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ORĄ
rūgs. 26,

kainavo jau
Smith, šen. Long agitatoriui

Tautų sąjungos taryba šiandie pra- 
kad jos negali pradėti karo prieš

Bėdos su laisvama
nių vaikais Lietuvoj

Derybos gali visai pakrikti, jei 
neįvyks jose perfsilhužyman

Lietuva prižadėjo laisvus Klai
pėdos seimelio rinkimus, bet 
reikalauja, kad ir Vokietija 
nesikištų

: - f

Marijam- 
kurit

Grįžta iš Lietuvos 
K. Augustas

tybių agentai”?
Ar komunistai?
Apie tai rašo “Naujienų” 

specialia korespondentas iš Lie
tuvos.

į Lietuvos 
atsakymas

Klaipėdos signatorai 
gal darys demarša 

ir Vokietijai

GENE V A, rūgs. 26. - 
nešė Italijai ir Ethiopijai, 
gruodžio 4 d., neperžengdamos tautų sąjungos statutą.

Joms pranešta, kad jei kuri jų pradės karą prieš tą dieną, 
tki skaitysis, kad puolike pradėjo karą prieš visus tautų sąjun
gos narius ir todėl jai automatiškai bus pritaikintos visos pa
baudos, kurios yra numatytos 15-tame statuto punkte.

Taigi turi praeiti mažiausia trys mėnesiai pirm Italija ga
lės pradėti karą, neprasižengdama prieš tautų sąjungos statutą.

Tas nutarimas tapo padarytas vienbalsiai visų tarybos na
rių. Italijos gi delegatai posėdyje visai nedalyvavo. Nutarimas 
liko padarytas į 7 minutes.

Jaunuolis prisipaži
no nunuodijęs dėdę 

ir dėdienę

CHICAGO.—Besiartinant Klaipėdos krašto seimelio rinki- 
kurie įvyks ateinantį sekmadienį, rūgs. 29 d., Vokietijos 

Hitleris, sušau-

Uždraudžia Italijai ir Abisinijai pradėti 
karą prieš gruodžio 4 d., kitaip puolikei 

bus pritaikintos pabaudos

Mayo kauntėj, Airijoj, kuris staigiai pagarsėjo, kai netoli jo

MASKVA, rūgs. 26. — Se
natorius Lewis iš’ Illinois per 
pastarąsias dvi dienas buvo 
pradėjęs gerėti, bet dabar urnai 

Rdosevelto administraciją, [ atkrito ir daktarai yra labai

KAUNAS.-r-Savivaldybės ži
niomis šią vasarą Kaune mau 
dęsi apie 350,000 žmonių. Mau
dyklėse skendę 85 žmonės, ku- 
rie visi išgelbėti. Besimaudyda- 
mi maudytis uždraustose 
tose paskendę 20 žmonių.

CHICAGO.—Po vakarykščio 
lietaus oras staiga atšalo. Už
vakar buvo 85 lapisniai karš
čio, vakar.ryte dar 70 laipsnių, 
o jau į vakarą temperatūra nu
krito iki 50 laipsnių. Naktį ga- 
Ii būti dar šalčiau. Gali būti ii 
šalnų.

Tokis šaltas oras tęsis ma
žiausia kelias dienas.

FeliksasVaitkus vyksta įLondoną

Tautų Sąjunga gru 
moja Italijai

mas
naciai pradėjo smarkiai dūkti prieš Lietuvą
kęs savo reichstagą, dagi atvirai prigrūmojo pasigriebti Klai
pėdos kraštą, jei ir toliau to krašto vokiečiai busią “persekio
jami.” •' '

Delei šitokio vokiečių siautimo, didžiausios Chica'gos lietuvių 
organizacijos Chicagos Lietuvių Draugijos, Valdyba vakar nu
tarė protestuoti prieš hitleriškos Vokietijos grasinimus Lietuvai.

Rezoliucijos turinys pasiųštas per kablegramą Tautų Są
jungai į Genevą ir kopija persiųsta Lietuvos telegramų agen
tūrai, “Eltai”, į Kauną.

ST. PAUL, Minn 
—Jau 20 metų dega čia esantis 
miesto rybose durpynas* Jo ge-, 
sinimas miestui

MARIJAMPOLĖ 
polėje yra daug žmonių 
laukdami civilinės metrikacijos, 
nekrikštija savo vaikų. To 
rezultate, kai reikia vaikus 
leisti į mokyklą, sunkesni rei
kalai su dokumentais. Be to, 
ir tie vaikai, kuriuos tėvai no
ri taip užauginti, jog jie atėję 
į protą patys pasirinktų gyven
ti su dievu ar be dievo, daug 
nukenčia. Civilinės metrikaci
ja prašyte prašosi įvedama.

Besiartinant Seimelio rinkimams Klaipėdos krašte, diktato
riška Hitlerio valdžia grasina Lietuvai ginkluota jėga, stengda
masi tuo budu terorizuoti Klaipėdos gyventojus, idant jie bijotų 
balsuoti taip, kaip jiems diktuoja sąžinė.

Chicagos Lietuvių Draugija, turinti 3,000 narių, pareiškia 
grieščiausią protestą prieš tokį neteisėtą Vokietijos kišimąsi į 
vidujinius Lietuvos reikalus ir prašo Tautų Sąjungą apsaugoti 
Lietuvą ir Klaipėdos kraštą nuo bet kokių smurto žygių iš Vo
kietijos valdžios atba. nacių pusės.

. Chicagos lietuvių?djau(hja: : r 
J. Mickevičius, Prez.
P. Miller, Sekr.

Kas iškėlė tuos ilki 
ninku streikus 

Lietuvoje?

Nedidelis Ballinrobe miestelis
pereitą sekmadienį/ perskridęs Atlantiką į rekordinį laiką, nusileido lakūnas Feliksas Vaitkus, 
kalnuotoje jo apielinkėje apdaužęs savo lėktuvą “Lituanicą II”. Kryželiu pažymėtas hotelis, ku
riame Feliksas Vaitkus Veikiausia buvo apsistojęs. Kotelis priklauso motinai chicagiečio p. 
COnroy, kuris šį atvaizdą pridavė per Dr. A. L. Davidonj. Spėjama, kad Vaitkus veikiausia ir 
nusileido minėto p. Conroy motinos laukuose, kuriu atvaizdas tilpo vakar.

Ghicagai ir apielinkei tedera* 
tio oro biuras šia* dienai prana
šauja:

Giedra ir šalta. ,
Saulė teka 

6:41.

Reikalauja,kadTautųSąjunga 
Apsaugotu Klaipėdą

BALLINROBE, Airijoj, rūgs. 
26.— Feliksas Vaitkus, kuris 
perskridęs Atlantiką, apdaužė 
savo lėktuvą nusileisdamas šios 
apielinkės kalnuotuose laukuo- 

Dubliną, išsi- 
vęždamas į ten armijos troku 
ir savo lėktuvą “Lituanicą II”. 

Jis sako, kad dar šiąnakt jis 
išvažiuos į Londoną.

WASHINGTON, rūgs. 26.— 
Angįiakasių unijos vice-prez; 
Murray sako, kad šiandie va
kare „įvyks persilaužymas dery
bose su kasyklų savininkais. 
Arba bus susitaikinta, arba de
rybos visai pakriks.

Nesusitaikoma dėl atlyginimo 
už iškastas anglis, taipgi dėl 
darbo sąlygų niekurių , valstijų 
kasyklose.

Vakar derybos tęsėsi net 17 
valandų be jokios pertraukos. 
Nebuvo pertrauktos dagi u£- 
kandžiams. šiandie derybos at
sinaujino lygiai už 8 vai. peri 
traukos po vakarykščių derybų.

Prezidentas jau paskyrė na- 
cionalę minkštųjų anglių ko
misiją, einant Guffey bilium, 
bet komisija dar nedalyvauja 
šiose derybose.

Keturi komisijos nariai jau 
sudėjo priesaiką ir užėmė savo 
vietas. Jais yra: Smith, Fair- 
mont, W. Va., redaktorius; 
Hosford Jr., iš Pittsburgho; 
Tetlow, buvęs Ohio angliakasių 
unijos prezidentas; Acret, Los 
nAgeles advokatas. Penktas na* 
rys, Maloney iš Kansas City, 
nesuspėjo laiku pribūti ir kar
tu su kitais sudėti priesaiką.

Angliakasių derybos 
su kasyklų savinin

kais nevyksta

švedų linijos laivu grįžta iš 
Lietuvos Kastantas Augustas, 
“Naujienų” redakcijos patys, 
su žmona Julia, “Naujienų” 
raštinės darbininke. Juodu visą 
vasarą praleido Lietuvoje ir 
dalyvavo, kaipo delegatai, Pa
saulio Lietuvių Kongrese. Kas
tantas buvo kongreso prezi
diume, o Julia mandatų komi
sijoje. Galima tikėtis, kad juo
du parveš ir “Naujienų” skai
tytojams papasakos daug įįo- 
mių dalykų.

Triukšmingoje Veterans of Foreign Wars konvencijoje New 
Orleans, jų komanduoto jas Van Zandt kaltino, kad Amerikos 
Legionas nekooperuojąs kovoj už bonus, taipgi kaltino admi
nistraciją deL Floridos uragano, kuriame žuvo daug ex-kareivių. 
Gen. Butler kaltino, kad sukti grafteriai įvėlė Ameriką į per
eitą pasaulinį karą, o Georgia gubernatorius Talmage, kaip pa
prastai, aštriai puolė prezidento J "“J J'”’ * J;*J ___ r_w ________
Daug .triukšmo buvo ir delei neleidimo konvencijos kalbėti kun. | susirūpinę jo gyvastimi 

‘ ’ i. y ‘serga plaučių uždegimu.

PERTH AMBOY, N. J., rūgs* 
26.—Margaret Kerston, 15 m.į 
snukiai susirgo aklosios žar
nos uždegimu. Nežiūrint dide
lio jos gyvasčiai pavojaus ii 
reikalo skubios operacijos, jos 
motina Anna Kerston, pasirem
dama religiniais prietarais, 
griežtai pasipriešino operacijai.

Tik jau kada appendix buvo 
trukęs, ji po visos nakties ku 
nigų, daktarų ir policijos mal
davimo, leido dukterį išvežti į 
ligoninę ir padaryti jai opera 
ciją. Delei suvėluotos opera- 
cijso betgi abejojama, ar pa
siseks mergaitės gyvastį išgel
bėti.

RYTOJ TILPS “NAUJIE 
NOSE”.

Religinis fanatiz 
mas

(Lėktuvas vežamas 
armijos troku

į Dubliną

ŠIAULIAI.—VIII. 29 apie 5 
vai. prie pirmos pervažos ma
nevrinis traukinys suvažinėjo 
Pabalių kaimo gyventoją Tau- 
janskį Povilą, ėjusį geležinke
liu. Taujanskis jaunas žmo
gus, 25 mt. amžiaus 
žmoną.

Tos nelaimės proga reikia 
pastebėti, kad geležinkelių val
dyba draudžia vaikščioti gele
žinkeliu, bet aplinkinių vietų 
gyventojai to draudimo neboja 
ir, norėdami patekti miestan 
(tiesesniu keliu, dažnai naudojasi 
geležinkelio linija. Del to ii 
nelaimės pasitaiko.

Franci j a ir Italija tuoj aus 
sutiko su tokiu Lozoraičio rei
kalavimu, bet Anglijos atsto
vas, kapt. Eden, tuoj^us ėmė 
išsisukinėti ir atsikalbinėti ii 
galiaus sutarė, kad signatorai 
dar sykį pasimatys su Lozorai* 
čiu ir praneš jam, ar signato
rai daryš demaršą Vokietijai.

Numatoma, kad Anglija vi
saip išsisukinės nuo darymu 
demaršo. Bet čia ji turės pa
rodyti savo tikrąjį veidą. Ang
lija daug kalba apie kolektyv; 
saugumą ir apie kolektyvj pildy
mą tautų sąjungos statuto. Bet 
jau pirmiau Anglijai buvo pri
metama, kad ji pati nenori ko- 
lektyvio veikimo kur nėra pa
liečiami jos interesai.

Todėl tai ir yra priduodama 
didelės svarbos laukiamam An
glijos atsakymui 
reikalavimą. Tas 
gali turėti didelės reikšmės vi
sai Europai. Aiškaus atsaky
mo iš Anglijos panašiais klau
simais reikalavo ir Franci j a, 
kada toji pareikalavo Angliją 
pasisakyti, ar ji bus tokia pat 
griežta ir su kitomis valstybė
mis panašiuose atsitikimuose, 
pav., kad ir Vokietijai užpuo
lus Klaipėdos kraštą, kaip ji 
yra griežta dabar dėl Italijos 
taikymosi pulti Abisiniją.

Tečiaus nemanoma, kad ir 
dabar Anglija duotų ašlkų at
sakymą. Ji veikiausia išsisuki
nės, kad nėra pavojaus vokie
čių puolimo ir todėl nėra rei
kalo kolektyvio demaršo, ypač 
kad Anglija apie Vokietijos ki
šimąsi į Klaipėdos reikalus jau 
yra prisiminusi Vokietijai at
skirai nuo kitų valstybių. Tad 
ir vėl Anglijos pozicija pasiliks 
neaiški.

