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KADA IR KUR JUODU SUSITIKS?

Felik

neįstengta susitaikinti

Illinois valstijoj

PATIES FELIKSO, VAITKAUS PRANEŠIMAS
dentas RooseveltitS, kuris jau (vinihkais nėra išsibaigęs.

Atėjo ruduo

ciams

Pasimirė aktorius

Felikso Vaitkaus pa 
reiškimas laikraš-

Eucharistinis kon
gresas Clevelande

žmonės liko išgelbėti, bet 10 
pasigendama ir manoma, kad 
jie yra žuvę.

CALCUTTA, Indijoj, r. 23. 
Keltuvas su 38 žmonėmis ap-

BELLEV1LLE, Ont., r. 20. 
Du amerikiečiai liko užmušti

GENEVA, rūgs. 23. —šian 
dįe iš tarptautinio teisingumo 
teismo rezignavo buvęs Jungt. 
Valstijų valstybes sekretorius 
Frank B. Kellogg. Jis kartu su 
Franci jos premieru Briand buvo 
autorius garsaus KeRogg-Blriand 
nekariavimo pakto, kurį pasi 
rašė veik visos valstybės, bet 
kuris vistiek neįstengia valsty* 
bes sulaikyti nuo karo.

taikymo 
Tarybai 
svarsty- 

Italijai

“Mano planai dabar priklauso 
nuo to kaip ilgai ims sutaisyti

Šiandie yra pirma diena ru
dens. Bet oro pranašas sako, 
kąd šiltos dienos tęsis dar kurį 
laikę.

Su atėjimu rudens baigiasi ii 
dienos šviesos taupymas. Todėl 
ateinantį sekmadienį laikrodžiai 
vėl bus atsukti į tikrąjį laikę 
—vieną valandą atgal.

VVASHINGTON, rūgs. 22. — 
Valstybės sekretorius Hull su
darė ginklų ir amunicijos kon
trolės tarybą, kuri prižiūrėtų 
ir kontroliuotų visą ginklų ' ir 
amunicijos gamybą ir prekybą, 
kaip to reikalauja kongreso 
priimti neutraliteto įstatymai.

Amerika kontroliuos 
ginklų ir amuni

cijos prekybą

KĄNSAS CITY, rūgs. 23.— 
Vakar po radio programo nuo 
širdies ligos pasimirė garsus 
aktorius De Wolf Hopper, 77 
metų amžiaus, gal žymiausias 
visoj Amerikoj komikas. Jis 
scenoj išbuvo 57 metus ir ne- 
paliovė joje dirbęs iki pat sa
vo mirties. Buvo vedęs 6 sy 
kius.

Kellogg pasitraukė 
iš tarptautinio tei

singumo teismo

Italija jau turi ap
ginklavusi miliona 

kareivių

Senatorius Lewis su 
sirgo plaučių už
degimu Rusijoj

Ragina aukoti lab 
darybėms

Neėmė į bumą valgio ir gėrimo per visą 
skridimo laiką

TOKIO, jrugs. 23. —Iš Man, 
chukuo gauta žinių, kad ban 
ditai nušokdino nuo bėgių, su
daužė ir apiplėšė truakinį. 11

CLEVELAND, O., rūgs. 23. 
—Šiandie čia prasidėjo metinis 
nacipnalis eucharistinis kongre
sas, kuris tęsis visą savaitę ir 
susidės vien tįk iš pamaldų ir 
pamokslų.

Tikimąsi, kad į kongresą su
važiuos apie 150,000 žmonių. 
Vien iš Chicagos atvyko 700 
kunigų.

NEW YORK,-f|ga-037 (Telegrama “Naujienoms”).-* Mor

NEW YORK, rūgs. 23. (Tele
grama “Najienoms”). Feliksas 
Vaitkus Universal Service žinių 
agentūrai davė sekamą pareiš
kimą:

“Man labai nesmagu, kad tu
riu užtrukti Ballinrobe. Aš 
maniau čia tik nusileisti pasi
imti daugiau gasilino, bet kad 
laukuose .buvo daug galvijų, tai 
turėjau leistis labai pamaži. 
Mano motoras užgeso 30 pėdų 
augšuonoj ir nusileidžiant de-

Beskrendant link Newfoundlando Vaitkus 
buvo įspėtas, kad toliau nebeskristų

jį atšildytu Aš ir pats ką tik 
nesušalai/nes turėjau tik lėhgx 
vus drabužius, odiniu švarku ii 
cepure.

“Bet visgi aš jaučiuos laimin
gas,nes aš maniau, kad viskas 
ras baigta, Aš ir pats nežinau 
caip prasimušiau šitokiam ore”.

Jis pats buvo labai pavargęš 
r jėgos iŠsisemusio^ • jo gaso- 
įno išteklius baigėsi kai jis 
nusileido labai nelygioje šios 
apięlinkės gamykloje ir nusileis
damas užgavo medį.

Pasak Vaitkaus, jis pirmiau
sia siekėsi Baldonnel aerodromo, 
hrti Dublino, tečiaus negalėda
mas prasimušti per miglas ir 
audras virš Airijos jis bandė 
susirasti Ballinrobe airportą, 
bet delei tirštų miglų ir tojo 
negalėjo surasti.

Nusileidęs Vaitkus pašaukė 
Dublino radio stotį ir padėkojo 
jai už grojimą rekordų.

“Radio nurodymai iš Atholne 
(Airijos stoties) išgelbėjo ma
no gyvastį. Aš manau, kad be 
tų signalų, aš nebūčiau galėjęs 
susirasti kelią, nes kartais aš 
nežinodavau kur aš esu”, sakė

Jau atvyko Airijos karo la 
tunai išardyti Vaitkaus lėktų 
vą, kuris liko pažeistas nusilei
džiant. Lėktuvas bus išvežtas

Dubliną, Airijos sostinę, jį 
jaisyti.

Kol Vaitkus miegojo ir ilse- 
;osi, keturi civiliai sargai visą 
naktį sergėjo jo lėktuvą. /

“Marie gerai sutrenkė/’ pa
sakojo lakūnas. “Bet aš su ne 
cantrumu laukiu progos skristi 
toliau j Kauną”. j

Apie savo baisią 22 valandų 
tovą su audromis iki jis iš 
New Yorko atskrido j Airiją, 
Vaitkus pasakojo sekamai:

“Didžiumą laiko aš skridau 
aklomis per miglas ir lietų. Oras 
buvo prastas visą laiką. Kada 
oš bandžiau skristi viiš debe
sų ,taį ant

400,000 Angliakasių 
Sustreikavo

karną kablegramą: ’ įf . . .
“Delei varvančios gasolino pompos pasidarė perdaug didelis 

gasolino suvartojimas. Kovojau audrias visą kelią. Nusileisda
mas mažame lauke, kad pasiimti daugiau gasolino sulaužiau 
propelerf, važiuoklę, fusilažą ir sparnus. Aš pats išlikau svei-
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RYMAS, rūgs. 23
Šiandie pašaukė prie ginklo 
dar 200,000 atsargos kareivių; 
Su jais turės jau milioną su? 
mobilizuotų ir apginkluotų ka
reivių.

Italijos pajūrio miestų gyven
tojams išsiuntinėti atkląusinė- 
jimai apie tų miestų ištuštini
mą ir kaip greitai jie gali 
leisti savo miestą.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 23. 
—šiandie sustreikavo apie 25,- 
000 angliakasių Illinois valsti
joje. Tai nariai United Mine 
Workers of Am.

Bet naujoji unija, Progres
sive Miners of Am., kuri tu
rinti daugiau narių už senąją 
uniją, prie streiko nesideda, neš 
jos kontraktas su kasyklų sa-
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6 lakūnai sudegė
—■—

MUENCHEN, Vokietijoj, r- 
28.-^šeši karininkai ir lakūnai 
sudegė susidaužius ir sudegus 
karo lėktuvui arti Chiem eže

MASKVA, rūgs. 22. — Se
natorius J. Hamilton Lewis iš 
Illinois, kuris nesenai su duk- 
tere atvyko j Maskvą, susirgo 
plaučių uždegimu. Jo padėtis 
esanti rimta, bet nesanti pavo
jinga.

Vaitkus nori kuo 
greičiausia skristi 

į Lietuvą

TAUTU SĄJUNGĄ 
ATMETĖ ITALIJOS 

PASIŪLYMUS

BALLINROBE, Mayo kaun 
tėj, Airijoj, rūgs. 23 
sas Vaitkus kiek atsigavęs po 
nakties poilsio po labai vargin
gos 3,000 mylių kelionės oru iš 
New Yorko, dabar ruošiasi 
skristi toliau —į Lietuvą, iki 
kurios beliko skristi 1,000 my-

ii ................................. Imu..nu v, . ‘ ......-y—

Chicago, D!., Antradienis, Rugsėjo-September 24 d

. Transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus, kuris dabar yra 
Ąįjj^^;--pą.cb^ioS) bet sėkmingos kelionės oru per Atlantiką, 
ir, ,'jęį žmona/Morta. Ji dabar gyvena ’ pas pp. Girdus, West 
dį’knįė, N. J4 nekantriai laukdama progos susitikti su Feliksu 
Kaune. J■ ■■ . ,

GENEVA, rūgs. 23.— Tau
tą sąjungos kuluaruose paėjo 
gandai, kad Italijos delegacija, 
užsirustinusi delei Italijos-Abi- 
sinijos komiteto pozicijos, gali 
apleisti Genevą.

Tie gandai paėjo po to, kai 
Anglijos delegacija atmetė Ita
lijos pasiūlymus, kaipo, visai 
nepriimtinus ir nesuderinamus 
su tautų sąjungos statutu.

Italija savo pasiūlymus iš
dėstė slaptame komiteto susi
rinkime. Tai yra pirmas atsi
tikimas, kad Italija pasakė ko 
ji reikalauja iš Abisinijos.

Atmetus Italijos pasiūlymus, 
komitetas nesiruošia duoti nau
jus pasiūlymus. Derybos užsi
kirto ir galbūt komitetas pra
neš tarybai, kad jo 
darbas nuėjo niekais, 
tada neliks nieko kito 
ti, kaip pritaikymą 
sankcijų, jei ji ginklu pultų 
Abisiniją.

Pranešama, kad Lietuvos Pasiuntinybe Londone 
gavo žinią, jogei “Lituanica II” negalėsianti būti tuo
jau s sutaisyta. Bet Feliksas Vaitkus nekantraująs 
skristi Lietuvon.

Prie Ballinrobe nėra tinkamos mašinerijos lėktu
vui pataisyti, todėl “Lituanica II” yra nugabenta į Dub
liną. Veikiausia ten pat nuvyko ir lakūnas.

Į ALTASS valdybos užklausimą, ar daug laiko ims 
lėktuvo> taisymas, vakar dar nebuvo gauta tiesioginio 
atsakymo nuo Įeit. Vaitkaus. Gal būt, jisai buvo kelyje 
ir telegrafas jo nepasiekė.

Lakūnui nuoširdžiai padeda Airijos oro vyriausybė. 
Su juo susižinojo Lietuvos pasiuntinys Lohdone. Taip 
pat ALTASS valdyba sekmadienio naktį pasiuntė kab- 
legramą Jungtinių Valstijų ambasadoriui Dubline, Ai
rijoje, prašydama jj suteikti lakūnui pagelbą, jeigu ji 
butų reikalinga.

M
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VVASHINGTON, rūgs. 23.— 
Prezidentas Rooseveltas išleido 
atsišaukimą, raginantį visus 
daugiau aukoti privatinėms 
abdarybėms, nes nežiūrint val
džios pastangų ir gerėjančių 
laikų, labdarybių įstaigų veiki 
mas yra labai reikalingas.

Vaitkus.
Vaitkus tikisi išskristi J Lie

tuvą šiandie ąr rytoj.
Leit. Feliksas Vaitkus yra 

tik Šeštas lakūnas, kuris vie
nas skrisdamas sėkmingai per* 
skrido Atlantiko vandenyną. 
Pirmiau Atlantiką yra solo per
skridę Charles A. Lindbergh, 
Ameriią Earhart Putnam, 
James A. Mollison, James Mat 
tem ir Wiley /Post. •

Jam baisiai nepatinka, kad į 
jo, “Mirties Klonį” briaujasi 
“foreineriai
norima padaryti pacionalių par
ku. Pasakojama, kad tame 
klonyje yra daug aukso, kurio 
daug prisikasa ir Scott, bet jis 
iš tų pasakų tik juokiasi, bet 
visgi niekad nepasako iš ko su
sikrovę turtus.

Jis gyvena visiškai vienas 
milžiniškame nebaigtam name 
dykumose, kur karštis kartais 
siękia 140 . laipsnių. Jis yra 
ypatingas žmogus ir todėl gal 

žmonių užmušta ir 9 sunkiai su- neveltui sako, kad jis per 60 
žeisti. 'metų perfeyveno 200 metų.

LOS ANGELES, Cal., pigs. 
20.—Walter (“Death Valley”) 
Scott sulaukė dar tik 60 metų 
amžiaus, bet jis sakosi į tą lai
ką pergyv.enęs 200 metus.

Jis yra pirmas sumušęs trau
kinio greitumo rekordą iš Los 
Angeles į Chicago ir ąbelnai 
liuosai švaistėsi pinigais.

.Jis pasistatė už virš $2,000,- 
000 puikią pylį didžiausiose Ca- 
lifornijoš dykumose, kurios jis 
betgi niekad nepabaigė ir ku
rioj jis dabar pats vienas gy
vena.

peleris linko sulenktas ir va
žiuoklės nupėlštost Durys užsi
veržė ir turėjau jas kirviu iš
kapoti; kad išeiti. AŠ išlikau 
nesužeistas.

“Iki pradėjau trukti gasoli
no aš skridau labai gerai. Di
džiumą kelio skridau 10,000 ir 
13,000 pėdų augštumoj. Apie 
pusiaukelį per Atlantiką, mano 
lėktuvo sparnai • liko padengti 
ledu ir nuo lėktuvo nusikorė 
ilgos ledo žvakės. Tada mano 
karburatorius užšalo. Su dide
liu vargu aš galėjau atšildyti’^6

Chicagai ir apieiinjcd Mera, 
Uq oro biuras Sis-- dienai prana- 

į'. : ■■Apsiniaukę, galbūt nepasto
vus; biskį šilčiau.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 6:-

WASHINGTON, rūgs. 23.— sugryžo iš savo namų Hyde 
šiandie visoje šalyje prasidėjo Park, N. Y. Jis ir pirmiau ke 
visuotinas minkštųjų anglių ka- lis sykius gelbėjo išvengti strei- 
syklų angliakasių streikas, an- ko ir vis prikalbindavo abi pu- 
gliakasių unijos atstovams ne- sęs dabartinį kontraktą pra- 
įstengiant * susitaikinti su ka-' ilginti aprybotam laikui. Tokia 
sykių savininkais dėl naujos su-1 padėtis tęsėsi nuo pat bal. 1 d. 
tarties. | Nuo to laiko ir ėjo derybos su

United Mine Workers unija' kasyklų savininkais, bet vis dai 
apskaito, kad virš 400,000 an
gliakasių metė darbą, nęs se
noji sutartis užsibaigė vidur
nakty, o dar nesusitarta dėl nau
jos sutarties.

