikų. Norinčios 
apsivesti prašomos rašyti.

M. Wercinskas, 
R. 2, Rhinelander, Wis.

—O— -

bile suprantantis ruginės duonos 

platesnių informacijų kreipkitės. 
P, • 

1032 Lawndale Avė., 
Detroit, Micbigan

PARDAVIMUI restaurantas, išdirbta 
vieta, parduosiu pigiai. Priežastį patir
site ant vietbs.

3456 S. Halsted St. 
—O— ‘ /

2 FLATŲ — 6—6 kambariai medi
nis namas ant išmainymo. Noriu mai
nyti ant seno namo. ’ ’ Agentai neatsL 
šaukite. 7135 So. Rpckwęll St.

Real Ėstate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. 8 Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

PARSIDUODA pigiai siuvimo, va
lymo šapa, geroj vietoj, išdirbtas biznis, 
3 rūmai gyvenimui su maudyne, pigi 
renda. 4550 So. Wood St.

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvės — 10 flatų — $10.000. 
Cash $5’000. Likusius kaip morge- 
gečių ant 4%.

1923 So. Union Avė.

Prisirašykite j musų apniki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.,

PAIEŠKAU savo dėdžių Juozo ir 
Domininko Shurkų, pirmiaus gyveno 
Ansonia, Conn. valstijoj. Iš Lietuvos 
paeina iš Šiaulių apskričio, Papilės para
pijos, . Šiliškių kailio. Malonėkite atsi
šaukti, ar žinanti apie juos pranešti. 
Stanislovą Rupšienė (Kupstaitė), 3418 
W. 59 PI., Chicago, III.

PARSIDUODA alaus užeiga, vieta ne
toli railroad. priežastis, turiu 2 bizniu. 
1548 E. 93 St. Tel. Saginaw 5566.

—O—

APLEIDŽIU miestą. Paaukausiu 
5 kambarių bungalow, plieno kon- 
strukcįjos, aržuolu išbaigtas, ugnia- 
vieta, 2 karų garažas, už cash ar
ba ant lengvų išmokėjimų, priim
siu morgičių. Atsišaukite 5623 So. 
Sacramento Avė.

ŠTORAS su pagyvenimu, tinkamas 
dėl saliuno, geroj vietoj. 

2540 W. 45 PI.

CRANE COAL CO
I J352 SfoLęjJO Ąv<. 1

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko į aludės biznį, 
vienai moterei persunku.

3141 So. Halsted St. .

PARENDUOSIU, parduosiu arba 
mainysiu: Pasilinksminimo namas su
Alaus Tavem ant pirmų lubų, 4 nau
jos bowling Alleys, ant antrų lubų. Te
lefonas Belhvood 8223.

PARDAVIMUI kampinė bizniava 
prapertė su gazolino stotim ir krautu
ve. Gera dėl Alaus Tavern. Savininkas 

6220 Archer Avė.

BARGENAS. Parduosiu, mainysiu 
arba išrenduosiu bizniavą namą, štoras 
ir 5 kambariai pagyvenimui ant bunga- 
low, 2638 W. 69 St. i

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia______

PARDAVIMUI alaus Tavem. Geras 
biznis. Bargenas dėl greito pirkimo. 
Transferinis kampas. Matyk M r. Scheel. 
M. J. Kiras, 3335 S. Halsetd St.

REIKALINGAS siuvėjas prie abelno 
kostumeriško darbo, turi mokėti prosinti 
ant mašinos. 2525 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 9511.

Brighton Park
Žmogaus kojos tai svarbus 

ir brangus dalykas — todėl 
rūpestingai reikia jas užlaiky
ti. Kojos yra musų nešiotojos 
— taip sako čevėrykų dakta
ras. O labiausiai vaikučių ba
tukus reikia prižiūrėti, kad 
butų tiesus ir tinkamai patai
syti. — Per 15 metų Brighton 
Parke visiems gerai žinomas 
batų specialistas. — Shoe 
Doctor, Frank F. Sabaliausr 
kas, 2957 W. Pershing Boad, 
Chicago, III.

Pirkite anglis ir , sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
companijos, visada yra patenkinti. Mes 
larduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
rra reikalinga anglių telefonuokite tuo-

REPUBLIC 8402

PARDAVIMUI kendžių ir ice cream 
krautuvė arba priimsiu partnerį. Prie
žastis pardavimo esu viena, man per
sunku. Vieta senai išdirbta.