GENEVA, rūgs. 26 
lija liko pastatyta į keblią pa
dėtį ir dabar savo žodžius tu
rės įrodyti darbais.

Anglija visą laiką kalba apie 
kolektyvį saugumą, kad vals
tybės bendrai turi ginti kitą 
šalį nuo puolikų. Dabar jai teks 
praktikoje įrodyti kiek tie jos 
žodžiai reiškia ir ar jie eina 
toliau jos interesų.

Vakar Francijos premieraš 
Lavai, Anglijos atstovas Eden 
ir Italijos atstovas Aloisi tu
rėjo ilgą pasitarimą su Lietu
vos užsienio reikalų ministeriu 
Stasiu Lozoraičiu. Lozoraitis 
tarėsi su jais kaipo su Klaipė
dos statuto signatorais.

Pasitarime Lozoraitis garan
tavo laisvus rinkimus Klaipė* 
dos krašto seimelio ateinantį 
sekmadienį. Tečiaus jis kartu 
išreikalavo, kad signatorai — 
Anglija, Francija ir Italija — 
padarytų ir Vokietijai demar
šą ir pareikalautų, kad ir Vo
kietija nesikištų į Klaipėdos 
krašto reikalus.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
26.—Leroy Drake, 19 m., ko
legijos studentas ir prezidentas 
bažnytinės draugijos, po ilgo 
kamantinėjimo prisipažino "-po
licijai, kad jis nunuodijo savo 
dėdęž Henj»y Steinhuer, 60 int 
ir jo žmoną Nellie, 50 m.

Nuodus jiems įpilęs į kavį 
ir jie viek tuojaus pasimirė. 
Palikęs juos jis dar nuvažiavo 
pas save merginą, pas kurią 
ilgokai paviešėjęs, sugryžo na
mo. Lavonus jis susodino j jų 
automobilį ir nuvežęs į prie
plauką automobilių su lavonais 
paleido į 30 pėdų gilumo jurą.

Išpradžių jis teisinosi, kad 
dėdienė nunuodijo savo vyrą 
ir tada pati nusinuodijo, o la 
vonus jis su automobiliu nu
metęs Jūron nesumanydamas ką 
daryti.

Jaunuolio tėvai gyveną Wash- 
ington, D. C., bet jis nežinąs 
jų adreso. Dėdė su dėdiene 
jį užaugino ir jis gyveno pas 
juos nuo 8 metų amžiaus. Jie 
ir savo turtą jam užrašė. No
ras įsigyti jų turtą ir apdraudę 
ir paskatino jį prie žmogžudys-
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
X

Vaitkaus skridimo 
atbalsiai Pitts-

News Byle-

man iš dar- 
moteris prir

šmeiži-

nuošir- 
tą pat|

Angliškų dienraščių reporte
riai šaukia LMD, prašo infor
macijų apie Vaitkų. Jiems pa
tariama šaukti Skridimo Komi
teto narius,, o reporteriai ir vėl 
šaukia sakydami, kad nurody
tų asmepų perą nąmįe. Repor- 
teriąi turėjo pąsitenkinti to
kiomis žiniomis, kokios buvo 
gautos iš LMD, ar iš kitur 
kur, nors< tos žinios buvo ir ne 
visai tikslios.
Prastąs nakties miegas buvo

Lakūnui skrendant per žiau
rųjį Atlaptiką ir kovojant su 
audromis, nebuvo laiko nė pa- 
mislyti apie miegą. Bent mes, 
kurie savo mintimis ir jaus
mais lydėjom lakūną, ir nege- 
riausia miegojom.

Atsikėlęs nedėlios rytą vėl 
prie radio. Sukinę j am nuo vie
nos stoties iki kitai ieškodami 
naujų žinių apie Vaitkų. Vis be 
pasekmių iki 10 vai. prieš piet. 
Jonui Mažuknai pagalios pasi
sekė pagauti iš Clevelando sto
ties pranešimą, kad Vaitkus 
nusileido Airijoj. Lėktuvas ap
daužytas, bet pats lakūnas iš-, 
liko sveikas. Toji žinia nepa
prastu greitumu pasklido tarpe 
Pittsburgho lietuvių.

Tik visi su didžiausiu nekan
trumu laukė daugiau žinių, ar 
ilgai truks lėktuvą pataisyti ir 
ąr galima bus pątąisyti. šau
kiam į laikraščių redakcijas, 
ieškom daugiau naujienų, bet 
iš ten pranešama tik tiek, kiek 
per radio buvo pranešta. Sako, 
daugiau žinių bųsU gajima 
gauti tik apie 4 yal, po pietų.

Apie 3 vąl. nuyąžiavųs j 
LMD. dalyvauti SLA kuopų 
veikėjų suyažiayjme, ir ten kąl- 
bos apie Vaitkų, Visų pasiten- 
"tiųinias, ‘ kąį lakūnas Šveikas^ 
išliko ir visų ĮroŠįim^8, kad 
tik galima butų lėktuvą patai
syti ir kad jis galėtų užbaigti 
kelionę.

Sulaukus vakaro jau gau
nam daugiau žinių, ir išrodė, 
kad lėktuvas bus pataisytas 
tuojau. Sudedam pinigų ir pa- 
vedam Juozui Baltrušaičiui pa
siųsti pasveikinimo telegramą 
i Lietuvą lakūnui Vaitkui, kai 
tik bus sužinota, kad Vaitkus 
pasiekė Lietuvą.

Tai maž daug tokie atbalsiai 
pas mus Pittsburghe apie Vait
kaus skridimą. —S. Bakanas.

... -V— 1 "!'”■■■ .■UJ...., v. v „I1-.1,‘UI. J J '.-..UT

Slovakiją, Latviją, Estiją ir į 
kitas Pabaltės i 
kaus atsilankymu 
kaipo Amerikos 
Lietuvos geros valios pasiun
tinio, Lietuva daug laįmės 
morąlės paramos, ir Hitlerio 
rudmarškinių gąųjos nedrįs 
taip greįtąi pulti Lietuvą. Pa
siteisindami prieš pasaulį, buk 
Lietuva esanti ne “civilizuo
ta”. Kaip ir Mussblinio juod- 
marškinių gaujos ruošdamosi 
prie užgrobimo Ętbiopijos, tei
sinusi, kąd Ethiopiją tąi “har- 
barų” Sąlis,

Vaitkaus drąsus žygis per 
Ątlantiką suteikė daug mdrąr 
lės paramos Lietuvai, .kurios 
už jokius pinigus negalimu 
butų nupirkti. Jr jei Lietuva 
mokės jo žygiu pąsinandoti, 
tąi dą daugjap laimės šiame 
kritiškame momente, ka<Ja Jai 
gręsia pavojus iš vakarų 
pietų.

suregistruoti^ kuopų veikėjus.
šalis. Vai- Užsiregistruoja sekami veikė-

į tas šalis/ jai;
lietuyių ir 40 kp., Pittsburgh, Pa., J.

Virbickas, AL Vainorįyą, Kast 
Šinkūną®, K; Lėliuką, V. J. 
Kali«jepg jirAlena gaveįkienė.

85 kp., N: <!Pittsburgh, Pa., 
Jonas Pūkas, Vaclovas Ra
dauskas, Juozas Matuzelis, Jo
nas Kučinskas, Jonas Pabar
čius ir Fovijaą Maceikis.

90 kp., Bridgeville, Pa., An
tanus Bąkąnąą;'

95 kp., Coą| Centre, Pą., Ben- 
nys Dursha ir Antanas Kubijs-

k

Pittsb«rgh,Pą.
SJUA 3-čiąs Apskntyą jąy M' 

dėjo Auksinio Konkurso vą- 
jaus darbuotę.

Rugsėjo 22 d« Wp. svetai
nėj įvyko pittsburgho apylin
kės SLA kuopų organizatorių 
ir veikėjų suvažiavimas, kuris 
buvo sušauktas 3-čio Apskričio 
komiteto. Suvažiavime dalyva
vo nuo 10 kuopų 25 yeikėjai 
ir 6 apskričio komiteto nariai 
— viso 81.

Suvažiavime 
kių įsitikinimų 
tojai, bet jų

Rugsėjo 21 d. šių žodžių ra
šytojui tik teko sužinoti apie 
Vaitkaus išskridimą tik apie 4 
vai. po pietų, nors dauguma 
Pittsburgho lietuvių jau apie 
išskridimą sužinojo 10 vai. 
prieš pietus per radio iš Na
tional Brodcasting 
teno.

Vos pervažiavus 
bo j kiemą, mano
bėgus sako: “Ar žinai, ka<d jau 
Vaitkusi išskrido!” Ta žinia jyg 
elektros viela palietė mano kū
ną, kad nė juste nejutau, kaip 
sušukau: *‘Kad tik pasisektų!”

Tuoj griebiau laikraštį ieš
koti daugiau žinių. Moteris pa
reiškia, kad šiame laikrašty 
nėra jokių žinių, tik ji girdė
jus porą kartų per radio. Pa
griebiau telefoną, šaukiu į 
LMD. Skubinuos pranešti skri
dimo rėmėjams, kad jau Vait
kus išskrido. Pasirodo, kad So- 
kiškiai daug pirmiau sužinojo 
apie Vaitkaus išskridimą, ne
gu aš. Ir jie sako, kad jie no
rėjo mane šaukti, o nešaukė 
todėl, kad žinojo, jogei aš esu 
darbe.

* Gerbiamas Albinas Kaulakis 
pasakoja tokį atsitikimą. Kaip 
tik jie pamatę popietiniam 
laikrašty apie išskridimą, tuoj 
nunešę laikraštį dėdei Paulekui 
parodyti. Dėdė Paniekas, pa
matęs, kad jau Vaitkus išskri
do, tuoj suėmė savo rankas ir 
iškėlęs jas aukštyn sušukptnet 
pro ašaras: “Kad tik iam na- 
sisektų! Ir ar aš nesakiau, kad 
Vaitkus skris! Kur dabar dės 
savo akis tie visokie 
kai ?”

Tur būt ir kiti visi 
dys skridimo rėmėjai
sake, ką senukas Paniekas, ir 
tą patį jautė. Dėdei Paulekui 
tur būt daugiausia buvo įkyrė
ję tie visi šmeižtai ir prasima
nymai, atkreipti prieš Vaitkaus 
skridimą. Pasižymėjo šmeižtais 
ir tauriausiais prasimanymais 
prieš antrąjį skridimą daugiau
sia tokie sutvėrimai, kurie ne
buvo prisidėję prie skridimo 
nė vienu centu.

Tie gi, kurie dirbo antram 
skridimui, kurie aukavo savo 
dolerius — iš tų nėra tekę gir
dėti jokių išmetinėjimų belau
kiant Vaitkaus skridimo. Jie 
buvo giliai įsitikinę, kad Vait
kus duotą savo žodį išląikys. 
Ir jie nebuvo apvilti.

Tik jiems prisėjo nemažai 
nukentėti nuo tų gaivalų, ku
rie nebuvo nieku prisidėję ir 
turi palaidus liežuvius.

šeštą valandą, užsistatęs ra
dio, klausaus ką Pittsburgh 
Press žinių* pranešėjas €y King 
praneš. Jis praneša, kad Vait
kus išskrido ir kad prie to 
skridimo yra prisidėję ir Pitts- 
burgho lietuviai.

Tenka nuvažiuoti į Bridge- 
vilie, Pa., SLA 90 kp. susirin
kimam Ten pranešus, kąd jąu 
Vaitkus išskrido, ir vėl girdisi 
susijaudinę balsai, “kad tik 
jam pavyktų, kad jam Dievas 
tik padėtų ir kur dabar savo 
ąkis dės tie, kurie tiek daug 
prišnekėjo prieš lakūną, ir pa
tys nedavę ‘skridimui nė cen- 
.to.”

Kai parvažiavąu, tai ir vėl 
klausomės prisėdę prie radio, 
ar neišgirsim naujų žinių 
apie Vaitkų. Girdim pranešimą, 
kad <tur būt Vaitkaus lėktuvą 
girdėta pralekiant pro New- 
foundland St. Johns, kad oras musų drąsuoliui Vaitkui iš 
per Atlantiką biaurus, kad Lietuvos galbūt priseis atlikti 
bjauresnis ir būti negali. Vėl gerbs valios pasiuntinio parel; 
rūpestis, kad tik musų lakūnas gas į Lietuvai draugiškas šalis, 
atsilaikytų prieš tas audras, kaip tai Sovietų Rusiją, <čeko-

Vaitkaus skridimo 
reikšmė

Dauguma musų vertinam 
Vaitkaus skridimą kaipo drą
sų aviacijos žygį, kaipo tei
kiantį Lietuvai ir Amerikos 
lietuviams garbę. Tačiau šis 
Vaitkaus drąsus žygis per At
lantiką turi ir kitokios svar
bios reikšmės ypač dabartiniu 
laiku.

