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Feliksas Vaitkus Gal Skris Kitu Lėktuvu į Kauna
Lakūnas Praneša, Kad Ims 
Laiko “Lituaitall” Sutaisyti

“LITŲANICA II” VAITKAUS KOVOS SU AUDROMIS IR 
MIGLOMIS REKORDINIAM SKRI

DIME PER ATLANTIKĄ
Airijos gyventojai labai svetingai priėmė Vaitkų ir visaip 

stengiasi jam pagelbėti

ALTASS Valdyba Patarė Vaitkui Gauti 
Kitą Lėktuvą ir Skristi Lietuvon

LEIT. VAITKUS BALLINROBE MIESTE

Yorko dien- 
Times” pir- 
puslaypje į-

Lakūnas Feliksas Vaitkus, atlikęs didvyrišką skridimą per 
Atlantiko okeaną, dar tebėra miestelyje Ballinrobe, vakarinėje 
Airijoje, netoli nuo tos vietos, kur pereitą sekmadienį audros 
privertė jį nusileisti. Jisai tenai yra miestelio garbės svečias. 
Visi jam rodo didžiausią simpatiją ir iš visų pusių jam siūloma 
pagelba.

Į daugelį žmonių, kurie matė, kaip lakūnas tik per plauką 
išliko gyvas, sudužus lėktuvui kalnuotam lauke, Vaitkaus ne
tikėtas nusileidimas toje Air jos dalyje padarė labai didelį įspūdį.

Lakūnas svarsto, kas daryti toliau. Iš Lietuvos ir iš Ame
rikos jisai gauna telegramas su patarimais imti kitą lėktuvą 
ir skristi į Kauną. Nes “Litųanica H”, pasirodo, yra sunkokai 
nukentėjusi ir greitu laiku ją pataisyti nebūtų galima. Kebliau
sia tai—kad reikia kai kurių naujų dalių, o Airijoje, tur būt, 
negalima jų gauti, nes tos dalys buvo padarytos pagal specia
li užsakymą.

“Litųanica II”, Įeit. Felikso Vaitkaus vairuojama, keliasi į orą. Jąja Vaitkus sėkmingai per
skrido Atlantiką į rekordinį laiką, bet lėktuvas liko stipriai apdaužytas nusileidžiant kalnuos 
tuose vakarinės Airijos laukuose, netoli Ballinrobe.

Deda pastangas su 
taikinti angliaka

sių streiką

JOE LOUIS
NUGALĖJO 

MAX BAER

LAKŪNO PRANEŠIMAS
Vakar ryte gauta telegrama nuo lakūno tiesiai iš Ballin- 

robe, Airijos, kurioje klausiama ALTASS valdybos patarimo.
“Taisymai ir gavimas naujų dalių ims daug laiko,” sakoma 

telegramoje. Daugiausia žalos, matyt, padaryta važiuoklei (land- 
ing gear) ir propeleriui,- kurio geležtės (blades) tapo sulenktos.

Lakunu| tuojau^^bųyo atsakyta per telegramą, paįai^an^ | 
jei galima, imti Įeitą lėktuvą ir skristi Lietuvon. Be to, duota 
žinia Lietuvos Aero Klubui, prašant jį apsvarstyti padėtį ir su
sisiekti su Feliksu Vaitkum.

Su lakunu, kaip Lietuvos pasiuntinys Washingtone praneša, 
kalbėjo per “long distance” telefoną Lietuvos atstovybė Lon
done. Atstovybė kviečia jį tuoj aus vykti į Londoną.

Vakar ALTASS valdyba gavo telegramą taip pat ir nuo 
Jungtinių Valstijų ministerio Dubline, p. Owsley. Jisai pa
tvirtina, kad lėktuvui padaryta daug žalos, bet kad lakūnas 
Vaitkus visai sveikas.

Derybos vėl atsinaujino,A strei
kuojant 400,000 angliakasių

WASHING(TON, rūgs. 24. — 
Derybos sutaikymui minkštųjų 
anglių kasyklų anglįakasių strei- 
co šiandie atsinaujino. Didžiau- 
sias ginčas f 1 pusan^I

šitam kritiškam momente musų didvyriško lakūno šimpa- 
tizatoriai galėtų jam daug padėti, jeigu jie ateitų urnai į pagel
bą. Dabar ypač butų laikas sukrusti tiems komitetams, kurie 
turi surinkę aukų skridimui, bet jas laikė pas save, vis abe
jodami, ar Vaitkus skris.

Vaitkus nori pabaig 
ti kelionę oru į 

Lietuvą

pagelbos įsigijimui naujo lėk
tuvo.

Dabar jis gyvena pas vietos 
katalikų kunigą, bet šiandie ti 
kiši išvykti j Dubliną, Airijos 
sostinę.

Tikisi Lietuvos pagelbos įsigi
jimui naujo lėktuvo. Išvyksta 
į Dubliną

Vaitkus vistiek vyks 
Į Kauną

cento mokesties už iškasamą 
anglių toną. Tokis dabar yra 
skirtumas tarp kasyklų pasiū
lymo ir angliakašiij reikalavi
mo. Kasyklų (savininkai sa
kosi negalį pakelti mokesties 
daugiau kaip 7i/2c ant tono. 
Angliakasiai gi reikalauja 9c 
pakėlimo.

Angliakasių streikas yra labai 
ramus ir niekur nebuvo ma
žiausių sumišimų. Unija ap
skaito, kad streikuoja 400,000 
angliakasių. Iš jų 250,000 yra 
Pa. ir W. Va. laukuose, 30,000 
Ohio, 25,000 Illinois, likusieji 
tūkstančiai yra pietinėse, va
karinėse ir centralinėse vals
tijose.

šepirho administracija paskel
bė, kad streikieriai nebus šel
piami iki nepasirodys tikro rei
kalo ir iki darbo taryba nu
spręs, kad streikas yra pilnai 
pamatuotas. <

NEW YORK, rūgs. 24. — 
šiandie kumštynėse, kurių pa
matyti suvažiavo 90,000 žmo
nių, negras ioe Louis ketvir
tame raunde knokautu nuga
lėjo buvusį čempioną Max Baer. 
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kartą pasimatys
........................— 1

Abu nuteistieji^ kurie nesimatė 
nuo pat nuteisimo,, susitiks 
teisme

BALLINROBE, Mayo kaun- 
tėj, Airijoj, rūgs. 24. — Fe
liksas Vaitkus, kuris per aud
ras perskrido Atlantiko van
denyną, bet susidaužė nusileis
damas vietos ganykloj, tikisi 
pabaigti savo kelionę oru j 
Lietuvą naujame lėktuve.

Jo paties lėktuvas liko ne
pataisomai sudaužytas, kada jis 
buvo priverstas nusileisti arti 
šio miestelio kalnuotoj ganyk
loj po to, kaip jis nežiūrint 
audrų, atskrido j čia iš New 
Yorko į 22 vai.

Jis tikisi Lietuvos žmonių

DUBLINAS, Airijoj, urgs. 
24.—Feliksas Vaitkus, kuris su
daužė savo lėktuvą nusileisda
mas kalnuotoj Airijos ganyk
loj, vistiek yra pasiryžęs kaip 
galima greičiausia vykti į Lie
tuvą—oru ar kuriuo kitu bu- 
du.

Jo Lockheed-Vega monopla- 
has, kuriuo jis per miglas ir 
audras atskrido į Airiją ,tebėra 
laukuose ties Ballinrobe. Vie
nas sparnas yra sudaužytas, 
propeleris sulankstytas, va- 
žiuklės nuplėštos. Jį gal ir ne
galima bus pataisyti.

Nepasisekė anglų 
skridimas į Pietų 

Afriką

Chicagai ir apielinkei fedettk 
lių oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja: (

Dalinai apsiniaukę, tiek pat 
šilta.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:-* 
45. < -

Per visą kelią jis “nematęs 
vandens, bet ne sykį ledai ir už
šalęs - karburatorius privertė j j 
nusileisti arčiau prie nemato
mo vandenyno. 
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CARBONDALE, III., r. 22.— 

Už tai, kad du studentai vie
tos mokytojų kolegijos mėtė 
bolę savo kieme apsivilkę tik 
maiidymos kostiumais, liko už 
“nepadorumą” nubausti po 
$15.55.

KHARTOUM, Anglijos Egyp- 
to Sudane, rūgs. 24. — Gar 
sus Anglijos aviatorius kapt. 
Tom Campbell-Black su savo 
pagelbininku McArthur pastan 
gos nuskristi be sustojimo iš 
Londono j Gape Town, Pietų 
Afrikoj, užsibaigė katastrofa 
Sudane ,šiaurinėj Afrikoj. Jie 
susidaužė netoli Kabushia gele 
žinkelio stoties, 130 m. atstu
me nuo Khartoum. Patys la
kūnai išsigelbėjo iššokdami iš 
lėktuvo parašiutais. •

LONDONAS/ rūgs. 2.—Gen. 
Nation, per ilgus metus buvęs 
Anglijos militariiįis attašė Ita
lijoj viešoj kalbpj pareiškė, kad 
pasigrdbimas Abisinijos nėra 
Mussolini galutinas tikslas, bet 
tik pirmas žingsnis, nes Musso- 
lini svajojęs dominuoti visą Vi
duržemio jurą, užvaldyti Suezą 
kanalą ir ilgainiui pasigrobti 
visą Egyptą.

SAN FRANCISCO, Cal., rūgs. 
24.—Thomas Mooney ir War- 
ren K. Billings, darbininkų or
ganizatoriai, kurie prieš 18 me
tų liko kartu nuteisti kalėj i- 
man iki gyvos galvos neva už 
padėjimą bombos preparednešs 
parodoj 1916 m. San Francisco 
mieste, kuriai sprogus žuvo 10 
žmonių, tik dabar pirmą kartą 
pasimatys po to teismo. (Moo
ney tada buvo pasmerktas mir
čiai, bet prezidentui Wilsonui 
prašant mirties bausmė liko 
pakeista kalėjimu; Billings gi 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvo).

Seni draugai pasimatys teis
me, Mooney bylos persvarsty
me, kai Billihgs, augščiausiam 
teismui leidus, bus atgabentas 
iš Folsom kalėjimo liudyti 
Mooney bylos persvarstyme.

Mooney gi yra kalinamas San 
Quentin kalėjime.

Žuvo 3 Rumunijos 
lakūnai

žymiausias New 
raštis “New York 
madieny pirmame 
dėjo sekamą ilgą pranešimą 
nuo savo specialio korespon
dento Airijoje, Hugh Srnith, 
apie Felikos Vaitkaus sunkų, 
bet rekordinį skridimą iš New 
Yorko ir jo susidaužymą kal
nuotose Airijos ganyklose:
BALLINROBE, rūgs. 22. — 

Feliksas Vaitkus, 28 m., nusi
leido čia vakar ryte savo kelio
nėj iš New Yorko, -kurioj jis 
tikėjosi be sustojimo pasiekti 
Kauną. '

Nusileidžiant kalnuotoj ga
nykloj, jo Lockheed-Vega lėk
tuvo “Litųanica II” vienas spar
nas užkliuvo už žemės, delei 
ko lėktuvas apsigryžo. Važiuok
lės liko nuplėštos, labai apdau
žytas fusilažas ir, abelnai lėk
tuvas tiek nukentėjo, kad juo 
toliau skristi nebegalima.

Vaitkus, skrido į Dumbliną, bet 
delei tirštas miglos ir nepalšJi- 

’ - ■■ Jū ''i' | kaus >6^’'jis-* hūvd priverstas
Sugrąžindamas . byl^ tarybai |eistis prie Ballinrobe. 

komitetas turi smulkmeniškai . . .
išdėštyti ką jis yra veikęs. Bet Kaimiečiai atbėgo kai jisbū- 
kaip komitetas nustebo gavę išl-VO Jau nusileidęs. Jis išlipo 
Italijos delegato Aloisi prane- iš lėktuvo ir buvo nuvestas į 
Šimą, kad jo pirmiau paduo.ti Paddy Walsh šiaudiniu stogu 
komitetui pasiūlymai, kuriuo- bakūžę, kur jam skubiai buvo, 
se jis išdėstė Italijos reikalavi- paruošti pusryčiai, Po to jis 
mus, visai nėra pasiūlymai ii pasiskolino dviratį ir nuvažia- 
todel turėtų būti iš raporto v0 i mylios atstume esantį 
išbraukti. Tečiaus jie vistiek miestelį pranešti vyriausybei 
bus į raportą įtraukti kaipo aP^e sav0 atvykimą.
Italijos “pastabos”. Pasilsėjęs po labai sunkaus

skridimo Ballinrobe hotely, jau• 
Manoma, kad prieš tarybos nas iafcunas papasakojo šiatn 

susirinkimą šį ketvirtadienį bus korespondentui apie savo skri- 
dar sykį atsišaukta į Mussoli- dimą per Atlantiką, kuris ką- 
ni. Jei ir tai negelbės, tai neužsibaigė didele nelaime, 
premjeras Lavai pareikšiąs ta
rybai, kad jis ir Franci j a rems Vaitkaus pasakojimas 
tautų sąjungos statutą. “Aš gerai pasikėliau iš

Tuo tarpu Italija bando vesti Floyj Bennett lauko ir per pir- 
derybas su Anglija, kad su- mas kelias valandas turėjau 
švelninti Anglijos priešinimąsi gerą orą. Nova Scotia buvo 
Italijos avantiūrai Afrikoje. paskutinė žemė, kurią mačiau, 

_____ _____ nes skrisdamas per Newtound 
landą patekau į lietų ir miglą.

Mussolini atsisako NeužilgO'-aš pastebėjau, kad ga- 
niidUkti* varvinai solino sunaudojimas yra daug VtLZilaoi didesnis, negu aš tikėjaus. A$ 
užkariaut Abisiniją supratau, kad aš negalėsiu pa- 

_______  siekti Lietuvą su 700 galionų 
RYMAS, rūgs. 24. —Italijos gasolino, kuriuos aš turėjau sa- 

kabinetas šiandie išklausė Mus- vo bakuose.
solini pranešimo ką jis mano “Aš jau tada nusprendžiau 
daryti, jei tautų sąjunga pri- nusileisti; Airijoj pasiimti dau- 
taikytų Italijai pabaudas-sank- giau gasolino.
cijas ir paskelbė eilę dekretų “Kuo toliau aš skridau į ry- 
priruošimui armijos, laivyno ir tus, tuo oras darėsi prastes- 
oro jėgų karui Afrikoje. nis. Aš patekau į dideles mig- 

Musolinį kabinetui neparodė las ir lietų ir skridau daugiau- 
jokio palinkimo nusileisti ir at
sižadėti karo su Abisini j a. Jis 
pareiškė,, kad Italija nedavė 
tautų sąjungai jokių savų pa
siūlymų.

Mussolini būtinai nori karo 
ir yra pasiryžęs Abisiniją gin
klu užkariauti, nežiūrint ką nė 
darytų tautų sąjunga.

ATHENAI, r. 22. --- Graikk 
ja atšaukė savo Mąrmoros ju
roj plaukionjantj karo laivynu 
ir įsakė jam gryšti namo. 

Turkija irgi skubiai fortifi 
kuoja Viduržemio pajūrį, ypač 
arčiau salų.

Artinasi galutinas 
tautų sąjungos su
sikirtimas su Italija

GENEVA, rūgs. 24. —Tautų 
sąjungos Italijos-Abisinijos ko
mitetas kaip vienu balsu nu
tarė paliauti dėti savo pastan
gas Italiją sutaikinti su Abisi
nija ir visą dalyką,perduoti at 
gal tautų : sąjungos „tarybąi.

nis. Aš patekau į dideles mig-

Vienas sparnas įstrigo

BUCHARESTAS, rūgs. 24.— 
Trys Rumunijos armijos lakū
nai žuvo, jų lėktuvui nukritus 
į Juodąsias juras laike manev
rų ties Gonstanza, vyriausiu 
Rumunijos portu.