REIKALINGAS patyręs bučerys nei 5225 So. Ashland Avė. 
senesnis kaip r 3 5 metų. Tu ri būti I —................. —.. ..  .........
blaivas. 3331 So. Halsted St. Į PARSIDUODA restaurantas labai pi-

7^ giai, 2 ruimai dėl pagyvenimo, biznis ______
REIKALINGAS J janitoriaus pagelbi- labai seniai išdirbtas. Priežastį pardavi- Į $2000 cash. 

ninkas unijistas nevedęs. Atsišau- Įmd patirsite ant vietos, 1947 South 
kiie, klauskite Janitor. Halsted St., Chicago, III.

1844 So. Komensky Avė. —---------------- —————

EXTRA BARGENAS
PARSIDODA 2-jų flatų muro namas 

po 6 kambarius, karštu vandeniu šil
domas, 2jų karų garažas, ant bizniavo* 
gatvės, namo kaina $3,800, tikras bar
genas: kas pirmas tas laimės.

šaukite savininką
Hemlock 0391

BARGENAS. Parsiduoda 2 flatų 
mūrinis, 5 ir 5. alyvą šildomas, Mar- 
ųuette Road, arti Western Avė.. 2 ka
rų mediids garadžius, $7,500. su

MARSHALL REALTY CO. 
1826 So. Halsted St.

PILĖS PAGYDOMOS

——I Peter Conrad
■v. - r- . '

Fotografuoju Jutų na
muose arba studijoj

•023 S. Hahted St.
(Jansen Stud.)’

Ret. 730 W. 62nd St.
—r-—1 Tel, Englewood 5840

........... - ■■■■' ..................... ' ■< ........ ' ............. ........

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Help VVanted-—Female
Darbininkių Reikia

DIDŽIAUSI Pasaulio Radio išdirbė
jai reikalauja daugelį patyrusių “solde- 
rers”. Tiktai mergaitės, kurios turi 
paskutinio laiko patyrimą arit radios 
teatsiŠaukia. Mokestis 40c. į valandą. 
Nuolatinis darbas. Darbininkų Priėmimo 
Biuras, atdaras šeštadienio rytą.

GRIGSBY GRUNOW CO., !
5801 Dickens Ave.ž

KO JUS LAUKIATE?

REIKALINGOS patyrusios moteris 
....... I prie sortavimo skudurų. Ateikite pir- 

■m. nūdienio rytą prisirengusios dirbti.

Greitai, be skausmo, peilio, deginimo, iš
likimo iš darbo ir ligoninės expensq. 
Tūkstančius pagydėme, Specialia pasiūt 
Ujimas, $5.00 examinacija ir treatmen- 
tas dykai be obligacijos. Ant išmokė
jimo ir su garantija, kad išgydysime 
arba nemokėsite iki busite pilnai 
užganėdinti. Pašaukite arba pa
rašykite dėl dykai knygelės. Kalbame lie
tuviškai. Dr. Šimanskis pilės specialistas, 
1869 Np. Damen Avė., Chicago valan
dos 11 iki 7 vai. vak. Nedaliomis iki 2 
vai. popiet. Pasiklausykite rytoj Lietu
vių Valandos iš stoties W. S. B. C. 
nūdieniais 9 vai. vak»

Pir

_ *3, J’*.'

Mirtai'?.’

________ _ ________________ m-vb-mn rytą prisirengusios dirbti 
Harry Dray* 1447 B,Ue Is,and Av<-

CtASSIFIEDADS
-——m——

Automobiles

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos.

4)57 So. Wastenaw 
Lafayette 1329

PĄCKARD . MAŽAS PASKIAŲSIO 
1930 MODELIO SEbAN, 'Važiavau! 
juo labai mažai, yra; kaip naujas. OrigiJt ANT RENDOS kambarys dėl vaiki- 
ialiik., gražu, pMnfti lokiui žymėj"0' a^4'dom’s„ ’ p™’“ "Iv. 
sunkus takai — kaip naiį turife pa-Į 6406 So’ Franc‘sc« Ave« 
matyti, kad įvertint^. ^Kainavo man ' 1 IT ......................
virš $2,850. Man reikia cash. paau- ANT RENDOS kambarys nebranr 
kausiu už tiktai 1004 North giai, 5004 S. Welk Su 1 lubos iš už-
Kendzie, 2nd fl|t> netoli Augusta BlvdJ pakalto. Louis Stanesh;

'( ' '• .. - a-,..-''.-’ ; . ' . ' ■■ '

A-H. Ąi i? '
J ‘‘‘r?

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 ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai iemos.

'• ■■, .ii''' ,5 ■ f/,. ■ . ' * « , .■«; ■ , , ■

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PAŠAUKITE

d CANAL 8500 (£




