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Lakūno žmona keliauja į Kauną

Lėktuvas sužalotas tik iš oro

Aukos

nu-

ras

Buvęs

sergadar yra

ORR DIDELIS GAISRAS SYDNEY

Norve

Nuostoliai siekia
siekia

Lenkai teisia žydą už 
įžeidimą Hitlerio

Nuteisė kalėjiman 13 
ūkininkų už sutruk

dymą varžytinių
TOKIO, rūgs. 25 

nės žuvo įgriuvus 
lietų Hitachi Vario kasyklai

Angliakasiai dar ne 
susitaiko su kasyk

lų operatoriais

OSLO, rūgs. 25 
kijos jurininkų unija savo su
sirinkime nutarė dalyvauti blo
kadoje, jei toji butų paskelbta 
Italijai, ištikus karui.

Lietuva prižada 
gerbti Klaipėdos 

vokiečių teises

Susekė graftą Colo 
rados valstijoje TOKIO, rūgs. 25 

poniją šiandie perėjo tyfunas, 
kuriame žuvo 48 žmonės. .Apie 
100 žmonių pasigendama. Taip
jau pasigendama vieno laivo su 
19f pasažierių ir 13 narių įgu

3 užmušti, 40 sužeista 
valstiečių kovoj 

Jugoslavijoj

NRA priklausys nuo 
industrijos, sako 

prezidentas

šis tyfunas buvo penktas, 
kuris perėjo i per Japoniją per 
pastaruosius tris mėnesius.

Kad kokios, tai Felikso Vaitkaus lėktuvui gali tekti neto
limoje ateityje atlikti dar vieną žygį per Atlantiko okeaną, bet 
jau ne iš vakarų į rytus, o iš rytų į vakarus.

Toks sumanymas kilo Lietuvoje.
Lietuvos karo aviacija pasiūlė Aero Klubui partraukti Li- 

tuanicą ir ją suremontuoti savo lėšomis, idant paskui, kai ateis 
tinkamas sezonas, butų įvykintas skridimas per Atlantiką į 
Jungtines Valstijas. Lėktuvas pasiliks Įeit. Vaitkaus nuosavybė.

Taigi, nors Lituanica dar guli sužeista tolimoje Airijoje, 
bet ji Lietuvoje gimdo svajones apie naujus drąsius oro žygius.

NEW YORK, rūgs. 25. — 
Jaunas negras Joe Louis, kuris 
vakar knokautu nugalėjo bu-

WASHINGTON, rūgs. 25. — 
Minkštųjų anglių kasyklų ang
liakasių streikas tęsiasi, ang
liakasių unijai vis dar neįsten
giant susitaikinti su kasyklų 
savininkais dėl naujo kontrak-

Valdžios namų staty 
bos projektai nu

ėjo niekais

•^VARŠAVAcrhgš.;',<?f5i ‘y 
das pirklys Nahum Halberstad't 
yra teisiamas Lenkijos teismo 
už įžeidimą svetimos valstybės 
galvos, būtent Hitlerio. Tą į- 
žeidimą padaręs priviatiniame 
laiške Vokietijos firmai, ku
riame jis nepalankiai atsiliepė 
apie hitlerizmą.

6 jurininkai žuvo au 
drai apvertus valtį

Sudarė Ispanijos 
kabinetą

— 37 žmo- 
del dideliu

Kalėjiman iki gyvos 
galvos už nušovimą 

5 žmonių

Norvegijos jurinin 
kai rems Italijos 

blokadą 0

SKIRIAMA*NAUJAS ŽYGIS “LITUANICAI II

Audra sudaužė laivą 
i uolas; gal 11 žuvo

Felikso Vaitkaus žmona nori tuojaus iškeliauti Lietuvon, 
kur ji susitiks su savo pagarsėjusiu vyru.

Jei bus suspėta viskas paruošti kelionei, ji išplauks šį va
karą, 10 vai., laivu Acųuitania.

Negras Joe Louis Ii 
ko kumštininkų 

karalium

POTTSVILLE, Pa., rūgs. 25. 
—Broliai Joseph ir Philip Bru
no, buvę republikonų politiški 
bosai, mažame angliakasių mies
telyje Kėlayres,.; kurie paleido 
šūvių papliaupą į prieš-rinkimi- 
nį demokratų paradą ir nušoyė 
penkis, žmones, liko rasti kalti 
už pirmo laipsnio žmogžudys

Pertaisymas lėktuvo 
pražudė lakūną 
Post ir Rogers

Pareikalausiančios, kad tautų 
sąjungos taryba pritaikintų 
Italijai pabaudas, jei toji 
pultų Ethiopia

DENVER, Colo., rūgs. 23.— 
Valstijos raštinėje ir svaigalų 
laisnių 
didelis 
šaukti 
posėdį

PLAINS, Mont., rūgs. 25.— 
Avių piemuo Major liko už
muštas avies, kurią užgavo 
traukinys ir išmetė augštai į

BERLYNAS, r. 25. — Hit
leris įsakė pertaisyti Vokietį 
jos istoriją, ypač naujesnių lai
kų, kad ji atitiktų nacių norui.

ANDREW, N. C., rūgs. 23. 
—Penki žmonės liko vietoj už
mušti jų automobiliui nušokus 
puo kalnų kelio ir nukritus 500 
pėdų.

žuvo Japonijos 
kasykloje
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' GENEVA, rūgs. 25. — Ilgam 
pasitarime su Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriu .Lozorai
čiu, Francijos premieras Lavai, 
Anglijos atstovas Eden ir Ita
lijos atstovas Eden ir Italijos 
atstovas Ąloisi išgavo Lietuvos 
prisižadėjimą pilnai apsaugoti 
vokiškos mažumos teises Klai
pėdos krašte ateinantį sekma
dienį įvykstančiuose to krašto 
seimelio rinkimuose.

Į Lozoraičio prižadą žiūrima 
kaipo į atsakymą Hitleriui, ku
ris savo kalboj reichstagui aš
triai puolė tariamąjį “persekio
jimą” Klaipėdos vokiečių.

Manoma, kad šio^ trys val
stybės praneš Vokietijai diplo
matiniais keliais apie šį Lietu- 

I vos prižadą.
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GENEVA, rūgs. 25. — R 
tikrų šaltipių patirta, kad An

Buvo tikimąsi kaip vakar 
baigti derybas, bet derybos 
užsikirto ir prie jokio susita
rimo neprieita. Derybos tęsia
mos.

ROSWELL, N. M., rūgs. 25. 
—Lindberghas, kuris šalę avia
cijos pradėjo užsiimti ir moks- 
u, kartu su vienu finansininku 

atskrido į čia prižiūrėti prof. 
Gaddąrd darbams. Pastarasis 
dirba rakietas kuriomis galima 
jutų pasiųsti instrumentai į 
erdves ir tai daug augščiau, 
negu gali pasiekti baliunai.

Atvykęs Lindberghas tuoj aus 
įsikinkė į darbą gelbėti moks
lininkui dirbti tas rakietas, 
pataikant jo aviacijos žinias.tai nesiskaito ir visi žiuri tik 

j Joe Louis.
Joe Louis ketina ateinančią 

vasarą kumščiuotis su vokiečiu 
Max Schmelling, o po to siek- 
tis čempionato.

Max Baer sako, kad jis dau
giau nebesikumščiuos. Jis iš 
kumštynių pasidaręs užtektinai 
pinigų ir dabar pirksiąs didelį 
ūkį, kur auginsiąs gyvulius. 
Betgi Baer mano, kad Brad- 
dock niekad neis kumščiuotis 
su Joe Louis ir todėl pastarą- 
jam niekad neteks laimėti čem
pionatą. .

Prieš pat šias kumštynes Joe 
Louis apsivedė su chicagiete 
Marva Trotter ir neužilgo išva
žiuos medaus mėnesiui.

HAMILTON FIELD, r. 20.— 
Kareivis užsimušė iškritęs per 
atsidariusias bombų lėktuvo du
ris. Durys atsidarė kareiviui 
netyčiomis palietus bombų mė
tymo rankienę.

SYIDNEY, Australijoj, r. 25. 
— Didžiausias gaisras miesto 
istorijoj siaučia Darling prie
plaukoj. Jis sunaikino daug 
Vilnų sankrovų ir sandėlių ir 
daug vilnų 
$5,000,000.

departamente susekta 
graftas. Galbūt teks 
nepaprastą legislaturos 
tą graftą ištirti.

ALTASS iždas seniai išsisė
męs, tuo tarpu kai susidėju- 
sipse aplinkybėse atsirado ūmių 
reikalų. Aukščiams paminėtos 
aukos ir kitos, kurios diar 
įplauks, ir yra jiems skiriamos. 
Prie šios progcsi prašome, kad 
visi asmens ir komitetai, pas 
kuriuos dar yra sukeltų skridi
mo reikalams pinigų, juos be 
atidėliojimo prisiųstų.

Lindberghas domisi 
stratosferos ra- 

kietomis

BOLIVAR, Mo., r. 23
Mary Robinson liko nuteista vi
sam amžiui kalėjiman už pri
sidėjimą prie nužudymo savo 
vyro, kad gauti jo apdraudą, 
Jos sūnūs, kuris pirmiausia 
prisipažino prie nužudymo te* 
vo, jau pirmiau liko nuteistas 
visą amžių kalėti.

BELGRADAS, rūgs. 25. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 46 
sueista susirėmime tarp šimtų 
valstiečių ir darbininkų, kurie 
dirbo buvusiam Hapsburgo dva
re netoli Jugoslavijos-Vengrijos 
sienos.

Valdžia pasamdė darbininkus 
prie nusausinimo darbų. Vals 
tiečiai gi į juos žiurėjo kaipo j 
atėmusius jiems priklausančius 
darbus.

WASHINGTON, rūgs. 25.- 
Prezidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad NRA ateitis dabar iš
imtinai priklausys nuo pačios 
industrijos. Dabar pati indus
trija turės tvarkytis ir gintis 
nuo čizelerių, ar jiems visai 
pasidudti.

Prezidentas neužilgo išva
žiuoja į Pacifiko pakraščius, 
kur aplankys ir San Diego pa
rodą.

ginti tautų sąjungą pritaikin
ti Italijai statute numatytas 
pabaudas, jei toji ginklu pultų 
Abisiniją. Italija gi visus tau
tų sąjungos taikos pasiūlymus 
atmetė.

Rytoj gi susirenka tautų są
jungos taryba, į kurią Abisi
nija dar sykį atsišauks, kad ją 
apgintų nuo Italijos įsibriovi- 
mo.

advoka 
savinin

LONDONAS, rūgs. 25. — 
Smarki audra, kuri perėjo šiau
rės jurą, sudaužė į uolas palei 
Bridlington žvejų laivą Skeg- 
ness.

Nėra vilties, kad nors vienas 
iš buvusių laive 11 žmonių bu
tų išlikęs gyvas. .

48 žmonės žuvo 
smarkiame Japoni

jos tyfune
nes nors

yra tikras čempionas, Jim Brad-

Kalnuoti laukai prie Ballinrobc miestelio, Mayo kauntėj, Airijoj, kuriuose pereitą sekmadienį, 
perskridęs Atlantiką, nusileido lakūnas Įeit. Feliksas Vaitkus. Nusileidžiant, dėl didelio žemės 
nelygumo, skaudžiai nukentėjo “Lituanica II”. Tolumoje matytis miglos, kurios beveik ten nie
kad neišnyksta, šie laukai priklauso motinai p, Conroy, kuris šį atvaizdą pridavė per Dr. A. 
L. Davidonį.

Jury rekomendavo juos 
teisti kalėjiman iki gyvos 
vos.

Jų penki giminaičiai liko 
ti kalti už antro laipsnio žmog
žudystę.

Chicagai ir apielinkd federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt nepastovus, biskį vė
siau. j

Saulė teka 6:40, ledižiasi 6:-

MASKVA, rūgs. 23. •— Se
natoriaus J. Hamilton Lewis iš 
Ilinois, kuris atvykęs į Maskvą 
susirgo plaučių uždegimu, pa
dėtis esanti labai rimta, nors 
ir nesanti visiškai beviltinga.

WASHINGTON, rūgs. 2. — 
Prekybos departamento avia
cijos nelaimių taryba nustatė, 
kad lakūnas Wiley Post ir ko
mikas Will Rogers žuvo delei 
to, kad jiedu prie savo lėktu
vo pritaisė pantonus nusilei
dimui j vandenį. Delei to lėk
tuvas neteko lygsvaros, pasida
rė labai sunkus priekis ir todėl 
sunkiai suvaldomas. Kodėl ir / ■ 
motoras, sugedo, nustatyti 
pasisekė.

JUDIQUE,%N> S., -Kanadoje 
rūgs. 24 
bėjimo valtis su 6 išsigelbėju
siais jurininkais ir vienu jau 
mirusiu ir pranešė apie pasken
dimą motorinės valties Hurry 
On, su kuria žuvo 6 jurininkai.

Valtis paskendo pereitą nak
tį audroj, kuri siautė palei Hen
ry salą, 23 m. į (vakarus nuo 
čia. Iš išsigelbėjusių tik vie
nas dar turėjo sąmonę. Ban
gomis išmetus valtį jis nušliau
žė prie netolimo namo ir pra
nešė apie nelaimę.

