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PERSKRIDO ATLANTIKĄ

UTUANICA U TAISOMA

Pritruko gtasolino

Jau senai

eidosi migloj, duobėtoj pievoj

VAITKUS SAVO ŽODĮ IŠLAIKĖĮ 10 vai. 45 min. per vandenyną

FELIX

VAITKAUS ATSISVEIKINIMAS
Ką Vaitkus buvo pasiėmęs valgiui

švar

Austri

Lenkų vadai atvyko 
pos Goering su 

slapta misija

Ispanijos socialistą 
redaktorius nubaus
tas net $8,620,000

Italija Atmetė Tautų 
Sąjungos Pasiūlymus'

NEW YORK, rūgs. 22—(Specialiai “Naujienoms”).—.Gau
tomis iš United Press žiniomis, Ballenrobe, Airijoj, daktaras iŠ- 
egzaminavo Felį

Ang- Italijos delegatas Aloisi pra<

Sako, Vaitkaus lėk
tuvą reikės į DuU

- liną vežti

Ballinrobe nuvežti

BERLYNAS, nigs. 22.—žy
mus lenkų vadai ir augšti ka
rininkai atvyko į Berlyną pas 
gen. Goering su slapta misija. 
Juos tuojaus paslapčiomis išga
benta į Goering vasarnamį to
liau nuo Berlyno.

Manoma, kad jie atvyko tar
tis dėl Vokietijos ir Lenkijos 
sąjungos prieš Rusiją ir Lie
tuvą. Prieš Lietuvą vokiečiai 
dabar veda labai pikt kampa
niją iš priežasties ateinantį 
sekmadienį įvykstančių Klaipė- 

*dos krašto seimelio rinkimų.

Bet vistiek dar nesiskubins karan ir prašo 
naujų pasiūlymų

OVIEDO, rugsėjo 22.—Karo 
teismas vakar nubaudė Javier 
Bueno,

LAKŪNAS PASIEKĖ AIRIJĄ LABAI PAVARGĘS. DAKTA 
RAI LIEPIA ILSĖTIS

Prieš išskreiidant, valgiui Feliksas Vaitkus pasiėmė aštuo- 
nius “pork chops”, keturias yištų kojas, du orandžius, šešias to- 
mates, kvortą kavos, kvortą lemonado, galioną vandens, tris 
pakelius gramtomos gumos ir pusantrų svaro šokolado.

Pasirėdęs buvo marškiniais, bet kakloraiščio, odiniu 
ku, pilkomis kelinėmis ir storos odos čeverykais.

“Lituanica II” yra puikiai įrengtas lėktuvas, 
ir aš tvirtai tikiu galėsiąs be sustojimo perskris
ti per Atlantiko vandenyną ir pasiekti Kauną, 
kur aš perduosiu Amerikos Lietuvių sveikini
mus musų tėvų žemei, Lietuvai.

FELIX WAITKUS.
Sept. 21,1935, 5:00 A. M.

laikraščio Avance užsimokėti 
netf $8,620,000 pabaudos už da
lyvavimą pereitų metų spalio 
mėn. sukilime.

NAUJIENOS
THS L.ITHUANIAN DAILY NEWS

BALLINROBE, Airijoj, fuga. 
22. Feliksas Vaitkus nusileido 
čia visai pavargęs ir sustyręš 
nuo 22 valandų sėdėjimo lėk
tuve ir kovojimo su audromis. 
Tečiaus jis skrido labai greitai 
ir kelią iki Airijos iš New Yor- 
ko padarė į mažiau kaip 22 va
landas.

Vaitkus sakosi norys kuo- 
greičiausia tęsti savo kelionę, 
[tečiaus jis pats pripažysta,kad 
lėktuvas yra tiek pagadintas, 
jog teks vežti jį į Dubliną tai-

Pasak Dr. Kimball, Feliksas Vaitkus pasiekė Airiją 5-vai. 
ryte rytinių valst. laiku. Iš Newfoudlando gi išskrido 4:15 vai. 
vakare. Todėl jis perskrido Atlantiko vandenyną į 10 VALAN
DŲ ir 45 MINUTES, darydamas vidutiniškai po 175 mylias j 
valandą. Tai yra nepaprastai greitas laikas.

Dr. Kimball sako, kad oras visą kelią iki Newfoudlando sa
los buvo nepalankus. Paskui gi vėjas putė į užpakalį. Skren
dant per Newfoudland buvo miglota, bet vistiek Vaitkus pa
matė žemę prieš pasileisiant kelionei per Atlantiką. Paskui 
jis pasigavo Athole, Airijoj, radio stotį ir skrido tiesiai į ją.

žinių apie kelionę per pirmą Atlantiko pusę nėra. Bet iš 
laivų sužinota, kad kitoj pusėj Atlantiko matymas buvo geras, 
bet augštumose buvo debesys ir stiprus vakarų vėjas.

Chicagai ir apylinkei tedera 
ic oro biuras šia dienai prana- 
■UiUJir

Galbūt giedra; maža permai
nė temperatūroje.

Saulė, teka 6:87, leidžiasi U

Vokietijos naciai 
BMQJA.PAS!-

Vaitkus Atlantiką Perskrido Per 
10 Vai. 45 Min.

Telegrama “Naujienoms”
(Prieš pat išskrendant)

Prieš pakylant, aš siunčiu pęr Naujienas 
šiuos atsisveikinimo žodžius; Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Šąjugai (ALTASS) 
ir visiems draugams, kurie padėjo man, ren-

rugs. 20 d., 11:56 P. M. (už 5 valandų prieš iš
skridimą): ■

“IŠSKRENDU ŠĮ RYTA- SAVO DUOTĄ 
JUMS ŽODĮ AŠ IŠLAIKYSIU

Leit. Feliksas Vaitkus, po heroiškos kovos su audromis, buvo 
priverstas nusileisti Airijoje

NEW YORK, r. 22. — Kai 
ugniagesys Conny kur kitur 
ėjo savo pareigas, jo namuose 
kilo gaisras, kuriame žuvo jo 
sūnūs ir pastarojo pusbrolis. 
Kiti penki vaikai liko išgelbėti.

redaktorių

Italija labai norėtų gauti to 
komiteto pakvietimą išdėstyti 
savo mažiausius reikalavimus^ 
reiškia Italija nori pradėti nau
jas derybas ir susilaukti nau* 
jų pasiūlymų. Bet dar nežinia, 
ar komitetas sutiks Italijos 
klausytis, nes jis pirmiau buvo 
nusistatęs jokių naujų pasiūlyk 
mų neduoti ir jei Italija eitų 
prie karo, tai ir tuos pačius 
pasiūlymus susiaurinti.

Tečiaus nujaučiama, kad Ita
lija sutiktų tuos pasiūlymus 
priimti, bet būtinai nori per
siimti ginklu su Abisinija, kad 
ją nugalėti ir “ant visados pa* 
šalinti Abisinijos pavojų”.

GENEVA, rūgs
Ii jos laivyno kanuolės nepa-nešė Ispanijos atstovui, Irirmi- 
liauja veikusios Mussolini. Jis ninkui penkių komiteto, kad 
delei to darosi atsargesnis, jati 
ne-bešukauja apie karą ir į tą 
karą jau nebesiskubina, nors it 
jo neatsižada.

Mussolini savo kabineto susi-- 
rinkime (o jis vienas sudaro 
didelę didžiumą kabineto) nuta
rė atmesti tautų sąjungos pa
siūlymus taikiam išsprendimui 
Italijos ir Abisinijos ginčo.

Tečiaus jis dar neprisiuntč 
oficialio tų pasiūlymų atmeti
mo, tik pranešė kabineto nuta
rimą. O “kabinetas” tuos pa
siūlymus atmetęs todėl, kad jK 
nepatenkina mažiausių Italijos 
reikalavimų (kurių ikišiol Ita
lija dar nėra paskelbusi).

■ VIENNA, rūgs. 19 
ja nutarė mokinti visus savo 
piliečius ką daryti laike oro 
atakų ir kaip jas atmušti.
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rado labai'jį pavarą „ ... „__ __ __ ,
■ ’žinĄKAi^ lėktuvo taisymas,nėra.

Feliksas Vaitkus buvo priverstas leistis duobėtoje pievoje 
May o kauntėj, tiesiai ant kelio į Lietuvą, neįstengęs surasti 
Ballenrobe airportą. Pasisukinėjęs ilgą laiką per miglas ir lie
tų, jis nutarė leisti laukuose prisibijodamas visiško išsibaigimo 
gasolino. Be to jis buvo labai pavargęs kovodamas su nepalan
kiu oru didesnę dalį kelio ir su audromis virš Airijos.

Nusileisdamas lėktuvas kelis sykius atsitrenkė į žemę ir 
užkliudė krumus, kurių lakūnas pirmiau nebuvo pastebėjęs, ap
virto ir, nuplėšė važiuokles. (Kitos žinios betgi apie lėktuvo 
apsivertimą nemini).

Apielinkės ūkininkai nusistebėjo pamatę jų laukuose nusi
leidžiantį lėktuvą.

Vaitkus liko automobiliu nuvežtas į Ballenrobe hotelį po
ilsiui. ’ t

TILŽĖ, rūgs. 2 
pašalintas Klaipėdos mokyklų 
direktorius Richard Meyer, ku
ris dabar yra pasislėpęs Rytų 
Prūsijoje, tvirtina, kad jei Klai
pėdos krašto statuto signatorai 
—-Anglija, Franci ja ir Italija 
—neprivers Lietuvos pravesti 
ateinančio sekmadienio Klaipė
dos seimelio rinkimus einant 
to krašto statutu, tai Vokietija 
niekad nepripažins tų rinkimų 
ir nepaliaus šauktis į tarptau
tinį . “teisifigumą”.

Jis pats vyksiąs į Rymą, 
Londoną ir Paryžių protestuoti 
prieš Lietuvą, nes karas už Klai
pėdą pasidarys neišvengtinas, 
ei Lietuva nepakeis savo nu

sistatymo ir vokiečiai busią 
priversti pasigrobti Klaipėdą, 
galbūt padarant ginkluotą per
versmą Klaipėdos krašte.

(Meyer jau kelinti metai 
nuolatos važinėja su skundais 
prieš Lietuvą j Genevą, bet iš 
tų jo skundų nieko neišeidavo? 
Dabartiniai grūmojimai Lietu
vai yra veikiausia Vokietijos 
nacių priešrinkiminė kampanL 
ja—tikslu išgąsdinti Klaipėdos 
gyventojus ir priversti juos 
balsuoti už vokiečius).

P.M.—(Telegrama) United Press praneši
mas sako, kad lėktuvas taisomas Beldo- 
merr airpote. Bus paruoštas skridimui 
pirmadieni arba, vėliausia, antradienį.

A. S. Vaivada.
(Kiek buvo galima surasti žemėlapyje, tai atrodo, kad Bel- 

domerr airportas yra mažas aerodromas netoli nuo Ballinrobe 
miestelio, kur Įeit. Vaitkus buvo priverstas nusileisti)

Kaimiečiai, kurie matė‘Vait
kaus nusileidimą, mano,į. kad 
is nusileido Airijoje* vierį pri

trukęs gasolino. Buvo žinoma, 
tad jam teko per daugelį va- 
andų skristi prieš stiprų ,vėją, 
bet yistijpk jis gar ė gerą pro- 

.stiprų vėją jis turėjo naudoti 
daug ' daugiau; gasolino, .negu 
buvo numatęs ir todėl jo ga
solino ištkelius greitai. iššibai

LONDONAS, rūgs. 122. — 
Leit.. Feliksas Vaitkus,* vienas 
perskridęs Atlantiką iš New 
Yorko, šįryt 10 vai. (4 Vąl. ryto 
Chicagos laiku) buvo pr j vers tas 
nusileisti arti Ballinrobe mies
telio, Mayo kauntėj, Airijoj.

Leit. Vaitkus išliko nesužeis
tas. Jo lėktuvas liko pagadin
tas, bet pirmosios žinios rodo, 
kad jį bus galima sutaisyti ir 
jis galės tęsti kelionę oru| į Lie
tuvos sostinę Kauną. f

CA VALERE, Franci jo j, r. 
22.—80 žmonių liko sužeista, 
tavoriniam traukiniam įvažia
vus j geležinkelio busą.

NAUJIENOS 
The Lithuariian Daily News 

Entered as sečond-class matter Marčh 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.,
i under the Ąct of March 3, 1879

Bus tuojaus stengiamasi sutaisyti lėktuvą
Užgirdusi apie susidaužymą, lakūno žmona Morta pareiš

kė: “Svarbiausia yra, kad jis yra sveikas. Tuo aš ir džiau
giuos”. *

Paprašytas skridimo rengėjų pareiškimo, ALTASS sekre
torius pareiškė: ’ '

“ ‘Nežiūrint didelių keblumų, Vaitkus atliko didelį ir greitą 
skridimą. Mums nesmagu, kad jis nepasiekė tikslo, bet dar ne
smagiau jaučiasi Vaitkus, kuris į šį skridimą buvo įdėjęs visą 
savo širdį ir sielą ir buvo pasiryžęs nepaisyti jokių pavojų, 
kad savo tikslą pasiekti.

“žinodami jį kaipo gerą lakūną ir kilnų žmogų, mes mano
me, kad jis nenupuls dvasioje dėl šio nepasisekimo, bet tęs sa
vo skridimą. Mes visuomet jį remsime.” 5

ALTASS sekretorius toliau pridūrė, kad bus rupinamąsi 
kuogreičiausia sutaisyti lėktuvą.

