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“Aš Lėksiu”, Sako Leitenantas Feliksas Vaitkus
ALTASS Valdyba Vienbalsiai Nula 

rė Prailginti Sutartį su Lakūnu
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Lietuvos Naujienos
Besimaudydamas paskendo Nepaprasti karŠkl 

Ventjoj r v. .

Dėl pavėlinto lėktuvo įtaisų pristatymo 
skridimas atidedama

s
v
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x CHICAGO, ILL.—Savo posėdyje, laikytame vėlai vakare 
antradienį, prez. A. Kartano namuose, ir dalyvaujant lakūnui 
Feliksui Vaitkui, ALTASS centro valdyba, visapusiškai apsvars
čiusi padėtį, nutarė vienbalsiai priimti Lietuvos Aero Klubo ir 
įvairių lokalių komitetų patarimui, kad projektuojamasai skri
dimas iš New Yorko j Kauną butų atidėtai ateinančiai vasarai.

Taip pat vienbalsiai Valdyba patvirtino Įeit Vaitkaus ir P. 
Grigaičio raportus apie “Lituanicos H” įrengimo darbų stovį ir 
tas kliūtis, su kuriomis lakūnui ir ALTASS viršininkams teko 
susidurti ir kovoti darant įvairiose firmose įtaisų ir instrumentų 
užsakymus, ir nutarė tęsti darbą toliai.1, dedant pastangas, kad 
paruošimo darbai butų užbaigti kuorupestingiausiai ir skridi
mui butų užtikrintas kuodidžiausias pasisekimo laipsnis.

Su dideliu pasitenkinimu Valdyba išklausė lakūno Vait 
kaus pranešimą apie atliktą iki šiol milžinišką darbą, ruošian
tis didžiajam žygiui per Atlantiką, ir apie jo tvirtą pasiryžimą 
darbuotis iki galo, kooperuojant su ALTASS.. Trumpa ir nuo
širdi jauno lakūno prakalbėlė, kurią jisai užbaigė žodžiais: 
“VVell,—ką aš galiu daugiau pasakyti? AŠ SKRISIU!” — iš
šaukė entuziastišką delnų plojimą.

Net ir skeptikai, į kuriuos, gal būt, buvo padariusi kiek 
įtakos ta šlykšti ardanti propaganda, kurią per paskutines ke
lias savaites be atvangos sutartinai varo klerikalai, “tautiečiai” 
ir bolševikai, pasidavė kilusiai posėdyje entuziazmo nuotaikai, 
nes kiekvienas pajuto, katf Feliksas Vaitkus nesuvils teikiamo 
jam pasitikėjimo. #

Posėdyje dalyvavo 14 asmenų. Negalėjo atvykti <ik du Val
dybos nariai.

(Daugiau apie tai Vietinėse žiniose.)
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Saylesville, R. L, audinyčių streikieriai traukiasi nuo milicijos mėtomų dujų bombų. Bet 
milicininkai pradėjo šaudyti ir mirtinai peršovė dūt streikierius, lai streikieriai susigryžo ir tada 
patys milicininkai -turėjo bėgti ir slėptis dirbtuvės kieme, už spigliuotų vielų barikadų.
...........................      1 ■■■■■■■'■.............................................    I i r ........ .......................................................................................... ........ ......................................................................
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3 vaikai sudegė
GRAFTON, 111., r. 19. — 2 

metų vaikas ir dvi jaunos se
serys sudegė gaisre, kuris su
naikino Harry Legate ūkio na
mus. Du žmonės sunkiai ap
degė. . . .

’ ‘ ' ' r r » J * i .

[galiojo pašaukt 
streikan dar 120,000 

darbininku

Potvyniai Chinijoj

Išgelbėjo pasažierius

Streikuojantys audinyčių dar
bininkai šią savaitę paduos 
naujus pasiūlymus

VIII. 26 d. 12 vai. ties Papi
lės miesteliu pil. Mažulis Juo
zas 20 m. amžiaus, gyvenęs 
Rinkių km.

Japonija siūlo Ame 
tikai ir Anglijai nė 
kariavimo sutarti

pasiruošimai 
Tilžėje

Tilžėje laukiama dviejų naujų 
naujų pulkų, sandėliai per- 
pildomi karo medžiaga ir 
maisto atsarga

Sovietų Rusija liko 
formaliai oriimta 

JA 

tautų sajimgon

suma-

kad 
mo- 
buti 
Lit-

Litvine/ prižada, kad Rusija 
darbuosis pašalinimui karo 
pavojaus

GENEVA, rūgs 19. — So
vietų Rusija vakar liko pri
imta tautų sąjungon. Už jos 
priėmimą balsavo 39 valstybės, 
3 balsavo prieš ir 7 susilaikė 
nuo balsavimo.

Tuoj po to Rusija liko pri
imta tautų sąjungos tarybon 
pastoviu nariu, greta Anglijos, 
Franci jos ir Italijos.

Tautų sąjungos pilnaties su
sirinkimui nubalsavus Rusiją 
priimti, neužilgo atvyko sovie
tų užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov, kuris sėdėjo 
Šveicarijoje ir laukė formalio 
nubalsavimo.

Pasveikinimo kalbą pasakė 
susirinkimo pirmininkas Rich- 
ard Sandler iš Švedijos.

Atsakydamas į tą kalbą Mak
sim Litvinov prisižadėjo,, kad 
Rusija, kartu su tautų sąjunga 
darbuosis pašalinimui karo pa
vojaus. Kadangi tautų sąjun
gos galios yra aprybotos, tai, 
sakė Litvinov, ji “jokiu budu 
negali panaikinti karų, bet jei
gu visi jos nariai yra nusispren^

dę, mes žymiai galime 
žinti karo pavojus”.

“Mes turime suprasti, 
jokis didesnis karą/ prie 
derninio kariavimo negali 
lokalizuotas”, sakė toliau
vinov”. “Ankščiau ar vėliau 
kiekvienas karas atneš nelai
mę visoms šalims, ar tai ka
riaujančioms, ar neutralėms. 
Visi mes dar jaučiame pasėkas 
pereitojo karo. Tūloms šalims 
jis reiškė sugryžimą į viduram
žio laikus”.

Tečiaus Rusija, įstodama į 
taucų sąjungą, nekeis savo vi
durinės tvarkos ir kartu rei
kalaus, kad ii- visos šalys nesi
kištų į viena kitos vidurinius 
politinius ir ekonominius rei
kalus. 4'

Dar prieš įstodama į tautų 
sąjungą, Rusija buvo pareiš
kusi, kad ji nepaves tautų są
jungos arbitracijai ir tų ginčų 
su kitomis valstybėmis, kurie 
iškilo dar prieš Rusijai įsto
jant į tautų sąjungą .

Pardavinėja užsienio 
kulkosvaidžius

Chicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
biskį šalčiau į vakarą. .

Saulė 
58.

WASHINGTON, r. 19. —Se
nato komiteto tyrimuose išėjo 
aikštėn, kad iš užsienio atga
benti kulkosvaidžiai yra par
davinėjami Jungt. Valstijose be 
jokių suvaržymų.

Taipgi paaiškėjo, kad leit.- 
kom. Strong dar tarnaudamas 
karo laivyne jau yra gavęs ko
misų iš amunicijos fabrikantų 
už amunicijos pardavimą čolom- 
bia valdžiai.

teka 6:80, leidžiasi 6:-

HAMMOND, Ind., r. 19. — 
Streikas Lever Bros, muilo 
dirbtuvėje liko atšauktas kom
panijai sutikus išpildyti svar
biausius darbininkų reikalavi
mus ir pripažinti unijų. Algų 
klausimas pavestas arbitracijai.

A

ST. PAUL, Minu., r. 19. — 
Northwest Airlines pasažierinis 
lėktuvas, skridęs iš čia į Chi
cago su 7 pasažieriais, turėjo 
sustoti Minneapolis išleisti 4 
pasažierius. Lakūnas Free- 
burg pastebėjo, kad sulenkia
mi nusileidimo ratai susiraki- 
no ir nebeatsidaro. • " 
vodamas ką daryti jis sugryžo 
atgal į St. Paul ir ten per pus
antros valandos skraidė virš 
aerodromo iki išdryso nusileis
ti be ratų. Per tą laiką su-v 
važiavo ambulansai ir ugnia
gesiai. Tečiaus jis nusileido 
laimingai, nė kiek nesužeidęs 
pasažierių ir tik kiek aplanks- 
tęs lėktuvą.

Tas pats lakūnas prieš kelis 
metus yra. išgelbėjęs traukinį, 
kai jis pastebėjo traukinio ke
ly degantį tiltą.

WASHINGTON. rūgs. 19.— 
Audinyčių darbininkų unijos ta
ryba įgaliojo streiko komitetą 
pašaukti strėikan dar 120,000 
darbininkų, kurie dirba rayon 
ir kaurų < aUdinyčiose ir. prie 
šilko dažymo. Komitetas^ gali 
juos pašaukti streikan kada tik

TAOKOW, Chin’.joj, r. 19.— 
Tūkstančiai nuskurusių pabėgė
lių atvyksta iš Geltonosios upės 
apiehhkių, kur jie potvyniuose 
prarado savo- namus ir maistą. 
Valdžia juos mano išk^i į ne
apgyventas Suiyan provincijos 
vietas.

Kiti tūkstančiai tebėra su
sispietę augštesnčse vietose pa- 

I lei Geltonąją upę, o kiti tebe
gyvena medžiuose. Yutien apie- 
linkėj yra apie 70,000 benamių 
žmonių. <: ■

TOKIO, r. 19.— Laikraštis 
Asahi sako, kad jo žiniomis, 
užsienio reikalų ministeris Ko
ki Hirohita siekiasi Japonijos- 
Amerikos-Anglijos taikos susi
tarimo. Jis numato, t kad ne
pasisekus 1935 m. laivyno kon
ferencijai, delei Jungt. Valsti
jų ir Anglijos atsisakymo pri
imti . Japonijos reikalavimus, 
pablogins Japonijos santikus 
su tom dviem šalim.

Hirohita esą nenorys, kad tie 
santikiai pablogėtų delei kon
ferencijos nepasisekimo, todėl 
norys, kad tbs trys šalys susi
tartų nekariauti. Tokią trijų 
didelių valstybių susitarimas* 
nors ir laikinis, daug prisidėtų

PARYŽIUS. IX. 3.—“Pariser 
Tageblatt” korespondentas pra
neša iš Karaliaučiaus, kad Til
žėje pastebimas sustiprintas 
kariškas prisiruošimas.

Didinamos kariškos dalys, 
daromi manievrai, plečiamos 
kazarmės. Visa tai daroma ne
paprastai skubiu tempu.

Tilžėje laukiama dviejų nau
jų pulkų—vieno pėstininkų ir 
vieno artilerijos. Skubiai per
tvarkomas dragūnų kareivines, 
kuriose bus apgyvendintas ar
tilerijos 
nupirko 
skyrius

Tilžės intendantūra trigubai 
padidino maisto atsaką paly
ginus su praėjusiais metais. Ka- 
riąlįįi, policijos ir smogiamųjų 

1 dalių sandėliai perpildyti gink- 
prie stabilizavimo ir nnramR^lalu’ ir '■kariška' medžiaga, 
nimo viso pasaulio.

Japonija jau klausinėja Ame-1 
rikos dėl to pasiūlymo.

pulkas. Karo valdžia 
1,000 arklių. Remonto 
perpildytas gurguole.

•Nesugal- matys reikalą.

Vokietija atims pi 
lietybę žydams

■ Streikierių vadas Gorman sa
ko, kad jis nesiskubins pasinau
doti suteiktomis jam galiomis 
ir dar palauks su pašaukimu 
'streikan tų darbininkų. Tuo 
tarpu jis dar šią savaitę pasiū
lys samdytojams naujas tai
kos sąlygas, būtent, kad tarp 
audinyčių darbininkų butų pa
darytas balsavimas ir kad jie 
išsirinktų komitetą, kuris ves 
visas derybas su samdytojais.

LONDONAS, r. 19. — Berly
no žinia sako, kad yra ruošiami 
nauji įstatymai, kurie atims 
pilietybę iš Vokietijos žydų.

Nacių valdžia taipgi uždarė 
visas masonų ložas Vokietijo
je, nes jos buk vedamos žydų 
ir trečiam reichui atskiros or
ganizacijos nereikalingos, ka
dangi prie nacių viešpataujan
ti pilna vokięčių tautos vieny* 
be. s . . • •

Farmų moratorium 
nekonstitucinis

BALTIMORE, Md
Federalinis teisėjas Chesnųt 
pripažino,' kad farmų mprato- 
riumo pataisa prie bankruto į- 
statymų yra ūekonstitucinė.

r. 19.-

EVANSVILLE, Ind.„ 
—Jau 11 žmonių pasimirė nuo 
miegamosios ilgos. 21 gi serga.

r. 19

Ir Maine valstija pašaukė 
miliciją

Valstijos milicija liko pa
šaukta į \Vaterville, Me., kur 
prie Lockwood iiudinyčios iš
tiko susirėmimas tarp strei
kierių ir policijos, kuriame ke
li streikieriai liko skaudžiai su
mušti ir 6 areštai.

Audinyčios mušeikos Spar- 
tansburg, S. C., puolė streikie
rius vandeniu it4 nuodingomis 
bombomis. Jie pirmiausia pa
leido į pikietuotojus ugniage
sių švirkšlei, o kai tai negel
bėjo, tai pradėjo Svaidyti dujų 
bombas.
2 streikierius subadė durtuvais

Belmon, N. C., milicija puolė 
streikieriuš ir du jų taip su
badė durtuvais ,kad vienas su
badytųjų jau pasimirė, o kitas 
dar kovoja su mirtimi. Tokiu 
būdu ’ audinyčių darbininkų 
streike žuvd jau 18 streikierių. 
Milicininkai prieč: puolimą strei
kierių smarkiai girtavę;

Streikieriai buvo pulti ir 
Little Falls, Y. Čia policija
irgi panaudojo dujų bombas.

&A: &

Atmetė socialistų 
kandidatus 1111-
> nois valstijoj

Reikalauja remti 30 
vai. darbo savaitę

19

CHICAGO. — Ateinančiuose 
lapkr. 6 d. rinkimuose balotu- 
se nebus socialistų ar socialis
tų darbo partijų kandidatų. 
Juos atsisakė patvirtinti vals
tijos rinkimų taryba, kuri pri
pažino tik 5 partijas—demokra
tų, republikonų, nrohibicinistų, 
progresistų ir komunistų.