Valstis sekmadieny išplaukė 
su grūdais iš Halifax į Mon- 
treal, bet visas kelias buvo la
bai audringas. Pagalios, banga 
ją apvertė 4r ji paskendo.

(Kita žinia sako, kad visi 6 
buvo nebegyvi, o neužilgo pa
simirė ir septintas)

SAN JOSE, Cal., rūgs. 25.— 
Garsaujs portretų piešėjo Jo- 
sef Kigali vasarnamis ir studi
ja ties Saratogą, liko sunaikin
ti gaisro pereitą naktį. Nuos- 

$200,000. ; /

MADRIDAS, r. 25 
finansų ministeris Chapaprieta 
sudarė naują kabinetą. Užsie
nio reikalų ministerio vieta te
ko buvusiam premierui Ler- 
roux. Nauja ministerija susi
deda iš 3 radikalų, 3 klerikalų, 
dviejų nepriklausomųjų, vieno 
kataloniečio ir vieno agraro.

Francija ir Anglija 
pasiruošusios rei
kalauti pabaudų

Lietuvos Aero Klubas Pranešė 
Sumanymą Feliksui Vaitkui

. Ūiiiiems; ALTASS reikalams 
paaukojo:

Justinas) Mackevičius $50.00 
Geras rėmėjas XX ... .25.00 
Adv. A. A. Dobbs .. $10.00 
Dr. Al. Davidonis ...... 15.00 
A. B. Sirata ..............   2.00
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kunui nusileidžiant kalnuotame lauke, Lituanic& ’Vėl buk puikus 
lėktuvas. Tai Lietuvoje ir siūloma ją suremontuoti.

Lietuvos Aero Klubo pirmininkas, prof. žemaitis vakar te
legrafavo ALTASS valdybai Chicagon, kad tas sumanymas jau 
praneštas Įeit. Vaitkui kartu su pasiulymu, kad su Lituanica II 
butų padaryta skridimas iš Lietvos į Ameriką.

Lakūno žmona keliauja Lietuvon

Užvakar buvo pasiųsta telegrama Lietuvos Aero Klubui iš 
Chicagos, užklausiant, ką jisai patartų lakūnui Vaitkui, daryti, 
kuomet paaiškėjo, kad greitu laiku sutaisyti lėktuvą negalima.

Lėktuvas anaiptol nėra visai sugadintas, kaip sakoma kai 
kuriose žiniose. Visas Lituanicos mechanizmas viduje yra svei
kas. Nukentėjo tik išorinės dalys: važiuoklė, propellerio spar
nai (blades) ir vietomis gurbas (fuselage).

Visi lėktuvo instrumentai čieli. Motoras ir bakai—taip' pat. 
Tai dėl to, kad Lituanica buvo nepaprastai tvirtai ir rupestin- 
gai įrengta. Jeigu ne jos tvirtumas, tai ji butų sutiškusi ir la
kūnas butų buvęs sutriuškintas.

Prof. žemaičio telegrama

ST. JOSEPH, Mo. ,rugs. 22. 
—13 apielinkės ūkininkų, kurio 
sutrukdė pardavimą ūkio iš 
varžytinių už skolas, liko nu* 
teisti* kalėjiman įvairiam laikui 
nuo 1 dienos iki 3 metų. Du 
metus kalėjimo gavo* ir ūkio 
savininkas 

■■■ '•>
HERSEY, Wis., r. 23.—Du 

vietos seni ūkininkai, vyras ir 
žmona, liko užmušti labai grei
tam traukiniui suvažinėjus jų 
automobilių.

WASHINGTON, rūgs. 25.— 
Pats vidaus reikalų sekretorius 
Ickes, kuris vadovavo tiems 
darbams, pripažysta, kad labai vusį čempioną Max Baer, liko 
platus valdžios namų statybos kumštininkų karalium, 
projektas nuėjo niekais

Iš virš 11,000 projektų gal;dock, tečiaus su juo niekas rim 
bus galima pravesti tik kokius, 
2,000. Bet ir dėl tų 
abejonės.

Projektai subliūško 
tams pasigavus lūšnų 
kus ir labai iškėlus kainas už 
žemę.
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A. Montvid, M. D..
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
_ Tel. Seeley 7330 .....
Namu telefonas Brunswick 0597

NAUJIENOS, Chicago, BĮ
Na,- tai jau eiSyWlNA|ŠSĄV0 BUSIANTį PRIEŠININKĄ

Iš -kur tėtukas

PĖTRAS

kodėl te

ADVOKATAI
Jimtay Braddock

neles Al

Matau, pasi

O, ponas. Ma

t)ĖRO8telefonas arti Western Avė. * Hemlock 7828

NUGALĖTOJAS
MMMK

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

BREATH

Gydytojai ir Dentistai

Phone Yards 1188

fchone Cicero 2109

tu bu- 
kokia

PATARNAVIMAS: dieną ir naktį 
Turinie '^Ko^lyčias Visose Miesto Dalyse.

pagal nau- 
ir kitokius

i m

nėr klau-> 
k,—Hėlte^

Vojingiausiu Braddock konkurentu, su ku

Labanakt! Good

Dentistas
Valandos nuo 1

kada tikrai reiks

— Be reikalo...
Reikalo nė tik

sugedo, prapuolė... Tavo tie; 
vaikiozai (tokie bailiai, ir irie- 
Ingiai... Mano balso išsigando: 
iir uždarė telefoną, Dėatsifiė-:

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis ittio 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

žinai, ponas*

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4137 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Duokit savo akis išegzaminuoti

ONA.—Aldute, ir tavo birth 
day nebetoli.
ALDONA

aš irgi norėčiau turėti birth 
day party, kaip Zozė.

Tel. Kenvood 6107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dh A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryto, puo 
1 ik! 8 po Aet, iitio 6 iki 8:80 Vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1P.P 

Tel. LAFAYETTE 3051. '

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo natnuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagei 
elfectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmfer- 
gfndma patari
mui dovanai.

GERAS SVORIS
Mes turimd,4ukšta'hČiiis 'Už
ganėdintų ‘ kdstuhiefių. Jei 
pirkaite anglis nuo musų ir 
jųš busite užganėdintas.

Dabar y/a geriausis 
laikas’ ptrfiti anglis. •

Moterišku, Vyriškų, .Valkų ir visu

Ofisas
Valandos: Ii—4, 7—9 vai. vak. Kędš- 

' Įlomis ir šventadieniais 10—12 
1 ; ’ ' diena.

ANTANAS.—Taip... Bet kad: 
tail> sakau pats mūšų <žentu! 

3butum, tai butų kas kita ir su 
bii’Čerhe.

..........  KL. JURGELIONIS 
PETRONĖLE MILERIENE
......... JADVIGA GRIGAITE
• ~ Wauskasž

ST. RIMKUS
K. LIUTKUS

NORA GUG-IENE
tai jau kaip tė-

ANTANAS' ir ONA— Good 
by! good by!

(Bus daugiau)

Kad taip, ’ ga
jus tikrą bučernę titre 
, tai butų kas kita.

Tari kodėl te

OPTOMETRIST 
Praktikuoja Virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė. 

-kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Negras Joe Louis, kuris užvakar kumštynėse New Yorke 
knokautu ketvirtame raunde nugalėjo buvusį čempioną Max 
Baer. Kumštynės sutraukė arti 85,000 žmonių, ko nebuvo jau 
nuo Jack Dempsey laikų, kada kumštynes promotindavo gar
sus jau miręs kumštynių promotorius Tex Rfckard. Sako, kad 
ir Louis savo kumštynių badu yra labai panašus 1 Jack Demp-

Ach,' aš ži- 
duklėle, aŠ žinau...

— (Verkia); — 
Kad tėtukas ant 
užšipudli ir UŽsi-

PETRAS
sim, panele Aldona.

ONA. — Na, tai jau eikit, 
eikit, vaikeliai... Turėkit good 
time.

ALDONA. — A'lright... Good

. Teledhone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčibs 6 'iki 9. 

Telefonas Canal 1T75.
Nadiai: 6459 S. Rockwėll Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. StrikoFis 
Gydytojas it Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofišo val.:Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofise Tel.: ‘Boulevard 7820 
Namu Tel.: Proepect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos:.nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedČl. nuo 10 iki 12 a.‘m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir 'Rezidencija 
8335 So. Halsted St.

CHICAGO, IDL

<£To^

ANTANAS.—Jau tu, Aldo-, 
na, nesikivirčyk. Su geru vai
kinu į teatrą nueiti tau bus 
smagu...

PETRAS. —A Tai jau prašali,, 
panelė Aldona.

ONA. — Tai jau ką čia, eik; 
ir rėdykis, Aldutė.

ALDONA. — O, alright... ' 
ONA. — Na, tai matai.
PETRAS. — Na, kaip dabar 

bučeriaūti sekasi ponas Ma
kale, ar jau porčepus gerai 
sukapoji?

PETRAS, 
kalai!

ALD0NA. — J am ready, 
Peter.

Phone Canal 6122
Dr. S.’ Biežis

CHIRURGAS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempirhą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigimo, akių aptemimo, -nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso: 
trumparegyste ir ,toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
piokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
DaUgely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. -Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

ONA.—Na, 
vds sakys.

ANTANAS. gorėtum tu
rėti birfhday party, bet kažin 
ar užsipelnei.

ALDONA.
tuk?

ANTANAS. — O kodėl... . 
ji klausia kodėl.

ONA. — Na, jau, tėve, i 
pradėk jos be reikalo barti

ANTANAS
Yra didelio
barti, bet ir sagtį paimti

ONA. — Antanai!
ALDONA.-— Mamyte, 

ką Čia tėtukas kalba?
ONA

■fi gal geriau žinai, dukrele.
ALDONA. — Kad tėtukas 

vis ant manęs pyksta.
ONA. — Kad tu daugiau 

klausytum savo tėvo, tai jis 
nepyktų ir gal birthday party 
tau surengtų.

| ANTANAS. — Kad 
tum ta pati dukrelė, 
buvai metai atgal—

(Telefonas)
ALDONA

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. ROckvell St. 
Telephohe: /Republic 9728.

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

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lttuatiifca’AVenttB ______ ______ ,

''; ■ a.- Masalskis”- ~
SS07 Avenue . TPhone Boulevard 4139

Telefonas ’Ynrdh 09Š4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po plietų

7 iki 8 vai. Nedėl, nuo 10 M 12
Rez. Tetephbne PLAZA 2400

Dr. Heranan
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas ‘Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigiai ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir va" 
jausius metodus X- 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo .10—12 įlietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. 
) TeL Can«I MID 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 aV Central T4Š4

Dr. Charles Segal
! orrsAS
4729 So. Ashland AVe.

2-ros lubos 
CHICAGO, ^LL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nho 2 iki 4 
vai. po .pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

668 ’Wešt 18th Streėt s Phone Canal 6174

Tėl. Office Wentworth 6330 
Rez. H/de Park 3895 

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal -sutarti. "

izodm ts didelės radio 
dramos

Jos Louk

Kumštininkų Čeihpionas Jim Braddock sveikina negrą 
kumštininką Joe Louis, kuris lengvai nugalėjo Max Baer ir 
dabar pasidątė 
riuo ČempibMi^ tfe susiremti kumštynių ringe , : -'Y • S; ' \ ;

• ONA.—O, airi por'čėpų An
tanas jau pasidarė didelis 
meistras. ,

ANTANAS.-^- Tad Jaii šiaip 
taip su porčępąis apsidirbu. 
Ačiū sveikas pamokinęs;

PETRAS 
kau, 
tumėt

Bosses Woif t
Kire Pei^fe with 
Kalitosfe
People Who get and hold Jote 

keep thelr breath agreeable
fZith tho beflt to chooflo frdm'these iUys, erh- 
tiloyėrs favor tne persun who ia moat attrac- 
■uve. In Business lite as in tho sočiai worltf» 
halltoais (unpleasant breath) is considered the 
vvoretof įaults.

Unfortunately everybody suffers from thlu 
offensive condition at somo time or other— 
many more regularly fhan they thi..k. Fermen- 
tatlon of fooa partlclea skipped by 'tho todth 

-bhtth ta the causo of mošt cases. Decaylng 
iteetb Hnd puor digeation also Callso ddors.

The quick, pleasant way ta-improve your 
breath is tfruse Ltsterine.the qulck deodorant, 
every męrning ahd everv night.

Llsterfne halts fermentation, a major causo 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your Breath beconaes sweet abd agreeable. It 

bot Offend others. ,
vteldė yoūrjdbahd yourfrien&b usb 

Literine, the safe antiseptic. reguiarly. Lam- 
bert’Phamacal Compaby, ši. Lobis, Mo.

Don't offend others«Check 
halitosis with USTERINE

GYDYTOJ

sBVaŽJ B
Telefonas Republic 7868

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS ;

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tėl. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:39. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

ALDONA.- 
ŽifiaT?

ANTANAS 
nau

ALDONA
—Mmmm, 
manęs vis 
puoli.

ANTANAS. — Tų tavo aša 
nų dabar visai nereikia.. Pa 
lauk gal 
verkti,

ONA.— Nevirkdyk Aldutės, 
Antanai.. Kažinkas ateina —, 
Aldute nusiramink!

iPETRA'S. — Lnbą vakarą., 
ONAv ir ANTANAS.— O tai 

tu Petrai!... Labą vakarą!
PETRAS. — Gerai patai

kiau. Aldutė namie. Labą va
karą panelė Aldona. .