M—

i
Rytoj įdėsime paveikslą tos 

vietos, kur nusileido po perskri- 
dimo per okeaną “Litųanica -II”

Taip pat bus įdėtas paveiks
las Airijos miestelio Ballinrobe, 
kur dabar apsistojęs lakū
nas F. Vaitkus.

šia aklai.
“Tada mano nelaimei, ant 

spranų ėmė darytis ledas, kas 
priversdavo leistis žemyn. Lai
mei, kai aš nusileisdavau žemyn 
ledas nutirpdavo. Už valandos 
lėktuvas likdavo storai pa
dengtas ledu ir aš į kelias mi
nutes būdavau priverstas nu
sileisti iš 10,000 pėdų augštu- 
moS į 5,000. Visas lėktuvas bu
vo (Storai, padengtas ledu it 
maniau, kad žusiu, bet laimei 
patekau j šiltą oro sriovę ir 
žemai skridau per tris valan
das.. ’ k *

“Visą naktį aš skridau aklo

mis. Nuo žiūrėjimo į instru
mentus ėmė svaigti galva. Lai
mei, aš galėjau pasigauti valam 
dos pranešimus iš Airijos sto
ties. Tai buvo milžiniška pa- 
gelba navigacijoj. Oro praneši
mus ir muziką aš girdėjau kuo- 
geriausia. Tas mane ramino ir 
kai švito, aš buvau už 200 ai 
250 mylių nuo Airijos.

“Skrendant virš debesų ne
buvo taip bloga, bet kada aš 
pasiekiau žemę aš pamačiau, 
kad beturiu tik 170 galionų 
gąsdino. Aš nutariau skristi 
į Ėaldonnel aerodromą prie 
Dublino. Skrendant toliau į Ai
riją aš užtikau tirštą miglą ir 
nutariau toliau nebeskristi, bet 
leistis žemėn.

“Paskraidęs aplink beiėško- 
damas tinkamo lauko, pęieŠ 
pat pasiekiant žemę aš užgesi
nau motorą, kaip aš tą tankiai 
darydavau. Bet šį kartą išėjo 
kitaip;
4 Žehię. Mano lėktuvas apsi- 
gryžo, nhpT&šdfl^hasr‘Važiiloklę4»- 
pažeisdamas fusflažą.
. “Jeigu lėktuvas butų paėjęs 
toliau, motoras butų buvęs su 
varytas man į krutinę. Tai 
visgi aš esu laimingas, kad taip 
padariau.

“Nors lėktuvas labai apdau
žytas, bet radio kompasas te
beveikia tinkamai. Lėktuvui 
gulint sudaužytam lauke, aš ga
lėjau girdėti man teikiamus Ai
rijos stoties oro pranešimus”.

Vaitkus—garbės svetys

Visą dieną šiandie iš visos 
apielinkės rinkosi minios pa
matyti sudažytą lėktuvą.

Vaitkus pasidarė garbės sve
čiu Ballinrobe hotely ir galėjo 
tik kelias valandas pramigti po 
ilgo ir sunkaus skridimo oru.

Nežiūrint savo nelaimės, šis 
be pretenzijų lakūnas išlaikė 
savo linksmumą ir drąsą irtuo- 
jaus užkariavo visus šio mies
telio gyventoju^.

Airijos oro jėgų kapitonas 
Quinn atskrido iš Dublino šį 
vakarą pasiūlyti lakūnui visą 
galimą valdžios pagelbą, o gy
ventojai irgi daro viską, kad 
patiekti Vaitkui visą galimą 
komfortą.

Gerai padarė nusileisdamas, 
sako Dr. Kimball

NEW YORK, r. 24. — Dr. 
Kimball, oro biuro meteorologas, 
sakosi nesistebjs, kad Vaitkus 
nusileido Airijoj.

“Jis turėjo būti jau visai pa
vargęs nuo skridimo per At
lantiką”,
“Jis turėjo labai daug prasto 
oro, kas reiškė aklą skridimą. 

į O oro sąlygos tarp Airijos ir 
, Lietuvos buvo dar prastesnės. 
> Jis parodė sveiką sprendimą 
. nusileisdamas Airijoj.”

sako Dr. Kimball.

KENOSHA, Wis„ rūgs. 23 
—Harold Bain, 27 m. ir jo žmo
na, abu iš Ratine, Wis., liko Už
mušti, o lakūnas skaudžiai ap 
degė, jų lėtuvui susidaužius it 
sudegus pasikeliant iš vietos 
airporto.



NAUJIENOS/Čhicago, I1L

Bet dabar vėl

kumutę

AVĖ.

ONA.

To prašą Lietuvos žmonėsirjis tokio

Jis jau

Juk negalime jai už;

ADVOKATAI
Sudiev, Aldute., Sau

kasdien,

ne
linkslabai

sutin

kūma

mat

Tai jąu matau0, bus Brone,
Phong Yards 1188

■Tai jtrisikamavaį su

Phone Cicero 2109

Taip taip. Jis 
pagroti ant tų

kad
i Brone...
Pas mus?

sutaupyti 
apie

TūkstančiaiVlttfsu Aldut? ant
‘ grodavo, lik 

Tąi aš pw»|ąu

■Tai jau eik, eik 
Ąlright, aš

įgOuti?' .

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gįmdymp rjapiųą 
se ar ligoninėse, 
dpodų ipąspage 
ęlectric tįreat- 
inent ir magne
to blankta, ir u, 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai (jovąnai.

Aš jai nedo 
Tai tau duktė L^ Ta

jį regėjimą, 
iręivas akis gulimą

Ashland Avenue, 
!o. Rockwell St. 
Republic 9723.

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

2400 West Madison Street 
ral. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai 
Namų Jfe/pnlT’BruSvick 0597

Vyrišku, Vaikų te visų 
chronišku ligų. _ __ 

y*i 8W Street
i4t 7^-9 vai. vak. Nedė- 
šventadieniais 10-»42 

dieną. __

S. P. MAŽEIKA
8Bį9 Lįtuanica Avenue

lietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
Nedėtomis nuo 10 iki 12 
one*^HpWAY 2840.

LIETUVIS AKIŲ GYPYTOJĄS 
dirbtuvė, .Patenkinimas Garantuotas,
th Street Telefonas Yards 1829

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPHJ. GRISU
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4031 Sout
Res. 6515
Telephone

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Telephone •„ Cicero 5395.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1-t-3 ir 7—r-8 

Seredoniis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS ir chirurgas 

■ Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St”

A.I,Ąl<DClŠ; nup. 9iki 10 ryto, ųįo 
iki 3 po pint, nuo 6 iki 8:80 Vąk.

U Aki

ANTANAS.— Tai mat, jau 
Petrailieue pasveiko.

PETRAITIENĖ. — Labą va
karą !

PETRAITIS.—Labą vakarą!
ONĄ.—Labą vakarą!
ANTANAS.—Labą vakarą!
PIvTRAITIENĖ.— Senai ne

besi matėm. Tai sakau užeisim 
aplankyti.

PETRAITIS.-— Aš gi ir sa
kau savajai: eikim pas Maka
lus. Gal ir vėl zekciką pagro- 
sim.

ANTANAS.:—Galėsim, galė
sim,. jeigu tik..,

ONA.— žinoma, žinomą... 
Sėskit* kūmai.
,. ANTANAS 
komą visai pasveikai.

ONA 
tuo šalčiu.

PĘTRAITĮĘNĖ- — Kad da
bar nędyvąi šąjtį pagauti. 
Tris dienas Įoyoj išgulėjau, o 
vieną savaitę neišėjau iš lęąm?- 
bario.

ONĄ. 
sušlapus

PETRAITIENĖ. Ąš ipa- 
nąu gal būt aš ciongą buvau 
pagavus.

ĄNTĄN^S, — 
buvo infhienza?

ALDONA-
ANTĄNĄg. 

bar!
ALDONA.-

riu eiti pas Zosę
ONĄ
ALDONA

bar apsiregsiu.
ONĄ.—Užsimauk tuos šiltus 

kaliošus* kad neperšaltum.
ĄNTĄNĄS.—Kad aė tas, tąi 

kitas, o kąip nerimsta namie 
tąip nerimsta.

ONA.—Ką jau padalysi, tę- 
ve. Jaunos mergaitės vis ką 
nors susinusi! ją. Vienok nuo 
to laiko kaip apibarei Aldutę 
ji gana susitvarkė. Jau nebe- 
matyt kad bėgiotų su tais 
vaikiokais.

ANTANAS—Bet aną nedė
lią buvo pas Bronę kone visą 
naktį, šią nedėlią pas Zosę, 
kitą pas Vandą, na ir tt.

: ONA
ginti pas savo drauges nueiti

ANTANAS.-^ Nagi ir negi
nu, neginu.

ALDONA. — Tai jau aš ei
nu.

ONA 
gękis, kad neperšaltum.

ANTANAS. — Ir žiūrėk kad 
šį kartą ateitum namo kaip 
Dievas prisakė. , Aną nedėlią 
iš Bronės kažin kada atsibaH 
ladojai po vidurnakčio.

ALDONA
Labanakt.

ANTANAS.— Žinai, motin. 
Man ir tas jos bėgiojimas pas 
drauges pradeda nebepalikti.

ONA.—Kad tu jau perdaug^ 
Antanai, ją tėmiji.? Duok jai 
truputį valios. Išsilakstys ir 
nurims.

ANTANAS.—Hm. Išsilakstys 
ir nurims. Bet kažin kur atsi
durs.

ONA. — Aš tau pasakysiu, 
Antan, jai Petrukas pradedą 
daugiau patikti. Jau ji man 
sakė, kad ji ir su juo išeitų, 
■jeigu jis tik jos prašytų.

ANTANAS.—Ar ištikro. Et, 
kas gi dabar su tuo’ Petruku, 
kad jis toks negreitas.

(įeina Petraičiai).
ONA. — O, žiūrėk, Antanai. 

Petraitienė su Petraičiu atei-

ANTANAS
mums pądąjnuok, Juozelis par 
gros, o paskui abudu sykiu.

PETRAITIENĖ. —Na. kaip 
jums šita dainuška patiks?

(DAINUOJĄ)
ONA. — Ką tu sąkysi kiv- 

ma, aš nesitikėjau, kad tm 
taip gražiai galėtum padai
nuoti.

ANTANAS. — Puikiai, pui
kiai...* Jau praizą tai tikrai 
gausi.

PETRAITIS. —Ar nesakiau, 
kad ji- gali išrėkti kaip reikią.

PETRAITIENĖ. — 
jau praktikas ėmiau

ANTANAS. — O praktikas. 
Tai kaip Juozelis. Jis irgi prak 
tikas ima. Na, taigi dabar,

PETRAITIENĖ, — Tąi sure 
tegul stoja į kontestą.

BetrAWW 
'ANTANAS.-

kau. Bet kad su.mw Alintą 
mes nebegąlim rodos duoik.

f
sidarė? ' '’'' ’

I ONĄ, Ji pradėjo wdąuR 
dšęįti.,

• -.PETRAITlENfi.- •— W su 
mikinate? \'

•ONA. — Ir su vaikinais ir

W tą 
juOZAS. -^Alri^t : 

(GROJA)
PETRAITIENB. — Tai kad

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Sušauną Slak
Moterų ir vaikų ligų. gydyta

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborn $t. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Centrą! 4411-2 
Namų v ofisas-rr3323 So,. Halsted St,

Ketvirtadieniai^' ir 1 Sekmadieniais— 
, > pągąl sutarties. •

Pereitais metais tu, 
Aldute, buvai užsimetus turė
ti tą beihės didelį pianą — 
nors tas pianas, kaip matau, 
visai ne beihės pianas.

ALDONA.—Tai baby grand 
paanas, mama.

ONA.— Na taigi, taigi. Ir 
dėl tavo užsimetimo tėvas nu
ėjo pas Budriką ir nupirko 
tau tą pianą. Didelius pinigus 
užniokejom. Tik dabar pabai
gėm mokėti.

ANTANAI— O daba? tas 
brangus pianas tau visaPkaiji 
Ii nebūtų buvęs.

ONA.—O tokius didelius pi
nigus užmokėjom. : *

ANTANAS,— Išmetėm kaip 
ant vėjo.

ONĄ.—Tu verčiau imk, Al
dute, ir vėl pradėk groti — ir 
—ir stok į Budriko muzikan
tų kontestą,

ANTANAS.— Tai nors 
gaila butų tų pinigų.

ONA.—O gal išgrotum 
delį praizą, gal šimtą dolerių, 
kaip ir Juozelis.

ANTANAS.— Žinoma išgro
tum, jeigu tau vėjai nelaksty
tų galvoj.

ALDONA. — Juozas dar to 
praizo neišgrojo ir jis neiš
gros. O aš nenoriu be reikalo 
laiką gaišinti ir dar sarmatą 
sau daryti.

ANTANAS. — Tau kepurė 
nenukris nuo galvos jeigu ne
išgrosi, o mėgint gali.

ONA. — žinoma, kad gali. 
Tik tu nors šiandien niekur 
neik ir pagrok nors valandą 
ant to brangaus piano.

ALDONA. — O, a§ nežinau, 
mama... Ne šiandien.... Zosė 
šiandien turi savo birthdąy 
pąrtjy ir aš pasižadėjau pas ją 
būti. Ji gal jau dabar pašauks 
mane telefonu, kad iki šiol ne
nuėjau.

ANTANAS.—Vis ką nors 
surandi. Aną nedėlią Bronė, 
dabar Zosė, kad tik nąmie ne
būti.

ONA.—Kad tai Zosės party 
tėve, tai jau gal tegul eina. O 
kas ten daugiąu bus toj par-

668 West 18th Street

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

(Tęsinys)
SCENA 45

ONA. — Aldute, šiandien 
jau tu niekur neik. MątąĮL 
Juozelis stoja į Budriko mu
zikantu kontestą, ir jis gali 
išlaimėti, didelį praizą, gal 
šimtą dolerių, tai gal ir tu...

ALDONA
praizo niekad neišlaimės

ONA.—Ęą gali žinoti, 
storoj ąs.

ANTANAS
rai groja.

ONA.—Tai sakau ir tu Al
dute neužmiršk savo piano.

ANTANAS.—Pre piano jau 
tu visai nebeprisėdi—vis tik 
bėgioji su tais vaikiozais.

ONA

Phone Capal 6ĮT$

i SLfiLSKUDAS
Y18 West TSth Stręęt 0 Phone Monroe 8377

’■.( .........J ' L ■JT’’-"'—-...Į ' . "t .'J " I'

ALDONA
Vanda ir daug kitų merginų.

(Telefonus)
O, telefonas. Tai jau čia 

ŽJosė.
Heilo... Dont talk so loud... 

O Sopthy... Listen tą thįs<,.. 
(Spells) D-A-D I-S H-O-M-E. 
D’you get me?... Fine... I’iu 
comin’... Yes, yes... Right away 
...So long, hon

1 ONĄ 
kė?

ALDONA-
ANTANAS

■■ L' JI' ■■ ’,q' w' . '"MH" m

LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIAI

ANTANAS 
vanosiu 
tau Aldutė! Aš jai nedovano^ 
siu! Ąš jai nedovanosiu!...

(Bus daugiau)

Valandos 1—-4 po pietą, 7—8 ų. vak. 
j išskyrus sęredpmis ię sufcątanųs. 
į! > r-y■ U W II " W 1 1 ') L B .M J. I M ■■

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezd’is 
, Dantistas

4645 So, Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 įki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.PAMOKOS

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Khygvedystės 

Stenografijos 
(Gregg Shorthand) 

MOKSLO LAIKĄS?