(Feliksas Vaitkus išskrido iš New Yorko šeštadienio ryte, 
5:45 vai

Del miglų negalėjo surasti airportą ir lei- LĖKTUVAS BUVO 
dosi duobėtoj pievoj, pažeisdamas važiuok 

lę. Lakūnas nesusižeidė. Pasitaisęs 
lėktuvą tęs skridinių į Kauną

gražiai pasikeldamas ig Floyd Bennett airportą Visą 
kebą jo niekas nematė, tik 4:15 v. vakare girdėjo Newfoundlan- 
de jį išskrendant j Atlantiko vandenyną).

Jis sako, kad Airijos stotis 
Athlone, kuri laike sklidimo 
veikė per visą naktį, jį išgel
bėjo, nes kitaip jie nebūtų su
sivokęs kelio.
Sugadino lėktuvą gelbėdama, 

Vaitkų

Anglijos aviatore Lady Heath 
skrido
Vaitkų į Dubliną, bet nusileis
dama sugadino savo lėktuvą.

Iš Dublino liko išsiųstas ki
tas lėktuvas juos abu paimti.

Kaunas laukė Vaitkaus
KAŪNAS, rūgs. 22. -—10,000 

žmonių laukė Kauno aerodrome 
atskrendančio Felikso Vait
kaus, bet labai nuliūdo sužino
ję, kad jam teko nusileisti Ai
rijoje. A

PIRMOJI VAITKAUS 
MINTIS

Kada jam teko leistis, ;jam 
;eko susidurti su nauju pavo- 
Um —migla. Nusileidimui ji$! 

pasirinko duobėtą pievą, apie 
tUrią augo medžiai.

Žemė buvo labai nelygi, duo
bėta. Mačiusiems nusileidimą 
stačiai užėmė kvapą, nes visi 
manė, kad lėktuvas bus sudau
žytas į šipulius kai tik jis at
simuš j žemę. Bet stipri va
žiuoklė (landing gear) atlaikė 
sutrenkimą, lėktuvas persirito 
per lauką iki užgavo medį ir 
sustojo.

Kaimiečiams bėgant prie lėk
tuvo ir tikinties rasti lakūną 
negyvą, jis ramiai išlipo iš lėk
tuvo ir kai kaimiečiai pribėgo 
prie lėktuvo, Vaitkus jau ati
džiai apžiūrinėjo lėktuvą ir 
skaičiavo nuostolius.

VAITKAUS JPAREISKIMAS

Išlipęs iŠ lėktuvo Vaitkus pir
miausia apžiurėjo kas reikės 
taisyti. Ir tik pabaigęs tuos 
apskaičiavimus jis papasakojo 
apie savo kelionę:

“Kelionė į pabaigą buvo la
bai sunki. Per ilgą laiką aš 
skridau aklomis. Matymas bu
vo prastas,, per visą Atlantiką, 
bet kada aš pasiekiau Airiją, 
aš susiduriau su nauju vargu, 
formoje miglą ir audrą. Išpna- 
džįą aš maniau pasiekti Bal- 
donnel airportą prie Dublino. 
Nepasisekius tai padaryti,' aš 
bandžiau pasiekti Baillinrobe 
airportą, bet negalėjau jo su
rasti. Aš tikrai džiausiaus pa
matęs žemę, nes buvau labai pa- 
vargęs ir mano gasolinas bai
gėsi. Išviso, aš jaučiuos, kad 
aš buvau laimingas.”

NAUJIENOS 
thk LithuANian Daily nkw*
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Heilo, Petrai...
■a,.....bi Mi^abiTB^r.a.... ii,' ,1. i.nįM.... ,.Užaw„„„ „„.ąjati.i
A '•* ■ * * * £■’ ' ' ; ■ >. /į•
jkąlbi<»ii>tu

_________ „ A

1 P®TOA&r-Wfc fatefev
irgi Jsaifiu tą '

ANTĄNASt— Tik nuobodu j-per dienąs naktis... Vis, deitai, 
yra ttrtSkfatis. Idltiitai iit

PETRAS;—Tas nieko. — Aš ,vo deitain^Oi kuo# Viepk# 
greitas išmokti. fitaHjoiAikai, ifydu-

ALDONA— OI kai, airišiukaę
JŪOŽAS.—Dad and I, you t AtDOl^r-iCąd tėtis, ųesų- 

and Peter will bė pdrfners. IpranfL..
ALDONA.—O, alright. ANTAN4,S.^

• JUOZAS.— Meti, kaip • tu...: Į. \
Apie bridže# Į

MAKALA<&-^ Getai gerMJĮkadl tleĄ lįi^feo AWipranti. 
tik ktfd aS ddt rie labai moMjAA nerijau lUį& ^iaėąkįfti, kad 
tu. 't^tis nesupranti j ainių žmo

nių, tėtis nesupranti moderniŠ- 
be for ko jaunimo...

P tokio?
ALDONA.—Moderniško jau-

.M. ..--i,-

Dramatiški epizodai iš dideles radio ® Pew■ vm* U 
dramos

M
......—-.i ■ .'H ,.4l...............................................

Makaluose yra atvaizduojamas lietuvių šei
mynos gyvenimas Chicagoje—- toks koks jis yra
— su paprastais kasdieniniais apsireiškimais, sm 
tėvų ir vaikų problemomis, su hedomisy rūpės* 
čiais ir linksmybės prošvaistėmis.

Tur būt nėra to chicagiečio, kurs nežinotų, 
apie Makalus. Makalai ėjo per radio jau ketu- 
rius sezonus. Išviso jie jau sudaro 150 scenų ar
ba radio aktų, kurių kiekvienas užėmė nuorlO 
iki 15 minučių laiko.

Spaudoje Makalai niekad nepasirodė. Išti
sai jų nebebus galima atspauzdinti, nes dauge
lio scenų rankraščiai yra. pas autorių išsimėtę* ar
ba pasimetę.

Čia skelbiame tokius MAKALŲ epizodus, 
kurie iš užsilikusių rankraščių riškiau atvaiz
duoja. Pirmiausia skaitysite antrų metų epizo
dų, kaip Makalų dukrelė Aldona ėjo negeru ke
bu.

Skelbiamų scenų vaizdavime- per radio daly
vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas ...... ........ KL. JURGELIONIS
Ona Makalienė.......PETRONĖLĖ MILERIENE
Aldona, jų duktė........... JADVIGA GRIGAITE
Juozas, jų sūnūs .... ANTANAS RUTKAUSKAS 
Petras, mėsininkas.. 
Petraitis, kūmas ....... 
Petraitienė, kurna ...

(Tęsinys)
SGENA 42

* ANTANAS. — žinai 
man rodos, kad jau 
mes ir su Aldona pradėsim tu
rėt (rūbelio, kaip turėjom su 
Juozu.

ONA. — Ką gi daryti, tėve, 
jau ji dabar pilnai suaugusi 
mergina, o tai žiriomst ■ 
nebus be kavalierių.

ANTANAS. — Yes, žinoma. 
Bet man širdis nerami, liad 
jos tie kavalieriai nei šis nei 
tas, tik vaikėzai. |

ONA. — Jaunas vis prie 
jauno- linksta, kol susipranta*.

ANTANAS. — Tas dar butų 
nieko, bet kas iš tokių vaikė
zą, kad jie neturi- nei amato 
nei darbo; o dar vis svetim
taučiai. 

ONA. — Man rodos kad jai 
patinka ir Petrukas. 

ANTANAS. — Man taip dar 
neišrodo* Bet Petrukas kaip 
tik butų jai geras vaikinas; 
Butų gerai kad jiedu it apsi- 
ženytų. Bent atsikratytų nuo 
tų visų italijonukų. Kuc-grei
čiau tuo geriau*

ONA. — Ne taip garsiai, 
tėve. Aldutė tur būt nemie
ga, ji tik ilsisi,gal taisosi;.* 
Išgirs tave taip šūkaujant.

ANTANAS. — Na, tai kas?
Tegul išgirsta.

ONA. — Gerai kad šiandien* 
niekur neina. Juozas čia at
sives Petruką, tai* čia visi* gas 
lėsim namie užsibovyti.

ANTANAS; — Kaip pamisll- 
j u* tai Petrukas*., hmt.* darbi- 
bininkas, turi gerą amatą;.. 
Bučerys, O' bučeriai neblogai, 
uždirba. 

ONA. — Jis gal dar tave ga
lėtų pamokinti bučeriavimo.

ANTANAS. — Man ne labai 
jau taip- reikia pilnu bučeriu 
būti, bet gal susigadytų šio to 
nuo jo pasimokinti. 

ONA. — O; žiūrėk,, štai jie
du ir ateina, Juozelis su Pet
ruku,

JUOZAS. — Heilo, mama.
PETRAS* — Labą vakarą;; 

ponia Makaliene. — Sveikas 
gyvas, pons Makale...

MAKALAS' ir MAKALIENĖ.
— Labą vakarą! Sveiks, 
sveiks!

MAKALAS* — Gerai- kad 
atėjote,

MAKALIENĖ. — Mes tik ką 
apie jus kalbėjome. 

PETRAS*

motin, 
dabar

>l« M

?..*.'<$, tu

■ ■<*■'::'TV*

v ***, nėsupran-
Aš nięko itosiiptantu.

N-rl»i Hllllll.ini

JUOZAS. ?
All dressed up, eh?

PETRAS. — Heilo heRoa. 
Yes yes.*-. O kaip panele Aldo
na šiandien? -

ONA.—Tai matai ji šiundie 
namie būna.

ALDONA.—Delta; Peter.
PETRAS.— Tai d'elko na

mie? Aš atėjau prašyti, kad 
panelė Aldona važiuotų su 
manim į didelį lietuvišką te- 

' atrą—primatyti Laimąry 
| MAKALAS^—O triip, tą ope-

(Telefonas)
JUOZAS.—It mušt 

you, Alte Joti auswei?.
ALDONA.—I guešs it’s for 

mrt. TO 
tas you, a®e
Ohv we tae- abdut ‘ta stwt hjmmite- motantiško Jąuni- 
liraying. taRte“- Wta<l?iMta mrtu*u$ te* per jiau-
that baili Fotai ^Ot I dbnt jnime«?
kntow, sutar j T^Šįis nesupras
You are not tfcyihg ta kaip jtanta
iw—Gee.;* —PU ririk my rtta* te# ėl^tei taifedp privalą 
tte-~Yesu. teigryta^..

Mama, aš tkiojau teta eimi' ta* felhusiu,
j/ 1&W lite te toto te mrttawtakas

. ‘jte Bteite jataitate?
natee, dukrelė. Matai,. AĖWNA.r--*©V tarttarn#kris 
tarime svečią. t
? ySlį Į
šokius. Trii Itegriiite® ’dUiM ANTANAS^—-Tai taėlb teži- 
tei v ta taetai* an.

JUWM<t— M --iįĄS^rtrn^kris

......... K LIUTKUS 
.. NORA GUGIENS
Petras yra eSpertas bu- 

Čerys.
; PETRAS. —Well, tai ne di
delis dalykas, bet? aš viską 
'Žinau, kas reikia bučeriui žo- 
ndti.
j. ;'

, JUOZAS.. — Sure, jis visą 
jautį; moka, išdalinti į mažiau
sius šmotukus.

ANTANAS. — Hm. Visą 
■jautį.., O kuipr butų sw karvei

PETRAS;
jautį,' tai' jau1’ sure ir;karvę.

< ANTANAS. — Tam tikrai 
reikia gero mokslo ir įparti- 
įmo.

PETRAS. — Taip, bet po
nui Makalui prie delikatesų 
Storo tiek žinoti nereikia.

MAKALlENK — Tik reikia 
daugiau praktikos.

PETRAS. — Beje aš mačiau, 
kad* jtis vis ledą perkate.

MAKALIENĖ. — Be ledo 
negalima apseiti — viskas su
gestų.

MAKALAS. — Musų ledau- 
ne ima nemažai’ lėdb.

* PETRAS, — Tai jums 
ketų įsigyti refrigiratorių; 
Šaldo ir Ibdą daro.

'■ JĖOZAS. — Taip tėte 
•fedo dirbtuvė.
’ MAKALAS. — Bet prie 
sų mažo 
mums ledo, dirbtuvės*.

PETRAS. — Jus žinote, kad 
refrigeratorius žmones ir fla- 

iltUose turi. Ją yra Visokių 
isaiaų. .
. MAKALAST* — Bet brangiai 
kaštuoja;

; MAKALIENĖ. — Kad jau 
Čia perdhug judu apie’ bižnį 
pasileidote kalbėti. Juk tai 
šventa diena. Užsibovykit 
kuo nors.

MAKALAS* — Sure, sure;J 
2Gal kortoms pagrosi’m ar ka? 
’ JUOZAS. — Mama, o. Alde 
namie?

MAKALIENĖ, — Namie, tur 
būt taisosi savo kambaryj.

JUOZAS; — <
}dbnt you ertme out?' 
’ifr Kere.
: ALDONA (Ištolo)—AlMfeht.
i JUOZAS. — Ton arrtn’t ^o- 
•iūg anywhere to niįįfit? Ari 
^ou?

ALDONA (ištolo). 7

HA ha. Jeigu

rei
kę

tai

mu-
biznirt; kam čia

Ar taip?
Taip, taip;..

Motina man įkalbinėjo, kad

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruhsvick 0597

—.......... . L...—

•iMiii■ plota, ifėš*. irioder-
irtiškosi margaites tek būti plo- 
ttafe.*-
1 ANTANAS.—Na, ir trasida- 
jtei tokiai plona kaip Šakalys. 
<Etar ttaidVą gatab ir nemirsi iš 
itbr savo* pfcminihiosi... Ir kam 
to reikia? Kad patikti ko
kiems ten nusususioms airi- 
;šĮulcams, italijonukams ir žy- 
dukams. ; ■

MCZAS..— Hęll—O, apie 
ką čia eina ginčai ? '

ONA.^Neklindyk, Juozeli, Įrą Painią. 
tėVas itari atvėšti Aldutą ant į ' ‘
gero kelio. ■ .’ ____

JUOZAS.-^ anyway, ji Ai*donaTpraš*au 
perdaug? tų deltų turi.
r ALj)^NA. -Nttr,t<4  ___
t*i»'nori* kad-aš daryčiau? Kad Mane tgfis nenori leisti.
sėdėčiau kožną dieną namie, PETRAS. - Ar tai gali bu- 
niekur neišeičiau, nieko? ne-L-? ,
matyčiau, kalbėčiaus* ti« su- .ANTANAS—Na, jau Aldo- 
senais diedais? na j.u^c gera,, žinai, kad aš

į ANTANAS*. — Niekas nesą- jkaip tik ir noriu,, kad tu ei- 
Ikoi kad tu niekur ifeiSrtituln, • 
niekai neseko, k>ad> kalbėtu- r 

fmeta tik su* senais* diedais.
ONA.—Tėvas tau to nesako,

Aldute. v
JUOZAS.—Dont you realize, 

sister, f that you running 
aroiind with those street 
boys—

AtbcįNA.— Why dp yrtu ______
tave to būt' in? Watčh younĮ ku, panele Aldona/ar 

!o\Vn stėp and mihd your own puiku?
bpširtęĮš... F ALDONA.—O, aš nežinau ar

JUOZAS.— Būt that dahcehtai labai puiku.
hair biisihesš of yrturs isntI ANTANAS. — Na» ką sa- 

’trto ritaė, sister... Ypu^re begin-kai; motin, važiuokime ir 
ning to be a dailie hall feėhd. mes;*. Juk gyvename tik vieną 

ALDONA. — Havent yrtu sykį;
beėir running to all sortš of 
dance halls witli your Moilie? l

JUOZAS.^- Yesit and look 
what happened... I am sorry... 
Aint T?

1 ALDONA;—Btif I aint sotriy 
yėt*
. JŪOZA#. — So youHl wait
•itntir you are, Eh?

ANTANAS.^- Taigi matai 
>tie tavo dansai galį dar blo-

A.LIlavidonis, M.D.
4910 S. Mfchigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
-------------- -

ONA.—Mes jau daug girde 
j ome apie tą teatrą.

PETRAS.—Tai kaip, panele 
J i su manim į

teatrą. Turėsime lots of fun.
1 ALDONA. —O’, aš nežinau...

Dr. V. A. Šimkus
I* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
{ Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St

Tel. Boulevard 1401

Tel. Office Wentworth 6330
* Rez. Hyde Park 3305

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

A «

Phone Boulevard 7042 
tam į lietuviškus parengimus. T|r p y Va'/aF’ic

ONA?—O jau su Petruku v 1©
gali bil^kada eiti. Aldute.

ALDONA.—O, yes.
JUOZAS;—Ir aš eisiu į 

teatrą, mama.
ANTANAS.—Jeigu kaip, 

ir mes išsirengsime su mama.
ONA. — Ištikro, Antanai!
PETRAS.—O tai puiku, pui-

’ tai ne

tą

tai

Dentistas '* ■ *.
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. ŠfrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso/Val.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

drt; tik viWą
have ta Bttif ta J&š tatftakgyvrtimte -tife ’-vSsrtiį' s^kį^- 
eitiiU. TO .*#» jktotl te Srtjii&u.

(tatatalU Į(į|fc *vdeną/;s^^vtate vie- 
įritą čta >tattto; iho-

ategM*.te, ta' m teomė jU-
the corner—-naudi! ptaee Lį? vtaita avkį' ta DTovur dėkui 
Fine! Sb* fetig^TO be ste? svle
čtouv te BUVO' jlaurtasur vifeli^ sykį, o
■ oNa.—Tik nebūk tatai Lį^* dfeli ta* juani reikšta bėgioti 
ImMb.> AlMhHl. hitas. W sw Vi-
1 AKT^įKASs— Jlaw ntelfa&iudįshi&iiaite ■ftaikHoanfei?' 
MmAiu Btetf .fta» reflttai Hmm s*
lneittfa;. AMtem.; : !• to
! iroat feM
i AJSSMfiMS.—Kito to, I

■ *■ -

0!S*A—jii rto«s* Siattifieii' 
nehggsi i tuos SoltiUek.

.4^teMind 
apie šiandien' tllttiaiį. toi dlti^«| 
Ras apie* visada.. J I 

.Muom. — m to. ®o> n» 
rijai ttehiM 

ANTANAS;AMbna, p»iU| 
risk tonait 

AL0®m~-y<«si. j
AlSTANASi. — M mito sa< 

tavim pasikalbėti... apie tave.. 
■apie* tavo elgimąsi... apie tavo 
ateitį... 1

: ALDONA-.—O kas atsitiko 
tetuk ?

ONA;r—Nenusisteb^k, Aldta 
te. Tėvas nori tau gero*. Bet 
jam nepatinka kad tu per
daug Bėgioji, .

ALDONA.—O!' 
ANTANAS. — Aš nesupran- 

jtu kas* su tavim pasidarė..., 
ALDONA.— Kas pasidavė?1 

Nieko nepasidarė.
ANTANAS.—Tai tu manai, 

kad nieko nepasidarė. 
ALD®BIA.—Visai n&ttm ?
ANTANAS’,—Taigi taigi:,, vi- 

sai nieko... ah, tas tai jriU' ma
ne pykina... Kaip tai* ttir ga
li sakyti, kad nieko nepas^dan 
rė... Iki ko tw nork daeiti? ; 

ONA.—Nesikarščiuok tėve;*,. 
‘Aldute, tu žiliai, kad' tu per
daug sU' tais višdkiiaik vaikirt- 
’ž'aiš pradėjai Bėgioti—per dfe“ 
nas ir naktis. 

, ANTANAI — Ir mes visai! 
'nei nežinom,, kas tie tavo/ vak- 
'kiožair su kuriais tu taip su? 
sidraugavai... Telefonu negali
me net apsikladšyti-.. Kad* 
turėtume biznio, tai dŠ i^rtičii* 
čiau tą Mėftaą tadjaui. 

ALDONA—Ką aš galfa dfe? 
ryti*, kad jie mane šaukiau. 

ANfANAS.—Tai šitaip tu

tlte corifter—UMldi ptaee

B
tmehką iSši^aOjiinąi turi

Riti'
J po ' iojiąĮ mindžioti >! .*'iši 

eMvrtfu. JXtk žtaftėk. visa pttsL 
baigus esi) tfb# to wv<$’ ItaĮ^lL 
trtb; Į tarta W&tas.
. (91 nenoriu
M tMiį. ai. WWilui ftuti

'0! '■l";

te?
OBMMkp. litetavi-

' ■ ’

- W tam ne
patinka lietuviškos moterys, 

‘-tau* jau gal nepatinka- nei’ ta
vo moRha;*,

k ALDONA
Į »■ *' nWrrWOHM»>tW?il.4i.i y-Tilt

Kad' jhunia* esiLite dhr netek

O' Aidie!* Why
Peter

Nooo! 
; MAKALAS.—Tai gerai Ret- 
raį kad pasakei man apie tą 
refrižeratorių su tuo klūkti, 
Žinai aš manau rytoj mteisiiu 
pas BudHką ir paimsiu.

ALDONA.—Here I am. Oh.. 
Heilo, Peteri... Kaip einasi...
i PETRAS;—GerUiį o kaip'
jums, panele Aldona,

DONA, — T aki srt' 
tired today U '

aš eičiau pas tave*PetFžri pasi- u ALE 
mokinti bučeriavimo.

JUOZAS. — Good idea, te- jjU™,

ALDONA. — Ra ha ha.
(Bus daugiau)

r GERE. Naujienų . skaityta* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbusi 
Naujienose;

iii Iii i’l Iri i» liti lliii I . .......... ..

. ...................m.to,** —- -------- - -

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

I ’ ■ ------- ••...... . . 11

*" “* ***’”■' M“! l AKlp SPECIALISTAIgerą pąV^žsdįt Pasimokiiik, 
.dukrele, kol dar laikas ir 
liaukis, 
j ALDONA.,—^verkdama) Ko 
aš turiu liautis... Aš noriu* bd- 
ti linksma, turėti lots of fun— 
b jus norite mane uždaryti, |. 
svisi ant manęs užsipuolate... 
iMijimmi (verkia).-

. ONA.— Naį jau na; jau, A1L 
:dute;. (įeina Petras).

PETRAS.—Labą vakarą!
i ONA.—"O, žiūrėk, Petrukas 
•atėjpj -

A-ny way,. aš MAKALAS.*— Labą vakarą!
i Ji*>u u... .  r

DR. G. SERNER
LIETUVIS

, Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso,

į Ofisas ir ^Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomiš nuo 10 iki 12 vai. dienų.
8

Laidotuvių Direktoriai: Į
Nariai Ohieagos, Ciceros Lietuvių 
Eaidbfttvių Direktorių Asociacijos.

* ' * ■ ' ' ' 'J
, V ;*>: ' ■ ■ ■1'- ■. . i. • ■

; ..iniuiifiirifc.LUmtiiiĮ ii- u ,11 ;a r r . ...........

PATARNAVIMAS .DIENĄ IR JCAKtI. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

, f.-.r. tn. r * vi*; l*r.6..;i-^..    i i   ii,--*.•: r . ■it..;. ■ j ,*, r.

r J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street . • Phone Canal 6174,
• . r .   _ , į , rĮiimnu f iiii; .. tMUui > 1'1 1     1 w i. i. i.ii i.i jitu.iiii r bi, b

S. M. SKUDAS
TIS Weat 18th Street Phone Monroe 3377

i..**!? rlnwrr.fc

T’$•! lZ0LP j
;1646 Wėit 46th Strieė N Phomis- Boulevard 5203-8413

........... -.............Į......................... , -v - Į* ■ . z- • *-

XF.EUDWIS
4606^0? Si Hertatagė* A'Veriue Phones Yards 17414742

r ■■ ^*-» ■> ■ *■  n f!..,-: į .. . r , t ' ...................... - . .

..■■! ■« .... 4U.. O"* i ■%;■■■;■<

/ AO&g Aroher Avenue>
F' rUn- irtiiMTĮiįV n«;l .niuu ,'i,, „4'

, .. ■ , i.. "S».)P.
Šatft tftudnict, Avahue '.

■.«v.~■ •„ ... ..

i

i n rrn*.Mrai

2515—Cicero 5027
.. ...LJ ' S.-,- . . ■ ■ -

Pitone Ėafayefte tfO J 
................................  

;E3KA U
... .... .. ........... Varis 1138 I

: A. MASALSKIS-
M07-Lituanica Avenue fhbHS Boulevard 4189

..........  - ■ . ---- —.... pr.r.... . ....r,. )

t '

Arti

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

> , . Valandos nuo 9—9
2420 West Marųuette Rbad 
arti Western Avė. Hemlock 7828

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
_ Ofisas,ir Rezidencija: 
2519 #est43rd St ,.f 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomiš nuo 11 iki 1 p. p 

Tel. LAFAYETTE 305L

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone Boulevard 8483 '

j Duokit' savo akis išegzaminuoti 

DR. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

: dr: vaitush, opt.
LIĖTIJVIS* ’ 

Optometriėaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių itetnpimą, .kuris 

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

mos be akinių; Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman,

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
. Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

, Dr. Charles Segal
OFISAS

4712 South Ashland Av. I 4729 So. Ashland Avė.
Phone Bbulevard 7589 | 2_-rqs lubos

JOKIM (HIM ■»»■■■><■

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

I CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai* ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena,

Phone MIDWAY 2880.

: LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIAJ
JUOZAPAS; ' U

EUDElKISf
ir TĖVAS

L*^1US®S. :

< PETKUS’*; :W-

► • , • » ».• '*•/ i,
p, > • ;

1410 South 49tli» Court Gidėto Phone' Cicero 21091
J . A u.. . . .. ,.X< . .,1 ■ . • ■

-I. ‘ i . • , u

AMBULANCE PATARNAVIMASDIENĄ IR NAKTĮ
' ^KHlįb 174M742’

juozas.—Here is a job for 5340 So. Kedzie Avenue

Amerikbs Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ofiso Te); Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash 

75&West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Stsr 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

..... H «■ Hll ll 1 I. ■■ to-lj-    l     ■ l *

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo .1—3 ir 7—78 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So* California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tetefbnas Yards 0994

Dr. Mauriee Kanu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso' valandos:
luo 10 iki 12 “dienų. 2 iki 3 po pilei
7 iki ą. vai, Nedėl. nuo 10* iki 11

Rez. Tėlephęne PLAZA 2400
-ii ■ir-liį»il.il'id.Ui'4j^i*4;.'l..l*. i .i bi.'Mi -

Ofiso Tel. Calutnet 6893 
Rez, TeL Drexel 9191

Rusas Gydytojas 1r Chirurgas 
Moterišku, Vyriškų, .Vaikų, ir visų 

. chronišku Ilgu.
Ofisas 3102 So. Hairted Stl 

arti 81st Street 
Valandos: 2—4; 7-^9‘ Vai; Vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12

■
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NAUJIENOS, Chicago, III 8

Kaip Vaitkus Skrido
KELIAS IKI NEWFOUND 

LANDO

Nežiūrint milžiniško savo svo
rio, “Lituanica II” lėkė 

smarkiai

į pietvakarius nuo St. Johns 
Tikima, kad dabar randasi vir
šuj atviros juros ir lekia pa
veju j. šiaurės-rytų vėjas New 
foundlando rytuose, 
ma, kad lekia tarp
tūkstančių pėdų augštumoj

Praneša-
10 ir 15

MALEVOS
.LikPHloH nuo barikrotų nuo galerų 

ant visų 
Žinomų 

visoj 
Šalyj 

tnalevų 
malevos galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
musų __$1.00

BROOKLYN, N. Y., rugsėjo 
21 d 
Vaitkus lekia, 170 mylių j va
landą ir šauna tiesiai į New- 
foundlandą. Kaip toli nuskrido, 
nepranešama.

Radio praneša, kad
VISĄ LAIKĄ NEIŠKRYPO 

Iš KELIO

SKRIDO LABAI AUKŠTAI

rugsėjo
Da neišleistame United 

biuletine sakoma, kad

galite 
1 visada 
sutaupyti 

. apie
Tūkstančiai 
visoj šalyj, 
iki $3.00, 
kaina tik __
$2.50 vertčs maleva 
grindims ...............-i-.------

‘5 galionai skysto cefnento 
stogams .—. ------ *—>-
$3.00 slidus, baltas ■ 
enamel .... ....................
Didžiausias i. t
malevų ir enamel mieste

srarantuota

$1.95 
$1.50 

ir'geriausias pasirinkimas 
____ - .. .... 1 visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki V? pisrĮau. 100% 

arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXGHANGE OF 
CHICAGO M - 1A57 MILWĄtnCEK AlE. 

1 <I«3O 8. HADSTED,, ST.
t 2274 ET.STON AVĖ.

Telefonai: Armitage 1440.

Sutaupykite Sgjj 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS
PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’Į, garantuotų, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 J MENESI-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo i naujų, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
AR TYPEWRITER 

M O 1 ZTlEK. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Taiso
BROOKLYN, N. Y 

21 d. 
Press 
Feliksas jau perskrido Atlanti-
ko didesniąją dalį ir geru grei
tumu lekia nepaisant nepalan
kaus oro. Toliau sako, kad 
Newfoundlando ir Iriandijos 
airportai visai nėra susirūpinę 
jo likimu. New York Times 
informuoja, kad lėktuvas pa
stebėtas ties Halifax. Peržvel
gus viršminėtas vietas ir paly
ginus su nustatyta kelione, pa
sirodo, kad Feliksas skrenda

BROOKLYN, N. Y., rugsėjo 
21 d 
iš Associated Press ir United 
Press sako, kad lakūnas paste
bėtas ties Bouffe uosto New- 
foundlande kai 8:58 vai. East
em Standard Time. Girdėtas 
virš St. Francisj pietus nuo 
Concepition įlankos kai 4:15 
Standard Eastem Time. Trum
pai prieš tai girdėtas ties Cape 
Harbor Hadderbeck, 35 mylios I tikrai užsibrėžtu keliu

Paskutiniai raportai

om Mooney

PriverstasNusileistiAirijoj
Thomas Mooney tretį kartą pašiliuosuoja iš kalėjimo ir 

atvyksta į San Francisco liudyti savo bylos persvarstyme. Jis 
džiaugiasi nors valandėlei išėjęs iš kalėjimo, bet iš Californijos 
valstijos teismų jis nieko gero sau nesitiki.

Amerikos lakūnas Įeit. Fe
liksas Vaitkus sumušė orlaivį 
netoli Balinrobe, Mayo paviete, 
Irlandijoj, anksti šį rytą, 
simušė į medį. Lėktuvas 
miai sugadintas. Lakūnas 
užsigavo.

raportai sako, kad 
apsivertė, kiti kad 

tapo sužalotas, treti

BROOKLYN, N. Y., rugsėjo 
22 d. — Priverstas nusileisti 
Mayo paviete užgavo krumus. 
Skirtingi 
lakūnas 
lengvai
kad visai susikūlė. Feliksas la
bai pavargęs ir nuvežtas į Bel- 
linerove hotelį, kur pasilsės ir 
šiąnakt bus Dubline. įlis nuė
jo pėsčias iŠ nelaimes vietos.jo pėsčias iŠ nelai

Vėlesnės žinipss 
ryte. — Susikūlė 
pagal Eastem Standard Time. 
Buvo priverstas nusileisti. Aud
ros ir nepalankus oras išnau
dojo gazolino atsargą. Išbuvo 
ore 22 valandas.

rugsėjo 22
6 vai. ryte

BROOKLYN, N. Y. — (Te
lefonu:) Nelaimė su “Lituani
ca II” nėra taip didelė, kaip 
buvo pradžioje pranešta. Fe
liksas Vaitkus kuone visą lai
ką turėjo kovoti su audromis. 
Ypač sunkus skridimas buvo 
virš Newfoundlando ir j rytus 
per okeaną. Ties Airija lakū
nas vėl pateko i audringą sri
tį ir itirštus rukus.

Vaįtkus buvo priverstas nu
sileisti prie Balinrobe, Airijoje, 
netoli Dublino. Migloje jisai 
negalėjo pamatyti airporto ir 
nusileido nelygiam lauke. Lėk
tuvas atsimušė j krumus. Su
gadinta lėktuvo apačia, bet la
kūnas išlįko visai sveikas.......

įeit. Vaitkus buvo baisiai 
pAilsęs, bet pats išlipo iš lėktu
vo. Partneriai iš artimo kaimo 
davė jam karšto gėrimo aitsi-

Mechanikai jau taiso lėktu
vą, ir Vaitkus mano, kad rytoj 
jisai galės vėl pakilti ir skristi 
j Kauną.

MORTOS VAITKIENĖS 
PAREIŠKIMAS

WEST ORANGE, N. J., rug
sėjo 22 d. — AŠ esu taip links
ma, kad Feliksas nesusižeidė. 
Tai daugiau negu atitaiso tą 
nemalonumą, kad jis ir negalė
jo pasiekti savo žygio čiukurį. 
Smagu, kad jis pasiekė Irlan- 
diją. Suprantama, man gaila, 
kad jis nepasiekė Lietuvos, 
kaip kad jis norėjo. Bet 
daugiausia man reiškia tai 
likso saugumas.

landijoj ir pasitaisęs skrenda 
su Lituanica. Jei negalima grei
tai pataisyti, lai ima kitą or
laivi ir skrenda į Kauną.

VVSS Komitetas, 
Grinius.

DIDVYRIŠKA KOVA SU 
AUDROMIS

PHILADELPHIEČIŲ 
SVEIKINIMAS

Kai 10 vai. girdėjau prane
šimą per WLW musų automo 
biliaus radio apie Vaitkaus did 
vyrišką kovą su gamtos jėgo 
mis ir reikalą nusileisti įdun
di joj. Tai buvo didinga. Svei 
kinu. —K. Jurgelionis.

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
22 d. — Sveikinam! Vaitkus 
padarė didelį darbą. Telegra
fuokite Vaitkui ir Kaunah tuo- 
jaus. Jei Lituanicą galima pa
taisyti, lai Vaitkus laukia Ir-

DETROITIECIŲ LINKĖJIMAS

DETROIT, Mich., rūgs. 21 d. 
— Mes visi velijame geriausios 
laimės musų lakūnui.

Antanas ir Morta Strazdai.

Garsmkitės “N-nose
Thk delicious cheeie food is 

DIGESJIBLE AS MILK 
1TSELF!

Šimtas Dolerjų Pinigais 
Kaipo Prizai

Už gražiausi lietuvių kūdikį nufotografuotą 
musų oficialio fotografo

Taipjau savaitinis prizas bus duodamas kūdikiui, kurio 
paveikslas pasirodys sekamose laidose

tėvas arba motina 
tėvai ateis su juo, 
Naujienas su šituo

Mes padarėme sutartį su 
Hoffman Studios, 14 !West Wa- 
shington s f reėt'1 kambariai 800, 
kad toje studijoje butų nuim
tas paveikslas kiekvieno kūdi
kio, kurio 
arba abu 
turėdami, 
pranešimu.

Paveikslai bus nutraukiami 
visai už dyką, ir kūdikis, ku
ris bus nufotografuotas, įeis į 
kontestą, kurio pabaigoje bus 
duodami gražiausiems berniu
kams arba -mergaitėms prizai.

Jei tėvai norės gauti kūdi
kio paveikslą, tai “Naujienos” 
susitarė su st\idija, kad jiems 
butų duota 30 nuošimčių nuo
laidos nuo reguliarės studijos 
kainos.

Prizai bus duodami pinigais 
tokiomis sumomis:1

Pirmas prizas — $50; antras 
prizas — $25; trečias prizas 
— $15; ketvirtas — $10.

Be to, kiekvieną savaitę* dar 
bus duodama, kaipb dovana, 
puikus paveikslas kūdikiui, ku
rio fotografija bus išrinkta ir 
įdėtas “Naujienose”.

Bukite pirmi įtraukti savo 
kūdikį ar vaiką į šį kontestą.

Atvežkite savo kūdikį j stu
diją dabar, kadangi pirmas nu
fotografuotas kūdikis pasiro

dys šioj špaltoj ateinantį penk
tadieni ir' šeštadienį. ,

šiuos paVeikslus galės įsigy
ti ir kiti šeimos nariai su mi
nėta aukščiau nuolaida. O jų 
kaina bus taip žema, kad šeši 
dailus paveiksimi, astuonių co
lių per dešimtį didžio, vienas 
kurių dar bus įdėtus į puikų 
dešimties colių per keturioliką 
krištolinio stiklo rėmus, tekaš- 
tuos tik pehkius dolerius, kpo- 
met reguliąrė jų kaina yra 
dešimti dolerių... Tai yra ekstra 
specialis pasiūlymas.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedčly, 
Utarnike, 
Seredoįį ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
iriM
ADVOKATAI

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So, Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagdl sutarties.

Telephone: Boulevard 2800
JOSEPH J. GRISK

PETER PEN

HELLO.I 
HEBE

THE 
VIULA0E

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija. J

Puikiausia knyga visam 
jaunimui pasiskaityti.

musų

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenėlenbo 
geno.

Kaina $2.00

Physical The.rapy 
> and Midwife 
6630 S. ,Weštern 
Avė., 2nd floor 
Hėmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagę 
eiectric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Aveiiue, 
Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephone: Republic 9723,

Res. 1227 So. ,50 Avė., Cicero 
Telephone; Cicero 5395.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise

GERB. Naiijienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir' 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda (teito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

TOHigilifilJ}]
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i
umkai UE LOO<S

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzin 
arl)& Puikių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

I Safeforlnfantor Adult. AtallDruggists.

Wriufor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

ŪSE

nuo Saulės

GARSlNKITĖS “NAUJIENOSE

THIS

CA- 
XUMP

OuEO
C4K- j

NSKY 
BUSINESS

WHAT

SNAZ. 
SABINO



BAER

LAKŪNAS MUS NESUVYLĖ
SS*

Max Baer Joe LouisT

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

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

Subscription Ra tęs:
88.00 per year ln Canada
(17.00 per year outside of Chicago
*3.00 per year in Chicago 
ve per copy.

k:*:

“atsižvėlgk gailės

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except- Stmday by 
The Lithuanian News Pub., Qo„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

. »8.00
_ 4.00

2.00
_ 1.50
_ .75

Metams 
Pusei metą «
Trims mėnesiams , 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui <

Uetavon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metanui    ............................88.(10
Pusei metą ... ______ ___—. 4.00
Trims mėnesiams     2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

Užsakymo kalni!
Chicagoje — paštu:

Metams - ...-L
Pusei metų - ■
Trims mėnesiams — -?
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija MIIIIBMI     . 3c !
Savaitei į.—.....  18c
Mėnesiui . ............................. . fSę

Suvienytose Valstijose^ nė Ohjcagoj,

_ 87.00
— 8.50 
___  1.75 L- lifc

75c

Weight
Rearli

Forcann
Wri.t

21
200

76 in.

.25 tn.

. 13 In
34 in
15 in
10 in

26.
215
80 i n

13 y2 in
8 n

4314 in
22 in. .
1714 in
1414 in
33 in
16 in

Neck
Birens
Waint

Calf
Ank e

O Vienybės skaitytojas iš 
Boston, Mass., taip rašo:

“ ‘Matyt, tas Vaitkus jau 
nelėks. Mulkino, mulkino vi
są vasarą ir numulkino. Te
gu eina po velnių it* tas Gri
gaitis ir <tą jo ALTASS su 
Naujienomis.’

“Węll. Jeigu žino kelią...” 
Taigi šitaip lakūną Vaitkų

ir tą didelį visuomenės pasiry
žimą” įvertino” to “tautiško’ 
organo redaktorius.

Pasirodo, buvo nebloga, kad 
Grigaitis kelias dienas patylė
jo apie orus virš “Atlantiko: 
tai davė progos tam tikriems 
laikraščių redaktoriams, jų dė
dėms ir sėbrams atvirai išsi
kalbėti.

i'-   .......... i , , .. ....

Nenori Karo — Gink
luokis Kariaut!

lis

Pirmadienis, rūgs. 23, 1935

Baer ir Louis neužilgo badysis New Yorke

How They Contpart

Feliksas Vaitkus sakė, kad jisai nesuvils savo rė
mėjų, ir jisai mus nesuvylė. Jisai išskrido, nepaisyda
mas to, kad oras buvo netikras.

Jisai turėjo drąsos rizikuoti savo gyvastim ir pa
vojaus valandoje jisai išlaikė pakankamai šalto kraujo 
ir sveikos sąmonės padaryti tai, kas buvo tokiose sąly
gose galima. • '

Jo žygis buvo tikrai heroiškas.
Felikso Vaitkaus pakilimas su milžinišku krovįu 

Floyd Bennett lauke ir jo mokėjimas išsisaugoti nuo 
visiškos katastrofos, nusileidžiant, įrodė jo nepaprastą 
gabumą, kaipo lakūno. % .

Šis Vaitkaus žygis parodė taip pat, jogei “Lituani- 
ca II” buvo puikiai įrengta. Lakūnas su ja perskrido 
okeaną iš Nevr Yorko *per 22 valandas laiko, kuomet 
pirmiaus trumpiausias laikas tai distancijai nulėkti bu
vo 28 valandos. ' .

Nuo vieno kranto Atlantiko iki kito, tarp New- 
foundlando iki. Airijos, Feliksas Vaitkus skrido tik 10 
valandų 45 minutas, kas irgi ‘sudaro rekordą pasaulio 
aviacijoj. -

Gaila, kad musų lakūnas negalėjo pasiekti galuti
ną tikslą. Bet tai nebuvo jo kaltė. Jį sulaikė gamtos 
jėgos, kurių dar iki šiol žmogus nestengia ^įvaldyti.

Garbė drąsuoliui!

Apžvalga
TAI “TAUTIŠKA” DVASIA!

Vienas savo “(tautos meile” 
ir “lietuvybe” besiginąs laik
raštis penktadienyje įdėjo tokį 
pamokslą apie antrąjį trans
atlantinį skridimą:

“Nebeliko veik jokios vil
ties, kada antrasis skridimas 
kuomet nors įvyks...

“Kas gi tuomet sulaikė 
Lituanicą II? Labai papras
tas dalykas, žmonės, kurie 
pasiėmė į savo rankas tvar
kyti antrąjį skridimą, ne tik 
neparodė nuoširdumo, bet 
(tiesiog išnaudojo tą idėją 
saviem reikalam, žuvimas 
Dariaus ir Girėno giliai iš
judino visus Amerikos lie
tuvius. Net ir kiečiausia iš
eivio širdis suminkštėjo be
mąstant apie tų dviejų did
vyrių pasiaukavimą, kurie 
perlėkė vandenyną, bet ne
pasiekė savos tėvynės.

“Šituo pakilusiu upu pa
sinaudojo grupė žmonių. ‘Mes 
užbaigsim Dariaus ir Girėno 
žygį, tik sudėkit mums pi
nigų’ — šaukė jie vienu bal
su. Kas gi neaukuos tokiam 
gražiam tikslui! Kas nenorė
tų, kad išsipildytų musų did
vyrių troškimas!, Ir pinigai 
ėmė plaukti iš visos Ameri
kos, Lietuvos ir kitur.
“Gudrieji politikieriai džiau

gėsi ir šypsojos. Su skridi
mo pinigais jie stprino savo 
pozicijas, važinėjo po kolo
nijas ir bliofavo visuomenę. 
Siūlomą lakūną jie- naudojo 
garsinimui savo laikraščio ir 
parengimų. Per dvejus me
tus skridimas jiem buvo auk
so kasykla.

“Bet burbulą buvo galima 
pusti tik iki tam tikro laips
nio. Kuomet peržengi rybas 
— jis sprogstą. Taip atsitin
ka ir čia/Ateina ir praeina

----------------------------------- ——;
si judina. Nesijudina dėl to, 
kad prčmotoriai * rūpinosi 
daugiau savais reikalais, > bet 
ne skridimu. Su ‘šalta, veid
maininga širdžia, be idėjos 
ir pasišventimo neatliksi to
kio žygio, kuris prilygtų Da
riaus ir Girėno rekordui.”
Tai buvo parašyta tuo laiku, 

kai Feliksas Vaitkus laukė ga
lutino oro žemėlapio iš Oro 
Biuro New Yorke, nes lakūnas 
buvo gavęs žinią iš Biuro vir
šininko, kad ant rytojaus gal 
susidarys pirmą kartą šiame; 
sezone palankios, nors ir ne
visai geros, skridimui oro są
lygos.

Lakūnas išskrido, nors jam 
buvo pranešta, kad aplink New- 
foundlandą yra audrų ir kad 
aplink * Airiją ir Angliją dar 
neišsisklaido miglos...

Tai šitokiame momente tas 
“tautiško nusistatymo” laikraš
tis svaidė į lakūno rėmėjus 
į lakūno žygį purvais.

KITAS “TAUTIŠKAS” 
BALSAS

ir

Jurgis Vašingtonas, Ameri
kos tėvynės tėvas (“father of 
his country”),/būdamas prezi
dentu, j abu Kongreso butu 
kalbėjo sausio 8 d, 1790 m.:

“Būti prisirengus prie karo 
yra tai vienas sėkmingiausią 
būdų išlaikymui taikos.”

Trumpai sakant, nenori ka
ro, tai ginkluokis kariaut.

Toksai posakis kartojasi iki 
šiol per visą /vadinamo “Tai
kos Kunigaikščio” — Kristaus 
gadynę.

Krikščionystės pradžioje pa
našiai pasakė Romos poetas 
satyrikas- Horacius (65 metais 
po Kristaus), būdamas “pago- 
nu”. Jisai “Satyrose II, 2” ra
šė:

“Ramiam laike, kaipo išmin
tingas vyras, jisai pilninteliai 
prisirengia prie karo.”

Tas “pagonas”, Horacius, 
matomai, taip pasakė pajuok
damas militaristus, arba-pa
stebėdamas, kad tie taip ir dar 
ro, iš anksto prisirengia ka
riaut, arba: taikoje rengiasi 
prie karo.

Bet tokį posakį panaudoja 
krikščionys, kreipdami, vienok, 
taip, , kad jeigu ginkluosieši 
prie karo, tai užtikrinti taiką.

Vegetius, veikale “Rei Mili- 
tari” rašo: į Qiįj d^iderdt pa- 
cem praeparet belium.\— Kas 
nori taikos, turi rengtis prie 
karo.

Panašiai ir Vašingtonas pa
sakė, ką aukščiau jau . minė
jom.

Bet kiti, kurie tikrai nenori 
karo, tvirtina, kad rengimasis 
prie karo reiškia tikrai busimą 
karą. Jokiu budu tai nereiškia: 
taiką.

Nors krikščionys giriasi “ar
timo meile” ir didžiuojasi 
“Taikos Kunigaikščiu”, bet, 
kaip istoriškieji statistikai sa
ko, nebuvo nė vienų krikščio
nystės metų be karo. Krikščio
nys kariavo ir kariauja ne tik 
su kitatikiais, bet ir patys tarp 
savęs mušasi labai tankiai.

Kristaus 
tingai į musų numylėtą Itali
ją. Matai, jogei ji mušasi, 
trokšdama užlaikyt musų gam
tiškuosius rubežius ir ištiesti 
ranką savo neišganytiesiems 
broliams”.

Tada Italija, kaip žinoma, 
mušėsi daugiausia su austrais, 
kurie buvo toki pat gSri Ro
mos katąlikai, kaip irs italai.

Taip krikščioniškoji civili
zacija elgiasi sų savo “Tautos 
Kunigaikščiu”. Jisai turi la
bai tankiai abdikuoti, nulipt 
nuo taikos sosto ir palaimint 
peštukų tautas, atleist jų nuo
dėmes. Minėtoj maldoj toliau 
“meldžia”:

“Atleisk nuodėmes musų ši
tų narsiųjų sūnų, už kuriuos 
praliejai savo kraują, taip, kad 
visi tie, kurie kris aukomis sa- j 
vo šventos priedermes, su Ta
vim laimingai gyventų dangu
je.”

v- Taikos Kunigaikštis tarpe jo 
garbintojų yra traukiamas j 
karą. Taika yra reikalinga tik 
tam, kad prisirengus prie ne- 
taikos, prie karo.

Tuo tarpu kaip popiežius ir 
anglų bažnyčias galva — abu
du kone vienaip kalbėjo už 
krikščioniškų 1 ginklų reikalin
gumą, Anglijdš diplomatas Že
nevoje (rugsėjo 4 d.) pasakė: 
“War is a cdiistant enemy to 
progress. —- Karas yra nuo
latinis progreso priešas”. (Taip 
pasakė kapt. Anthony Eden).

Šitas nuosprendis tiktai to
lei geras, kol da nėra gerai pri
sirengta prietaro.

6 fl. 2.J.4 in. Ileiglit 6 ft. 1 % in-

12 U in.

.7% in.
441/’ in. Client (normai) 41 in.

Client (exp<l.) . .43 in.

.. Tlilgh
. . .16^1 in.

1014 in

Amerikos spauda baisiai triubija apie kumštynes tarp Baero ir Louiso, tai noroms nenoroms 
ir mes esame priversti pastebėti tą aziatišką triukšmą, šiame paveiksle matote tuos boksinin
kus Max Baerą, buvusį sunkaus svorio čampioną, ir Joe Louisą, Detroito juoduką. Angliškai' 
yra paduota jų kūno dalių mieros. Jų “dideles” (ištriūbytos) kumštynės įvyks New Yorke rug
sėjo 24 d. • _______________ __

Kaip jukagiriėčius 
vede į pirtį

Vienas rusų laikraštiis ap
rašo, kaip rusams sekėsi su 
Sibiro nomadų “jukagirų” 
tautelės žmonėmis įrodant 
jiems, kad reikia eiti į pirtį 
maudytis. Jukogirai, kaip ir 
eskimbsai, nors pastoviai gy
vena prie vandens ir dažnąi 
plaukioja vandenimis, savu 
noru neina vandenin, kol jie

ten netyčia neįkrinta. Todėl 
Sovietų valdžios pastatyti Oc
hotske pirčiai trukę lankyto
jų. Po ilgokos agitacijos pa
galiau pasisekę įkalbėti kaiku- 
riems jukagirų vyrams eiti 
maudytis pirtin. Prie pirties 
langų, kad pasižiūrėtų keis* 
tos maudymosi procedūros, 
susirinkę daug daugiau juka
girų, negu pačioje pirtyje. 
Dar sunkiau buvę į pirtį įves
ti moteris. Bet ir tada, kai 
tas pasisekę, tundrų gražuolės

pareiškusios: “Mes plausimės, 
bet jokiu budu nenusirengsi- 
me.’\ Kad priverstų jukagi- 
rietes pirty nusirengti, jas te
kę “papirkti”, pasiūlius po iš
simaudymo duoti po naujus 
marškinius. Tai padėję. Bet 
marškinius jukagirietės apsi
rengusios viršum savo bried
žių odos kailiniukų. Vėl ilgai 
tekę įkalbinėti ir įtikinėti į no
madų gražuoles, kad marški
nius dėvi po kailiniais.

O štai kitas panašauk laik
raščio balsas, pasirodęs tą pa
čią dieną: ♦.

“Jau . kelinta diena, kai 
Naujienos nerašo ne <tik apie 
Vaitkaus lėkimą, bet net 

. audras Atlantiko okeane.
z

Tuo tarpu iš Lietuvos, iš 
kaimo, mano dėdė, Kazys

' Tysliava, taip rašo:
“Nukeliavai į tą Ameriką 

ir užmiršai Čia mus. Maniau, 
kad su Vaitkum parlėksi, bet 
turbut, bijote blogo > oro. Tai, 
mat, kaip ž..... moka išnau
doti žmones. Aukoms rinkti** I jiems buvo geras oras, bet 
lėkti ne.’ !

< “Pirmiau Naujienos/ rašy
davo apie audras okeane, 
bet dabar, kai jau kita, dar 
didesnė, audra kyla Šiapus 
ir anapus okeano, Amerikos 
ir Lietuvos lietuviuose, ta] 
Grigaitis tyli ”

Anglijos bažnyčios galva, 
Yorko arkivyskupas rugsėjo 1 
d. š. m. skatino valdžią* nau
doti ginkluotą spėką, kad su
laikius italus nuo sulaužymo 
Tautų Lygos santarmės, jeigu- 
nebusią galima to padaryti 
ramiu budu. štai dalis jo 
kalbos:

“Jei reikėtų gikluotas spė
kas naudoti, mes turime būt 
prisirengę jas naudoti. Nėra 
nieko nekrikščioniško vartoti 
ginklus.

“Tai yra vienatinis būdas 
išpildymui įstatymo•. taisyklių 
ir parėmimui teisingumo. Aš 
visuomet gailiuosi, kad mes 
nuėjom taip toli nusiginklavi
mo 'keliu”.

Panašiai apie ginklų krikš
čioniškumą pasakė ir Romos 
popiežius Pius XI, kalbėda
mas į susirinkusius petikioli- 
kos Šalių karo veteranus ka- 
tąlikus, šy. Povilo Bazilikoje, 
rugsėjo 7 d. šiais metais. Ji
sai* aiškino skirtumą tarp, ap
siginamųjų karų ir užgrobia
mųjų karų ir paskui pasakė, 
kad bent kuri karo rųšis gali 
būt pripažinta, “jeigu tai yra 
karas apgynimui krikščioniš
kų teisių ir turtų”.

1915 metais, birželio pabai-

Nejauku darosi įsigilinant į 
civilizacijos didžiuosius žygius 
— žudynes ir jų logiką, taip 
“šventą”, taip ir svietišką.

Mes, žmonės, pavaldiniai, 
arba piliečiai, esame bespėkiai 
kovoti prieš karą. Kovoti taip, 
kad jis niekad daugiau neįvyk
tų. Bet kovojam. Kovojam, kad 
ta niekšybė neprasideda kanuOi 
lių ugnimi ir nuodingų , dujų 
debesimis.

Iš viso tos logikos sumiši
mo tegalime išeiti tik. su viena 
■tikra-teisinga logika, kuri ga
li suteikt mums..’, jaukumą.

Karas kyla visuomet tiktai 
už materialius turtus,; varžyti
nės tarp įvairių šalių turčių 
aukščiausiam laipsnyje vadina.- 
si karas. Iš to išvada, duodanti 
jaukumą, viltį, yra tokia: 

i ■

Kol turtai bus privatinėje 1,1 
nuosavybėje delei - pelno ne
daugeliui turčių, tolei bus ka
ras, bet šita privatiųio pelno 
sistema . peraugs pati save ir 
žmonija ją prašalins; tada ka
ro reikalas pasibaigs ir pasau
lyj prasidės civilizacija be 
kraujagerystės.

Kasžin, ar mūsų karta to su-J 
lauks? -^Juozas Buktiškis

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

if , *■ ■ ' « * '

Tuliaus tame pat -laikraštyje 
lailcas, bet Lituanica II ne- skaitome:

>NAU- 
bilc|kam- 

pp, kur parduodami lai-Į 
kraičiai. Pardavėjas lai* 
kraščiy bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma-

i

goję,, Vąt&ąne-)^ 4 ■ t-,

kalbėta pppiržiątns nąųjia mdį įftohlli, -bet .'JUŠlJ pato- 
Ja, kurioje prašoma Jėzaus

į ' ■< .. ‘ •

gumodelek

■j&aifa

S p au do s
/Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

)R AUGI JOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago,



Vaitkus Išlėkė ir Kas
Darėsi Naujienose

NAUJIENŲ

spėti atsakinėti,

biuro ra

SEKMADIENY

SPALIO
OCTOBER

MM

SOKOL HALI

Pradžia 5 vai. vakare

TIKIETAS K®elves. 
>le. It

Lietuviškos
Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Tamošiumi ir 
Senas Petras.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

ANGLYS 
COAL

504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.) 

Tel. Victory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTOMOBILES REP.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas Gerkit ir Reikalaukit

P-niai Helen Strelkauskienei, 
West -Side kolonijos gyvento
jai, padaryta sunki vidurių 
operacija American ligoninėj, 
850 Irving Park blvd. Kamba
rys, kuriame ligonė guli, yra 
302.

P-nia H. Strėlkauskienė yra

gyvena čia jau 32 metus.
Argo didžiosios dirbtuvės tapo 
pastatytos 27 metai atgal.

P-nas Prolonis buvo neskai
tęs lietuvių laikraščių jau per 
20 metų. Sako, kad dabarti
nę lietuvių kalbą sunku su
prasti. Bet pasikalbėjęs sU 
Senu Petru drg. Prolonis visgi 
užsirašė “Naujienas” ir pareiš
kė, kad mėginsiąs vėl pripras
ti lietuviškus laikraščius skai-

Telef. Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS 

Vai.:—8:3(1 iki 8:30
Nedelioj nuo 9 iki 1 p. piet

NATRAN 
KANTER

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai** 

symo? Pašaukite mus ir mes paša* 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
fatipiri darome visokį bl«cory«toa

8216 So. Hahrted Stoset 
TaL VTCtorv 4D6&

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

W. J. Freckelton 
Coal Co.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rušiu 
Raihvay Yard and Office 

Forty-Seventh and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 
rūšies anglis — ir geni patarna
vimu.

Penktadienio rytmetį, pasi- 
samdęš Yell^jv Cab ant aŠ- 
tuonių ratų ęž septynius cen
tus, Senas-Pptras nuvąžiavo į 
Chicagos prięmiestį Argo bro
lių tautiečių ieškoti.

Jis greitai surado pp. S. Ta- 
mošunus, 6136 Archer avė., ku
rie yra pasįljurintys biznieriai 
ir užlaiko puikiai įrengtą vieš
butį ir taverną. šalia taver
nos jie užlaiko dar krautuvę, 
taį hardware. store. Yra taip
gi kelių namų savininkai.

Seni “Naujienų” skaitytojai 
ir rėmėjai, gyvena Argo jau 
apie 13 metų. Pažadėjo daug 
biznio Senam Petrui ateity.

Senas Petras užėjo taipgi 
pas Žimantą, J. Prolonį, 0153 
Archer avė. ~ tavernos savi
ninką. P-nas Pralonis apsigy
veno Argo’j dar pirm pastaty
mo čia didžiųjų dirbtuvių ir

PAŠAUK MUS DEL PYKAI 
APSKAITLIAVIMŲ 

LEONĄS ROOFING; CO> 
3750 Wallače Street, 
Tek Boulevard 0250.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaiku.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones gijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo. '

APŠILDYTI 
KAMBARIAI 

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
Šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašų pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdiena: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel
(JULIUS BASKIS, Sav.)

1245 S. Michigan Avė.
Victory 4686.

P. CONRAD
STIIDIO 

420W.63rdSt
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
i Iriau įrengta.

RADIATORIŲ, FENDERIŲ IR 
BODY TAISYMAS

Automobiliu mklėvojimas, radiato
rių valymas, 100% garantuota,

R & R RADIATOR AND 
BODY ęo.

H. C. Reichert. Jr. J. F. 
Reuther, Ji.

r u L (įsteigta 1920 
,3572-74 Archer Avenue 

Phone Lafayette 7688

telegrama, 
reikalauja 

rėndą už laikymą 
Šaukiama valdybos 

vienur ir kitur nieko 
O mo- 

Jeigu oras

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ®

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti muši skaitytojams su< 
atrasti, kur galima nusipirkti {vairiu paprastu br nepaprtmtu 
daiktu* intalsu fr reikmenų. Jeigu iš telpančiu čia skelbimu me
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 

:jU bus galima gauti.

Iš pasikalbėjimo teko patir
ti, kad dabartiniu laiku Argo 
gyvena du lietuviai biznieriai 
ir keturios kitos letuvių šei
mynos. Viena, kita tų Šeimų 
gauna iš dirbtuvių pensiją, 
nes tos dirbtuvės išdirbu- 
sierhs 25 metus moka pensiją.

Pirm didžiųjų Argo streikų, 
kurie buvo, rodos, 1918 me
tais, Argoj gyveno gan daug lie
tuvių ir didžiojoj dirbtuvėj 
dirbo jų net apie 1,000. Bet 
streiką pralaimėjus, kuone vi
si lietuviai, turėję geresnius’ 
darbus, buvo pašalinti arba 
padėti prastesniems darbams. 
Nuo laiko tų didžiųjų streikų 
lietuviai išnyko iš Argo.

Kai kalbamą čia dirbtuvę 
pastatė 27 metai atgal, tai 
dviem permainomis dirbo 
5,000 darbininkų. Dabartiniu 
.laiku, kai žmogaus protas iš
galvojo daug naujų automati
nių mašinų, tai gerai darbui 
einant trimis permainomis 
dirba apie 1,200 darbininkų. 
Ir ndi*s mažiau darbininkų 
dirba, bet * jie daug daugiau 
pagamina cukraus, molasų ir 
kitokių reikmenų išdirbamų 
šioje dirbtuvėje. >

Šiemet Argo dirbtuvė dirba 
pertraukomis. Padirba kiek 
laiko ir vėl sustoja. Kalba
ma, jogei ši dirbtuvė dirbą 
nepilną laiką todėl, kad jos 
valdytojai nepritariu prez.

O | Roosevelto administraci j ai.
Prieš blaivybės įvykinimą 

Argo miestely buvo apie 6,000 
gyventojų. Ir veikė patvar
kymas, kad alinių čia negali 
būti daugiau, kaip 15. O 
šiandie, išnykus prohibicijai 
ir užėjus tavernų gadynei, ga
limą gauti tavernoms laisių 
kiek tik norima. Laisniuotų 
tavernų, mokančių po $250 

i taksų per metus, Argo mies
tely yrav 52. O be laisių, 
kaip piliečiai vadina, “spiky- 

Izių”., tai tik ponas Dievas 
težino kiek yra.

Tai tiek Senam Petrui teko j 
nugirsti apie Argo iš pasikal
bėjimų su pp 
Proloniu. —

raah'y'm'ore rtegularly than 
tation of f opa partlclea ai 
brush ia the Gause of nu__ _ ___ ______ „
teuth and'poor dlgeation also cause odors."

The puick, į * 
Į breatfi is to ūse_______ ,
eVery'morningand everv'night. 
į Listerinehalts'fermohtation. a major cause 

1 of odors, and overcomes the 
Your breath becomes sweet

I i’vYll not offend others.
' If-you value your job ajhd your friendBį ūse

Don't offend ethers • Check 
halitosisvrithLISTERtNE

, Penktadienio vakare, apie 
6:30 vai., Vaivada pranešė te
legramą, kad yra proga Vait
kui išlėkti rytoj rytą, bet ga
lutiną oro planą gaus tiktai 
apie 10 vai. vakare. “Nau
jienų” štabas sujudo. Visi ner- 
Įvuojasi, svarsto, ginčijasi, nes 
kai kurie nenori tikėti, kadan
gi ^tokių pranešimų yra ir 
gimiau buvę, ir vis paskuti
niai raportai sakydavo “dar 
skristi negalima'*.

Visgi kažin kodėl šį kartą 
viltis pas visus buvo didelė, 
kad paskutinis oro 
pertas bus geras.

7:30 valandą vėl 
kad aerodromas 
užmokėti 
orlaivio, 
narius 
prisišaukti negalima 
mentas kritiškas 
lėkimui ir butų palankus, bet 
aerbdromas neleistų išskristi, 
tai gali sutrugdyt|. skridmą vėl 
keliom dienom, o gal ir visai 
žiemai.

Nutarta paimti paskolą iš 
“Naujieną” ir tuojau telegra
mą pasiųsti pinigus. Vėl ne
kantraujame, rūpinamės, ar 
pinigai bus pristatyti į laiką 
ir ką sakys oro biuras. Pa
sitaikė, kad penktadienio vaka
re “Naujienų” name būrelio 
draugų įvyko susirinkimas. 

į Tai ir jie, patyrę tokią žinią, 
prisidėjo prie to viso nerima
vimo ir į trumpą laiką “Nau
jienų” name pasidarė tikras 

[sumišimas.
J Apie 11 valandą Vaivada te- 
lefonuoja iš New Yorko, kad 

Į Vaitkus tikrai ryto rytą iš
skrenda, viskas yra prirengta 

[I pinigai gauti ir jokių kitų; 
[ kliūčių nėra. Mes, išgirdę to- 
I kią žinią ne nepasijutome, kaip 

iš džiaugsmo pradėjome šoki- 
J.nėti'. Telefonu pranešėme arti
miems draugams, kuriuos dar 
galėjome iš miego prikelti, ir 

L už 5 minutų laiko telefonas 
pradėjo skambinti iš visų Chi- 

Įreagos dalių su visokiausiais 
Į klausimais ir velijimais.

Stebėtina^ kad į tokį trum
pą laiką ir taip vėlai vakare 
tiek daug žmonių sužinojo. 

[ Nuo telefono negalima buvo 
[ atsitraukti iki 3 vai. ryto. O 
[I jau Šeštadienį tai nuo 7 vai.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Vnd.efau.lted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIV 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą 
irhn ■ ■■ i u kas 6 mėnesiai. Pra

eityje išmokė jom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%,

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

•
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 SO; Halsted St., Chicago, 111.

BAKINGPOWDER 
for finest bakinqs 
Šame price today 

as 45years 
25 ounces for 

Manufacturad by. balcing powder 
a^ąctaSIptt Who nialia notKing 
būt Vaklng FoWdfcr*-undej' 

Of aKėmiita 
ofnatibndfftpUtaiibh.

iryto telefonas birzgė be sti-t 
stojimo. Vieni klausėr ar tei
sybė, kad Vaitkus 'išlėkė, kiti 
— kaip jiis toli randasi, kaip 
greitai skrenda, kada bus 
Kaune. t)ar kiti praneša, kad 
Vaitkus jau sugryžo, kad jie 
girdėjo, jogei Vaikus kur ten 
nusileido, ir taip be galo klau
simų, sveikinimų ir velijimų 
visą dieną, kad viena mergai
tė negalėjo spėti atsakinėti, 
nes per visas 3 linijas skam
bino kartu.

Pasirodė, kad ir iškridimo 
priešai pradėjo interesuotis ir 
apgailestauti, jog jie buvo tam 
tikrų pavyduolių suklaidinti 
ir kai kada vieną kitą žiupsnį 
purvo buvo, drėbę ant skridi
mo rengėjų ir ant “Naujienų”. 
Bet dabar persiprašo ir reiš
kia savo simpatiją rengėjams 
dr lakūnui Vaitkui.
\ Rašant šiuos žodžius dar 
nežinia, kaip ir kuo Vaitkaus 
kelionė užsibaigs, bet jau pats 
jo išskridimas sujudino netik 
Ghicagą, bet ir visą Ameriką, 
ir padarė Chicagos lietuvius 

, kokiais tai didvyriais, nes vi- 
, sa Amerikos spauda dideliais 
, antgalviais mini lietuvius. O 
, kas dedasi priešų abaze, tai 

’ tegul pats skaitytojai sau įsi
vaizduoja.

( T. Rypkevičia.

Mutual Liąuor Go
4707 So. Haisted St 

TeL YARD3 B803

Bosses Won't
Hire People with 
Halitosis (biTeath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
I • '

fTlth the bent to choose frora theso daya, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlvo. Iri buslriess flfb as ln the sočiai world» 
halitosis (unplefasant b'r&th) is corisidered the 
worst of faults.

)ly everybody sugert ’ from thfe 
le tlme or other— 
nėy tht.k. Fėrmen- 
pped by the tooth 
it cases. Decaying

>
plėašant ■riray to improve your 
a Listerihe} the ųulck deodorant,

sesuo p. Šeštokienės, 5654 W. 
64 place, Clearinge. Ligonės 
drattgės ir draugai prašomi ap
lankyti ją.

— Senas Petras.

MILI.IONS OF POUNDS HAVE BEEN
JJul/■ u'i GOVčRNMEHT

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBMAYOJIMO B-VES g® RAŠTINĖJ’-;

į;;MANS^anddN8URAWĘ-;- 
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, : 

apdrąudoš nuo ugnies, vėjo, atsišauk 

840' West 33rd Street 
TELEFONAS: YAK.Is 2790 arba

S AND £,1.0 AN 4ASSOCIATION 
’ OF CHICAGO

BL _ c _
'■rįv :

2324 So. Leavitt Street
, Telefonas CANAL 167#

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas:
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Ką Žmonės Kalbėjo Vaitkui Išskridus
Iš pasikalbėjimo su Chicagos lietuviais šeštadieni, rugsėjo 21 d.

Pareiškimas Žinių Agen 
turai Associated Press

Rašo F. Bulaw
Leitenantas Feliksas Vaitkus 

šiurpaus ir klastingo Atlanto 
nepabūgo. Jis išskrido. Ta ži
nia musų neramų lūkesį apgau
bė džiaksmu. Jis mus nesu- 
vylė. Jis jau skrenda. Irias per 
tirštų debesų miglas ir tvirtai 
laiko lėktuvo vairą savo ran
kose, kad audros nenublokštų ir 
nesunaikintų tą brangų visuo
menės turtą—Litunaicą II.

Ir kiekvieno lietuvio protas 
daro spėjimą, ar jis laimės at
kaklią kovą. Ar jis .nugalės 
juros giltinę, kuri ne vienam 
lakūnui pastojo kelią ir nu
gramzdino ne vieną drąsuolį į 
šaltus juros kapus. <

Vaitkus skrenda...
Lietuvių širdys seka paskui. 

Bet nei vieno akys nemato jo. 
Jis dingo miglų sukuryj. Mes 
laukiame žinios, kada, jis pa
sieks Kauną. Didžiausias dė- 
mėsis. Vienas kitą klausinėja, 
kur dabar Vaitkus. Ar tinka
mas oras skridimui? Ar rytoj 
Vaitkus bus Kaune? Ir dau
gybė panašių klausimų.

Šimtai įvairių išsireiškimų, 
kuriuos patiekė skirtingų ama
tų ir profesijų žmonės “Nau
jienų” reporteriui. štai kai 
kurie jų:

ADELĖ KURAITIS, 3129 S. 
Lowe avė.—Aš maniau v»ą lai- 
ką, kad Vaitkus skris. Aš lau
kiau, kad jis skristų. Aš da
bar negaliu pareikšti, kaip 
didelį džiaugsmą turiu, kad jis 
išskrido.

KASTAS SABONIS, 1916 S. 
Canal Port Avė.—Aš netik ma
niau, kad Įeit. F. Vaitkus skris, 
bet tikiu, kad jis ir nuskris. 
Tik man neaišku yra, kodėl kai 
kurie žmonės skridimui t^ij> ąt: 
kakliai puolė ALTASS komite
tą ir niekino lakūną.

DVOKATAS K. GUGIS.— 
Felikso Vaitkaus pasiryžimas 
padaryti šj žygį tautos garbei 
ir pasaulio aviacijos progresui 
yra pagirtinas. Nes toks žygis 
skatina ir kitus lakurius siek- ✓
ti aukštesnio aviacijos tobuli
nimo. Suteikia ir kitiems ener
gijos ir ištvrmės. O ypač mums, 
lietuvaims, viš šio Vaitkaus žy
gio pasekmės bus džiaugsmas 
ir garbė pasaulio akyse.

JONAS ROMANAS, 3206 So. 
Lowe Avė. — Aš pasitikėjau 
Vaitkum ir net su daugeliu į 
ginčus ėjau, kad Vaitkus 
skris. Aš net su kai kuriais 
betinau ir išlošiau .

FRANK
S. Halsted St.—Aš tikėjau, kad 
Vaitkus skris. O kurie neti
kėjo ir šmeižė skridimą nuo pat 
pradžios, aš manau, kad jie pra- 
sižengė prieš visuomenę ir par 
niekino savo tautą.

JUOZAS HERTMANAVT 
Laimingos kelionės

VAIKASAS, 1749

ČIUS.— 
Vaitkui!

KRUKONTS, 3251 So. 
St.—Mano vienas lin* 
kad Vaitkus nuskris-

Halsted 
kėjimas, 
tųr Kokie nesusipratimai dėl 
skridimo buvo, jau praėjo. Ku
rie buvo priešingi skridimui, aš 
manau jie buvo savo vietoj. Del 
skridimo nakinimo taf galima 
pasakyti, kad buvo perdėjimų 
iš abiejų pusių. Bet nežiūrint į 
visą tai, P. Grigaičiui duodu 
kreditą.

JONAS KALADINSKAS 
3224 So. Halsted. St. 
miausias momentas mano gy
venime išgirdus, kad Vaitkus 
išskrido. Dabar tai jau iš tik
ro uždarė visiems bepročiams 

^gerkles, kurie per savo radio 
valandas skleidė visokias kvai
lystes, nežinodami ką jie ple
pa. Ir kaip dabar toki gaiva* 
lai gali jaustis, šmeižę Altass 
valdybą, niekinę lakūną irbiau-

■ r

Links*

lieka palinkėti Vaitkui laimin- Dieve, padėk 
gos kloties.

VAIDYLA, ‘Sandaros’ redak
torius.— Aš sveikinu laimė
tojus, “Sandara”, mat, pole
mikų prieš skridimą nevedė. 
Grigaičio, vardo neminėjo. . 
nebuvau skridimui priešingas,1 
bet tik skridimo metodui.

J. YANULAVIČIA, 3227 S. 
Lithuanica Avė.—Aš visaip 
maniau apie tą skridimą. Ma
niau, kad busime suvilti.

Kurie niekino skridimą, ypač 
“Vilnis” ir “Sandara”, atrodė: 
teisingai' darą. Bet dabar jie 
vistiek yra geri lietuviai, nes 
jie negi norėjo, kad Vaitkus 
neskristų. Dėl Grigaičio šmei
žimo, tai kas čia tokio? Jam, 
žinoma, turėjo daugiau kliūti, 
nes jis yra atsakomingas ir 
daugiau už kitus įtekmingas 
asmuo visuomenėj.

JUOZAPAS RŪTA, 3267 S. 
Halsted St.—Linksma žinia, kad 
Vaitkus skrenda. Aš ir iš lo
vos ne laiku šiandie iššokau. 
Kaip tik sužinojau, kad Vait
kus skrenda, tuoj bėgau ieš
koti “Naujienų”. Na, ir, su
radau visą tiesą. Koks džiau
gsmas! Ale kaip tu sau nori, 
brolau, kurie niekino skridi
mą, tai pasirodo, kad jie kvai
lai darė.

MIKE KIELA, 3219 S. Li- 
tuanica Avė.—Gerai, kad išskri
do, bęt kodėl Vaitkus taip il
gai laukė? Sulig mano supra
timu, jis turėjo ankščiau iš
skristi ir nuskristi, kad paten
kinti publiką. O jis, mat, taip 
ilgai laukė ir mums reikėjo ner
vuotis.

STELLA ŠIURNAS, 3149 S 
Halsted St.—Aš netik maniau, 
bet daug kartų ir sapnavau, 
kad skris. Na, dabar tai iš- 
tikro. Didžiausis džiaugsmas 
mano gyvenime.

ANTANAS BACKYS, 725 W. 
34th St.—Kaip aš džiaugiuos, 
kad Vaitkūs išskrido. O dar 
didesnis džiaugsmas butų, kad 
jis nuskristų Kaunan. Bet, iš 
tikrųjų, kaip dabar jaučiasi 
Vaitkaus priešai, kurie skridi
mą niekino nuo pat pradžios ? 
Man . atrodo, kad Vanagaitis 
ir kiti tai iš tikro apžiojo per 
daug didelį kamuolį, kurio jis 
niekada negalės praryti.

BRONISLOVAS BRUKNIS, 
3231 S. Emerald Avė. — Aš 
sakiau žmonėms, kad skris. O 
kurie sakė, kad neskris, tai aš 
maniau, kad jie turi 
sius nugarkaulius.

J. MILLER, 3131 S. 
St. — Jeigu jau iš 
Vaitkus išlėkė. Tai veliju jam 
laimnigos kloties.

ORLAKIS.—Ką aš, draugeli, 
begalių pasakyti ? Aš džiau
giuos, kad išskrido. Linkiu jam 
laimingaį nulėkti. Na, tai iš 
tikrųjų jo drąsa. Skristi per 
mares, tai mat nėra tripas va
žiuot grybauti. “Bai galy”, jei 
man kas atiduotų visą Chicagą 
ir da magaryčių pridėtų mėnu
lį, aš neskrisčiau.

VALERIJA ZALUBIS, 1819 
So. 50th Avė., Cicero— Vaja, 
vaja, tai aš jau nebežinau koks 
džiauksmas. Tik (pasiklaufcyk, 
Bulaw: matai, man visos drau- 
gės pasakodavo, kad “Naujie
nos” prakf’do visus pinigus, ii 
dabar atėmė iŠ jų lėktuvą, ir 
sakydavo, kad Vaitkus jau ne- 
beskris. Nors aš jom netikė
davau, bet jau b«vau kantrybės 
netekus. Į mane daugiausiai 
paveikė tas Vanagaitis.

ANTON PETRAITIS, 2906 S. 
Emerald Avė.—Aš maniau, kad 
Vaitkus turės skristi, nors ir 
blogam ore. Ba, mat, komu
nistai ir. vanagaitiniai žmones 
taip Suerzino, jį, ir atrodė, kad 
Vaitkus nebegalės pakęsti tų

:... Bet, kad Vait
kus skris, tai aš abejoju* Msin 
atrodė, kad jau pervėlii skristi. 
Ir aš ne vienaip sakiau, jei 
skridimą atidės kitiems me
tams, tai geriau padarys. Okai 

Aš’dėl tų šmeižtų, ką kiti pliurpė, 
J tai dūrėtai savaime 

iš pavydo.
PAL BANIS, 3210 So. .Hal

sted St.—Aš maniau, kad la
kūnas turėjo perdaug .patarėjų, 
kada jis turi skristi. Geriau 
butų buvę, kad Vaitkus liuosu 
noru butų pasirinkęs -skridimui 
laiką. Galima džiaugtis, kad 
jis išskrido. Bet dar teikia pa
laukti, kad vėliau neteikėtų liū
dėti. !

PETRAS KAMPIKAS, 3213 
So. Parnell Avė.—Jaudinantis 
momentas. Vaitkus skrenda to 
kiu laiku, kada aš vįsai netikė
jau, jogei jis galės skristi.

Jeigu jis nuskris, tai ištik 
rųjų bus didelis džiaugsmas 
netik mums, bet ir visai lietu
vių tautai. Noriu pasakyti, kad 
bus didelis džiaugsmas geroj 
valios žmonėms, kurie rėmė šį 
kilnų žygį. Kurie suprato, kad 
Vaiktus netik savo garbei, bet 
ir visos musų tautos; ir pasau
lio progreso delei statydamas 
pavojun savo gyvybę, užsitar
nauja didelės pagarbos. O Vait
kaus žygio priešus turime griež
tai pasmerkti. Kas jie ir kur 
jie nebūtų, jie nėra verti 
tuvių vardo.

>■■

lie-

zi

pirkti laik- 
prie radio.

atgarsiai: 
Lietuvon”.

apie savo

supuvu

Halsted 
tikrųjų

A —X—
Šeštadienį, anksti rytą, 

nia žaibo greitumu perlėkė 
Chicago, kad Vaitkus skrenda 
Lietuvon.

Vieni kitus pradėjo kelti iš 
miego, pranešdami žinią, kad 
Vaitkus skrenda.

Vaitkus skrenda... ,,Kur jis 
dabąr?.. Ką sako' vėliausios ži
nios ? Vieni bėga 
raščių, kiti .puolą 
Ir visur tie patys 
“Vaitkus skrenda

> Žmonės užjniršo
reikalus, pradėjo grupuotis ant 
gatvių kampų. Vieni kitus klau
sinėja. Vieni kitiems išmeti
nėja, kad,tu nepasitikėjai Vait
kum, tu sakei, kad Vaitkus ne 
skris. Tu šmeižei Altass valdy
bą ir skridimo rėmėjus, tu juos 
vadinai bloferiais, vagimis ir 
kitaip.

Momentaliai iš džiaugsmo, 
kad Vaitkus skrenda, iškyla 
smarkus debatai. Vieni kalti
na, kiti teisinasi, kad jis taip 
nesakė.

Vaitkui išskridus, man te
ko sti desėtkais Chicagos lietu
vių kalbėti. Teko girdėti dau
giau grieštų protestų ir pasi
piktinimo jų prieš tuos, kurie 
demoralizavo publiką, kaltinda
mi lakūną ir skridimo rėmė
jus. Bet jų džiausmas nėra 
nustelbtas. Vaitkus padarė, ką 
jis galėjo.

riai puolę Grigtitį, kurs dau- karštagalvių Šmeižtų. Na/dabar 
giausia . paaukavo savo energi- gali visi pasidžiaugti, 
jos ir darbo? 
dabar supras.

Visuomene tą

Z . . ...........................

CHICAGO, rugsėjo' 22 d. 11 
vai. priešpiet. — Raportai apie 
leitenanto /Felikso Vaitkaus 
skridimą šiuo momentu yra 
skirtingi. Anksti šį rytą mimis 
pranešė, kad musų lakūnas 
nutupiamas Irlandijoj 'sudau
žė lėktuvą po sėkmingo per- 
skridimo per Atlantiką į 22 va
landas savo splo be sustojimo 
kelionėj iš New Yorko į Kau
ną ir kad lėktuvas Lituanica 
II tapo nepataisomai sukultas.

Bet vėlesni pranešimai per 
telefoną iš Brooklyn, N. Y., sa
ko, kad tik apatiniai lėktuvo 
ramsčiai tapo sugadinti ir kad 
mechanikai jau juos taiso. Sa
koma, kad Įeit. Vaitkus ketina 
pakilti oran taip greit, kaip tik 
lėktuvas bus pataisytas, ir tęs 
savo skridimą, kas gali įvykti 
net rytoj.