Kadangi derybos su kasyklų 
savininkais nėra nutrauktos, tai 
unijos viršininkai nebando per
daug demonstruoti streiką. Jie 
dagi ir nevadina jį streikų, tik 
sustabdymu darbo iki bus pa- 

! darytas naujas kontražtas.
Tikimąsi, kad į angliakasių 

streiką įsimaišys ir pats prezi-
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New Y orite laikraščiai ištisomis špaltomis pirmuose pusla

piuose labai giria Feliksą Vaitkų ir augština jo skridimą.
VAITKUS BUVO ĮSPĖTAS LEISTIS NEWFOUNDLANDE

Dabar tik sužinojau iš Floyd Bennett aerodromo, kad už 
kelių valandų po Vaitkaus išskridimo Newfoundlando oro biu
ras per radio davė Vaitkui įspėjimą, kad jis nusileistų NęW- 
foundlando saloj, nes oras į rytus nuo Newfoundlando yra tokis 
blogas, kokio nebuvo per kelis metus. Ir jeigu bandys skristi 
per Atlantiką, tai jo niekas daugiau nebematys ir jis neišliks 
gyvas.

karburatoriu tiek, kad nutirp
tų ledas, kuris jį vis apdengė 
ir aš nusileidau žemyn, kad 
nutirpdyti ledą nuo sparnų.

“Lietus lijo didesnę dalį ke
lio naktį. Aš, besikilnodamas 
tarp debesų, turėjau sunaudoti 
daugiau gasolino, negu buvau 
ąpskaičiavęs*

“Mano lėktuvas veikė puikiai 
kritiškiausioj kelionės daly.

“Aš girdėjau oro pranešimus 
ir pagavau radio spindulius iš 
Newfoundlando. Girdėjau ra
dio visą kelią iŠ Nova Scotia 
ir jis linksmino mane su re
kordais šokių ir kitokia muzi-

VISĄ KELIĄ NEVALGĖ IR NEGĖRĖ
Papildomai prie šios kablegramos galima pranešti, kad Fė‘

...........................  t."1—
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VARKALA, Draugijos Auditorius.

Dr. Strikol’is

Juozas Keser

ADVOKATAI

sąvo

na

Direktoriai
KITATAUČIAI

Iš amato žymus dai

Kon
• 'z

Gydytojai ir Dantistai

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Motera ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Tek Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:38 v. Nedėk nuo 10 iki 12 n. m.

Sumanių, darbščių 
rasi® musų

stotį ir gražiai įrengtų 
P-nia Kampus 

vaisti-

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

įžengė į “stoną iinoterysl6&,\ 
vesdamas už žnj^ą inteJžgpn-. 
tišką jaunuolę,' p-ię Čaustą 
Liepiutę. ,, . . ,

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ c. Ofisas, ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

kasdien.*

Šis bei tas apie ban 
kietą

Kon. Frank Bulaw 
įrašė:

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4139

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20-m.
F 4649 So. Ashland Avė.

kampas 47th St.
" Tel. Boulevard 6487

Fausta černauskienė
Fausta Černauskienė, žmona 

Edvardo Černausko. Fausta 
ir Edvardas abu įsirašė Drau
gijom Jaunoji Černauskienė 
yra duktė pp. Liepų, Justice 
Parko Daržo savininkų.

Edna Kumpus, Justice Pafk 
gyventoja, čia užlako gazoli
no 
“roadhouse 
inteligentiška moteris, 
ninko Raslavičiaus sesuo.

Bruno Kundrotas, 4612 So. 
Ashland Avė. Bruno Kondro- 
tas čia pažymėtu adresu už
laiko tavernų sykiu su savo 
broliu. P-nai Kundrotai yra 
malonaus budo inteligentiški 
žmonės.

Marijoną JanulevRienė, 5758i 
W. 65th St. Rugsėjo 28 d., šeš
tadieny, įvyks tos p-nios Janu- 
levičienes “Grand Opening”. 
Ji kviečia visus savo pažįsta
mus ir draugus šį šeštadienį 
pas jų atsilankyti smagiam 
laiko praleidimui. j

Mykolas Sriubas, 543 West 
63rd St. Jis čia užlaiko gerai 
įrengtų tavernų.. Pats Sriu
bas yra puikus žmogus, patar-

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Aveųue Phones Yards 1741-1742

įsirašė Chicagos Lietuvių Or
gijom Ji yru baigusi' Morton 
Junior kolegijų, bet tęs moks
lų toliau, kad būti aukštesnės 
mokyklos mokytoja. P-lė Za- 
lubis yra inteligentiška, ma
lonaus budo mergaitė. įrašė 
kon. F. Bulaw.

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Ošinai 1175.
Namai: 6459 S. RockweH Street 

Telefonas Republic 9600.

Ofiso TėL Calumet 6893 
Rez. TOL Drexe4 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas

Moteriškų,

Ofisas
Valandos: 2—4. 7—9

P-nui S. M. Skudui vėl 
tikietas i bankietą

Laidotuvių direktorius P* 
M. Skudas vėl pasižymėjo, ga
vo ketvirtų narį Draugijon, 
būtent p. Ignacų Papročių, Jis 
jau buvo pirmiau įrašęs tris 
narius Draugijom o šis yra 
ketvirtas.

P-nia Anna Popeli gau
na tikietų į bankietą

vyrų Wiliiam A. Popeli, kad 
gavus tikietų į draugijos ban- 
kietų. P-nai Popeliai užlaiko 
gerai įrengtų taverno biznį.

jrase;
Julius Mason, 3116 W. 111 

S t,, taverno savininkas. Se
niau buvo bučernės biznyje. 
Augina dukrelę Bernice 9 m. 
amžiaus. Ji yra gabi akrobati
škų šokių šokėja. Pats p. Ma
son yra nuoširdus ir teisingas 
žmogus.

Nellie Lovick, 3316 So. Hal
sted St., žmona kvietkininko 
Lovikio. Ji sumaniai darbuo
jasi biznyje sykiu su savo vy-

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 soura ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diei

7 iki 8 vai. Ne<
Ret Telephone PLAZA 3496

navimas geras, o penktadie
niais čia yra galima gauti vel
tui geros žuvies užkandžiui.

Helena Petrauskaite, Angli
joje gimusi ir augusi lietuvai
tė — Senas Petras įrašė jų 
Draugijon.

Yulia Yurson; ši jauan p-lė 
taipgi atvykusi iš Anglijos. 
Abi jaunuolės iš Anglijos, o 
dabar Chicagos gyventojos, 
yra geros lietuvaitės, mielai 
įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijom-

Edvardus £eimausJw
f f <.

gdvardąs černausko, jaV; 
nišusis sūnūs p. ūę.rM.ųsiįęų

Stella Wodman, 3253 South 
Lime St., duktė p. Woodma- 
nų. Jie užlaiko čia pažymėtu 
adresu svetaię susirinkimams. 
P-lė Stella malonaus budo 
mergaitė. /

Joseph M. Ažukas, 3301 Li- 
tuanica Avė. Yra savininkas 
seniausio lietuvių saliu^rio- 
taverno Chįcagoje. Jo tėvas,, 
velionis Ažukas, buvo plačiau
sia žinomas biznierius Chica- 
goje virš 40 metų atgal. Dar 
gana daug taverno rakandų 
tebėra tie patys, kų buvo tėvo; 
saliune. Sūnūs juos labai 
brangina. Tėvas buvo suma-, 
nūs biznierius, nemažiau yra 
biznyje apsukrus ir jo sūnūs; 
— Joseph. M. Ažukas. Dar 
pavartų priminti, kad, p, Ažu- 
ko “Soft BalF’ tymas laimėjo 
1935 metų čiampionatų.

Anna Ribelienė, 3244 South 
Morgan St., užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę. Yra našlė 
miteris, augina dvi gražias du
kreles, kurias žada nebeilgam 
įrašyti Draugijom

P-nia Eva Churas, 3253 So. 
Halsted St., yra žmona plačiai 
žįąoma Bridgeporto biznie- 
riausp. Antano Churo, kuris 
užlaiko moderniškai įrengtų 
tavernų virš pažymėtu adresų. 
P-nia Churas yrą inteligentiš
ka moteris.

Antonettė Puk&tis, 3108 So.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plące Phones Canal 2515—Cicero 5927

I. J. ZOLP
1646 Wes,t 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

Dr. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 tai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

\ Te!. Boulevard 1401

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18tb SU netoli Morgan Si. 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Physjcal Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo n am no 
3e ar ligoninėse, 

uodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

P-lė Francas Zalubis.
P-lė Frances Zalubis, cice- 

riete, duktė p-nų Zalubų, taip
gi Draugijos aktyvių narių,

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockvrell St. 
Telephone: Republic 9723.

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

Juozas Keser, 4847 West .14 
st., Cicero, yra aptiekorius- 
vaistininkas. Vienintelis lietu
vių aptieka Ciceroje. Vaistinę 
gražiai įrengta, patarnavimas 
malonus. Ciceroje > Chicagos 
Lietuvių Draugija turi didelį 
iįurį naęių, reikale jie neuž- 
rhirš, ka’d p.'Keser/yra behd- 
ros organizacijos narys.

Antosė Tarutis, ji yrą žmo
na Miko Taručio, kuris užlai
ko taverno biznį, 3149 South 
Halsted St. Dabar pp. Taručio 
visa šeima yra Draugijos 
riais.

Albina Sprindis, jauna 
sumani lietuvaitė, nauja 
jos narė.

Barbora Belazaras, jaunuo
lė cicerietė; jų taipgi Draugi
jon įrašė kon. Frank Bulaw. 
P-nas Wm. Rymas gauna ti- 

kietą i bankietą.
žymus namų dekoratorius, p. 

Wm. Rymas, įkalbino Draugi
jon įsirašyti p-nių Martą No- 
vickienę, 617 W. 14th St. Ji 
yra restorano savininkė, turi 
biznį čia pažymėtu adresu. 
P-nas Rymas už savo gerų 
darbų gaus tikietų į bankietų.

Kon. Antanas Lunge- 
vičius įrašė:

Antanas Svietai, 2D12 Cort- 
land St

Dentistas
Valandos nuo 9—9 _ 

2420 West Marquette Road 
arti -Westem Ave^ Hemlock 7828

GKRB.. Naujienų skaitytą- 
jon Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalają^eitj Lt^ 
krautuves, kupos, 'Skeibiasb 
Naujieho^v

nuo $ iki 10
Bt, nuo 6 iki 8:30 va*, 
įomianųo Jlliki 1 P. P 
FAYETTE 3051.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejinis bankietas įvyks 
lapkričio (Nov.) 2 d. Lietuvių 
Auditorijoje. Visi Draugijos 
nariai, kurie įrašo naujų narį 
Draugijon, už kiekvienų įra
šytų narį gauna tikietų į šį 
bankietų, o kitiems, įžangos 
tikietas bus $2.00.

Draugijos nariai kviečiami 
nuoširdžiai tuoj stropiai imtis 
už darbo, kad įrašius Draugi
jon nors po vienų naujų narį. 
Už jūsų gerų pasidarbavimų 
organizacijos labui mielai bus 
suteiktas tikietas bankietan ir 
dar plūs—didelis Ačiū. Drau
gijos ofisas yra atidaras pir
madieniais ir ketvirtadieniais. 
Pažymėtomis dienomis lau
kiam Jūsų atvykstant su gau
tu nariu į Draugijos ofisų.

Dar pravartu pažymėti, kad 
trylika musų Draugijos narių 
biznierių buvo pakviesti prisi
dėti savo biznio prekėmis 
prie surengimo šio banki^fc^ 
visi jie maloniai sutiko. Čia 
jų vardai ir antrašai:

Louis Antanavičius, 733 W. 
18tb St.

S t. Dermontas 722 Cermak 
Road.

J. Grigaitis, .'1800 Armitage 
Avenue.

Geo. Jokubonis, 3465 South 
Morgan St.

Ch. Kasiliauskas, 3364 Sc|. 
Halsted Street.

Frank Klupshas, 3600 South 
Lowe Avė. •

J. Kavaliauskas, 1247 South 
Cicero Avė.

Mrs. Elz. Michull, 2038 W. 
North Avė.

J. Maskaliunas, 819 W. 35th 
Street.

Walter Neffas, 2435 South 
Leavitt St.

A. Žala toris, 827 W. 33rd 
Street.

A. Zalagėnas, 7132 South 
Racine Avė.

J. žiurkauskas, 19g7 West 
23rd Street.

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

P-niai Antaninai Dri- 
gotienei tikietas i : 

bankietą.
P-nia A. Drigotienė pirmų 

tikietų į Draugijos bankietų 
užsipelno gana lengvai, ji įra* 
šė Draugijon savo vyrų Stepo
nų Drigotų. Well, , kaip* ten 
nebūtų, bet savų vyrų įrašyti 
Draugijon yra kur kas leng
viau, negu svetimų. Kitų ti
kietų gauti jau bus p-niai Drb 
gotienej kur kas sunkiau, rei
kės naujo nario paieškoti J 
Lauksime. . ; . ’

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 663V So. California Avenue 

Telefpnas Republic 7868

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

1 Tel. Boulevard 4.310,< *
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

1 pagal sutarties.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL

L. Antanavičius 
įrašė:

Barbora Rupeikienė, brid- 
geportietė; jų Draugijon įrašė 
kon. L. Antanavičius. Gerai, 
kad musų konkursantas suge
ba tokias veiklias leides* Drau
gijon įrašyti.

P-nia Anna Svilov gau
na tikietą į bankietą.

'■ . ’ • ’

P-nia Anna Svilov įrašė 
"Draugijon p-nių Severijų At- 
kinson, 5253 West Lake St. 

• P-nia Severija yra žmona p. 
Paul Atkinson, kuris užlaiko 
gražiai įrengtų taverno biznį 
sykiu su p. šlajų, 5253 West 
Lake St. Gerai, kąd p-nia Svi- 
1qv įrąšė Draugijon p-nių At- 
kinsou 
ipoteriškių dabar 
Draugijoje* didesnis skaičius. 
Na, o p-ią Svilov už savo gerų 
darbų gauna tikietų, į bankie- 
_ U » ' N ' * " u) ]

Dr. Charles Segal 
OFISAS

i 4729 So. Ashland Avė.
i ? 2-ros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

į Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vah 
vakaro. NedėHomis nuo 10 iki 12 

. valandai diena.
Phone MIDWAY 2880.

ĮJalšted St, yra žniona Vincen
to! Pukštis, kuris taipgi pri- 
klaūso Chicagos Rietuvių 
Draugijai. Jiė užlAįko įvairių 
rankdirbių, neriniiį biznį virš 
pažymėtu adresii.