'įn^iįųi." *'.yįup'u Jifum.ui1 " w

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUCTį ASHLAND ĄVR.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1? diena. 2 iki 8 no pijetų 

7 iki 8 vaL Ned«L nuo 10 įki 12
Rez. Telephoųe PLAZA

■ i. l't""-Ily I ■ I, ŲĮ.J. . ..J.1IUI UI —WWI"|I ■ ■ 1 ’l

Ofiso Tel. Calumet 6893
Re?, Teį. 8W

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, 
chroniškų ligų. w _ 

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Valandos: 2 
liomis ir

■ silpnas ii
■ dažnai atitaisyti su naujųi įsrastąis
ŠLIFUOTAIS AKINlAto. Jių apsaugos jūsų akis, pašalina akių nuo-, 
vargį ir galvos skaudėjimą/ Jus galėsite su jaią skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti' matyti,; Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

.ANTANĄ^..
hitM 

f ąjįjĮe- W
buvo pas tamstai 
.: PETRĄITIĘNĘ 
Pas mąnętJr^^L..

ANTANĄ^ tąigi. 'Tik. 
kam, kurna, jos nevarei anks
čiau namb. Atsibaladojo ka- 
žinkada £4 vid'ųjęnakčio*

PETlUrriENfi.— Pas mūs? 
Po kur tą iSr

hiinisliįfąi kuniai? Po vidur?-

Dr. Herzman
I& RUSIJOS

Gerąi /lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyrę* gydytoja* chi
rurgas ir- akušeris.

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

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

Valandos nuo ĮOr-12 pietų U 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro, 

TeL Canai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
.niuri'tmm □»*«■'■ .. .■

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2iros lubos

OFISOC VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 valį ryto, nuo 2 iki 4 

kvaL po 
vakaro.
valandai

PETRAITIS—Tą tąi j; gąlį 
—ir dar kaip!

ANTANAS. — Tai kažin, 
kad męs čia taip kontesto 
prabą padarytume.

ONA. — Butų 
ma.

PETRAITIENĖ

lų visai gątąvąs į
tą ii? gauti paraižą; Y 

ANTANAS.— Ar ne puikiai
Taip taip, vtakąs ppdis Ir

.plano neblogai
!ąjj>silėido... v t
•kalbiątį. kad Ji imtųsi už 
■piano. ’ .-i .

PETRAITIENĖ.:Įr stotą} 
kontestą? . /

ONA.— Taip, ir stotų į kon-

JUWV....... 1

ne. Jį

A. MASALSKIS
8307 Ęituąnicą Ąvenųft . PKop« poulęvarį 4)39 

■.l..,yĮl.r,lir.., .l. .Įl.jy .. ,,, w „ a,l ,,w, „ r —   

. Apmuš 
1410 South 49th Cohrt Cicero

.t/,, b 'w" rv ir-iT-m"

SBJSKtrPER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

malevoB galionų, žinomos 
pardavių0jąmq», įdtur visur

___$1.00 
fe.So, vertas mftfeva

5 galionai skysto cemento $1.05 
5J3.OO slidus, baltas $1.50 
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir enamel visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj,

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGp 

15157 MaWĄUKRJ 
0830 S. KATATE 

2274 KLHTOlf < 
Telefonai: AcmitoKP 144<b

■" > ..... ■■■.■■LU'."!" '|.,!''.,l-".,’y —

?ATARbrAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
—........ Į n........ .—................. ............. Į.I .......     I', ■■ "T—................ IV1*

............. KL. JURGELIONIS 
PETRONEI^ MILERIENE: į

.......... JAPVIGA GRIGAITE 
ANTANAS RUTKAUSKAS: 
....... ...........  ST. RIMKUS 
............................K. LIUTKUS 
................. NORĄ GUGIEN®

Tai tėti* netiki? 
—Netiki? Na dar

Juozeli. tW; parodyk ' ką tari nafcčio įsės visi įpięgoĮom. O 
.T Aymta aš;.nmiAh per

.visą pižąesįv .y , 
• AMTANĄS,. — W

ONA. — Betgi Bronė jai te- 
•Įefpitovo, kad ątejįtJ| Įr sakė 
kad kūma tebesergi...

į PETRAITlENt. — Pereitą 
nėdėlią aš visai jau sveika 
buvau. O musų Bronės dieną 
■ųebuvo ųąm|et įai ji negalėjo 
itelefortuoti. Paskui ji pagryžo 
ąpt vakarienės ir visą vakarą 
bpvo viępą į,amie, grojo pią 
nąi6.t.

ANTANAS.
kųuną? Ką tų sūkąi? Ką to ąą- 
kai? Tai ne tiesa? Sakyk, 
kad tas netiesa?

PETRAITIENĖ. — Tas tie? 
ša, tikra tiesa, kaip mane gy? 
vą matai.

Į ANTANAS. -T o, tai meta- 
melągė, ąpgąudinStojja^ 

‘sava tėvuš ąpgąuĄineįą.
j ONĄ., -r- Rąmiilkis* xtėvę, yar 
ipainkls-?

' ANTANAS.
Aldona, nielage, męd'ag 

ONĄ., -- T<hę,, tėve
i "■"F"-'!'1. I

AJLDavidonis, M.D. 
4910 S. Miehigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Jki 11 valandai ryto 
Apart Tvenkė

.................""" ll'lg'"!** ...ĮJ>WPI............. -

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandą* nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

PETRAITIS; — 
tik didelį sįūnkįą turėjo

ANTANAS.- “ 
sjąnktą.»

PETRAITIS, 
sveika kai# $$ka&

ONA.—bitais laikais reikia 
labai pasisaugoti.

PETRAlTleNĖ.— Tap. Na, 
tąi kas naujo, kumute?

ONA.
senovei

PETRAITIS.—Kaip bizpi*?
ANTANAS.— Kokie laiką! 

toką ir biznis.
ONA.—Ar žinai, 

musų Juozelis jau yįąai pąrir 
darė muzikantas. Ir jis užsi
rašė į Budriko inųzikaptų 
kontestą ir su savo armonika 
nori išlpšti didžiausią praizą.

PĘJBAJTIĘNe —Ar tol gali 
būti?

ĄNTANĄS.- 
jąų meistras 
savo vargonų.

PETRAITIENĖ. — Ate ne- 
nusistobėkit, kūmai, ką juitūs 
pasakysiu... Ką jus inisMjąt, 
ąš taipgi įsirašiau į Budrikei 
kontestą.

ONA.—Ar ištikro?
ANTANAS-— Ną-gi pą-gi... 

O kokia kūmos muzika?
P^TBAITIENė/ — Q wno

I muzika tokia—aš dainuosiu, | 
PETRAITIS;— Ką tu sakai 

kūmai! MaiYo boba susijnisli- 
jo dainuoti. Tai jau sakau aš 
kibą eisiu šokti.

ANTANAS. — Gha-ha-ha! 
Tai bent bus ko pažiūrėti!

ONA.—O štai va ir Juozelis.
JUOZAS.—Labą vakarą.
PETRAITIENĖ. — Sveikas, 

Juozai.
PETRAITIS.—Sveikas, Juo

zai: ■* ’
PETRAITIENĖ. — Tai kaip 

tau, Juozai, sekasi groti jsu tą 
armonika ?

JUOZAS. — Labai gerai.
ANTANAS. — Žinai, sunau, 

musų kurna Petraitienė taipgi 
įsirašė į Budrike kontestą.

JUOZAS.
,PĘTRAIT .

surbr Aš ketinu^ pireflenkti 
sas bobas dainąvimę.

ONĄ
Ima gali labai skardžiai išrėk

.1 .....  1 1 l 11 j j

Šlifuotų

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R, BIJJMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 29 m. 
4649 So, Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
' TęJ. Boulevard 6487

LIETUVIAI
Gydytojai ^ Dentistai

■ ujar-rc"

Amerikos Lietuviu Dautarų 
Draugijos Nariai.__

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
• Rezi TeLViptory 2343

JOHN B. BOBDEN
LIETUVĄ ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
Pėtnyčios 6 iki 9. i 

Telefonas Ganai Į175, 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G, SERNER 

LIETUVIS
___  TO. Yards IS29 .

Priliko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akipių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo, 10—4,. nuo 6 iki 8 

Nedėtomis, nuą 1Q iki 12 vai. diena.

l'.'l.i J.»l > ■ .'I ■ 11 !' «' IĮ'"7""" Į V,"1 Į |

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulled ir Undefauįted 
Perkame už Cash su Neperdh 
dėlių AtrobavĮmu* Duadmue 

Cojlaieral Paskolas,

CI»pm and Cn., Ine. 
jso 4hHk s*.

Tel. Franklin 057§

MALEVOS
Llkualpą ųųo banknotų Ir nuo gaisrų 

ant visų

TeL Boulevard 5914 Dięuą ų Naktį 
Ofiso valandos: nųą 2 iki 4, nuą 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr, S, Naiheto 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
taū'J.U' K 1 ~»V 7 M

KITATAUČIAI

w;' 'i i iv W' A * ......-J-
i,i" ■ »'***"

Kiti Lietuviai Daktarei.

Dr. Margeris 
3325 So, Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
jr nup 6 iri 5 Valero, 

šventadieniais tik susitarus 
Phone Boulevard 8483

756 West 35th St 
Cor. of 35th and. Halsted Sts. 

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

VI1 ^j'gyv ? urwrir --r"
Phune C*ĮtaJe 612į

Ofi*o Tel.: Boulevard 7820 
Narna TeL: Prospect 1830

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUĘ 
Telefonas Virgirua 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
ą-r-8 v. vari N«dėlioj pagal sutarti 

" j 'i v « r- *-1 , . i.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

ąrti Westeru Ąve. Hemloeh 7828

I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th Street pHopes Boulevard 520?-8418 

.......................................w;.iiiŲWW|inlį...... fc.

? J. F. EUDEIK1S

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvai* iJmękėHtahh 

REPublie 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Ofisas

, . • , , , ' • l J I . »' • ' ,

Laidotuvių Direktoriai



Trečiadienis,

NGLISH SECTION

' 1 .- i-

Courier

always, women are the

(“Naujienų” koresp.) Garsinkitęs Naujienose Vienatinė Tokia

Anglų Kalboj
"■>1 •The Dama

veikiu

Kaina $2.00

Corporation,

PETER^PEN
—*

TMAMhi

H1GHLY

Tautai, žalinga atžagareiviška 
politika Urugvajaus ir Argen
tinos lietuviškose mokyklose.

we are štili boys in 
can take care of our

L U. C. Elects Ralis
III at Home, Hike

oooov 
GOOOVj

Handler of Men 
Forefathers a Ręst 
Solo Flight 
of the Constitution

SKOLINAM
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ The Daina” yra parašyta Lie 

tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

cease dragging the
everything, and

OH.YES 
TMERC 

IS.JUST 
VVAITAND 

sės/

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Apie Jaunosios Lietuvių Kartūs 
Auklėjimą Piety Amerikoje

ng line-up of officers 
elen BJauzdis, Vice- 

Stanley

war, and bušihess. 
fact

fate of the 
the peaceful set- 
i Stalo-Etlfopian

coipe to 
protest, she rises, extepds a beąuti- tautiniu
gly. Then the men go home.

Woman, master handler of malęs, 
can beat men to a frazzle in most 
matters reųuiring tact, dissumula- 
tion, sitting on one’s temper,—im- 
portant highways to success.

So, if man is wise, he will take 
the advice of a great sage: *If you- 
can’t beat ’em, jine ’em!” and marry 
his clever competitors.

Ah4' MpNOCLp •

Petruko Jjeęeh- 
profesorius” Vladas Pu- 

tarpu čia yra 
pradžios 
gimnązi-

“If we change the federal consti
tution, we will ruin this country,”! is 
the cry of certain reactioniers an< 
privileged classes. They are afraic 
that amending the baslc law of the 
land may whittle down . some of 
their monopolistic. privileges,'

crushed Germany 
war.

NRA was unconstitutional because 
the forefathers did not give Cong- 
ress power to fix wages and hours. 
The rich oppose large inheritance 
and income taxes because the fore
fathers did not place such imposts, 
while a Capital levy to reduce swol- 
len fortunes is rankest treason be
cause the forefathers did not provide 
for such a tax in the constitution.

The forefathers did not allow 
easy divorce, did not legalize labor 
unions, did not allow their women 
to wear bobbed hair or trousers. So, 
all such things are wrong, according 
to'lowers of the past.

Why not solve our own. problema, 
as the forefathers did? If they had 
followed in the footsteps of their 
ancestors, they would have given us 
a king. Unless 
knee-pants, we 
own affairs.

Suppose we 
forefathers into 
give them a well-earned ręst.

Hitler’s trick moustache 
the nazis in power, and gavę 
twist to the German goose-

ne- 
užkirstas kelias 

savo vaikų.-ąuklėji-

Lietuvos vyriausybe siunčia 
dideles sumas pinigų “Pietų 
Amerikos lietuvių kultūriniam 
darbui paremti”. Bet labai 
gaila, kad iš šimto tūkstančių 
pesų nė penktas nuošimtis ne
sunaudota tiksliai, bet išgrob
ta panigirikiškų lapų spausdi- 
nimuif-T^ 
talaiti?
kais kailiamainiai. O mokyk
lų klausimas paliktas tragiš
koje stadijoje. Pav. Argenti
nos sostinėje iš 1,000 čia gi
musių lietuviukų tik' nepilnas: 
50 vaikų lanko lietuviškas 
mokyklas. Kiti visi eina į vie
tines ir - • tampa ispanukais, 
kastyžiais, - ar kaip tik norite, 
bet- su tėvais lietuviškai * jau 
nesusikalba. \ j

Hitlers Moustache
Supreme
Give the
Waitkus
Enemies

Did you sign up for the study of 
Lithuanian ? Classes will be held iri 
various neighborhoods. į CųtsLders 
are invited to send iri their narnės aą 
soon as pOssible, because classes 
will be started withiri a weėk.

Dancing girls, attention!. We are 
to participate in a folk dance festi- 
val at Fuller Park, 4&th ahd Princė- 
ton Avės.,- on Friday, Octobėr 4th. 
Conąe to a rehearšal this Wednesday 
at the McKinley Park branch.

Aldona andOlga made their debut 
lašt week, at the Dvorak Park 
Branch, after a prolopged vacation. 
Glad to see» you, as your help is 
wanted... A lot of praise should be 
conferred upon this branch for the 
commendable way thęy conduct their* 
meetings. This is one branch where 
members are actually not behind in

Today, as 
supreme handlers of men. Largely 
at the mercy of her primitive mate 
because of her physical weakness, 
woman had to ūse her wisdom and 
cunning; and thus she developed a 
tact rare in the malė. So in a con- 
test, she outmatchės him with her 
wits, or blinds him with the red 
flag of her sex lure.

Mrs. Eilėn S. Woodward specialiu 
zes under WPA in handling men. 
Slim, Ttitian-haired, blue-eyed, she 
stands behind her desk in a tailored 
blue serge, with a cream-colored 
shirt waist and a polka dot scarf 
at her neck. When irate business 
men and manufactu

veik niekas nęprabilo, tik de
juoja, skundžiasi ir tiek. Ar
gentinoj Berisso mieste, Min- 
daugio draugijos lietuviškoj 
mokykloj mokytojaują kuni
go auginamo Petruko beęen- 
zįs 
P'iehis, o tuo 
keliolika cetfzuotų 
mokyklų - mokytojų, 
jų mokytojų ir visa eile buvu
sių Lietuvos universiteto štu- 
dentų, studenčių ir gimnąziių 
abiturijėiitų, /Bef jie visi nųft 
plėnių . .O
lyg vejalio <

Politinės. srovės; dažnai ’ pa- 
daro >labai didelių; klaidų, it 
žalos, ypač tada, kada jos pte- 
tendųoja į šyįętimo darbų, 
štai kų ipęs; šiandien matome; 
Ūriigvąjaus lietuviai turi D-ro 
J? Basanavičiaus vardo lietu
viškų .mokyklų-, -kuri 
jąu 3 metai, bet mokinių tiiri; 
kaip tvirtina pats mokytojas, Lietuvos ir lietuvių tautines dva 

sios istorija.

•
Sutaupykite $CR 

ant visokių —— 
Išdirbysčių 

TYPEWRITERS

clded ųpon, «aųd that was to carry 
out ii suggeMed idea for a Midnite 
to DAwn hike this Saturday nite.