Dabartinių laiku visame pa
saulyje garsiai kalbama apie 
karą, kada nevą civilizuotos 
šalys vieną prieš antrą žvan
gina ginklus, kada diktatorius 
Mussolini rengiasi pasigriebti 
Ethiopiją, o kitas diktatorius, 
Hitleris, taikosi pasigriebti ne
tik Klaipėdą, bet ir visą Lie
tuvą.
- Amerkps lietuvių gėręs va
lios pąsinntipis, Jak.uas Vait- 
kųs, skrendu per Atlatiką i 
petųvą toje vąjapdoj, kada 
Lietuvai labiausia yrą reika
lingą moralė parama, kad iš
laikius nepriklausomybę.

Vaitkaus per^kridjipąs pef 
Atlantiką sustiprina Liietuvą 
moraliai. Jam 'nuskridus į 
Lietuvą, *be abejonės, Lietu
va mokės tuo pasinaudoti, if

dalyvavo viso- 
kuopų darbuo- 
nuotąika buvo 

draugiška ir konstruktyvė SLA 
reikaluose. Apkalbėta vajaus 
reikalai visapUSiškai.'“^ Visų 
bendra mintis b^Mt0^‘ vaju’s 
turės pasisekti, tačiau pasise
kimo negalima, bus sulaukti, 
jęj m®s neveiksime.

“Todėl 3-čio Apskričio Komi
tetas, laikydamas susirinkimą 
rugpiučio 22 d. ir nujausdamas, 
kad Auksinio Konkurso yajus 
netrukus bus paskelbtas, nuta
rė šaukti kuopų organizatorių 
ir veikėjų suvažiavimą, kad 
tinkamai prisirengus prie va
jaus.” Taip pareiškė apskričio 
pirmininkas J. P, Milleris, ati
darydamas šį suvažiavimą. 
Kuopų veikėjai papasakojo ko
kios yra gąlimybės ir prospek
tai gavimui naujų, narių jų 
kuopęse.

Iš pranešimų paaiškėjo daug 
įdomių dalykų. Pasirodo, kad 
vienur geresni prospektai, ki
tur blogesni narių gavimui. Di
džiausia kliūtis tai vis da jau
čiamos depresijos pasekmės, 
ypač Anglių kasyklų kaime
liuose. Geriąuęi prospektai na
rių gavimui tai pačiam Pitts
burghe; 40 4kp. veikėjai tvirti
na, kąd jų kuopa laike šią va
jaus pasidubeltavosiąnti narių 
skąitlium. 86 kp. veikėjai i? tą 
patį tvirtina apie pasidubelta- 
vojimą- 192 kp. velkėjąs Ą. 
Bačėnąs net skaidinėmis nuro
dė, kad ir Nevy Kensingtęno 
apylinkėje yra gana daug lie
tuvių, gražaus čią gimusio jau
nimo ir yra proga gauti juos 
j SLA. •

X / J

Suvažiavimo ątidąrymas; dąly- 
vaujiantys kuopų veikėjai

Suvažiavimą atidarė apskri
čio pirmininkas J. P. Milleris 
4 yal. po pietų. Paskyrė Juozą 
Baltrušaitį ir Joną Pabarčių

104 kp., S. & Pittshurgh, 
Jurgis čikaųskas, Albiną Bra- 
zaitienė ir Ignąs Lazauskas,.

192 kp., Kepsipgtęp) 
Pa., Aptapąs Ęačenąs. ]

247 kp-, Ąliąųippą, Fą., 
zė Kąvaliąųskiene.

286 kPv l^cKees Bocks, Pą., 
J. Miliąuękąs.

823 kp., Glandaie, Pą,, 
ras Liepas ir Marė Liepienė.

358 kp., Esplen Fit^bur^? 
Pa., Dominikos Sandą ir Fęyi- 
las Dargią,

3-čio Apskričio Komiią|b> ąą- 
riąi: pinpipipką^ F- 
finansų raštininke Brone Sa
baliauskaitė, organizatorius S. 
Bakąnas ir parengimų kom. 
nariai: J. K- Mažuke, J. Bal
trušaitis ir Antanas Janulevi- 
čius.

SLA vice prezideptas J. K.
Miažukna pakviesita kalbėti
Susįregistrąvus yeik,ėjąms, 

pirmininkas Milleris pakviečia 
SLA vice-prezidėntą J. K. Ma- 
žukną,. kaipo 'Auksinio Kon
kurso Vajaus Komisijos narį, 
kalbėti. Gerb.**Mažukną savo 
kalboje ąupažiiįdina veikėjus 
su Auksinio Konkurso Vajaus 
taisyklėmis ir patvąrkymais, 
pąlięM^s abeha Jąrbųotę 
vajaus reikalais. Pabaigus Ma- 
žukpąi' kalbėti

LAIDOTUVIŲ direktoriai 
JUOZAPASEVDEIKIS

Ir. TĖVAS . -
Laidotuvių Sąlygos

5340 So. Kedzie Avenue
&į

Penktadienis, rūgs. Ž7, 193a

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

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

v TeL Seeley 7380
Namu telefonas Brunsvick 0597

me naujų narių prie SLA laike 
Auksinio Konkurso vąjaus.
* Tųomi suvažiavimas ir užsi
baigė draugiškoj dvasioj ir su 
pakilusiu upu SLA ateičiai.
Po suvažiavimo' dalyviai buvo 

pakviesti Me vakarienės
I * ’ ’ '* u

Suyažiąvimui pasibaigus, ap
skričio pirmininkas J. P. Mille- 
ris paprašė visus, kad neišsi
skirstytų, ba esąs surengtas 
apskričių komiteto užkandis 
šių susirinkimo dalyyįamą. Ne
trukus 40 kp. darbšči^sįos mo
terys, vadovaujant Marijonai 
Zdankienei, pataisė stalus ir 
pakvietė svečius prie užkandžio. 
Taip sąkant, nebuvo tilfra va
karienė, bet tik užkandis prie 
alaus.

Apskričio pirmininkąs J. P. 
| AĮilleris perstatė S. Bakaną 
kaipo tvarios vedėją. Kiek už
kandus ir apraminus troškulį, 
prasidėjo ų* kalboj. Pirmuoju 
kalbėtoju buvo pats tvarkos 
vedėjas. Jisai pareiškė, kad jis 
apie tai kalbėsiąs, kas yra 
šiandie viso pasaulio lietuvių 
mintyse. 0 tai yra Felikso 
Vaitkaus perskridimas audruo- 
to Atlantiko ir nusileidimas 
Airijoj, Ir kokią skridimas tu
ri reikšmę Lietuyai šiuo mo- 

Į meniu, kada karo bubnai taip 
gąrsįąi yra mušami, kada Hit- 

peris (taikęs pasigriebti ne tik 
Kląipėdą, bet ir visą Lietuvą. 
Toliau kalbėjo Mažukna, Mi
liauskas, 
Šinkūnas, 
Vainorius, 
Pabarčius, 
Zdankienė 
baigė prakalbų programą pats 
apskričio pirm. Milleris. Po va
karienės buyo šokiai prie Ęaų- 
ląkio “orkestros”.

S. Bakąnąs.

yąjaus ęrpniaztęr|us, ąpię or- i 
gąųiząyinw reikąlM Wr#škia, - 
jogei ji# dėsiąs pąstąngąs, kad * 
Išjudinti ^ląąs kuopąs prie ] 
darbo, ir jisai pilniausia koo- : 
perlipsiąs su kųePRRSr Jis ti
kisi, kad vajus turės pasisekti, 
jei tik mes visi sutartinai dirb
sim. Bakanas pageidavo, kad 
šiąmę susirinkime kuopų dar- , 
buofojai i aptartų organizavimo 
priemones, paduodamas suges
tijų, kad šią suvažiavimą# su
darytų štabą kalbėtojų jr kad 
visas kuopąs įgalima butų ap
lankyti su prakalbomis varąnt] 
agitaciją už SLA.

Juozas Miliauskas pataria, 
kad kalbėtojų pasirūpinimas ir 
maršruto tvarkymas butų pa
vestas generaliam distrikto or- 
ganizatoriui bendrai sų apskri
čio valdyba- NuWa buvo, kad 
prakalbomis ir kalbėtojais rū
pinsią ęrganizątortus ir apskri
čio valdyba.

Bųyo pakeltas klausimas, kad 
ir apskritys skirtą dovanas iš 
savo iždo pasižymėjusiems va
jaus organizatoriams, šiame 
klausime nuomonės biski pa
siskirstė, ne dėl sldrimo dova
nų, bet tik klausimu, šr šis 
suvažiavimas turi ^ios skirti 
dovanas, ar tai turėtą padary
ti apskričio komitetas, ar me
tinis kuopą sųvažįayimas, ba
dau#* šis suvažiavimas' yra tik 
veikėją suvažiavimas.

Vieni tvirtino, kad šis suva
žiavimas gaji skirti dovanas, 
ba tie patys kw>pą veikėjai da
lyvauja ^iame suyąžiavime, ku
rie dalyvaus ir metiniame su* 
važiavime- Antri tvirtina) kad 
suvažiavimas nėra kuopų rink
tų atstovų suvažiavimas, o tik 
veikėjų pasitarimas vajaus rei
kalais; geriausia butų, jei do
vanų skyrimas butų pavestas 
apskričio komitetui arba me-1 
tiniam sųvažiayirnui.

Šiuo reikalu pirmininkas pa
skiria rezoliucijų komisiją iš 
J. K. Mažumuos, J. Miliausko

rezoliuciją;
Po visapusio apkalbėjimo 

priimama šią rezoliuciją:
(1) Nutarta pareikšti pagei- j 

. daviipą, kąd $rčio apskričio' 
valdyba gelbėtų kuopų veiki
mui yisęj Pittsburgho apylin
kėj reikme agitacijos už SLA. 
laike Auksinio Konkurso va* 
jaus.

i (2) Kad butą skiriamos do- 
. yanos iš apskričio iždo atsižy- 

mėjųsįem^ ?-čįp apskričio kuo-

įiopų <|arbuo- 
is. klausimus
1, .j K1 !: *

ir ima vienas <ui kitą žodį 
ir išreiškia s^vo nuomones. 
Girdisi nusiskU’ndimų, kad įš 
Centro nesulaukiama ne vajaus 
aplikacijų, ne k|tų instrukcijų'.

Kalba S. Bakanas, kaipo 
Pittsburgho distrikto generulis pą organizatoriams prirašinėjį

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

i . ' • ‘ T 'V. ' , . . Z'!" . - ■ >'*

KRABUS 7 "
668 West 18th Street Phone Canal @174

'lity.'..v.   -  i  —r

Š. M. SKUDAS
718 West 18th Street _ Phone Monroe 3377

A ..Ą- 1 H??—j į1.1 ..'Į'.’i'f" Į.'if.T-r-—.r?'"-.'.'.'"*;

J646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-84J3

j?. j&ŲjL/£4ižyip
4605417 S. Hėrmitage Avenue ‘ Phones Yards 1741-1742

LACHĄWICZ ir SŪNUS
2814 West 2Šrd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

. a..-------

J.yULEVIČIUS

F'
3819 Lituanicą Ąyenue Phone Yards 1138

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

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

. "'U : "A ■ .---------ru.1.. . 1J

A. PETKUS
1410 South 43th Court Cieero Phone Cicero 2103

AMBULMiCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
> ' č YARda 1741—1742

l

A,LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
---------------TJ .ffg’ '.'glIU-A

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Tel. Office Wentworth 6330

Virbickas, Dargis, 
Baltrušaitis, Durša, 
Kubilskas, Badenas, 
Saudą, Kąlįčienė, 

ir keletas kitų. Už-

NAUJIENOSE

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 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.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLANp AVĖ.

Ofiso'vai.: Nuo 2iki4 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedelioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 44J.1-2
Namų ofisas—-3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Tejephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISU 
.. ir
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
ges. 6515 So. RocĮnv^H SL ’
Telephone: Repubhc 9723.

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5895.

AKlįl SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
_Tel. Yards 1829

Prjtaiko Akinius 
Kreivas Akis

■ Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Hąlsted St. 
Valandos' nuo 10r-4, nuo 6 iki 8

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
■Vi j!vii^''‘7i”?-7iĮ'iffyypn^gį!!..,"'!'vį?.-1.—.i-r:1—...

Duokit savų pkis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoją virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė. 

! kampas 47th St. 
TeL Boulevard 6487

• i' * * : *'* # i '* ■ '***•• ’*

Dr. T, Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Yirginia 0036

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

Dantistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marųuette Ęoąd 
arti Western Ąve. Hemlopk 7828

Dr, A, J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
• 2519 West 43rd St < 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
i iki 3 po.piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p. p 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Drąiigijos > Nariaj.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bęrtash

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

Pfiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutartį.■f" \ Į ........................................................ Į < > '■.... ■ lillj........ 11.1. ........III Į Įj|.ll!,Ay...Į||lįl..H

Phone Canal 6122
Dr. S. Biezis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
?201 Wę$Į 22nd Street 
Valandos: nuo 1—-3 ir 7—8 

Seredomis ir nedšl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 jr. |ki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus 
Phone Boulevard 8483

Tjel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. JįTedei. nuę 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs odytojaš chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—J.2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
—■!"' uo -1"— — 1

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICA.GO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nup 2 iki 4 
tai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yal. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Dd 12 
valandai diena.