Suprantama, mes geidžiame, 
kad šis labiau palankus rapor
tas pasirodytų tikru. Tečiaus 
nors pranešimai skiriasi vienas 
nuo kito apie lėktuvo sužalo
jimą, mums yra mąlonu išgirs
ti, kad musų lakūnas^ išliko 
sveikas. r ,

Nepalankios oro sąlygos bų-

vo kaltos sutrukdyme jo drą
saus žygio. Gamta šiemet buvo 
labai kapriziška. Miglos, lietus 
ir audros viršuj šiaurinio At- 
lantiko visą Šią vasarą sulaikė1 
Įeit. Vaitkų nuo skridimo per 
kelis mėnesius ir tik šeštadie
ni, rugsėjo 21 d., jis nusprendė 
išskristi tilt todėl, kad sezo
nas darėsi ’vėlyvąs ir itinkames- 
nių progų šiemet jau nesimatė.

Nors mes apgailaujame, kad 
Įeit. Vaitkaus ir musų pasiry
žimas netapo pilnai įkūnytas, 
visgi mes didžiuojamės savo 
lakųnu. Jis parodė drąsą, išti
kimybę tikslui ir nepaprastą 
gabumą kaipo lakūnas.

Šis be sustojimo šojo skri
dimas tikslu padaryti 4500 my
lių tolio rekordą buvo planuo
jamas musų gimtinės Lietuvos 
naudai įr su mintim sukurti 
glaudesnius draugiškumo ry
šius tarp Lįętuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kur arti 
vienas milionas lietuvių naudo
jasi politine ir intelektualine 
liuosybe ir progomis kovoti už 
augščiausius žmonjjos sieki
nius.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 8131 
S, Emerald Avė.. A. Saldukas. 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 403b 
Archer Ave.i tel. Lafayette 6719 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
GramoYitO ^svetainėj. 4535 South 
Rockuel ISL

■■ l«l I ii " m. ..................................... .................. .

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1985 
mėtoms: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė.. Tel 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
oirm../ 8817 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutu, nųt. rašt., 2627 Glady? 
Avė.. Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas. 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontroles rašt., 8415 So, 
Wal)ące St.: M. Norbutas ir K 
Batutis iždo globėjai: J. Garbutas 
maršalka.

CLASSIFIEDAOS
Miscellaneous for Sale 

Įvairus Pardavimai

Iš PASAULINĖS parodos malkos, 
Igos ir trumpos. Vežimas apie 

tono — $5.50 pristatytas.
Republic 6100

Help VVanted—Mate 
Darbininkų reikia

REIKIA nevedusio vyro tarpe 45 
ir 55 metų amžiaus, dirbti vištų 
farmoje. Turi būt patyręs. Atsi
šaukiu 1127 W. 47 Pi.

■ *..   p i —..... .

REIKIA agentu i Alselio Likeriu 
: krautuve. Pageidaujama patyrusių. 
Old Pioneer Distributing Co.. 
1231 W. Chicago Avė.

KAIP ATSILIEPĖ LIETUVIŠKI ŽYDAI APIE 
LEIT. VAITKAUS SKRIDIMU

p. Max Kohn, 1728 S. Hals
ted st., tabaku }<rąutuvės savi
ninkas, Lietuvį .žydas, sako: 
“Aš labai džiaugiuos, kad 
Įeit. Vaitkus nusileido Airijo
je, o ne Vokietijoje. Hitleris 
kažin ką butų jam padaręs”.

’ "f i’ ■

p. J. Suckman, 671 Maxwėll 
S t. Meat Mark^t savininkas. 
Jis pareina iŠ G^odno valstijos, 
o jo žmona iš •Lietuvos, t Jis 
sako: “Aš nemigau visą naktį, 
laukdamas žinios per radio 
apie Įeit. Vąįtkaųs skridimą 
per didi j į Atlantiką. Tačiaus, 
kada pamačiau laikraščiuose 
apie jo nusileidimą Airijoje, 
tai aš pradžiugau, kad jis išli
ko gyvas. Linkiu jam pa
siekti Kauną”.

P-nia Bessie Sriubie- 
ne ir sesuo S^lla Ki

nea sugrįžo iš 
atostogų

p J. Fligelman, 658 Maxwell 
St. Hardware Store, pareina 
iš Odesos, bet yra vedęs žmo
nų iš Lietuvost Jis taipgi sa
ko: “Kaip mano žmona man 
pranešė apie Įeit. F. Vaitkaus 
išskridimą į Lietuvą, tai yra 
tą šalį, iš kur ji paeįna, tai 
aš pasakiau, kad dąbair ir lie
tuviai \thrės savo Lindįergą**.

p. D. B. Preskill, 1358 So. 
Halsted St., Hardware Store, 
paeina iš Kaunt). Jis sako: 
“Aš labai džiaugiuos, kad Įeit. 
Vaitkus išliko gyvas, ir linkiu, 
kad jis pasiektų mano gimti
nį .miestą Kauną Lietuvoje. 
Tegul pasaulis pamato, kad ir 
mes, lietuviai, neatsiliekame 
nuo pasaulio progreso.”

VBA.

Visi stifkakliai virto 
eretikais

Kadangi Įeit. F. Vaitkus tu
rėjo suvėlinti skridimą Lietu
von, tai Bridgeporte pradėjo 
tūli draugučiai (ypač James 
J.) orgaiziioti vadinamą “stif- 
kaklių susaidę”.; Stifkakliais 
vadinosi visi tie, kurie netikė
jo, kad Įeit. Vaitkus išskris.

Tas jų keistas vardas parei
na maž-daug iš to, kad jie 
kasdie atydžiai žiuręjo į orą, 
ieškodami Vaitkaus padangė
se. Nuo tokio tankaus žiūrė
jimo jie visi gavo kietus spran
dus ir todėl pasivadino “stif- 
kakiiais”. Dabar, kai Vaitkus 
jau išskrido ir padarė rekor
dą greitumo, tai visi “stifkak
liai” virto eretikais, nes jie 
netikėjo, kad Vaitkiįš skris. 
Pagal seną zokoną išeina, kad 
visi yra eretikais, kurie netk 
ki. Z,

P-nia Bessie SriubienėĮ 543 
West 63 st., tavernos savinin
kė, ir jos sesuo. Stella Kinea, 
6317 So. Normai blvd., rui- 
minghauzės savininkę, buvo 
atostogose Goodman, Wis., 
pas seserį ir švogerį pp. J. 
Sbwartz. Atostogavo jos apie 
tris savaites laiko ir atostogo
mis jaučiasi pilnai patenkin
tos.

Visi lietuviai ūkininkai 
Gdodmano apielinkėj gražiai 
gyvena, ir šiemet buvę derlin
gi metai, nes lietaus nesto
davo.

P-nia Sriubienė ir p. Kinea 
yra abidvi senos “Naujienų” 
skaitytojos ir rėmėjos*

— Senas Petras.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAšELPOS ĮR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1985 m.: 
Ant. Walskis pirm.. 3341 Ever- 
srreen Avė., tel. Belmont 767R; 
Izidor Daunis, pirm. paR., 2877 
Claibom Avė.: Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos fflob& 
jas. 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stanaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemar 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roffer.
Susiripkimai atsibuna kas pirma 

cetvergų, 2p38 North ~ Avė., kliub- 
houzči, 8 vai: vakare.
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PRANEŠIMAI
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Ar jau esi Danu Chicagos Lietuvių 
Iraugijos? Jeigu nesi, tai kodfil ? 
)u tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos dideles pašal- 
jos ir kultūros organizacijos — atei- 
ut ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c.. $75. ir 
$1.25 mėnesyje, Extra mokesčių 
nčra, pomirtines/ reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legale organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkųrsantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais ■ tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po riet.

Chicagos Lietuvio Draugija. 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

j CLASSIFIEDAOS
W . r,.r,.. ... ...... /

Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kili

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

ty ji mano sugrįžti į namus. 
Pp. Janulevičiai yra labai dė
kingi garniui už tokią gražią 
dovaną. — Senas Petras.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
AMERICAN L1THUANIAN CITI- 

ZENS CLUB OF 12th WARD vai, 
dyba 1935 m,: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tumer 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St.. tel 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, Iii.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 48 St.; J. Jesiunas. 
kasos globšjas, 2440 W. 89 St; 
H. Gramontiene. kasierius, 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas. daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, MarŠarka (Ųondsmanai); 
K. Gramontas. 4585 S. Rockwell 

, St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.: A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

Anglys .
PIRKSIU už cash gera Fordų 

karų. Atsišaukit
Tel. Victory 8310

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos prie namų 
darbo, nėra vaikų. Biskj reikės 
skalbti. Nuolat darbas. Galės va
liuoti vakarais namo. Drell, Van 
Buren 6511. 

----- o-----

Business Service 
gįznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU "F 
CHICAGO Inkorporuotas- 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distancę 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

REIKALINGA mergina prie na
mu darbo. Geri namai, 
mas vietoje. Weinstein, 
Central Pk. Avė. Ne vada 6930.

Gyveni-
808 So.

REIKALINGA pusamžė mergina 
prie namu darbo. Patyrusi, arba 
viena moteris. -Kambarys ir valgis 
užmokestis pagal sutarties.

6744 S. Artesian Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

WMWWMN*lW*»*««*W***^W***M*W^**i«WM^W^

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TU UŽ SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI SI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU- „f — —---------  — - --

J__________

SKELBIA.
ŠIAME SKYRIUJ PASI-

IEŠKAU bile kokio darbo esu ne
senas ir tvirtas vyras. 2909 South 
Union Avė., 1 lubos.

RENDON 5 frontinių kambarių 
flatas, naujai dekoruotas, 3 lubos. 
Yra elektra, vana. Renda pigi.

• 1918 S. Halsted St.

Flats Wanted
) Ieško Flatų r . fh.

IEŠKAU renduoti 6 kambariu 
bungalow arba cottagių kur nors 
apie South. Chicago. Kas žinote 
tokia renda meldžiu man pranešti. 
Kazlauskienė, 942 W. 84 Place, 
Chicago.

FųrnįsĮied
ŠVIESUS, patogus kambarys ren- 

don pavieniui — Su ar be valgio. 
8419 S. Union Avė. ( antros lubos.

KAMBARYS RENDON vienam vy
rui, be valgio. Kambarys apšildo
mas. 8243 S. Emerald Avė.

Business Chances

PARSIDUODA tavernas — biznis 
išdirbtas nuo pradžios alaus sugry- 
žimo. Aš turiu parduoti todėl kad 
aš esu paveldėjas savo tėvo ūkės 
Lietuvoje. Atsišaukite greitai.

8204 Šo. Halsted St.

TAVERNAS IR

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.0
$800 kaurai $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedelioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Parsiduoda moderniškai Įrengtas 
tavernas ir viešbutis su 86 kamba
riais. Išfomišiuotas su visais pa
togumais ir pilnai užimtas. Restau
racija ir didelė vieta dėl parengimu- 
Biznis išdirbtas per daug metu. Arti 
prie III. Central stoties ir prie did
miesčio. Patyręs žmogus gali pasi
daryti gerų pelnų ant investmanto. 
Rendos tik $150 1 mėnesi. Lysa 
gaus pagal susitarimų. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant ūkės ar na
mo. Kreipkitės ypatiškai;

SOUTH CENTRAL 
HOTEL .

1245 So. Michigan Avė.

Farms for Salė 
Ūkiai Pardavimui

Garnys aplankė Jer-- 
ry Janulevičienę 

. \ ' <-■—-■■į ,

Rugsėjo 16 d, garnys, be- 
skrisdamas j pietus žiemdvoti, 
nusileido pas . pp. Janulevi- 
čius, 426 West 63 st., kur po- 
niąi Jerry Janulevičienei pa
liko dovanų šveM ir gražų 7 
svarų ir 14 uncijų sūnų.

P-nia JanuleviČieė randasi 
švento Kryžiaus ligoninėj 
ir jaučiasi gerai. Greitoj atei

y ■;

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANTI 
GAUSIT GARDŽIĄ 
VAKARIENĘI . 
TURĖSIT 
GOOD TIMEI 
SOKOLHALL 

2345 S. Kedzie Avė.
sekmadieny,

SPALIO-OCT. 13 d.
“NAUJIENŲ” < 
BANKETE

—

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

PARSIDUODA visi restauranto 
rakandai pigiai už pasiūlyta kaina. 
Klauskite Sofios Tel. Yards 2972. 
5119 S. Wentworth Avė.

MODERNIŠKA FARMA pardavi
mui arba mainymui i namų. Farma 
70 akrų. Su steku arba be steko. 
Yra gasas. elektra, ir didelis prūdas. 
Puikus budinkai. Trys mylios i 
pietus nuo Lemont. III.

ADAMS
143rd St. ir Archer Avė. 

LockpOrt, Illinois.

Real Estate For Sale 
Namai*Žemė Pardavimui

APDRAUDOS kompanija i sake 
6 kambarių 

skiepas. 
1211 N.

111. Tik

parduoti foreclbsure, 
murini bungalow, geras 
karštu vandeniu šildoma, 
18th Avė., Melrose Park. 
biskj cash, kitus kaip renda. kaina 
$5,000.00. Phone State 5860 arba 
rašykit 1739 S. Halsted St. Box 827.
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PARDAVIMUI pigiai — 4049 S. 
Kedzie Avė., 2 aukštų muro namas. 
115 pėdų ilgumo. 8 flatų didelš 
krautuve ir šokiams svetainė, tinka
ma mitingams, ir vestuvėms. Ge
riausias pirkinys ši mėnesi.

D. J. RILEY. 
8044 West 40th Place 

Lafayette 4898.

, Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio^ 
nūs. klernetas, kornetus, trumpėta, 
trombonus, ^saksofonus, barabanus ir 
jų dalis, 
sau pigiai.

Muzikos instrumentus tai- 
GOLDSTEIN, 

914 Maxweli St
■U,

ll|M^IĮWWyĮ|Į^
I :

MIKĘ TARUTIS, 8149 So.
O man tik Ęalsted St.—Jau iSskrendaL.

.'t*-' v '■ A-į . 1 v' f /M 1'^ ■į#’-*1