Altho We chooae to call it a Mid- 
nite to DaMii hike, activities will 
really begin ai 9 P. M„ when a 
group with ttiutual interests will 
gathėr ai thė eorner of 63rd and 
Stony island. This group vili pos- 
sibly take in a fchow or induige in 
ąny other taneles till Midnite, when 
they vrill agaifli repąir to the former 
mėeiing eorner where they will 
aįrait those that have had earlier 
engagements būt štili want to parti
cipate. **•
; The walk is planned with regard 
to the beauty of the sapphire-stud- 
ded heavens, the mysterious dark- 
ness of the landscajpe, the .variety 
and interests of the by-ways, as 
well as all possibilities from the 
health and tėcreational standpoint.

Friends and all interested are in
vited to come along on this stroll. 
It will give ahyone with a knowledge 
of the skies or any other thing of 
natUrb ibi display their wonderful 
knowledge by giving talka andpoints 
Information along the way. There 
are many possibilities.

Breakfast wjll be had in some 
loop cafė where, not only food 
would be indulged in, bųt weary 
legs will be stretehed, and good con- 
versation will flow.

Mušt we remind all participants 
to wear appropriate duds and their 
most comfortable brogans.
This anticipating hiker has fashion- 
ed a prayen

For the stimulating air of the night 
that the body embraces,

For the swish of the waters that 
wakh the ahore in nite-skied 
places, •*

For the autumn-falling leaves that 
brush the face likę soft fingers, 

For the exultant tramping and the 
nite symphony of the city that 
lingers,

For the gusty earth’s delight and 
the breath of a heart vithout 
care,

dufeą.'Thht proveš thė l _ „
Katt^ ą^d Charles... J Sottiė bf thė 
“LithiSiėiiians” Sttčh aš Kabš, ftialik 
and McNamara, are vyohderifiir ^oiv

ihg eondueted in Litįuanian 
others^Įįj^jt^Wilt be. ‘‘a 
fuh”.. This braųch is orįranifciiife ft.yaikų tųndasi pęr 200?
basket bėll team.r j pirmiausia dėl to, kad kU

Bridgeport likewisb, has a teaih nigui direktoriaujant mokyk 
organized, , i 
ptactices tonight, 6:8Q P., M., ąt 
the Mark White Square gym. Their 
iėoačh is the pdpųlai*

Moustaches assume a special sig- 
nificance today, as beards have

abiiity of tit 32. Tik tiek mokinių turė- 
joj ir anksčiau,; kada direkto- 
riavd .'kun, Radžiųs;

they will convėrse durihg the ihėėt- Kodėl tik 32 mokinius turi 
while liėtuviška mokykla; jeigu mo- 

ibt of kikyklinio amžiaus lietuvių

Įaltty krūtinėj gali pasidaryti 
rimta?, > 'bet > tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
yien mostis, Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir ‘ 
Milionai vai
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko. r

PARDUODA— Perdirba
[t»ifcKtl bile išdir- 
irodo kai naujas ir

and they arė tb bėgiu jQ8 bute veikė St. Bąrtnikaičio 
on.ght, 6:3Q P.. at ntf01ąų0.j&1flfis svaiginančių gė- 

‘ bufetas, kas nėra derin-
high athietė, Walt*er Zaremba,,0 Stat {tiha su švietimo darbu ir pa- 
ip many sporte. ; Įggy 7 , 
the' ęredit for getting him ih 
lys ‘ '''"5’' 
Park athleies will meet 
cotnpetitioh with : Zaremba in <tirid< 
gepdrt..:< Dvęrąk Park also ; has 
some “thoughies”. What . . sėyes 
thou,. ilarold?.» . Paging Miss Shat- 
kus! Whatsimetėr, iš gossip fail- 
irig> y<5u ? We Would likę to hdar 
what is going; ph in Roselartd ąhd 
let t the other branches in for thė 
secret..,. Marųuettė Park branch is 
goihg throug a sloW remodellfl£„.. 
only thė faithful are to remaiii. Lėt 
Us see’ who might be!. All memb’ėrš 
arė plęašęd with; their new meėting 
place. and also with their temporary 
seęretapr,. Kitty Svilainis... She is 
too wel versed in the Englišh. 
language, for Al Baldkin cėn * not 
ęipher out hėr writing. : Hėre iė 
one who is better than yourself, Al!

I' r’-; ■X’‘. — XYŽ.

Al Rulis, ėpnvaiescing at home 
front a seridu'š dperation, was elect- 
ed president at the Lithuanian Uni- 
versity Cl’ub’s hnnual meeting lašt 
Sunday«

The cpm j 
eleeted are 
Pres.j Artą Skrickus, Šec._ 
6rigot, Ttešš.J and John Balanda as 
SerkHnt»At-Aftnš.

Ih , thė h^etic sessions. before and 
after thė elėėtions various members 
voiced opinionš on plhns for the en- 
suing seasOn. Ali decisions vėre re- 
ferred te the tp-be chosen respon- 
siblė comttilttees and vili be an- 
nounced ih detali in the columns of 
pUr regulai* pagė soon.
A NOVEL ttiKĖ.

O taip yra dėl to, kad kva
lifikuoti mokytojai čia . fizinį 
darbų dirba, o kunigų ir fa
šistų čebatlaižiai\ “aukĮėja” 
Pietų Amerikos lietuvių , vai
kus, jokios nuovokos apie pe- 
dagogiį darbų neturėdami..

Pav. Urugvajuje lietuviukus 
mokina buvęs kalėjimo sar
gas Kairaitis,. o ten pat kon
duktoriaus darbų dirba Pra
nas Vikarus buvęs gimnazijos 
mokytojas ir Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovas 
Seime. Tokie patys reiškiniai 
Argentinoje ir Brazilijoje. 7 .

i šį skaudų reiškinį tūrėtų 
atkreipti savo dėmesį, Lietu- 
Vos švietimo ministėriš p; 
Tonkūnas ir tos įstaigos, ku
rios rūpinasi lietuvių vaikų 
auklėjimu užsieniuose. Bet iki 
šiol tuom klausimu rimtai be-

knell to whiakers was rung by the 
20th century woman, who objects 
to having her make-up disarranged 
by mere man’s sheaf of oats.

Der Schone Adolph, Georgės Cle- 
menceau, and the late Kaiser grėw 
outstanding moustaches. That of 
former William II may be dismissed 
as a spurious offspring of the hair- 
ed upper lip of Medieval Mesphisto- 
pholes. Clemenceau’s coarse, gray 
coffee-strainer and not the allied 
forces 
World
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Changėd cohditions dėmand chan- 
ges in governmėnit as well a£ in The 
thods of; tfavel 
Washington rėčognized 
whėb he iisted as one of thė best 
things hbout the. constitution the 
ehsė which it could be amended to 
f it alterėd conditions. The American 
pėople havė also rėcognized that fact 
and alreėdy amended. the constitu
tion twenty-one times.

Only by wlše amėhdment cari the 
constitiitibn bė inade to fit chahged 
and čhangibg Sočiai, econbmic, and 
pblitical cohditions. Unless it is 
amended fevėry now and then, it will 
become so out-of-date that a sočiai 
upheaVal will sčrap it.

ConšeqUėhtly, the greatest ene
mies of the constitution are those 
who rėfuses to ament it to fit alter- 
ed conditidns.

Įggy Rogefs gets Čių jaunuoHų-auklątinių 
, him iri .the „ulSa .miVlAiimn "Rof t 

seė wherę Mhrųuėttė 
thorigh

Būt 
landed 
a new 
step. On trimming and caring for it 
properly depends the 
Vaterland, even 
tlemeift j of tl 
dispute.

Ęissing his wife goodbye, Lieute- 
nant Felix Waitkus, hopped off for 
a non-stop solo flight from New 
York to Kaunas, Lithuania, land of 
his ancestors. He raced at 170 miles 
an hour to cover the 4,800 miles in 
28 hours. .

From primitive times until early 
in the 19th century, the horse, 
going about 10 miles an hour, was 
man’s swiftest steed. At that rate, 
man would need 480 hours to go 
from New York to Lithuania, assu- 
ming good roads and a series of 
relay horses and riders all along the 
4800 miles. Būt Lt. Waitkuš wings 
his way over mountain and plain, 
over river, sea, and ocean.

Telephone, radio, and cable; auto- 
mobile and airplane—those great 
conguerors of distance have made 
this a little world when a birdman 
can cross the Atlantic and nearly 
half of Europe in 28 hours.

Taiso
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NB 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris 

veikia kai naujas^ tik
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Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai

l mo- 
lUJtes .uuKiejimu. pei, tėvąhlS 
ūžprotęstavus, tapo, panaikin
tas bufetas, o drauge ir... tė
vų komitetas, kad išvengus 
kohtrpĮės. Dėl to daugelis lie
tuvių tėvų atsisako leisti savo 
vaikus ų tokių mokyklų, kur 
tyčiojamasi iš tėvų ir iš bend
ro auklėjimo darbo 
tik tėvams 
prižiūrėt 
mą, bet ir pats mokytojas F. j 
Kairaitis yra becenzis, neturįs 
pedagoginio pasiruošimo, nė 
pašaukimo auklėjimui bei 
švifetitno darbui. Jo metodika 
—caro mokyklos, rykščių me
todiką.; Del to tokios liūdnos 
pasekmės.

Pas mus švietimo darbas 
perdėm' rišamas su bažnyčios 
ar partinės valdžios politika. 
Jeigu Lietuvoj dabar raudasi 
daugiau ar mažiau diktatoriš
ka santvarka, tai musų “pat- 
rijotai” galvoja, jog Urugva
jaus lietusių mokykloje mo
kytojauti tinka tik tos vald
žios šalininkas, nors jis butų 
ir dzinguliukų šalininkas; jei 
Tytoj valdžioj sėdės klerikalų 
partija — vargonininkas!'

MUŠT

REC0MM1NDII

madb At urr ■ 
swir-H -rUEr

SOUTH SIDE KNITTING MILLS
4934 So. Ashland Avenue ^4. *

. Išdirbinetojai Vilnonių 38 raetai
Mokykloms Sveterių, Skurinių Džeketų, Ran 

komis Nerty Boucle Drešių ir Kliubams 
Dalykų. Stakas dėl Orderių. 
Mes Samdome Tik Ekspertus Darbininkus!

TAISYMO DARBAS ATLIEKAMAS EKSPERTŲ GREITAI 
Klauskite kad parodytumėm musų Sueae it Veršiukų Skuras 

Phone PROSPECT 7949

I give theė thanks and adore. theė, 
God of the opėn Air.
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r Statymui arba taisymui, namų ir atmofkėjimo mor- 
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.. <4:% Ųž PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS^
Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šių 

Fedetalę Bendrovę, :kut Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki. $5000.00 per Federal 
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ingtbn, D. C.
, Qfiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Sere- 

domis ir subatOmis nuo 9 ryto ki 8 vąl. vak. J
2202 West Cermak Road

; j , Phone Canal 8887
...... - BEN J. KĄZANAUSKASi Raštininkas

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. (J. Petėrs

rašalina skausmą, 
toja per 25 metus.

ua ir slauges. Visi

DON’T 
NEGLECT
- '-J-g; y.
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JIE "LINKĖJO PASISEKIMO”

Pirmadienį — po to, kai jau atėjo žinia, kad lakū
nas Feliksas Vaitkus turėjo “forced landjng”, perskri
dęs okeaną, vienas bolševikiškas laikraštis, aprašęs pir
mam puslapyje lakūno Žygį, sako:

“Kaipo asmeniui, ‘Laisve’ linkėjo Vaitkui lai
mingai pasiekti Kauną ir už tai gauti žadėtą jam 
dovaną ‘Lituariica II’. Mes niekad nebuvome prie
šingi pačiam žygiui, o tik ‘Naujienų’, kaipo skridi
mo rengėjų politiniam ir piniginiam (? — “N.” 
Red.) bizniui ir jo pasėkoms. Tos gi pasėkos — tai 
stiprinimas fašistinio patriotizmo ir Smetonos dik
tatūros.”
Puiki logika, ar ne? Kad ir žygis geras, bet jam 

reikia priešintis, idant nesustiprėtų “Smetonos di-kta- 
turą”.

Taigi, sakysim, jeigu Hitleris Užpulti} Lietuvą, tai 
ginti ją butų geras žygis. Bet kadangi Lietuvos gyni
mas gali sustiprinti “Smetonos diktatūrą”, tai reikia 
jam priešintis!

JUODI BUVO IR PALIKO
* > * • • • 

Kada padorioji lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad Įeit. Vaitkus savo heroišką žygį atliko, 
nustebindamas visą pasaulį savo drąsa ir nepaprastu 
gabumu* tai klerikališki broliukai, kurie Visą laiką pur
vais drapstė lakunp Rėmėjus, dabar rašo;

“Dienraštis ‘Draugas’, kuris daug prisidėjo 
sukelti skridimui kapitalą (nesijuokite t — “N/ 
Red.) ir neatleistinai spyrė organizatorius, kad 
skridimą įvykintų (ar kad jie patys, lėktų? — “N?’ 
Red.), dabar, tam skridimui jau vykstant, džiau
giasi, kad lietuvių visuomenės pastangoj galų gale 
siekia tikslo.”
Bet skridimo organizavimas, girdi, “užtruko du 

syk ilgiau, negu buvo pramatyta”, ir kaštavo “du syk 
brangiau, negu buvo išsyk tvirtinta”. O dėl to esą kalti 
socialistai ir tie, kurie su jais veikė bendrai.

Už tai, kad buvo blogi orai šią vasarą, tai, žinomu,, 
irgi kalti socialistai.

Už tai, kad audros privertė Vaitkų nusileisti Ir 
kad yra sugadintus lėktuvas, kalti šočiulištai.

Bet už tai, kad Vaitkus lėkė ir statė į pavojų savo 
gyvastį; kad “Lituanica II” buvo puikiai įrengta, ir 
kad lakūno žygis davė Lietuvai tiek palankios rekla
mos viso pasaulio spaudoje, kad ne už milionus dolerių 
nebūtų galima jos nupirkti, — tai čia, žinoma, nuopel
nas jųodųjų broliukų, kurie darė ką tik galėdami, kad 
skridimo darbas suirtų.