ALDONA. — Labą vakarą.:
ANTANAS. — Tu/Petrai vis- 

gerai pataikai. !
PETRAS

Makale, gal manęs nepalaiky
si perdaug dideliu ^rąStfolim 
jeigu aš 
donos, kad eitų su manim į 
teatrų.

ANTANAS
darei gana drąsus Petrai, gd 
na drąsus.

PETRAS.—Matote, aš nore 
jau patelefonuoti.

ANTANAS.—O, tai 
tėlėfonav&i.

PETRAS. — Ne, ne, tai ne 
aš telefonavau, jeigu kas te*- 
lefonavo. Aš tariausi—ką čia 
telefonuoti, kad geriauš as
meniškai nueiti. Tai ir nė'te- 
Icfonavau, bet atėjau.

ANTANAS. — A, tai tu ne- 
telefonavai... Na, tai drąsus, 
drąsus.

PETRAS. — Tai kaip pane
lė Aldona, ar norėsi su ma
nim eiti į teatrą.

ALDONA. — Aš nežinau. -
PETRAS. -— O po teatro gal 

dar ir ice crėam’o kur užei
sim pavalgyti. ;;

v>i ALDONA. —\ Tetukaš < ■ ant 
įmanęs pyksta, tai aš nenoriu J

ONA. •— Tai jau tėvas nei 
, pyksta ant tavęs nei ką... Jei-; 

gu Petrukas nori tave į teat-i 
rą nusivesti ir dar ice creamo 
užfundyti, tai ko daugiau rei-

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St ahd 49th COhri, TU. ^cero 311

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

(Tęsinys) 
Scena 46.

Makalienė perkalbėjo Ma
kalą, kad jis dar nebaustų 
Aldutės už melavimą.

Makalas pats nusitarė aš
triau daboti Aldutę ir tikrai 
nubausti ją, kada dar sykį su
gaus meluojant, 

šios scenos rankraštis pasi
metęs. 

Scena 47. 
ONA. —Tai buvai primigus, 

Aldute. 
ALDONA.—Tik truputį. 
ANTANAS.— Pasilsėjus, da- 

Jbar gal ieškosi ar kas neturi 
kokios birthday party. 

ALDONA.— Pereitą nedėlią 
Zosė turėjo didelę party, tai 
man užteko. 

ANTANAS.—-O, tau užteko... 
Tur būt labai linksihinais, 
kad namo parėjai kažin kada 
iš ryto. 

ALDONA. — Tėtukas neži
nai, kada aš parėjau, nes tė
tukas miegojai. 

ANTANAS.—Taigi kad mie
gojau. . 

ALONA.—Tai tėtukas neži- Tai gal man. 
nai ar buvo rytas ar ne—Tai1 ANTANAS. — O, gal tam., 
buvo tik pirma valanda. Palauk, dukrele—Ar tau ar ite

ANTANAS. — Pirma valau- tau, bet aš atsakysiu, aš pats.; 
da nakties.. Gana anksti. | ALDONA

ONA. — Na, jau, tėve, iš tuk? 
birthday party niekas riiekacį ANTANAS^ 
•negali pareiti- anksčiau* kaip simų kodėl/.. 
pirmą valandą—ir antra nėra Hellor- Hėflo' 
pervėlai... kas čia? — Niekas neatsilie-‘

ANTANAS.— Taigji, (taigi,1 pia... Heilo... Uždarė... Kas tai 
kad tai butų/ iš birthday par- galėtų būti—Aha/.. Cha-cha- 

cha Jau, suprantu...
ONA.—Tai kas ten buvo? ’ 
ALDONA. — Tai ko tėtukas 

Taip mamyte... Ir1 juokiesi?
ANTANAS. — Adha, dukrė- 
, tai tau čia vienas deltas

: S. M. SKUBĄS 
m Weat ISth Street ■ Phone Monroe 8377

L J.ŽOLP
1646 Węst 46th Street . Phones Boulevard 5208-8413

yjiH~  '———— 1 ‘ 1 —-

- ?-t''’»;-/jV^EtjDElKIS.
4605-07 S. Hermitage Avenue Phohęš"Y^rds 17414742

LACHAWICZ ir SUNOS
2814 ŽBrd Placė Phones Canal 2515—Cicero 5927

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ,
JUOZAPAS ;EUDEIK1S 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
LenrRvdis IšmokSjiėiatB 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

AKIU SPEGALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
___ _ Tel. Yards 1829

|||h. Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tėl. Victory 2848
Dr, Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 4-3 nuo 6:80-8:30 
Nedėliotais pakai sutarti.

f į • ► <• f . ir Jv**-' e r f - *• • •’ * . t• -■ < ’ *•*» t

mę Soufli 49th Court

Kiti Lietoviai _ _____

Dr. Margeris 
3325 So. HftfSted St

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone Boulevard 8483 _

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexėl 9191

Dr. A A. Rodi
Rusas. Gydytojas ir Chirurgas

chroniškų ligų. . 
02 So. Halsted St. 
i filst ^Street

j

is®ma®Į)iįį.^ sfcitf Ali ij
* 'ir1'
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birute Stelmok.

DIDIS RUDENINIS

IšpardavimasGYPSIES.

vie

gra

and

Vienatinė Tokia

Anglų Kalboj

The Dama

Lengvus Išmokėjimai

The •’Duchess.

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

IMPERFECT IN ORIGINAL
■■ Oi;

few linės it 
did—būt then

BARGENŲ GALYBĖS 
Geriausia Proga Pirkti

sutaupyti 
apie

After 
concert 
chorus 
delight

should 
Tarty 
public 
see it

sue- 
šilta

PIRMYN
SHARPS and FLAT8

Setas 
$98.00

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

in either or all. It will all 
at Sandara Hali, 33rd and 
Sts., at 8 P. M. on October mention lašt 

the outing at

she ’ll
Birthday Greet-

was sitting with 
of with the men.

Oi grybai, grybai, jus 
patieka mano

jame, nors dar ne pietų lai

klausia jo kur raktai, kiti— 
kur grybai. O Banevičius at’ 
sako, kad nepaisąs nė raktų, 
nė grybų. Ir kodėl, girdi, nie
kas neklausia jo, kaip jis gy
vas išlikęs. Esą, net buvo man- 
nęs nusižudyti, kai neberado 
miško krašto. Tik gailėjos au
tomobilio raktus pražudyti.

Dar išmetem po porą krupni
kų ir p. Banevičius ėmė pasako
ti kur grybus palikęs. Banevi
čius, Urbonas ir Radius leido
si ieškoti ir suradę juos sugrį
žo džiaugdamies pas mašiną.

Smagus, dainuodami po visų

Preferred by 
millions 

to mayonnaise
the hustle and 
the players just

Šie Naujos- mados šildomi 
pečiai po 

*19.95
Alyva kūrenami šildomi 

pečiai po

*34.50

Kaip parodytas aržuelo 
medžio breakfast setas ver
tas $38.00, parsiduoda už

Pasiklausykite musų radio programo rytoj 11-tą vai, 
prieš piet iš stoties W. G. E. S.

cannot resist the 
some experience

day at eight to carry on with our 
works and thoughts.

just a clear case of folly. 
though I might not wish 
this week’s 
better if I

■jiįr ąpie>|>^ęj}.
grybus daile- 

jų apie bušę- 
P-rias BdfieviČius sutinka 

pas mašiną.
O mes

This delicious cheeie food ii 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELFZ

naramųs. P-nas Malius, be to, 
rūpinasi, kad kartu su Banevi
čium ir grybais prapuolė ii 
mašinos raktai. , .

Bet, štai pamatom ir atmar- 
šuojantį p. Banevičių. Vieni

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
• Vieno aukšto baltu priekiu nantfts *

, Vedėja? J. KALEDINSKAS
‘ . Tel. VICTORY 4226 

CHICAGO, ILL.

“nelaimių” patraukėm į Chi- 
cagą. Sustojom pas pp. Ko- 
pacius, 2615 W. 69 st. Ir čia 
Urbonas pamatė ant stalo “Nau
jienas’* kur pranešama, kad jau 
F. Vaitkus išskrido per Atlau- 
tiką. Tai mes pradėjom rėk
ti, šaukti ura! ura, ura! Vel:- 
jam jam laimingai perskristi! 
Ura, ura, ura!

—Juozapas Urbonas.

Pilnos mieros vatinės 
kaldros

Lašt vveek’s • column clearly shovved 
that to give an assistant his own 
way was 
So even 
to write 
would be 
again it mightn’t.

My aid forgot to 
week the outeome of 
Jefferson Woods—incidentally he
forgot to go. So nobody heard of 
the cracker eating contests with the 
vietor fouling by drinking beer, the 
three-legged races, 
contests that were 
complexion and all 
races which gavę

grybus nunešti 
Tai buvo ,11 valanda 
visi traukiam»toliau.

Jau apie 3:30 valandą po 
piet vėl susiręnkam pas maši
ną. Pasirodo, tačiau, kad Bane
vičiaus , dar perą.. Laukiame 
jo. Jau ir ^:3Q. vai. po piet, o 
p. Banevičiaus kaip nėra, taip 
nėra. Pp., Urbonas ir Badžius 
eina ieškoti j o., Visi j aučiames

My, what a popular young man 
you are Mr. Čepulis—even your ex- 
girl friends get all thrilled when 
you walk into rehearsals. Aldona, 
you bud better keep an eye on 
these interlopers.—būt that works 
both ways. Eddie didn’t exactly look 
very happy over the fact that Alfon
se kept staring at Miss Walulis.

My assistant probably thought 
that calise no blondes joined the 
chorus, the ipale that did wasn’t 
worth mentioning, būt we’ve decided 
differently seeing as how the afore 
—mentioned malė was Alex Endze-

Because there are only a limited 
number of tickets perhaps we 
not ivrite about our Studio 
this coming Saturday in a 
column where everyone can 
and want to come. Būt well, how 
can we resist at least mentioning it. 
Wonder if we should statė the place 
—1475 So. Michigan Avė. ? And 
sūrely to mention the fact that the 
beer is going to be free as are the 
sandwiches, would be disastrous 
considering the limited number of 
tickets. Būt then if worse comes to 
worse, we can always resort to that 
old and ancient adage—“First come, 
first serve”. Someone ought to re- 
mind the choristers to get there 
before the time designated on the 
tickets, which incidentally can be 
purchased from any member. of the 
ehoOrus, as after 8:00 P. M. the 
place a honest—to-r-goodness sculp- 
toris studio, will be mobbed, we 
hope.

Apie 10 valandą vėl traukia
me į mišką grybų rinkti 
, • ■’ " • i 1 _

Now that Mary Katarzis has be- 
come one year ofder maybe 
start grovring up. 
ings Mary.

Toq bad Bunni 
the tenors instead 
He wasn’t near enough to the altos 
to observe the pretty effect- created 
with crossed legs and knee length 
hose on Bernice Lucas. The first 
one to observe and pass the word 
was—būt we promised not to telk 
And. whilę we’re not mentioning 
narnės guess this one. What person 
who just recently was so taken up 
with the elite of the chorus that 
she didn’t deign to notice the ręst, 
has been dropped and is again eur- 
rying the favor of the ordinary 
folkses. s *

Those of you who haven’t seen 
the midget car races with our own 
Benny Burba participating are mis- 
sing a thrill. He races on Sundays 
on the Speedway at Lincoln and 
Devon. Although he hasn’t come in 
first as yet, he promises to at the 
sight of a dozen or so choristers at 
the finish line.

Just what is the natūrai conclu- 
sion when a person likę Louis La
pinskas offer to pay his giri friends 
debts? and just when we got some 
money in the treasury too—These 
wedding gifts are starting to count

Pilnos mieros su vilnų 
vidum ’kaldros 

*2.49

Miųc Baer, buvęs kumštynių čempionas, parmuštas trečiame raunde kumštynėse su negru Joe 
Louis. Max Baer po šio smūgio dar atsikėlė, bet ketvirtame raunde liko galutinai nugalėtas 
knokautu.

AND A CONCERT
the operetta “čigonai”, a 
of Lithuanian melodies by 
and soloists will strive to 
your ears. Some of these 

melodies may be new to those ears. 
and therefore, may be all the more 
lĮųriguing, stimulating and dęlect- 

«able, i r’ ' ! fj .> ,1’ ;

As time passes, more bits will be 
written about the enjoyment of 
Lithuanian audiences. In any case, 
may what has been said be tantali- 
zing enough for the reader to re- 
member both the date of the Mem- 
bership Sočiai on October 5th, 
the “čigonai”—Concert evening 
November 17th.

ON WITH REHEARSALS.
In the meantime, rehearsal 

lows rehearsal. “The show mus| go 
on—” is a phrase long famous in 
theatrical circles. Those who have 
experienced the lure of the foot- 
lights, the sight of many faces 
waiting to smile or cry according to 
the artists whims. 
urge to feel the 
again.

Then there is 
bustle that stirs 
before eurtain-rise. Last-second ad- 
justments are made... lines reviewed 
...costumes adjusted Everyone is 
flurried. The eurtain rises and every 
thing is changed. Players and actors 
have stepped out of there everyday 
lives—they are differed, new, old 
people—people who were once alive 
many years ago, alive again, or 
people who may yet live—būt peop
le, neverįheless.