Phone MIDyVĄY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piietų 

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLĄM 2400

■ fll.....į»*y...i;n n. i i, ..į .... i^gn i ■ ■■■ ■»< '

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku ligų. , „ 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 2—4, 7—0 vai. vak. Nedė-. 
liomis ir šventadieniais 10—42 

dieną.
>
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kitas

me
Rašėjas

North Side
Atsirado avinas

Hum

00 įmokėti
Cicero

atsiti

Atdara Ketvertais ir Subatopiis.iki 8:30 v.v,

No. 1 kenai 50

akis

Gerkit ir Reikalaukit

gRAKHTKEI

GRAND OPENING TAVERN Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

dar 
dar

NATHAN 
KANTER

Klauskite Detaliu 
musų Krautuvėse.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu .
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinis

and 
turi

spaudi- 
Vaitkus

klausy- 
maniau 
betikės,

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras

Kada 
drąsuolį lakūną F. Vaitkų

peikimą už skaldymą lįetuvii 
ir taip menkų spėkų, apsime 
ta nieko nežiną.

Prasti politikieriai, 
Šurnos bijo 
žygis užsibaigs, tai sunku pa
sakyti, 
teisme 
ringų vyrų 
dar kalbama apie vienybę, kad 
pastatyti lietuvį miestelio vald- 
vietei!

Tą visą suglaudus atrodo 
niekas daugiau, kaip tik pro
vokacija

Gera muzika, skanus valgiai 
atsilankyti

Akiniai su baltos ar gelto
nos spalvos f rėmais, šlifuoti 
stiklai tinkami skaitymui, 
tolimam ir trumpam nlaty- 
mui už

SIUSKIT HĖK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Moterims pusiau vilnoniai sveterlai. pap
rastai $1.50, ‘

2Q00 SOFT1BS 
its iki 880, datlar 
«<>0,

Taiso —PARDUODA

DR. BRUNO 
WAINORIS 

gerai prirenka akinius, 
iŠegzaminuoja DYKAI 
ną dieną.

prie choro, nes 
laikas, nusibos 
tai kas reiškia 
savaitę ir porą 

Yra

Kviečiame visus
MARY JANULEVIČIENĖ.

vie-
Kuo tas nelemtas

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600. .

1b prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos barto

Po atostogų trejato mėne
sių Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras vėl pradėjo lavintis 
dainų, ir pirmos pamokos at
sibuvo nedėlioj, rugsėjo 22 die
ną, Neffo svetainėj, 2435 So. 
Leavitt St. Ir pirmos pamokos 
buvo gana sėkmingos, nes su
sirinko kuo Ve visi senieji na* 
riai ir draugai. Visiem buvo 
vėl smagu susitikti. Taipgi pa
geidaujama, kad mylintys dai
nas prisidėtų 
ateina žiemos 
sėdėti stuboj, 
vieną dieną i 
valandų pašvęsti chorui 
bent keli chorai, kurie suside
da daugiausia iš jaunuolių, tai 
kodėl mes seniai turime apsi
leisti ?

Sudarykime skaitlingą Vyrų 
Chorą, kaip kad turėjome ir

Praėjusią savaitę čia 
ko nė šis, nė tas tarpe lietu 
vių namų savininkų. Jų kliu 
bo mėnesiniai susirinkimai lai
koma tretį antradienį kiekvie 
no mėnesio Liuosybės svetai

•
 Sutaupykite 

ant visokių — 
Išdirbysčių 

typevvriters

seniau. Pasižiūrėkime 
kultūringas tautas. Kodėl mes, 
lietuviai turime atsilikti?

Taigi, žili ir pliki, pradėki
me daihuoti! Dainų pamokos, 
kaip minėjau, atsibuna kas ne- 
dėldienis 10 vai. iš ryto gra
žioj Neffo svetainėj, 2435 So. 
Leavitt St.

Prie to, dar turiu pranešti, 
kad Chįcagos Lietuvių Vyrų 
Choras yra pataręs ir rengia
si pastatyti didelį veikalą, 
“Blindą”. Todėl visus kviečia 

prisidėti ir paremti.
— Meno Mylėtojas.

sve- 
didžiuma balsų tą 
atmetė. O dabar, 

teisėtu budu pega
su pagelba ftirmi- 
kurie astnens kliu-

CONTINENTAL COAL and COKE C0 
Wholesale and Retail

2802 W. 38th Street Tel. Lafayette 1100
ATSAKANTIS DASTATYMAS VISUR.

Northsidėj yra gražus 
boldt parkas, į kurį vasarą 
žmonės susirenka pasėdėti. Da
bar parke atsirado avinas, ku
rį pirmiausia pastebėjo Hum- 
boldt Parko Politiškas kliubas. 
Tą aviną buk savinasi ir ki
ti, bet nėra abejonės, kad avi
nas liks politikierių. Nes juk 
žinoma, kad su politikieriais 
neapsimoka argumentuoti: vis 
vien jų bus tiesa. Dabar gi 
Humboldt Park kliubiečiai 
džiaugiasi, kad turės gerą pe- 
čenką bankietui, kurį tas kliu
bas rengia nedėlioj, spalių m. 
6 dieną Jefferson giriose. Na, 
tai pagyvensime ir pamatysi
me. — X. š.

CINDERELLA 
CEVERYKl) 

IŠPARDAVIMAS
Moterims, kurios turi mažas kojas 
Jei (levite čeverykus mieros 4 ar mažes
nius, dabar laukia Jūsų proga. Paprastai 
$1.00 Ir $1.40 (nupiginti kataloge nuo 
$2.98) dabar 
iliustruoti ir 
Tik nevisos 
liuose.

šeštadieniais esti 
radio programai, 

laukėme

Kliubo prezidentas dažnai 
rašydavo “Naujienose” apie 
kliubo darbuotę, ypač apie sa
vo paties b didėlius ’ nuveiktus 
darbūs. Kaii“kdriė tupėdavo iš 
to gardaus juoko, o nekantrie
ji rūstaudavo, ir tarp p. pre
zidento ir kliubo narių kildavo 
nesusipratimų.

Tatai betgi aprimo. Kai ku
rie pasitraukė iš kliubo, ir at
rodė, kad bus viskas kaip bu
vę. Bet štai praeitas susirin
kimas garsinta “Vilny” ii

Jos. F. Sudrik,m
OPTICAL and 
JEWELRY CO.

3343 So: Halsted St.
Tel. Boulevard 6630

CHICAGO. ILL.

apie Vaitkaus skridimą nėra 
visai džiuginančios, bet ir ne 
liūdnos. Dėl blogų orų skridi
mui užsitęsus ilgai, lietuvių 
tarpe buvo visokių nuomonių. 
Atsirado ir visokių ginčų, 
riuose ir man tekdavo kai 
da dalyvauti.

žinoma, pirmiau nesunku 
vo laikytis už skridimą, 
juo toliau, tuo sunkiau darėsi 
skridimo pusę apginti. Nes, 
mat, skridimo priešai nesnau
dė, skridimui diskredituoti jie 
vartojo visas jiems prieinamas 
priemones, kaip tai, laikraš
čius, radio ir susirinkimus, ši 
įtempta kampanija prieš skri
dimą paveikė j žmones itaip, 
kad nekurie ir iš rėmusių-skri
dimą pirmiau virto jo priešais.

Kaipo /pavyzd; čia pažymė
siu būrelį lietuvių, su kuriais 
aš dirbu. Nors pradžioj mes ir 
nebuvom visi skridimo šalinin
kai, bet į pabaigą, tai daugelis 
pradėjo taip grieštai tvirtinti, 
jogei skridimas neįvyks, kad 
kitaip juos nebuvo galima per
kalbėti, kaip tik pasiūlant, kad 
dėtumėm po $1 laižybų. Čia 
turiu pasakyti, kad tas prieši
ninkus visai nuramino. Ir jau 
taikiai laukėm, kad sužindti, 
kas laimėsim.

Bet labai ilgai laukti nebe
reikės, nes praeitą šeštadienį 
žinia žaibo greitumu aplėkė 
visus, kad Vaitkus išskrido. 
Kaip į manę, taip, manau, ir 
į daugelį kitų lietuvių tas pa
darė didelį įspūdį, o dar di
desnį džiaugsmą suteikė, kad 
musų pasitikėjimas buvo, ne 
bergždžias. Ir tik įtemptais 
jausmais laukėm tolimesnių 
žinių, kaip lakūnui tas taip 
svarbus ir pavojįvgas •’jžygis 
seksis.*

Kadangi 
lietuviški 
tai su nekantrumu 
jų. O kadangi abiejų progra
mų leidėjai buvo griešti šio 
skridimo priešininkai ir abeji 
panašiai niekino ir šmeižė, 
taip patį lakūną, taip ir to su
manymo darbuotojus, tai man 
buvo žingeidu, ką jie pasa
kys dabar, kuomet aiškiai pa
sirodė, jogei ne tie yra bliofe- 
riai ir žmonių mulkintojai, ku- 
rįe skridimą rengė, bet kap 
tik atbulai.

Ir štai jau “Vilnies” progra
mas, kuriame žiniom pasaky
ti perstatoma Andriulis. Tas, 
nors visą laiką skridimą nie
kino ir terliojo, bet šį kartą 
pasakė kas įvyko ir tolimes
nes žinias apie skridimą lie
pė skaityti “Vilny”. Mat ži
nojo, kad iš to padarys pelną.

Kitas radio programas tai 
Vanagaičio. Manau sau: jei
gu šį kartą net Andriulis pasi
rodė vyriškas (tai yra, nebe- 
terliojo skridimo), tai Vana
gaitis bus dar vyriškesnis, nes 
šioje valandoje, kuomet musų 
drąsuolis lietuvis skrenda 
dausose vienų vienas į tą šalį 
kuri jam nežinoma ir nema-r 
tyta niekados, neklysiu pasa
kęs, kiekvienas geras lietuvis, 
kitaip negalėdamas jam pa
gelbėti, nors mintimis skren
da su juo ir ramindamas sa
ko : “Nenusimink, drąsuoli, 
mes esam su tavim”. O tuo 
labiau taip išpuola sakyti Va
nagaičiui, nes jis save skaito 
didelu lietuvių patriotu. Bet 
kur tau! Vos tik pasakęs, 
kad Vaitkus išskrido, tuoj me
tė dar vieną gniūžtę šmeištų 
sakydamas: “Kaip jau vakar 
vakare paminėjau (o jis va
kar vakare buvo patiekęs visą 
seriją Šmeištų) ir kritika Vy-

Justinas Mackevičius 
ALTASS iždininkas. Per pa
čius sunkiuosius laikus, kada 
transatlantinio skridimo prie
šai skleidė melagingus gandus 
apie lakūną Vaitkų ir sakė, 
kad jisai neskris, p. Mackevi
čius visuomet buvo filosofiškai 
ramus. “Palaukite”, jisai sa
kydavo, “kai $teis proga, jisai 
skris !” Taip ir įvyko.

AUKŠTOS RŪŠIES ANGLYS
P-nas Jonas Janasek, savininkas Continental Coal 
Coke Co., kuris yra anglių biznyje nuo 1912 metų, 
išdirbęs reputaciją pardavinėjime aukštos rųšies anglių. 
Pirkdami čia gausite RŲšį, SVORĮ, PATARNAVIMĄ. Del 
anglių, malkų arba alyvos šaukit

“Drauge” (ar- ne puiki kombi- 
nącija?) įvyksią s šv. Antano 
parapijos svetainėj.

Nesakyčiau nieko prieš tai, 
jeigu/ patieks kliubo butų buvę 
nutarta ten laikyti susirinki
mus. Tačiau dabar rtiekas nie- 
ko nežinojo. Vieni ėjo čia, ki
ti ten. Ką visa tai .reiškia?

Jau keletas metų atgal bu
vo užsimanyta perkelti kliubo 
susirinkimus j. bažnytinę 
tainę. Bet 
sumanymą 
matydami 
lį laimėti, 
ninko, kai 
bą skaldo.

Ir kas prie To skaldymo pri
sideda? Skaidykite Šv. Anta
no Parapij os j Pranešėj ą iš pa
skutinio sekmadienio, tai pa
matysite. Ažųpt išreikšti pa

Greičiausia atsidurs 
'ai, vadinas, “kultu- 

darfras, Na, ir

$1.00 porai. Styllai kaip 
daug kltq.

sty- « jum

HH NUSIPIRKSIT KAILIU 
H TRIMUOTA ' 
■ * KAUTĄ

Yra likę 200 kautų, mes juos parduo
sime už ' pusę kainos. Kailiu trimuoti su 
pamušalais, 1035 styliai, daug iš jų yra 
vilnonių Polo kautų. Atvažiuokite ank
sti, jmokftkit $1 ir po $1 j savaitę ir 
įsigysite kautų. Be ra
nuošimčių, be prl- \
statymo mokestles...,------

PALYGINKITE 
VERTYBES

" ' ‘ ’ i, r-r
dabar —.................  690

BERETS, ver-

igles, vertis $2.49, mlo 
ros 'iki “16 mVtljlTinka | mo- 4T4 42 A 

kyklą eiti. Rytoj po -i____

Daktarai Pataria
Vartoti Pieną 

dėl Sveikatos
šviežias pašteurizuotas pienas at
vežtas JŪSŲ pieniaus, suteikia 
daugiau maisto už tuos pinigus, 
negu kitas ‘ pavienis maistas. .

Imk EXTRA Kvortą
1 PIENO šiandien.

Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystes perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

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

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444.
A U TYPEWRITER

MOK ZVJTK. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Nors rašant šį rašinėlį žinios taičio turbut padarė 
mą”. Reiškia, kitaip 
nebūtų skridęs. 

Nors graudu darės 
tis tokių žodžių, bei 
sau, kasgi dabar juos 
nes jau visi pamatė kur .teisy- 

Tačiau išėjus ir pasidai
rius pas jo pasekėjus pasiro
dė, kad dar yra tokių, kurie 

.~u‘. geriau tiki jo įžodžiais, negu 
savo akim ir savo ausim. Ką 
tai reiškia? Tai reiškia,* kad 
tie žmonės vis dar tiki, jogei 
Vaitkus ne nemanęs skristi. Ir 
to viso darbo rengėjai nė ne
manę apie skridimą. O ka
dangi nemanę Jai, aišku, prie 
to ir nesirengę. Bet štai Va
nagaitis, Andriulis ir kiti, su
sitarę gerai paspaudė, ir Vait
kus atsidūrė atlapus vandeny
no! O kaip smagu, bet visgi 
garbė priklauso už tą visa ne 
Vaitkui ir ne rengėjams, bet 
tiems, kurie *padarė tą spau
dimą. Taip, o ne kitaip jiems 
pritinka manyti.

Čia prie to nieko daugiau 
neturiu pridėti, kaip tik se
kantį klausimą 
jie taip manys 
jie kito protu gyvens?

— J. Adomaitis

MALEVOS
Likusios nuo bankrotų ir

Mrs. Anelia K. Janisz
——- aatjį-n Physical Therapy 

and Midwife 
91 6630 S. We«tern E Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

žc "IBM gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 1' duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 

gL.11 tie blankets ir tt.
J Ifi Moterims ir mer- Įšilai srinoms pataari- 

* mai dovanai.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Specialiai Žemomis Kainomis
"MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE 

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo-Sept 27 ir 28
PYCES Californijos dideli 2% 1

BARTIEJI GRUŠIOS
“ELMDALE” No. 2

1N1LVV 1 žirniai arba Tomaitės kenai
“Softasilk” KĖKSŲ MILTAI 2% sv. pak...... ..........  280
MARGARINE “jlrmoar’s” “Good-Nut,r2 1 sv. pak. 290 
“Mid’t” PYčfiS RIEKUTĖS No. 1 aukšt. kenai 2 už 250 
“Little Sport” TOMAITĖS
GRYBAI Galvos su koteliais 2 unc. kenai 2 už 150 
“Dole’s” PINEAPPLE JUICE .... No. 1 kenai 2 už 190

galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
visoj šalyj. 
Iki $3.00, 
kaina tik . 
$2.50 vertės maleva 
grindims-------------------------
5 galionai skysto cemento 
stogams------------------------- 1
$3.00 slidus, baltas 
enamel -.......... ... ................ .. ..
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir enamel visame 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MUAVAUKEE AVĖ. 
6838 S. HAL8TED ST. 

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonai: Armitage 1440. VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1.........................5 sv. 140

“SUNKIST”~ORANŽIAI vidutinio dydžio .... Tuz. 190 
“Sunshine” CHOC. MARSH, COOKIES ..........  sv. 190
“Davies” MAŽI FRANKFURTAI .....................  sv. 190
“Manhattan’nBOLOGNA“DEšRA .................. sv. 190
KlTCHEN KLENZĖR.................... kenaTS*
“Justice” LAUNDRY SOAP .................. 3 šmotai 106
“Midwest” BLEACH kv. bonka 100 2c dep. už bonką

BON AMI Powder 2 kenai 2ŽC ^2 už 19C
CAMAY MUILAS ...........................................  3 už 140
“REX” MINERAL P0WDER did. pk. 210 3 maž. 250

“20 MULE TEAM”
BORAX . Dideli 4«A BORAX (E.
SOAP CHIPS pak. » I V Svaro pakeliai ■ wG

DYKAIt 10 Centų Pakelis

KONTESTAS $100

KARO SYRUPAS “BL^E s^Ar°E^sl 2 až21C 
ARGO GLOSS STABCH .............. 1 sv. pak. 2 už 150
MAZOLA OIL ................................ Palntės kenas 240
“Baker’s” CHOCOLATE ....... 3 unc. šmotai 2 už 130
“Southern Style” COCONUT ..........  4 unc. kenai 120
ROYAL DEZORTAI~Višų Skonių .................. 3~ūž~190
ARBATA “Tender Leaf” 16C
“Midwest” CHILI CON C ARNE ..............  3 kenai 250
“DERBY” TAMALES in Sauce ....... 11 unc. kenai ĮQ0
LOAF CHEESE American or Cream ..... .. .. sv. 260
MASON DŽIARAI KVOTINIAI Tuzinas 73C 
BARTLETT GRUŠIOS CaliforniaMountain 3 sv. 210

nuo gaisrų 
ant visų 
žinomų 

▼Įsoj 
žaly j 

malevų
malevos galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
musų $1.00 

$1.25 
$1.95 
$1.50
mieste

pinigai.

OUTLĘT
Chicago Mail Order Company 
511. SOUTH PAULINA STHEET 
M a r s hf i<l<l "I." and Street (ai to Door

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgieio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

S10 West 33rd Street
’ TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VtS
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NAUJIENOS
The ĮJthnanian Daily New« 

Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

Subtcrlption Rates: x
38.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chicago 
ao per copy.

Entered as Second C3asa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kainai

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

• TELEGRAMOS Į GENEVĄ

MORTA VAITKIENĖ

NAUJIENOS, Chieago, m

Aš noriu eiti

Aš neturiu dei

šokius

Tetuk,

verge

Kalbėkim apie Who

Taigi, taigi

Na, bet kodėl tu

nenusi

Petras čia

Tai labai gerai

os ar
Ir ice creaiųą

Apžvalga
PASAKYTA TEISINGAI

turiu eit

Dėlto, kad mes

Paskui

Aldona, panele

persekioji

Aldona

Aš nesu kerė

palauk 
atsaky-

- Tai čia nedi 
Tame nieko to

Ha, ha, haha! 
Nesijuok, Al-

- Ah, alright.., 
Ak, tai puikiai

Tetuk!
Viskas

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

And wjhy?
You will nevari

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Ach!
- O, Petro

—— Heilo 
HovV are you

Oh, he is 
likę 
And 
You

Taigi aišku, kam priklauso 
s “labai skaudus antausis”.

Oh, Peter...
Tai tik viena

O sure, aš šyp- 
Ir Aldoną prajuokinau.

Tai gal vėl

linkėjimus” Grigai- 
“Naujie- 
— tegu

Prefcrred^by 
millions 

to mayonnaise

Ištikro, ponas 
yra puikiausias

LORDO BEAVERBROOKO 
“DAILY EXPRESS” Už 

IZOLIACIJJĄ

Aš netrukdy- 
Bet kol panelė Aldona 
gal ir tėvukai sugryš. O

PETRONĖLE MILERIENĖ 
..... . JADVIGA GRIGAITĖ 
antanas Rutkauskas 
............ . ST. RIMKUS 
.................. K. LIUTKUS 
. NORA GUGIENĖ

O, panelė Al-

Del to, kad 
su mer-

PETRAS. —Tąip.
Aš... aš tamstą myliu 

ALDONA. 
PETRAS

dona. Ąš tą sakau rįųrtąį. La* 
bai riių^į. Tamsta ųžfcęrSjąi 
mane.

ALDONĄ

Pasiskube
sako anksti

prasideda. (Bus daugiau)

Dramatiški epizodai iš didelės radio 
dramos

“Vienybėje” skaitome:
“Pereito šeštadienio spe- 

cialiniame Vienybės leidiny
je aš sakiau, kad žinia apie 
Vaitkaus išlėkimą į Lietuvą 
— labai skaudus antausis vi
siems tiems, kuriems gamta 
pasigailėjo kantrybės.”
Taip rašo Juozas Tysliava. O 

kelioms dienoms prieš tai jisai 
toje pačioje vietoje buvo įdė
jęs ištrauką iš savo dėdės laiš
ko, kuriame apie transatlanti
nį skridimą

ar aš 
kokia

a A different, deliclous ) 
flavorl Time-honored in-’ '

riressink. combined in a

Mmm... Kad

per ilgus metus buvusi nušautojo senatoriaus Huey Lohg pri
vatinė sekretorė, vėliau pakelta j “commissioner of pūblic ac- 
counts” vietą ir kuriai tapo suteiktos diktatoriškos galios kon
troliuoti valstijos finansus. Ji yra labai gabi moteris ir gal vie
nintelė šen. Long bendradarbėj įturėjusi pilną jo pasitikėjimą

Good by...
ALDONA.
ANTANAS, 

right, dukrele, viskas alright.
ALDONA

tėtukas taip negražiai kalbi 
•ANTANAS

kiozais kitaip nei negalima... 
Bet tiek to... Klausykite, štai 
ką aš jums pasakysiu, šian
dien įvyksta metinis Naujie
nų koncertas.

ONA
ANTANAS. — Tai teatro 

klausimas labai lengva išsiri • 
ša. Ir tu, motin, ir tu Aldute, 
y/edykitės, p eigų reikia jums 
rėdytis, ir mes visi eisim į Nau
jienų koncertą ir balių.

PETRAS.
Makalai, U 
sumanymas

ONA. — Tokio koncerto ne
galime praleisti. Na, Aldute 
eikime pasirėdyti.

ALDONA
PETRAS.

Geriau negali būti
ANTANAS. - 

kit... Koncertas

tik šiokįus tokius niekelius Al
donai pasakojau... yes, džio- 
kus...

ONA
toks nusiminęs, Petruk 

PETRAS. — O, aš 
minęs.

ONA, — Nei nešypsai dėl tų 
savo džiokų.
^PETRAS
sau
. 'ANTANAS
Aldutę vesies į teatrą?

.• PETRAS
čiaus

Labą vakarą.
- Tai. matau

ALDONA. — Ar tai gali bu

do you want? O... No, 
I don’t know you... You 
away... She don’t go to
no place... That’s all...

PETRAS. — Labai daug to
kio. žinai, Aldona, aš norių 
rimtai kalbėti. Aš turiu ką tai 
labai rimto ir svarbaus paša-

PETRAS. —Kaip moku taip 
šoku... Bet aš galiu išmokti 
geriau. 1

ALDONA. —į_Ąk, to niekad

PETĘĄS. — ĄS he tamstos 
negaliu gyventi.

ALDONA. — Bet gyveni ir 
iki šiol gyvenai.

PETRAS.—Bet dabar nebe-* 
galiu gyventi. Aš tikrai’ tikrą! 
tamstą myliu. r ;

Aldona. - Tai ką ga
lit padaryti?

nūs Čebatus. >
PETRAS. — Tai aš galiu 

nusipirkti raudonus... Ak, Al
doną, aš viską darysiu, kad 
tik tamstai patikti.

ALDONA. 5— Kad tėtis taip 
ilgai neateina... - You are hope- 
less, Peter. You bore me.

PETRAS.
ALDONA 

know it.
PETRAS. — Ah,.,.Taji pane 

nė Aldona, gal mes vėl gale 
tume šiandien eiti į teatrą.

ALDONA 
valgyti? Man užteko to karto. 
O Šiandien aš jau pasidariau 
deitą.

PETRAS.
ALDONA
PETRAS. — Tai aš pasivė 

linau. i
ALDONA 

rėdytis.
PETRAS.

nele Aldona. Aš, aš, aš noriu 
dar ką tai labai svarbaus pa
sakyti... Aš, aš, aš...

ALDONA 
dabar.

PETRAS.
Aldona...5

“Tai mat, 
ka išnaudoti 
koms rinkti 
ras oras, bet lėkti —
Toje pačioje spalioje Tysjiar 

vą. buvo įdėjęs kito žmogaus 
laišką, kuris rašė:

“Matyt, tas Vaitkus jau 
nelėks. Mulkino, mulkino vi
są vasarą ir numulkinot Tė- 
gu eina po velnių ir tas Gri
gaitis ir ta jo ALTASS su 
Naujienomis.”
O pats Tysliava, paremda

mas tuos
čiui, ALTASS-ai ir 
noms”, pridūrė, kad 
eina, “jeigu žino kelią1

ALDONA. —
kur man patinka 

ANTANAS. —
deitą turi pasidarius.

PETRAS. — Taigi panelė 
Aldona sakė turinti kitą dei
tą... O aš mat pasivėlinau...

ALDONA
to, bet aš noriu eiti kur man 
patinka.

ANTANAS
vėl su tais vaikiozais 

ALDONA. — 
visai turiu būti 
vergė ?

ANTANAS. — Aha, 
(Telefonas)

ALDONA. — Tai man tele 
fonas.

ANTANAS. — Ni
palauk, dukrele... A 
siu...

HELLO! What?
talking? Mike Bambalini 
what 
no...
keep

žinoma ves- 
Tik ji nenorį eiti.

Vakar gavome Londono dien
raščio “Daily Express” rugsė
jo 13 dienos numerį. Nežinia, 
kas jį atsiuntė. Laikraštis įvy
niotas į storą baltą popierį, ir 
“Naujienų” adresas užrašytas 
labai aiškia ranka. Londono 
dienraščio numeryje įdėta daug 
žinių apie Hitlerio kalbą reichs
tage, kur Vokietijos “nacių” 
lyderis grasino padarysiąs daug 
triukšmo Europoje, jeigu di
džiosios valstybės nesustabdy- 
siančios vokiečių 
mon Klaipėdoje.

“Daily Express”, kurį leidžia 
lordas Beaverbrook, informuo
ju apie tąi, kas dedasi Euro
poje, bet jisai stoja už visišką 
Britanijos izoliaciją. Jisai pa
taria Anglijai nesikišti į Itali
jos ginčą su Abysinija, laiky
tis nuošaliai nuo Tautų Sąjun
gos ir nepaisyti, kas dėdąsi 
Europos kontinente arba kitose 
pasaulio dalyse, kol nėra tie
sioginiu budti užgauta britų 
imperija. /

Taigi ir Klaipėdos klausime 
Beaverbrookas veikiausia sa
kytų, jeigu Hitleris užpultų 
Lietuvą: “O kas mums, bri
tams, gaivųjį”

Taip.
O kur tėtis su

■ 1 1 ............. ...................................... s .

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

(Tęsinys)
Scena 48.

(Skambina telefonas)
ALDONA 

Bernice* — 
What? To-day?—I dont think 
I can Bernice... I haven’t been 
to dances for dog’s age and 
Mike promised to call me up 
to-day... I’m waiting for his 
call now—Yes—No, my folks 
arent home just now—What? 
They are getting wise to 
what? —Oh... May be you arę 
right — Oh, you know so — 
Thanks »for tippįng me off, 
Bernice— Lašt Sunday? I had 
to go out with Peter, the but- 
cher boy you know 
such a bore — I dont 
him... He isnt a dancer. 
he wears tan shoes...
'know I simply cann’t stand a 
man with tan shoes. I have 
my prejudicės against tan 
Shoes... Yes, may be some 
other timę, Bernice*... Thanks.. 
I hear somebody coming...
I think it’s Jad... By-by— 

PETRAS. — Labą vakarą
panęlė Aldona.

ALDONA 
PETRAS, 

namie?
ALDONA 
PETRAS, 

mama? _
ALDONA.—Grto 'shgryš. Jie 

išėjo ko tai pirkti.
PETRAS 

Galėjime 'truputį pasikalbėt 
kol jie pareis.

ALDONA 
greit4 irgi turėsiu išeiti

PETRAS 
siu. 
eisi 
man ištikro labai malonu, 
kad aš tamstą vieną išnety- 
čių užtikau.

ALDONA. — Nedidelis čia 
malonumas.

PETRAS. — O, man labai 
didelis malonumas. Ir didelis 
laimikis.

ALDONA. — Koks čia gali 
būti laimikis?

PETRAS. — Toks, kad aš 
nuo pereitos nedėlios apie nie 
ką kitą negalėjau mislyti, 
kaip tik apie tamstą.

ALDONA. — Tik apie ma
ne? Delko gi tik apie mane?

PETRAS 
sykiu buvome teatre ir tamsta 
buvai man tokia maloni—ir 
mes kartu ice cream’o valgė
me.

ALDONA, 
delis daiktas

Ar gi aš nega- 
ir tam* 
Tamsta 
pereitą 
su ma*

ALDONA 
tis su mama pareina 

PETRAS. -
• ANTANAS 

besama.
-ONA. — Sveikas gyvas 

truk.
PETRAS.
ANTANAS 

užklupome čia tave gal besi 
meduojant su musų duktere.

ALDONA 
man 
kojo.

PETRAS

kaip ž.... mo 
žmones. Au 

jiems buvo ge

PETRAS. — 
dona... Aldona

ALDONA.
ką kitą.

PETRAS. — Kad aš dabar 
apie nieką kitą* negaliu kal
bėti. Aš tamstą myliu.

ALDONA. —Aš tą jau gir
dėjau...

PETRAS
liu turėti vilties, 'kad 
sta mane pamylėsi? 
buvai tokia maloni 
nedėlią ir ice cream 
nim valgei.

ALDONA. — Man
Bet tamsta man nepatinki.

PETRAS. — Tai delko gi 
aš tamstai nepatinku.

ALDONA 
sakyti ?

PETRAS.
kad aš žinpčiau delko

ALDONA 
tamsta nežinai kaip 
gina apseiti.

PETRAS.— Ar nežinau?
ALDONA. — Nieko nežinai 

ir neesi moderniškas.
PETRAS. —Nesu moderniš

kas.
ALDONA. — Ir nemoki šo*

At hei* de»k,

Chicagoje — paštu:
Metams ----------- -- —— $8.00
Pusei metų ------ '........ 4.00
Trims mėnesiams ----------- L 2.00
Dviem mėnesiams r—•, 1.50 
Vienam mėnesiui ------ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija , ■../.........  3c
Savaitei 18c
Mėnesiui _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams  87.00
Pusei metų __ _____ ____ _ 3.50
Trims mėnesiams ---- - 1.75
Dviem mėnesiams >in, 1.25
Vienam mėnesiui ... ...........  - 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ---.......... ' 88.00
Pusei metų —— 4.00
Trims mėnesiams ......................2.50

Amerikos lietuviai nori padėti Lietuvai atsiginti 
nuo Hitlerio, kuris grasina ginkluota jėga, jeigu nepa
siliausiąs vokiečių “skriaudimas” Klaipėdoje, šitų gra
sinimų tikslas yra aiškus: nugąsdinti klaipėdiečius, kad 
ateinančio sekmadienio rinkimuose jie balsuotų ųž vo
kiečių kandidątus.

Šitokioje situacijoje 'svarbu suteikti moralę paramą 
lietuviams Klaipėdos krašte. Amerikos lietuviai gali tai 
padaryti, siųsdami telegramas į Genevą ir reikalauda
mi, kad Tautų Sąjunga apsaugotų Klaipėdos kraštą ir 
Lietuvą! nuo hitlerininkų smurto. Tokią telegramą va
kar pasiuntė didžiausia lietuvių organizacija Chicagoje 
— Chicagos Lietuvių Draugija, kuri turi netoli 3,000 
narių.

Panašiai galėtų padaryti ir daugelis kitų lietuvių 
draugijų Jungtinėse Valstijose. Bet laiko nedaug, todėl 
reikia skubintis.

Vakar laivu Acąuitania iškeliavo į Lietuvą musų 
garsiojo lakūno žmona, Morta .Vaitkienė.

Visą vasarą ji išbuvo New Yorke, laukdama kar
tu su Įeit. Vaitkum, kada jam pasitaikys proga atlikti 
savo nepaprastą žygį. Ji, matyt, turėjo be galo didelį 
pasitikėjimą lakūno gabumu, jeigu ji sugebėjo išlaiky
ti tvirtus nervus ir elgtis visą laiką taip, kad jos vyras 
nepražudė drąsos ir pasiryžimo atlikti savo misiją.

Ją neretai pasiekdavo piktų liežuvių skleidžiami 
gandai, kad ji buk sulaikanti Įeit. Vaitkų nuo skridimo. 
Ji girdėdavo ir apie visokius įžeidžiančius prasimany
mus, kuriais lakūno priešai stengdavosi jį diskredituo
ti. Bet ji paliko tvirta iki paskutinio momento, ir kada 
Feliksas pakilo Bennett Floyd lauke į orą su “Lituani- 
ca II”, skrisdamas beveik tikrai mirčiai į nasrus, ■— 
Morta jį palydėjo su šypsena veide. * ,

Netrukus ji susitiks su juo Kaune — su Atlantiko 
pergalėtoju!

Neabejojame, kad Lietuva priims ją su meile ir pa
garba. Laimingos jai kelionės į musų gimtąjį kraštą!
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Lietuvių Liuosybės svetainė 
čia yra vienintelė lietuvių 

j įstaiga, kurį išsilaikė per sun
kiųjų depresijų 
kosi ųęrąį.

Pertaisymus 
taįnšs suteiks 

hpo didesniems
kaip tai, Ęąųdouos Ęožės Ę|;ų- 
bųį, Kareivių Drąugįjąi, Jm- 
proyement kliubųi ir kęstui 
svetimtą^ią prgąųizaęijų. Še- 
ųiąų būdavo didelis vargas §u 
metiniais susirinkimais. Po to 
vargo paimta drųsa ir perkel
tą svetainės siena, kuri nesu*

Mero jokio payojųųs namui, 
I Suprąntąma, < tų perkėlimo 
darbą turėjo atlikti ekspertai 
.— Jankeliūnas ir Stasiūnas. 
Darbas atliktus gerui. Ryšy su 
šiuo svetainės pataisymu pati

i] namo bendrovė rengia vakarus 
spalių 5 ir 6 dd.

U šeštadienį šokiai visiems. 
Įžanga veltui. O sekmadienio 
vakarų koncertas. Įžanga 35c. < . - --
Visi kviečiami dalyvauti, kad seDiai» buvo veiklus drau- 
sukėlus finansų svetainės pa- 8Mose» priklausė R. R. ir V. Ž. 
didinįmo išlaidoms apmokėti, kliubams, taipgi Lietuvių Im-

__  p pppvement klipbo pirmininku
. \ yra buvęs. Buvo sugabus pp?

Ii tiko j ir bizny. Bet skaudžio
ji depresija užgavo į jį kaip ir 
į kiekvienų darbo žmagų.

Trečiadienio rytų varpai 
paskambino už dūšių Stasio 
Šimkaus. Jis buvo senas vie
tos biznierius saliunininkas. 
Vietinėms lietuvių draugijoms 
nepriklausė, daugiau simpati- - teupi geimyninkė
zavo lenkams. Ir moterj lep- stengW padaryti ekonomijoš 
kę buTO vedęs. I pirkdama valgius. Todėl jai

Pa»!.,rc *a ,lenl aPle P®; reikįa gerai apsvarstyti, kokį

visą apielinkę žinia, Jcad pla- ' į j . ....v. . v. ... .. f; Savaitiniai ispąrdavimai Mid-čiai žinomas pilietis, amatu , , L r ....
bučeris, Liudvikas MakutėnaSrest ^utuyęse teikia gerą 
nusižudė savo namo skiepe. IP1®^ seimyninkems sutąupyH
L. ’ .‘■■'■-'."■M     rf,.n,i i ..

Advokatas A-A. Dobbs
Vienas pirmutinių ĄLTASS 
garbės narių ir valdybos na
rys. Tikėjo į Įeit. Vaitkaus ga
bumą ir drąsų ir* šiandie džiau- 
gią&į, kad galęjo pasidarbuoti 
dideliam ir gražiam sumany
mui. '

Cicero

SOKOL HALL
2345 So. Kedzie Avė.

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Pradžia 5 vąL vąfcąre
JJ) ■ ■ •

TIKIETAS...... $1

■ s ■ < ■ Z

Vakarienei skanus kepsniai

ir kiti gardumynai,

pinigų, čia tąyorai netik yra 
geros vertės, bet ir kainos, jų 
yra nebrangios. Midwest krau
tuvių organizacija turi savo di
delį sandėlį ir tayorųs perka 
vagonais.

O prip to dar, kostumeriai 
Midwest krautuvių gaųpa 
“profit sharing” kuponus prie 
pirkinių. Tie kuponai turi ver
tę ir gab bųt iškeisti į nau
dingus daiktus, be dadėjimc 
mokesties. Skaitykit Midwest 
krautuvių skelbimų šios die
nos ‘‘Naujienose”. , Jus galėsi
te pasinaudoti tais bargenais 
kurie yra pasiūlomi.

(Sp.)

Suimtas ryšy su užpuo 
limais ant moterų

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
po piet į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

L. Makutėnas Ciceroj gyve-

Policija suėmė Peter Valen 
ziano, 30 metų, 3735 NortI 
Kenneth avė., paleistų iš Dun 
nigo prieglaudos sergatiemi 
proto ligomis. Jis busįųs ro 
domas moterims, kurios pas 
tanioj u laiku nukentėjo de 
mormonų užpuolimo ant jų.

Atėmė pinigus ir dra 
bųžius r

“N.” ruJe/as.

Sutaupykit ant 
pirkinių

P-lė Flora Duane, 21 m. s 
keja, ir jos menedžeris Ne 
Krevitz pranešė Gary policij 
kad juos tame mieste apip 
še. Banditai atėmė iš 
$200 ir yisus jų drabužius, j 
likdami juos kuone Adomo 
Jėvos siutuose. Holdapas ] 
daryta prie Grace ir Front 
gatvių.