Dėl Klaipėdos 
Rinkimų

kitoj dvhšioj išauklėtą, tai bar negali taip aukštai iškilti ir politiniam gyvenime jų reikšmė yra menka.Anglijos geheralitėtas taip pat nėra valstybės gyvenime antroj eilėj> bet tiek* \jis čia yra išptusintais, kad viešame gyvenime' jo visai nesijaučia, betgi į valstybės vyrus jie aplinkiniais keliais veikia ir jų Įtaka toli išlekia ir daug kame Valstybės gyve* nirne turi lemiamos reikšmės.Prancūzų gyvenimas ir he be įtakos jų generaliteto. Kadangi kariuomenės gyvenimas paremtas• drausmės ir didelio .... susiklausimo griežtais nuėsta-1 sios valstybės (Anglija, Frantais tai aišku, kad jie yra sVe- euzija, Itaiija' ir Japonija), ič t imi, bent daugumoj demokratinės tvarkos dėsniams ir jie Vi-| sur siekia autoritatinės tvar-d koS sistemos, arba tikriau taJ] riant, yfa gerais ramsčiais] diktatūrų, arba taip krašto gy] veniihą Veikia, kad ruošia dir- j vą diktatūroms. čia tai iri gludi Viena tų cįtailgfelib prie-j žasčių, kurių dėka Europoj daugely valstybių įsigalėjo ar-1 ba tebeįšigūli ąutoritatinio Valdymo sistema.Jei šiokio valdymo tvarkos Įgyvendinimas seniau turėjo ir kitų priežasčių, tai paskutiniais metais tokios tvarkos siekiama ne be generalitetų pastangų. O jei Europoj prasidės karai, tai tų karų pasėkos turi būti kartais visai pasibaisėtinos, ir Europa gali pergyventi visokių avantiūrų. periodą. Galima laukti, /kad, baigiantis karams kils visoki, vadai vadukai, kurie, pasi-l remdami kariuomenės pajėgd,] mėgins Vienur tai kitur įgy-J vendinti savotiškas grynai mi-1 litarislineš diktatūras ir tuomet gali prasidėti aibės visokių pilietinių karų, kurie Eu-J ropą gali nustumti į viduramžių laikotarpį.Kiekviehas karas hualina kraštą, iŠnaikihA žpmhiųr sukurtas įvairias gerybes, dePio-| talizuoj a gyventojus’, b'ėt toksai aVantiuHniš karas ypač yra žalingas, nes toki vadai vadukai nesiskaito jokiomis priemonėmis ir visai aklai siekia savo tikslų, o jų tiksliai tai nėra krašto gerovė, tai ne žmonių gerbūvio jie siek-j darni metas į kovas, bet tik savo asmens garbės, ar lobio trokšdami metas, į kovas.Jei kas tiki arba mano, kad karai baigiasi darbo žmonių; laimėjimais, tai skaudžiai apsirinka. žmonijos istoriją daug žino tokių karų, ,po ku*’ rių prasidėjo žiaurios reakcijos. Juk ; ir šis pu$kutinašis didysis karas . daugely tautų atnešė tik žiaurias reakcijas, naujas darbo žmonėms prie- spaudas. Karas nėra išsilaisvinimo priemonė.Tai visai suprantama ir aišku, delko Europos socialis tinto judėjimo šalininkai Visais budais kovoja prieš karus, o ypač dabar, kada tiek daug pavojų gręsia. Visai nenuostabu delko it SSSR tų kąru nenori, nes kas gali pa-j sakyh, kad ir tenai karas gal, maV6s tokios. užsibaigti žiauria kokio nors tietuvišk® lietaikaro vado reakcija, kUrl Visus] balsų; %’atstovą.’a,n?Si1“11,8 Ž?1!l I Seimelis 1925 m. 6,0 21- - , ’ i II Seimelis 1027 m. 13,4 * 4Ypač karas daug visokių pa-r jį j geimelis 1930 m 177 vojų sudaro Lietuvai, nes jos IV Seimelis 1932 m. 18,2 kaimynai pasiryžę kariauti Faktinai daugelis lietuvių ^e! sav? . būdavo išrenkami atstovais irdėl žeiiiių. ^i lėrinm- kĮjĮOge partijos^ >tik jie beve-

i

neigbouring region should bė handed ovet to the Al- liėd and Associated J?0wers bėftaūšė the status ’ot the Lithuanian Territory is not yet determined.”lietuviškai:“kalbamas kraštas (L y. Kttdbėdoa) ViSftdoš BUVO life-

nuostatus. Tam priekaištui atremti prisimintina Lietuvos prezidento pareiškimas, dUo- ths AšŠbcirited Press atstovui Palangoje; prezidenas" pasakė, kad “negali būti abejonės, bet kokie patvarkymai ku- ritttfS Lietuvos Vyriausybe ma- ! nytų beikalitiga eventualiai daryti, bus padaryti griežtai prisilaikant Klaipėdos Konvencijos**.Rugpiučio mėnesy yra paskelbta “Vyriausybes Žiniose” Lietuvos šeinio rinkimų įstatymo pakeitimas. Tie pakeitimai panašiai taikomi ir Klaipėdos Kraštui. Tai yra teisės atžvilgiu naturalis dalykas. Jei kas tvirtintų, kad rinkimų pakeitimai ar kiti 
kurie Lietuvos veiksmai nesu- derihrimi SU Klaipėdos Kon- venėijos esme, tai tokį dalykų tegalėtų išspręsti Tarptautinis Teisingumo Teismas.Lietuvos Užsienių Reikalų Mittfeteris iš Tautų Sąjungos tribūnos Genevoje iškilmingai Į pareiškė visam pasauliui, kad {Lietuvos vidaus ir užsienio po-

prieš Didįjį Karą, tik dešimtį [ metų pabuvęs Lietuvos valdžioje, išaugo į pirmaeilį Baltijos juros portą. Kyla klausymas, ar klaipėdiškiai ir pfer šluos ateinančius rinkimus nesusipras? Ar jie kaip pirmiau išsigąs BeriyUo grąSini- mų ir aklai pasiduos tr'ukš- mingai vokiečių propagandai?
U. ;Klaipėdos Krašto seimelio rinkimai, kurie įvyksta 29 d. šio rugsėjo mėn. netikėtai įgy- jo tačptautiiiės reikšmes. Panašių rinkimų, kaip matėm, buvo jau keletas; tenai ir čia, rodos, nieko nepaprasto netu* retų butu Tačiau dėl ateinančių Klaipėdos rinkimų nepaprastai sUbruždo vokiečiai kai-, mynai; tais rinkimais gyvai domisi Didžiosios Valstybės; suprantama, kad tie rinkimai negali ir Lietuvai nerūpėti.Nuo Bottcherio, Neuttiano Į ir Sasso bylos laikų vokiečių, I propaganda prieš Lietuvą yra;yra buvę keturi Seimelio rin-1 Propagandistai— vokietininkai kimai. Dabar 29 rugsėjo įvyjt- per radio, per parodas ir slapi sta penkti rinkimai, Nors lie- tais budais dažnai peršoka tuviai Klaipėdos Krašte yra paprasčiausio padorumo ry- didžiumoje, bet nėra taip tvir- bas. Jie dažnai mėgsta lietu- thi tautiškai susipratę ir su-] vius kolioti ir Lietuvą pra* SiorganizaVę, kaip tenykščiai vardžiuoti bdrbarišku ar azia- vOkiėČiai. Todėl Seimelio rin- tiŠku kraštu; neapseidavo be klm'ai Visados būVO tiktos var- langų daužymo ir kitokių kri- žytinėš tatpe ^vokiečių it lie- minališkų veiksmų, už kuriuos, tuvių it jiėms visokiais budais kai kam tekdavo kalėjimo ra-' padėdavo uŽbemuhieČiai VO- ] gauti. Prie to viso Berlyno Vy- kiečiai. ' Iriausybė sugalvojo piktą ekoDidelios reikšmes turėjo ir luominį prieš Lietuvą spaudi- tas liūdnas taktas, kad dange-1 mą, neįsileisdama lis klaipėdiečių ' _(laukininkų) turėjo nelaimės | gale ir pats Reicho viešpats įtapti Vokiėtijdš batikų skoli- neiškentė ir prabilo. Jo 15 ninkais. a<štai koks <.yra ' Klaipėdos I Krašto sąstatas gyventojų tautybės atžvilgiu^ Sekant ne lie- tuViškos, bet Vokiškos statistikos žiniomis-: patys vokiečiai, per 500 metų f neįveikę lietuvių klaipėdiečių suvokietinti, tu- rėjo pripažihti,: kad sulig 1905 metų visuotino gyventojų są- j rašo visame Klaipėdos Krašte; lietuviškai kalbančių buvo 68,- 035 arba .<3%, gi Vokiškai kalbančių 71,556 arba 50.8%, kitų 1,261 arba 0.3%, o išviso 140,852 gyventojų. Taip tai rodo valdiškoji Vokiečių stafis-; tika. Tačiau Vokiečių dvasininkų 1912 z metų metraštis duoda žymiai .kitonišką vaizdą: lietuvių butą 71,810 afbu 51,9%, vokiečių butą 66,719I arba 48,1%. Tat negali būti abejonės^ kad lietuviams visame Klaipėdos Krašte priklSu- jšO beh't 52% didžiumą; tas lie- I tuvių nuošimtis yra beabejo | gerokai pakilęs (iki 2/3) šiais laikais <1935 m.). Tik pačiame Klaipėdos mieste lietuviai yra mažumoje į it sudaro tik apie 30%. į.Betgi keturiiį seimelių rin-

Klaipėdos Kraštas, apimąs 2442,8 kimi ploto žemės su 426 keto kilometrais vandenų, bendrai 1090 ketv. mylių, turi 150,000 > gyventojų; tačiau naudojasi pląčia autonomij a (shvyvaldah kurią tam kraštui 1024 metais davė didžio-
Lietuva^ kaipo to krašto iš anksto numatytas suverenas. Reiškią, Klaipėdos Krašto Sa-; vivaida yra užtikrinta tarptautiniu aktu, kuris vadinasi' Klapėdos Konvencija (Memeli Convention). Klaipėdos Krašto administratyvinč Valdžia yra Direktorija, kuri priklauso , Lietuvos Prezidento skiriamam Gubernatoriui; tačiau Sulig konvencijos, Direktoriją’ thfi gauti Seimelio pasitikėji-' mą. Reiškia, kokis yra Seimelio sąstatas, tokia turi būti ir viso Klaipėdos Krašto Valdžia^ Direktorija. įh i ? • _____ _______ _____________Jau pradedant 1925 metais j pasiekusi milžiniško laipsnio.

didžiuma kilmės iih kalbos] atžvilgiu lietuviai; faktas,! kad pats Klaipėdos miestu- kaš yra didžiumoje vokiškas, nepateisina to krašto palikimą vokiečiams, ypač dar ir dėl to, kad Klaipėdos uostas yra Lietuvai vienintelis išėjimas į jurąs. Yra. todėl nutarta, kad Klaipėdos miestas ir apylinkė tu-| ti būti perduota Alihntams, hėš LietUVbš StUtUš ftėta dar išspręstas.” Taip buvo pasakyta 1919 metais. Todėl yra visiškai aišku, kad Klaipėdos Kraštas buVO huo Vokietijos atskirtas atvirai, 0 he "išvogtas,” heš tas kraštas buvo ir yra lietuviškas. Atlantai tuoriiet nematė jokio reikalo net plebisci-1 Klikos pagrindas yra griežtas tui, tat jokio pažado vokie-lit lojalus tarptautinių pasiža- čiams ir nebuvo duota, . dėjimų pildymas ir pastryži-TokiU taįį budu Klaipėdai mas taikingai sugyventi atsidūrė Aiiahtų rahkoše. Ve-j SU kaimyniemis valstybėmis, liau, kai Aliahtai vilkino j Klekvlėhą ginčą ar nuomoniųKlaipėdos Krašto perdavimą] skirtumą dėl tarptautinių pa- Lietuvai, tai 1923 metais klai-|sižadėjimų vykdymo, ar ta j pėdiŠkiai lietuviai sukilo irĮvilriiaus byloje ar Klaipėdos pareikalavo, kad origiriale Klaipėdos mio Vokietijos rifeli kitimč . idėj A butų įvykdyta, ’ taip kaip Aliantų 1919 metais, žadėta. Taip ir buvo padary-i ta pavydale Klaipėdos .Konvencijos. Aliahtai, perduoda* hii Klaipėdą Lietuvai, paąlėĮgfe lOgihgal it teisėtai, jie turėjo pilną legaię teisę Klaipėdą perduoti Lietuvai, neatsižiu* rėdami, ar bUMO te* lifetUVlų j peikia budėti ir nepaliauha- SUkilimaŠ, hr n’ė, UėS 2liariš sutarties minėtame '991rumąi posinė yra dar taip pasakyta:! • . “Germany undertakeš tolaccėpt thė settleftient madej by the Prift'čiphl Alliėd aridj AŠsocMed Pdw*ers ih r ė-Į gard to these territorieS,] partilularly in so f ar aSj conefernš thė nhtibftaiity of] thė ihhabilaftls.” I, “Vokietija apsiima pripa-l žinti patvarkymą, padarytą] pėr Allanttrs, liečiantį kal-jl bama& teritorijas ir ypač] kiėk. tai .liėČia gyventojų pi-1■ Itotyiję.” .......... , • ■ 1Tokie tai yfa objektyvus j
Klaipėdos “pavogimo” ir “Va-] 
gyStės legalizavimo* taktai. 

in !

? iii.Kai prieš Lietutį kurstoma,! kad buk Sokiėčiai Klaipėdos] 1 Krašte per gėlėtą metų kauki-1 ; narni (?) vien dėl to, kad jie 1 yra vokiečių tautos žmonės ir į dėl to, kad jie hOH ir likti Vokiečiais; kad su jais elgiamasi I pikčiau negu su prasikaltėliais] tik dėl to (?) -kad jie yra vO-| kiečiai’’, — tai noroms-nend-1 toms tenka’ prisiminti freuma-] ninihkų ir sassihirtkų bylą,] kuri visam pasauliui Betgi pa-j rodė, kad Lietuva negali to*d įeruoti išdavikiškų veiksmų, t kurių tikslas Buvo Lietuvės] suverenumą Klaipėdos Krašte] panaikinti..Kas yra buvęs Lietuvėje it j ypač Klaipėdos Krašte negalėjo nepastebėti, kad vokiečių teisės kaip Klaipėdos Krašte, taip ir visoje Lietuvoje yta; IDO’% respektuojamos ir loja-’ lūs vokiečių kilmės piliečiai yra net aukštai gerbiami. Kau-i Ue Vokiečiai turi net savo gimnaziją, kuriai vyriausybė nėt pašalpų duoda, kada Vokietijos pusėje gyveną lietuviai neturi nieko. Klaipėdos Kraštu kttr, einant Konvencija, viešo** se įstaigose ir mokyklose ptfc valo būti lietuvių ir vokiečių! kalbos lygybė, — vokiečiai te- besihaudoja žymiomis pirmte- nybemis lietuvių sąskaitom I Nfeuremberge dar buvo viešai Jpadąrytas Lietuvai priė- kaišįtas buk Lietuva ryšy Su ateinančiais Klaipėdos rinki? mals laužanti Konvencijas

Lietuvai, tai 1923 metais klai-]sižadčjimų vykdymo,, kad origirialČ Klaipėdos mio Vokietijos ats^-

1 riausybė sugalvoja piktą eko-i Lietuvos ūkininkų žemes ūkio produktų^ Galų,

Konvencijos, Lietuvos Vyriausybė yra pasiryžusi išspręsti Hagos Tribunole. To tribūnoj o sprendimai jau Lietuvos lojalumą sutartims.Nežiūrint į propagandos vė- sfalą, Klaipėdos rinkimai įvyks į ir politiški Vėjai aprims, šiuo tarpu lietuviams nedera sielotis ir įsivaizduoti padidintą | pavojuj bet ramiai ir šaltaiindi. Stiprinti lietuvišką atspa-
!
I