Such is the lure of lights, faces 
and grease-paint, the magic charm 
of which so changes personalities. 
As we rehearse each Thursday night 
at 8 P. M. at our usual spot, San
dara Hali, we see the fashioning of 
scenes, charaters and all the other 
creation that comes with the prepa- 
ration of a musical-dramatic offer- 
ing. Melody, words, moods, voices 
blend into one expression—one in- 
terpretation of an emotion, or, per
haps, a passing fancy of the ima- 
gination.

Būt what is the ūse of writing 
more when anyone may go through 
the šame experiences merely by pos- 
sessing a desire to do so coupled 
with an enterprising enough per- 
sonality which will bring one to re
hearsals. There may be hard work, 
stiff practice, and rough knocks, 
būt the achievement is what counts 
—the knowledge that one has ac- 
complished something in the com- 
pany of otljers — that one is just 
as necessary in the successful func- 
tioning of a unit likę Birutė, as is 
another '— be he principai, chorus- 
ter, commiteeman, or anything else.

It is the joy of cooperation, the 
love of enthUsiasm, that has kept 
Birute alive for nearly thirty yearą,

Come, let us live longer —» let 
ua heed the little things in life, 
“little things” likę rehearsals and 
preparations. May wa meet Thunp

AMERIKOS
IŠDIRBYSČIV
GERIAUSIŲ PIANO

AKORDIONŲ 
už bargenų kainas nuo

*18.95
Lengvi išmokėjimai

m LEKCIJOS DYKAI

nam paskui kitą* Pirmas žin- 
ksniuoja p. Malius, paskui pp. 
Urbonai ir kiti. Pasirodo, kad 
jau grybų daugiau. Dar to
liau einam ir jau visi kartu tu 
rim

SųkraujamJ;
tan ir susida:

the pie-eating 
so good for the 
the ręst of the 
Al Stupar the 

opportuniiy to express in tones of 
great braggadocio “That’s my Pop”.

I don’t think Bunni was even near 
that grey car lašt week wherein a 
certain young man was asking a 
young lady whether or not she 
liked him. YoUng man, no giri is 
going to admit such a thing in the 
presence of a third party — get her 
out alone, and from the way in 
which she looks at you, why we’re 
sure you’ll get a satisfactory ans-

“čigonai”, Gypsies with fiery pas- 
sions and reckless desires bring 
death on themselves and their be- 
loved ones. Deep in the forestlands 
of Lithuania, life surges on among 
these strong roamers. They love, 
hate and kili. There are times when 
their hearts are gay and white teeth 
flash between crimson lips sėt in 
a reddish bronze background of sūn- 
buroed faces. Music rings out in the 
forest and eyes gleam brightly in 
the firelight that indents the night 
ivithjts speck-like glow.

Song, laughter, love and hate 
come likę sudden storms whirling 
the lives of these half-wild gypsies 
into a turbulent pot-pourri until the 
silent stalking of tragedy is f eit in 
the background. Tragedy finally lifts 
black form from out of love’s en- 
tanglements, and our heroes die a 
sad death.

If you likę all these things —the 
wild laughter,. the fiery love of 
roaming roamers, the Gypsies—“či
gonai”, on Nov. 17, at the Lithua
nian Auditorium, will satisfy your 
wants. See Birutė become a band 
of dark-ąhined gypsies, singing 
songs of the wdods, of life, and of 
love.

CHANGE OF DATE
President Vanda • Misevich was 

again hostess to another Executive 
Board meeting on September 20th 
when it was decided to change the 
Membership Sočiai date from Sep
tember 28th. to October 5. All new- 
ly recommended applicants for Bi
rutė membership will have a free 
entree. To others, the cost for ad- 
mission will be a mere 25c. Music, 
dancing and refreshments are on 
the program for those who likę to 
indui ge 
happen 
Halsted

Susitarėme važiuoti grybauti 
anksti rytą, šeštadienį, rugsėjo 
21 d. Buvo apie trečią valan
dą. p. Malius, 3846 65 Št.,
pp. Urbonai, 4501 So. Faįrfield 
avė., p. Radzius, p. Banevičius 
ir p-nia Kopacienė patraukėme 
visi p. Maliaus automobiliu į 
Inidiana valstiją, apie 70 my
lių nuo Chicagos.

Kai pasiekėm mišką, tai dar 
buvo truputį tamsu. Bet 
žus rytmetis, ir paukščiai 
ba visokiais balsais.

Išlipom iš automobilio, 
dom ftnt žemės, geriam 
kavą ir po stikliuką krupniko. 
Ir šviesiau pasidarė. Paskui 
traukiam j mišką. grybauti.,

Bet grybų nematyti. Apsukę 
kokią porą mylių grįžtame pas 
mašiną. Galvojam ką dabai 
daryti. Prie mašinos vėl visi 
susėdame ant žemės ir pietau-

MALEVOS 
Likusios nuo bankrotu Ir nuo gaisru

Cla ant visu
Žinomu 

visoj 
Šalyj 

malevu
Tūkstančiai malevos galionu, žinomos 
yisoj Šalyj. pardavinSjamos kitur visur 
iki $3.00, musu Afl
kaina* tik  ----------- ——  
$2.50 vėrtSs maleva S1.25

Progress Krautuvėje 
galite pasirinkti: 

ITALIJOS 
VOKIETIJOS 
RUSIJOS

Šis naujos mados virtuvės 
gęsinis pečius 

*29.50
Naujos mddos koriibinacijos 

pečiai po 

*48.00

Tėvai, nupirkite dovanų savo

Skelbimai Nuuiitnuse 
ludda naudiĮ deltų, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinpf -s

. ■ , t - m.. ... : ."1 Į ■. "i r i-“ " "* 11 .. ................. . .........

šis labai puikus modernis- 
tio Miegamo Kambario Se
tas LoVa, šiforetas, Kamoda 
ar Vanity MQ EA 
$90.00 vertės iiž?Hr«WU

5 AgalXh^Wt^”cSnent^ cį 'og 
Btogamg' ;———L—.
$3.00, slidus, baltas C A
enąmpl ------- J—-----------„**,■**“
Didžiausias ir. geriausias pasirinkimas 
malevu ir enamel visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki 1/.2 pigiau. 100% 
garantuota arba ; gražinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGĖ OF 
CHICAGO ■ 

1557 MILVVAUKEE AVĖ., 
6830 B. HALSTED ST. r 

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonais Armitage 1440,' ;

naujausios mados 2 da- 
Parior $A/ Efl 

vertas ■r’TaVV

‘The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

■ •y’p < ■

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
newway.Tryit!

v ■

rtE COMM I N D t p 
JOR 40 YfARS
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ATSISeDO ir nepasitraukia
■ -------------------------------------- Į '

Jau daug laiko, kai Mussolini laiko užsėdęs pir
muosius puslapius Amerikos laikraščiuose. Sėdi ir ne
pasitraukia.

Diena iš dienos Amerikos -didmiesčių spauda’" pra
neša dideliais antgalviais apie Italijos diktatorių, jo 
avantiūrų Afrikoje ir jo kovų su Tautų Sąjunga.

Tik vakar jį buvo išstūmęs iš pirmos vietos laik
raščių antgalviuose boksininkas Joe Louis, nugalėjęs 
ketvirtame “raunde” buvusį pasaulio čempionų Baer’ų.

Ir kaip tyčia pasitaikė, kad tas boksininkas yra 
- negras — artimos etiopams rasės atstovas. Ar kartais 
Etiopija visai nesugadins karjerų fašizmo tėvui?

■n 11 11111 į I".' !'-**?*—?-?<

GAL BUS ATSTEIGTA ANGLIAKASIŲ VIENYBĖ

Senoji angliakasių unija, United Mine Workers of 
America, išvedė į streikų 400,000 mainierių, dirbusių 
minkštos anglies kasyklose.

Prie šio streiko prisidėjo daugelyje vietų Illinois 
valstijoje ir vadinamos Progresyvės angliakasių unijos 
nariai, kurie per keletą metų vedė smarkiausių kovų 
prieš senųjų “Lewiso unijų”.

Jeigu streikas prasitęs kiek ilgiau, tąi tos dvi prįę- 
šingos unijos gali vėl susilieti į vienų. Tai butų svarbęs- 
nis laimėjimas angliakasiams, negu tie pusantro cento, 
kuriuos jiems pavydi duoti -kasyklų kampanijos.

DILELIS SUSIINTERESAVIMAS KLAIPĖDA
” • ■ —-—— 0%

Per kelias paskutines dienas dAug svetimtaučių 
šaukė “Naujienų” redakcijų, prašydami informacijų 
apie balsavimus Klaipėdos krašte, kurie įvyks ųž keleto 
dienų.

Daugumai, matyt, yra įdomu žinoti, ar tie balsavi-. 
mai tai “plebiscitas”, panašus į tų, koks buvo Saar diš* 
trikte. ° ,

žinoma, kad tai nebus plebiscitas (gyventojų atsi- 
klausimas visuotino balsavimo kelių). ĘlųipSdos krašto 
žmonės rinks tjk' atstovus į autonominę legislaturų (sei
melį). Ta legislatura paskui skirs krašto direktorijų, 
t. y. kaip ir ministeriu kabinetų. -

Tačiau rinkimai vistiek bus svarbus ir gali žymįųi 
prisidėti prie krašto ateities nulėmimo. Jeigu, sakysi
me, vokietininkai Klaipėdos krašte pralaimėtų rinki
mus, tai Hitleris nebeturėtų jokio pagrindo pasaulįųi 
skelbti, kad Klaipėdos krantas esųs lietuvių “paverg
tas”.

Apžvalga
NETIESA

“Draugas”, tiek daug nešva
rių ir neteisingų priekaištų da
ręs antrojo . trans-atlantinįo 
skridimo organizatoriams, da
bar vėl rašo:

“Skridimų . monopolizavo 
vienos srovės žmonės. Jie su 
visuomene elgėsi, kaip su 
kaimene. Pernai, žinodami 
skridimo negalėsią įvykdyti, 
rengė lakūnui išleistuves.” 
Kiekvienas sakinys čia gry

ną netiesa. Viena, skridimo jo? 
kią srovė nemonopoliząvo. Vi
sų srovių atstovai buvo ne tik 
priimami, bet prašyte įrašomi, 
kad prisidėtų. Ir ALTĄSS vai
dyboje buvo ir tebėra atstovai 
visų grupių, kurios nebuvo 
griežtai priešingos skridimo 
idėjai.

Antra, su visuomene AL
TASS valdyba ir tie asmens, 
kuriems teko užimti atsako- 
mingiaųsias. vietas, elgėsi kuo- 
draugiškiausiai. Bet skridimo 
priešai bandė su visuomęnę ap-

APIE LIETUVIŠKĄ REDAK
TORIŲ, KURIS NEMOKA 

LIETUVIŠKAI RAŠYT 
' ’A /.\ /■ i ?.

--------- -

Apie adv. Rastenj, kuris pa
vaduoja, kaipo “redaktorius”, 
clevelandiškį kąrpiukų, “Nąuj. 
Gadynė”, rašo:

“Perskaitykite* kaip jis iš
vertė ‘The Cleveland Press’ 
korespondenciją iŠ Lietuvos 
Tos korespondencijos auto
rium yra p. T. Andrica. Re
daktorius apsiverčia rago
žium pat pirmam sakiny.

“Tėmykit:
“ ‘Rašo Theodore Andrica 

Dėka The Cleveland Press.’
“Kų reiškia tas kalbos 

idiotizmas ‘Dėką The Cleve
land Press’?

“Toliau seka šie perlai:
“ ‘Pavasaris ir ruduo esti 

geriausi ir vieninteli laikai..,.’ 
Kaune nėra gatviąkąrių 
(gątvekarių ?)... Geljninčių 
(gėlinyčių?) langai puošia
si... Ratai buvo suvešti J 
Kauną (suvežti?).., 
yra .pirmaeilinė (pirmaeilė?) 
gamintoja... Judančių pa-

veikalų Lięįųyęj nevalia im
ti (traukti?).,.

“Ir taip begaliniai. Korek-
•v turos klaidų daugybė. Vie

ton New York išeina ‘New 
pork\ . vieton prašo, prošo’, 
vieton antisemitizmas, sako

Į? tentįSemitizmas*, «• vieton nę-
žydi’ški ‘nežydiški’... Vėliava lyra įsigalėję ir iš kur yra ki- 

L pas Rastenj virstą ‘vielia- lęs buvęs Žemės Ūkio ministe-
va’.” ris J. Aleksa.
O laikraštis, girdi, juk “la-j Bet vis dėlto tas streikas 

bąi tautiškas”.! Musų vadina- Į pusėtinai sukrėtė visų Lįetuvos 
mieji tautininkai MetųvteW[gyvenimą ir paliko kaį kurių 
kalbą labiau darko, negu kas pasėkų;
kitas, nors apie “lietuvybę” ! Anuomet Danijos ūkininkai 
deklamuoti jie labai mėgsta, demonstravo prieš socialdemo-

—„-i—  —i— z kratų vyriausybe, reikalavo
PO SKRIDIMO KITĄ GAIDA jos atsistatydinimo ir bendrai

norėjo parlamentarinės tvar-
So. Bostono “Darbininkas”|———„ J—...........  ------ į*

rašo:
<

Atlantįką

partijoms, kurios yra iš kitur 
diriguojamos, arba jos suvė
luoja, . arba pataiko kaip pirš
tu į dangų...