Kon. B. Vai tekūną s 
įrašė:

Praną Vencjkų^ 2713 W. 43 
St. Musų naujas narys, Pra
nas Venckus, y^a Čeverikų 
taisymo biznyje čia pažymėtu 
adresu, P-n.ąą P. Venckus ne 
tiktai yra \ geras mechanikas 
Čeverykų taisyme,; bet taipgi 
geras muzikalias. Jis daly
vauja Stepęnayičiaus Simponi- 
jos Orchestroj ir; ‘^Lietuvos” 
Bene. Gerai, kąd. V. Vaitie
kūnas šį apsukrų žmogų įra
šė Draugijon* .• ■>
* Ken. SėMiąs Petras 

įrašė: . '

r»'r*i.,»«-!t-!!ih »i"r ■«.»

Laidotuvi

Gydytojas ir Chirurgas 
Vyriškų, Vaflių ir visų 

sl 
urti SĮst Street

Homte" ir šventadieniais 10—42 
dienų, _

nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
te pribūti t Draugijos ofisą

Telefonas Canal 0117

MALEVOS
LikuiUoe nuo bankrotų Ir nuo galan} 

ant VhU. žlnomq 
vicoj 
lalyj 

mėtota
, Mnomo» 

pardavinėjamos kitur visur 
musų

maleva

Buy gloves with wh<rt
■< it savas 1

F-5 iSŽ *8 a* kuriuos aallta avUplrfc 
pirittnalte* „ar M ,

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

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

TeL Seetey 7380 
Namų telefonas Brimąwick 0597

■ ŲB'ai.i.na ai iaawaaaiMM^nMSSS^|teM 7   i ■ , i
I ' :■ ■ 4

AUDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
____ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 18—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS iEUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue
............ .......—- 'H'—11 * ' >r--.............

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

. .U. ^.<1^1. IĮ i , ... —...N., , I ,| j, IĮ į ■ Į J IHĮHlį.il.,11 IĮIII ,IĮIIII' ĮMI I į..    .................................... ' j, į,

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Averitte Phone Yards 1188

Amerikos Lietuvių Dautarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
< Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash <
756 West 35th St 

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

.... ............................. ......................... -.■..■.■...m m ■ i..,... . ............ . .....................  i —„

S< M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėtioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 78Ž0
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 4157 ARCHER AVENUE 

Telefonas V ir guria 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

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

galite 
visada 

sutaupyti 
ė.ple

Tūkstančiai' malovos galionų, 
visoj šalyj 
iki $3.00, 
kaina tik 
$2.50 vertės 
grindims — 
5 galionai skysto cemento 
stogams _______________ —
$3.00 slidus, baltas 
enamel —u—--------------------
Didžiausias ir. geriausias pasirinkimu 
malevų ir enamel vi 
viskas nuo 1/8 iki 1, 
garantuota arba grąžinami 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE 1557 iSBv&UkIb AVEi 

6836 S. KAT43TED ST. 
2274 EESTON AVĖ. 

Telefonai t Ąrmltage 1440.

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

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS^ trustisas

___________________ V. MANKUS, sekretorius__________________P. " 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Drujos Advokatas.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketve: 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti istoti Chicagos Lietuvių Draugijon* ma 

čia pažymėtu laiku. 
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street.

$1.95
$1.50
mieste — 

100% 
pinigai.
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Antradienis, rūgs. 24, 1§35

Matyte... Brone

Dramatiški epizodai iš dideles radio 
dramos

n , imii.p.ii i. i■ n.'.i.' .■ii|iihwh»<»imi ; p '

Makaluose yra atvaizduojamas lietuvių šei
mynos gyvenimas Chicagoje — toks koks jis yrą 
— su paprastais kasdieniniais apsireiškimais, su 
tėvu ir vaikų problemomis, sų jų bėdomis, rūpes
čiais ir linksmybės prošvaistėmis,

Tur būt nėra to chicagiečjo, kurs nežinotų 
apie Makalus. Makalai ėjo per radio jau ketu- 
rius sezonus. Išviso jie jau sudaro 150 Scenų ar- 

nuo 10

*

>

rius sezonus. Išviso jie jau sudaro 150 fcčenij 
ba radio aktų, kurių kiekvieną ųž^JttS nūc 
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 MĄĘĄLŲ epizodus, 
kurie iš užsilikusių rankraščių riškiau atvaiz
duoja. Pirmiausia skaitysite antrų metų epizo
dą, kaip Makalų dukrelė Aldona ėjo negeru ke
liu.

Skelbiamų scenų vaizdavime per radio daly
vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas . 
Ona Makalienė....
Aldona, jų duktė... 
Juozas, jų sūnūs ... 
Petras, mėsininkas 
Petraitis, kūmas... 
Petraitienė, kurna

(Tęsinys)

Scena 44.

ALDONA, (viena niūniuoja. 
Paskui skamba telefonas).

Heli!—Oh, it’s . you Mike... 
Yes, I’m all alone just now... 
Sure, hon, you can talk as 
much as you want—Oh, I’m 
sorry for lašt Sunday—I jušt 
had to go with the old folks 
— Lithuanian Conecrt and 
dance—Yes—I was bored vvįth 
the dances—I had a?*Litlmtf- 
nian fellow—a buteher” bbyį- 
for my partner— he ’/con’t

.... .......KL. JURGELIONIS 
PETRONĖLE MILERIENE

......... JADVIGAGRICAITE 
ANTANAS RUTKAUSKAS 
.... ...... ......4...; ST. RIMKUS

.. NORA GUGIENĖ
.■■■'* f?* ' ■* ■

keep timer-Oh, with 
hon, I could dance day 

ant night—Sure—i likę dan- 
cers with long legs—Oh, no 
you are niy f ideal dancing 
partner-r, Tomight?..^ What? 
—You faavent enough dought? 
—How much?... I have siiį: 
bits... Thųt will do—Yes siire. 
K. O,.., 1Į1 bb there... O, my 
mother is coming... By by,». 
Dont worry, 1’11 be there.... 
Toodledo... x

ONA.—Tai tu Vis prie to te
lefono, Aldute,.. Ar tu vienai 
namie? ; ; J ■ 

.....r ‘ n ■■■<!

even 
you,

t

' aLDONA.-t-AŠ eisiu, 'perši-.' 
rėdyti. . .. į. ;

. ANTANAS^Nų,/ ką? ;
profesorium j^areipį. < _ . ;j

lėįti. '
-i J ANTANAS.—Nagi ką?. :

JUOZAS.—Aš''.padaviau . re- 
gistraėiU į Budrike muzikam 
ų kontestą.

ANTANAS.—O kas tai to- 
iio? i

JUOZAS.—Dabar Budrikę? 
paskelbė mužikantų kontesstų.

.ANTANĄS.— Kontestą-tai 
reŪkįa lenktynes?

JUO?AS.r— Taip, lenktynes 
—Kas geriaus gros ant savo 
nstrumehto—Ąš groju ant a-, 

kdrdiono, tai aš stosiu į akor- 
dionų lenktynes.

ANTANAS. — Tik kažin ar 
ką tu "pralenkei.

XUQZA3. — O ;.ąurę.. Mapo 
mokytojas sako* kad aš dau
gelį jau galėsiu pralenkti.

ANTANAS. — • Taą. tiesa, 
kad tu labai, grjfeit prainbk?.i 
groti. O kad tavo akordionų 
pirkome nUo Bųdrikd, tai pa? 
Budrikę ■ir lenktynės galėsi 
daryti. /

JUOZAS.—Aš turiu tik W 
giati prakti'kūotisJ

ONA.—O ką tu, Juožųk) 
gausi jei tu taip daugtimų 
pralenksi su savo muzika?

JUOZAS.—A§ gaučiau didė
li praizų. '

ONA.^h-O jeigu tti taip im* 
tum ir visus pralenktum ? 
/ JUOZAS. tai aš gau
čiau didžiausių / praizų, gal 
šimtą ;v doWią Ar daugiau.;. 
Bet aš nesitikiu pirmą praizų 
gauti.. Gerai bus jeigu gausiu 
antrą ar trečią.
^ANTANAS. „J
pirmą, dėlko-įi ne pirmą, sū
nau.., Tik iuik ir praktikuos 
kiš,,-; .. J ę :

.. Jiip^ĄS.r>r-^urė,: ■; -a^ ‘ prakti- 
kuoųiuš...

ANTANAS.

sųVU geriąuM#<P01kufe 
. fcOŽAS.-SMI '/'■

• •' ANTANAŠ.: MMau^'^aš 'm'* 
nauį kad ■; geriau nereikia.. 
Taigt haigi* > aš: sakau;.Jeigu 
tik truputi > dųr^; pąsįprakti- 

dai^erių^ nereiks.—;
į m-ge-
! ?e.; W
I poįkąs, 3įet Jr ;daįig: sunkesnių 
į 'mtizikos //kompozįęlj;

Aldute, • kad \ tuį > 
taip išsirėdei, kaip j balių. .

■ ALDONA. — Kad į svečius 
einį tai turiu ir pasirėdyti.

JUOŽĄSį—Whėrę ąre. you 
gotyKsM /J

ALDONĄ^-I’m goįiįg; oiit. J 
PXA.' ,v-v’ ji pas Bronę eina.

; jUOŽĄS.L-Ybu i better prac^ 
tioe up on yoiir piano, and 
regišter for Budrik*s cęntėšt. 
If you are good, you mi^ht 
Wip a prize; i • 1; ‘

ALDONA.—TU leave thosė 
prizes for you... I dont care.

ANTANAS, — žiūrėk, duk
relė, kad nebūtum iki vėlyvos 
nakties. ’ ' <

ALDONĄ. Arlight, tėti...
Goodby..Labanakt...

ANTANAS — Labanakt... 
Hm... kažin kodėl ji taip išši- 
renge ir nusitepe ; kaip ir j 
balių eitų/../ • .T <

ONA. -r- A§ ir sakau tėve.;. 
Jei bent pas Brone bus

ANTANAS. — Labai gali 
biįtL. Na, šunąu..* Tu turi įąį- 
mėti tą praizų... Žinai ką, da
bar imkis' tų sunkesnių muzi? 
kos kopinozięijų, išmok gerai '< v -‘i'-/■'''* R

JUOZAS. — Paklausyk t?U 
šitos, tAi yra gaha siinki.

(Groja).
< ... rAv V' • A ’b- J. • 'i/ :

ANTANAS.—Vis su |ąis vai-' 
kiozųis pesiliauji... O Juozas 
dąT neparėjo?

ALDONA.—Juozo dar. nęra, ,,r. T <- ■.-?■< ■ -:;,W(za■ , s
tėti... O... mantyte, čia mane j JUOZAS.—Sure. Ar žinai 
Bronė šaukė.
'• ;pNA.---Aha,.'ta| su.. ^ro-' 
ne. kalbėjai' O kųip. jęs idętt- 
na, ar jau pasveiko* air kiąu- 
sei?.. , ■ ''' ’ ■' \

'ALDONA; — Dar tfę' viski.?
Brone sakė, kad dar nę visai...

ANTANAS.—Tai mąt tie 
šalčiai dabar kaip kų pagau- 
na, tai greit nepaleidžiu.

6NA.—rPętraitienė j au ant
rų nedelių nesveikuoju..

ANTANAS. — Aš mahau,;
ką# jos gal nepaprastas šaltis,’ 
ji greičiausia turį jhfluenž^.

ONA.—Tai jau tur būt liji- 
fluenzų. -

ANTANAS.—Aha.
ALDONA.— Matytė.,. Bronė 

prašė manęs, kad aš ateičiau 
pas jų šį vakarų.

ONA.—Ar taijp?
ALDONA.—Sure, ji manęs

prašė... > ;
ANTANAS.—O kodėl ji čia 

pas mus negali ateiti?
ALDONA.—Kad Ji negali.

O, yes, kad jos mama serga.
ANTANAS.—O, o... taip, 

taip.
ALDONA.—Tai aš tuojau

eisiu pas Bronę.,
ONA.—Na, tai jau eik... ( 
ANTANAS.—Tik nuėjus ne-' 

sėdėk ten jki vidurnakčio.
ALDONA.—Kaip išpuls, te

tuk. : ’ ' ■ ;
ANTANAS.—Kaip tai kaip 

išpuls? '
ALDONA.— Jeigu bus vėlai, 

tai’ aš gal ir miegosiu pas 
Bronę-.; . . ■. J

ANTANAS.—Jau geriaus to’ 
nedaryk. Jau man tokia mada, 
riepaitinka...

ONA. —Namie miegoti vis 
geriau išpuola, dukrelę.

ALDONA.-r-Alright... Aš pa- 
reisiu namo kadir vėlai -—jei
gu manęs netižlaikyš.*. (Įeina 
Juožąsl. (

JUOZAS—Heilo. / : '
ONA.—Tai ff " iViozukas pa-

!ržjo. ’>

Cnicagos Lietuvių Draugijos Konkur 
santų Stovis Naujais Nariais

, y.J.c -—■n v ♦., < zu , ■
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Tai žinai, 
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POST SCRIPTUM.

Draugijos - nariai, nė 
M* 

®jfni bankietų

rą nemažai veikia. Turėjo pa
rengęs nęt 3 piknikus, kurie 
gan . gerai pasisekė. Kliubąs pa
sidarė veiklus, kada pereitą Žie
mų iš dviejų politiškų kliubų 
padarytas vienas, reiškia, ka
da įgauta daugiau spėkų.

i šiemet kliubas turi, vajų ga
vimui naujų narių. Vajus ei
na gan sėkmingai : viename pik
nike gauta virš 700 naujų na
rių. Kliubo nariais gali būti 
vyrai ir moterys. Vyrai moka 
1 dolerį į metus, o moterys 25 
centus. "

Pastaruoj u laiku, kai, pradė
jo visose dirbtuvėse ar šiaip |- 
staigose reikalauti, kad darbi
ninkai butų Amerikos piliečiai, 
pasirodę, jogeį daug lietuvių 
dar neturi pilietybės popierų. 
šiame klausime .. kliubas gali 
daug pagelbėti lietuviams. Tai 
yra, pagelbėti išiimti pilietybės 
popieras;

SLP. Kliubas 9 wardoj laiko 
susirinkimus paskutinį antra
dienį kiekvieno mėnesio.' Seka
mas kliubo susirinkimas įvyks 
antradienį, rūgs. 24 d., vakare, 
Strumilos svetainėje’

Beje, SLP. kliubas išrinko 
korespondentų, kad svarbesni 
kliubo darbai ; butų paskelbti 
^Naujienose” visuomenės žiniai, 
o korespondentui išrašė ^Nau
jienas”. —Korespondentas.

•/ >'

. i ■

būti susirinkime, nes yra daug 
dalykų apsvarstyti ir taipgi 
malones atsivesti naujų narių.

—Kviečia Valdyba.