Lietuvos Ponitentiftyb&s
inf^Ynaetją Skyrius,Washington, D. Cį

* i
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rugsėjo pasakytoje Neurem- berge kalboje ryšium įsu atei^ nančiais Kleipėdoje rinkimais, nesigailėta grąsinimų Lietuvai ir užgauliojimų Aliantų ir Tautų Sąjungos adresu^. Tarp* ko kito ten buvo pasakytu, , kad “Klaipėdos Kraštas buvęs! LlčlriVlŠkaT: Vokietij ai išvogtas ir kad t‘a ’ vagystė (roberry) .buvo legali-, zuota per Tautų Sąjungą?’ Jei pats Vokietijos viršiniiP1 kas tokiais žodžiais rado gali-’ mu apibudinti Klaipėdos kiaU, simą, tai lengVa sripfrišti, kaip, I elgiasi eiliniai Klaipėdos agi*! tateririi. * l’ Čiri tenka prisiminti ’Sėtid-.Vės ištoriją, kuri hUsakb, kadį tą kraštą aIH amžiuje nuo Žemaitijos atplėšė ne kas ki-i tris kaip kryžiaus ženklu prisidengdami vokiečiai; gi rieto-' Limos praeities (1919) dokų-' mantai parodo, kad Klaipėdos Kraštą vokiečiai prarado pusi-1 rašydami Vėrsaliaus sutartį, kuHbs 99-tame posme paari* i kytri: “Vokietija atsižada Didžiųjų Valstybių (Aliantų)'1naudai nuo visų teisių ir titulų prie teritorijos (toliau ( eina tbš teritorijos, Klaipėdos Kraštu vadinamos, aprašys Imas).”. * t Tieša, Versaliriuš sutartis, buvo nugalėtiems vokiečiams hladilttoota, tačiau priežastis, dėl kurios Aitrintai atskyrė Klaipėdos Kraštą nuo Vokietijos, visiems yra labui gerai žinoma: jį buvo pareikšta] Aukščiausios Allarilų Tarybos1 .— ------- v  ,Rai alSKlal pasisako, vokiečiu CiehiėfteeaU|Lenkiją dabar Veik išindHjiems ne gyventojai r€ikalih4t^^ interesus^riinti rėdžiais (imaftt an-fv^ldo. Tifek pulkininkai vthtojų jie rf „riežastis Vokiš*galingi kad net darbininkų mai turi. Os ką tai reiškia#hžvpHio it MriiUtilojii ligonių kasas Jie sakiai pasisSkn, kad igy* klaa^HBerl^oVaMd: MMn sorialiniaffi drSU tuos naujuos žėmSs plotuos g tod€l hnoakisdTvn tekinį Vengrijoj ir gi tas pats. Au 1naikihti, kad saviems šutei4-] og Krašto ateitis ir ž?®Ss. j Jr<^»eiffiWLietuVoa Ites-Jnoj įtakoj yra-. 4SSSR, padėtis bent kiek ki-|kiai, kurie Lietuvai hieko ge- H’U,aka"js tokia yra. Mat, čia senieji < ka- ra neleiitia. . Į menkutis Klaipėdosrmomenčs vadai, kurie buvo - O nadonaboėialistai ntvirai #111'’ 1 1 1   kii$ bajorų sluoksnių, dėka ruošiasi f karą, .jie jo trokšta, mos tos visos \ pastangos revoliucijos Visai buvo nušiūri juk tai jų programos Vienasrciąlistų dedrilrioš kad bet ] ti ir dabar dar aUigaUti nfc* punktų, kurį turi ir vykdinti. kįu budri ka^išvengus. <aK, e jaunoji karta -jad MsM| ^triT dėlkb'VtŠll *'
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Ten.KurNemunasBanguoja...
Militarizrfias EuropojeVis labiau militarėjant Europai, suprantama, kad kariuomenių generaliniai štabai vis labiau-ir labiau įsigali visuomeniniam ir politiniam gyvenime.štai porą metų atgal' ir Amerikoj žinomas italų generolas Balbo, grįžęs su savo: ekspedicija į Italiją, mėgino Italijos gyvenime viešinu da-: lyvauti. Mosolini tuoj to pakęsti negalėjo ir generolą Balbo išsiuntė | provinciją gubėr- natoriauti, o dabar jau BalbO atšauktas ir su įvairioms misijoms* siunčiamas tai į Anglus, tai į Prancūziją. Italų ge- neralitetas jau lieka MuSOlini svarbiu patarėju ne tik karo klausimais, bet ir politiniuose dalykuose.Vokietijoj it tas paris dedasi Pereitais Jftetafe nepaken*

čiamus, bet platesnėj visuomenėj žinomus generolus Hitleris slaptingai nužudė, o j riti dabar savo kariuomenės bril* so visame klauso, ir taip išrodo, kad politiniuos klausimuos pats Hitleris, tik patarė-į j u lieka. Hitlerio vaidmuo valstybės - gyvenime praranda, seniau buvusią reiktoj ikai p^tsak6( kad|-
paversti 'pelėnais ir krauju.] H Seimelis 1W m
kaimynai pasiryžę kariauti Faktinai daugelis 55 lietuvių

KORESPONDENCIJOS
»....inl ii........... ..

fiekalb,llL
Sidabrinių Vestuvių prirėRugsėjo 21 d. įvyko pp. Sa- kaiauskų sidabrinės vestuvės, t. y. atžymėjimas jų 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktuvių, šią puotą surengė p-hia P. Pėt- riunas ir duktė. .Svečių puotoj buvo daug De- kalbiškių. Ir iš Ghicagos du automobiliai nuvažiavo, tai pp« Pėtfauškai, 60<)0 S. State Ta- Vern savininkai, p-nia Yuškiėnė, 6Ž41 S. State st., tavernos savininkė, p-nia Anna DoVgin, i <5108 S6. State st, SU Šeimyna ir p-nia Pulsuckienė, gydytojo Pulsuckio motina.Prie skanių valgių ir gėrimų [svečiai linksminosi iki vėlyvo vakaro. Skirdamiesi svečiai linkėjo pp. Sakalauskam da ilgų metų linksmai gyventi ir kad ir auksinių vestuvių jie sulauktų. Pp. Sakalauskai visiems ] pdotote. dalyviams už suteiktas J dovanas taria širdingai ačiū.

—«Senas Petras.
— ..A 4b . V. VA A,.V.t . .

“the fėgiioh ’in ąuėšlibh; has ahvąyš btėn Lithua^j hian; the msjority of the popMiatioh arė, Ldthuantah ] ih and Įaugti ągė; tbe fdtt W thė ifeelf is iii greatoart Gernian \vould Imi vbkMų ?nąoiohąiistų’Oi^ra^^^^S^W^^^® jhatify the maiuUnąme: 
'LIusa: ūtkbkpavyzdžiu, | of ‘ ibis* region ubdef GėS.mari sbvėreignty, partičuMr* ly ių View o# the faėt that thė port Of iMfemei iė the Sole maritimo OUtM tor . Li^Mk. It »«8 4>ęen 
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Paprastas gyvenimas — J. Pladis. 
Dvokiančio vandens dievas.
Apžvalga: LitėriAura, Teatras. Skai

tytoj* tribnriti, ivmrenyt£s.
“KULTUIU” ®®lite «autl 

“Naujienose1’ — 45c.
♦ L •: ________  __

GARSINKITĖS 
NAUJKNOSE
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SEKMADIENY

SPALIO laimėjo Dr.

(october)

VINGS

SOKOL HALI
2345 So. Kedzie Avė

Gerkit ir Reikalaukit

Pradžia 5 vai. vakare

TIKIETAS

VijoseAlipSsę 
Mutual Trijll, 
Žvaigždžiu 
Kentųcky 
Bourbon

NATHAN 
kanter

Lietuvių Spulkų Dar 
Duoto jų Dėmesiui

Loąmis Streets 
0042-0043

adresu 
antrame aukšte,

J. Mosby atidaryą

ANGLYS 
COAL

tėvynėje gimę 
dvasią,, 

ąve-

JBravo, dak 
ir toliau gol

Pamokos ketvirtą, 
ėjo 26 d.; pradžia

mylinčio j,numinė.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Čia susirask ko tik 
jums reikia

Tėtef.Harrison 0751. X-RAY
NUOLAT RAINOS

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

^Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
įvykęs' turnyras 22 d., rugsėjo 
Glen Eagles Country Club lau
kuose davė sekančius rezulta
tus:

Pirmą trofeją laimėjo/ John 
Deksnis (Dixon). šitas jau
nas liętuvis turi gabumus svie
dinio svaidyme ir jeigu prak- 
tikuosįs toliau, tai greitoj at
eity jo vardas suskambės B. J. 
Valstijose taip pat, kaip kad 
Johny Goodmano. Bravo, jau
nuoli, lietuvi, kelk musų tau
tos vardą aukštyn sporto sri-

‘o Stanaį* 
į» pažyą- 
kviečiami 

laidotuvėse ir su-

PIONEER 
Pccohoptas Mine Bun, t $7.15 
SHULMISTRAS BROS. 

2405 W. 42nd St., 
Phfme UafMT.tte 6300

"Y WWW...——
IW> W»|II|

W. J. Freckeltan 
Coal Co.

Ąnthracite COAL Bituminoue 
Pochantas ii 
Railway Yar 

Fęrty-Sevęnth ajs
Phone: Yar<_ ___
įsteigta 1880

Musų reputaciją yrą išdirbta per 
ilgus ipetus, pardaviųSjime. aukotos 
ružies anglis — ir geru patarna- 
Mmu-

i n 11'■«"> "M 'T9R1T

PAŠAUK B APSKj 
LEONAS

FEDERAL _____
AND^LOAN ^ASSOCIATION

OF C«IOĄ0Q
2324 So. Leavitt Street

[• Tifonas CANAL 1679
JŲSTĮN MCKJBWICH, Prezidentas

k Prieš pat Vaitkui išskrem 
daųt iš New Yorko, Kleofas 
Jurgelionis buvo išvažiavęs au
tomobiliu į Washingtoną, D, 

*C., savo asmeniškais reikalais. 
Kelionėje jisai per radio prL 
■imtuvą savo mašinoje girdėjo 
‘pranešimus iši radio stočių apie 
skridimą. Sekmadienį buvo 
perduotas oro bangomis dramai 
tiškas aprašymas, k&ip lakui 
nas kovojo su audromis virš 
Atlantiko, kas padarė gilų įsi 
pudį j keliauninką,

n '*1 •r-' » ““ w

stogu dengimas 
ROOFLNG

Antrą trofeją laimėjo Dr. St. 
Riesis, kurs yra plačiai žinomas 
Chicagos lietuviams kaipo ge
ras medikas, o tuo pačiu kartu 
ir golfo lošėjas, 
tarė, praktikuokis 
f o srity t

"Trečią trofeją
A. J. Gussen iš Cicero, III. Jis 
yra geras dantų gydytojas, o 
tuo pačiu kartu neblogas 
sviedinio svaidytojas. Valio,

Sąvings, Building and Loan daktare, praktikuokis sporte ir 
Practice’ 
dlepį, r 
6:30 vai. vakaro.,

P-ąs Ray pradės duoti pąmo- 
kas tema wThe Ęffeatįve 
Speakfrig” penktadienį rugsė
jo 27 d.; pradžia 6:30 yaL var- 
karo.

P. CONRAD | 
ŠT<IDIQ 

420W.63rdSt
Ęn«lpWQQd 5883-5846 

)ąr grąžiau, njoderrilk 
kiau įrengta.

Muziką 
mes, Chiėagųs,, lietuviai, pąkani 
karnai. tu^im^r^rime porą tui 
kstančių jąuiųiolių, kurie gra- 
jiba visokius instrumentus, 
Turim jaunulių, kurie yrapai 
baigą muzikos kopservatoriįąą 
įr turi įgiję laipsnį “Maste? pf 
Music’5. r. h ■

Nenęspiai man teko susipa-i 
žiptį i? pasikalbėti su keliatu 
jaunuoliu, kurie yra pabaigę 
muzikos konservatoriją. Ūži 
klausiau, kodėl jie nemėgina 
Chięągoje sutverti orkestras 
vien \ tik iš lietuviu ir tą or-i 
kestrą pastatyti prideramoj 
aukštumo K' Gavau teigiamą 
Įątsakymąi porėtų,. ir labai no- 
;rėtų, het: vieni patys nepajėk 
gia suorganizuoti orkestros. 
Prigelbė tojų; iš sopesnės gentį 

. kartės,, kurie iš širdies ir 
peties paremtų — bent tuo 
tarpų nerado.

i šiuo atsišaukiu į Chicagos 
veikėjus ir sykių kviečiu atsi-

Pamokos arba klasės Chicai 
gos spulkų darbuotojams pra
sideda šiomis dienomis. Fąktii 
nai jos atsidaro šiandie, rugį 
sėjo 25 d., adresu 77 East} 
Monroe 
P-as Wm 
šiandię pamokas tema ‘‘Appi 
raišai of Real Ęstate. Pamokų 
laikas 8:15 vai. vakaro.
r/f. i .r’Mtj.'/’lHą I'* 1 V • t1

P-as James T; Wilkes dųošj 
pamokas tema --The Savings, 
Building and Loan Bookkeepi 
ang”. šios pamokos įvyks penki 
tadienį, rugsėjo 27 d., minėto jį 
aukščiau vietoj;; pradžia 8:3Q 

i vai', vakaro.
P-as Goodsmith duos pamoi 

kas tema “Fundamentais of

.H'I’.R’.TJ. JAJ. !1!!UL IMI jJ.MJNMKNWJWIIM.Wl

Hitai lif orCo 
470T So, Halsted St 

TeL YĄRDS 0803

toliau!
■' Antrais, prizų laimėtojais li
ko: A. P. Kvederas, J. Pake1, 
Dr. G. Bložis.

IŠ moterų laimėjo trofeją:
Miss J. Mileriutė iš JEvan- 

stoi^, III., Antrą prizą—Mrs. 
D. Kvederas.

Visos trofėjos ir prizai bus 
išdalinti bankiete, kuris įvyks 
greitoj ateityj,

-^Komitetas.

ALEKSANDRAS STANAITIS 
pęrąistaą m Šiuo nąsąųlių 

rugsėjo 22 dieną, 4:30 valan
da vakaue 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gbijęs Šiaulių 
apskr.. Žagarės mieste.

Amerikoj išgyveno 28 metus., 
Pąjiko dideliame nuliūdima 

mylimą moterį Emiliją po tė
vais Kučinskaitę. 2 dukteris* 
Marijoną ir Emiliją, broli Jw 
zapą ir broliene Paulina Sta
naičius ir ju šeimyną, pusbrolį 
Vincentą Stanaitį ir giminės, 
o Lietuvoj dukterį Ąleksandri- 
ną ir žen^ą Ąleksąpdra Kur- 
chinskus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4518 S. Fąir(ield Avę.

Laidotuves įvyks ketvirta- 
dienį rugsėjo 26 dieną., 8 yąį^ 
ryto iš namų i Nek, Pras. Pa
neles Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje ątjsįbm gedulingos pa
maldos už vėliomo sielą, o 1S, 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Yįsi a. ą. Ąlęks 
čio giminės, drąą 
tami esat nuoširdi 
dalyvauti t .
teikti jam paskutinį patąrnąvįi. 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
m. i?

Patarnaują laidotuvių dįęekt 
torius J. F; Eudeikis, Tetefo-

/Rušo Juožas J, ^ertmanavičiu^
■įlipei i 11

' Antras lietuvių transatlanti
nis skridimas jau įvyko!

Feliksas Vaitkus pasekė 
Darių ir Girėną!

Vįsas pasąulis susidomėjo 
šituo skridimu i— Lietuvos, 
Klaipėdos^ Fęlikso. Vaitkaus, 
Lituanicos II vardai iškelti 
pirmuose puslapiuose viso pa
saulio, laikraščių — pajudino
me žemę!

: Susijaudino, visa lietuvių 
:tauta; susijaudino visas pa
saulis! Ir yra kuo susijaudin
ti. Audra smarkiausia koki 
gali būti — pastojo Vaitkui 
(kelią viršuj okeano. Toki aur 
dra pragaištį neša lakūnams 
ir lėktuvams; Vaitkus sutiko 
tą smarkų priešą viršuj Atlan
tiko ir jį nugalėjo. Išeikvojo, 
gazoliną smarkioje kovoje sų 
gamtos galybe, pailso^

, Skristi toliau nebuvo gali-
Pasiekė Airijos šalį — 

reikėjo leistis iš virš debesų 
ąpt žemės, čia užpuolė jį 
miglos, tamsios miglos. Ne
galima buvo rasti aviacijos 
patogių laukų. Pamatė lygu? 
mą — iškirstą lauką. Leido-r 
si. Čia naujas pavojus. Pai 
matė tą airiai ūkininkai. Šir
dys jų nustojo plakusios — 
aky vaizdo j e neišvengtinos tra
gedijos. Vaitkus savo “Raitą
ją Gulbę’^ nuleido žemėn. Ai
riai ūkininkai bėga prie Litui 
anieos IJ manydami, kad ji 
sudužo; bėga gelbėti gal su
žeistą lakūną, arba paimt jo 
lavoną iš nelaimingo lėktuvo, 
Bet pakol jie suspėjo atbėgt, 
Vaitkus jau išlipęs iš. LįtuanL 
eos II žiuri ir tyrinėja,, ar 
daug žalos jo lėktuvui ištiko.

Leitenantas Feliksas Vait
kus stojo: I baisiem* kovon su 
gamtos šiti^kio^piį jėgomis įr 
jas nugalėjo!

Tai didvyris!
Neužilgo jis nuvyks j Klai’ 

pėdą, kur šituo laikų ein8 
smarki kova tarp lietuvių ir 
vokiečių. Kur maža Lietuva 
stoja kovon su didele ir žiau
dria Vokietija.

Žiaurus, kaip audrų dievai
tis, vokiečių vadas grąsiną 
Lietuvai. Karo pavojus tarp 

; Vokietijos ir Lietuvos kaip ir 
kibo ore. Bet šiandie tas 
smarkus vokiečių vadas, Hit
leris, mato, kad ne visi Lietui 
vos didvyriai yra mirę. Jis. 
gali dabar suprast,rfcad ne tik 
lietuviai savo 
turi savy didvyrišką 
bet įr tų lietuvių ainiai, 
tur giw§» yra irgi didvyriai,, 
ir jeigu vokiečiai pradės karą,, 
tai liętu'viąi stos jon taip, drą
siai, kaip Feliksas Vaitkus 
stojo kovon su gamtos, priešin
gomis galybėmis viršuj okea
no, ir nugalės .

Svarbus yra šitas momentai^

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

THE DAILY

kuriuo leitenantas Feliksas 
Vaitkus skrenda Kaunan. Jo 
didvyriška dvasia, jo drąsa, jo 
gabumas nugalėt gamtos prie- 
šenyb.čs parodė pasauliui,, kad 
jHetuvlai gali stoti baisiausiop 
kovon ir laimėti, Kada jis at
skris Klaipėdon, tai ir gyven
tojai to§ biažos šalelės pasi
jus esą gatbiŪgOS tautos vai
kais, ir nesiduos svetimai įta
kai paveikti.

Tik tokiais drąsiais žygiais 
galima tautus garbę ugdyti!

Gaila vien,, kad tam žygiui 
.musų išeiviją buvo tiek daug 
‘priešų.
r Butų galima daug daugiau 
džiaugtis, jeigu tas žygis butų 

‘ir mųąų Ūmos vieningumo, 
reiškiniu, Bėt šiandie prisek 
na užmiršt tuos visus priešus 
ir džiaugeis, kad lietuvių vi- 
Isuomene, nepaisydama savo 
-vadų užsikirtimo tą sumany- 
,ma rėme,, ir sudarė galimybę 
įrengt lėktuvą taip puikiai, 
kad jis išlaikė baisiausias au- 
-dras, Musų visuomenė paror 
dė Vieningumą svarbiu tauto? 
klausimu^ ir tas parodo, kad 
ja galima remtis.

■ > 'm- ■iii” t,—-ni'Ma. »*

Mm 1 —turm"i ui,■ ai

AUTOMOBILIU Tais.
AVTOMOBIUES SEP.

rw> myii.i M»ir »i į' jim ri"iu;i|iir""ir»w-!’iir 

RADIATORIŲ. FENPERIU fe 
ĘQDX TAISYMAS

Automobilių matev^jiniąs,. rądįątę- 
riu valymas, 100% garantuota.

R & 9 bboa$a$.ę AW 
h. ę. Reiche*. A J. F. , 

Keutner, Jr. 
įsteigtą 1920 ,

■" 'I........ P TF/IRO

Iš Lietuviu GoBinin 
kų Sąjungos

■■■ —!■!■■■ I u ĮI n SS

Ciane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8462

ORW

V y r a i! Pajudinome

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam dividendą 
nTrirri .....m m— ka& 6 mėnesiai. Prar

eityje išmokėjom 4% 
e kurie moka mėne
sinę -r- 5%.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABĘTO

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti iwwt akaitytajams sib 
sirasti, kur gatima nusipirkti jvairil paprasti ir nepaprastą 
daiktą, intaisą Ir reikmeną. Jeigu i|i telpančią čia skelbimą ue* 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite NąujįeiMMk Oanal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąą gausite įjsfąrmariją, jeigu tik 
jų bus galima gauti.____________ ________________ _

t ■ " ■ —1 ■ ■ ■ 11   ——
THfc BRIDGEPORT RQOFINQ COl

Ar.jūsų stogas reikalauja patai- 
g&SrtSSAff-'K 

taipgi darome Tuoki ' bUkorygtle

lankyti pas mąne į ofisą bile 
kurį vakarą tarp 6 ir 8 vąl. 
piaplanavimui, padiskusavimųi: 
ię suradimui budo ir priemo
nių suorganizuoti Chicagos 
lietuvių jaunimo orkestrą. Ir 
kaip greit susidarys nors ma- 
*ža. grupė žmonių, kurie norėtų 
itųrėti Cbkagoje lietuviu jau- 
inunbų orkestrą — bus pvadė- 
itąs darbai Vienų užtikrinu, 
kad orkestros vedėju turim, 
tik reikįą riUlW sųorganizuoB 
komitetą, kuris rūpintųsi pri^ 
traukt jaunuolius prie suda
rymą orkestros.

— A. ė<. Graičanąs, 
3310 So. Hal&ted St.

Chicago, III.
(Tel. Yąrds 316?,

. ...7i'Į»an.‘i'h ■»->?—T»........ .

< Kl. Jurgelionis 
Washingtone

/□U R

1’1 R t:D 
;DDENED 
EYES

RECOMMENDF 0
■ -tU 4\. YJ -.OS

JOHN 1*. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgicio, arba 
apdraudos nuo Ugnies, vėjo, ete^ jąirišaųk:

840 West 33rd Street
' TELEFONAS: YARds .2790 arba 2791. .

KEISTUČIO SKOUNIMOIRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJ E ■ ■ ' ? J
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/ Trečiadienis, rūgs. 25, 1935

Pasikalbėjimas Su Leitenanto
Felikso Vaitkaus Motina

* . ; ■ . ., ■ . E i. ' ' » .• ■;

Rašo žemaitės Marti
KLAUSIMAS: Kaip jautėtės, 

kaip gavote žinią nuo Feliksą, 
kad jis jau skris? ’ >

ATSAKYMAS: Pėtnyčios va
karą, rūgs. 20tą d., man pa
skambino Westem Union kom
panija ir perskaitė telegramą: 
“Leaving tomorrow morning; 
please notify father.”

• ( 1 t ■

riejo išvažiuoti, visi , kiti išvyko 
pas: Stungius.

čia vėl buvo užkandžiai 
karšta kava ir p. Kantano pa
rūpinta bačkutė alaus.

Vieni sėdo lošti pinaklį, kiti 
sikstiką. P-ia Stungienė metė 
kortas, spėdama lakūno laimę.? 
Pasirodė juodai. Kūrtą kitą pa-% 
bandžius padėjo kortas ir nu-; 
ėjo. Jos‘ veide matėsi gilus- sū-i 
simąstyinas. I

(Bus daugiau) r

7

PUBLIKOS BALSAI 
APIE SKRIDIMU

Boleslovas r Pužaus- 
<• kas sužeistas

CHICAGO. Į- Vakar.: rug
sėjo 24 dieną ' apie 4|fealAh'dą 
po pietų, Boleslovas Pužauskas, 
kuris turi taVerrią .adresu; 645, 
W. .18 St.,. jiko sutriuškintas 
automobilių kolizijoj. Pužaus
kui nulaužtos abį kojos ir dar 
8 žmoriėų guli ligoninėj.

Plačiau bus riytbj ^Naujie
nose”; ‘t • ■ •A-'".

• ■ 1 nįln'^»*i -M '■ ♦

CICERO
z

ėjau pas savo gerus draugus, 
p-nus Kartanus.

KLAUSIMAS: Ar jus mano
te, jogei Feliksas dabar išskri
do todėl, kad jis nebegalėjo 
pakęsti daugiau žmonių išme
tinėjimų, kurie pritruko kan
trybės laukti jo išskridimo ?

ATSAKYMAS: Visai ne.< Aš 
kaip tik prieš tai buvau jam

Aš po parašiusi- laišką, kad jis ne
to visą naktį jokiu budu nega- krejptų jokio dėmesio į paska
loj au užmigti. Mėginau viso
kiais budais sau įkalbėti, kad 
viskas bus gerai, bet tos <mano 
akys neužsimerkia ir gana.

KLAUSIMAS: Kaip sužino
jote kokiu laiku jis išskrido?

ATSAKYMAS: šeštadienib
rytą kaip 7 valandą per tele
foną mane šaukia Associated 
Press ir klausia: “Do you know 
when your son left?” Aš atsa
kiau: “No. I only know that 
he will leave this morning.” 
Man pasakė: “He hopped off. 
this morning at 5:45. Have you 
anything to tell us?” Aš at
sakiau: “I am not prepared to 
say anything yet.”

KLAUSIMAS: Ką jus tada 
darėte?

ATSAKYMAS: Aš paėmiau 
Grieyhound busą tą patį rytą 
ir atvykau pas savo dukterį, 
kuri vos penkios savaitės atgal 
ištekėjo už Dr. Russell, 2515 
W. 69th. St., Chicago. Ten aš 
radau daug amerikonų laikraš
čių reporterių įr “cameramen”; 
mane tas nustebino, nes to dar 
visai nesitikėjau.

KLAUSIMAS: Ar jus turėjo
te pasikalbėjimą su jais?

ATSAKYMAS: Taip.j Aš bis
kį su jais kalbėjau. Bet kada 
mano neva kalba tilpo laikraš
čiuose, tai joje buvo daag ju 
pačių pridėta.

KLAUSIMAS: 
darėte?

ATSAKYMAS:

Ką jus tada

Vėliau aš nu**

lūs; kad jis lauktų dar biskį, 
jeigu jis mano, kad yra pavo
jus.

KLAUSIMAS: Kokia yra jūsų 
opinija apie laikraščius, kurie 
mokina ‘mylėk, artimą savo, 
kaip ir save*, o betgi taip prie
šinosi tokiam svarbiam žygiui?

ATSAK.: Aš pati visai nie
ko neskaičiau, bet man kiti pa 
šakojo. Beabejo, aš labai užsi
gavau. Juk jie turėtų žinoti, 
kad mano sūnūs > nieko blogo 
nemanė, bet gero norėjo pada
ryti.

KLAUSIMAS: Ką manote 
apie tuos žmones, kurie nieki
no per radio jūsų sunaus is
torinį skridimą į Lietuvą?

ATSAKYMAS: Jie turėtų vi* 
si būti perspėti ir priversti į- 
rodyti, kur randasi teisingu
mas Jų žodžiuose. '

KLAUSIMAS: Ką veikėte, 
kai išėjote namo su savo duk- 
tere?

ATSAKYMAS: Iš pp. Kartū
nų, pas kuriuos išbuvau visą 
šešt. naktį; nedęlioj apie pietus 
sugrįžau pas dukterį ir tuoj 
nuėjau gult. Maniau, kad da
bar galėsiu* ilgai pasilsėti. Bet 
kur tau, vos pusvalandį pamie
gojau, ir vėl visokios mintys 
pradėjo galvą suktį.

KLAUSIMAS: Ką tada • da 
tėte? Gal ėjote į JjąŽnyčią? .

ATSAKYMAS: Ne. Aš esu 
tokia šiaudinė katalike, kad vi
sai užmiršau bažnyčią.

Ne. Aš esu

K. G. Umežis, 4607 So. Tai- 
ma nave., Chidago, rašo: 
Man labai linksmą, kad musų* 
Vaitkus išskrido ir laimingai 
perksrido Atlantiką. Ką dabar 
turės sakyti tie priešai, kurie: 
;aip smerkė > skridimą ? i

Aš laikiaus tvirtai ir teko ąir 
daugeliu aęgumentuoi dėl klau
simo, ar Vaitkus skris? Aš 
jiems pasiūlydavau $10.00 prješ 
$1.00 laižybų, kad užbaigti gin
čus. Ir šaukė ir šineižė “Nau
jienas” ir p. Grigaitį kaip tik 
tie, kurie nedėjo ir skridimo* 
nerėmė. Dabar užspringo visi’ 
priešai. ’

Anna<J. Marąuardt, 3544 S.
Union avė., rašo: -

Aš visą laiką nenustojau vil
ties, kad musų drąsuolis, Įeit. 
F. Vaitkus, mus neapvils. Da
bar jis parodė “eretikams”, kad 
iš nugalėjo visus priešus ir 

audringą Atlantiką. Mums 
džiaugsmas, o jam garbė. O 
tie, kurie jį šmeižė net oro 
bangomis, nuleis nosis..

Valio, valio Vaitkui už van-’ 
denų, Kaune! Mums gi džiau
gsmas yra turėti lietuvį did
vyrį. More power to him!

M. karčauskas, 5749 South 
Whipple st., rašo:

Mano troškimas igjilpfldę* 
Visuomet maniau, kad Vaitkus 
skris, ir savo draugams ir skri
dimo priešams š&kUu, jogei 
dienraštis “Naujienos- įeisiu” 
gas žinias paduoda apie skri
dimą, ir šiandie jau visi mato 
ir žino tai.

Ir koks man buvo džiaugs 
irias, kai šeštadienį, rūgs. 21 d. 
nusipirkęs “Daily Times”, pa
mačiau pirmame puslapy, kąd 
gerb. Įeit. F. Vaitkus išskrido 
iš New Yorko į Kauną. Aš 
velijau jam savo širdy kuoge- 
riausio pasisekimo ir laukiau ne
kantriai tolesnių žinių.

Veliju Įeit. Vaitkui užbaigti 
kelionę į Lietuvą.

Kelpšienės atžymas Nariui.

Penkiadienį, rilgsėjo 20 d., 
“Naujienose” buvo šhieižimas 
United Conferdnce (ten jokio 
šmeižimo nebtiVo. — “N.** 
Red.) prieš aukštas maisto 
kainas. Kodėl tiė asmens, 
kurie įdę-jo tą straipsnį, neatei
na ant susirinkimų? O ines- 
nežinom kad bus ?

Tas tai ir melagystė. Kas* 
eina į draugysčių susirinki
mus, išgirsta raportą delegatų 
ir žino, kas yra, kaip i^ kada. 
Aš atsiprašau, nfehoriu tą as
menį užgauti. Bet jeigu aš 
nežinau, kas esu,' tdi kr tamsta 
žinai kas tamsta esi? 1 Taip- 
pat darbininkas žmogus, kaip 
ir visi. ‘

Aš, žinau, kad aš darbuo
tuos su tarptautiniais žmonė
mis, bet ne su komunistais. 
Jeigu šie žitionės yru komunis
tai, tai ir tamsta komunistas. 
Bet aš nebijau* su tarptauti
niais žmonėmis dirbi ir nebi
jau. į Lietuvių Liuosybės, sve
tainę nueiti. O tamstos bijo
tės į šv. Antano parapijos sve
tainę eįtii > Jųs bile kur norite 
triukšmą daryti ir visus-kan
džioti.

Bet gana t^&^tbs., Prašau 
J susirinkimą ^ąąiiškai^Uiti

ir veidu į i veidą žiūrint pasa
kyti,. ritau, kuri arba kuris iš 
triUsų delegatų yra komunis
tas, Bet mari turite parodyti 
iš tikro, kad aš komunistų 
tarpe dirbu. AŠ žinau, kad aš 
su tarptautiniais dirbu.

Klebonas serga ir aš niekad 
nebijojau pas kleboną nueiti 
(niekas ir nesakė, kad tarnsta 
bijojai. ■— “N.” Red.), kadan
gi aš esu parapįjdnka ir dir
bu parapijai. Aš apsiėmiau 
Visuomenės darbą. Aš šį dar
bą dirbu- savo vaikams" Aš 
galiu iškentėti, truputį susilai
kyti nuo valgio, bet mano vai
kučiai neiškenčia.

Darbas jau Yra pradėtas. 
AŠ savb raportą draugystei 
pranešiau ir pasakiau, kas 
yra; iri nutarėm nelaukti. Bet 
dar su vienu mass-mitingu 
nieko nepadarysim. Ritą gal 
gausim, toliau pamatysim.