šitas ūkininkų streikas pa
lietė tik dalį ' Suvalkijos ūki
ninkų, kur stambesni ūkinin
kai, kur labinu vienybininkai

kos pagrindus perrausti, čia 
Lietuvoj ūkininkai savo bėdų 
parlamentui negali suversti, 
nes jo neturi. Jų užtarėjas irgi 
buvo net ministeriu, pats turi 
pirkęs stambų žemes ūkį ties 
Kalvarija, už kurį bene virš 
šimto tūkstančių litų sumokė
jo, berods jau Vienuolika me
tų kaip ministeriavo. Taigi J. 
Aleksų iš ministeriu turėjo pa
sitraukti.

Ten kur Nemunas banguoja, 
Kur Šešupė miela plaukia, 
žmonės vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų,..
O kas bus toliau — pažiūrė

sim !... —Komo Lithuaniens.
i Rugsėjo 1.0 d. 1935 m,

Lietuva

Čiamų ligų. Apie tai žemiau 
panagrinėsime prieš kiekvie
nos ligos skiepijimų atskirai.

(Bus daugiau)

W—■ 1 .IĮ.. ....
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Utica, N. Y
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SVEIKATOS SKYRIUS
J. HH II IĮ.ŠI.Į ■llfflĮll II III

drąsus leisti? 4 tokią kelionę | APSAUGOJIMAS VAIKŲ NUO
šiuo laiku. Tįesa, Lituanica APKREČIAMŲ LIŲŲ ....

’ ' '! Į
“Lakunąs Vąitkus perlėkė

Atlantįką rpęr 22 valandas
(nuo New‘ Yorko. — “N.”
Redį.). Tai rekordinis žygis.”
Toliaus ląikraštjs pastebi:

“šiaip ar taip reikią pri
pažinti, kad Vaitkus buvo |

šiuo laiku. Tįesa, Lituanica | 
buvo įrengtą su naujausiais 
įtaisais ir gal taŠ pridavė Rašo DR. S. BIEŽIS 
lakūnui drųsos.” * Chicago, III.
O pirmiau tas laikraštis die-| -------—

Palyginimai, dar visąi nese
ku, “Litųanicų II” vir lakūno noj praeity vaikų apkrečia- 
rėmėjus. z mosios ligos plysdavo veik ne

sulaikomos. Epe dėmi jo s bū
davo paprastas ątsitikįmas. 

'Medicinos mokslas vienatinis 
[įrankis 'kovoti su šiomis ligo-

Lietuvą !jo visokių niekų apie Įeit. Vait-Į

Vaitkui išskridus 
—t r-----—~

Lakūnas Feliksas Vaitkus 
su Lituanica II išskrido iš Ben- 
net aerodromo 5:45 valandų 
ryto rugsėjo 21 d. Išskrido į 
Lietuvų, į Kaunu, į Lietuvos 
laikinųjų sostinę. Skridęs 22 
valandas lakūnas nusileido 
Airijoj. Lakūno pasiryžimas 
vienu šuoliu pasiekti Lietuvų 

tainepavyko. Priežastis 
vėtros ir miglos.

: Ir visgi jis mus nesuvylė, 
jis išpildė savo žodį, jis nuga
lėjo Atlantikų sveikas ir tvir
tus mintimis ir siela.

Utica gyventojai sveikina 
leitenantų Feliksų Vaitkų ir 
teikia užuojautų, linkėdąmi 
Jani laimingai užbaigti kelio
nę į Lietuvos sostinę Kauną.

Rugsėjo 21 d. anksti rytų, 
dar man ramiai miegant, ka
žin kaip ir kur girdisi šnibž
dėjimas. Pagalios pabudau ir 
išgirdau balsų: “Feliksas Vait
kus jau skrenda, o tu dar vis 
miegi”.

Pakilau, suspaudžiau savo 
rankas kietai ir klausaus, žiū
rėdamas į drauges ir draugus, 
nieko nesakydamas kai mane 
barą už pripgojimą. Matau, 
kad per jų; veidus ašaros rie
da iš, džiaugsmo. Ir man aša
ros ėmė riedėti.

Svečiai, lyg drovėdamiesi 
savo ir mano ašarų, suskubo 
kalbėti. Pasipylė pastabos ir 
klausimai: kaip tu manai, kų 
tie visi skridimo niekintojai 
kalbės? kur jie savo biaurius 
žodžius padės? Pasigirsta ir 
atsakymas: margis ant Uode
gos nuneš. ;&

Kalbamės, šnekamės džiaug
smo kalba; reiškiame pasipik
tinimo • tais, kurie niekino 
skridimų, kalbame kaip atsi
lyginsim lakūnui... Ir štai pa
sigirsta balsas svajonės — Su
minsim dainužę iš meilės bal
sų. — A.LTĄSS Komitetas.

',J ni iv' T71J « 4 ' r ’ i

no j imas praktišku sumetimu 
tik retesniais sumetimais te
gali būti iš anksto numatytas. 
Praktiškiausia ir saugiausią 
butų te anksto ąpsirųpintį, 
kąd neapsikrėtus čia kalbą-, 
momis ligomis, šiandien me
dicinos . mokslui yra žinomi 
pęt du budai tam tikslui pa
siekti.

firmas, tai taip vadinamą 
kvąraątiną. Susirgusį asmenį 
sykit| su visais kontaktais, t. 
y. asmenimis bendravusiais su 
ligoniu, atskiriama nuo visų 
sveikųjų tąm tikrų laikų, kad 
lįgąį nedąvus . progos plistį. 
šte būdas gerokai pasekmin
gas, nes neduoda epidemi
joms pasireikšti. Iš kitos pu
sės jis yrą, reikia pasakytu 
gapa ąeparapkus ir nęt žy? 
mįai iškaštingąs. O pačiam 
3goniuL tai nieko gero nepa
daro. Kvąranlhiavimas Ilgo? 
nįo su visais įnamiais bčjfiyjė 
4-5 savaičių sudaro daug keb
lumų, 6es nė vienam iš stu- 
bos visai neleidžiama išeiti. 
Taigi ir iš darbo. priseiną 
tiek p.ųt laiko sugaišti. Kon
taktai taippgi kvarantįnuoja? 
mi bent porai savaičių, ne? 
jie turi daug galimybių susir
gti ta . pačią liga.. Aiškus daly? 
kas, kąd šįs būdas, kvarąnti* 
na, daug geresnis negu pąsi? 
reiškimas nešulaikohių epide
miją- /

Antras, tai skiepijimo pa* 
gaįba. Tinkamai įskiepytas as
muo esti veik pilnai apsaugo
tas nuo susirgimo' ta liga, prieš 
.kurtį jis buvo Skiepyta?. To, 
kis apsąugojimąs tęsiasi per 

Iilgus mętų& žinomą, skiepiji
mas turi būtį: nepavojingas,, 
lengvai atliekamas ir efektin
gas, šitų (skiepijimų) jau.me- 

’įįęipos moksląs yrą suradęs 
prieš kelętų pavojingų apkre?

Kur Šešupė Miela Plaukia...
laikais, o jas išmokėti d,abar 
tenka jau visai kitose apy'sto- 
vose. Iš čia ir prasidėjo didie
ji ukįninkų negalavimai, kuriė 
yra palietę nė vien Lietuvos, 
bėt ir vteos Europos ukinin?Į 
kus. įvairiuos kraštuos įvairiai Į 
dabar remiamas ūkininkas lau? f 
khlįnkas. Veik! visos Europos 
ūkininkams, dabąr už parduo
damus jų p^p^ktuą yyriąiisy? 
bės primoką^ Šiaip tarus yra 
įvesta parduoaamų produktų 
prejnijavinias, Lietuvos ųki-| 
pinkams ir -tokios premijos ski
riamos. Primokamą už bekbną, 
sviestą, dabar jau ir javų kai
rios tvirtą! nustatytos, kurios [ 
yeįk du kartu,' didesnės ne rin? 
kos kainos. Tvirtomis kainomis 
javai superkami ir eksportuo-į 
jami, savaimi suprantama puo-l 
stotinga prekyba, bet ji Vy
riausybių finansuojama. Lietu
vos žemės ūkis valstybės mo
kesčių i metus sumoka 16—18 
ipįlijopų litų, o už jų produk
tus, tenka iš valstybės iždo su
mokėti . iki 40 milijonų litų.

, Suprantama, , kad tekiam že
mės ūkio stovy atsidūrus vi
sur prasidėjo ukininkų-laukinip- 
kų neramumai. Seniau jie bu
vo Prancūzijoj, Vokietijoj, šie^ 
met Danijoj ir dabar neripi; 
staujama Lietuvoj.

Daugelis ypač stambesnių 
laukininkų prisigamino tiek, 
[kad jie neturi kur iškišti savo 
produktus. Vietos rinkoj jo 
suvartoti negalima, nes jo daų- 
gįąu. Pagaminą,, negu vietosi 
reikalams reikidinga. < Kainos 
krinta, produktų gamyba, kaip 
antai bekono, sviesto, surįų 
jąu veik neapsįmoką, o skolos 
"spaūdįžja. . į

Lietuvoj be tautininkų por
cijoj buvo dar organizaciją 
taip vadinama ųkipinkų vieny
bė, kuri organizaciniai buvo 

i visai , nepajėgi, bet kurios pry- 
šaky stovėjo ir tebestovi stam
bus jtąkingį ūkininkai ir jąu 
dabąr buvęs Žemės Ūkio mj- 
nisteris Aleksa tikras brolis 
Maskvos lietuvių komunistų 
vado. Taigi pasidrąsinę mėgi
no vienyk minkai šiomis dieno
mis sukelti ūkininkų streikų, 
kuris baigėsi nelaimingai ir su 

Vikriai reikią skaityta kad ūki- žmonių ųukomį?. Vyriausi jų 
rąįkąjąvipiąį buvo pakelti fcrpr 
duktų kainas ir *tik... > i

J^Oipu, kąd vietps komunter 
tąį[ tuo streiku labai nudžiugę 
ir net jį nefrėjo išnaudoti, ma
gino tame nužiūrėti bendrąj

Karo metų vokiečiai okupan
tai taip nualino, žemes ūkį, 
kad tik stambesni ūkininkai 
galėjo išlaikyti vienų karvę, 
vienų arklį, kiaulę ir keletą? 
vištų. Net šunis, kates vokie
čiai išnaikino, kąd nebūtų kas 
bereikalingai maistų , darko. 
Bet ištvermingas įr kantrus 
Lietuvos ūkininkas greit savo 
ūkį atstatė ir atstatęs stengė
si kaip- įmanydamųs 
kų ir teikti jai Ka^reikm. Gy
vuliams 
labai gera

sieiti, kaip su “kaimene”, 
skleisdami joje tokius žemos 
rųšies prasimanymus, šmeižtus 
ir “džiokus” apie lakūnų ir lėk
tuvų (nekalbant jau apie ĄI> 
TASS valdybos narius), kąd 
kiekvienam padoriam žmogui 
turėjo būti gėda tas atakas gir
dėti.

Trečia, yra absoliutiška' ne
tiesa, kad Vaitkui išleistuvės 
buvo rengiamos, žinant, kad 
skridimas negalės. įvykti perei
tais metais. ALTASS valdyba 
pasitikėjo tuo, kų jiems sakė 
mechanikai, kurie dirbo prie 
“Lituanicos It” įrengimo (pats 
škunas būvą tuo laiku išvydęs 
į North Dakota lavintis skrąi- 
dymę SU instrumentais); o me
chanikai ųeatsižadėjo vilties 
beveik iki pabaigos rugpiučio 
menesio.

Tik kuomet F. Vaitkus, pa
grįžęs i,š North Dakotos, ban
dė skristi j išleistuvių aviaci
jos dienų Chicago j e ir pais
tė, kad yra defektas motete, 
tai iškilo klausimas, ar lėktu
vas galės būti laiku įrengtą^.

Jeigu ALTASS Valdyba bu- 
tų žįrojusi, kad skridimas ųę-
galės įvykti iki sezono pab 
gos, taj nęb.ųtų. tava i! g

atskyrimas ligoųių nuo svei
kųjų, kad pastarieji nesusirg
tų. Gi ligonių gydymas dar 
mažesnių pąsėkų išduodavo. 
Užtat nereikia stėbėtis, kad 
mirtingumas būdavo labai 
aukštus kad ir prie geriausios 
tuolaikinės priežiūros.

čia ypatingai turiu mintyje 
sekamas apkrečiamas ligas: 
raupai, škarletiną, difterija ir 
kokliušas. Jos visos yra Įąbaį 
rimtos bei kitus apkrečiančio? 
ligos, kurios turi ypatybę ga
na smarkiai plisti' iš apylin
kės į apylinkę,’'kartais net pf- 
siekdhmos pandemiško laips
nio. Mirtingumo nuošimtis 
visados aukštas ir prie geriau
sių aplinkybių, o kų Jau be* 
kalbėti kur ligonys būdavo 
paliekami likimo globoje. A- 
naiptol, ne visi išginusieji 
-jausdavosi laimingais dėl pa- 
sįreiškusiųjų įvairių kompli
kacijų. Iš jų dažniausios bū
davo: širdies sužalojimai, ink? 
stų įdegimai, apkurtimas ir 
panašiai. šios komplikacijos 
sayaimi yra labai rimtos li
gos, kurios dažniausia esti vi
sai nepagydomos, Taigi i$ 
šitokių vaikų jau niekados 
nebeišąugs sveiki vyrai ir mo
terys, nes jie turės pasilikti 
paliegėliais visų savo amžįų.