Socialistų ir Socialistų Labor 
kandidatai buvo atmesti, nes 
jie buk neprisitaikę prie įsta
tymų, kurie reikalauja, kad par
tijos valstijos rinkimuose iš
statytų pilną kandidatų sąrašą.

Rinkimų tvirtinimo tarybą 
susideda iš gubernatoriaus, 
valstijos sekretoriaus ir vals
tijos auditoriaus.
. Socialistai ketina kreiptis į 
teismą.

Vokietija ginkluojasi 
svetimų šalių 

pinigais
WASHINGTON, r. 19. -Se

nato amunicijos komiteto tyri
muose išėjo aikštėn, kad Vokie
tija ginkluojasi ir statosi lėk
tuvus svetimų šalių pinigais, 
kurie “užšalo” Vokietijoje. 
Vokietija nemoka uį impor
tuotas prekes, teisindąmosi ne
turinti pinigų, be to neleidžia 
svetimšaliams išsivežti, savo pi
nigus. Taip surinktus pinigus 
nacių valdžia ir sunaudoja ap
siginklavimui, norą ji neturi 
teisės ginkluotis ,einant Verskl- 
lės sutartim.

t • fi' ■ i,“ ■ .*•». *, ... , ’ • ■ >'
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WASHINGTON, r 
Amerikos Darbo Feedracija iš 
visų kandidatų į kongresą ir 
senatą, kurie ieško jos paramos, 
reikalauja, kad jie remtų įvedi
mą 30 vai. darbo savaitės.

Dės Moines aptemo
DĖS MOINES, la., r. 19. — 

Visas Dės Moines miestas ap
temo sustreikavus Iowa Ligth 
and Power Oo. ir Dės Moines 
Electric Co. darbininkams. 
Tamsu ne tik gatvėse, bet ir 
namuose. Elektra yra teikiama 
tik ten, kur ji yra būtinai rei
kalinga.

Italijos kivirčiai su Jugoslavija 
blogina santikius su Francija

RYMAS, r. 19. Nesutikimai 
tarp Italijos ir Jugoslavijos 
tiek didėja* kad jie stato pavo- 
jun Italijos / susitarimą su 
Francija, kuris turėjo būti pa
siektas kai ateinantį mėnesį 
čia . lankysis Francijos Užsienio 
reikalų ministeris Barthou.

Eilė stalių dirbtuvių gavo už
sakymus pagaminti dėžės pat
ronams ir šoviniams.

Kasdien jauni žmones nuo 
18 ligi 25 metų amžiaus gauna 
įsakymus stoti kariškam apmo
kymui į 
dalis.

Naujus karius tuojau saikdi- 
na.
* Didelis 
laipsniuotų akmenų gauna civi
linius drabužius ir siunčiami į 
aerodromus, kur mokomi avia
cijos; tai atliekama Rytinės 
Prūsijos aerodromuose.

Tilžės kariško apmokymo ai
kštėje kas vakaras vyksta ap
mokymas juodų ir rudų smo
gikų burių. Be to, buvo bendri 
pratimai reichsvero ir smogi
kų dalių. Visa tai sudaro ne
paprastą Tilžėje judėjimą.

įvairias kariuomenes

reichwehro skaičius

Lietus su nuostolinga 
perkūnija

UAENA.— Rugpiučio 24 d. 
po karštos dienos buvo perkū
nija, kUri sudegino Kaliekių 
kaime gyvenamą namą; matėsi 
ir daugiau gaisrų. Pasakoja
ma^. kad vienoj vietoj trenkė 
gėlių darželin, o kitoj užtren
kė žmogų.

SOFIJA, Bulgarijoj, r. 19.— 
Gaisras sunaikino centralinę 
geležinkelio stotį ir jį gesinti 

kariuomenė. 
Gaisras dar tebesitęsia, o nuo
stoliai siekia jau $500,000. Sto
tį buk padegę makedoniečiai 
protestui prieš suėmimą, ar iš
trėmimą jų vadų.

ST. PAUL, Minn., r. 19.— 
Mrs. Martlia Našh, 44 m., kuri 
žinanti, kad ‘‘pasaulis man ne
tikės’, tikrina, jog ji nieko ne
valgiusi ir negėrusi per 7 me-

liko pašaukta

valgiusi ir 
tus.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Tek Canal 8500
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
E PO VANAGO 

SNAPO
Aš, kaip ip kiti paukšteliai, 

prie kiekvienoj progos skrai-

mu. Kas jam! Jis buvo tam plaukės ar rudaplaukės? 
skridimui priešingas, taigi ir Vienas vyras pagalvojo, pa- 

: “Mergina-

——————————r------ ----- -———   

Po Prano Bagdono, Mato Sa
dausko, kas bus sekantys?

Lietuvos žmogus.

NERVIŠKOS MOTE
RIS RANDA SURA

MINIMU

Ketvirtadienis, rūgs. 20, ’34

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
Pinigus uetuvoh
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Jurgio į r kepurė. Jįs visiepis 
pavydi, visus kandžioja* Vi- 

dinėju ir žiurineju, kas dedasį sįems blogo velija, amžinai 
šiame margame pasaulyje.! persisunkęs pagiežos nuodais. 
Nedėldienį buvau nuskridęs Mes skridimo rėmėjai žinome, 
prie lietuvių bažnytėlės pasi- jog skridimas įvyks tik tada 
žiūrėti, i 
niausiai man 
vargonus gaudžiant, 
maldos pasibaigė, tai žmones šiandie, I 
išėjo iš bažnyčios ir pradėjo tikriname, 
krjtikuotis bei r’ - *• • - 
tikas varinėti. Katalikai sus- neprisirengimų 
tojo prie bažnyčios, o bolševi
kai ir kiti toliau ant kampų.
Jie kai riečia, tai riečia viso-' sitaiko ir peštynių; Vadinasi, 
kias nesąmones. Tavorščiai, pradeda grįžti senovės laikai, 
pasigavo “Clevelando Lietu-1 Tačiau smuklininkams pa tar
ytų Žinias,” kurias leidžia p. 
P. $., ir pradėjo jas visokiais 
budais terlioti. Sako, mes tų 
ponų pamokysime už vartoji
mų tokių žodžių, kaip “uoy ot 
stun”.

norėtų, kad neįvyktų ar kad galvojo ir atsakė: “Mergina, 
nepasisektų! Toks mat jau to jei ji bagota, tai nors sena ir 
‘Japo’ vairuotojas. t Gi sujig kuprota, ale visvien greičiau

kas ten dedasi. Malo- kada pasekmės 
buvo girdėti bus visapusiškai 

Kai pa- Koks skirtumas?

Dabar jos Giria Lydia E 
Pinkham’s Vegetable 

Compound .
vyrų pasigaus.”

Gal tai ir tiesa.
—O—

Man teko patirti, kad Cle- 
velande viena šeima vis dar 
tebeverda munšainų. Kad

to skridimo “macnesnis” butų, tųr nesigai- 
užtikrintos. p jr ‘lajaus.”

Jeigu ne; Matomai, kostumerių turi, 
tai rytoj. Vienok už-!nes kitaip nebizniavotų. Atsi

joj skridimas randa žmonių, kurie gali gerti 
visokias poli-1 įvyks ir neręikęs gailėtis už pile kų, jeigu tik skystimas

— .> -
Musų smuklėse kai kada pa

nesupratau, kų tai galėtų rei
kšti ir kodėl musų tavorščiai 
taip labai karščiuojasi. Paga
lios, aš su savo snapu paga
vau ta laikrašti ir pradėjau jį 
vartyti. Žiurėjau, žiurėjau, 
bet niekur tų baisiu žodžių 
neužtikau. Tik vienoje vietoje 
pastebėjau tokį išsire’fškimų: 
“nuts to you”. Matomai, tie 
žodžiai musų tavorščius taip 
baisiai ir sukiršino. Tik jie 
perskaitė juos iš antro galo.

Well. jeigu ilgiau pasitrina 
ant kampų ir paskaitys tų 
laikraštpkų, tai gal ir apšyie- 
tos daugiau įsigys.

tina apsižiūrėti. Peštynės gali 
privesti prie liūdnų pasek
mių : netekimo laisnio. Prieš 
prohibicijų į tai buvo žiūrima 
pro pirštus, bet daba’* dažnai 
uždaro tas smukles, kur įvyk
sta peštynės.

—o—
Grybai.

Prasidėjo grybų sezonas. 
Na, o lietuviai yra dideli gry
bų mėgėjai. Vieni jų mėgsta 
grybus rinkti, o kiti juos val
gyti.

Mano vanagiškas suprati
mas yra tokis: rinkti grybus 
yra visai nepavojingas daly
kas; bet visai kas kita su jų 
valgymu. Pirmiausiai patariu 
rinkti tik tokius grybus, ku
kiuos tikrai ir gerai pažįstate, 
kad jie nėra nuodingi. Surink
tus grybus reikia kokius tris 
ar keturis kartus nuplauti, o 
paskui gerai išvirti. Ir tik ta
da juos yalgyli.

Nors if sakoma, kad grybai
yra “patieka”, bet kartais jie 
gali būti ir nelaime. Tad gerai 
apsižiūrėkite. Su snapu.

kraštutiniai 
“vožnų sei
fam seimui 
O be delc-

Cleveland, Ohio
Visokios margos žinutes

sci-

Oi, tas seimas, tas seimelis!
“Dirva” rūkė, rėkė ir staiga 

nutilo. GaJ jai kvapo pritru
ko begarsinant savo seimų, 
kur turėjo suvažiuoti visi vi
duriniai ir visi 
ir atlaikyti baisiai 
mų”. Atrodo, kad 
delegatų trūksta.
gatu, šiaip ar taip, nevisai pa
ranku seimas laikyti. Tokiu 
būdu sandariečiai su dirvi
niais “sojuzo” gal ir nesuda- 
rvs. Visai vienybei bus “bai, 
bai”.

“Clevelando Lietuvių 
nios“ apie tų šaukiamų 
m a rašo sekamai:

“Kada seimavosime? —'Vi
durinė sriovė* matomai išdžių 
vo ir vieton sriovės beliko tik 
ravo dugnas. Klausite kodęl? 
Na gi pažiūrėkite. Garsieji 
vietos proponatoriai ir seimo 
šaukėjai visai pamiršo net tų 
‘seimų’ savo ‘lapuose’ pagar
sinti. Ar nebus tik lėkimas 
(rėkimas) kaip sakalo, o nu
tūpimas kaip vabalo, Vyru
čiai mes jums seimavoti ne- 
pavydžiame, bet mes bent 
nematome, o jus net slepiate, 
kokiems galams panašus sei
mas. Jog suvest į vienybę ir 
draugingumų nėra galimybės, 
kuomet jus draugiškumų tar
pe lietuvių

Pasakyta 
teisingai.

Pastaruoju, laiku pas mus 
pradėjo pusėtinai siausti gar
nys. Gerokų skaičių lietuviš
kų šeimų jis apdovanojo tai 
dukterimis, tai berniukais. 
Butų viskas tvarkoje, jeigu jis 
prisilaikytų vienodumo: jeigu 
sūnūs, tai visiems sūnūs, o 
jeigu dukteris — tai dukteris. 
Dabar vieni džiaugiasi, o kiti 
jaučiasi lyg truputį nusivylę.

Besųkįnėdųmas apie “Dir
vų“, pamačiau pro langų Ka
ziuku. Vargšas labai susirūpi
nęs ir suvargęs: ndt jo plau
kai kažkaip keistai pasišiaušę. 
Jis su savo (Langučiais karš
tai diskusavo. Matomai, laike 
seimų, kaip čia suvesti sanda- 
riečius su dirviniais į bendrų 
frontų.

ardote. Fe!” 
trumpai ip labai

svetima ligų.Serga
< Jau nekartų esu rašęs, kad 

Kaziukas neį pirš|o ųeppjudi- 
no antrojo skridimo naudai. 
Tačiau juo jis bgisiųi
spsirupjno ir lieja graudžias 
ašaras. Ir keiseiųusįas dalykas 
yra tas, kad dųugįgusiai duks
lų tie, km*ic visų |ąįkų skridi
mui buvo priešingi. O tuo tur

—o—
Oras jau gerokai atvėso. 

Greit ir mano vanųgiškam 
kūnui reikės šiltesnių drabu
žių. Kai įvyks bendrų fronto 
seimus, tai gal nepamirš nei 
manęs, Busiu vanagiškai dė
kingas.

Karkas “Clevelando Lietu
vių žiniose” parašė, buk koks 
tai socialįstas nupeikė Chica- 
gps yargonįninkus.

Jeigu tai taikomų šĮųm sky
riui, tai turiu pasalti, jog 
jokio peikimo nebuvo. Be rei
kalo tad bąMopia (PfrfyH

pu skridimo nuoširdus rėmėjai blogą tpib kur jo yisųi perą, 
.pilnai pritaria taip,-Md skri- Reikia ne lik skaityti, bei jr 
dimas butų vykinamai lik ta- suprasti, kas parašyta, 
dų, jo pasįųekįmąs bus 
užtikrintas.

J Kaziuko sapųliojjpiųs lfi-psįt.ųikp ppgįrstį, štųį šięįpįs 
ykusiai ųtsųkp ĄClevė- j dįepęmis girdėjau, kųip dų 

► Lietuvių Žinios”. Jos vyrą} karstai dįskųsąvo jr 
| stengėsi išspręsti |cląuąįpią:

—o—
Juokjngų dalykų kaftaįs par

bai y:
lando Lietuvių iinM
rašo:

“ALJĄSS — Vietos ‘lapafc’ . kokios merginos greičiau ap- 
vis ‘rūpinos* antruoju skridi- j siveda, — juodbruvės, gelton-

niaenus.
—o—

Vienas žmogelis užsimanė 
atsidaryti saliunų. Jau ketvir
ta savaitė, kaip saliunas 
nai įrengtas. Visa bėda 
ta, kad kostumerįų nėra, 
o kai kostumerįų nėra, tai 
užsimoka nei alų laikyti.

vargas taip bizniavo- 
nėra kostuinerių. Sa- 
.tenka viduje tupėti 
graužti.

Dirva” rašo, kad jos krikš- 
naujo- 

dalyva-

y—^^Americg’s

favorite!

Thetantalizing flavortof truemay. 
onnaise and true old -fashioned boflecl 
dressing newly combincd! Smooth 
and vcfvety, made in the cxdusive 
Kraft Mirade Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

pri
tik 

Na, 
ne-

Tikras 
ii, kada 
vininkui 
ir dujės

vai

tyriose, kurios j vyko 
sios parapijos darže, 
v o visi.

Gal visi ir bu y o, alc 
ros kūmos nebuvo, 
kur negalėjo surasti. Matomai, 
turės importuoti iŠ Chicagps 
Tribūnų, kad pabūtų už kū
mų. Tųsyk ir vėl bus balius.

y —Snapas.

tik sto
jos n i e-

Cleveland, Ohio
Prieš '‘Dirvų” tapo užvesta by

la; reikalaujama $25,000

“Dirvos” leidėjas ir redak
torius, p. Karpavičius, ant ga
lo, priėjo liepto galų; jam ta
po iškelta byla dėl šmeižimo. 
Bylų iškėlė p. J. Armonas, ku
rį prieš kiek laiko “Dirva” 
šlvkščiausiu budu išniekino ir 
apšmeižė.

tą, kad p. Armonas apskundė 
“Dirvų” ant $25,000.

“Dirva” niekuomet nepasi
žymėjo rimtumu. Nepatinka
mus žmones ji purvindavo 
kiek įmanydama, — be galo ir 
be krašto, ši byla gal, paga
lios, įtikins jų, kad viskam yra 
rubežiiis ir kad laikraščiui rei
kia laikytis tam tikro padoru
mo. — Žvalgas.

korespondencijos!
Racine, Wis

Iš lietuvių veikimo.

Budens vėsesnis oras judina 
jausmus yietos lietuvių imtis 
veikimo. Lietuvos Brolių Dr- 
stė nutarė ruošti balių. A. L. 
T. Sandaros 35 kuopa ruošia 
nepaprastų rudeninį piknikų 
rusėjo 23 d. p. S. Mockaus 
Rivcrview Parke. Yra skelbia
mas vyrų gražuolių kontes- 
tas, Turim savo mieste išsi-

Aurora Paiva (viršuj) iš Sacramento, Cal., motina 11 
parejuęi iš laukų namo rado dvi savo dukteris 6 ir 7 m., 

išgėdintas ir nutroškintas ledaunej (viršuj dešinėj). (Po ilgo 
tyrinėjimo jos supus Civerino, 15 m. (apačioj vidury, kartu su 
savo tėvu Henry kamantinėjamas koronerio), prisipažino, kad 
tai jis visų tai padarė. Jis išgėdino sesutes ir vėliau uždarė 
ledaunej, .nes jos nenuplovė indus taip, kaip jis norėjo.

ku

“Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound pastebėtinai man pagelb
sti. Aš priimdamau ji nuo nervišku
mo, ir jis sutvirtindavo ir suramin
davo mane. Aš turiu dabar naturalę 
ir sve’ka išžiūra- ir geresni apetitą.” 
—p-nia Lutu Cronin, 2939 131st 
Point Place, Toledo, Ohio.

“Aš esu 47 metu amžiaus. Aš 
kentėjau nuo nerviškumo ir bjauraus 
galvos skaudėjimo. Visa laika aš 
jaučiaus silpna ir pavargusi. Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound 
be abejo man pagelbsti. Mano ner
vai sveikesni. Aš gerai galiu miego
ti ir jaučiuos sveika ir tvirta.” — 
D-nia C. Richards, 870 Coney Island 
Avė.. Brooklyn. N. Y.

rinkę Wisconsipo gražuolę. 
Dabar išrinksim ir gražuolį, 
tai bent turėsime porelę.
S LA. 100 kuopa priims na

rius už pusę įstojimo. 
Vielos lietuviai. naudo

kitės ta proga. 1
Kunigas Antanas Balinskas

da Vytauto Didžiojo Muziejum 
Te primins jos ainiams, kaip 
lietuviai išeiviai mylėjo ‘savo 
tėvynę.

Prof, J. Tonkūnas, 
(Švietimo Ministeris

Komiteto pirmininkas.”
Iš . to laiško matosi, kaip Vy

tauto Didžiojo Komitetas, ku-

TUŠTI LEBELIAl 
ANT KENŲ

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT

O 1AAU111 tu (CIO, IV V4

mirė rugsėjo 8 d.; palaidotas rjs yra Muziejaus statytojas, 
11 d. rugsėjo šv. Stanislovo brangina Amerikos lietuvio do- 

larnavo kaipo ku- yanų. Tai ne pirma ir ne pa
pigus per 12 iW§tiį Racine Šv.'sįutine amerikiečių dovana Vy
kapinėse. vanų. Tai ne pirma ir ne pa-

Kazimiero parapijoj ir Šv. 
Gabrieliaus parapijoj Mil- 
waukce, Wis., — ten ir pąlai- 

. dotas. Racine atlankydavo,J(jžiojo Muziejaus statybai. Geis- 
sekmadieniais ir ant pareiga- t-0].jcs dOVanos šiam
1 avimo.

Walter Ordans yra gerbia
mas vietos 
Mcat Markelo biznierius. Turi 
Racine tris skyrius. Gyvena 
1201 Milwaukee: avė. Toj pa
čioj vietoj turi įpuikiai įreng
tų Meat Marketų. Linkėtina 
musų tautiečiui dar geresnių 
pasekmių savo užsičmime! I(.

tauto Muziejui. Nežymus ame
rikiečių skaitlius yra pasiuntęs 
pinigines dovanas Vytauto Di-

JOKS grosernin- 
kas nepamis 1 i s 

Į apie tokius lebe-
i‘U8, J’8 ^*no’ ima daugiau nei 
vardą geram pro- 

” ~ duktui padaryti.
Tečiau jis žino, 

kad ir vardas reiškia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos įmonės, nuo įspū
džio, kurj jie daro, štai kodėl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th' Place and 

Halsted St.

Listenne beveik mome raliai 
užmušą turinčias bendrumo 
iu paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jutų 

, gerklę, kada bakterijos ją su- 
ukaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidimt Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių Šaš
ke 2 % žiemos mėn,esių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerki; su Lišrerine tiktai ik 
tesirgo šalčiais. turėjo H 
trumpesniu, ir* M lengvesnius ię 
už tuos, lurit nęriplpvė. , 
La m bert Phar'iHacal Čb., St. 
Louis. Mo.

-------------- 9 IYUU VVIYAVO V4V V CV11V0

didžiajam Lietuves kultūros
, židiniui plauktų ir toliau. Bet 

lietuvių ir gąbus!štai, paprast(> Lietuvos kaimie-

Amerikiečio kank
lės Vytautu Didžiojo 

muziejuje Kaune
žemiau talpinamus Lietuvos 

švietimo Minįstęrįo, profeso
riaus J. Tonkūno, padėkos laiš
kas p. Matui Sadauskui iš Mal- 
•tawan, New Jęrsey:
“Vytauto Didžiojo Muziejaus

Bumai, Kaunas.
Gerbiamas Tamsfa,

Vytauto Didžiojo
Tamstos siųstas kankles gavo 
ir už jas nuoširdžiai dėkoja.

Komitetui malonu, kad Tam
sta tolimam užjury gyvenda
mas nepamiršote sąvo tėvynės 
ir tas kankles, kaipo ženklų 
meilūs tėvynei, Komitetas (lė

čio sūnūs, p. Matas Sadauskas, 
duoda kitų gražų ir sektinų 
pavyzdį: jis padaro kankles ii 
jas dovanoja Lietuvos Muzie
jui.

Kiek pirmiau, kitas Lietuvos 
emigrantas, dailininkas Pranas 
Bagdonas Įš West Orange, N. 
J., padovanojo tam pačiam Vy
tauto Didžiojo Muziejui labai 
brangų ir senoviškų paveikslų, 
kurį jis buvo iš Lietuvos atsi- 
yežęs Amerikon.

Pas Amerikos lietuvius yra 
daug brangių, muziejui tinka
mų, dalykų, kurie čia bercika- 
lo nyksta, kada jų vieta yra 
Vytauto Muziejuje. Amerikos 
lietuviai prie progos galėtų pa
rinkti ir kitokios medžiagos iš 
Amerikos gamtos ir praeities 

Komitetas Į ir padovanoti Kauno muziejui. 
Tokiu budu Vytauto Muziejuj 
Kaune susidarytų nemažas A- 
merikos lietuvių dovanų rinki
nys. Vytauto Muziejus tokioms 
dovanoms paskirtų atskirų sa
lę, kuri darytų garbės Lietu
vos išeiviams.

bendros laidotuvės šešių streįkųojan^ių audipyčių darbininkų, kurie liko 
šauti Honea Path, S. C. Gilumoj, po dangčiu matytis šeši nųkautųjį

’'A-W :■ •w«i’*wr

Masins nu-
, po dangčiu matytis šeši nukautųjų karstai. w

Reduces COLDS

66%
MENtts RUPTURA Įminga 
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturps, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl vancose gyslų, 
BELTS, ARCIIES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. *

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti We)ls St.

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAD 
SYME. Oficialč Gelžkelių Inspekciją 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GĄIDOS DAINAVIMUI ir Muzikalrškiems Inatnimen- 
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS.
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kąss, sav, 

4216 Archer Avenue.
...........      ...»...........—Įl> ..........—R—

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swhnming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Gerkit

~****
STRAICHT KENTUO# 
jpuBęoHj:

« yrT«r®»»<0"

ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse
Mutual Trįjų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos 
Degtinės

Mutual LiporCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803
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kvailystes pasakoti

iii

Geras cigaretas gali jums duoti daug užganedinimo, ir mes no 
rime kad jūs pabandytumete Chesterfield.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

7.s7c/7/nčxr dalyvavo
200 svečiu.

1b prašo Lietuvosžmonėsr 
Eip pataria Lietiwos bankai

KĮYJ VIE.W ^UOOBNLV 08-
^TCIUCT-BO BV A STRANG& FlO- 
UR.E STANJOINIO INI Tme DOORVVAY. 
Mię UGA.D UOCHKED LIKĘ A DlS- 
TĮORTBO . aOUQO. L4B WQQ£ A 
‘gua-sfcOH£_. ipcąSck .

■ i

ĮĮfcįftŠį'gg...............
IKjO^

SbuDDENUV A VE-PV 0RUCJMT UI0MT 
BLJNJDED me. IT $GBMBD TQ *■ 
BE COMiKJG .FROM AN OOGN 
OOOQ. J COULD OUT SOME-
TMING TMAT LOOKSp LIKĘ CMEM- 

........ ■ ’ ■

rie
gaus

geidavo, kad sumanytas škrM 
dimo žygis butų vykinamas ir 
prade jo siųsti aukas iš visų 
pasaulio kraštų, desėtkais, 
šimtais ir tūkstančiais dolerių 
ir teikti patarimus ALTASS 
valdybai, kad lėktuvas butų 
kuotvirčiausiai įrengtas. Skai
tantis j visuomenės valių at-

NAKTIE NV .
................. . I

Pinigų Miinhmo Skyrius at
daras kasdie nuo K v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. rytą iki 1 v. p p. 
..........uTiTgg,................. ,i>i»ii.yirtww ..... 'i.... ...... .........

25 centų ųukos ,
John Shawer, Mary Bartkus 

$1,00 surinko Mrs. MzResząs.
Viso ............ ...............

Springfield
Rinkėjas: V. černauskas
$1.00 aukos

Stasys Janarauskas, 
Černauskas.
50 centų auka

Mr. Greenin^ ‘
25 centų aukos , .

Antanas Kliauga,
Yates, John Starįęvich

I •*

30 centų auka ' J
Jonas Stravinskas. 1
viso..... ........... L.:.:.;

S t. Charles .
Rinkėjas: J. Stanislovaviėius
$1.00 auka . .

Pelnai kai kurie iš tų žino 
nių šaukė per tuos pačius šal 
t ibius, ] 
gia antrąjį skridimų, kad pa 
įdus ir ♦ Girėnas/ “apgavikai” 
“kad neskris jie, neskris 
jų kelnės pertrumpos”. 
sveikai protaujanti visuome 
nė pasiduos tokiu gaivalų į 
takai?

Niekuomet I

Kuone visi iš svečių pasakė 
po trumpų prakaibėlę linkė
dami 
liau laimingo gyvenimo 
žiu minčių buvo 
ypatingai puikus 
mas p. R. šniuko 
siųstas iš Lietuvos 
Gasparaičius didžiai sujaudi
no. Iš džiaugsmo juodu net 
apsiverkė ir nuoširdžiai dėko
jo, kaip už linkėjimus, taip ir 
dovanų, puikų seklyčios setų, 
kurį jiems draugai buvo 
pirkę kaip

Nors 
darbo žmonės, 

Ijuodu protingai 
I venti, tarybų

ištvermės šitam 
kuris įat- 

piisaulio akis į 
lietuvių rolę pasaulio orlai- 
vininkystės tobulinime. Jiems 
butų daug geriau, ir jie slap
tai geidžia, kad lakūnas ir Li- 
tuanjea Antroji žūtų ir dingtų 
j urų t gelmės 
pa’tĄkintos jų didelės politiš-' 
kos ir asmenines ambicijos. 
Ar tokiems žmonėms gali; vin

Me <rrAJ=teo av me a sec 
onjos akio saio IN a auri* 
E-R AL.' VOlCE/^SRlNO MlM !N|." I 
wa£ -reiz&b BV ĄN Af- 

paoACMEn vycrH

surprise .
Gasparaičiai paprasti 

et kadangi 
mokėjo gy- 

i meile ir sutiki
mas viešpatavo, tai jie įsigijo 

į savo nuosavų gražių reziden- 
’cijų ir dabar gana pasiturin- 
įčiai ir pavyzdingai gyvena, 
i Linkiu jiems laimingai su
laukti ir auksinių vestuvių.