Atsiprašau gerbiamo kores
pondento, bet tokių dalykų ne
dera į‘ “Naujienas*? rašyti, ir 
tegul buria paskutinis. Ge
riau asmeniškai ateik ir pasa
kyk, jeigu tamsta teisybę šne
ki; Kodėl tamsta bijai ateiti 
iri pasakyti man į akis? 
nebijau ir nepykstu.

Aš 
.Aš esu 

tokia, kuri užsigauna už tei
sybę; bet už melagystę tai už
pyksta. Atsiprašąu už savo 
tokius žodžius, bet prašau, 
ateiti.

— E. Kelpšienė, rašt.

Mirė Lewis Vaišno 
ras Wisconsine

Gauta telegrama iš Wiscon- 
sino, kad mirė Lewiš Waišno- 
ras, 60 metų, gyvenęs Lynden 
Station, Wisconsin. ' Waišnoras 
mirė sekmadienį, rugsėjo 22 
dieną, 5 vai. po pietų.
' Jis turėjo" daug draugų ir

Laukė Žinių Apie Vaitkų 
Per Visą Naktį

Rašo žemaites Marti

Keliolikai valandų praslinkus 
po Vaitkaus išskridimo iš New 
Yorko, būrelis chicagiečių pra
dėjo rinktis A. Kartano vaisti
nėje. Baigiantis dienai ir die
nos darbams, tas būrelis didė
jo, taip kad apie 11-tą valan
dą vaistinė buvo gerokai sve
čių prisipildžiusi. Apie tą laiką 
kiekvienas iš susirinkusių ti
kėjosi gauti kokią nors žinutę 
iš Vaitkaus kelionės, ir neapsi
vylė.

Gauta pranešimas, kad Vait
kus buvo pastebėtas skrendant 
Atlantiką arti Newfoundland.

Visų ūpas buvo pakilęs, visi 
džiaugėsi, šiuo tarpu p-ia KAr- 
tanienė visus pasikvietė butan. 
čia ‘ ant stalo buvo paruošta 
užkandžių. Kviečiami ir ragi
nami visi svečiai linksmai už
kandžiavo. ALTASS pirminin
kas r ir jo žmona jautėsi abu 
ypatingai gerame upe ir labai 
svetingi.

P-ia Vaitkienė, lakūno moti
na, matomai pilna pasitikėjimo 
sunaus pasiryžimu ir gabu
mais,, nerodė jokio susijaudi
nimo. Ji buvo tikra sunaus 
pasisekimu. Tokia mintim rė
mėsi lakūno sesuo Antoinette, 
jos vyras * Dr. Russell ir visa 
grupė. •“

šito džiaugsmingo ūpo, laiku 
atvyko gerb. konsulas Kalvai
tis su Dr. Davidoniu.

Dr. Davidonis entuziastiškai 
ir gyvai atpasakojo lakūno pa
sikalbėjimą su juo telefonu 
prieš išskridimą.

Beužkandžiuodami, bet. kuo
ne visi lyg kokią žaizdą širdy 

- t

turėdami stovėjom aplink sta
lą. Su stikline rankose sveiki
nom konsulą, sveikinom Lietu
vą su dar vieno jos sunaus pa
sišventimu.

“Šio 
nauda 
kiu”, 
vaitis.

Staiga užgeso
sos!... Truputį

Šimtai Doleriu Prizais Už 
Gražius Kūdikius

žygio pasisekimu ir 
Lietuvai 
pareiškė

pilnai pasiti- 
konsulas Kal-

Buvo

Narvi- 
sugry- 
pat jo

elektros švie- 
vėliau patirta, 

kad visam, name tamsu, 
tamsu visam pusbloky.

Lyg'susirūpinęs, p-as 
das, išėjo. Kiek vėliau 
žęs pranešė, kad taip
name buvo tamsu ir jo duktė 
buvo labai* nusigandusi.

Kai p-ia Kartanienė atnešė 
ir uždegė keletą žvakių, susi
rinkusių tarpe viešpatavo ne
paprasta tyla... Ką visa tai 
reiškia?

Priėjęs prie p-ios Žymontie- 
nes, Dr. Draugelis išsiėmė 
laikrodį ir pastebėjo, kad yra 
lygiai 11:30 valanda, ir visai 
pątylom pareiškė:

“Kad bučiau prietaringas, 
tai Šį įvykį paskaityčiau blogu 
Ženklu.*’

Tiesa, apie šį laiką musų la« 
kūnas galėjo jau skristi ant
rąją puse okeano. Nėra ma- 
žiausios abejonės, kad kiekvie
nas iŠ čia buvusių ką nors pa
našaus pamanė, ir gal -būt tik 
savo kaimynui pasakė.

Tolimesnių žinių iŠ lakūno 
progreso nebuvo gauta.

Ūpo pataisymui p-aį Stun
giai pakvietė susirinkusius pas 
sdve į bungalow, kur buvo švie
sos. Atsisveikinę su p. Kalvai
čiu ir Dr. Davidoniu, kurie tu-

Chicagoj, nes seniau, apie' 5 
metus atgal, yra gyvenęs Ci- 
ceroj e ir Chicago j e, Bridgepor- 
to apielinkėj.

Levris Waišnoro laidotuvės 
įvyks Chicagoj.

*' .......... ' ..........■—»—

CLASSIFIEDADS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kuiįo bižnio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm nejhi pirksi te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.
........ II ——ui, ■ —.

Musical Instruments
. ,r_ _ ,

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI!
< IŠPARDAVIMAS

Per 85 metus pardavinėju accordio- 
niis, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
iu dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

pranešimai
Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

JeiKU nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31 d.
Metas tuoj visiems rašytis

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) 

*» • __

Extra —■ Cicero — Extra. — Kad 
'Ciceros lietuviai nebotu politikierių 
skaldomi i daleles ir kad tų išven- 
Kus ateinančiais miestelio rinkimuo
se, visu lietuviu drauKiju reprezen- 
;antų ir veikėju viešas susirinkimas 
vyks rUKsėjo 25 d;, š. m., 8 vai. vak., kas ant ūkės. ________________

bažnytinėj svet., Cieeroj. Kviečia |2 p. p. J. Paulauski, 3211 S. Lime
Am, L. P. Kl. Komisijos rašt. 

. į, Pr. J« Vitkus.
Namų Savininkų ir Piliečių Susivie

nijimas ant Town of Lake (Pro- 
>erty Owner’s and Citizenš Ass’n) 
aikys mėnesini susirinkimų ketvir
tadieni ruKsėjo* 26 d., 1935, parapijos 
svetainėj, 8 vai. vak. Rašt.

■

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

Help VVaitted—Malė 
Darbininkų reikia

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

REIKALINGAS patyręs prie kar
vių melžimo ir kitų darbų darbinin- 

AtsiŠaukit nuo 10 iki
Street.

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
kuris gali dirbti ant vyriškų ir mo
teriškų drabužių.

4800 So. Kedzie Avė.

CLASSIFIED APS)

Help Wanted—Female 
« DUrbininkių reikia

REIKIA patyrusios merginos prie 
namų darbd. Nereikia skalbti nei 
virti. Vakarais Kalės važiuoti na
mo. Reikės pridaboti vaikus. Rein- 
Kold 2824 LoKan Blvd.

■ ............  ■—II. .. ...................  I !■■■■■

REIKALINGA patyrusios veiter- 
kos i restauranta, Kerą mokestis 
darbas ant visados. Bernice Lunch 
Room, 506 W. PershinK Road.

Automobiles
PARDAVIMUI Studebaker auto

mobilius, 1930 President 8, Keriau- 
siame padėjime. Našlė nemoka va
žinėtis. Parduoda piKiai. Kas pir-1 
mesnis, tas laimės. Atsišaukite po 
4 vai. vakare. 1324 S. 49 Avė., 
Cicero, III.
----- ------ !------------ H------------------- -------------------

NIEKO NEIMOKfiT — 1* iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
OverhaulinK, body taisymas, malė-1 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas. towinK dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845
1

Situation Wanted 
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ŠĮ SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA

.... i 1          j „

IEŠKAU darbo i saliuna už por
teri ar bar tenderi, esu patyręs, jir- 
ba Kaliu dirbti ant farmos. 
49 metų, nerūkau ir neKeriu. 
šaukite Joe Izdonas, 6609

Esu 
Atsi- 

South

Šį vakarą bus žingei
dus “Naujienų” radio 

programas
Dalyvaus kvartetas, trio ir 

solistė, Kaimiečių kvartetas, 
kuriame dainuoja, Miss Albina 
Trylikaitėį1 jMijss Atlasė Rim- 
kaitė, Mr. Jonas Rukštela, Mr. 
Pranas Pūkis. 

t •

Merginų trio, Miss Elena 
Rimkaitė, Miss Stasė Rimkai- 
tė ir Miss Albina Trylikaitė.

Solistė, Miss Lilija Stuparai- 
te.

* ' • J- ,• ’ U .

Dalis programo ir keletas 
specialių dainų bus skirta pa- 
grebimui 
kaus.;;

Užtai, 9 valandą šį vakarą 
atsukite savo, 
WSBC

Announceris A. Žymantas.

lakūno Felikos Vait-
i A ' >’■ ■■

,t- Y ■ 'i;,. '><' į .

, radio į stotį

/ S'

Laiškai atėję i Nau
jienų ofisą

• •, , , h • 1 *

Joseph Augumas
J. čiliauskas (SLA. 6 ApĄ;
Mr. Dalkus
A. Ląlorenčius
Jennie Lapinskis
Jos. Pucita (iš Lietuvos)
Mary Sąbucka (Reprešenta 

tive Lithūanian Workęrs)
Mr. Tasuvįch 
Barbora Žakas.

. ‘ ir IM-

y
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dikiŲ paveikslai 
“Naujienose” 

_■ •• , ■ r .........4,^ •. : . ;

Pirmadienio “Naujienose” 
tapo pranešta dpiė kūdikių 
gražumo kontestą. šimtas do
lerių bus išdalinta kaip prizai 
keturiems gražiausiems lietu
vių berniukams ir mergai
tėms.. : : ;

Pirmas prizas — $50; ant
rai1-— $25; trečias — $15; 
ketvirtas — $10.
- Kad gauti šiuris prizus, rei
kia kūdikius riufotografuoti 
Hoffman fotografiją studijoj 
adresu 14 Wešt Washington 
Street. Atsilankyti į studijas 
šiuo reikalu reikia antradie
nių ir ketvirtadieniiį vakarais 
iki 9 valandos. * ’ 
j Fotogriafijos nieko nekaš
tuos. Nufritogrdfuotų kūdikių 
paveikslai būš "dėdami “Nau
jienose”. Ir nufotografuoti 
kūdikiai įeis Į lioritestg^. Kon- 
testo pabaigoj keturiems lai
mėjusiems kūdikiams — bus 
įteikti prizai.

Mes esame daug girdėję ir 
skaitę apie kriritestus. Mes,
lietuviai, jau turėjome gražuo
lių merginų kohtestuš. Dabar
gi pradedama; kūdikių gražu- tūos.

■ '■1 ■ '■ '» 1 m 11 ...........u. 1 .i.

mo kontestas., .Ir kūdikių kon- 
testai, tam tikrais atžvilgiais, 
yrą ;tur būt; syarbesni už su
augusių gražuolių kontęstus.

Iš gražių kūdikių juk dau
giau galimą tikėtis įšauksiant 
gražias męrginas ir . gražius 
vyrus. Gražių kūdikių pa
veikslai ne vienos motinos ar 
tėvo dėmesį atkreips į save, 
paskatins juos labiau susirū
pinti ir savo kūdikių sveikata 
ir auklėjimu.

■ Toliau, kuriam tėvui ar mo
tinai nemalonu, kad ir sveti
mi žmonės pripažįsta jų vai
kus kaip gražius ir priima į 
kontestą? ' Ir, pagalios, pa
tiems dabartiniems kūdikiams, 
o eilei metų praslinkus, mer
ginoms ir jauniems vyrams, 
ar ne malonu bus pažiūrėti į 
savo paveikslus, tilpusius lai
krašty gal kelioliką metų at
gal lietuvių kūdikių gražumo 
konteste?

* Taigi neatidėliokite. Atsi- 
lankykite į Hoffman paveiks
lų studijasJr.leiskite nutrauk
ti jūsų berniuko ar mergaitės 
paveikslą. To paveikslo nu
traukimas, kaip jau pasakyta 
aukščiau, jums nieko nekaš-

AUKŠTOS RŲŠIES ANGLYS^
'■ ■ -į ■ ■•'

P-nas; Jonas Janasek, savininkas Continental Coal and 
Čoke Co., imtĮs ytft anglių biznyje nuo 1912 metų, turi 
išdirbęs reputaciją į>ar.daviriėjime aukštos rųšies anglių. 
Pirkdami čia.gaUšite ftŲSI, SVORĮ, PATARNAVIMĄ. Del 
anglių, maifciįĮ Jęba Ūlyvoą šąukit

CONTINENTAL COAL and COKE CO
Wholesale and Retail

2802 38th Street Tel. Lafayette 1100 
atsakantis dastatymas visur.

r
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* Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Iš PASAULINĖS parodos malkos, 
ilKos ir trumpos. Vežimas apie 
l¥st tono — $5.50 pristatytas.

Republic 6100

RENDON 5 frontiniu kambarių 
flatas, naujai dekoruotas, 3 lubos. 
Yra elektra, vana. Renda pipfi.

1918 S. Halsted St.
M..........  ■ ■--- ■ 1 ............ 1 —

Furnislied Rooms

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU nF
• CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

3204 So. Halsted St.

PARSIDUODA tavern ir Jight 
lunch. 
traffic. 
gelžkelio,

Kampinis namas. Geras 
Tarp didelių dirbtuvių ir 

Biznis geras.
1701 S. Canal St

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and LoriK Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

PARDAVIMUI tavern ir annex. 
Geroj vietoj, prie biznio gatvės. 
Transferinis kampas. Partnerių 
nesutikimas—$1200. Hemlock 9789.

KURIE noritė turėti koki nors 
Insurance ant namo.. fornišių, auto
mobilių, ar kito ko, priduokite savo 
vardų ir adresų tuojaus. Brangios 
vertės suprizas dovanai dėl jūsų yra 
kuris jus nudžiūgins. Kazys Urnikas. 
Adresuokite Chas Umich, 56 W. 
Washington St., Chicago, III.

PARDAVIMUI tavern už cash ar
ba mainysiu i automobilį. Gera 
vieta, visokių tautu apgyventa. Tu
ri būt parduotas greitai.

2707 N. Sawyer Avė.

TAVERN parsiduoda. Randasi 
ant gražaus kampo. Geriausia vie
ta ant South Sidės. Tikras barge- 
nas. 6556 So. State St 
»■■■»*«■■■■■■■■«■■............ ■■■■■■■■ i —

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANTI 
GAUSIT GARDŽIĄ 
VAKARIENĘ! 
TURĖSIT 
GOOD TIME)

SOKOL HALL 
2345 S. Kedzie Avė.

SEKMADIENY,
SPAU0-0CT. 13 d.

“NAUJIENŲ” 
BANKIETE

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

ADAMS
143rd St ir Archer Avė.

• ' Lockport. Illinois.

Rėal Estate Eor Sale 
Namai-žeraS Pardavimui

PARDAVIMUI piKiai — 
Kedzie Avė., 2 aukštų muro 
115 peuų UMMM1V, O JUOUU UlUtlO 

krautuvė ir šokiams svetainė, tinka
ma mitihKams, Ir vestuvėms. Ge
riausias pirkinys Ši mėnesi.

D. J. RILEY, 
3044 Wėst 40th Place 

Lafayettė 4893.

4049 S. 
_ namas, 

pėdų ilgumo, 8 flatų didelė

NAMAS Cieeroj 2 flatų, medinis 
po 4 kambariui, taipgi vieno floro 
rakandai nebrangiai iš priežasties 
vižiuoju i Lietuvą. 1416 So. 50th 
Court, Cicero,