Plėšia namus
Vagilis, įsįbriovęs naktį 

namus, kur gyvena Mrs.Berthą 
Jann Nagel, 5214 So. Lincoln 
st., surišo moterų kaklaraiš
čiais, o po to ėmė šeiminin
kauti. Vagilis surado name 
$32 ir išsinešė.

Antrų Mėtų Mirties Sukaktis

P. CONRAD [“ 
STUDIO 

120 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840 

ar grąžiau, moderniš- 
kiau {rengta. L

Coal CoCrane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANčIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones gijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St, 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais,__

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

Mokam dividendą 
■■iiimi^uiT- kas 6 mėnesiai. Pra

eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%,

rEDERALSAVINGS
AND LOAN »ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams UU- 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų me
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik

AM ;AGNIEŠKA LUTINSKĮJENĖ 
(po tėvais Lenkšaitė) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 diena, 11:40 valan
da ryte 1936 sulaukus pu
ses amžiaus, gimęs Jučių kai
me, Rietuves papąp., Telšių 
apskr. ■<

Amerikoj išgyveno 35 mefus.
Paliko dideliąme nubudime 

dukterį Uršule Lukošienę, sū
nų Bonifacą, žentą Leoną Lu
košių, marčią Mąrgaret PO tė
vais Shemaitis, broliene Ag
nieška Armaliene, švo^eri Ka- j 
zimįerą Lutipską, žentą moti
ną Veroniką Lukošiene ų gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
616 W.. 18 St.

Laidotuvės ivyks pirmadieny 
rugsėjų 30 dieną, 8:00 y ai. ry
te iš namų i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at- Į 
sibus gedulingos pamaldos už* I 
velionės sielą, q iš ten bus nu- j 
lydėta į šv, Kazimiero ka- ! 
pines.

Visi a. a. Agnieškos Lutins- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą,'

Nuliuke liekame,
Duktė, Simus, Žentas, Marti, 
Brolienė, švogeris ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus Undertaking Co. 
Tel. Canal 3161.____

Zofija Leščauskienė
Mirė 1933 m. rugsėjo 27 d.

Antri metai kaip esame vie
ni be tavęs, mamyte. Antri 
jnetejįah mamyte, kai tavęs pasi
gendame. Ieškome, liūdime. Tu
štumoje ilgesys auga vis didesniu 

'sopuliu. Du metu atgal, Aukšiau- 
siojo pašaukta, peržengei slenkstį 
į amžinybę, tave mirtis suėmė ir 
skobomis prąlydėjo pro musų rau
das. Dabųr, mamyte, gal ten lau
ki musų maldų? Gal tau skais
čia Viešpaties šviesa džiaugtis rei
kia mus maldų dar daugiau? Ma
mytę, mylėjome tave gyvų, ir da
bar tavęs neužmiršime. Štai, šių 
savaitę, tavo metinėse Mišiose prašysime tave greičiau 
įleisti į Viešpaties šviesos laimę.

Brangus musų mamytės DraugaLės, sueikime į su
tartinų maldų. Bus trejos gedulingos Šv. Mišios už ma-

- ■ .............. :., 6-7
_ Kviečiame šiuo- 

gįmiųes, draijgus-ės, "kaimynus ir pažystamus 
vanti šiosO pamaldose. Nubudę
Lešįauskai'. Vyras Juozapas; dukterys: Jadvygą ir 

t Juozapas; Žentas W. Simonaitis.

mytės sielų Šių savaitę, penktadieny rugsėjo 27 d 
ir 7:45 vai. ryto, šv. Jurgio bažnyčioje. Kviečiame 
mi vįsųs — g’ ‘L " 1 • 

iląĮyvaųtj šįosė pamaldose 

k a ta sv yamvus** <• »• - • 1 »

PADfiKAVONfi Metinės Mirties Sukaktuves

Čia susirasit ko tik.. 
jums reikia

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTO REPAIRING

f ■ " ... . .. ................................... —
i

RADIATORIŲ, FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, radiato
rių valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Reichert, Jr. J. F. 
Reuther, Jr. 
įsteigta 1920 

3572-7.4 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

PIONEER
Ęąęofiontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 10 topų lodą
SHULMISTRAS BROS.

2405 W. 42nd St.,
Phone Lafaye|tte 6300

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BAILER AND 

WĘLDING SERVICE
3240 South Archer Avenue,

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.
Tel. Virginia 1930.

ANGLYS
COAL

..... .......................... .....——————m—e

W. J. Freckelton 
Coal Co.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rušiu 
Railway Yard and Office 

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

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

STOGŲ DENGIMAS
__________ROOFING_________
THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa-

darba.
1218 So. Balotod StMOt 

Tel VTCtorr «ML

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVIMU 

LEONAS ROOFING CO. 
3750 Wallace Street, 
Tel. Boulevard 0250.

LOUIS BOUFFARD
Pasimirė ketvirtadieny, rug

sėjo 19 d., 10 vąl. vakare, po 
baisių kančių delei sužeidimo 
.dirbtuvėje. Palaidotas pirma
dieny, rugsėjo 23 d., Holy 
Sepųlchre kapinėse.

Paliko gilia; nųjiųdusius 
žm.ona' Ona, pp tėvą; ‘ Jasionių- 
te iS Daugu parapijos, yilniaūs 
rėd., sūnų Clarence, dukterį 
Mrs. Paul Zįmmeriųan, ,dyi po- 
fyj^res Įeyą ir Marijona Am- 
broziuteš, keturias seseris, ke-1 
turtus dėdes, teta Kanadoje ir 
daug giminiu.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems giminėms ir draugams 
už lankymu laike nelaimes, už 
jūsų išreikšta gilia užuojauta, 
už gėles ir už skaitlingą daly
vavimų laidotuvėse. Mūnis jū
sų užuojauta šioje nelaimėje 
buvo ypač brangi ir jums už 
ta visuomet busime didžiai, dė
kingi

Q Jau, musu vyre ir tėveli, 
sakome; ilsėkis ramiai, visų 
musų atmenamas ir apraudo
tas.

Nuliude
Moteris, Vaikai ir Giminės 

6411 Š. Justine St.

Zenonas Lėkis
Mylėjome mes jį gyvą, ne- -------—--------------------

pamirškime ne mirusio. Zeno
nas Lėkis mirė Rugsėjo 29 d. 
1934. Jau metai sukako, kaip 
musų mylimas- tėvas ir vyras 
Zenonas Lėkis lįko išrautas iŠ 
musų tąrpp. Nėra žodžių tam, 
kad butų galima išreikšti, kokių 
didelę žaizdą yra palikta musų 
širdyse, motinos ir vaikų. Su
teik jam Ąugščiausiąs lengvą 
šios šalies žemelę. Atminimui, 
pamaldos atsibus Šv. Jurgio par.

7 bažnyčioj, Šeštadienį Rugsėjo
8 vai, ryte. Kviečiame vi- t"—r—y 

sus gįipines, draugus ir pažystamus nepasigailėti laiko, 
tkaip<k^ibuvote:nai4otnvėse musų mylimam vyrui ‘ir 

tėveliui ^Zenoųui, taip neatsisakykite būti jo minėjimui 
metinių mirties sukaktuvių. Ir taip pat kviečiame visus 
gimines, draugus ir paįrstamus dalyvauti Rugsėjo 29 
d., 2 waj. po pfehb kur bus pašventintas paminklas šv. 
Ka?iiųiero Kapinėse. Nuliūdę liekame,

: Moteris ir Vaikai.

Liudvikas Makutėnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 25 dieną, tarpe 

1 ir 5 valandos' po pietų 1935 m., sulaukės 42 metų am
žiaus, gimęs Rumpiškėnų kaime, Pandėlio vai., Rokiš
kio apskr. Buvo pirmininku Vakar. 2v. Kliubo ir na
rys Raudonos Rožes Kliubo Ciceroj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Petronėlę, po 

tėvais Morigaitė, posūnį Stanislovą ir švogerkų Marijoną 
Purvius ir giminės, o Lietuvoje 2 brolius, seserį ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Petkaus koplyčioj, 1410 
So. 49 C t., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadienį Rugsėjo 28 deiną, 2 vai, 
po pietų iš koplyčios į Tautiškas kapines.

■ Visi a. a. Liudviko Makutėno giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai. kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Posūniai, Švogerka ir Gimines.

1314 S. Cicero Avė., Cicero.
Patarnauja laidotuvių direktorius A. Petkus, Tel. 

Cicero 2109.



PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADS
Rašo Senas Petras

REIKIA patyrusiu moterų sorta- 
vimui skuduru Continental Paper 
Grading Co., 1623 Lumber St.

T .i -

REIKIA patyrusiu moterų parda
vinėtojų prie pardavinėjimo kautu, 
siutu ir dresių. Edelman Bros. 1247 
5o. Halsted St.

REIKIA merginos prie namu dar
bo. Geri namai. Gyvenimas vie
toje. Pridaboti kūdiki. Mrs. Ancel, 
4545 N. Clifton Avė. Sunnyside 
0604.

Apie 3000 lietuviu 
Vyry ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodSl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
diena, o sekmadieniais iki 1 pp.

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

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

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

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

ir biznierių dabar pa- 
Mes matome “Naujienų” 

pasišventusį darbą antram skri
dimui. Mes matome, kad jos 
daug nukentėjo nuo įvairių ne- 

žmonės dabar ‘ pirsimena, kad | sąmonių ir šmeižtų, kuriuos 
praėjusį pavasarį kapų puoši-'fabrikavo daugiausia. Vanagai- 

Bevaikščiojant tarp žmonių mo dienoj -Vanagaitis, nieko tis ir komunistų “Vilnis”.
teko nugirsti jų išsireiškimai nepaisydamas, surengė pikniką. | Senam Petrui keli asmenys 
apie antrąjį skridimą. Taip Nors tą dieną Chicagos lietuvių yra pareiškę, kad ateityje jie 
darbininkai, taip ir biznieriai tarpe niekas nerengia piknikų, žinos, kuo tikėti, ir rems gerus 
yra labai pasipiktinę komunistų kad nepakenkti kapinių paren- reikalus, nepaisydami komunis-
“Vilnimi” ir Andruliu, kuris gimui, kurį visi bendrai pripa- tų ir Vanagaičio pliauškimu,
prirašydavo visokių nesąmonių, žįsta, kaip kapų šventės ap- 
buk leitenantas F. Vaitkus bu- vaikščiojimą. Vanagaitis bet? f
vęs pasamdytas vien “Naujie- gi to nežiūrėjo. Jis surengė
nų” bizniui, buk jis nemokąs;savo privatišką pikniką, norė- 
skristi, ir t.t.

žmonės yra pasipiktinę ir 
Vanagaičiu, kuris per radio, oro 
bangomis, nuo pat antrojo skri
dimo pradžios kalbėjo visokias

• nesąmones apie Įeit. F. Vaitkų, 
buk jis nemokąs skristi, buk 
tarnaująs tik ; “Naujienų”, kad 
“cicilikai” galėtų aukas rinkti, 
savo bizniui, ir t. p. Net prieš 
patį lakūno išskridimą, penk
tadienio vakare, Vanagaitis 
dar per radio labai bjauriai 
šmeižė lakūną. O pasirodė, 
kad F. Vaitkus išskrido vos 
kelioms valandoms praslinkus 
po šitokių kalbų.

Ir ne tik seni, bet ir dauge
lis jaunimo piktinasi Vanagai
čio blofais. Jaunųjų mintį ga
lima apibudinti šiais žodžiais: 
“Felix Vaitkus was bom and 
raised in this country. H)e is 
a Chicago University graduate. 
He is a United States army 
officer... And who, the h...l, iŠ 
Vanagaitis to slander him?”

Biznieriai gi prisimena, kad 
savo radio valandose Vanagai
tis tyčiojosi ir iš jų, biznierių. 
Dar pernai gavėnioj Vanagai
tis ėmęs šaukti, kad niekas ne
gertų tavernose ir kad visi at
ėję pas jį, j jo parengtą balių 
Velykose galės gerti. Reiškia, 
pinigus laikykite, o išleisti ga
lėsite juos Vanagaičio parengi
muose.

Kį ŽMONĖS MANO APIE ANTRĄJĮ SKRI- X"”, 
DIMĄ, KOMUNISTUS IR VANAGAITĮ

damas iš suvažiavusių žmonių 
pasipelnyti.

Ir dar žmonės pradeda paste
bėti tai, kad Vanagaitis savo 
parengimuose arba per radio dimu. 
vis mėgina ką nors pajuokti 
arba išniekinti. O kai apie jį 
kas parašo, tai jis tuoj bėga 
į teismą, ieškodamas tūkstan
čių dolerių.

Vėl pradeda atsiminti žmonės 
ir Harringtono spešelninkų lai
kus. Mat, spešelninkų sekre
torė buvo visą laiką Margučio 
lizde pilna šeimininkė. O kai 
Harringtono spešelų,, sekretorė 
išvažiavo i Galifofniją, me
daus mėnesius, tai Chicagos 
lietuviai pradėjo galvoti, ar ne
pasiliko kur nors nuo Harring
tono laikų jų gerų dolerių.

Bendrai žmonių nuomonė yra 
tokia, kad A. Vanagaitis sten
gėsi juos su vilti radio pr ©gra
mais, meluodamas apie antrąjį 
skridimą ir leitenantą F. Vait
kų. Kad jis taipgi pašaipas 
darė iš pirmųjų lakūnų, būtent, 
Dariaus ir Girėno, kai šie New 
Yorke laukė tinkamo momento 
išskridimui. Bet kada Darių ii 
Girėną ištiko nelaimė, tai jis 
pradėjo verkti krokodiliaus aša
romis ir rinkti dolerius ir kvo- 
terius specialiai “Margučio” lai
dai. O tą “Margučio” kapiją 
vėliau jis pardavinėjo po 25c.

Daugelis paprastų \ darbo

Užuojauta F. Vaitkui 
ir ALTASS’ui

Siunčiame užuojautos žodžius 
ryšy su Įeit. F. Vaitkaus skri- 

Labai gaila, kad Vait
kų ištiko tokia; nelaimė. Bet 
didžiausia laimė, kad Vaitkus 
pats išliko sveikas ir gyvas.

Matome, kad Vaitkus yra 
geras lakūnas, o antra— kad 
Lituanica II buVo gerai įreng
ta, ba geri žmonės ruošė skri
dimą. Tai reiškia, Vait
kus ir skridimo rėmėjai. visus 
priešus ir j uodrankius nugalė
jo. Pavydai nieko neįveikė.

Tegul laimė ir toliau palydi 
Vaiktų tame didvyriškame' dar
be.

Liekame su didžia pagarba 
visados. ,

—Osinskių šeimyna,
Chicago.

ant

NAUJIENOS, Chicago, In. 

užjaučia Įeit. Vaitkui jo nelai
mėje, bet džiaugiasi jo atliktu 
skridimu, ir išlikimu nesužeis
tu. Jie linki jam laimingai už
baigti kelionę,> t. y. nuvykti i 
Kauną, Lietuvą.

—P. B. Balčikonis, 
Binghamton ALTASS

skyriaus pirmininkas.

PLŠEIKAI NUŠOVĖ 
LIETUVI BRIDGE 

PORTE
~—'T

Du nežinomi plėšikai nušo 
ve Stasį Lė^inską, 56 mėty. 
Lėšinskas buvo jau išėjęs iš 
biznio šaliuniyinkas ir gyveno 
adresu 3448 Sq. Union a venų e.

Piktadariai įsibriovė į Le- 
šinsko namus apie 3:15 valan-j 
dy ketvirtadiehio rytą ir mė
gino padaryti čia pat namuose 
Lėšinskui holdapą. '

Tuo laiku, kada piktadariai 
nušovė L^šinską virtuvėj, jo 
žmona buvo surišta kitam na
mo kambary.

Lėšinsko kūnas pašarvotas 
graboriaus Mažeikos koplyčioj.

M.

Antanas Kartanas
♦ *

ALTASS prezidentas. Darbštus 
ir atsidavęs antrojo trans-at- 
lantinio skridimo darbuotojas, 

j Kartanas sako: “Aš niekuomet 
(nenustojau vilties, kad Felik- 
|SaS Vaitkus skris, ir mano vil
ktis išsipildė.”

SLA. 6-to Apskričio konferencija 
vyksta nedėlioj, rugsėjo 29 d. Imą 
vai. po pietų Liuosybės svetainėj, 14 
St. ir So. 49 Ct., Cicero, III. t

Bus svarstoma SLA. Auksinis 
Konkursas, Prieglaudos Namo Sta
tymas ir kiti svarbus reikalai.

Visus kuopu išrinktus atstovus 
kviečiame atsilankyti.

Justas uiliauskas, sekr.

Penktadienis, rūgs. 27, 1935

REIKIA moteries prie namu dar- 
)o ir pagelbėti prie virimo. Gyve
nimas vietoje. $6,00 i savaite. Tel. 
Crawford 5158.

♦

REIKIA jaunos patyrusios mergi
nos prie namu darbo. Maža šei
myna, gera alga. 931 Winona Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Chaliapin* lošia 
“DonQuixote”

CLASSIFIEDADS
Automobiles

2 iki 18 
Įst.'15 metų.

Mirė dirbtuvėj su 
žeistas Louis Baiif- 

fard

So-
Bu-

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BA, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ UŽ SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBA TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

NIEKO NEĮMOKĖT 
mėnesiu išmokėjimui. 
Overhauling. body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
Icbi

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

šiandie, rugsėjo 27 d., 
notone Teatre, 66 E. Van 
ren St., galite pamatyti ir iš
girsti garsiausį ir geriausi pa
sauly dainininką, F. ChaliapN 
ną.

New Yorko kritikai sako, 
kad tai esąs vienas šių metų 
geriausių paveikslų (movies).

” — M. J.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Sveikinimas

Musicians Wanted

t.

(S* P.)

Old Cf old
GROSERNĖ pardavimui — Labai 

geroj vietoje — Nėra kompeticijos. 
Parduosiu pigiai, 724 W. 81 St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

REIKIA salesmeno 
žinčių su tavernomis, 
komišina. 300 žinomu 
vinėti. Roxy Liųuor 
Madison.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

REIKALINGA patyręs bučerys j 
bučeme — Kambarys ir valgis. At
sišaukite. 3401 Lituanica Avė.

kuris turi pa- 
Mokam gera 

gėrimu parda- 
Co., 810 W.

Help Wanted—Mule 
Darbininkų reikia

TAVERN pardavimui, seniai įsteig
tas, pigi renda, garu šildoma, nau
ji fikčeriai, laisnis, kambariai su 
vanomis. 2019 Canalport Avė.

-REIKIA patyrusio šiaučiaus, vi
dutinio amžiaus, nevedusio.

2709 W. 71 St.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

----- o ■ ■■ ■

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TAVERN PARDAVIMUI — Ge
roj vietoje — Išdirbtas biznis — 
Priežastis liga — Parduosiu pigiai.

731 East 75 St.

TAVERN PARDAVIMUI — Ant 
bizniavos gatvės — Pilnai įrengtas 
— Priežastis pardavimo — 2 bizniai.

919 W. 35 St.

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELE VIETA PAS: 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

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

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

\NEEKSl)EW4i
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Real Estate Eor Sale
Narnai-Ž^

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

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

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

PARDAVIMUI bučeme, 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,

PARSIDUODA bekerne ir groser- 
nė arba renduojam su ar be fikče- 
riu. Labai gera vieta dėl bučernės 

5744 So. Union Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU murini 4 flatų narna 

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

i

/ X #

KURIE norite turėti koki nors 
Insurance ant namo, fornišiu, auto
mobiliu, ar kito ko, priduokite savo 
varda ir adresą tuojaus. Brangios 
vertės suprizas dovanai dėl jusu yra 
kuris jus nudžiugins. Kazys Urnikas 
Adresuokite Chas Umich, 56 W. 
Washington St. Room 514, Chicago, 
Illinois.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

PARDAVIMUI Studebaker auto
mobilius, 1930 President 8, geriau
siame padėjime. Našlė nemoka va
žinėtis. Parduoda pigiai. Kas pir
mesnis, tas laimės. Atsišaukite po 
4 vai. vakare. 1324 S. 49 Avė., 
Cicero, 111.

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpėta, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN,
« 914 Maxwell St

PARDAVIMUI lietuviškai-ameri- 
koniška valgykla. Geroj apielinkėj. 
Teisingiems \ žmonėms parduosiu 
išmokėjimais, su mažu {mokėjimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda Šili
ma. karšta vandeni, langų apdraudą 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 
Avenue ir 73rd St. VIN. 7259 
Mother’s Restaurant.

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

STEPHENS MUSIC STUDIOS 
4142 Archer Avenue

*
<

*■

šiuomi sveikinu Įeit. F. Vait
kų, A.L.T.A.S.S.' Valdybą ir 
“Naujienas” su Vaitkaus lai
mingu Atlantiko nugalėjimu.

šis Įeit. Vaitkaus laimėjimas 
yra musų visų laimėjimas.

Visa lietuvių tauta džiaugia
si, kad Įeit. Vaitkus . perskri
dęs vandenyną ir nusileidęs Ai
rijoje, liko svęįkasįyc.'

- Binghamtono ,7 lietuviai irgi

* 4

Mes nesakome, jogei Old Gold yra eleksyras jaunystes. Jie tik yra 
geri cigaretai* Bet nei vienas nepadaro klaidos pasirinkdamas eiga- 

. retus kurie suteikia jaunų minčių ir kvapsnį • . . cigaretai kurie neį
rituoja. Old Gold yra tie cigaretai! Pabandykit pakelį Old Gold ir jus 

sužinosite reikšme musų pasakymo

©P.LorllhrdCo.Jnc.

. . BET NIEKADOS NE ERZINA

.1. ■

Pereitą penktadienį Mercy li
goninėj pasimirė daugeliui lie
tuvių pažystamas Louis Bouf- 
fard, 6411 S. Justine St.

Linksmai su "šeimyna pralėfc 
dęs atostogas, jis sugryžo į 
daVbą Armour Soap Co., prie 
31 St. ir Pitrifey!V Ct., kurioj 
jis dirbo daugelį’metų. Bet iš
dirbus tik sdvaitę laiko, būtent 
rūgs. 9 d. 10 vkl. ryte, jį iš
tiko baisi nelarinė, kurioj jis 
liko sudegintai * Verdančio mui
lo.; ’ }

Jis taisė didėliu^ karšto mui
lo bakus. Dirbo su pagelbinin- 
ku apačioj. Tub tarpu atėjo 
kitas darbininkai' ir jų nepaste
bėjęs, atidarė baką ir paleido 
karštą muilą. Nuošaliau sto
vėjęs pagelbinirikas dar spėjo 
pabėgti, bet <'Iibhis Bouffard 
liko visas aplietas verdančiu 
muilu.

Nuvetžas j ligoninę jis baisiai 
kankinosi dar 11 dienų ir pasi
mirė tik rūgs. 19 d., 10 vai. 
vak. Palaidotas liko rūgs. 23 
d., Holy Sepulchre kapinėse.

Velionis buvo Vedęs lietuvę 
Oną Jasioniutę, Daugų parap., 
buv. Vilniaus rėd. Paliko jau 
suaugusius sūnų ir dukterį, 
taipgi daug kitų artimų gimi
nių.—b. ' , -r-

Nusižudė lietuvis
f

CICERO.—Louis Makutėnas, 
40 metų amžiaus, pasikorė beis- 
mante savo namų Ciceroj e apie 
5:30 vai.- vakare, trečiadienį, 
rugsėjo 25 d. Priežastis neži
noma. Ilgą laiką dirbo lietu
vių valgomų daiktų korpora
cijoje.

Jo rendauninkas atrado jo 
kūną. Velionis paliko moterį 
ir vieną posūnį.

Louis Makutėnas gyveno Ci
ceroj e ilgą laiką ir visiems bu
vo gerai žinomas. Prigulėjo 
prie keleto draugijų.

Kūnas pašarvotas pas gra- 
borių A. Petkų. 
•' •" ■' ■ ' -’ ■ ■'' i-

Varduvių Puota

8:30 iš 
Ryto

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
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.

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

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame Jau šiuo adresu virš 

50 met
—O—

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defdulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapmanand Co., Ine.
120 S. La Šalie St 

Tel. Franklin 0576

KONTRAKTORIAI ir investoriai. 
Jūsų paskutinė proga nusipirkti že
mės akru kaina prie 95th St. ir 
Cicero Avė., Oak Lawn. Priverstas 
parduoti, neikia pinigų — 7% akrų 
žemės (1% skvero miesto bloku) 
už $6,500.00 arba išdalinsime. Bu
vo verta $22,000.00. Geroj apie- 
linkėj yra mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvės. Bušu transportacija prie 
pat durų.

4700 West 95th St.

BRIDGEPORTAS. — Rugsė
jo 28, dieną įvyks Mike Taru
čio varduvių puota jo nuosa
voj užeigoje 3149 /So. Halsted 
st.1 Varduvių puota tęsis nuo 
šeštadienio iki sekmadienio 
vakaro.

Mike Tarutis yra pažangus 
žmogus ir jis turi daug drau
gų ir pažystamų Chicagoj. 
Tad šia proga yra visi kvie
čiami į jo varduvių pokilį. •

STEBUKLINGAS BARGENAS
2 fletų po 6 kambarius, gražiau

sia Marųuette Parke muro namas, 
apšildomas, Octogon front. Fire- 
place’ai, Tile apdirbtos sienos ir pa- 
dlagai maudynėse — Shower Bats — 
2 karų garadžius — Kainavo būda
vot! $18,500. Dabar parsiduoda že- 
miaus kaip už morgičius. Skubinkite 
pasinaudoti proga. Yards 0145, 4559 
So. Paulina St.

Telef, Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS 

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

ANT MAINŲ Brighton Parke, 2 
flatų medinis namas po 5 kamba- 
čių, išsimaino ant 2 arba 4 flatų 
čiu, iišsimaino ant 2 arba 4 flatų 
mūrinio namo.

Turim visokių kitokių bargenų na
mu ir farmų. Galima pigiai pirkti 
arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS 
5407 So. Kedzie Avė.

Tel* Prospect 5039