— Raitas.

i^įluĮtjJjiįayiau, kų mes turimę 
k<ilfin'tiwddl to apvylimo? Ar 
ALTASSi narius Kartanų, Gęj-

&ų ir kiįtiĄš^ kiltie na- 
net $3,- 

000.00, kad tik skridimo ne- 
už.yįlkinus ir suspėjus laiku 

^S^įlarydl? Butų bepro- 
S^fltinti tuos žmones, ku- 
UO.i savo pinigų, nei bran- 

laiko nesigailėjo, kad 
tartas visuomenei žodis 

butų išpildytas. Ar jie kalti,

Skridimo (didėjimas.
Amerikos (lietuvių išeivijoj 

dar nebuvo lokio solidarumų 
nei vieningų pastangų bent 
kokiam žymesniam veikime, 
kokis pasirodė įvykinimui 
antrojo skridimo per Atlanti- 
kų. Tur būt kiekvienas gi
liau protaujųs lietuvis aiškiai 
suprato, kad tokio' žygib pa- 
sekmingumas primušė ‘ ne 
nuo Dievo malones * nei geni 
norų, bet nuo lėktuvo nįąšinč- 
rijos tvirtumo ir lakūno su- 
gabumų valdyti .1° vairų, i

Amerikos, Lietuvos ir kitosi

iPp. Gasparaičiai iš 
kilmingai šventė si 
dabrines vestuves(Tęsinys)

ILLINOIS 
Benvyri 
Rinkėjas: P. Zelvis 
$1.0^ »auka

Emilija Palangiškis 
50 centų aukos

Ona Stasiulienė, Mary 
man. . ‘
25 centų aukos

A. Kelpšas, Joe Balašius.
Viso ............................. $2.50

Chicago
Rinkėjai: E. Petrauskas, S. Ma
žeika,* V. Rekaszi, J. Rusąckas, 
A. Paukštis, J. Sinkus.
$10.00 auka

Šy. Isidorius Draugystė 
$5.00 auka

William Waldo
$2.00 aukos

John Yuraška, Victor Balčiū
nas, Jonas Bakšys.
$1.00 aukos

K. Saluckas 
Sniečkus, G. H. Tūrio, M. Kav- 
lak, J. Mitkus, S. Jogminas.
50 centų aukos

P. šnapštis, L Kublinskienė. 
25 centų aukos

Marijona Gudaviniutė, Ed. 
Gudavičius, Anna Paukštis, 
Frank Kenstaisy, .Antanas 
Smailis (?),, Elizabeth Petrau
skas, Felicija Puchkors, Tecla 
Pavilonis, Alice Pavilonis, Tony 
Abromaitis, Kazimieras Ku
činskas, Jonas Tičkus, Petras 
Motėj unas, John Dedinskas, 
Ben Staneirkus,( G. Vaitkus, A. 
Daugėla, J. Walantinas, Julius 
Piliponis, Anton Kinas.
$1.25 aukų surinko: Kazimie
ras Kazanauskas, Vladas Kodis, 
Jonas Zymontas ir William Ru
daitis.

Viso ......................... $39.50
(Didesnė dalis Chicagos au

kotojų vardų tilps vėliau). 
Chicago Heigbts 
$1.00 auka nuo

L. Yokubowski < ■ 
DeKalb
Rinkėja: Mary Petrauskas 
$1.00 auka

M. 'Petrauskas
50 centų aukos .

O. Kizienė, O. Pavarotnikie- 
nė, V. Mankevitis.
25 centį aukos

F. Pavarotnikas, J. Pavarot- 
nikas, J. Glebauskas, A. Andri- 
šunas, A. Mankevitienė, J. Man
kevitis, J. Marlikonis, A. Ba
rauskas, O. Feyerharm, A. Nel- 
son.

Viso .. 
Downers 
Rinkėja: 
25 centų 

Vincas 
Burdulis, 
korienė, V. Shurn, George Mar- 
tinet. .

Viso ............... ..........
E. St? Louis 
$1.25 auka nuo

Mrs. Karpus 
Kewanee 
Rinkėjas: L. Vaišvilas 
50 centų aukos

Aleksandras Petkus, Grasil 
da Petkienė, Vincentas Lizdas 
Laurynas Vaišvilas.

Viso ....................
Maywood
$2.50 aukų surinko

Aleksandras Makaveckas 
25 centų auka

Mrs. Stankus » 
Melrose Park 
$2.50 aukų nuo

Paul Kavecky 
Rockford 
Rinkėjai: Dr. W. Yovaish, Mrs. 
M. Reszas..... . .......
50 centų aukos

Albert Goodman, Dr. Yo
vaish.

NAUJIENOS, ChlcaM.
sižvelgianti skridimo inicialo? 
riai rūpinosi, kad lėktuvo^ 
butų kuo guriausiai įrengtas, 
ir kad butų įrengtas laiku, 
kad šių vasarų perlėktų klas
tingų j į okeanų ir Išpildytų vi
suomenės pageidavimų.

Bet deja, mums 
laukt pavasario ’ 
dienų, kad lakilpo gyvybę ir 
bhingų visuomenės turtų “Lį- 
tuanicų Antrųjų” dabar ap
saugojus nuo dabar gręsian
čių perdidelių pavojų.

Skridimo atidėjimas, kad 
bęręikalingai, ųeštatyti Jaku-

jaunavedžiarns” ir to- 
Gru- 

išreikšta, 
pasveikini- 
buvo pri- 
kas ponus 

sujaųdi-

BRIGIITON PARK. — Jo- 
ir lova Gasparaičiai, pla- 
ipsišviclc ir gerai pasižy

mėję savo veiklumu tarpe pa- 
>angin’ii liHnviu visuomenes, 
šventė bei iškilmingai apvaik- 

kad tik butir suv<> 25’kių-; mc,% žc- 
C l nybinio gyvenimo jubiliejų. 

Iškilmės įvyko pereitų s?k- 
ihadienį. rugsėjo 16 d., puoš
nioje Liepos salėje.

Matyt. Ilonai Gasparaičiai 
turi plačių pažintį, nes daly
vių buvo virš ' dviejų šimtų, 

per kuriuos šįmet der-|tarp kurių buvo ir pasižymė
jęs teatro tėvas B. Vaitekūnas, 
visų mylima dainininkė p-lė 

nes Ančių te, p-na i Čepukai, p-ai 
Ari Kemešiui ir daug kitokių įžy

mių ir visokios profesijos 
žmonių, kurių visų pavardžių 
negalima suminėti, nes užim
tų daug vietos.

Juozapas Misevičius' * < 
25 centų aukos ' -

Jonas Grįčiunas, Ona Medz- 
viega, Romaldas Gričiunas, Jo- 
kimas Stanislovavičius. 5

Viso ........................... • $2.00
(Bus daugiau)

mrnr- -f "1 m 1 'i 1 • *  " 'T"—* .............. " 11

kad dabar siaučia blogi orai 
ir kad bendroves, gaminu
sios instrumentus nesuspėjo 
atlikti darbų laiku? t

Politiški padaužos gali vi- 
ię^ias
kad tik visuomenę nustotų pa 
sitįkėjimo
kulturinguip ^r|) 
kreips viso

. . . beveik kiekvienas cigareto rūkytojas tų 
bet čia kai-kurie kiti faktai laikyti mintyje ...

Idant cigaretas butų lengvesnis ir geresnis jis privalo būti paga
mintas iš lengvų, nunokusių turkiškų ir namie-augintų tabakų.

‘ ' Mes pageidaujame, kad jūs gulėtumėte nueiti į fabri-1 ‘1
kus ir pamatyti kaip jie gamina Chesterfield. Lengvas 
nunokęs tabakas supiaustytaš ilgais lygiais šmoteliais 
—paskui supakuotas į cigaretę, taip kad Chesterfield 
tinkamai ir lygiai degti/. (

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. RLLĄW

■;................... ................................ . ■
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PAMINKLAS MOKSLININKUI

Chicagoje atsidarė augštoji Steinmetz vardo mo
kykla. Tas vardas buvo parinktas mokyklai tikslu pa
gerbti atmintį vieno didžiausiųjų mokslo vyrų, kokių 
yra kada nors turėjusi Amerika.

Steinmetz buvo vadinamas “elektrikos burtininku”. 
Jisai padarė elektrikos srityje daugiau, negu kuris ki
tas mokslininkas; o grynai praktiškų išradimų skai
čium jį pralenkė tik garsusis Edisonas.

* Steinmetz praleido beveik visus savo subrendusio 
amžiaus metus. Schenectady, N. Y., darydamas eksperi
mentus puikiai įrengtose General Electric laboratori
jose. Jisai surasdavo laiko, tačiau, ir visuomeninio ju
dėjimo reikalams. Jisai buvo veiklus socialistų partijos 
narys ir, kaipo jps kandidatas, buvo kartą išrinktas į 
miesto iždininkus.

“MALONU ĮSTOTI” J TAUTŲ SĄJUNGĄ

Antradienį sovietų Rusija arba, kaip ji save titu 
luoja, Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjunga, buvo 
priimta į Tautų Sąjungą. Trisdešimt-devynios valsty
bės balsavo už jos priėmimą ir tik 3 prieš.

Ispanijos atstovui pakvietus komisarą Litvinovą, 
jisai atėjo ir pasakė kalbą apie sovietų susirūpinimą 
pasaulio taika, pareikšdamas, jogei jo valdžiai esą “ma
lonu įstoti į Sąjungą”. Visi žinojo iš anksto, kad bolše
vikų valdomas kraštas taps Tautų Sąjungos nariu, to
dėl antradienio ceremonija nieko nenustebino.

Bet tarp Litvinovo dabar ištartų žodžių ir to, ką 
Maskvos diktatoriai seniau sakydavo apie Tautų Sąjun
gą, yra labai ilga distancija. “Neklaidingasis”. Leninas 
vadindavo tą pasaulio tautų organizaciją “imperialis
tinių banditų sąjunga”. Ar Tautų Sąjunga dabar yra 
geresnė, negu kad ji buvo seniau? žinoma, kad ne. Pa
sikeitė ne Tautų Sąjunga, bet bolševikų nuomonė apie 
ją. Su jais atsitiko tai, kas atsitinka su žmogum, kuris 
prispiaudo j šulinį, o paskui iš jo geria.

“Naujienos” seniai sakė, kad sovietų valdžia bus 
priversta stoti j tą organizaciją, nes joms buvo aišku, 
kad bolševikiškos frazės apie “imperialistinius bandi
tus” yra tik propagandos burbulas. Kuomet bolševikai 
skelbia ką nors baisiai “revoliucingo”, tai galima būti 
beveik tikram, kad jie, praėjus kuriam laikui, elgsis vi
sai priešingai.

To neveizint, reikia pasakyti, kad šis sovietų val
džios žinksnis yra žengtas teisinga kryptim.

Apžvalga
TURfiTŲ JIE APSIVALYTI

Lenktyniuodami su “nenuil
stančiais” bolševikiškais plepė- 
tojais, klerikališki ir “tautiš
ki” organai atakuoja kiek įma
nydami ALTASS valdybą ir 
stengiasi sudrumsti visuomenę, 
kad trans-atlantinio skridimo 
reikalas butų sugriautas. Kito
kio tikslo jie, žinoma, negali 
turėti, nes jeigu jų tikslas bu
tų pataisyti tą, ką jie maito ta
me dalyke negero, tai jie ma- 
žų-mažiausia pasistengtų patir
ti faktus, o ne fabrikuotų me
lagingas istorijas.

Vienas tų organų, pav. pasa
koja, kad ALTASS valdyba 
“klausė” Kaune, koks esąs oras 
Europoje, kitas net prasima
no, kad valdyba “prašė”, kad 
Lietuvos Aero Klubas duotų 
patarimą. O tuo tarpu valdyba 
apie jokius klausimus arba pra
šymus nefa nieko girdėjusi.

Ki<tas dalykas. Valdyboje yra 
artimų tų laikraščių redakci
joms žmonių, ir net oficialių jų 
srovių atštpvų. Bė to, jų re
porteriai įeina j AtfASS spau
dos komisiją. Kada jiė^horė* 
daVo; ji# atsidavė J ‘Wytds

susirinkimus ir į' vietinių komi
tetų konferencijas. Jeigu jie 
neturėdavo laiko ateiti, sekre
torius jiems pasiųsdavo arba 
kartais pdts nuveždavo prane
šimus apie svarbesnius daly
kus. žodžiu, progų patirti apie 
tai, kas dedasi % organizacijos 
viduje, jiems netrūksta. Bet 
jie tuo nesirūpina. Užuot suži
noję faktus, jie pasiskubino iš
eiti su begėdiškiausiomis ata
komis prieš valdybą, ypatingai 
taikydami savo nešvarius šū
vius į tuos josios narius, kurie 
daugiausia dirbo ir daugiausia 
prisidėjo prie fondo sukėlimo 
ir lėktuvo aprūpinimo reikalin
gomis jtaisomis.

Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, 
kad jie yra nuoširdus skridimo 
rėmėjai Jr nori, kaip jie giria
si, apsaugoti visuomenės inte
resus? Nieko panašaus. Tie, 
kurie per savo atstovus daly
vauja organizacijoje, bet nepa
deda jai nugalėti josios keblu
mus ir da patys juos tyčiomis 
didina, fabrikuodami melus ir 
stengdamiesi sukelti triukšmą 
publikoje, yra apsimetėliai ir 
veidmainiai. Jie veidmainingai 
neva rėmė tranzatlantinį skri
dimą tol, kol viskas ęjo sklan
džiai; bet kai tik tas judėjimas 
susidūrė su kliūtimis, tai jie 
pamatė progą kėnkti ir parode 
savo tikrus veidus.

Tūlo leidinio redaktorius tu
ri drąsos “reikalauti”, kad AL- 
TASS valdyba “pažabotų” kai 
kuriuos savo narius, o Marijo
nų organo akypleŠa, “turavo- 
damas” jam, kalba apie “per
organizavimus” ir “rezignavi- 
mus”. Mes štai ką dėliai to pa
stebėsime: jeigu kur reikia pa
daryti tvarką, tai tose įstaigo
se, iŠ kurių eina šita biauri pro-

paganda. Mes esame tikri, kad 
ir protaujantieji katalikai, ir 
visi padorus sahdariečiai veiks 
kartu su darbuotojais, kurie 
stovi ALTASS priešakyje. Bet 
j<pigu toki ponai, kaip šimutis 
ir Vaidyla, nesiliaus publiką 
erzinę ir konstruktyvį darbą 
griovę, tai visuomenė, galų -ga- 
le, pareikalaus, kad tie parti
niai lizdai butų apvalyti nuo 
demoralizatorių!

dešimt

SVEIKATOS SKYRIUS
Sj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
................ .... ........... ... I. j HM j.......  ąit. tlV .I

SVEČIAS NAMUOSE

Rašo Dr. G. I. Bložts, 
dėntistas, Chicago, III

Jobas skubinos į darbą 
išsipūtusiom kišenėm, lyg ma
žas vaikas-piemeniukas obuolių 
jrisidėjęs. Pusdienis Jonui 
taip matai prabėgo. Per pie
tus vaikšto po dirbtuvę ir da
lina kam cigarus, cigaretus, 
kam saldainius ir džiaugiasi, 
Girdi, atvažiavo svečias, kurio 
laukęs. Viskas puiku: motina 
sveika, sūnūs sveikas.

Baigęs darbą Jonas ne,gaišuo
ja, nekalba net su draugais. 
Skubinas namo. Jo draugai 
juokias; esą, Jonas bijo žmo
nos, kad nemuštų, dėlto Skubi
nas namo. Jonukas atsako, kad 
dabar jo jau namie laukia net 
du: širdelė ir širdukas ir nei 
jokiu budu negalįs jų užmiršti.

Tėvams besidžiaugiant, lai
kas bėgo kaip vanduo. Mažas 
Jonelis jau buvo šešių savai
čių.

Vieną gražų šeštadienio po
pietį , Negalienė, pasiguldžiiis 
mažą Jonelį ant lovbš, džiau
gės, kad mažytis jau galvutę 
jando pakelti. Tuo tarpu, kur 
buvęs nebuvęs, įeina-daktaras 
Nekutis, norėdamas pamatyti 
Negalių namus ir bendrai visą 
namuose tvarką.

Negalienė, nesitikėdama gy
dytojo, labai nustebo, susigėdo 
ir pradėjo atsiprašinėti, kad 
nuogą Vaiką pasiguldžius dnt 
pagalvės laiko. Daktaras, ne
davęs Onytei nei baigti kalbą, 
pagyrė ją, kad turi gerą tvar
ką namuose, kad mažam Jone
liui duoda gerai pasitampyti, 
pažaisti, o tas labai sveika.

Atsirado ir Jonas, kuris pri
puolus prie gydytojo, pradėjo 
siūlyti naminėlės, kurios pir
kęs iš kaimyno Spritako. Bet 
gydytojas atsisakė priimti Jo
no “loską” sakydamas, kad jis 
visai tokio dalyko nevartojąs, 
o laiko tik vaistams. Vienok 
Jonas nenusiminė, kad gydyto
jas nepriėmė jo “vaišių”, bet 
su šypsą ant lupų kreipės į gy- 
dytoją sakydamas:

—Taigi, taigi, daktar, 
bus, kad mano sunūs dar 
tų netiii-i ?

Gydytojas pertraukė 
kalbą garsiu juoku.

—Iš tikrųjų

su

kas 
dan-

> •...r,-’.

ir t. t., jlatsake, kad laiko prie 
krūties, ką/gydytojas pagyrė ir 
liepė duoti į dieną šaukštuką 
apelsino skysčio, ... taipgi du 
šaukštuku pomidoro skysčio, 
arba galima pakeisti
dieną duoti šaukštuką apelsino

vieną

skysčio, o kitą dieną du šaukš
tuku pomidoro. Ir kasdien po 
truputį daugint taip, kad vab 
kas, kudmet bus trijų^tufiiį 
mėnesių, apelsinų skysčio gau
tų apie 8 uncijas, pomidoro ii 
uncijų. Taipgi reikia duoti Cod 
Liver Oil bent dešimt lašų pei 
dieną ip vėliau vis daugint kas
dien. Cod Liver Oil galima duo
ti du kart į dieną 
lašų rytą ir vakarą.

Dabar to vaikučio yra labai 
svarbus momentas. Ne tik . jo 
dantys to visko reikalauja, bet 
ir kaulai, nes dabar jo yra spar
tus augimas. Apie 5—6-tą mė
nesį jam pradės pieniniai dan
tukai dygti ir tęsis iki dviejų 
arba trijų metukų, bet jau ir 
pastovių pirmų krūminių karū
nos jau formuojasi,, bet jie ne- 
išdygs anksčiau negu vaikas 
bus penkių ar šešių metų.

Atsisveikindamas su Nega- 
liais, dr; Nekutis patarė, kad 
jie nueitų pas dr . Tauškalą 
ir gautų visas informacijas 
apie busimus vaiko dantis.

At. margeris

Chicagos Gaisras
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/ (Tęsinys)
—Dėduk, aš kelsiu... Hi, hi, 

hi... Vieni juokai ta mano liga... 
Naktį — žinai, dėduk — pra
dėjo mane šaltis krėsti, o pas
kui — karštis... Taip keista... 
Nebemiegojau... Nbrėjati tave 
kelti, bet žinodama, kad tii kar
tą išbudintas, nebegali per vi
są naktį užmigti, itai;.. Aš kel
siu... Kur mano raiboji kimo- 
na?... Nebėra jos?... Tai duok 
man, dėduk, tą gražųjį, savo 
chalatą, kurį, sakai, tau Gilma 
kadaise nupirko...

—Ne, nė, gražute! Tu nesi
kelsi. Tu turi Važiuoti ligoni
nėn. Ten tave prižiūrės gydy
tojai ir slaugytojos ir tu grei
tai pasveiksi. Tuojau turi va
žiuoti. Gulėk ramiai. Aš einu 
paimti mašiną, ir tuoj 'važiud- 
siva. ' -

—Dėduk, paduok man, antai, 
tą suknelę; aš eisiu pusryčių 
tau pagaminti..’ Kuri gi valan
da dabar?... Ar saulės spindu
liai jau eiha pro tavo langą?..; 
Kokia diena?... Kodėl mudu va
kar naktį nebevažiavome į tą 
prošvaistę?.;. Juk šiandie jau 
sejemadienis, ar ne, dėduk?;.. 
Ar tuj dėduk, jau nebemėgsti 
saulės spindulių?... Ak, ta tam
sioji naktis.;. Dabar — dabar 
mano akyse kažkas — tamsu... 
AŠ bijausi, dėduk... Palaikyk 
mano ranką...

Ji pradėjo klajoti.
Aš išbėgau mašinos.
Nuvežiau ją ligoninėn ir ati

daviau gydytojų ir slaugytojų 
rūpestingai priežiūrai.

Lankiau ją diėhą ir liaktji ir 
kiekvieną kartą parsivežiau aš
tresnius skausmus, sparnuojan- 
čius aplink mane — sparnuo- 
jančius malto kambariuose, ta
kuose, kiekvienamfe žinksnyjj 
mintyse, sieloj ir pačioj' mano 
gyvybėj...

—Ji krinta... tikrai krinta į 
mirties bedugnę^. Nusiramink... 
nesisielok... Juk ne tau — se
ni! — tokia grožybių grožybė, 
gėlių gėlė... Ha, ha ha!... Įsigei
dė senis jaunystės žiedų kara
laitės... Ha, ha, ha Į...

Kažkas aštriais tonais šnabž
dėjo man į atfsį... Kažkas siau
bo nagais draskė ftiano širdį.,.

Aš kiečiau viską Ir bėgau li
gonini — prie jos lovos...z ;

Jauhūs gydytojas, sli baltu, 
kaip sniegas, kiteliu, su pilną 
Šviesios vilties, — 
būt, dar neapgavo, 
raiška, ir mašinališka, be galo 
šalta, medicinas 
įkvėpta psichologija, pasitrau
kė mane už rankos į šalį ir ty- 
liai plbSjd:

Ligonė serga šiltinė, ■<aX»a dar 
blogiau, ta reta šiltinės rų’šitftl, 
kuri pasireiškia t labai aukšta

japludžiu viduriuose... Jokios 
vilties nebėra...

—Jokios vilties! — sušiikau.
—Nusiramink, tamsta. Ne 

tik ji viena dabar šiltine ser
ga. Apskrities ligoninėje jau 
kelios dešimtys šitų ligonių 
randasi. Keletas iš jų jau mi
rė. Žinote tamsta; šiltine ligo
niai turėjo apšikfrėsti šiltinės 
bacilomis gerdami nešvarų van
denį per gaisrą...

•—Taip, taip, daktare. Mudu 
abudu stebėjome gaisrą... Ji gė
rė vandenį... Aš draudžiau, bet..

—Nėfa vilties..
lėdžtis apsitvkfstę žodžiai išėjo 
iš jo burnos.

Aš įėjad jos kambaryn.
Ji pasuko; rgalvą ir sunkiais 

savo žvilgsniais pergąsdino ma
ne... Jos gyvybės saulė geso... 
nykus sutemų spinduliai lėtai

Ji tingiai

ta vėjo srovelė ir sugeria ma
no pliko iki juosmens kūno 
prakaitą.

Saulės iščiulptos laukinės gė
lės linktelėjo galvą, lyg ir už- 
girdamos šitą mano raštą.

Kažkur Čirškia baisiai nemu
zikalus 
paukščiai

Pradeda po mano popierių 
dundėti žemė.

Atūžia traukinys, labai tan
kiai alsuodamas ir į dangų 
smarkiai prunkšdamas.

Lange pasirodo jauna mote
ris.

Smulki jos ranka pasveikina 
ir atsisveikina mane su raudo
nais pakraščiais nosinėte...

Ji labai daili...
Daili jos ranka ir nosinėlė.
Bet ne tokia daili, kaip ma

no augintinė.
Nė!
Kitos tokios šioje žemėje ne

buvo ir nebus...
Begalinio# gailesčio peilis 

varsto mano širdį... Mano akis 
pasigrobia juodas debesis... Sū
rus vandens lašai fiedi nude
gusiais, širdies skausmo su
žnybtais mano skruostais... Aš 
skendžiu gedulos gelmėse...

(Paišelis iškrinta iš mano pirš
tų...

Aš liebenusivokiu, kur be
esąs ir ką bedarąs...

Tik —
Lyg per sapną matau atei

nančią puikiąją, savo augintinę, 
saulės spindulių rūbais dėvin
čią, ir Švelniu, glamonėjančiu 
balsu kalbančią:

—Braftgus dėduk, eik gulti... 
Tu taip vėlai rašai...

(Galas)

šiaurinės Amerikos

M. ZOŠGENKO.

KRALIKAI
tarytumei

plaukė iš jos akių 
kalbėjo:

—Karšta... Kas čia? Ar tu, 
dėduk?.., O/kaip karšta... Vesk 
mane, dėduk, į tą Upelį... duok 
man to 
sigerti... 
krantai, 
dėduk...
srovė musų valtelę 
tamsu... žaibas skrodžia tam 
są... tamsu 
su, dėduk...
ko nebematau., 

nepaleisk,

skaidraus vandens at-
O; kaip karšta..; juodi 

siaubas... aš bijau, 
bėkime iš čia... neša 

dunda..

. kodėl ii- vėl tam- 
tamsu... aš jau nie* 

neša mus sro* 
dėduk, mano

planas

—Iš tikrųjų — sako Jonas. 
— sūnūs jau šešių savaičių, o 
dar nei vieno danties neturi; 
aš maniau, kad jis to laiko jau 
su manim drauge prie stalo 
juodą duoną grauš. Reiškia, jū
sų sąrašas apie maistą, vaistai, 
vitaminai, kaip-tamsta juos va
dini, ir Onytės ant porČių degi- 
nimasiš saulėj nieko negelbėjo.

Čia Onytė šoko ant savo Vy- 
rd, kad nepliaukštų ko nerei
kia ir duotų daktarui dalyką 
paaiškinti.

Gydytojas lyg biskį Riktelėjo, 
bot apsišluostęs skepetaite vei
dą pradėjo aiškinti:

. -—Ponas Negali, nenusimink, 
jūsų sunui dar per anksti tu
rėti dantis. Pirmus dantis jis 
gaus, kuomet bus penkių arba 
šešių mėnesių. Dabar jo. dan
tukai yra po smagėnukais su- 
sifotmavę ir, kai laikas ateis, 
išdygs*
^Gydytojui paklausūs OhytŽš.

kaip sūnų valgydina, ką duoda temperatūra, klajojimu ir krau-

kuri jį, tuk
— Veido iš-

mokykloj

ve 
rankos.;, hepalėisk — nepalei— 
nepa —— ne nnn...

Aš laikau jos ranką, 
mirties prakaito išpiltą, 
glosčiau ją —-

Ji 
kartą 
tin&j. 
kartą 
lupas

rios per daugelį metų šildė 
no širdį ir ramino sielą... 
nebejudėjo ir nebešpįndėjo 
liniais meilės spinduliais...

Aš žiurėjau į jos krutinę, 
kurioje glūdėjo sustojusi jau 
nutė širdis,— širdis, kuri švie
tė, saldino ir patogino mano 
dienas... kuri plakė kradjik 
maišytu su mano skausmais, 
rūpesčiais ir begaliniu troški
mu padaryti iš manęs vertingą 
žmogų.;.

Šiurpu...
šalta...
JAirčitL had jau niekas hebo- 

atgydys dieviškosios mano au
gintinės.;.

Jaučiu; kad jau niekas hebe- 
atgydys ir manb šitdies, amži
nai sužalotais jos mirtimis. ,

Palieku Viską ir iŠeihii Vaga* 
bondu...

Ir baigiu šitą raštą rašyti 
gulėdamas nudegusioje 
šaly gėiežinkelid;

Karšta, kaip krosny j.
Retkarčiais atkaukia

šalto
Aš

kaip gėlę...
dar kartą — paskutini 
pakėlė savo gražiąją kru- 

Jdar kartą — paskutinį 
išleido pro dailias savo 
kvapą... ir... užgesd.; 
žiurėjau į jos akis; ku- 

ma- 
Jos 

pcr-

kuri plak? kratljii,

žolėjo,

TrtinkŠ-

f :4-'

Iš Sovietų gyvenimo.

Vakai* valgykloj aš valgiau 
kraliką. Ir; žinote, nieko sau.

Pradžioj aš, tiesa, dėl ne
įpratimo patnaniau, kad man 
kokią bjaurybę pakišo. Bet 
paskui nieko, įsi valgiau. Val
gyti galima.

Si mėsa Švelni ir truputį 
vištiena atsiduoda. Arba grei
čiau žydinčiais kopūstais. La
bui hialonatis skonio, tiktai 
kažkodėl pavalgius gert nori
si. Bet aš tai aiškinu greičiau 
psichologiškomis priežastimis, 
iiegu tds mėsos veikimu į or
ganizmą.

O kraliką aš valgiau sveti- 
riioj valgykloj. Musų įstaigoj 
šU kralikais įvyko kazus.

Pas tnus keturiasdešimt 
tarnautojų. Mes ir nutarėm 
įsiveisyti kralikų.

Na, žinoma
įvairus kilnus žodžiai, penk
ta—dešimta.

Tarnautoj ai sako:
—Gal mum geriau kiauly

čių įsiveisyti? Vis dėlto pas 
mus valgykla, liekanos, penk
ta — dešimta.

Bet vyresnybė nutaria kra
nkus įveisti.

Na, Judėjome po 16 rublių 
snukiui. Nupirkome kralikus. 
Narvus. Prižiūrėtoja. Penkta

susirinkimas,

lins ir visokiu budu 
bus išpildytas.

Na, ėmė tarnautojai 
kurie plutelę atneša, 
kepsnelį “Marija”, 
vis maža, 
darbo, — praryti daugiau. 
Tai šiurpus gyvulys dėl val
gio.. Pas juos jokių kitų idėjij 
nių troškimų nėra. Jiems kad 
tik paryti..

Viršininkai sako:
—Bala juos žino — tikrai 

daug ryja. Jkirto mums šitie 
kralikai.

Tarnautojai sako:
—Bejktų kiaulyčių įvesti. 

Vis dėlto maisto liekanų pas 
mus esti.

Kralikai netrukus pradėjo 
sirgti.

Svarbiausia, pradeda sirgti 
vienas kralikas, o nuo jo visi. 
Kabai 
bjaurybės.

Ir kuom gydt 
gydytojas sako:

Juos reikia gydyt Valgiu, 
—tai žemi gyvuliai. Jie mais
to sau reikalauja.

Greit pas mus liko devyni 
kralikai. Kiti kojas patiesė.

Na, apsidžaiugė tarnauto
jai. Devynis kralikus išmai
tinti Šiaip taip galima. >

Greit prasidėjo drėgnas 
oras. Ir nors šie pastarieji, 
kaip sakoma, dėvi kailius, ta
čiau nežiūrint to 
svarbiausia 1 
Dar ko!

Pradėjo šie devyni bjaury
bės kosėti ir Čiaudėti.

Ir netrukus pas mus beliko 
tiktai dvi personos.

Norėjom mes juos panau
doti virtuvei. Bet zavehozas 
neleido.

—Gal—sako— jie susipras 
dabar ir ims gimdyti vaikus. 
Nors tas maža patikima, nes 
jie abu patinėliai. Na, bet pa
lauksim dar. O jei ne — tai 
tada virtuvėn.

Musų buhalteris tuoj pada
rė kalkuliaciją ir sumetė, kiek 
kainuos vieni pietus.

Jis sako : ,
—Vieni pietus išeis rublių 

apie 70.
Taigi, kas iŠ tarnautojų gau

na šimtą rublių per .mėnesį, 
vargiai, žinoma, pakels tokius 
pietus savo kišenium.

Bet tai, žinoma, tiktai pas 
mus. Kaip kitose įstaigose 
yra, aš nežinau. Gal ten kra
liką po dvi kapeikas par
duoda.

Pas mus, atleiskite, jau toks 
kazus įvyko. Toks jau galva- 
dužiš. Na, aš suprantu, ten, 
kur nėra valgyklos, tegul ir 
kralikus veisia, o kur yra 
maisto liekanos, —ten geriau
sia bus paršai.

Musų tarnautojus dabar 
Stačiai šiurpas krečia; kai tik 
išgirsta žbdį * ;“kralikas”. O 
kai išgirsta “kiaulytės” —šyp
sosi.

O šiaip visa gerai'.
............... ...................................... ■ - - ■' -• - —

nešti,— 
kurie 

O jiems 
Jiems tiek tik ir 
praryti

švelnus sutvėrimas

nežinia. Jų

int to peršąlą, 
bijo skersvėjo!

snukiui. Nupirkome 
Narvus. Prižiūrėtoją. 
—dešimta.

štai turim 23 kralikus ir 
laukiam iš jų, kaip pažadėta, 
milžiniško prieauglio.

Tik staiga mes pastebim, 
kad musų kralikai labai to
kie, kaip sakyt, kenksmingi 
bėštijos. Jie ir to neryja ir 
Šio neėda. Juos interesuoja, 
matote,. Šviežios daržovės, la
peliai; Sdusainėliai. Dar kol 
Labai Įau jie poniški atrodo 
ir kapfižni, ko nesti net pas 
tdrhautojus.

Musų Valgykloj esti daug 
liėkaiių, graužalų, — tai jiellėkditų, graužalų, 
štiiukitiš suka šalin. Jie žaliu 
graližuliij nepagauna. Jie nori 
Šviežios duonytes, penkta — 
dėšihita. Pyragėlių, gal būt

It fnatom, kralikai pas mus 
ėmė džiūti..
, Viršininkai sako:

■—Tegdl kiekviena® tarnaus 
tojas inla kiekvieną kraliką 
savo vii*Šininkyslėn it tegul 
savo pitaldiniąths kąsdiįnką 
flbtš fttftfcša. Ir jų taš nepua-
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Kurios turinys yra labai įdomus 
it turtingas

Autarkinio ir planingo ūkio klau
simas Lietuvoje — P. Kapustins.

Šventraščio medicina — D. A. 
Pikas.

Spinduliavimas — Sir James Jean.
Kaip rašo musu raSytojai (V. My- 

kaįaitis — Putinas, Vydūnas. A. Vie
nuolis — Žukauskas, M. Vaitkus, T. 
Tilvytis, V. Bičiūnas, K. Klela).

Stebuklai — Aleksandras čaks.
Bandomasis laikas
Skaitytoja L___

Gorkij.
Taipgi Literatūros apžvalga. Įvai

renybes. Kronikė.

aikas — St. Kapnys. 
Pastabos — Maksim

Kronikė.

ĮGALIOJIMU
(DoTieraattis)

galite padaryti paš 
mūs pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klaūsdarūi ihfortnaci- 

JU iš kitų miešti) 
rašykite

NAUJIENOS
1739 Halsted St.
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Tikras, kad skridimas pasiseks su dabarti
niais įrengimais sako ALTASS valdybai

ęut at MpKinley Pąrk 
spęoial practįce this 
a t 11:00 A. M. also 
Kinley Pąrk.

and for 
Sunday 
ąt Mc-

Viena beda-ne bėda, 
bet trys—

Sukeldamas didelį entuziaz
mą ir ūpo pakilimą ALTASS 
Centro valdybos nariuose, leite
nantas Feliksas Vaitkus antra
dienį vakare pareiškė, kad jis 
yra tikras, jog skridimas su 
dabartiniais įrengimais, kuriuos 
ALTASS supirko “Lituanicai 
II” vargu gali būti nepasek- 
mingas ir kad jis smarkiu tem
pu varys prisirengimo darbą 
pirmyn per žiemą ir ateinant) 
pavasarį.

Vaitkus ALTASS valdybos 
susirinkime

tetams kolonijose ir pagamin
ti įvairias kitas atskaitas, lie
čiančias ALTASS darbuotę.

Su pakilusiu upu ir pasiryži
mu žengti pirmyn nežiūrint j 
drabstomus purvus iš pusės tų, 
kurie bando skridimo darbą ar
dyti, valdybos nariai išsiskirs
tė 1:30 vai. naktį. Susirinkimas 
nusitęsė’ apie keturias valandas.

Dalyvavo sekami nariai: A. 
G. Kartanas, P. Grigaitis, J. 
Mackevičius, Wm. J. Kareiva, 
adv. A. A. Dobbs, pp. A. Rač- 
kienė, B. Bitąutienė, A. Bace
vičius, P. šaltimieras, adv. C. 
Savickas, G. Stungis, Dr. A. L. 
Davidonis ir sekr. A. Vaivada. 
Susirinkime taipgi dalyvavo 
Įeit. Feliksas Vaitkus.

F. Sbtoto? gyveno Cbica- 
goj per 30 metų ir dirbo gąt- 
vekarių kompanijoj.

Mirtis atskyrė nuo jo žmo
ną Oną — Bronisę ir dviejų 
dukterų ir sūnų, kurie jau yra 
baigę aukštesnes mokyklas..

Laidotuvės įvyks rugsėjo 22 
d. Laidotuvėse patarnauja J. 
J. Bagdonas. — Klajoklis.

įp vėl grįžti į Kanadą paūžti, 
bet bi?nip interesai sutrukdė.

— Frank Balau).

ritu įdomių pranešimų, ku
riuos pateikė programo vedė- 
, as. — Klausytojas.

dar rei-

tankai, 
ir kitos 
bando-

Kalbėdamas ALTASS Centro 
valdybos susirinkime, kuris 
įvyko prezidento p. A. G. Kar- 
tano namuose, 2557 W. 69th 
Street, pirmiausiai raportavo 
apie darbą, jau padarytą prie 
“Lituanicos II” ir kas 
kia padaryti.

Pareikšdamas, kad 
motoras, pats lėktuvas 
dalys jau pagamintos,
mos ir tvarkomos, leitenantas 
nurodė, kad teko susidurti su 
daugeliu kliūčių ir teko išrišti 
eilę problemų, didelių ir mažų. 
Kai kurios bendrovės vilkino 
darbą nepristatydamos į laiką 
užsakytus instrumentus, dar 
padidindamos prisirengimo keb
lumus.

Jis, inžinieriai ir mechanikai, 
tęsė Vaitkus, dėjo didžiausias 
pastangas tas įvairias klintis 
nugalėti, bet nežiūrint didžiau
sio kooperavimo iš ALTASS 
valdybos pusės, nepasisekė jam 
kovą su laiku ir įvairiomis klin
timis laimėti. v

“Bet aš skrisiu ir esu tikras, 
kad skridimas bus pasekmin
gas, nes įrengimai yra “won- 
derful”. (Pilnas Įeit. Vaitkaus 
kalbos tekstas telpa kitoje vie
toje šiame numeryje).

Nutaria skridimą atidėti
Karštai plodami centro val

dybos nariai sutiko leitenanto 
pranešimą ir tuojau vienbalsiai 
nutarė prailginti sutartį su lei
tenantu iki sekamų metų ir 
varyti darbą pirmyn be atidė
liojimo.

Susirinkimo vedėjas P. Gri
gaitis irgi padarė platų prane
šimą apie padarytą prisiren
gimo darbą ir dideles kliūtis, 
su kuriomis teko susidurti dėl 
instrumentų vėlinimo; apie te
legramą gautą iŠ Lietuvos Aero 
Klubo pirmininko prof. Žemai
čio, kuris pataria skridimą ati
dėti iki sekančios vasaros dėl 
nepalankių orų Europoje; ir 
apie kolonijų komitetų nuomo
nes, kad Lietuvos Aero klubo 
patarimą reikia priimti, AL
TASS valdyba vienbalsiai nu
tarė skridimą atidėti sekančiai 
vasarai, paskelbiant visuome
nei visas priežastis, kurios prie 
to privedė. Smulkus praneši
mas apie tai bus netrukus pa
duotas spaudai ir išsiuntinėtas 
kolonijų komitetams.

Kiti nutarimai
Tarp kito ko, valdyba nuta

rė pagaminti metinę finansinę 
atskaitą ir ją išsiuntinėti spau
dai ir visiems ALTASS komi-

Joseph Chernauskas 
elected captam of 
Lith. Football team y
John Davidauskas and Arthur 

Montvid take over coaching 
o f “Imps” ivith Felix Randis 
assisting.

Š::S
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Sekmadienio .valanda.

or “Kipšai”

Nefnglgnųs atsįlikiinaį su pp. 
darbui y seįniynos nariais

I*’ACKINGTOWN — Viena 
beda ~ Re beda» bet trys — 
žniogų suėda, sako lietuvių pa
tarle.

Ką patarlę norima pasakyti 
dabar gerai žino p. Mike Nar
butas, 4803 South Throop st. 
Keletą dienų atgal jį užpuolė 
Lomeliai, kurie labai norėjo 
iškratyti jo kišenius. Bet p. 
Narbutas nebuvo labai prie
lankus tokiam Lomelių (norui 
ir pasipriešino. Bomeliams 
netikėta opozicija taipgi laLai 
nepatiko ir jie skaudžiai su
mušė ir suspardė p. NarLutą. 
Ir tas įvyko prie pats užpul
tojo namų.

Negana to. Sunkiai susirgo 
p. NąrLutienė, p. NarLuto 
žmona.

O gerai mierai, p. NarLutie- 
nės Lrolis Petras Grinius Lu-. 
vo skaudžiai sužeistas automo- 
Lilip nelaimėj. Nakties laikų 
jis ėjo skersai gatvę ir smar
kiai važiavęs automobilis tren
kė į jį. Sulaužyta p. Petro 
Griniaus ranka ir koja.- Kri
tiškoje padėtyje Luvo nuga- 
Lentas į Cook apskričio ligo
ninę, ward 33. P-a NarLutie- 
nė taipgi guli Cook ligoninėje, 
ward 63.

M. NarLutas priklauso prie 
Lietuvių Piliečių BrolyLės 
KIuLo. Draugijos nariai, drąu 
gai ir kaimynai yra prašomi 
skaudžiai nelaimių paliestą 
NarLutų šeimyną aplankyti.

Rep. A. Z.

Mirė Frank Shimkus 
gyvenęs Chicagoje 

30 metu
Rugsėjo 17 d., mirė Frank 

Shimkus, plačiai žinomas Chi- 
cagos lietuviams, kaipo lais
vų pažiūrų draiigiško budo 
žmogus ir nuolatinis “Naujie
nų” skaitytojas.

N. Radis ir A. 
čiutė sugrįžo 

Kanados

An- 
iš

Montrealio lietuviai svetingi— 
atpasakoja įgytus įspūdžius.

Rugsėjo 15 d., p. N. BąjJis ir 
dainininke Akvilė Ančiutė su 
6-šiais bendrakeleiviais sugrį
žo Chicagon kupini gerų įs
pūdžių, įgytų kelionėje ir tarpi 
Kanados lietuvių.
Montrealyj juos pasitiko p-ai 

žižiunai ir jų namuose či- 
kagiečiams buvo surengta po- 
'kilis, kur dalyvavo suvirš 100 
žmonių.

Sekmadienyje, rugsėjo 11 d-, 
Vyįa.ulo klubas surengė jjepis 
koncertą ir prakalbas. Kon
certe dalyvavo ir “Vienybės” 
radaktorius Tysliava. Publi
kos prisirinko apie 500. Kon
certinę programo dalį išpildė 
p-lė A. Ančiutė, žižiunas ir 
kiti. Kalbas pasakė p. Tyslia
va ir p. Radis.

Po to lietuvių kalbos mo
kytojos Alena ir Ona Banžiu- 
tės dar čikagiečiams surengė 
šeimynišką vakarą, kuriame 
dalyvavo žymesnieji Montrea- 
lio lietuviai. Jų tarpe buvo ir 
p. šimutis.

— Frank Bulau).

Radis užmokėjo 25 
centus už Cadillac 

automobilių
ROSKEANI). 

dieną, ] 
šins surengę pikniką su lai 
mėjimu Cadillac 
įiąus> 
jęs 25 centus, automobilį 
mėjo. .

Nors Radis ant pikniko 
buvo, bet kai jis sugrįžo 
mo, rado Cadillac pastatytą

Ęugsėjo 9 
fotografas p. Nąkro-

automobi-
O p. N. Radis, sųmoke- 

ląį-

no
na-

Radis iš to džiaugsmo nore-

Kaip > visada, taip ir praei
tos nedėlios Progr.ess Furni
tūrą Krautuvės radio progra
mas buvo įdomus ir įspūdin
gas. Progress maišytas trio su 
savo meliodingaiš balsais ga
vėjo savo klausytojus.

Dainininkė Ona Piežis vy
kusiai padainavo Laumians- 
kienės komp. “Vakaras”. Ad
vokatas K. Gugis, kaip visa
da taip ir šį kartų pateikė 
įdomių informacijų. Buvo ir

Skelbimai Naujienose 
duodą naudų dėlto, 
cad pačios 
yra naudin

DR

Lietuvės Akušerės 
*W^»V********<**WWM^**WWWWW***^^**^W^r*^^R^WW 

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Th erapy. 

and Midvrife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phope 

Hemlock 9252
fatarpauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic bląnketš ir tt. 
Moterims ir mer- 

Ktinoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

Piillman 4151
10734 S.Michigan Av

Republic 3100
2506W.63St,

Amerikos Lietuvių Daktarų
------------ kržHtfjgf^Nariaį.. „ R,, ,

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyda Park 8895 \

Dr. Sušauna A Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

VAITUSH, OPT.
UETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis-{ 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ataiti- 
dmupsą egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialu atyda atkreiptam l mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip* pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouleyard 7589

Phone Canal 6122

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

Valandos; — 1—8 Ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6681 So. California Avenae 
Telefonas Republie 7868

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius I 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—0, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 ik; 12 vaL dieną

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu akiu

skaitant raidės susilieja į daiktą.
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.Jei _________ ........
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas.
Jęi skaitant arba neriant skauda

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kajną prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
i CHICAGO, ILL. 
.. .............................. n i ■ t, .......... . .

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrąngumo 
Laidotuvėse..... ..Pašaukite..
REPubiic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pąčiu vardu)

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
■ optometristas

1801 So. Ashland Avė.
Plątt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau-

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. SAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vaL vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Arenu* 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virsima 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL. netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107) 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
ĮR68 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė,
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 yaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us 

•J • 

The “Imps 
whichever you prefer, elected 
musciilar būt agile Joseph 
Chernauskas to lead them in 
encounters which they are now 
contemplaling with numerous 
outstanding Chicago amateur 
teams.

And, having electeil Cher
nauskas as captain, the mem- 
bers i f the “Imp” team, gath- 
ered at “Naujienos” office 
Tuesday night, proceeded with 
acquiring coaches. The jpbs 
fell to John Davidauskas, 
football player and cohch of 
no small reknown and Arthur 
Montvid, the famous “Zuppke” 
of Northside. Arthur also ful- 
fills the du ties of manager of 
the team.

Fcjix Randis, another lumi- 
nary of the Lithuanian aggre- 
gation was asigned to assist 
the coaches ir training the 
line. '

Havįpg Ihus compleįed the 
organization work, the play- 
ers, now numbering 44 and 
becoming more numerouą 
(jdily> ąre eputinuing th<j 
moulding of a team which ha$ 
an unanimous foreast of a 
successful and Ii vėjy season. 
Wliat more, the teąpi will 
certainly represent the Lithu- 
anians in bright hues whęn 
they encoųnter the Polish 
ĄĮJ-Slars or other sueh teains, 
that promjse to throw iųto 
the gamęs pot only good play 
būt a few grudges and a gpeat 
deąĮ of prįde-

to pfove fjiąt they ąye 
not mincing words the pjųy* 
en mect toiiight Jor a

*<*
&

Vienintelis 
Vault’as 

užgįrtąa U. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Qxq Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens, *■ ~

s.
Simon M. Skudas

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Pątarnavimas geras ir nebrangus 

719 W. 18th St 
Tek Monroe 8377

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po piętų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunsvvick 0597

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki B vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

4631 South Ashland Arenas 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vat Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rež. Telęphoną Plaza 2400

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir pųo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

ff’g , .. .:|..,..|i1!?>Wl ... .. . .. ......... ....

Res. 6600 South Artesiąn Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofišo Tel. Canal 0257
DR. P, Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

!■» M." M "FI,J II " .■ U"

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nūo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai,. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tek Calumet 6898
Rez. Tel. Drexei 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street

Valandos; 2—4. 7—9 vai. vak. Na- 
dšUomia ir šventadieniais 10—12 

dięną.

Advokatai

9

LAIDOJĄM PIGIAU NEGU KITI

MILL ONS QF POUNDS HAVE BF.EN 
ttf UUK GOVERNMENT

25 ounces25*

Tę&A^L

m’rr1!1 'imi u

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome i Visas Kapines
Telefonas! DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Ayenue
Evergreen Park 7122 Evergreen Park, 111.

VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU. 
Parduodam vien tik Graboriams.

..... ......... ... .. :. 'y.1""1..... .... . i'. ...................

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Miestą 
163 W. Washlngtop SL 

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Res. 5849 So. Hermitage Avė.

WlH'i."1" I! I, H ,| ..... ..

Visi Telefonai

Yards 1741-1742

IT

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTPJAS 

Patarnauja Chica- 
goje Ir apylinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4992 ARCHER A V.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerjuak Roa<J (W. 2? SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 l)d 5, 

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas CanaL 1175 
Namai: 6459 B. Rockirell Street 

TeJefonąs Republic 960p

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Are. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockvreU SL 
Tel. Republic 9728

...... !""!.. "'Į ... ........   -.............       -......*

I. J. ZOLP
9 GRABORIUS

1646 West 46th St
?el. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So, 49th €t.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

C^"baking
POVVDER

Price Todtų,

Ambujance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Pykai!

J r E1IDFIKIC■ r. EUUCinld
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

4605-07 So, Hermitage Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
ę616

1439 S. 49 Ctų Cicero, UL
TeL Cicero 5927

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiaaa M4S So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vą|.t Nuo 2 iki 4 ir pųo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tekt Boulevard 7820 
Namų Tol Pmsnpet 1989

> 11, »■ y ■   ■' ■ !■■■■ į    't   i i ■ ■

DR. BERTASH 
756 W. ?5tH St 

Cor. of 85th and Halsted Sts.

-■"i 1 ......... ■..... "

TsL CfceriraiOS
Antanas Petkus

Graborlms 
KOPLYČIA DYKAI

bigėm. tu.
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CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

Rašo Petras Bedalis
nuo

Kliu

MADOS

HORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

TEL. REPUBLIC 8402

NARIŲ

CANAL 0117

CLASSIFIED ADS

2 DIDELI BARGENAI

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

metų 
4 d

Chicagos 
galima

Personai
Asmenų Ieško

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašyirto 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Pilietystės,

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

vo 
vau 
man 
dvti 
tam 
čiau

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Lietuvių 
kiekviename

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So.‘Halsted St., Chicago, III.

valanda ryto ant

kalnierių, 
kitaip kalnierius taip gražiai 

Kalnierius gali būti iš

prie buvusio

Real Estate For Sale
Namai’ŽemS Pardavinįuį

8 KAMBARIŲ medinė rezidencija 
— $500 Įmokėti, lengvais išmokėji
mais Kiti bargenai už morgičių 
kaina, H. Barch & Son, 2442 W. 63 
St. Tel* Prospect 5900.

aiškiau, kad mano 
lengvėja, ir dabar 
atrodo visai nesun-

šiandie įvyksta Keis 
tučio Klubo susi* 

' rinkimas

Liet uviai kviečiami 
būt pasaulio paro

doj visu tautų 
dienoj

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

savo parapijonų i S 
Juknonių kaimo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

PAIEšKAU pusininko i tavom 
bizni su mažai pinigų, arba parduo
siu visa. 5517 S. Halsted St.

STOGDENGYSTS IR BLfiKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tei. Victory 4965

REIKALINGAS graborius i part
nerius sU pinigais. Turiu gera vie
ta Chicagoje. Atsišaukit pas J. J. 
Bagdonas, 2506 W. 63 St. Telefonas 
Republic 3100.

Ice Crean? 
Pretzel’iu

Vyrai ir moterys si 
tautiniais kostiumais 

įeis veltui.

KRIAUČIO BIZNIS, dažymo ir 
valymo ištaiga parsiduoda pigiai. 

1436 N. Ashland Avė.

Reikale prisiminkite, kad p. 
Mas’kaliuno Beer Garden ran
dami — 819 W. 35th st., arti 
Halsted st.

(Gtegg) 
.Stenografijos 

Geografijos 
'Gramatikos 

Retorikos 
t Literatūros 

Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos , 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai, vakare.

GERB. Naujienų skaityto
jos- ir skaitytojai prašonfl) 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

NAMU SAVININKU ATYDAI 
vi ūsų. biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimų sn 
'enūauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų snvi- 
dnku ir rendauninku reikalais. Mes 
teturime skyrių. Atdara kasdien nuo 

4 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
lamai originalio ir vienintelio namų 
navininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

PAIEŠKAU - 
čiubiškio parap 
Esu atvažiavęs iš Scranton, Pa., no 
rėčiau suseiti su pažįstamais. Atsi
šaukite Adomas Lapinskas, 2625 S 
Emerald Avė. Victory 6434. '

REIKALINGA moteris prie narni 
darbo. dti*.

924 W. 69 St., 2ros lubos

PARDAVIMUI tavem, geroj apie- 
linkėj. labai nebrangiai. Pašaukite 

Brunswick 7819

PARDAVIMUI Tavern ir Annex, 
gerai įrengtas, darantis gerą biznj 
priverstas parduoti dėl nesveikatos.

8313 W. 63 St.

Keistučio Klubo konstituci
jos taisymo komisija šiandien 
patieks klubo nariams naujų 
projektų, susirinkime 
įvyksta 7:30 vai. vakare, adre
su, 4615 South Mozart Street.

Susirinkimas busiąs pašvę
stas vien to projekto svarsty- 
mm. L *

šįmet Keistučio klubas ren
giasi 23-čių metų jubiliejaus 
šventimui ir rengia jubiliejinį 
koncertą spalių 21 d., Koncer
tas įvyks Chicagos Lietuvių 
Audi tori joję.

Visi senieji dainininkai, kurie dai
navo Liet. Soc. Vyrų chore, vėliaus 
L. S. S. 81 kp. chore. Naujos Gady
nės chore ir Pirmyn chore, malonė
kite susirinkti j buvusią M. Mchla- 
Žio svetainėje, nedėlioj, rugsėjo 23 
diena kaip 
repeticijos, kad galėtumėm tinkamai 
prisirengti 
Jubiliejinio koncerto lapkričio 
1934 St. Agnės svetainėje.

Humboldt Parko Lieti. Polit. 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 20 d. Almira Simona svetainėje 
1640 N. Hancock St., 8 vai. vak. Vi
si nariai privalę pribūti, nes yra la
bai svarbių reikalų. Valdyba.

Henry R. CarA6
prezidentas Electric Boat Co.: 
G/roCon, Mass., kuris senato ko
mitetui prisipažino, kad išmo
kėjo arti miliono dol. Basil Za- 
baroffui komiso už submarinų 
kontraktus ir kad jo kompani
ja dalinosi pelnu su Anglijos 
submarinų kompanijomis.

Subatoj, rugsėjo 22 dieną, 
pasaulio parodoj bus visų tau
tų diena, arba tikriau pasa
kius naktis.

Lietuvių Diehos komiteto 
pirmininkas Kl. 1 Jurgelionis 
gavo iš pasaulio parodos ofi
ciali pakvietimą, kad lietuviai 
dalyvautų šitoj 1 visų tautų 
naktyje. t;

Kiekviena lietuvaitė ir kiek
vienas lietuvis/' fc-urie ateis ap
sirengę lietuviškais tautiniais 
kostiumais bus įleisti į pa
saulio parodą veltui per 14-os 
gatvės vartus.

6:30 vai. vakare visi turšs 
susirinkti prie 14-tos gatves 
vartų ir čia prisidėti prie visų 
tahlu parado. Po parado bus 
išdalintos dovanos už gražiau
si i’s kostiumus. J . ■ . <

Lietuvių moteriškas kostiu
mas yra visiems'žinomas. Vy
riškas nėra griežtai nustaty
tas, bet balti marškiniai su 
lietuviška juosta ir baltos ar 
dryžos kelnės gali skaitytis 
vyrišku lietuvių kostiumu.

Ypač lietuvaitės turėtų pa
sirodyti savo puikiais lietuviš
kais kostiumais* ir laimėti do
vaną.

Visų/Chorų nariai ir narės 
yra kviečiami ateiti pasaulio 
parodon ir padėti Apvaikščiot 
visų tautų naktį -— subatoj, 
rugsėjo 22 d., 6:30 vai. vakare.

Atėjus klausimui apie toli
mesnį ALTASS veikimų ir san
tykį tarpe skridimo organiza
torių ir lakūno F. Vaitkaus, 
Valdybos narys p. Bacevičius 

visiems, 
skridimo

P. CONRAh
PHOTOGRAFAS

Ktidare nuosavą mo 
terniška studija n 
Hollywood šviesoms.
120 W. 63rd St
Ensrlpwnnd 58R3-5840

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
N u vežam e ir j tolesnias vietas 
Su pakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreėn Park 7146 
Res. Prospect 4308

St. Maria & ' Ever- 
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

• Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai .......... $25.00
$300 kaurai ............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val

gomojo kamb.. rakandai .... $30.00 
įr viršaus.

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE, 

5746 So. Ashland Avė.

čia įdedu 15 centą, k prašau at

siųsti man pavyzdi No.....:.............. 

Mieros ............................ per ktntinf

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. 11L r

bai įvertinu, nes puiki para
ma* kurią man visų laiką tei

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
Ainericnn Broadlail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie, yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai scrafs 
po $2. Economv Sėction.

MILLER FUR COMPANY. 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

'‘Todėl aš ir sakau, kad ma
no uždavinys dabar atrodo 
lengvas. Be to, man teikia 
didelę .pagalbą inžinierius An- 
ton Brotz, kurio kompetentin
gumų aš pažįstų ir labai auk
štai vertinu.

Vaitkaus kalba ALTASS 
valdybos posėdyje).

aš avėjau pas Jus, aš 
visą planavimo darbą 
nuo pradžios, nes p. 

palikęs.

Didžioji darbo dalis atlikta.
“Iš tų nepramatytų klinčių 

galite suprasti, kodėl musų 
d\rbas užsitęsė. Aš žinau, 
kieir vargo ir rūpesčių turėjo 
ALTASS Valdybos nariai, pa
dėdami man tas kliūtis nuga
lėti, ir aš esu jiems nuoširdžiai 
dėkingas. Kada dabar pati 
didžioji darbo dalis jau. yra 
atlikta, tai pažvelgęs į tai, 
kas jau yra nuveikta, aš jau
čiu, jogei mano uždavinys pa
sidarė gana paprastas — jei 
tik ALTASS norės, kad aš su 
ja darbuočiausi toliau.

“Aš apsiėmiau skristi, ne 
upu vadovaudamasis, bet rim
tai apsisvartęs, nors tuomet 
mano uždavinys atrodė labai 
sunkus. Mano pasiryžimas 
nėra nėkiek sumažėjęs. Prie-

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine — 
$250.00.

įsirašyti 
Draugijon 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

‘Kai 
turėjau 
pradėti 
James nebuvo nieko 
Ne tik nebuvo užsakyta, bei 
ir nebuvo surinktos žinios apie 
tai, kas reikia užsakyti ir kur. 
Reikėjo, sustojus tarp aviaci
jos dienų viename g.r kitame 
mieste, bėgioti iš firmos į fir
mą, derėtis, teirautis apie jų 
siūlomų įtaisų gerumą, daryti 
sutartis, reikalauti, kad darbas 
butų laiku atliktas.
ALTASS Valdyba teikė pui

kiausią paramą
“Kiek man reikėjo sugaišti 

tuose ieškojimuose, galėtų 
Jums paliudyti tie, kurie tai 
matė. Bet aš su dideliu pasi
tenkinimu’ noriu čia pabrėžti, 
kad iš Valdybos pusės aš tu
rėjau didžiausią kooperavimą. 
Tokį kooperavimą vargiai buvo 
gavęs kuris nors kitas tranz- 
atlantinis lakūnas—štai delko 
dauguma tų skridimų nepavyk
sta. šiemet įvyko, rodos, ke
turi skridimai, Lot nė vienas 
nepasiske tikslo, ir savo paty
rimu remdamos aš sprendžiu, 
kad nepasisekimo priežastis 
buvo gero kooperavimo truku
mas iš rėmėjų pusės. Aš tai la-

Keblumai su įtaisų (javiniu
“Man, žinoma, nemalonu, 

kad darbas užsitęsė iki nepa
stovių rudens orų. Iš mano 
pusės, tačiau, kaip ir iš Val
dybos pusės buvo padaryta 
visa, kas galima, kad skridi
mas būtinai įvyktų šiemet.

trukdė visą laiką ir da
bar tcbetrulcdo pavėlinimai ir 
neakli ra t iškilniai išpildyme

užsakymų, kuriuos davėme 
įvairioms firmoms. Sakysime, 
motoras buvo mums pristaty
tas daug vėliau, negu tikėjo
mės jį gauti, ir todėl jisai bu- 

įdetas tuo laiku, kai aš bu-
Fargo, N. D., taip kad 
nebuvo progos jį išban- 

prieš aviacijos dieną (ki- 
aš, suprantama, nebu- 

leidęs skraidyti su “Litu- 
anica”). Bet kai pabandžiau 
skristi sekmadienio ryte (rug
pjūčio 26 d.), tuoj pastebėjau, 
kad iki pavojingo laipsnio ky
la alyvos temperatūra. Pa
taisyti tą defektą laiko jau 
nebebuvo, ir aš turėjau atskri
sti kitu lėktuvu į aįrportą.

“Tas defektas paskui buvo 
lengvai pašalintas, bet tame 
momente jisai mums sudarė 
labai nemalonią klintį. Ta
čiau tai> tik vienas pavyzdys. 
Turiu pasakyti, kad su pana
šios arba da aršesnės rųšies 
keblumais mums teko grumtis 
visą laiką. Sakysime, buvo 
užsakyta važiuokle .(landing 
gear) Lockheed kompanijai, iš 
kurios yra pirktas musų lėk
tuvas. Kada ji buvo prista
tyta, apžiūrėjome ją ir sura
dome, kad ji padirbta ne pa
gal duotas specifikacijas. Tuo- 
iaus užprotestavome. Turime 
kompanijos telegramas su pa
siteisinimais, ir paskutinis jos 
pasiūlymas yra, kad jeigu esa
me nepatenkinti, tai ji grąžins 
pinigus. Kas butų galėjęs ma
nyti, kad stambi ir žinoma fir
ma šitaip pasielgs, darydama 
bizni su žmonėmis, kurie jau 
turėjo su ja reikalą ir mokėjo 
už viską grynais pinigais? O

CARR BROS.
WRECKING CO.

Antru rankų budavojimui medžią 
ga. Nauji ir vartoti medžiai sta 
tybai.

3003—3039 So. Halsted St.
Vic.ory 1272—1273

Farms for Sale - 
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ vaisių, vištų farma 
tinka rezortui, ežeras — Michigan 
Valstijoj, 120 mylių nuo Chicagos, 
prie 12 U. S. kelio, modemiškas 6 
kamb. namas, pardavimui arba mai
nysiu į biznį East sidėj. Pašaukite 
2 vai. po piet Canal 8500 klauskite 
M. Jurgelionis.

suvylė, iškepamas reika- 
kt.Yiuos Valdyba nieku 

ir pa
mes norime

“Kada aš su Jumis susitariau 
ir stojau į šitą darbą, mano už
davinys atrodė man labai dide
lis ir sunkus. Vėliaus, kai man 
pasisekė išspręsti klausimą, kaip 
turi būti įrengtas lėktuvas, 
kad jisai galėtų nuskristi tokį 
tolimą kelią be sustojimo, ma
no uždavinys ėmė rodytis man 
daug mažesnis. Tas skridimas, 
žinoma, liečia ne tik mano kar
jerą, kaip išsitarė kai kurie 
komiteto nariaj, bet ir mano 
sprandą. Bet juo daugiau bu
vo užsakoma gerų įtaisų, juo 
ma.n buvo 
uždavinys 
jisai man 
k U j.

Pilietybes Painokos
Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ber) 20tų, 1934, 7:30 vai, vakare.

Kreipkitės prie

Josepli J. Grish, 
4631 So. Ashland Avenue

Telephonas: Boulevard 2800.

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijolą pirksite pas mus.
Beck’s Dept. Store, 

Ine.
3321-25 S. Halsted St

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 0912

Busihess Service 
Biznio Patarnavimas

* Su spalio 4 d., tai yra 
nirmo ketvirtadienio ateinan
tį mėnesi, pradės eiti “Nau
jienose skelbimai įžymesniųjų 
musų draugų-biznicrių-taver- 
ninkų. Skelbimai pasirodys 
didžiame ir tiksliai Naujieno
se prirengtame puslapyje. 
Spalio 3 d., tai yra pirmą tre
čiadienio vakara, Naujienų 
nrogramo laike iš radio sto
ties W. S. B. C., apie tų pačių 
biznierių biznius bus priminta 
iš paminėtos radio’ stoties. 
Reiškia, taverninkų skelbimai 
bei pranešimai eis trečiadie
nio vakarais per radio ir ket
virtadieniais Naujienose.

Beabejo, Naujienų draugai, 
reikale neužmirš atlankyti tas 

įstaigas, kurios temia Nau
jienas jose besigarsindamos. 
Žmonių yra sakoma, kad ran
ka ranką mazgoja, kad abi 
butų baltos. Tokie pat senti
kiai turėtų būt tarpe Naujienų 
draugu ir biznierių, kurie bū
dami Naujienų draugais, tei
kia žinią per Nanujienas apie 
savo biznio vietą.

Jokūbas Maskalunas.
Bridgeporto lietuviai nuo 

senu laiku pažįsta p. J. Mas- 
kaliuna. Pažįsta ne tik kaipo 
biznierių, bet ir gerą, nuošir
dų žmogų. Geriausias p. Mas- 
kaliuno ypatybės tuftas yra 
malonus būdas. Ar p. Maske
liūnas gyvenimo sąlygų kan
čias kenčia, ar jis yra šimtą 
nuošimčių savo gyvenimo sa- 
’veomis natenkintas — jo vei
do išraiška, jo simpatiškas 
hndo-t ponasimaino. G°ri ar 
hlofii gyvenimo nuotikiai jo 
ypatingame bude vra giliai 
nuslepiami. Gal būt čia ir glu^ 
di p. Maskeliūno sėkmingu
mas biznyje, i

Tiesa, p. Maskeliūnas, kaip 
ir daugelis musų biznierių, 
buvo skaudžiai depresijos pa
čiuptas. Gal būt, kad depresi
ja jam buvo gilesnes žymės 
palikusi negu daugeliui kitų, 
bet atrodo, kad p. Maskaliu- 
nas greit baigs išsiliuosuoti 
iš depresijos žymių. P-no Mas- 
kaliuno taverno biznis sėk
mingai bujoja. Užeigoje yra 
įrengti kambariukai ramiam 
pasikalbėjimui bei šeimynoms 
užeiti, kad putų patogu laiką 
praleisti, čia atsilankius gali
ma rasti įvairios profesijos, 
amato bei stovio žmonių — 
visi bendrai prie bendro stalo, 
tarsi vienos motinos vakai, 
proto pasmaginimo eleksyrais 
naudojasi.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

lakūno F. 
narys p. 

kad mums 
kurie darbuojamės 
naudai, yra svarbu 
riems, jogei neįvyks panašaus 
nesusipratimo, kaip tas, kuris 
įvyko su pirmesniuoju lakūnu. 
Ponas Janušauskas, sako jisai, Mu 
mus 
1 avimų 
budu negalėjo išpildyt 
sitraukė 
žinoti, ką mano daryti Įeit. 
Vaitkus: ar jisai gali mums čia 
pasakyti ir duoti garbės žodį, 
ksd jisai laikysis su ALTASS 
ki galo ir darbuosis ,kad musų 
sumanymas butų įvykintas.

Pakalbėjus dar dvejetui na
rių, tvarkos vedėjas P. Gri
gaitis pakviečia lakūną tarti 
savo žodį ir atsakyti į Bacevi
čiaus klausimą. Feliksas Vait
kus sako:

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 

(irs EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pipnas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip genų 
kaip ir BONDED degtinė.

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY/BOURBON WHISKEY. Aštuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St. Tel. Victory 5382-83

Kampinis 2 flatų namas, vienas 5 
ir vienas 6 kamb. flat. garu šildomi. 
Kaina $4500.00.

Tainri 6 kamb. mūrinis cottage, 
garu šildomas. Extra kambarys ant 
višky. Kaina $2,950.00. randasi arti 
Maręuette Blvd. ir Ashland Avęx
FREDERICK H1. BARTLETT

& COMPANY
33 W. Washington St. 
Klauskite Mr. Lemke

Business Service

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimu 

Konų ‘
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
, Chicago, III.

šingai, aš dabar ramiai žiuriu 
.,c —... į tą žygį, žinodamas, kad ne- 

ke Valdyba ir ypač tie jos na- pasisekimo bijotis nereikia, 
riai, kuriuos Jus įgaliojote pa- Mano sutartis su Jumis pasi
laikyti su manim nuolatinį kon-baigė, jeigu Jus nutariate skri- 
taktą, davė man galimumo į-jdimą atidėti. Tačiau, jeigu 
gyti pirmos rųšies įtaisas Jus manote, kad aš savo pa- 
“Lituanicai II reigą atlikau, sąžiningą! ir tu

rite pasitikėjimą mano gabu- 
i mais, tai aš duodu garbes žo- 
idį, kad ašj laikysiuosi su Ju
mis iki galo. ' į

“Su pilnai įrengtu lėktuvu 
laip, kaip mes kad jį rengia
me, aš neajiejoju, kad aš nu
skrisiu iš New Yorko tiesiai į 
Kauną.

daugjau aš galiu pasa- 
WeLl aš skrisiu — 

all!”

kurniture & Fixtures
______Rakandai-Įta I g».i_______

Už STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Rieš. Bedruimio setai dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove 

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

3207 LA
3207 — Kam nepatiks ši šau^i ru

deninė suknelė. Pastebėkite, kaip 
įdomiai pasiutas kalnierius. Materija 
suknelei gali būt byle kurios spal
vos, bet neužmirškite, kad pritaikin- 
tujnete tinkamos spalvos 
nes 
neatrodys.
tamsios arba šviesios materijos. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36,t 
88 ir 49 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago. III.

Help Wanted—Female

JAUNA MERGINA prie abelno 
namų darbo. Virti nereikia, nei suri- 
ciai skalbti, 2 kūdikiai. N. Levitson, 
5809 N. Spaulding Avė.

NAUJIENOS Pactetn Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,

• ■ 'J-:;' ;d ?