Čia noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kaip šios ligos galį būti 
pavojingos, kaip jos sužaloja 
ir sveikiausius vaikus, jau vi
sai nebeskaitant mirčių. Tė- 
vamą apie tąi yra būtina tu
rėti nuoseklus supratimas, ku- 
riuomi pasinaudojant daug 
sunkių susirgimų bus 'išveng
ta. Apie šiąs ir kitas papras
tesnes ligas turėti pagrindinį 
žinojimų yra taip lyginai tė
vų tiesioginė pareiga, kąip 
kad savo vaikus, auginti ir 
juos aprengti. Tik šitaip te
galimų tikėtis gerų pasekųiių 

[ir kuomažiausio skaičiaus su? 
sirgimų. x *

žmogus ištiktas bėdos, ar 
[Šiaip jau bile kokios nelai
mes, stengiasi išeiti iš jos su 

į mažiausia nuostolių. Tų patį 
darome ligos atsitikime. Kar
tais pasėkos esti labai geros, 
o khųis atvęjąis ytin liūdnos. 
Mųt, ąuftijftol ne kįekvienamę 
atsftjik#me gajįma liglonį iš? 
gydyti kad ir geriau
sias pastangas beį j^jie idea
lių aplinkumų. Juk liga ligai 
nevienoda ir taip pat kiek
vienas 
Yrą; ^apą teisingai sųkomą, 
jei žinotume kame nelaimė 
gįųdjį, tąi jęs ąpsiįęnktume. 
Jei į |įg^ bąsir
gausi, ten neituįpę. O-tekis ži--rSmith kalbai ^rideidor

reikia. Gy- 
rinka bj^o" anuomet 
t. Paukitįęną, beko

nas, sviestas turėjo gerų už
sienio rinkų. Ir umu laikų, vos 
kelerių metų bėgy daugelis 
ūkininkų ųųątojtp vertęsi ja
vais veik išimtinai perėjo į 
gyvųįių ųkį. Iteūg augino y pąr 
šarinių javų, įsitaisė geros 
veikęs, raguočius, Šaunias kiau
les ir pradėjo išviso savo ūkį 
visai padoriai (tvarkyti. įdėjo 
didelius kapitalus į ūkio pa
dargus, drąsiai skolino pini? 
gus iš bankų, nes jautės esąs 
pajėgus — galėsiąs atiduoti, 
dukterims dešimtimis tuks
iančių davė dalies ir gerą krai
tį krovė sunams. Traktoriai, 
automobiliai kaimui buvo ne. 

■ naujiena. Kartu su/žemės ukiu 
kilo ir jam pritaikinta pramo
nė. Atsirado įvairių dirbtuvių 
dirbtuvėlių, kurios net kaip ką 
įr į užsienį pradėjo eksportuo
ti.

1930, metais bendras Lietu- 
Vos eksportas jau net pasiekė 
333,740,000 litų, o tąte ųiętais 
į Lietuvų buvo impprtuota tik 
už 312,000,000 Mtų įvairių pre
kių. Tai buvo geriausios ko- 
junkturos metai. Bet staiga 
reikalai pašlijo. Prasidėję pa
saulio bendri ūkiški negalavi
mai palietė ir Lietuvos gyve
nimą. Jau sekančiais metais 
ęksportas sumažėjo visu. 60,- 
000,000 litų. Ir tai meįai iš 
metų eksportas vis mažėjo ir 
praeitais metate jis 
iki 147,240,000 litų, tai' yrą ąu- 
mažėjo veik pusiaii, kartu ir 
maisto produktų kaina nukri
to. Jei javų indeksą 1926 me
tų imti 100, tai dabar jis tik 
37, gyvulių 27, kitų maisto pro
duktų 85 ir (taip toliau. 'Ąpy- 

pinko parduodamos prekėą boųt 
tris kartus sumažėjo, o tuo 
metu kai jam rąįkalipęį. pjrki^ 
pio reikmens bus sumažėję t& 
pusiau. Taigi ūkininko pirkimo 
galia visai sumenkėjo. Skolas 1 ♦ • • • * < M .«

New Kensington, Pa.
Gerbiami Tamstos,—
Nors nesmagi naujiena, bet 

linksma, kad Vaitkus išliko gy
vas ir sveikas.

. Mes, New kensingtonieČiai 
ALTASS rėmėjai, esame su 
jumis ir su F. Vaitkumi.

Rūgs. 23, 1985.
—Bačėnas.

Organizuos Trečią Partiją?

M K &

žmogus skirtingas.
TU Itev. Gerąid L.TC. $mith Gov. Eug«n« Talmadge

Kun. Smith, nušautojo senatoriaus Long agitatorius karo 
veteranų suvąžiavime susitiko su Georgia gubernatorium Tal- 
madge ir tuojaus paėjo gandai, kad jiedu ruošiasi organizuoti 
trečių partijų, kuri susidėtų iš dabartines prezidento Roosevelto 
administracijos priešininkų. Talmadge kalbėjo tam suvažiavi-

■ ii« 1* •



NAUJIENŲ

atostogoms į Wiscon

SEKMADIENY

SPALIO
laippataria Lietuvos baldai

(OCTOBER)
Atėmė automobilį

SOKOL HALI.
eftdamė

Pradžia 5 vai. vakare

Vakarienei skaitąs kepsniai

stamus

Šv. Jurgio 
M <ų 
Kviečiam

daM ligoninėj[/ir kovoja su min
timi. ■?.'

ANGLYS 
€OAL

ažnyuro7e 
ės, k;
Wli<

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Rejrablie *402

čia Viešpaties 
kia n 
myte

MUZIKA, ŠOKUI IR 
malonus svečių priėmimas

e -Run, tonas

Rugsėjo 24 d. apie 3 valandą 
fe automobi'-

Lvtečiame šiuo- 
aimynus ir pažystamus

iną, 19 mėtų, bizunu 
įlieta buvo švyno.
i’ėško JČios, kad parbdyįįį j 
moterims, kurias moronas fou 
vo užpuolęs pastaruoju laiku.

P-nas Baiizis aštuonias diė-J 
nas išbuvo prie ežerų gražiau
siuose miškuose ir vis žuvavo,, 
bet kiek žuvies pagavo, tiek ir. 
suvalgė, nes Wisconsino žuvis 
yra Skani.

ReŽuVaudamas p. BaUzis apJ 
fsiŽiurėjO, kad jau grybų gady-i 
nė miškuose, užviešpatavo. Nes 
Ikttr »ėini, visur . piihūr švitežiiį,- 
gražių grybų. TAd p. Bauzis pa
liko žuvį ramybėj, b padėjo 
grybauti ir į trumpų laiką pri
sirinko daug maišų gražių gry
bą žr parsivežė visus į Rėžių 
žemę, čia p-iiia BaUziene tu
rėjo daug darbo iki visus (gry
bus paėmė nelaisvėn ir uždare 
juos 'džiaruose.—Senas Petras.

grįžo iš atostogų 
te žuvies

ginimais prie nepaprastai ge
ros orkestros, kuri susidės net 
iš dešimties ypatų. Tas įvyks 
atenantį mėnesį Lietuvių Liuo- 
sybes salėje. Esate kviečiami 
-iš anksto prisirengt, o nesigai- 
lėsit, nes jei kliubiečiai ką pa
rengia, tai ir savo pažadus iš
pildo. . Bėję, da ir door prizai 
bus.—J. T.

Sekantį sekmadienį rugsėjo 
29 d., turėsime svečių taip iš 
Chicagos taip ir iš apielinkių. 
Tai SLA. 6-to apskričio konfe
rencija įvykis; liuošybes salėj ė, 
prie 14-tos gatvės ir 40th Ct. 
301 kuopa rengias kuo manda
giausiai delegatus pasitikt.

Apdaužė priešą, polici 
ja gaudo■

musų -tarpo. Nėra žodžių itam; 
kad butų galima išreikšti, kokią 

žaizda m 
Ši^yse, motmbš i 
teik Jam Au&Sčii 
šios 'Mies žemelę, 
ipam^dbs atsibus 

šešta 
.28 d., 8 vat. -ryte.

Kongreso k o m i s i j a 
{klausinėjo Chicago Tit-i 
le and Trust Co. virši

ninką i

Daug pačių, atsidūrė 
bėdoj

.pirmininkauja kongresmanas 
Sabath, antradienį Mausinėjo1 
W. H. Hugheš’ą, vieną Chica
go Title and Trust kompani
jos viršininkų. Kalbama ko- 
misija tyrinėja, kaip buvo at-| 
liekamos Chicagbj rešyverys- 
Įtės, kai užėjo depresija.

v. Kryžiaus ligd- 
209. M»jbnds 

yidgėpoi^iėtė, mh

Pinas Pužauskas yra 18 gat-1 
.vės kėlonijdsgyventojas, dau-į! 
igteljjmėtų adresu'$45 ėst 18’ 
st. užlaikotavernos biznį Bd- 
W linksmo bado ir draugiš
kas Žmogus. Yra taipgi Chiča- j 
gos Lietuvių Draugijos narys.! 
Pažinties draugai prašomi »Ap- 
lankyti jį ligoninėj.

, —^Senas Petos.

SHULMISTRAS BROS.
2405 W. 42wA St., 

Phone Lafayejtte 6300

Policija ieško tūlo Jėšėpb 
Cios, 20 metų, 3221 Cortez st.: 
Jisai yra kaltinamas tuo, kad 
skaudžiai sumušęs savo ‘kon
kurentą p-lės FrancėS Jėničk,, 
16 m.y 1940 Wešt 17 St, mei
lei. Cioš sumUŠė John* Guldo-, 

į kurį 
Policija

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIĖNlCTfiDft VIETA PAS:
JOS. fcUTA 

3267 So. Halsted St.

btfti jo Aidėjimui 
tat kviečiame visus 

', y “ 
itas paminklas Šv 

piekąme, ;
ot&ris ir Vaikai.

Raudonos Rožės Lietuvį} 
kliubas rengiasi prie savo 21 
metų gyvenimo sukaktuvių.- 
Tam tikslui rengiamas iškilmin
gas bąli irs su visokiais pamar-

Alfred Novak, 23 m., 10 WJ 
Elm št, ir Herman Pullman,' 
55 m., 4417 Giifton avė., sėdė
jo Novako automobily priie 
Lake gatvės; ir įGąšvėy edųrt, 
Du vyru; < grūmodami re veive
riais, atėmė iš jų .pinigus ir 
automobilį ir nuvažiavo sa
vais keliais.

ke tavernos, gyvenanti adresu 
3259 So. Union avė., praneša,1 
kad Jie, pasinaudbdaUd Sid>

AUTOMOBILIŲ Tais. 
AUTOMOBILES REP.

- ■■/.n... . ..it.;'.; ry.;,,,.» ..............—i

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
.BODY TAISYMAS .

imalevojimas, radiato- 
100% garantuota.

AND

F.- Vaitkaus išskridimas ir 
Į ciceriečiams padarė nemaža su
judimo. Anksti Sekmadienio 
rytmetį taip skridimo pritarė
jai, taip ir priešai bėgiojo pak 
yiėhi kitus norėdami patirt apie1 
Fv^ditkaus kelionę, ’štai užei
nu phs Kaziuką D. Ogi randu 
jtrodd abudu su moterė pasi- 
Wčiusiuš radio priimtuvą tarp 
dviejų kėdžių ir temijaučius 
kiekvieną 'pranešimą, bene bus, 
kas pranešta apie Idkurią. Ve-. 

|lidu & daugiau atėjo rėmėjų ir» 
Sd tuo phčfu tikslu ir klausi
mais, kur dabar lakūnas randa
si, kad jau beh't kas blogo ne-, 
įvyktų. i

P. (MAS į 
STUDIO 

420-W.63rdSt

-kiaU iztengta. I

W. J. FreCkelton 
CėalCo.

Andfracltė COAL Bitnmlnous 
Pobhąntas iir kitu rūšių 
Railway Yard and Office 

Fdrty-Severirh adtt Loomis Streels 
Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Mušu reputacija yra išdirbta pei 
ilgus metus phrdavingjime aukštos 
rūšies anglis — ir geru patarna
vimu. • •

THE DAILY 
BUSINESS D1RECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS
t,,., * ■

lis riąptM .m vatams (tiMu
to salima msipidEti

UraAVfond dvė» Nelaimėj su
žeisti du liėtiivini ir du' sve-f 
4»t*uWL \ 7 • ’

'Lietuviai—BolėšlOVas Puzadš- 
kas, 645 18 št., ir
.joną Mockus—važiavo šiaurėš 
linkui, o ne perdidelis .gazoli
no trokas važiavo Crawford! 
avė. Ir trokas su lietuvių au
tomobiliu taip skaudžiai susi
daužė, kad automobilis visdi 
sukiužo, o ir* trokas nemažai 
nukentėjo.