• ■ ■ .....
;■ .4 i.'' . /

■■i!

tylys. Cardėnas, President Cardenas and daughter.

( Meksikos prezidentas su žmona ir duktere.

- ■ į

Roseland
. .!■< i'' i , * *

k*i ®< / y

,’X\< •

- Ji. pąs Bronę einą

Moterą PiKėčių Ly
gos susirinkimas

Moterų .Piliečių Lygos susi- 
rmUimas |vyks , rugsėjo 25 d. 
Fellowship House ; patalpoše, 
831 WesL 33rd > Place, 8 vai. 
vakaro. J.Višbs narės malonės

' Vi * ’ r
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PARDAVIMUI!
Suvienytas Lietuvių Politiš-

kas Kliubas 9 wardoj šią vasa- Garsinkitės Naujienose
"■ ■5't.y 1

Rakandu krautuves, * 
dępartam e.n tį n $ B 

■ krautuves, hardvrare < 
krautuvės ir kiti “■ 
pardavinėtojai siūlo' 
gėrasVerfyl^SRio-’ 
dernišku gasinių pe-

Nacionaliai Žinomi
CRO WN Buff et Gasiniai Pečiai

* .i . Ą \ V 4 4 . A* - ■

: v

’r r, » y

- Aš ir sakau tėve.;.

giau svečių.
ANTANAS. — Labai gali 

buįti.., Ną. sunąu... Tu turi lai- 
mėti tų praĮzų... Žinąi ką, da
bar imkis' tų sunkesnių muzL • p : • \.W ' • • W • « • ‘ a

JUOZAS. - 
šitos, tai yra gana sunki

’ (Groja). ■'
ONĄ. — Tai jau geriat! ne

reikia, kaip Juozelis groja...
?■ ANTANAS;O sure, jis la- 
bai mandriai čia dabar gro-

.■. ‘.'Ai? -J

t

/■/'į;-■

J •Už,šią nepąprąstai pigią kainą jus galite modernizuoti 
sėvpJyjrtuVę su; vienu vėliausio modelio gasiniu pečiumi. 
Padarytus ir; garantuotas žinomų išdirbysčių. Jis yra por- 
cęlinįb užbaigimo (apart bųrner’ių), jį| įepgva užlaikyti 
švarių. Pečiaus karščio reguliatorių?, automatiškas burher 
ųždegtųyąs, ištraukiamas broiler’is ir saugiai uždaromos 
durys yra pagerinimai. Pilnai pridengtas pečius neleidžia 
šilimus, į virtuvę... Užbaigimas šlapio kaulo (iyory) su

> buff trimų. Pamatykįt šias dideles vertybes šiandie Public 
Sėrvięė Krautuvėj./Pasinaudokite proga musų lengvų iš- 
riioOlimų planu. ’ 4
.’> 1 L - • ? ■,1 J • ' ' . . ;
.' Padengimui pąlėkanų ir kitų išlaidų, biski didesne kaina 
’‘V rokuojama perkantiems lengvais* išmokėjimais.

Public Service CompanY
■ i r r OF NORTHERN ILLINOIS
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Užsiprenumeruokite 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
Ras gerbia seUovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praėičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
dŽ^įpf*ėmiiiierūdįi 
‘įtM^-iKkAšTA*^ 
kraštotyros iliustruota žur
nalą, pašvęsta Lietuvos et- 
nografij ai, archeologijai ir 
tpHžiUiuk'/;7 - J / '

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

T*

IM;

r* \ ’ /fV

iiiyiĮiirr.. Iii į; J. lĮiiiiijr i fWįĮi>if|y iM n;

Jei mainysit,. gausite $5 • 
už senų pečių; bis jums 

kainuos tik i, ‘ '

$54-50
atvežtas ir Įstatytas ;

Paprasta kaina yra $59.feo

'■i i

O

■P GEROS :|||

Anglys
b GERAS SVORIS
Mes turime tūkstančius už
ganėdintų kostumerių. Jei 
pirkšitę anglis nuo musų ir 

į jus busite užganėdintas.
Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St and 49th Court, TeL Cicefo 3įl

’ jį-
t
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18.00 per year In Ganada
J7.00 per year outside of Chicago

PW in Chlcągo
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Rntered 48 £eęoęd OaM Mattw 
March 7th 1914 at the Post OffW 
of P4ę»gof ĮJ1. gpdęr thę ąęįt ęf 
March 3rU 1879.
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Nauiienoa eina kasdien, išskiriant

I1L Telefonas Ganai 8500.
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DIDVYRIŠKAS FĘUKSO VAITKAUS ŽYGIS
I'..... (g v

Felikso Vaitkaus skridimas per Atląptįką pasilikę 
kaipo vięnas didžiausiųjų įvykių pasaulio aviacijos jątOr 
rijoje. Štai tik keli stambesni faktai, kurie apie tai liu
dija.

Viena jkį Vaitkaus dar buvo tik pęukį pasisekę 
solo skridimai pęr šiaurinį Atlantika: kmdbergho, Aita 
Ii jos Ęarhart Pytnam, Mollisono, Maiterno ir Wiley 
Posto (ir iš šitų lakūnų tik keturi skrido be sustojimo 
iš New Yorko).

Feliksai Vaitkus yrą viso tik šeštas lakūnas visame 
pasaulyje, atlikęs vienas tą didelę ir pavojingą oro ke
lionę. t

Iš aukščiaus paminėtųjų penkių lakūnų keturi yra 
amerikonai ir vienas anglas. Ir štai dabar šalia jų at
sistojo mą^os ir ųęįurtiRgos lietuvių tautos ątstpvaą.

Aųtrą i-r. Felikso Vaitkaus skridimai šiemet yra 
pirmaą ir iš vis© vienintelis tos rities Žygis per Atlapa 
tiką. Buvo ir kitų mėginimų, bet nė vienas jų nepasi
sekė. š

Feliksas Vaitkus yra atlikęs šiais metais didžiausią 
žygį aviacijoje. Didesnio nebuvo nei Amerikoj? nei ife 
ropoję, nei kur kitur. Jam teks liayrai, kaipo labiausią 
pasižymėjusiam 1935 metais lakunųj visame pasaulyj

Trečia — Įeit. Vaitkus sumušę du laiko rtateta 
Jisai greičiau, negu visi kiti lakūnai iki šiol, nuskrido 
nuo New Yorko ligi ąntrps pusės Atlantiko ir nue vie^ 
no Atlantiko kranto ligi kito.. • 7

Jo skridimo laikas nuo New Yorko ifcl Airius kram 
to buvo mažiau kaip 22 valandos, kuomet pirmiaųs 
trumpiausias laikas buvo 28 valandos; 0 nuo kranto 
ligi krantp (tarp Newfoundlando ir Airijos) tik 10 
valandų 45 minutės.

Jau vien šitie faktai liudija, kąd Feliksas Vaitkus 
yra vienas didžiausiųjų lakūnų, kokius iki šiol pažinojo 
pasaulis.

r

Tačiau Feliksas Vaitkus pasirodė da į? kaipo pir
mos klasės navigatorius. Per audras, miglas ir vętras, 
dienos jr nakties metu jisai lėkė, kaip pagal siul§, nie-- 
kuomet nenukrypdamas į šalį nuo užsibrėžto žemėlapy, 
je kelio. -

Taip tiesiai skristi jisai, žinoma, galėjo tik dėka to, 
kad “įituanica II” buvo aprūpinta puikiausiais instru. 
mentai?, kokius yrą išradusi technika. Naudingiausias 
tarpe tų instrumentų buvo jam Ratfio Compasg. Su jo 
pageiba lakūnas, kaip jisai pats sako, pradėję gauti 
Airijos radid stoties garsus nuo pat Kanados krantų «w 
skersai visų okeanui

AJuTAŠS valdyba šiandie su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu gali nurodyti į ta faktų, kad ji nepadarė klai
dos, parūpindama tuos instrumentus lakūnui. Nėra jo
kios abejonės, kad tik jie išgelbėjo jo gyvastį.

Tačiau instrumentus pasirinko, sudėjo į lėktuvų ir 
išbandė Feliksas Vaitkus. Savo nusimanymu šitame 
dalyke jisai parodė savo nepaprastų gabumų i? žinoji
mų, kaipo aviacijos mechanikas ir inžinierius. Reikia 
čia pridurti, kad labai daug pagelbos čia jam suteikė 
savo patyrimais inžinierius Anton Brotz.

Bet vyriausius "Mtuanieos II” įrengimo meisteris 
buvo pats lakūnas. Kaip yra žinoma iš įvairių atsitiki
mų aviacijoj#, dažnai net ir brangiausiai apmokami in
žinieriai įtaiso lėktuvą taip, kad vos pradėjus didelį 
skridimą jisai sugenda. Jau daug nelaimių yra dėl to 
įvykę, O Felikso Vaitkaus įrengta “Lįtuąnica II” atsi
laikė ir lietuose ir audrose.

Tą nuostabų inžinierišką darbų musų lakūnas atli
ko, imdamas mažiau kaip po ?35.oo sąyajt^e. o betgi 
buvo žmonių, kurie jam ir to atlyginimo pavydėjo)

Tačiau Feliksas Vaitkus pasirodė ne tik kaipo di
dis lakūnas, puikus navigatorius ir stebėtino gabumo 
mechanikas. Jisai pasirodė ir kaipo nepaprastos sielos 
vyras. Jisai skrido per Atlųntiką, žinodamas, kad jam 
grasina beveik tikra mirtis.

Jau belekiant jųip linkui NeffifpundJando, iš teūęjį 
jam buvo Per radio pranešta, kad į rytus nuo New» 
foundlando siaučia kaišios aųdrosj ir iUai h«v® Įspėta?

SKRIDO, statydamas savo gyvastį į DIDŽIAUSIA PA
VOJŲ,

Jįįsai buvo pasiryžęs skristi
VOJŲ,

Jiąsi buvo pasiryžęs skristi — ir jo niekas negalėjo; 
sulaikyti, iki jisai nepasiekė Atitiko!

inis gali šitaip pasielgti,
Tąigį, šis bęrojįšUas Felikso Vaitkaus žygis niękuo.

''jį

.-j

Tik nesulaužomo pasiryžimo ir didvyriškos drąsos žmo-

------------------ ----- ------ --—ivJ*. -■ d&■' **k 
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Lituanicą II Išlydint
■' . . ’V ... ... .
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NEW ¥©ĘK, S d. 
(Spmkai \

saulėj W- 
mųplys tįk k# buvo pr^jęs 
kilti rytų horizonte, k^. tilu- 
.ąnįcps Antrosios rat^i paliko 
Flpyd Ęeuu^tt airporto ęemęu- 
tiuį taką. MeteterUkal peJdlęs 
j or^, lakume Feliksas Vait
kus pasuko lėktuvą į šiaur
ryčius if pradėjo kelionę į Lie
tuvę, tams jfeM ir viso pa
saulio lietuviai taip išsiilgusiai 
ląukė. Jis greičiausiai nematė, 
bet jį tup būt jęuĮe, k^ 
šimtas žmoĮ)ii|, kuriuos jis pa
liko apačioje, taldo mintimis 
kartu su juo, o tos mintys ne
šė jam širdingiausius linkėji
mus ir troškimu^, kad ji§ai sa? 
vo tikslą laimingai pasiektų. 
Kai kurie tas savo mintis par
lydėjo susijaudinimo ašaromis, 
kurias, lyg susidrovėję, jie slė* 
pė ir skubiai šluosite nuo 
skruostų. Bet nebuvo jięnjs ko 
drovėtis. Nubuvę toki# hetyyįo 
airporte, kurte aes»vtep$p, 
kai lėktuvus judėti, įr 
Vaitkaus veidas už lėktuvo 
langų priešakyje pranyko iš jų

Bet kaip tte buvo
susŲgudinę te susteupjpf, taip 
tekūnas Vaitkus ?amus
ir linksmai pradėdamas kelio
nę, tai uežteite kę Jta įtedejo. 
jisai šyp^ojus, lyg nogėdamas 
visus padumti j «Nasirupin- 
kitę, netfuta te pasi-
matysta**, ,

Vaitkaus pu^i#i»tei ėdžiai

Takte ir buw paskutiniai 
Vaitkaus MM pakili
mą.. Ątstev^kiW mrinku- 
steis, jte vikrtei uMkp ant 
lėktuvu ratpf nuo to rąto lėk
tuvo šono ųilipę ant motoro 
gaubtuvo ir teliko į mažą 
kambariuką, kuriame jam vie
nui vienam tekų išbūti dvide
šimt s, astuonias 'ilgas Jr sun
kias valandas.

Pėvėjo Itefti bgltuę mąrski- 
piUs, Ve kaklaraiščio, šviesai 
rudą odinį švarką, mažą mėly
ną franeuzišką kepuraitę, pil
kas darbines kelnes, kurias 
margino alyvos ir gasplino taš
kai, ir pilkus žalios odos ba
tus su storais guminiais pa
dais apsaugojimui kojų 
mašinos virpėjimo.

Įlipęs į lėktuvą, Vaitkus pa
skutinį kartą permetė akim 
per vįsus daiktug, sukrautus 
kambąryję, persitikrindamas, 
ar ko nors nepamiršo. Aty.džiai 
apžiurėjo jisai ir įvairius in-, 
strumentus, kųrię, skrendant 
Ytei jum Myg jąm kelią ir 
jo gyvybę gins nuo mirties. 
’ Patenkintas, kad vtekaą tvar
koje te kad lėktuvo vairai ge
rai dirba, Vaitkus žvilgterėję 
per siąųrps langelius Į sųsirin?

K$s tomto fotpgtafų SU dj- 
delįais :ir mažais ąparątais ap- 
ątpfo |fktuy§, b paskui juo?

nuo

šejiais rankose, užriyęrię kepu
res ąpįt patašių te isiklšą ęį- 
gąręto® tąrP dąntų, Jaįkrąščią 
reporteriąį stovinėjo 
arbą kląusipejo žįtaČįą kąip 
“spę)to«r ‘‘WftjtUuą» ir. “Ito* 
nM”. Netoli bmam stovėjo 
visįį bęterįto ^totofthllto. 9 
to»t Jhf 
nipkai laikėsi įsikibę į sąvo 
trikoju ąparąta

• prie <tako, kurta Vftteta 
repgęsĮ skristi budėjo du gata 
rinkta du miesto vandens 
trpkai, polteijos vežimas, te 
ąirpprio viršininkų automobi
liai. Lietuviai ir kitataučiai, 
ąt|ję pasakyti Vaitkui sudiev, 
stovėjo nuošaliai ąrba mažais 
buriate aplink lėktuvą. Koks 
tujinąs polieistų bę pertraukos 
sunkiai dirbo, varinėdamas 
tupą buręlips šalin, bet jie kaž 
kaip vis ir yėl prisiaritndavn. 
Usįsurioglinę ant tvorą sėdėjo 
keliolika baltai apsirengusių 
airporto mechanikų.

Dar buvo tamsoka. Rytuose 
tik raudonavo debesys, 
darni kad saulė netrukus pasi
rodys. Airporto' pakrą^čiąją įr 
virš Jamaiea jlapkoą rytipiąm 
jo gale tebesidfaike ąklypai rū
kų. ‘

Starduoją’motorą
Pabaigęs paskutinę inspek

ciją kambarėlyje, Vaitkus už
simovė odinę kepurę su radio 
apąrato klausytuvais. Pasiklau
sė radio. Gerai dirba, nuspręn- 
dė ir pasikišęs- (kepurę, užseg
damas ją po smakrų, jią ėmė 
pumpuoti speciąlį instrumentą, 
kurią reguliuoja stabilizatorių. 
(Stabilizatopųs yra Jėktovo 
uodegos spąrnų dalis, kuri yU“ 
guliųoją lėktuvo pastovumą 
orę).

Iškėlęs stabilizatorių kiek 
tik jis ėjo? Vaitkus <}ąrp sig
nalą mechanikuį’ pradėti sukti 
mętorą. Pągriepęą ųį viępo ąa- 
meųs, Bįdįę, vyriąųsis mecha
nikas, apsuko propelerį krite 
kartot Ataltoiią^ imą mota 
ir iškėlęs galvą jis žiurėjo j 
kabiną Jaukdama rigųta

^Coųįąęt”, šuktelėjo jią Vta 
hųi.

•^ntoct”, jto“ 
na^ — ir galingas ‘‘Lituanįęos 
ii? motorą? suužė, nupūsta 
mąš keliems žmOftCms kepures, 
o užpakalyj ta
nešdamas tata

- Motoras degė | gerai, syęikąi, 
Buvo galimą jaujstį • regulįąr 
pulsavimą,’ kurias per propelep 
pęrdavė vienodą^ nenuirąkstąn-

A'ggsmMuj ■ 

nęlaulųĮąjfiąs, pąaįėm^ gftvo įei- 
tą draugą sankeleivį vyksta j 
įĮęnosha automobiliu, ir dar yįr 
sąi nauju.

Kaip lietusiai sakę, viena 
bėda ne bėda. Kad tęip butui 
buvę, tai dar pusė będps. D-rui 
A. Braze visa kelionė apie 1000 
mylių sekės gan laimingai, ir

paypįtogę Mi<m ■** 
Jją «tiW

Pąskui jis dar kartą jMlgtelėe 
jo j publiką ir davė 
chąnikųi. šis įš^Hjtg iŠ po ra- 
tų du pagaliu, kurie ton 
padėti, kad lėktuvas ’pirm įjįįr 
ko nepradėtų ri?tia. Tųi huyd 
paskutinis žingsnis prie pasi- 
kėlimo.,/

^Lituanica II” pakilo
■ . •

Eųpesttogps sargąs Eddte, 
prišokęs prię |p|io tol 
žjstamo žmogaus, išraukė iš 
to kltonę? posipę ir į» dar kan
tų ėmė šluostyti jr tąip jau 
švarias kabinus langus, Poljcįs, 
taį dar uoliau ėmę vaikyti žmo
nes m# 'JW wtya
kažin ję°4ėi bandė kiek galint 
arčiau prie jo prisiartinti iy ąų 
didžiausiu smagumu sek*'kita 
vieną Vaitkau jųdgjjmą, pęt 
nematė VMtkųa h priristų,

Lėktuvas ėmė judėti. Uode
gą uždėta aut mažo vežimuko 
keturiais gumuniais raitais šok
terėjo į oyą, .Sunkiai lėktuvu 
išsijudino i# yiętoą^ bet kartą 
ėmęs ristis jis nesustojo, Vfe 
greičiau ir greičiau jis riedėjo 
plačiu cementinių airpprto Uč
ių tiesiai į tekančios saulės 
veidą, kum M tetao H 
po ukanuoto horizontų.

Airportę palikę žmonas, 
laįkydamį ąteavįmą, §ękę bą- 
gąnčią PąJĮ^ją Gyįbę, kųH ėmę 
kijtį karių $0. §aote Tai buvo 
neužmirštamas akimirksnis, ku
rią sųjtamo ktekvięųą ten ta 
jųsį žmogų. Rašąs šiuos žo? 
džįųą n.ęžta M jnųtę kįrit bąt Vięnas į Fisį Qreek, Wis., CCC 
jis žipo, ta jam tes momęn- bftrata, kftas savo profesiją 
;as reiškė viską. pfąktįkuoti į Lįberal, Kansas,

Ųž dvynių ta dabartinių iąiku jis yrą:
kuiąįųpą tOr W '‘ytųąųįęą vyriausiu dąktaru pet 2 ligo- 
JĮ’ pasijudino iš vietos, jį jąų pmių tam mieste.
buvo oro. .^įktažjų rodykite * $ $ ’
rodė 6:46 rytą, į Rugsėjo 17—J8t49 dd. š.

Pulta žippųįų ąpąšįpjg niuęų $iM? I^o LeagUS 
šoko iš džiąųgsmo te omo ploti 
rąąkomte tuo tomu kai cLito- 
anįca Antroji” nyko dar neiš* 
sisklaidžiusioje ryto ūkanoje, '• 

11 "I1     ' ■* 1 1 11 .'  .................. " **""" .Ht

ra sutaps langelius „ užimą.
<«*» Į» W Mydžijū klaupsi; Visi cifoide,
flpąišypsejo. Ataes merkimą w rįf į>„vienas petiągh 
$**» iM «W)įj..WWĮ^ njavpj jg Varn^iU® 
km. -rakščiai moterei. kuri J. \ .M mWiai Atow kw 
stovėjo m#wiri prie lėktuvo, 
apsupto Mto artimų draugių. 
h ji šypsojoąį u mįrktolėio 
jato skį. to. Juodu itortdami I 
Viepas kitą ir nejudindami lu,- 
p& InB

Lakunožmona

Joji moteris buvo
Uųno 4w»ug lekupo žmmw, 
kuri vyriškai yąldė sero jausr

ir, BSMriydma sueįjauėb, 
pjųio, šypsena drąsino Feliksą,

Fotografai ir reporterį

Bet mtoi kas pastebėjo te.

w W ,ten 
ųjįgešdąvo, Tps, pą-
rędS kaip to pjętoF'? viduryje 

sprogsto, 
gazolinus vi^ į įšgų, kWI 

inbft įiR 
Pbe’ęįlĮį

Beveik per pusę valandos 
meta*... paleis- 

dfųnas į jį tai mažesnę, tai di- 
lt

iii m

i*

OI

l vakarus į savaitę motais, 
taip tapti pylieČiafe. Žinoma, 

M^HaU kad ir vėliau, negu nie
kad.

yairupjąąt automobilį įr jo 
sankeleįviųi mięgąnt šalįa j 9, 
ant užsisukimo dėl greįto va
žiavimo automobilio ratai su
čypė. Jo sąkeleteiui pasirodė 
per mtegą, kad ta pom daro
si nęgerąį, Įr griębė Dr, Braze 
Už rąnta ir aųtempbiĮįo Vairą 
taip smarkiai, kad pasuko au
tomobilį i ša|į kelio įp į stulpą, 
Sulankstyta,s tapo autpmobilio 
šonas. Ir mašinos pataisymas 
dąkitaruį kainuos apie $100. 
Į,ąimė tačiau, kad pats Dr. 
Brase vįąaį męnkąį teSUŽaistąs. 
Tik ranka bakutį užgautą.

Dr; Braze atvykus į Keno- 
sha te apžjųręjųę tarinę topo
lį pasirodė, kad Madisone su
telkę pirma pagalba jauw» 
Ęraze buvo padaryta prastai, 
kad butų pasilikęs pirštas krei- 
vąą, nęs ąębųvo kaip reikią pu- 
taįsytąs, Bet b^iis daktaras 
sutvarkė žaizdas kaip reikįą,. 
ir dabar viskas ta tvarkote

Nelaimią pMikp vieną brolį/ 
rūgs. 16 d., e kitę rūgs. 17 d. 
Kaip teko patirti, tai abudu,

žada vėl tuojau apleisti Keno- 
ąfrą te vykti, iš kur atvyko —

Rugsėjo 17—Į8—19 4d. $.

pf Wisęęnsin Munįęįpalitięs 
konvencija, kuriai prikląųSO 
apie 400 Wisconsino miestų ir 
miestelių. Delegatų suvažiavo 
620 miestų majorų, alder- 
manų ir kitokių valdininkų. 
Reiškia, suvažiavo visa Wis_- 
ponsino politikįęrįų ir vąjdinin- 
kų smetona. Prausta metais 
šios lygos prezidėntas buvo; 
Daniei W. Hoąų^ Milwaukės 
majoras., žtete meta jis te vėl 
didele didžiumą balsų tapo iš
rinktas lygos prezidentu ant
ram terminui.

Čia suyažiavo visokių pažįu- 
rų ir partijų ŽmPftės,- JBet iš* 
rinko sayo preddėntu socialis
tą. Kodėl taip daro? Todėl, kad 
pęra teaauą U W« Iteanui U- 
me darbą. Taįgi nežiūrint, ta 
jis yra sęcialistas* iis (tapo Vėl 
išrinktas pratartų. Parbūta 
kai yra priešingi v.ienąs antram 
vien tik dėl to, kad jis ar ji 
priklauso skirtingai partijai ar 
tikybai, 9 tarpę politikierių ir 
turčių dalykai kitaip-'perinate^ 
ma. "

Dėka socialistų, kurie daly
vavo konvencijoj,' tapo priimta 

mąne parvykti namo pas tėvus rezoliuciją, nupeikianti dabarti- 
jn pradėjo kelionę nąkties laL ąę W. P. Ą. programą, tai yra 

pyezidentų RoosevęJto vadina
mą Securjty programą. Reiškia/ 
iy miestų konsęryatyyiški vąl- 
dininkai virstą T redlkališkęs- 
niais ir ręmia socialistus paųa- 

; šiuose klausimuose, . '
7 Atavietis,

Springfield, UI. i
- • ....... ....I■ ■ /

Daugelis lietuvių subruzdot 
įmtis šioą šalies pilietiškas po- 
pjęrąs. Yra- jąų įr pusėtinai 
apsenusių žmonių, po 5(L60 
metų. Nekurie iš jų yra Šja- 

r'^iastebeio J iSgyvepę 00 suvirš 30 
S_ Įmetu. Užsiauginę sau vaikus

te teteteM te biztas- 
Yra tokių, 'kurie statosi labai’

' Rugsęjp į8-tą dieną įvyko 
demokratų politikierių didelis 
barbeąue piknikas ant statė 
ąir grounds. Dąlyvąvo: 
Iruce A. Campbell, Chairman

the Democrattc Statę Cent
ral Cpmmitte; United Stfttęs 
Semteor Bmuętt Champ Clark, 
tfteęouri; . Cpngresmaii Sppt 
^ųęąs, Havana; Govęror Hor- 
ner; Ąrtjiųr O’Brięh, Sęcretą- 
ry to the Governor; United 
States Senator William H. 

| ^teterięji, Peąrdtewn; $tętę 
Treasuręr John SteĮle; 3a<Te«. 
tary of statę Ędwąrd J. 
Hughes; State Apditor Ed- 
ward Jt Bąrjpett, ir daugelis ki
tokių demokratų partijos tū
zų. Jie visi gyrė savo partL 
jft, pręridente Ręoseveltą, kad 
tegęJbėjo šįę šalį nuo FevoJIų- 
cjnė§ kątąsfrnfos, ir atsteigė 
pąą žmones savim pasitikėji
mą.

Gubernatorius Horner pa
reiškė, kad jis ir vėl sieksiąs 
gubeFnatęrjąųs vietos sekan
čiuose 1936 metų rinkimuose. 
Dabar, kaip ir per Statę Fa ir 
Week, labai gyrė savo sale 
ąxeę. Ir “sfttes tąxęą”f te bu- 

ęęnti rinkimai, matyt, gubej-r 
n d toriui neduodą ramumo. 
Žiūrint iš vįęppjs puęės, ąąle 
taxes, tai geriausias šių dienų 
gešeftas, neišsemiamas šaltinis 
dolerių. Šaltinis milijonams 
dolerių k prisisemti ir užpildyti 
vįąokias kiaupąs akyles. Tas 
yrą, žinoma, labai gerai. Bet 
inumt iŠ antros pusės, visur 
girdisi protestai ir biednų 
žmonių pasmerkimas p. Hor- 
neriui. Nes tos taksos yra ne
apsakomai neteisingas biedųų 
Žmonių plėšimas. Na, ir atei
nančiuose rinkimuose "sales 
tekios*’ gali p. Horneriui pa
sitarnauti taip, kad jis nebus 
gubernatorium antrą terminą. 
Mątyt, kad jis tę supranta u* 
dėl to save teisina. ę

Publikos dalyvavo pusėtinai 
daug. Ypač tokių, kurie nuo 
pdlitjkieriU tikisi “free” išsir 
kąti&i. Tięąa, tos dęmpkrgtų 
dovanos ir netruko.

Kenosha, Wis.
Mano patyrimai

Rugsėjo 16 d. š. ių. turėjau 
prpgą bįzpio ręįjkaląjs aptek
ti p. K. Braze. Mat, p. Braze] 
užlaiko čeverykų dirbtuvę pie
tinėj ntato daly, .te too yritaj 
lu atvykęs , pas Braze sužteio? 
jau, kad pp. Braze nęt du su
pys, butat pp, H, Brgzę įr 
Į)r. A. Braze, patiko nelaimė. 
Ę. Braze, įępipo jaunas vaiki-1 
pas, tėvams leidus, įsirašė į 
CCC barakus, kur daugelis 
jąųnų vaikinų dabar stoja, ne
surasdami darbo savąm mies
te. Jis išvyko net j Fiąh Creęk, 
Wįsconsin. Pasiilgęs namų, su^- 
manė parvykti namo pas tėvus

ku, Atvykę uetoli Madison,] 
Wįsconsin, apie 5 vai. ryto, čia 
kitas automobilis, smąrkiąi va- 
ŽteodamM PFU Šalį, užkliudė 
automobilį, kuriuo jaunas 
Braze yąžiąvo, tįk , yiew? ir 
numetė jį į grąpę, Bręže ąųterj 
mųbilį beveik sudaužydamas į 
šipulius, gųnkiąi užgavo įr jauJ 
ną Braze, nulaužę vien^ rankos 
pirštą ir pramušė keletą skyd 
lių galvoje. Užgavęs ąutomobi-1 
lis nudųml kaliais, pąJ 
likdamas jauną Brdze sužeistą! 
ir be sąmonės. Laimė dar, kad 
neužilgo ' vaŽiąve *• — 
šajį, troko šoferis r - 
jauną Braze, paėmęs nuvežė jį 
į Madispn, Wiseansm, ta' sur 
žįstajam ępįeikta pirma pa* Į gudriais įr daug temanančiais, 
gėjba, kad galėtų traukimu Jie liežuviais plaka apie ko- 
yykti namo pas tėvus. ^H^rmupizmą. revoliųšmųs, negęrą 
ta BW]yąMžią te tt< Btet ta te te*
tpęjaųs mušė telegramą savo 1 jie yra beteisiais žmonės šioje

Jte te -data 
Už W nesirupiotų piUetyste,

■

Dienų prieš piknikų repub- 
likonų politikieriai laikė savo 
spyčiųs, neva kaip ir apvaikš- 
čiojimų Suvienytų Valstijų 
tolSUtUrijPS- Jie rėkaVP už 
konstfitucijg, u£ Uflępjųų, p 
peikė demokratus ir Roosevel- 
to adminjsįrapija. Dąbąr 
jiepią šiame piknike deųjpkrąr 
tai atsakinėjo, kad republiko- 
nai konsĮitųęijos ir Įjpppįpp 
vardu tik dangstosi ir sekan
čiuose rinkimupse stengiasi ir 
vėl šios šalies valdžių į savo 
raukas atgauti ir vąrdąų Įąis- 
ves palaikyti ekonomiškų tiro
nijų ant visos šalies naudai 
mažumos. Esą, šalis per 
rępublikoups jąu buvo nugyr 
Venta prie paties krašto bedug
ni Sekančius ripkjmus, gir
di, demokratai laimės, tik jus, 
piliečiui atminkite savo užduo
tį — “balsuokite už mus”.

Pįjįe&ai, prisigėrė įr pri
valgę “free”, sąvo užduotį po
litikieriams demokratams, ran
koms piajo,

Ąinis.

‘lKULTURA,tNoj64
MĘTfESINlS^ŽlTRNALAa Iš

Kultams sutemos pasauUžiuroa 
krizž — B. Atnalvis.

Europos išlikimas ir sunykimo simp-

žmogus futliai 
Darbininku ar

musu
Victor-

Prof. 1. Nušinovgs.
Musų planetos likipia

Apžvalga: Litera’ 
tytoju tribūna.

įijaty. *vt •■> *0, '■į• *• lį.ytff■■■iKaiHHaBi

k. P. Čechovas.
- Jonas Pladis.
•nys, 
eSeMs krinta i

ra, Teatras, Skai- 
ivairenybSs.

r j.ramu
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Bankietas!
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INTO
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Ruduo prasidėjo

Politikierius pašautas

Iš darbininkų judėjimo

SOKOL HALL
2345 So. Kedzie Avė

Gerkit ir Reikalaukit

Pradžia 5 vai. vakare

PAŠA

aŽ&L

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Visose Alinėse I
Mutual Trijų
Žvaigždžiu
Kentucky
Bourbon

ANGLYS 
COAL

compan*

AUTOMOBILIŲ Tais* 
AUTOMOBILES REF.

atsibuna kožna ant** 
. - Lawler Hali, 3929 

n SU. 1 vaL no pietų.

Ligoniu apek.
Oakwood

Sudžia

Čia susirasi! ko tik 
jums reikia

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pamokos anglą kalbos 
ir pilietybės

Ive.; J. Garadauskas, 
3812 W. Monroe St;

nut. rašt.. 283 
; Chas. Katala.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečią priėmimas

Chicagos Draugi 
Kliubų Valdyto 

1935 metams

Mirė pagarsėjęs 
torius

Jam tikrai susimaišė 
galva

Hapgood ir Oneal vėl kai-j 
bes Darbininkų patelio Ly-j 
ceume.

Be to, Leo Krycki, Kriaučių 
Amalgameitų unijos vice-pre- 
zidentas, ir kiti kalbės įvai
riems Chicagos unijistų susi
rinkimams.

Sekmadienio vakare, spalių 
mėn. 13 d., tur būt Stėuben 
kliube įvyks bankietas. Ban- 
kieto rengimo komisijon įeina 
taip vietinių Chicagos sociali
stų lokalų, taip įvairių darbi
ninkų unijų atstovai.

QARFIELD P ARK LIETUVI 
RU ir MOTERŲ PAŠEI 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 233 So.

Austin miestelio policija su
judusi. Tik pastarosiomis die* 
nomis koks ten maniakas už
puolė tris moteris jų gyvena
muose namduse. Nužiūrima 
tačiau, kad tas pats maniakas 
yra daug daugiau tokių puo
limų padaręs. Policija deda 
pastangas pagauti piktadarį. 
Ryšy su šiuo gaudymu buvo 
suimta keturiolika vyrų. Jie 
rodyta daugiau, kaip 100 nu
kentėjusių nuo moronų mote
rų. Bet ne vienas suimtųjų 
nebuvo įtartas.

ALEKSANDRAS STANAITIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 diena. 4:30 valan
da vakare 1935 m., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Žagarės mieste.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

mylima moteri Emilija po tė
vais Kučinskaite, 2 dukteris, 
Marijona ir Emiliją, broli Juo* 
zapa ir broliene ^Paulina Sta
naičius ir ju šeimyną, pusbroli 
Vincentą Stanaiti ir giminės, 
o Lietuvojx dukterį Aleksandri* 
na ir žentą Aleksandrą Ku- 
chinskus. .... .. .

Kūnas pašarvotas randasi 
4518 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni rugsėjo 26 dieną, 8 vai, 
ryto iš namų i Nek. Pras. Pa
nelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pą^ 
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Stanai
čio giminės, draugai ir pažys- 
Simi esat nuoširdžiai* kviečiami 

alyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys, Brolis, 
brolienė, Pusbrolis ii* Giminės.

Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St.. C 
pagelb. *L Yuški 
45th St., Chičago. III.; D 
šalka S. Žukauskas. 2515 
St.. Chicago. III..
K. Keturakienė, 525
Blvd.; Kasieriųs J. Yuškienas, 2547 
\V. 45th St, Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 8439 So. Artesian Avė. 
Chicago. 111.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas. 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

Neatsimena kur ji 
gyvena

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda -

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos

Policija suėmė ^Moteriškę, 
kuri pasisakė, kad ji >esanti 
p-nia Minnie Wenning, 73 me
tų, Moteris suimta, kai ji 
klaidžiojo prie Berteaų avė. 
ir Clark st. Paklausta, kur ji 
gyvena, moteris pasisakė, kad 
nebegalinti atminti adreso. 
Pas ją rasta $62 pinigais.

Pamokos anglų kalbos ir pi
lietybės yra duodamos už dy
kų Gage Park Field House, 
prie 55 gatvės ir So. Western 
avė. Pamokos duodama kiek
vieną pirmadienį ir ketvirta
dienį nuo Ii:30 iki 3 vai. po 
pietų. <

Mark Wliįl$ Parke, prie 29 
gatvės ir So, Halsted (Bridge- 
porte), neužilgo prasidės pa
mokos stenęgrafijos, vaidini
mo ir pilietybės, šios pamo
kos duodamos už dyką.

tų. Mat Arendt, 
apalpo, prasitaręs, 
nes pašovė mane” 
jis neįvardijo 
Arendt, 40 m. amžiaus, gyve
no adresu 5915 So. Fairfield 
avė.

W. J. Freckeltan 
CoalCo.

Anthraeite COAL Bituminoua 
Pochantas ir kitų rūšių 
Railway 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 geru patarna
vimu.

ILLINOIS LIETUVIU

Jonaą Bijankaš, pirm. ___ 
Marąuette Road, Walter Lekia, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
put. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St.. Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St, J. Adomaitis i> 
J. Janušauskčas, 
Antanaitis, marš
Susirinkimai atsibuna kuiną mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8133 S. Halstec 
St. 7:30 vai. vakare.

Chicagoj nuo 11 iki 14 d. 
spalių mėnesio šiemet įvyks 
Amerikos Socialistų Partijos 
pildomojo; kbmiteto suvažia
vimas. r

i Ryšy su šiuo suvažiavimo 
numatoma eilė prakalbų ir pa
skaitų.

Norman Tllomas kalbės Jef- 
ferson Parito gįpielinkėj 
(šiaurvakarinėj miesto daly).

Daniel Hoan kalbės Knightss 
of Pythias salėj (Rosclando 
apielinkėj).,

Darlington Hoopes ir James 
Oneal kalbės Lawndale apie- 
linkėj Slovakų salėj.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
gi., Anton Valskis pirm., 3341

vergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt,, 1814 
Wabansia Avė., tek Humboldt 
3254. Stanley Buneckis, fin. rašt 
A. Žillius, kasieriųs, Tam Kubi
lius, maršalka.

Joseph Ptacin, 23 m., 727 W.
19 st., gerokai išgėrė. Na, o 
po to pradėjo ugnėgesių alar- 
mus skambinti. Vieno neiŠ- 
teko, jis net tris aiarmus pa
leido. Vargšas atsidūrė šal
tojoj.

.HM LįF* '

jĮįįk Mokam dividendą
kas 6 mėnesiai. Pra- 
eityję išmokėjom 4% 

ttDERAL SAVINGS 0 kurie moka mėlio 
andUoaN’ASIOciation Sinę —

OF CHICAGO"
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWIGH, Prezidentai.

RADIATORIŲ, FENDERIŲ IR 
BODY TAIStMAS

Automobilių matevojimas, radiato
rių valymas. 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND
BODY CO.

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

' įsteigta 1920 
3572-74 Archer Avenue

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metu: F. Ją- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St; W. 
Buishas pirm, pagelb..
Ashland Avė.; S. Narkis nut rašt 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Aibany Avė.; B. r....
5382 S. Long Avė., kasos globėja;
K. Warnis kasieriųs
Kedzie Avė.
rėjas.
Dr. ' ,
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas, 3116 S. Halsted SU 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

ną mėnesi kas pirmą sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 2417 W. 
43 St„ nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Waltėr Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. Ilk

Edward J. Arendt, republi- 
konų komitimanas 15 wardoj 
tapo pašautas ir sunkiai su
žeistas sekmadienio vakare. 
Nelaimę Arendtą ištiko šaly- 
gatvy ties jo sesers namais, 
6444 Maplewood avė. Ryšy 
šu Arendto pašovimu policija 
ieško James Downes’o, 24 me- 

pirm negu 
“Gal Dow- 
Bet tikrai 
Downes’o, THE DAILY

BUSINESS D1RECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS - 

ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra Tedamai tikslu pagelbsti musg skaitytojuns a» 
sdrastL kur galima nusipirkti |vairi< paprast? ir uep^rast? 
daiktg, totais? ir reikmen?. Jeigu iŠ telpauO? čia skeltom? at
galite susirasti ko jieSkot, pajaukite Naujiena^ Canal 85S0, fir 
klauskite Btoaio Patarėjo, čia jus gausite informadj^ jeigu tflr 
j? bus galima gauti.

Gloria Graves, 20 m., iš Ocean Park, Cal., kuri išbuvo gy
va “palaidota” per 90 dienų. Ji buvo užkasta po žeme didelia
me karste, bėt turėjo radio ir telefoną ir buvo maitinama per 
vamzdelį. Ji sumušė pirmesnj 39 dienų rekordą buvimo po žeme.

P. CONRADI
STUDIO 

420 W, 63rd St 
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta.

Pirmadienį, rugsėjo 
mire .De .Wolf Hopper, 77 me
tų, pagarsėjęs aktorius, kurs 
scenoj išbuvo 57 metus. Hop
per suklupo dėl širdies ata
kos tuoj po radio programos, 
kurioj jis dalyvavo Kansas

PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas 87.5d 

Imant 19 tonų išsyk

SHULMISTRAS BROS.
2405 W. 42nd St., 
Phone Lafayette 6300

I STOGŲ DENGIMAS
> ROOFING

Pirmadienį, 6:30 vai. vaka
ro, oficialiai prasidėjo ruduo. 
Oro biuro spėjikąs .ę. JV Don- 
nel pasakys jums, kad pami
nėtą aukščiau laiką saulė per-? 
sirito ekvatorių -6 mėnesių 
“kelionei pietuose”.

Beje, dienos šviesos taupi- 
nimas pasiliaus ateinančio 
sekmadeinio rytą. Reiškia, 
laikrodžių rodyklės nuo to 
laiko" Chicagoj teks pasukti 
vieną valandą atgal.

Kaip žinoma, dienos šviesos 
taupinimas prasidėjo baland- 
džio 28 d.

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS D803

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar fosų »togas reikalauja patai

symo! Pašaukite mug ir mm 
Įrysirna kiek kaltuos pataisyti, Mm 

darome visokį bHkorystte

S2U So. Etabtod’StiMt.

Centrai 
nim. nag< 
M. Medalinskas. 
So. Central Avė., ____
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas. ižd.. 3508 Gundersin Avė.. 
Berwyn, I1L; V. ManikaS, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas. 
Susirinkimai 

ra ne 
W. Mi

6818 So.

t. Sharka

, r 4403 S. 
Rudgalviutė,

3838 So.
J. žuris teisių pata- 

4624 S. Francisco Avė.; 
>jas. 4157 
kaitis ko- 
alstėd SU

_______ __ ____ _J PAŠELPOS
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų.

Marąuette Road, 
/ . . _ “>*. ■ 
nut. jašt 8842
Richmond Št./Frank Bakutis, ižd.

;do globėjai, D.

m.: Pirm. Č. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, 111. 
gelb. C. Chaplinskas, 
Halsted St., Chicago 
rašt. F. Opulskas, 82: 
St., Chicago, H!.: Fi 
Žlabes* 740 E. 90th L . 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 
So. Racine Avė., Chicago.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STB RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935

; Pirm, pa- 
8627 South 

III.; Nut
8 So. Limo 
i. rašt. W.

JOHN P.EVVALI) 
LOANS and INSURANCE 

uit Pirmo Morgičio.Jeigu reikalauji pinigu 
apdraudos nuo ugnies, Vėjo, etęų- atšilau

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
. raštinėje



NAUJIENŲ Gaudo maniaką

SEKMADIENY

SPALIO Tel. Republie 8402

(OCTOBER)
Ruduo prasidėjo

Politikierius pašautas

Iš darbininkų judėjimo

SOKOL HALI
2345 So. Kedzie Avė

Gerkit ir Reikalaukit
GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

Don 
pami

Lietuviškos
Degtinis

Visose Alinėse 
i

Mutual Trijų
žvaigždžių
Kentucky
Bourbon

jIathan 
KANTER

ANGLYS 
COAL

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTOM0BILES REP.

Pochantas ir, kitų raliu 
Forty-Seven

Pirmadienį, rugsėjo 23 d., 
mirė De Wolf Hopper, 77 me
tų, pagarsėjęs aktorius, kurs 
scenoj išbuvo 57 metus. Hop
per suklupo dėl širdies ata
kos tuoj po radio- programos, 
kurioj jis dalyvavo Kansas 
City.

Mokam dividendą 
kas 6 mėnesiai. Pra- 
eityję išmokčjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę —. 5%,

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Adolph Kaulakis, 
S. Union Avė., 

" 4067 So. 
utis, ižd.

o giotojak ik

Susirinkimai atsibunakožnų mėne- 

tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halsted 
St. 7:8Q vai

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Čia susirasit ko tik 
jums reikia

Pamokos anglų kalbos 
ir pilietybės

ILLINOIS LIETUVIŲ PAi 
KLIUBO valdyba dd 19SI 
Jonas Bdjankas. pirm.. tt 
Marąuette Road, Walter 
pirm, pagelb., 
nut rųlt 8842 L. _ 
Frank Norkus, fin. rali 
Richmond St.. Frank B_. ___
2608 W. 63th St, J. Adomaitis i> 
J. Jąnušauskčas, ižd< 
Antanaitis, maršalka, j

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie- . • * «•. . . . • ' f— - “
vakaru.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Austin miestelio policija su
judusi. Tik pastarosiomis die* 
nomis koks ten maniakas už
puolė tris moteris jų gyvena
muose namouse. Nužiūrima 
tačiau, kad tas pats maniakas 
yra daug daugiau tokių puo
limų padaręs. Policija deda 
pastangas pagauti piktadarį. 
Ryšy su Šiuo gaudymu buvo 
suimta keturiolika vyrų. Jie 
rodyta daugiau, kaip, 100 nu
kentėjusių nuo moronų mote
rų. Bet ne vienas suimtųjų 
nebuvo įtartas.

Jam tikrai susimaišė 
■ galva

Hapgood ir Oneal vėl kai-i 
bes Darbininkų Ratelio Ly- 
ceume.

Be to, Leo Krycki, Kriaučių 
Amalgameitų unijos vice-pre- 
zidentas, ir kiti kalbės įvai
riems Chicagos unijistų susi
rinkimams.

Sekmadienio vakare, spalių 
mėn. 13 d., tur būt Steuben 
kliube įvyks bankietas. Ban- 
kieto rengimo komisijon įeina 
taip vietinių Chicagos sociali
stų lokalų, taip įvairių darbi
ninkų unijų atstovai.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RU ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1985 metams; 
Geo. Medalinskas. pirm.. 233 So.

kavičia pirm., 
Buishas pirm. 
Ashland Avė.; S. N ar kis put. rašt 
4858 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4685 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputč kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. 2“ .. 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius 
Kedzie Avė, 
rėjas, 
Dr. ' 
Archer Avė. 
respondentas, 3116 S. 
Kliubo susirinkimai a_____

na mėnesi kas pirmų sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 3417 W. 
48 St, nariais priimami vyrai įr mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rast. wa!tėr Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

Mirė pagarsėjęs ak 
torius

Neatsimena kur ji 
gyvena

Pamokos, anglų kalbos ir pi
lietybės yra duodamos už dy
kų Gage Park Field House, 
prie 55 gatvės ir So. Western 
avė. Pamokos duodama kiek
vieną pirmadienį ir ketvirta
dienį nuo Ii:30 iki 3 vai. po 
pietų.

Mark Parke, prie 29 
gatvės ir So. Halsted (Bridge- 
porte), neužilgo prasidės pa
mokos steupgrąfijos, vaidini
mo ir piliętyjjęs. šios pamo
kos duodamos už dyką.

vrik’T ir i ■A'W* X Freckelton 
CoalCo.

Anthraeite COAL Bitiuninous 
Pochantas ir kitų raliu 
Railway Yard and Office 

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

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

ALEKSANDRAS STANAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 dienų, 4:80 valan
dų vakare 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Žagarės mieste.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimų moterį Emilijų po tė
vais Kučinskaitę, 2 dukteris, 
Marijonų ir Emilijų, broli Juo
zapų ir brolienę ^Pauliną Sta
naičius ir jų šeimynų, pusbroli 
Vincentų Stanaiti ir giminės, 
o Lietuvoj dukterį Aleksandri- 
nų ir žentų Aleksandrų Ku- 
chinskus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4518 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni rugsėjo 26 dienų, 8 vai, 
ryto iš nųmų i Nek. Pras. Pa
nelės šv. parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Stanai
čio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai* kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
keikti jam paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Dukterys, Brolis, 
Brolienė, Pusbrolis ir Gimines.

nas Yfttdfi Į741. .. . .. ■ . ...

Chicagoj nuo 11 iki 14 d. 
spalių mėnesio šiemet įvyks 
Amerikos Sncialištų Partijos 
pildomojo kbmiteto suvažia
vimas. r,

Ryšy su šiuo suvažiavimo 
numatoma eilė prakalbų ir, pa
skaitų.

Norman Thomas kalbės Jef- 
ferson Parko gįpielinkėj 
(šiaurvakarinėj miesto daly).

Daniel Hoan kalbės Knightss 
of Pythias salėj (Roselando 
apielinkėj).*

Darlington Hoopes ir James 
Oneal kalbės Lawndale apie- 
linkėj Slovakų salėj.

Joseph Ptacin, 23 m., 727 W. 
19 st, gerokai išgėrė. Na, o 
po to pradėjo ugnėgesių alar- 
mus skambinti. Vieno neiš
teko, jis net tris aiarmus pa
leido* Vargšas atsidūrė šal
tojoj.

RADIATORIŲ, FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobiliu matevojimas. radiato
rių valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Keichert, Jr. J. F. 
Reuther, Jr.

- įsteigtų 1920

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renčia •

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj. 
U. S. Government įstaigoj. F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS ■ 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslą pagelbsti masf Bkaitytejuna a»

Policija suėmė ^moteriškę, 
kuri pasisakė, kad ji j esanti 
p-nia Minnie Wenning, 73 me
tų, Moteris suimta, kai ji 
klaidžiojo prie Berteau avė. 
ir Clark st. Paklausta, kur ji 
gyvena» moteris pasisakė, kad 
nebegalinti atminti adreso. 
Pas ją rasta $62 pinigais.

P. CONRAD | 
STUDIO 

420W.63rdSt. 
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
Iriau Įrengta.

FEDERALbAVlNGS
ANOilOAN •AKOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentą*.

Edward J. Arendt, republi- 
konų komitimanas 15 wardoj 
tapo pašautas ir sunkiai su
žeistas sekmadienio vakare. 
Nelaimę Arendtą ištiko šaly- 
gatvy ties jo sesers namais, 
6444 Maplewood avė. Ryšy 
su Arendto pašovimu policija 
ieško James Downes’o, 24 me
tų. Mat Arendt* pirm negu 
apalpo, prasitaręs: “Gal Dow- 
nes pašovė mane”. Bet tikrai 
jis neįvardijo Dovvnes’o. 
Arendt, 40 m. amžiaus, gyve
no adresu 5915 So. Fairfield 
avė.

galite suakasti ko jieškot. pakaukite Naujienas* Ganai 8M0, ir 
klauskite Biznio Patarėjo* čia iųs gausite infonnaeijv, jeigu tflr 
jų bua galima gautL

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2589 West 
43rd St., Chicago, 111.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicagu, III.; Nut, 
rašt. F, Opulskas, 8218 So. Lime 
St.. Chicago, BĮ.: Fin. rašt. W. 
Ziabes, 740 E. 90th PI., Chicago. 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė.. Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St.. Chicago. III.;, Kas. 
pagelb. J* Yuškienienė, 2647 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St.. Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierips J. Yuškienas. 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 8439 So* Artesian Avė. 
Chicago. 111.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Pefry Avenue, 
Chicago, III.

Pirmadienį, 6:30 vai. vaka
ro, oficialiai prasidėjo ruduo 
Oro biuro spejikąs 
nei pasakys įjums, 
netą aukščiau laiką saulė per-? 
sįrito ekvatorių < 6 mėnesių 
“kelionei pietuose”.

Beje, dienos šviesos taupi- 
nimas pasiliaus ateinančio 
sekmadeinio rytą. Reiškia, 
laikrodžių rodyklės nuo to 
laiko* Chicagoj teks pasukti 
vieną valandą atgal.

Kaip žinoma* dienos šviesos 
taupinįmas prasidėjo baland- 
džio 28 d.

PIONEER
Pocohontas Mine Ruti, tonus $7.50 

Imant l(f tonų iisyk

SHULMISTRAS BROS.
2405 W. 42nd St.,
Phone Lafayette 6300

I STOGŲ DENGIMAS
, ROOFING

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO ' ‘ “
g u, Anton Vaiski

vergreen Avė., tel.
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tet Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rali. 
A. Zillius, kasierius. Tam Kubi
lius. maršalka.

PAŠAUK

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

Tek YARDS D803

Gloria Graves, 20 m., iš Ocean Park, Cal., kuri išbuvo gy
va “palaidota” per 90 dienų. Ji buvo užkasta po Žeme didelia
me karste, bėt turėjo radio ir telefoną ir buvo maitinama per 
vamzdelį. Ji sumušė pirmesnj 39 dienų rekordą buvimo po žeme.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jun stogas Mfitafauja patal- 

ųyinoT Pašaukite muų far mat pajMK 
kyšime Įdek kaltuos pataisyti. Mes

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖLTOS 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ją- 

2638 W. 40 St; W. 
pagelb.. 6818 So.

W. Sharka

“L, 4403 S. 
Rudgalviutė,

,_____ , 8888 So.
J. Žuris teisių pata-

4624 S. Frąncisco Avė.; 
gydytojas, 4157 
Bendokftitis ko- 

alsted SU

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigųJeigu reikalauji pinigų aut Pirmo Morgičib, arba- 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

TELRFONAS: YARds 2790 .arba 2791. ' ,

KEISTUČIO SKOLINIMO 1RBUDAV0JIM0 B-VES
’ RAŠTINĖJE .

Central Avė.; J. Garadanskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St; 
M. Medalinskas, nut rašt. 283 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt.. 4676 W. End Avė.; M. 
Kamanas, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Berwyn, I1L; V. ManikaS, D, Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis. daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedčldienį — Lawler HaU. 8323 
W. Madison St. 1 vaL no pietų.

f t y!l||
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ŽMONĘJ NUOTAIKA VAITKUI IŠSKRIDUS PRANEŠIMAITom Mooney liudija savo bylos persvarstyme CLASSIFIEDADS

pasitikėjo

CLASSIFIEDADS

vakare

RADIO
.i , "T ■ . i

Penktadienį, rugsėoj 20 d

Baigiamas statyti milžiniškas tvenkinys-Norris Dam

metus paeiliui base bąli sezono

Esu 
Atsi- 

South

tirms me- 
jau tikrai

PUBLIKOS BALSAI 
APIE SKRIDIMU

Senų draugų linksma 
sueiga pp. Strumilų 
namuose Beverly

Atsargiau su nepra 
' šytais svečiais

lig
HH

Sveikiname leitenantų Vaitkų 
ir linkime jam laimingai už- 
bagiti kelionę iš Airijos į Kau-

KAD PAGELBfiJU; 
SUSIRASTI KOI 
BĄ, NAUJIENOJ 
BO PAIEŠKOJ!] 
TŲ Už SYKI 
PRAŠOMI SEKI 
SUTEIKTI DA1 
RIE ŠIA 
SKELBIA,

UNIVERSAL storage 
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Mnting 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

36c, 60c, ir 31. Visi vaistinio-

jaudinantis momen- tiesiog žiaurus. Iš jų daugiau

pp. Milašiai perdaug tų sep- 
tyųių dolerių gal ir neprašytų. 
Bet jie bijo, kad buvusius pa- 
ketbuke adresus ir jos vyro 
kortelę kas nors nepavartotų 
blogiems tikslams.—X.

PARDAVIMUI 2 apartmentų mū
rinis namas. 2 karu garažas. Taip
gi 9 kambariu rezidencija, yra stik
liniai porčiai, gera transportaicija, 
nebrangi. 7880 Stewart Avė.

BEDARBIAMS 
NORS DAR- 

TALPINA DAR
US PO 16 CEN- 

SKAITYTOJAl 
[ ši SKYRIŲ IR 
BĄ TIEMS, KU- 

SKYRIUJ PASI-

Situation Wanted 
Darbo Ieško

SIŲSKIT PER.
NAUJIENAS
P«US LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
» pataria Lietuvos bankai

įteiktos lietuvių 
Star” tymui— ir šian- 
randasi kliubo nuosa- 
Nemažiau pasižymėję 

basket bąli tymai, 
kjiube p. K. Strumi

Baigiamas statyti Norris tvenkinys ant Clinch upės, arti Knoxvįlle, Tenn,, kuris turės kontro
liuoti potvynius toje apielinkėje ir teikti elektrų. Jau’dabar tvenkinys yra arti 100 pėdų gilumo.

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverna. Patyrimas nereikalingas. 
Lengvas darbas. Turi mokėti skam
binti piana. 1519 E. 63 St.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GERA ŠEIMYNA, cirkaus jodinė- 
tojai, nori priimti mergaite mokin
tis jodinėti. Ji turi būt apie 14 
metų. Turi būt graži ir su gražia 
figūra. Ji išmoktu jodinėti ir šok
ti. Geri namai ir geras užlaikymas. 
Mrs. A. Hodges, 901 Dakin St. Chi- 
ėago. Bučki ngham 10245.

K ALTASS Valdybos 
susirinkimo

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ftaisai

Chicagoje jau trečių dienų 
ugados”. Vieni tas 

“ugadas” daro karčiamose, ki 
ti laiškais ar telegranlais ab 
siprašinėja už perdaug aštrius 
puolimus ant Vaitkaus, AL
TASS ir skridimo rėmėjų.

Ir kiekvienas, su kuriuo te
ko kalbėtis, reiškią džiaugsmų, 
kad Vaitkus.perskrido Atlantą. 
Kad jis išgelbėjo savo gyvastį, 
nusileisdamas Airijoj: Visi tei
raujas, kaip* sunkiai lėktuvas

šiandie reguliariu laiku, 7-tą 
valandų vakare, iš stoties WG- 
ES bus transliiiojamaš Peoples 
Furniture Kompanijos lei
džiamas “Home Lovers” ir Lie- 
tuviu radio programas, suside
dantis iš rinktinių dainelių, gra
žios muzikos, įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų, nes išpildy
mą programo dalyvauja harmo
ningas Peoples ' Radio Kvarte
tas ir eilė kitų gabių talentų. 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis kalbės apie F. Vaitkaus 
skridimą. Todėl, kas norite 
praleisti smagią ir įdomią va
landėlę, nepamirškite pasiklau
syti.—Rep. xxx.st., atsilankė jaunas vyras ko

kiais ten biznio reikalais.
Kada jis išėjo, tai p-nia Mi

lašienė pasigedo ridikulio (pa- 
ketbuko), kuriame buvo apie 
$7.od pinigų, nemažai adresų ir 
jos vyro unijos narystės kor
telės.

Niežėjimo, Išbėrimų ir Dedervinė*— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
■uBvelnina Irltaciją nuo Eczemos, spuo* 
<ų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo tvarus Ir saugrua vais
tas' prašallnlmui odos iritacljų. Užkir
tas Good Housekeeplnf Bureau. No. 
4874. 
kai atlaiko,

PARDAVIMUI pigiai — 4049 S. 
Kedzie Avė., 2 aukštų muro namas, 
115 pėdu ilgumo, 8 flatų didelė 
krautuvė ir šokiams svetainė, tinka
ma mitingams, ir vestuvėms. Ge
riausias pirkinys ši mėnesi.

D. J. RILEY, 
3044 West 40th Place 

Lafavette 4398,

Sekmadienį po piet, rugsėjo 
22 d., ALTASS valdyba susi
rinko Dr-o A. L. Davidonio

. Kada Vaitkus jau buvo ga 
jutinai prisirengęs ir laukė tin
kamo 
darė 
Vieni

Harry ir Sofija Vaitek, 
Antanas, ir Alice Shilii^, 
Alice Shilimute, 
J. J. Strazdas.

Prie progos tenka prisiminti 
apie p. K. Strumilą, tai savinin
ką tos Roselando pagarsėjusios 
svetainės. Ta puikiai įrengta 
su visais parankamais didžiulė 
Strumilos svetainė ilgą laiką 
buvo Roselando lietuvių kultū
ros centras, čia visos Rose
lando lietuvių draugijos nuo 
1910 metų net iki šių dienų 
rengdavo savo vakarus-teatrus, 
koncertus, balius, prakalbas, it 
įvairius sportų parengimus. O 
p. K. Sttrumilas tai tikrai bu
vo geras sporto mylėtoja?. Jo 
pastangomis 1914 metais tapo 
sutvertas “Golden Star” kjiu- 
bas, kuriam jis daugiausia dar
bavosi ir daug rėmė finansiš
kai. Užtai kliubas į trumpą 
laiką spėjo pralenkti didžiąsias 
nuo seniai gyvuojančias Rose
lando draugijas taip nariais, 
taip ir finansais.

1928 metais fcliubas jau turė
jo suorganizavęs ir palaike sa
vo net 2 baskett bąli tymus, ku
rie tada jau garsėjo Chicagoj net

visadh atydžiai saugojo kliubo 
turtą ir sykį net pasiūlė kliu 
bui vieną iš vertingiausių—ge
riausių propozicijų: kad kliubas 
savo turtą apie $12,000 galėtų 
investuoti j jo svetainės namą 
ant pirmų morgičių. Tuomet 
ant svetainės namo nebuvo jo
kių skolų. Bet, kaip žinoma, 
anuomet pas bolševikus buvo 
susidaręs toks karštas ūpas, 
kad griauti viską ir visur iš 
pamatų. Taičia, ant nelaimės, 
nuo tos ligos negalėjo apsigin
ti nė “Gplden Star” kliubas. 
Bolševikuojantys kliubo nariai 
tyčia susitarę rėkė kaip už 
gerklių kariami, buk “buržu
jus” Strumilas norįs tik pasi
naudoti kliubo pinigais, ir taip 
p. Strumilos daugiausia turėjo 
su jais nesmagumų. Bolševikai 
nuolat vadindavo jį buržujum, 
ir kaip išmanydami niekindavo 
jo geriausius kliubui patarimus.

Po aštuonių metų darbo, kliu
bo ardymo, bolševikai visgi lai
mėjo, atsiekė ko taip labai troš
ko, įsiskverbė į kliubo valdybą, 
pašalino rimtesnius darbuoto-, 
jus, ir už tai šiandie kliubas 
baigia savo dienas; bepaliko 
tiek nariais, tiek finansais la
bai silpnas. Kelintą metą nie
ko neveikia, ir jau visuomenės 
kaip ir užmirštas.

Strumilos svetainę dabar yra 
išnuomavę, rodos, 
tams, italai. . Tai 
skaudus smūgis Roselando lie
tuvių draugijoms.

Pp. Strumilai gražiai išaugi
no tris sunūs: Leoną, Antaną 
ir Joną. Visi biznieriai. Leo
nas ir Antanas jau vedę, o jau
kiausias, Jonukas, operuoja tė
vo įrengtą didelę gazolino sto
tį.—-Juęzas.

IEŠKAU darbo j saliuną už por
teri ar bartenderi, esu patyręs, ar
ba Raliu dirbti ant farmos. 
49 metu, nerūkau ir negeriu, 
šaukite Joe Izdonas, 6609 
Campbell Avė.. Chicago.

užbaigimo lošimutfse "‘Golden 
Star” base bąli tymas, tuomet 
po vadovyste p. P. Sadulos ii 
Dr. I. Makaro, buvusių sporto 
direktorių, laimėjo South End 
čampionatą, nugalėdamas gana 
stiprius svetimtaučių tymus. 
Ir tie atsižymėjimo ženklai—si
dabrinės trofejos, kurios iškil
mingai buvo 
“Golden 
die dar 
vybėje. 
buvo ir

Tame 
las nuo pat kliubo sųsitvėrimo

ir laiką, toki puolimai buvo 
sunku kentėti. Bet jiems teko 
laukti.

Ir staiga net tų priešingų 
skridimui pranašų nuotaika pa
sikeitė. Kaip tik Vaitkus išt 
skrido, nėkurie jų tapo didžiau
siais Vaitkaus žygio entuzias
tais, geriausiais skridimo rė
mėjų draugais. Kurie perdaug 
nekantravo ir koliojos, dabar

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
UUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
>ile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. , rogisterius 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.

ANGLIŲ pardavėjas, patyręs dirb
ai ant gero komiso. Shulmistras 
Bros. 2405 W. 42nd Telefonas 
Lafayette 6300.

namuose 4910 So. Michigan 
avenuę. Valdybos nariai bu
vo patenkinti, kad Įeit. Vait
kus išskrido, v Ypač smagiai 
jautėsi dėlei to, kąd Vaitkus 
padarė du greitunięf rekordus 
— Yieną nuo New Yorko iki 
Airijos, o kitą per Atlantiką 
ir kad jis :parode ųępaprastą 
drąsą ir gabumą skristi. Visi 
valdybos nariai, pągujodė, įgi- 
ją vienokių patyrii^ų,— bū
tent, kad žmones geįrai atsilie
pia apie skridimą, jįiors ir il
gai teko jiems skridimo laukti.

ALTASS valdyba susirin
ko svarstyti ir svarstė susida
riusią padėtį, kai\|^iinas nu
sileido Airijoj,

Apsvarstę iškeltus klausi
mus, kai kurie valdybos na
riai išsiskubino savo reikalais, 
o kiti pąsiliko ilgiau šeiminin
kų vaišėms.

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANTI 
GAUSIT GARDŽIĄ 
VAKARIENĘ I 
TURĖSIT 
GOOD TIMEI 

SOKOL HALL 
2345 S. Kedzie Avė.

SEKMADIENY, 
SPALIO-OCT. 13 d.

“NAUJIENŲ” 
BANKETE

BAKINGPOWDER 
for finest bakinųs 
Šame price today 
a$45years ago* 
25 ounces for 25$ 
Manufactured by baldnf pow?«r 
»pechll>t« whe makt nothing 
būt bakinf pewder»uncler 

- supervblon ef eapert chsmittt 
©f natienal reputettai.

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašvtis 

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visų 
dienų, o sekmadieniais iki 1 PP.

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

■ <r-..............

Extra — Cicero — Extra. — Kad 
Ciceros lietuviai nebūtu politikierių 
skaldomi į daleles ir kad ta išven
gus ateinančiais miestelio rinkimuo
se, visu liętuviu draugijų reprezen
tantu ir veikėju .^viešas susirinkimas 
jvyks rugsėjo 25 dn;š. m„ 8 vai. vak., 
bažnytinėj svet., Ciceroj. Kviečia

Am. L. P. Kl. Komisijos rašt.
Pr. J. Vitkus.

RealEstate For Sale
_ Namai-žemė Pardavimui

isakė 
kambarių 

skiepas, 
1211 N. 

Iii. Tik

oro skridimui, kai kurie
spėj imus: skris-neskris ?
su kitais net dėjo laižy-
Dėliai priešų pranašavi- 

jno, ne vienas žmogus iš pra
kišo dolerį-kitą.

Kada pasidarė gana vėlus lai
kas skridimui, tai su daugeliu yra sužalotas, kaip greit Vait 
“gerų tautiečių” jau buvo net kuz gąlės baigt skridimą į Lie 
pavojinga susitikti. ' Jie tapo tuvą. —F. Bulaw.

TAVERN parsiduoda. Randasi 
ant gražaus kampo. Geriausia vie
ta ant South Sidės. Tikras barge- 
nas. 6556 S. State St

Pereito šeštadienio 
pas pp. Kazimierą ir Jadvygą 
Strumilus, 10500 Prospect avė., 
susirinko gražus būrys rose- 
landiečių ir svečių iš toliaus. 
Dalyvavo apie keturias dešim
tis asmenų.. Tai viši buvę Ro
selando gyventojai, ir praeityj 
daugelis iš to būrio yra nema
žai pasidarbavę vietinėse lietu
vių draugijose, o* paskutiniu lai
ku taipgi nemažai yra pasidar
bavę dėl Altass.

Pp. Strtumilų name gyvena ir 
p.p. Gailevičiai, tai jų artimi 
giminės, kuriems jau sukanka 
21 metai vedybinio gyvenimo. 
Ir čia laike vakarienės, kuri 
buvo labai puikiai surengta, ve
dant tvarką p. J? Pučkoriui, 
Gailevičiams ir jų dukterei Al
donai buvo palinkėta geriausios 
laimės ateity.

Bet svarbiausias ir nepapras
tas įvykis tą vakarą buvo, ku
ris glūdėjo visų svečių širdyse 
—tai Felikso Vaitkaus kelionė 
padangėmis į Lietuvą. Visi en
tuziazmo apimti per visą naktį 
tik apie tai ir kalbėjo. Džiau
gės ir linkėjo F. Vaitkui lai
mingai pasiekti Kauną. Skirs- 
tėmės apie ketvirtą valandą ry
to su vilčia, kad jau musų aras 
skrenda per Europos kontinen-

APDRAUDOS kompanija 
parduoti foreclosure, 6 
mūrinį bungalow, geras 
karštu vandeniu šildoma, 
18th Ave„ Melrose Park. 
biskį cash, kitus kaip rendų. kaina 
$5,600.00. Phone State 6860 arba 
rašykit 1739 S. Hąlsted SL Box 327.

NAMAS Ciceroj 2 flatų, medinis 
po 4 kambarius, taipgi vieno floro 
rakandai nebrangiai iš priežasties 
tižiuoju į Lietuvą. 1416 So. 60th 
Court, Cicero. .

J. DARGUŽIS, “Lietuva” 
hotelio savininkas sako: “Apie 
ką vanagas su juodvarniais be1- 
krankštaus dabar, kai musų 
tautietis, leitenantas Feliksas 
Vaitkus, Atlantiką perlėkė? O 
kad Ponas Dievas paties Vait
kui pasiekti Kauną, tai ką jie 
ir kiti priešai tada bekalbės? 
Tebūna laiminga Vaitkui šven
ta kelionė iki Kauno. Tegy
vuoja lietuvių tauta!”

Sveikinimas Leit. F 
Vaitkui

ZįTikrai . # t __ v_,
4as, Feliksui Vaitkui išskridus.1 nieko nebuvo galima išgirsti, 
Jau trečią dieną Chicagoj ne kaip tik “jus sukčiąi, bloferiai, 
tik lietuviai, bet ir kitataučiai vagys” ir kįtoki. 
kalba apie Vaitkaus skridimą.l žmonės, kurie
Xaikraščiai paduoda faktą, kad Vaitkum, kurie aukavo pinigus 
Vaitkus atliko didelį žygį per
lėkdamas audringą Atlantą. 
Ttadios ir telegramos skleidžia 
Žfnias, kad Vaitkus padarė du 
greitumo rekordus. Po ilgo ir 
tiėkantraus laukimo šios žinios 
yra kiekvienam lietuviui malo
nios. Malonios labiausiai to- 
del, kad daugelis manė, jogei 
Jau skridimui laikas pervėlus. 
jr tie žmonės, netekę vilties, 
visokius prasimanymus skleidė, atsiprašinėja, aiškinasi, kad jie 
niekindami lakūną. Bet dau- byvę kitų sukląidinti. 
giau ištvermės turintys žmo 
Pės dėjo pastangas tuos puoli- daroma 
Inus ir šmeižtus atremti

A. E. Shaw Tom Mooney
Thomas Mooney, kuris jau 18 metų nekaltai išsėdėjo kalėjime peva dėl padėjimo bombos 
preparedness parodoje San Francisco 1916 m., jo bylos persvarstyme rodo į fotografiją, ku
rioj, aiškiai matyt, kad jis bombos sprogimo laiku buvo mylios atstume ir nuo augšto trobesio 
stogo žiurėjo į parodą. Jis buvo plačiai kvočiamas dėl jo politinių nuomonių, lig tarsi tas tu
rėtų bendro su jo kaltinimu. (Tiesa, jis ir buvo nuteistas tik todėl, kad jis buvo darbininkų 
organizatorius ir kompanijos padarė prieš jį suokalbį jį nužudyti, ar bent jį visam amžiui įka
linti). Kairėj — A. E. Shaw, referee Mooney bylos persvarstyme. Jis išklausęs visos bylos, 
raportuos augščiausiam valstijos teismui kuris išneš galutiną nuosprendį. Bet Mooney nesitiki 
nieko gefo iš valstijos teismų, nes nors jo nekaltumas buvo tuojaus po nuteisimo įrodytas, 
tečiaus ir p6 to jis buvo kalinamas dar per 17 metų, nors ir visą laiką ėjo nepasiliaujanti kova 
už jo paliuosavimą. f

Business Chances
Pardavimui Bizniai _

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

3204 So. Halsted St

_______Automobiles_______
NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 

mčnesiu išmokėjimui. ' Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai. apskaįtliavimas. towing dy- 
ic&i

2511 Milwhukee Avė. Bei. 4845

________For Reni________
RENDON 5 frontiniu kambarių 

flatas, naujai dekoruotas, 8 lubos. 
Yra elektra, vana. Renda pigi.

1918 S. Halsted St.

_________ Anglys' _____
PIRKSIU už cash gerų Fordą 

karą. Atsišaukit
Tel. Victory 8310

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARM A pardavimui, 160 akeru 
Michigane, prie didelio highway su 
įrengimais ir gyvuliais arba mai
nysiu ant namo Chicagoje. Box 
828, 1739 S. Halsted St. *

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

Business Service
_______ Biznio Patarnavimas_______

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIĄ merginos prie namų dar
bo. Gyvenimas vietoje. Turi būt 
patyrusi prie prižiūrėjimo vaikų. M. 
Seidmon, 8719 Arthington St Tel. 
Nevada 8026.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

Musicai Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

?er 85 metus pardavinėju accordio- 
nus, klarnetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
U dalis. Muzikos instrumentus tai

sau pigiai.
GOLDSTĘIN, 

914 MaKy'eil St

Skin

MILL1ONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

-A. v? ; A.t.- ;. .
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