Be to, Boleslovo Pauzausko 
koja, aukščiau kelio, sulaužy
ta’ trijose vietose. Krūtinė ir 
strėnos" skaudžiai sužeistos; su
žeistas taipgi smakras. Pužaus
kas randasi, 
odnėj, kąhib 
Mo'Ckus 
4*Mka Išn^inM, tryš 
pifŠtAį fšu^džyti, įlaužti šon
kauliai > sužeista kfiMnė. Ji 
-taipgi randasi Šv. Kryžiaus li- 
gohinėj.

Valiavusioji troku Svetnpfeau- 
čia, vyras iį motėmis, taipgi 
Suhkiali sužeisti. Visi ntrfcmi-

SŽibAH l AiiOCIATlON
W ČihCAGO '

2X24 So. Leavitt Street
Telefonu CANAL 1«7«

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

DUODAM PASKOLA 
ANT MOSftICIU 

LengvesniuMokesčio 
Negu Renda

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

_ Mokam dividendų 
kas 6 mėnesiai. Pra-

J. eityje išmdkėjom 4% 
S -o kurie moka mėne

sinį —- 5%,

idesniu
- ijrair 

slenksti
-K k- •• m-r H - v-vi — — - -OBSiK. 3 
:^dbomiš.praiyd^jo pro mūIsįraU- 
daš. Dabar, mamyte, gal tėn 
ki musų maldų'? Gal tau skais- 
čia Viešpaties šviesa džiaugtis rbl- 
kia mus mafldų dar daugiau'^ 'Ma- V 
piytę, mylėjome tave ^yvU, ir da- 
•bar tavęs D'eužmiršim'fe. štai, šią 
savaite, /javo metinėse Mišiose ^prašysime tave greičiau 
įleisti į Viešpaties šviesos laimlę.

Brangus musų mamytės Draugai-es, sueikime į su
tarimą tealdą. Sus trejos ^ėdūTihgbš Šv. Mišios už ma
mytes sielą šią savaitę, penktadieny rugsėjo 27 d., 6-7 
ir 7:45 vai. ryto, Šv. Jurgio ■’ 
m’i visus — giminės, draugu 
dalyvauti šiose pamaldose.

smsKrrPER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

tas ar sužeistas lenkų kunigas 
Holy Chėrch klebonas, kai su
sidaužė du automobiliai. Kuni
gas nuvežtas į Peoples Hospi- 
tai, prie Archer iT 22 gatvės; 
(žinia gauta per telefoną.)

Edward J. Arendt, 15 war-» 
doš repufblikohų komitimahašJ 
įgyvenęs adrešu 5915 S. Fair-' 
pfieTčl avehue, mirė antradie- 
priio vakare šv. Kryžiaus 
minėj. Nežinomi piktadariai’ 
pbuvo pašovę Airėndtą.

Edwin Born, 30 metų, bu-1 
vęs seniau Elmlrarsto aukš.tes- 
nėsėš mokyklos mokytojas/ 
areštuotas. Jis -yra kaltina-’ 
mas daugpatyste. Atsirado’ 
net trys moters, kurios sako,' 
kad Born jas vedęs.

Iš 30 kurčių mokinių kai' 
kurie pirmą kartą savė gyve
nime išgirdo mokytojo kalbų.! 
l^Iat ^pavartota haujos priehio^ 
nčs jų klausą padfeklii. Mo
kytojas kalbėjo į juos per tam| 
fikrą, lyg radio garsiakalbį, o 
.prie mokinių ausų buvo pri
taršyti įgaršibSkaibio priimiu&ai.!

galite sustosM ko JieSkot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bm galiana gauti.

ROSEtAND.—Adolfas Bau- 
zis, 135 East 107 st., tavernos 
savinlntas, senas “Naujienų” 
šlcaitytpj’as ir rėmėjas, buvo iš- 
važiav, 
iših valstiją. Jis mane, kad daug 
žuvies pagaus ir good time tu-! 
rėš.

CHICAGOS
ŽINIOS

Automobilių 
rių valymas.

k & R

Antradienio vakare du vy
rai pasitiko p-nią Yeanolį; 
Choromokos, 616 N. Rush st.,Į 
kai ji jau buvo arti savė| 
apartmento. Vyrai atėmė iŠ 
moters du daimantiniUs žie
das, viėhą $1,000, o kitą’ $750; 
vertes. liioteriškės vytas,į 

rLouis Choromokos, yra kviėt- 
kiUs ir gan žymus Chicagos 
demokratų tarpe pėlitikierius.į

Natktį iŠ antradienio į trečia
dienį, apie 1:15 valandą, 18 
gatvėj, už kanalo tapo užmuš-

i  I ui ■*III|| ■■■—1111111 i II ■■wtl|lo <wfe«Į ■manf ■! ■■■ I—H>IIW •

■ Pereitą savaitę
hizvo mMtąy >kad j>6 BaTittritue’ 
vaikščioja koki tai .žmonės,

W6 So. Haloted Stoet 
Tel VTOtoW 4»6S.

LEONAS ROOFING CO.

ZofijaLescmskienė
JMjirėrl933 m. rugsėjo 27 d.

Antri hietai kaip esame vie- 
iii be tavęs, mamyte. Antri Jf|||| 
meteliai, mamyte, kai tavęs pasi- 
geftdamė. Ieškome, liūdime. Tu- 
stumoje ilgesys auga 
sųpuliu. Du metu-atgal, Aukšiau- 
Srojo pašaukta, peržengei Slenkstį 
į amžinybę, tave mirtis suėmė ir

45 vai. ryto, Šv. Jurgio lb 
gtmlūėš, dfcąuguš>

pamirškime ne mirusio 
nas Ldfeis mirė Rugsė/ 
1934. Jau metai kuka r 
musų mylimas tėvas ir

Nėra žodžių Jtam;
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CLASSIF1ED ADS

Rašo Žemaitės Marti

PRANEŠIMAI

Išnešė langą, Vanagičiui
mano biednas sune

Dariaus, draugi

CLASSIFIEDADS

lavimo oving

mo

Gerkit ir Reikalaukit

<tai nors ir labiausia

gyvas, bet ir nęsužeis

RADIO
Šiandie Budriko

programas

Otto

NATHAN 
KANTER

BEDARBIAMS
NORS DAR- 

’ALPINA DAR-

Lietuviškos
Degtinis

Atlantiko audra
Marąuette Parke

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon '

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

narys. Jo 
,a.; apsistoda
mas, atvykęs 

avi^onis buvo

PUBLIKOS BALSAI 
APIE SKRIDIMU

Važiuoju
Avė 
į Vanage 
u-gi lango stiklas įlūžęs ir iš 
byrėjęs. Kas čia galėjo atsitik

UNIVERSAL STORAGE 
Iv: BAGDONAS, Sav. 

Local and Long Distąncę 
Furniture and Piano 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

Westem 
Dirstelėjau 

frontą:

Musiciians Wanted

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius. pirm 
4819 S. '
pirm.-pag, 
Virginia 1153

. nut rašt., .__ ,
tehColiimbus 10272} J.Naudžiunas 
fin. rašt. 
cero, III 
rašt.. 2519 W. 43 St,. 
kasos globojas. 2440 W, 
H. Gramontienė, 
S. Rockwell St.; 
kas.
43 St._ 
lavičia 
K. Gramontas

daugiau žagarieČių 
paprašyti p. Liepos 
O kadangi šioj vietoj

PARDAVIMUI bučernė, biznis iš
dirbtas 13 metu, taipgi ir tavern, 
iš priežasties, per daug darbo — 
Atsišaukite 4053 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI tavern. biznis iŠ 
dirbtas, renda pigi, priežasti patir 
site ant vietos. 1124 W. 69 St.

yąrd in Ire- 
nusileido ma- 

sušūko

PARDAVIMUI 2 apartmentų mū
rinis namas, 2 karu garažas. Taip
gi 9 kambarių rezidencija, yra stik
liniai porčiat gera transportaicija 
nebrangi. 7830 Stewart Avė.

ko . patirti, kad apart naujau
sių radijų Budriko krautuve 
dabar aplaike didelį siuntinį 
gražiausių akordionų tiesiog iŠ 
Europos ir parduoda nepapras
tai pigomis kainomis.—Jonas.

“Lituanika II” čikagiečio 
tinos lauke

ŽagarięČių šeimyniškas iš
važiavimas atsibuvo nutarta 
turėti seniau buvusiam Blins- 
trupo Darže.' Kadangi ločiau

REIKIA salesmeno kuris turi pa
žinčių su tavernomis. Mokam gera 
komiŠina. 800 žinomų gėrimų parda
vinėti. Roxy Liųuor Co., 810 W. 
Madison.

REIKALINGA moteris arba mer 
gina prie namų darbo. Valgis ir guo 
lis ant vietos.

6236 S. Western Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

suskalbėjo telefonas.
Grigaitis pranešė, kad

nįy mothet’s j] 
L._ J—Tas

vakar 
gatvekariu.

imperijos

PARDAVIMUI krautuvė ir 4 kam
bariu medinis namas. 1614 S. Hals
ted St. Pirkit dabar, kol kainos dar 
žemos. Tikras 
Jonės. 1626 So.

Laukė Žinių Apie Vaitkų 
Per Visą Naktį

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

4800 So. Kedzie Avė.

KURIE norite turėti koki nors 
Insurance ant namo, fornišių, auto
mobilių, ar kito ko, pridųokite savo 
vatda ir adresą tuojaus. Brangios 
vertės suprizas dovanai dėl jūsų yra 
kuris jus nudžiugins. Kazys Urnikas 
Adresuokite Chas Umich, 56 W. 
Washington St.' Room 514, Chicago, 
Illinois.

Tyčia staptelėjau ir pasitei
ravau toje apielinkėje. žmonės 
pasakoja, kad Marąuette Par
ke per paskutines kelias dienas 
buvo ganą prasti orai (gal už
ėjo tos Newfoudlando miglos 
ir audros ?) Nąktį iš Šeštadie
nio į sekmadienį, sako, buvo 
vėjas ir' aptaškė tomeitėmis bei 
kitokiais apipuvusiais daiktais 
“Margučio” feisą.

O paskui, sako, Antradienio 
vakare buvęs dar didesnis štur
mas ir išlaužęs “Margučio” lan-

KAD PAGELBĖJUS 
SUSIRASTI KOI 

’ BĄ, NAUJIENOS
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI šį SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBA TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

PARDAVIMUI tavern už cash ar
ba mainysiu j automobili. Gera 
vieta, visokių tautų apgyventa. Tu
ri būt parduotas greitai.

2707 N. Sawyer Avė.

Leitenantas Feliksas 
atliko didžiausį žygį 
Mums yra malonu 

visuose anglų laikraš- 
gražius aprašy- 

kaip jį stato lygioj Tai butų keistas būdas at
likti biznišką reikalą—plyta iŠ 
gatvės per langą! Tikra juoko- 
logija. _ z

Bet kaip ten n&BUHj, vistiek 
yra faktas, kad orąi šiemet. iš 
tiesų negeri.

—Savanoris Reporteris.

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

Pirmadienį atėjo pas Dr. Al. 
Davidonį, ALTASS valdybos na
rį (4910 Michigan Blvd.), li
gonis airis, nuolatinis daktaro 
pacientas. Pamatęs, Felikso 
Vaitkaus paveikslą, jisai klau
sia, ar tai čia tas lakūnas, apie 
kurį rašo visi laikraščiai?

—Why, that guy landed in

JAUNIEMS LIETUVIAMS MUZI
KANTAMS gera proga kurie groja 
saxophone, trumpet, trambone ii 
drums (barabanus). Orkestrą sam
doma i kliubuS, viešbučius ir t. t. 
AtsiŠaukit i

STEPHENS MUSIC STUDIOS 
4142 Archer AVenue

verkti ir nuėjo sau į miegkam 
barį, kur Rūta Kartaniaitė ii 
sėjosi 
jo p-nios 
minti.

‘♦Neverk, mamytė, bile Fek 
Uksas išliko gyvas”.....
. “Ach
lis, kaip jis dabar jausis. Jis 
visas pastangas, visą savo šir
dį ir protą pašventė, kad tik 
pasisektų tas skridimas”.

Sugrįžo p-nai Russell. Iš
girdusi žinią, p-nia , Russell 
vėl šaukia Associated Press.

Kai kurie svečiai išėjo na
mo, biskį pamiegoti, nes tu
rėjo važiuoti į darbą. Apleis
dami, visi pareiškė tvirtą viltį 
Vaitkaus pasisekimu. Tik po
nas Grybe, drąsus, ramus, pa
sitikintis, daug ramumo teikė 
svečiams.

Likusius svečius p-nas Stun
gis pakvietė į savo sodną nu
siimti paveikslus. Visi sma
gus ir pilni “velnių”.

Kai sugrįžome * stubą, p-nia 
Stungienė visus* užkvietė ka
vos išgerti.

Dėl Vaitkaus laimės ir pasP 
sekimo visi išgėrėme po stik
liuką.

Diena užsibaigė Dr. Russell 
ir jo jaunavedei šokant fox- 
trotą.

Valio! 
Vaitkus 
pasauly, 
matyti 
Čiuose tokius 
mus, kaip jj stato lygioj vie
toj su C. A. Lindberghu ir ki
tais garsiais pasaulio lakūnais 
už jo drąsų žygį.

Kažin ką dabar i darys itie 
šarlatanai, 'vadiriafni fašistai ir 
komunistai, kurie skleidė biau- 
riausius melus apie leitenantą 
Feliksą Vaitkų ? Kažin kaip 
. aučias vanagų lizdas ir Cleve- 
lando garsusis nykštukas su 
savo medalium, kurie per visą 
aiką skleidė baisiausią neapy
kantą prieš “Naujienas” ir 
ALTASS ir Visokiausius panie
kinimus rašė apie leitenantą 
Feliksą Vaitkų? Kur dabar 
akis dės tie gaivalai? Aš dar 
imu tą jų šlamštą “Dirvą”, tik 
tur būt jau bus paskutiniai 
metai, nes dabar jau įsitikri- 
nau, ko vertas toks laikraštis.

Didžiausia garbė tenka ger
biamam leitenantui Feliksui 
Vaitkui už jo garbingą žygį. 
Laimingo jam pasisekimo ir 
toliau darbuotis aviacijos sri
ty. —Juozas Beleckas.

ta vieta buvo užimta tai su %
sirinkus 
sutarta 
Daržo, 
nebuvo jokio parengimo, tai 
žagariečiai ir suvažiavo į p. 
Liepos Daržą.

Tuoj prasidėjo darbas. Su
nešė stalus į vieną vietą. Visi 
ėmė krauti atvežtus valgius 
kas ką turėjo, kaip vestuvėse 
vieni kitus vaišino. Vėliau 
pasigirdo gražios dainos,- ku
rių aidas skrido plačiai žalioj 
girioj.

Orui pradedant atvesti link- 
smesniejį ėmė žaismes žaisti, 
visokius ratelius, bėgimu&o 
žiūrėtojai turėjo, skanaus juo*- 
ko. Ir nėpašijutom, kai atėjo 
Vakaras ir pradėjo temti. Su
kruto visi apie stalus, kraustė 
likučius, dėjo į mašinas ir 
skirstėsi, kad važiuoti namo.

Diena buvo graži. Tat ir

P-nia Zymontienė įė
Vaitkienės mira

ALTASS valdyboj 
namuose dažui ’ 
vq įakunąs'tjSf 
į Chicagą. 
taip pat labai aidimas velionio 
Dariaus; draugija i-ir gydytojas, susirinko nemažas , Žagariėčių 

būrelis apie 12 mašinų. Ži
noma, turėjo l?uti daugiau, bet 
kai kurie gal nesurado šio su
važiavimo.

Žagariečiai, patenkinti ir vi
si linksmu upu, skirstėsi na
mo, linkėdami vieni kitiems 
labanakties.

It dar Žagariečiai rengia ko
kį* ten šurum-burum 
ateinančio mėnesio.

Kada radio didžiosios stotys 
ir anglų visi laikraščiai per ke
letą dienų atidavė pagarbą mu
sų lietuviui lakūnui, o dabar 
jau pasauliniam herojui, Fe
liksui Vaitkui, už jo nepapras
tą drąsą ir didvyrišką atliktą 
darbą 
užkietėjusiam lietuviui, o ypač 
jau tiems to garbingo darbo 
griovėjams, kurie bekerštauda- 
mi tiesiog įsigavo judošiaus 
širdį, manau, tas garbingas 
įvykis ir tokiems padarė gi
laus sujaudinančio įspūdžio.

J. Grybas.

land!
no motinos kieme) I 
pacientas. Į <

Dr. Davidonio ligonio pavar
dė—Conroy; Jisai gyvena Chi
cago j e,, o jo motina turi ūkį apie 
Ballinrobe, Mąyo^ coųrity, Airi
joje, kut pereitu sekmadieni’ 
audros privertė lakumą Feliksą 
Vaitkų nusileisti p0 to> kai ji-. 
sai perskrido Atlantiko okeaną.

Conroy motinos laukas kal
nuotas, tinkąs jaugiau ganyk
loms, negu arįmui. Ji dažnai 
parašo savo sunui j Chicago. 
Daktaro pacientas tųojaus pa
siūlė atnešti kelias gautas nuo 
motinos atvirutės su vaizdai 
lauko, kur sudužo “Lituanika 
II”, ir miesto Ballinrobe, kur 
lakūnas nakvojo; atskridęs į 
Airiją. i'

Vieną tų vaiždų dedame į 
“Naujienas” šiandie (žiur. 1 
pusi.). Antras tilps rytoj.

TAVERN parsiduoda. Randasi 
ant gražaus kampo. Geriausia vHU* 
ta ant South Sidės. . Tikras barme
nas. 6556 So. State St.

\ Bet kodėl gi šitaip susigadi
no oras aplink Vanago guŠtąi o 
nepalietė kitų namų?

—Ką gali žinoti?— atsakė 
vienas žmogus, kurio apie tai 
klausiau. —Gal galėtų paaiškin
ti meteorologijos biuras.

Susitikau vieną- marąuette- 
parkietj, kuris davė man visai 
kitokią mintį. Jisai sako, kad 
tai buvo ne oro pavojai, o tik 
bizniškas dalykas: - kas nors, 
girdi, bandė sugrąžinti “spešė- 
lų” kvitą Harringtono sekretor- 
kai, kai ji parvažiavo iš “hO; 
ney moon” su savo “imperato
rium”.

“Ar gyvas mano vaikas?” 
momentaliai paklausė p-nia 
Vaitkus. , /

Čia p-nas Stungis paaiškino, 
kad ta žinia atėjo iš Assacia- 
ted Press ir kad lakūnas netik 
paliko 
tas.

Vėl
P-nas 
ką tik gavęs long distance te
lefoną iš New Yorko nuo Vai
vados su smulkesnėm žiniom.

Visų ūpas pakilo, visi džiau
gėmės... Tik viena p-nia Vait
kus šluostė ašaras nuo veido. 
Supuolėm ją sveikinti sunaus 
pasisekimu, nugalėjimui Ąt- 
lantiko ir audrų. Ji atsiliepė;

“Jie gal neviską dar suži
nojo, gal jis labai sudaužy-

PARDAVIMUI lietųviškai-ameri- 
koniška valgykla. Geroj apielinkėj. 
Teisingiems žmonoms parduosime 
išmokėjimais, su' mažu imokejimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda šili
mų, karštų vandeni, langų apdraudų 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 

Avenue ir 78rd St. VIN.' 7259 
Mother’š Restaurant.

Jos.F.Budrik,H
OPTICAL and
JEWELRYCO.

3343 So. Halsted St

nil J, Petraitis. 8181 
Avė.. ■ A. Saldukas. 
Avė;. Dr. A. J. Mani-

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO- 
LIUKUS KL1UBO valdyba 1935 
m., Anton Vaiskia pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
8264, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius. Tam Kubi
lius, maršalka

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedely, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

DR. BRUNO 
WAINORIS 

gerai prirenka akinius, akis 
išegzaminuoja DYKAI kož- 
ną dieną.
Akipiai su baltos ar gelto
nos spalvos frėmais, šlifuoti 
stiklai tinkami skaitymui, 
tolimam ir trumpam maty
mui už v /

PARSIDUODA bekernč ir groser- 
nė arba renduojam su ar be fikče- 
rių. Labai gera vieta dėl bučernes 

5744 So. Union Avė.

(Tęsinys)
Valandos slinko pamažu. 

Tai vienas, tai kitas dažnai 
atsiklausė: “kelinta, valan
da?”

P-nia Russell, nekantrauda
ma, tankiai šaukė Associated 
Press, tikėdama gauti žinių, 
bet veltui. Apie 5 valandą 
susėdę prie stalo vyrai, pa
vargę kortuot, bandė išspręs
ti, kur lakūnas galėjo būti. Iš
skaitė distanciją ir valandas 
laiko. Prieita išvados, kad 
apie šį laiką Vaitkus jau tu
rėtų būti virš sausžemio. Ne
galima buvo tikėtis žinių, nes 
jis žadėjo skrist aukštai ir 
nieks negalėjo jį pastebėt.

P-nas Kareiva atėjo į fron- 
tinį kambarį kur sėdėjo p-nios 
Steponavičienė, Kareivienė ir 
Zymontienė ir pradėjo joms 
pasakas pasakoti.

Vėl bandyta1 šaukti Associa
ted Press, ir dar nieko nesu
žinota. ,

Tuomet pp. Kartanas, Grybe* 
Steponavičius, Stungis, Sher- 
man, Zymontas ir Dr. Drau
gelis ėmė skaitliuoti, kaip toji 
Vaitkus galėjo skristi su 700 
galonų gazolino. Moters sė
dėjo arba stovėjo aplink, lai
kas nuo laiko žpdį tardamos.

Dr. Drangelis, atsiminęs sa
vo kelionę su Darium ir Girė
nu Lituanicoj.,1 į Suv. Liet. 
Amerikos Seimą, Pittsburgan 
iir atgal, papasakojo, kad tuo 
laiku buvo daroma tik 5 my
lios galonu gazolino. Taigi, 
čia kilo klausimas ir susirūpi
nimas, ar Feliksas Vaitkus su
tikęs blogą orą, ypač audras, 
išteks kuro iki Kauno. Litua- 
nica II, palyginai su Lituani- 
ca I, turėjo imti kur kas dau
giau gazolino. t

Momentą visi y tylėjo. ) Jau
nuolis p.-nas Šherman karts 
nuo karto priminė elektros 
šviesų užgesimą Kartanų bu
te. Vis daugiau priduodamas 
svarbos tam įvykiui.

Girdėjosi varpų skambesys 
iš vietinės bažnyčios. Buvo 6 
valanda.

Skambinta dar Associated 
Press, ir negaunant daugiau 
žinių apie Vaitkaus likimą, Dr. 
Russell ir jo žmona, kad nepa
rodyti susijaudinimo ypač 
motinai, parerkšdami einą į 
bažnyčią, išėjo.

Lakūno motina buvo ypa
tingai rami ir kalbėdama su 
įvairiais svečiais aiškino savo 
įsitikinimą į sunaus pasiseki
mą. Nors gerokai pavargus, 
jau antrą naktis be miego, ji 
atsisakė eiti ilsėtis, pareikšda
ma :

“Kol negausime daugiau ži
nių apie Feliksą, aš vis vien 
neužmigsiu”.

Ir vėl kokiam laikui viešpa
tavo visiška tyla.

Staiga suskambėjo telefo
nas. P-nas Stungis, šeiminin
kas, prišoko prie telefono. Vir
si nutilo. Biski paklausęs, jis 
tarė: * “Forced landing in 
Ireland”, ir užkabino telefo-

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodčl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Mėtas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

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

Namų Savininkų ir Piliečių Susivie
nijimas ant Town of Lake (Pro- 
perty Ovvner’s and Citizens Ass’n) 
laikys mėnesini susirinkimų ketvir
tadieni rugsėjo 26 d.. 1935, parapijos 
svetainėj, 8 vai. vak. ' Rašt.

v VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dienų tiktai 
už 35 eentus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintelė tb'kia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Real Estete For Sale 
Namai r lėmė Pardavimui_

NAMAS Ciceroj 2 flatų, medinis 
po 4 kambarius, taipgi vieno floro 
rakandai nebrangiai iš priežasties 
vižiuoju i Lietuva. 1416 So. 50th 
Court. Cicero.

®WKENTHC

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI 1 
IŠPARDAVIMAS

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

, GOLDSTEIN, 
' 914 Maxwell St.

Netikėtas supuoli 
mas -

IM Uquor Co
■ 4707 So, Halsted St 

Tel YARDS 0803

Šį vakarą nuo 8 iki 8:45 v 
nepamirškite pasiklausyti gra
žių dainų ir muzikos iš stoties 
WHF0, 1420 kil., kurias oro 
bangomis pateiks Jos. F. Bud
riko radio ir rakandų krautuve

Ir tada iš tikro pradėjo ji adresu 8417 S. Halsted st. Te-

Heip Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusios veiter- 
kos i restaurantų. gera mokestis 
darbas ant visados. Bernice Lunch 
Room, 506 W. Pershing Road.

Ex<;hange—Mainai
MAINYSIU murini 4 flatų namą 

ant farmos nemažesnes 100 akerių 
žemės. Wm. Walantyn. 6630 South 
Peoria St.

Business Service 
piznio Pątarnavimąa\

NAMŲ 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 OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

_________r
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Furniture & Fixtures
* Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

Business Chances

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

Tripp Avė.; W. Tumer 
8118 W. 44 St.. tel 

Paul J. Petraitis, 
8181 S. Emerald Avė.,
1500 S. 48th Court, Ci- 
J. Manikes, kontrolės 

J. Jesiunas.
39 St.; 

kasierius. 4535 
Dr. A. J. Mani- 

daktara skvotėjas .2519 W. 
tel. Lafayette 3051; A. Va- 

Maršarka (Bondsmanai);
4535 S. Rockwell 

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

. Lafayette 6710} Politiško Skyriau 
Kdiiiislją; P; ~ 
S. Emerald 
4038 Archefc 
kas. 2519 W: 4$. St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719 
B. Putrimas. 4536 Tumer Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mų vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj. 4535 South 
Rockwel ISt.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apd raudos nuo ugnies, vėjo, e te., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE




