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F. Vaitkus Londone, Rengiasi Skristi Lietuvon
Iki Sekmadienio Lakūnui Gal 

Pavyks Pasiekti Klaipėdą
Transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus vakar buvo Lon

done, kaipo Lietuvos atstovybes svečias. Prieš piet nuo jo atė
jo telegrama j Chteagą “Naujienų” redaktoriui.

Nugabenęs “Lituanicą II” į Airių Laisvos Valstybės sosrtV 
ne Dubliną, jisai tuojaus iškeliavo į Angliją, kur jį pasitiko 
Lietuvos ministeris, p. Br.„Balutis. Iš atstovybes Įeit. Vaitkus 
telefonu kalbėjosi su Kaunu ir tarėsi, kad jam butų parūpintas 
lėktuvas, idant jisai galėtų be atidėliojimo pasiekti Lieituvą.

Apie kelią, kuriuo lėkunas užbaigs savo žygį Lietuvon, 
jisai žadėjo pranešti kablegrama.

“LITUANICA II” BUS TAISOMA LIETUVOJE

Leit. Vaitkaus kktuvas bus taisomas Lietuvoje, o ne Airi
joje^ kur pereitų sekmadienį lakumas buvo priverstas nusileisti. 
Lėktuvo su taisymui reikia tam tikrų dalių, kurias teks, gal 
būt, parsitraukti iš Amerikos. Iki jos ateis, ims daug laiko, o 
tuomet jau bus rudens orai.

Todėl lakūnas nutarė Airijoje ilgiau nebūti. Lietuva pa
geidauja. kad Feliksas Vaitkus kaip galint greičiau parvyktų 
į Lietuvą. ;
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Lakūnas Feliksas Vaitkus, kuris nugalėjo audringąjį At- 
lantikų, gal jau rytoj bus Lietuvoj, į kurių jis išskrenda pali
kęs savo apdaužytų lėktuvų Dubline, Airijoj J Jis tikisi sekma- 
dieny-bųti Klaipėdoje, i  <

užsibaigė pilnu 
laimėjimu

Lewis skelbia, kad visi anglia
kasių reikalavimai liko išpil
dyti

WASHINGTON, rūgs. 27.—I 
400,000 /angliakasių streikas 
minkštųjų anglių kasyklose už
sibaigė angliakasiams ir kasyk
lų savininkams susitaikius dėl 
naujo kontrakto.

Angliakasių unijos preziden
tas John L. Lewis paskelbė, 
kad angliakasiai laimėjo viską, 
ko jie buvo reikalavę. ‘ I

Susitaikymo sąlygomis, ang
liakasių dienine alga liko pa
kelta po 50c į dienų, o už ka
simų po 9c. ant tono .

Sutartis praįės veikti nuo 
spalio 1 d.

Grupė Tennessee kasyklų sa
vininkų paskelbė, kad ji yra 
nepatenkinta sutartimi. Gal 
bandys jai priešintis ir nieku- 
rios kitos kasyklos.

Italija sutinka kara 
atidėti tik dviem 

savaip L
Bet jos kantrybe negalinti am

žinai tęstis. Lavai mano, kad 
karas yra neišvengtinas,o Ita
lija protestuoja prieš tęsimų 
tarybos posėdžio

RYMAS, rūgs. 27. —Italijos 
valdžios atstovas šiandie pa
reiškė, kad Italija sutinka “ne- 
oficialę musių paliaubų” su 
Ethiopia tęsti dar dvi savai
tes, “jeigu nieko ypatingo ne
atsitiks”.

Jis sako, kad lietų sezonas 
Abisinijoj jau užsibagiė, žemė 
greitai bus tiek pradžiuvusi, 
kad galės pradėti maršuoti į 
Abisinijų Italijos armijos.

Jeigu tečiaus nieko ypatingo 
neatstiks, tai Italija galėsian
ti palaukti dar 10 dienų ar dvi 
savaites tautų sąjungos tarybos 
raporto. “Bet musų kantrybė 
negali tęstis amžinai”, pridūrė 
jis reikšmingai.

Italija betgi ir toliau koope
ruosianti su tautų sąjunga.
Abisinija švenčia lietaus sezo

no užsibaigimą
ADDIS ABABA, rūgs. 27.— 

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Abisinija su didelėmis 
iškilmėmis atšventė lietaus se
zono užsibaigimą.

Bet kaip tyčia, laike ddižiųjų 
iškilmių, užėjo smarkus lietus 
ir teko laikinai iškilmes nu
traukti iki lietus vėl apsistojo.

Tečiau šiemet lietaus sezono 
užbaiga turi yaptingos reikš
mės abisiniečiams, nes ji gali 
reikšti pradžią karo su Italija.

Bet abisiniečiai pasitiki savo 
karalium ir ramiai laukia karo, 
tikėdamies italus nugalėti, kaip 
jie yra juos ir pirmiau nugar
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Abisinija reikalauja tautu 
sąjungos misijos

GENE VA, rūgs. 27. —Fran
ci j a mano, kad karas Afrikoj 
kils visai neužilgo. Taip pareiš
kė premjeras Lavai tautų są 
j ungos tarybos posėdy j e.

Tarybos nariai palankiai žiu 
rėjo į Abisinijos karaliaus pa
siūlymų pasiųsti' sąjungos mi
sijų į Afriką, kad nustatyti 
atsakomybę už ginkluotus susi
rėmimus. Lavai tečiaus mano, 
kad tokia misija yra bereikalin
ga, kadangi ji vargiai galės pa
siekti Afriką prieš prasidėjimų 
karo.

Išrodo, 
karaliaus 
suvėluotų 
mes.

Taryba 
sinijos
laikyti savo kariuomenę už 18 
mylių nuo sienos.
Italai reikalauja užbaigti posėdį

Italai tvirtina, kad Italijai 
negalima pritaikinti statuto 
numatytų sankcijų, kadangi 
Abisinija nėra lygi Italijai ir 
todėl ir tautų sąjunga negali 
į jas žiūrėti kaipo į lygias ša
lis.

Italijos delegatas Aloisi už
protestavo prieš sumanymų 
tiktai laikinai nutraukti tautų 
sąjungos susirinkimų. Jis rei- 
kaalvo, kad susirinkimas butų 
visai uždarytas.

kad taryba pripažins 
pasiūlymų gerą, bet 
ir nebeturintį reikš-

taipjau pagyrė Abi- 
karaliaus nusitarimų

šiąnakt baigiasi dienos šviesos 
taupymas

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šia- dienai prana
šauja:

Giedra, gal biskį šilčiau.
Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:- 

39.

Rumunijos jaunuolis 
prisipažino nužu-

SUIMTAS BUV. “MAISTO”'01REKTORIUS 
JONAS LAPENAS

Buvęs Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas

—T—• . ■ ....
apsidraudimo draugijoje, dali
ninkų bendrovėje arba akcinin
kų draugijoje, įstaigoje vy
riausybei leidus, kuris nusikal
to naudojęs savo tarnybos pa
dėtimi, žinomai kenkdamas pa
vestam jam rūpintis tarnybų 
einant turtui arba turto reika
lui, jei dėl to naudojimo piktam 
radosi žalos, baudžiamas kalė
ti (grasos) kalėjime.

2) Jeigu dėl žalos didumb 
valstybės iždas turėjo žymaus 
nuostolio,, arba jei sutriko arba 
susmuko kredito įstaigos rei
kalai, arba jei daug žmonių vir
to neturtėliais ,tai nusikaltėlis 
baudžiamas kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime ne ilgiau kaip aš
tuonerius metus”.

J. Lapenas kaltu neprispaži- 
no, tačiau teisingumo organai 
laiko, kad jo kaltė, yra įrody
ta, be to, matyti, tie organai 
įsitikinę, jog kaltė tokia, kad J. 
Lapenas patalpintas į kalėji
mų be sųlygų.

“Naujienos” tik-kų gavo iš 
Lietuvos savo bendradarbio ko
respondencijų apie tų sensacin
gų tautininkų šulo J. Lapėno 
areštų. Tilps pirmadienyje.

HIg

ATVARYKIT SAVO 
LAIKRODŽIUS

Šiąnakt baigiasi dienos švie
sos taupymo laikas ir visi laik
rodžiai, kurie pavasary buvo 
pavaryti valandą į priekį,, bus 
atvaryti j tikrąjį laiką—viern. 
valandą atgal. - Atvarę laikro
džius galėsite rytoj pramigti 
Vieną valandą ilgiau.

♦ ■ \ ' •< * .

“ELTOS” PRANEŠIMAS:
KAUNAS, IX. 13. Elta. — 

1935 metų rugsėjo 12 d. 14,30 
vai. Kaune, Šiaulių apygardos 
tardytojo, M. Krygerio, nutari
mu, buvo suimtas buv. “Mais
to” aks. b-vės pirmininkas ir 
vyr. direktorius Jonas Lapenas. 
Ištardžius, Lapėnui kardomoji 
priemonė paskirta laikymas su
imtu be sąlygų. Lapenas paso
dintas į Kauno kalėjimą.

(Jonas Lapenas yra žymus tau
tininkų šulas ir yra buvęs tau
tininkų partijos komiteto pir
mininku. Gimęs jis 1891 m., 
Panevėžio apskr., Digilinės dva
re neturtingoje šeimoje. 13 me
tų berniuku pateko į Pumpė
nų prekybos bendrovę ir grei
tai taip prasisiekė, kad tapo 
įvairių kooperatyvų vedėju. 
Buvo ir Daugų karo komendan
tu. O 1926 m. patapo “Mais
to” bendrovės direktorium. 
Taigi tos bendrovės prieky iš
buvo veik 10 metų.

Tečiaus šiemet kada buvo 
metinis bendrovės susirinkimas, 
jis nesirodė—lankėsi Italijoje 
ir j direkcijų nebepateko, o pa
darius bendrovės revizijų liko 
suimtas.

Be to Kaune Lapenas įkūrė 
pirmų tautininkų skyrių ir to
dėl tapo išrinktas tautininkų 
sąjungos pirmininku, vadova
vusiu visų tautininkų politikų).

KUO JONAS LAPENAS 
KALTINAMAS

Jonas Lapenas kaltinamas pa
gal baudžiamojo statuto 578 
staipsnį. šis straipsnis skam
ba šitaip: '

1) Tarnautojas arba žmo
gus, einąs tarnybų labdarių ar-

Prezidentas išvažia 
vo į vakarus

'•M
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Rytoj Klaipėdos Sei 
mėlio Rinkimai

Bus renkami 29 atstovai, bet rinkimai yra 
pilni pavojų, galintys iššaukti karų su 
Vokietija, kuri nori Klaipėdą atsiimti

KAUNAS, rūgs. 27. —Atei- kad pagrūmoti Lietuvai. Tais 
nantį sekmadienį, rugsėjo 29 grūmojimais bandoma įgąsdinti 
d., nedideliame Klaipėdos kraš- krašto gyventojus ir priversti 
te įvyks krašto Seimelio rin- juos balsuoti už vokiečių kan
kiniai, kurie gali turėti svar- didatus. Visos vokiškos par- 
bių pasėkų visai Europai.

Klaipėdos kraštas yra nedi
delis, turintis tik 60,000 ar . Nors Kįapiėdos krašto didelę 
65,000 balsuotojų ir bus ren- didžiumų gyventojų sudaro lie 
karnas tik to krašto autono- tuviai,' bet jie ikišiol tebėra 
minis seimelis, kuris susideda stiprioj vokiečių įtakoj ir todėl 
iš 29 atstovų. Rodos, tai yra pirmesniuose rinkimuose visuo- 
nesvarbus lokalia dalykas. Te- Į met laimėdavo vokiečiai ar su- 

vokietėję lietuviai.
Vokiečiai šalinasi Franci jos no

tos Klaipėdos reikalu
GENEVA, rūgs. 27. —“Įteik 

ją elevatoriaus patarnautojui, 
u i-!jei niekas kitas jos neima”. 

Klaipėda yra vienintelis Lietu-i^oki įsakymų Franci jos valdžia 
vos uostas. Bet ji pirmiau davS ambasadoriui Beriy- 
priklausė Vokietijai ir Vokieti-,•:« 
jos naciai tyko jį ginklu imti. ; Klaipėda vokįęčiS

čiaus šie rinkiihai įgijo tarp
tautines reikšmės ir yra pilni 
pavojų, kurie gali iššaukti di
delį karų.

Už Klaipėdos kraštų grumia
si dvi jėgos. Tas kraštas yra 
autonominė Lietuvos dalis

Visos vokiškos par
tijos susivienijo ir isštatė ben
drus kandidatus.

Sakosi žudęs kitus žmones kurs
tomas merginos. Ji ir atvy- 
liodavusi aukas

BUCHARESTAS, rūgs. 27.— 
Policija paskelbė išaiškinusi 
fantąsįjiškų ^mogžud^ių (orgi
ją, kokios dar nebuvo Rumu
nijos istorijoje.

21 lavonas nužudytų žmonių 
jau tapo surastas įvairiuose 
tuščiuose namuose, ar miškuo
se. , ■..

•Suimtas jaunuolis Tcaciuc 
prisipažino visus tuos žmones 
jis pats nužudė,. krustomas 17 
metų merginos, su kuria jis 
jau senai santykiavęs.

Pasak jo, ji veikusi kaipvei-' 
nias ir jis negalėjęs jai pasi
priešinti. Ji atvyliodavusi au
kas, o jis nužudydavęs ir pas
kui lavonus abu paslėpdavę. 
Jis yra stiprus vyras ir nužu? 
dyti žmogų jam buvę “patys 
niekai”.

žmogžudystės pradėta nu
žiūrėti kai pradėjo vienas po 
kito prapuolinėti apielinkės 
žmonės. Suradus šešius lavo
nus liko suimta mergina. Po 
to surasta dar 15 lavonų. Bet 
policija vis dar nėra tikra, ar 
ji jau visus jų nužudytus žmo
nes užtiko.

WASHINGTON, rūgs. 27. — 
Prezidentas Roosevetlas šiandie 
išvažiavo ilgesnėms atostogoms 
į vakarines vals ti j as. Ten be
silankydamas jis pasakys ketu
rias prakalbas, aplankys San 
Diego parodų, paskui 21 dienų 
žuvaus Pacifike ir po to laivu

ba kredito ištaigoje, savitarpio gryš per Panamos kanalų.

cetlfavo įsakymų, kad jis 
j Vokietijai notą apie 

yra visai n^ikaimga,
paleisli neleidžia nacių ambici- la^yUs JClaipėdoB statuto sek- 
jos atstėigtr Vokietijų sėnosio- ’ 
se jos rybose ir gal prasimuš-i 
ti toliau į rytus.

; Delei to Vokietija jau senai 
paskelbė Lietuvai \ ekonominį i 

j boikotų ir dagi neleidžia vežti 
per Vokietiją J kitas šalis Lie
tuvos prekių ir ūkio produktų. 
Delei to labai nukentėjo Lietu
vos prekyba, o ūkio produktų 
kainos, nerasdamos rinkos, ne
paprastai atpigo.

Vokietjia, kiek žinoma, dar 
šį pavasarį taikosi pasigriebti 
Klaipėdą. Jai Lietuva nepavo
jinga. Bet bijosi kitų šalių. 
Tečiaus vokiečiai mano ,kad ki
tos šalys neis Lietuvai pagel- 
bon ir kad šie rinkimai bus 
patogi vokiečiams proga iškel
ti kivirčius ir paskui pulti 
Klaippėdų. Išpradžių ateis rud- 
marškiniai, o paskui ir regu- 
liarė kariuomenė ir Klaipėdos 
kraštas bus užkariautas į porą 
dienų, jei kitos valstybės ne
ateis Lietuvai pagelbon.

Vokietijos naciai veda aitrių 
kampaniją prieš Lietuvą. Jie 
nedrysta patys atvažiuoti į Klai
pėdos kraštą, kaip tų darė 
Danzigo rinkimuose, bet pet 
radio ir laikraščiuose aitriausia 
puola Lietuvą. Hitleris buvo 
net reichstago posėdį sušaukęs, pėdos kraštui.

madiehio rinkimuose Klaipėdos 
krašto seimelio. Bet kada jis 

| nuėjo į užsienio reikalų minis- 
a• I teriją tą notą įteikti, tai mi- 

I nisterio . Neurath nerado— jis
išvažiavęs “atostogoms”. Visi 
jo pagelbininkai, kurie galėtų 
notų, priimti, irgi “atostogau
ja”.

Negalėdamas įteikti notų, 
Poncet pranešė savo valdžiai 
ir gavo minėtų atsakymų. Reiš
kia, dabar jis vėl turės eiti j 
ministeriją ir bile kam ten į- 
teikti notų.

Nota turi tą reikšmę, kad 
Lietuvai pasižadėjus pildyti sta
tutų, visa atsakomybė už “po
litinį maišymąsi” puls ant Vo
kietijos.

Nemanoma, kad Anglija pa
sekė francuzus ir prisiuntė to
kių pat notų. Abelnai, didžiosios 
valstybės, ypač Anglija, bando 
kiek galima nutylėti dėl kivir- 
čių už Klaipėdos kraštą.

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Anglija su susirupinimu seka 
Klaipėdos krašto rinkimus, ku
rie įvyks ateinantį sekmadie
nį ,nes jie yra pilni pavojų. 
Bet Anglija griežtai atsisako 
dėti kokias nors pastangas pa
šalinti Vokietijos pavojų Klai-

DETROIT, Mich., r. 27. — 
čia tapo suimtas Caccius M. 
McDonald, 52 m., inžinierius. | 
sūnūs jau mirusio Chicagospo-į 
litikierių vado, gamblerio ir 
gatvekarių magnato. Suimtasis 
yra kaltinamas, kad jis apsiėmė 
išleisti $72,000 iš tų $200,000, 
kurie buvo ; sumokėti kidnape- 
riams už Bermer paliuosa^ I° 
š jo reikalaujama $100,000 j. b . du 

kaucijos. Jis bus išvežtas )1 
St. Paul.

MERGAITE PABĖGO IŠ PAŽAISLIO 
VIENUOLYNO

Iš Kamendulių arba Pažaislio 
vienuolyno, kaip rašo “Lietuvos 
žinios0, pabėgo jauna, 19 me
tų mergaitė, Genė Navaslaus- 
kaitė, ir pasipasakojo, kaip 
vienuolės ją kankino sunkiu

savo “auklėtojų”, bet pirmų 
kartų jos jų pagavusios it 

I smarkiai sumušusios.
Tame vienuolyne esą irdau- 

’ * j kankinių 
kurie kainuos I mergaičių, kurių sunkiu 

I “šventos sesers” tunka.

WASHINGTON, r. 27.—Ka 
ro departamentas užsakė 50|giau tokių 
karo lėktuvų, 
$1,470,800.

jaunų
darbu

Dvi

mergaitės—Bronė Krasaukaitė 
15 metų amžiaus ir Ona Ge- 
naitytė 17 metų, bandžiusios 
šį pavasarį pabėgti laiveliu* 
bet Nemune paskendusios.

Pdžalisilio vienuolynas tai— 
seserų kazimieriečių centras, 
netoli Kauno. Vienuolių tenai 
yra apie 100.
Lietuvos valdžia tokį inkvizi
cijos urvą pakenčia.

Nuostabu, kad

(Pirmadienį Genės Nava- 
slauskaitės pasakojimas tilps 
“Naujienose”.)



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

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

Tel. Seeley 7330
Naųių telefonas BrmgLąvrick 0597

KORESPONDENCIJOS

ADVOKATAI

^Plaukimai

Laidotuv Direktoriai
KITATAUČIAI

the jočiai worih 
iš considered tl

OFISO2314 West 23rd Plaee

Phone Yards 1138

“Grand Rapids Press” iį- 
straipsnis, kuriame sakp- 
kad lakūnas Ę. Vąitkųs 

išlėkė. Tame straipsny pla- 
aprašoma kas F. Vaitkus

Kaip 
Leit.

klase 
$§7.50
Į67.00

Mes 
viai

Skelbimai Nąųjięno$e 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra jjaivMngps.

sepmerge^ 
metų jau 
Savo jau

mėnuo kol ji'' gyvens, arba iš 
tekės.

mes jautėmės lakūnui 
F. Vaitkui išskridus

KRAUTUVIŲ 
MAŽOM 
KAINOM

ANT 

PEČIŲ 
KALDRŲ

Pilnos mieros su yįlnų 
vidum kaldros

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Naujos mados Virtuvių 
Gesiniai Pečiai

29.50

Amerikos lietuviai ii 
lėktuyų. Mes, Graųd 
lietuviai, linkini F. 

kuo geriausio pasise-

gąusiai yru 
Vaitkaus 

kiek sumelėm pv

KAUNAS 
metų buvo garsi £eiųięjio ye- 
teriųarijos gydytojo Avižonio 
byla, kurioje kaltais buvo prb 
pažinti ir nubausti kęli vieti
niai mėsininkui. Bet ginčus dėl 
civil. ieškinio nebaigtas buyp,. 
Vakar civil. ieškinio byla bu
vo sprendžiama yyr. tribuno
le, kur Avižonio pašlei iš mė-

wHH| AMERIKOJ UNIJA
w w

Per Gothenbųrgą. Švedija
Laivakorčių kainos

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir • 
. PėtnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Ganai 1175.
N,amai: 6459 S. RockwpĮI Street 

Telefonas R/epu)blic 9600.

Prieš keletą

Kaip musų kolonija jaučiasi 
F. Vaitkui išskridus

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

Nąrigį Chięagos, Ciceros Ljetuyių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

nesųė mergaitė
natyę ir gyvenimo vasarą pra
leido tarnaudama įvairiems ru
sų karininkams. Gyveno įvai- 
rįosę Lietuvpp yietose. Lig 
šiol senelė turi labai gerą at 
mintį, bet painioja įvykių lai 
kų. (c)

Dar viena šimtametė 
senelė.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue

VALĄNl 
1? ikii'3 po 
kasdien. Nedėliomis nuo 11-iki lp. Uk7 i/

Pilnos mieros vatinės 
kaldros

PRISIRĘNGKITE
ŠALTAM 

ORUI 
Pasinaudokite

PEDPLES

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermjtage Avenue Phones Yards 1741-1742

ką, kąd tytųąpipa II, leiįb. Vait
kuj yąiruojąnt, pasieks SPsĮįfię 
Kąųųą-
-rJ. M^tin (Mąrcipkeyįčįųs), 

Kenosha, Wisconsin.

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phoųes Ganai 2515—Cicero 5927

Dpųtisįas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marąuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

KUPIŠKIS. Kupišky prieš 
keliolika dienų prasidėjov did
žiuliai kareivinių satybos dąr- 
bflk fiig dįFbų -yiptos dMh 
įlinkai ir iš kitur atvykstan- 
fipji. Darbininkai ijų^jkund- 
žia dėl atlyginimo ir darbo 

paprastam I ran&oįjfa
darbininkui po 3Q et. už va- - -
l»nd|,'PIrbapią pp ų yaĮandų 
per d||mą. Pats darbas sun
kus, ypač §.ųnkųą žęm.ęą kasi
mo darbai. Rangovas atlygini
mo nepakelia it pačių darbo 
sąlygų nesįstepgia sųtoPPįš“ 
kinti.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

fcd St.
arti Slst Street : 

______ 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė< 
liomis ir Šventadieniais 10—12 

diena. ___ /

Į, J, ZOLP
1646 West 46th Street Phones JĮoųJevard 5208-8413

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2įki4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7Š20 
Namu Tel.: Prospect 1930

Grand Rapidso lietu- 
rengiantis leitenantui F. 

Vaitkui skristi iš New Yorkp 
j Kauną, pradžioje buvom Ją? 
bąi sujaudinti. Bet ilgai ppįš? 
skrendant, lyg ir apsipratom 
ir pamiršom, ir jau liovėmės 
kalbėti apie skridimą. Bet štai 
staiga pasirodo šeštadienio 
(rugsėjo 21 d.) paskutinėj lai
doje 
gas 
ma, 
jau 
čiai

yrą ir kad jam šį skridijną su
rengė su pągęįbą “Naujienų” 
Ajųęnkog liptųyiąi.

žinia sujudino visą lietuvių 
kolioniją. Ėjo vieni pas kitus 
ir vis kalbėjo kokią jo kelionė 
bus. Daugumas atsisukę savo 
radio kjausė, ar ką nepraneš 
gpie skridimą. Ę«t M 
yįsą naktį neąędė§į ppie rą^iio. 
Įteikia ir prapiį^įį. Q ir gul
ti, rodos, buvo nemalonu, nes 
vis rupi, kaip jam kelionė se
kasi.

Sekmadienio ryte sukylę btė' 
gam kuo greičįąųsįą nusipirkti 
“Grand .Rapids Herald’\ Ten 
vęl ilgas straipsnis apie F.

Rugsėjo 21 d. š. m. musų 
vietinis dienraštis, “Kęnosha 
Evening News”,pirmam puslapy 
įdėjo Įeit. F. Vaitkaus paveiks
lą ir labai plačiai, net trijose 
vietose, parašė apie išskridimą 
iš New Yorko į Kauną Įeit. 
Vaitkaus. Musų kolonijoj, kaip 
ir kitose kolonijose, rados ir 
priešų Įeit. F. Vaitkaus skridi
mui, o ypatingai pastaruoju 
•laiku nekurie jau ir labai pras
tą propagandą varė prieš skri
dimą. Bet išskridus Įeit. F. 
Vaitkui, pradėjo mano telefo
nas skambinti kas kelios mi- 
nutos su klausimais, kaip Vait
kus toli nuskridęs yra? ar jau 
nuskrido į Kauną? ir taip to
liau* žodžiu, ir buvę priešai 
pasibarė draugais, Visi linkė
jo ir norėjo, kad Vaitkus pa- 
sįektų Lietuvos sostinę Kauną.

Nežiūrint kad ir nepasisekė 
j.ąip Kaunąs pąsiękti, bet įpu
stu kojęnijos lietuvių ūpas yra 
visų linksmas, jog Įeit, Vait
kus išlikų sveikas, ir aseme 
pilni viltieą, kad jis, sutaisę? 
Lituanica II, neužilgo pabaigs 
kelionę į Kąupiį.

Musų k°lonij 
prisidėjus prie ĮĮeft 
škridįmo, 
nigų, visus prįdavem ĄLTASS 
vaidybai, kas pagelbėjo vikini- 
mui šio darbp Ijetuvių
tautos gerovei. Męs jaučiamės

KĄUNĄS. — T|»jko sųžįpLp- 
ti, kad dygšišUoji 1 vyresnybė 
yra ųųsįstąčiųsi reforipųotį 
Kauno kunigų seminariją mo- 
dernįškųjno ir pažangumo kryp
timi. Pąbąrtiųįs s^Įpiųąrijps 
rekįprįųg prąl. ^epkąųsk^ 
sitrauksįąs. Bęjųiųarįjoą rekto- 
riurp nppiątpm^ Ęytų ąppigs 
(prąyoąląyų) yy^ųpą^ Pr- Pu? 
čys arba dabar Vtelp Ainąrį- 
koje perųąi įš Sovietų Rusijos 
grįžęs vyskupas ^atųjiodi^.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avę. 
Corner Rjchipond Stre# 

Lafayettę 3171

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUfc
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6t-8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

ją dvare 
vininkas mergaitę atidavė au
ginti baudžiauninkų šeimai. 
Ten ji sulaukusi 17 metų. Bu- 
damą bemaž 3.0 m. ji norėjo 
ištekėti, tačiau apsižiūrėjo, kad 
neturi dokumentų. Vedybos iš
irų, beį užtat įš

je su “Naujienom” aprašymas. 
Nurodo kaip jam kelionė seka
si ir kąd F. Vąitkųs ąpie 10 
valandą bus Airijoj. Bęjt prie 
pabaigos straipsnio pridėtas 
prierašus, ką4 skrppdąųt Per 
Airija teks F. Vaitkui susi- 
tiktj su didelėm wJ.oip, lie
tum te ypju.

Nors pą$!$wąį žo<Į- 
žįąį mums bpvo ^malonus, jo- 
gei lakuuuį tek^ brįaųtis pei 
netikusį or^, bęt męs vis ne
praradom yjitięą, kad jis tas 
vįsaą kliūtis nugalės ir tęs t.o- 
iaų savų kebouę.

Išeinam gatvep netik lietu
viai, bet ir amerikonai; tik ir 
kalbam apie F. Vaitkaus skri
dimą. Nežinau kaip kiti jau
tėsi, b,et aš turiu pasakyti, kad 
aš jaučiausi kokius tris colius 
didesnis, negu pirma buvau. 
Mudu su drg. J. Smilgium pa
reitam tarno, kąip Štai atva 
Žiųoją drg. J. Karsokas, Jis 
įr sako, kad girdėjęs per ra- 
dių, jog Vaitkui pasitaikė ne
laime ir sudaužė aerpplaną, bet 
lakūnas išliko gyvas’ Nusimi- 
nėm, kad tokią nelaimė įvy
kt, bet kartu ir džiaugėmės 
bile Įtik lagūnas liko gyvas.

Skridimų rėmėjai nupirko F. 
Vaitkui lėkįuvą, O jei jam pa 
sitąikė nelaimė, žinoma, ne iš 
jo kaltės ir sugadino lėktuvą, 
tąį tie 
pataisys 
Rapidso 
Vaįtkui 
kimo.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUOT ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

PAMOKOS
Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
<Gregg Shorthąnd)
MpKSLO LAIKAS: 

£lųo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

A.L.Daviddnis, M.D. 
4910 S. Michigan Ąvę,' 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo V ^kmdaį rytų nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Tel. Boulevard 5914 Diena 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 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

APŠILDYTI
KAMBARIAI 

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašu pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdiena: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

Sotyth Central Hotel 
(JULIUS BĄSKIS, $av.) 

1245 S. Michigan Avė. 
Victory 4686.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avę 
artj 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West \ “
Valandos: nuo 1—3 ir 7—3 

Seredomis ir nedėl. paggl sutarti 
Rez. 6631' So. CaHfoHiik AvenUe 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų
Ofisas 3Į02

L_l* ‘
Valandos: 2—4,

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolėje gyvpną* šimtametė 
senutė, kuri, nežiūrint ąavų il
go amžiaus, jaučiasi dar pu
sėtinai tvirta, Tai Mafiją Kr.u- 
šinskaitė. Ji gimusi J832 m«

kąžfcur ties Pilviškiais esan
čiam Skųčig^ęs Jos tė- 
yąs bųyo to (įvarų ^ąvimųkas. 
Vos mirę ją gimdydama plo
tina, jis pardavė dvara ir iš- 
vąžįąvp į Lenk;jpąhl^amas 
ją dvare. Naujasis dvaro sa-

Norbert Tumąyick
Lietuviai Advokatai

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

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

Ą. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phųne Cicero 2109

Apję pųrą savaičių atgal 
musi| £ęri draugai ir draugės, 
mums nipfco nežipąnį, ^sųręų- 

ąurprizp partiją aybą pųjiį- 
į paminėjimui 15 jnętij 

sutuoktuvių. 9 valandą vaka
ro atvyko pas mus pp. F. Jan
kauskas ir H. Laban, buk tai 
^ąrtu vąžiųotį į pp. F. pųvi- 
anskių partiją, prie kurios 
ir mes sų priętelką bPYOm Pri
dėję pinigiškai. Atvykęs j 
pažymėtų yietą, p, Kasparo' 
svetainėn, buvom patikti su 
ietuvišku maršu pp. F. Stan- 
;ąųs ir F. Jankausko, ir tuo
met pąmatėm, kad vietoj ren
giamos pp. Povilanskiams pąr- 
ijos buvo mums surengtas po- 
dlįs. Na, o jau to svietelio 
irteįrin'kus pįlnutę svetainė 
ąįp viršuj, tąip ir apačioje. 

NĮąį, Kasparo svetainė yra 2 
aukštų, liu.rioj galima pirmam 
aukšte šokti, o apatiniam išsi
gerti ir vakarieniauti. Tai čia 
ir prasidėję mums linkėjimai 
ir yelinimąį, Į<ąd susįląuktųr 
mėm daiigįąųs šeimynos ir 
kad sektųs dar geriąus gyve
nimas piums abieins su mąno 
prįetelka. Po gerų linkėjimų 
mums įteikė gražią dovaną — 
virtuvės gražų naujausio# ma
dos stream-line pečių, kas pa
siliks musų atminty, kad turi
me daug gerų draugų.

Surengime šios partijos, 
kiek teko patirti, pasidarba
vo daugiausi pp. J. Shimąnau- 
skai, F. Jankauskas, H. Laban, 
K. Braze, F. Povilanskas ir S< 
ĘąĮČaitjs. Pokilįo laike, pa
gaminime vakarienės ir tvar
ką vetįė pų-s j. UptuJis jr P 
Bitvinskienė, o gėrimus 1 tvar
kė pp. Ę, Uptulįs.dr?^ Povi
lanskas. žodžiu sakant, tai 
buvo didelis darbas surengi
mui ir pavaišinimui tiek daug 
syečių laike pokilio.

Mes esame labai dėkingi vi
siems rengėjams ir kurie-ku- 
rios dirbo laike partijos. Ma
lonėsite atelisti, jeigu kurių 
vardų čįa įiesuminėjom, nes 
tai ne musų kaltė, ba labai 
daug vietos užimtų; taipjau 
yisįems ačiū, kurie prisdėjo 
prie šios gražios ir duosnios 
partijos surengtos mums.

J. Martin ir E. Martin, 
45Q8 — 8tįi Avė., 

Kenosha, Wisconsin.

DR. VAITUSH, QPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karkti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daropias su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė afcyda atkreipiama i 

aikus. Kreivos akys ati- 
ralandos nuo 10 iki 8 v.

Naujos mados šildomi 
pečiai nuo 

17.75
Alyva kūrenami šildomi 

pečiai nuo 

34.50

A MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue fhoiję Boulevard 4139

d imi ĮURĮBHHHaH1

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Aye. 
2-ros lubos

GO. ILL.
___ .ĄMNDOS:

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

Phone MIDWĄY 2880.

mokyklos 
taisomos. 
Nedalioj nuo JO iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mo# be akinįų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

K.P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8;3Q.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.Ten ijr atgal
J., A. V. mokesčiai atskirai .—

New Yprko
... SpaĮĮo 3

Spalio 23
. Spalių 30

Pažink Saro Krašto 
Grožį—Atsilankyk

Mm Anelia K. Jarusz 
„^^^===5®===. Physical Therapy 

and Midwife 
y' 6630 S. WesternH H Avė., 2nd floor

W ‘ 'RO Hemlock 9252
. CAJįif Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

^<i|i elec'tric t r e a t- 
™ent magne- 0110 be blankets ir tt.

7 Moterims ir nier-
ginoms patajri- 

-... -- maį dovanai.

J, F, RAPTO
668 West 18th Street______________Ph,on,e Canal 6174
” 8. M. SKUPAS
71$ West }8th Stręęį; Phone Monroe 8377

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
____Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
> Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

" . .**.■ • i <" • • r■ T................... : ■ ■ ■ --------------

ambulanCę pątabnavimas dieną ir naktį
- ' /. YĄR4S 1741-1742

i. F. BUDRIKIS

Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis (b,bmtii)
People who get and hold jobs 

kęep tįięir breąth agreeable

tąth the b.est to choose Irom thpse days. em- 
ployera faVor the person wh* *------«
xlve. In busineęs lite ns in 
Malitosis (unpleasant breath) 
lEvorst of laults.

Unforiunately everybody cuflers from thfa 
offansive condifion at aome time or other-j— 
many more regularlythan Jhey thi..k. Fermen- 
tation of foOd particles skipped by the tooth . 
brush is the cause of most cases. Dėcaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant. 
every and (every night.

Listerine halts fermeutation, a major cause 
of pdorp. and overcomes the Oaors themselves. 
Your breath bėcomed sweet and agreeable. It 
•vU.i net offend pthers. ' '

If you value your job and your frlęndš, ūse

. • t I • •

®PB’t offend oĮthers - Check 
halinis jmijUi

-------- <
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublicO i 
bas bus užbaigtas į trumpą lai ’5340 So. Kedzie AveiUlC

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
jr nOo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus
Phone Boulevard 8483

Amerikos Lietuvių Daktarų* 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 
Dr. Bertash

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

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

‘^UNGSHOLM 
gęipshoum ... 
DROTTNINGROUM Lapkr. 16
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM/’ Platesnes informa- 
pijas teigia ip parduotą laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taip- 
gį yisi musu skyriai.

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave„ Chicago, III

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
519 Wešt 43rd St
CndOSi nup.ą iki .10 ryto,.nu

po piėŪ nuo^B‘iki 8:30'fvai

Tel. LAFAYETTE 3051



Žioplas profesorius

RADIOS 1936
t

Beveik pabludimas

tūlos

Skridimo statistikos

reiš- 
žinių

tik vienas 
i” su savo

Ir jis perskrido grei- 
visus kitus.
spasabu Padaužų Res- 
skaito garbe užmegsti

stalas.
O la-
Cicili-

Cha-

KATRIE VARGSTATE ar- 
ba sergate, 
šiai, “JIS JONAS

pa- 
bu-

ryšius ir padaryti nepuolimo 
sutartį.,

Visus balamutus, kurie ne
įvertina šito lietuvių pasižymė
jimo, uždarysime į kreizauzes.

minavokite bal- 
5 ar 10 

minučių kasdien, busite svei
ki ir linksmi.

Eucharistiniam kongresui, kuris dabar yra laikomas Cle- 
veland, O., liko pagaminta 75,000 žvakių, nes tiek žvakių laike 
lo “kongreso’ bus sunaudota, žvakės buvo dirbamos daugiau
sia Medina, O., dirbtuvėj

lekia per okeanų, o jie jums 
sako, kad lėks. Cha-cha-cha! 
O gaila, gaila! Kaip tai yra su 
musų broliais... Vis pasišie
nauti nori.

nuo gaisrą 
ant visą 
žinomu 

visoj 
Šalyj 

malevą
malevos galioną, žinomos 

pardavlnfijamos kitur visur 
$1.00
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Broliukų propesorius, ku
riam antras skrajus sugadino 
vidurius, lakūnui Įeit. Feliksui 
Vaitkui išskridus, buvo užklup
tas patvoryje, taip kad pirma
dienyje visai nė nepasirodė. 
Dabar, po tos baisios vidurių 
katastrofos kampo prapesorius 
kiek atsipeikėjo, bet gal nuo 
didelio stenėjimo jam protas 
susimaišė.

Prapesorius porina, kad pi
nigus antram skrajui sudėjo 
katalikai, o patį skrajų runijo 
cicilikai. Tai, tur būt, jam gal
voje maišosi sicilijonai, ką pri
klauso Italijai, žinoma, dva
siško zokono prapesorius tai 
nuolatos galvoja apie Romą.

Bet galimas daiktas, kad 
jam sapnuojasi šventa Cicilija,. ________ _____________
ir jisai pavedė jai tvarkyti lie-(gelda jau nuplaukęs į Lietuvą, 
tuvių skrajų. Aš, nebūdamas 
dvasiška asaba' ir dangaus ge
ografijos nežinodamas, šį klau
simą palieku atvirą.

—Geograpas.

Piktas pliurpalas ar 
ba Gyvas paškud- 

ninkas
F—"' ..... ■■■■——

Aktas pirmas (1933 m.)
Cha-cha-cha! Dabar apie 

musų tuos lakūnus. Jie vis da 
dėdės Šamo žfemėj. Nežinia, 
ar išlėks kada, ar ne. Tas 
Atlantikas pusėtinai platus. 
Cha-cha-cha! Gal palauks žie
mos ir rogėms parvažiuos į 
Kauną. Cha-cha-cha! Rėmėjai 
jau nekantrauja. Aš bučiau

Nabagas Kampininkas!
Visus juokus padėję į šalį, 

Padaužos reiškia jam užuojau 
tą. Lai šventas Pranciškus ir 
Dvasia šventa palengvins jo 
kentėjimus!

Kaip matyt jis baisiai ken
čia nuo kažkokio “skrajaus” ir 
kitų mums nesuprantamų kva- 
rabų. Dėlei tų baisių kentėji
mų jis užmiršo ir vierą, ir “Tė
ve Musų”, ir “Sveika' Mariją”, 
ir ‘‘Tikiu į Dievą Tėvą”, ir Do
vydo Psalmes — 
prakeiktas “Skrajus 
baisiomis tavorščkomis pasili
ko jo vaizduotėje.

— Užuojautos Biuras.

Lietuviškose gazietose ir lie
tuviškose radio valandose daž
nai buvo minima, kad skridi
mas per Atlantos okeaną tapo 
paprastas dalykas ir todėl Vait
kaus skridimas busiąs pakar
tojimas to, ką jau padarė dau
gelis kitų.

Skaitome gi amerikoniškose 
gazietose, kad vienmotoriniu 
aeroplanu, panašiu į Vaitkaus 
lėktuvą solo perskridimų At
lantos okeano nuo pat svieto 
pradžios iki dabar yra buvę tik 
penki. Perskrido Charles Lind- 
bergh, Amelia Earhart Put- 
nam, James Mollison, James 
Maittern ir Wiley Post. Vait
kus buvo šeštasis. Ir jis nuskri
do į trumpesnį laiką už visus 
kitus, nors oras buvo nepalan
kesnis negu visiems kitiems. 
Jis 3,000 mylių nuskrido per 
22 valandas, kada sparčiausiam 
skridikui yra ėmę 28 valandas 
tiek mylių nuskristi. Ir jis ne
užsimušė ir neeužsigavo, kuo
met daugelis bandytojų Atlan
tą perskristi žuvo. Užsimušti 
nereikia didelės gudrybės.

Toliau, mes peržvelgėme že
mėlapį ir atradome, kad svie
te yra didelis tautų ir valsty
bių skaitlius. Net ir poliokus 
atmetus, randame tautas, ku
rios turi dešimtimis milionų 

-narių. Randame dideles ir tur
tingas tautas ir valstybes. Lie
tuvių tauta turi tik apie 3 mi- 
lionus narių visame sviete. Ir 
musų tautos žmogus buvo šeš
tasis vienas pats perskristi 
Atlantą, 
čiau už

Tokiu 
publika
su lietuvių tauta draugingus

Cha-cha-cha!
Aktas antras.

Tie musų didvyriai be laiko 
tapo išstumti į kelionę. Buvo
me šykštus, neaukavome ga
na. Turime parduoti potogra- 
fijų. Po 25 centus pas mus 
gausite musų didvyrių paveik
slus. Statykime jiems pamink
lą! Suruoškime, kitą skridimą. 
Lai jų keliais paseka kiti lie
tuviai!

Aktas trečias (1934 m.)
Cha-cha-cha! Užsimanė Ci

cilikėliai pasiųsti kitą lakūną 
į Lietuvą. Susirado žmogelį, 
kurio niekas nėra girdėjęs. 
Cha-cha-cha! Čia mes paskai- 
tysime visus dokumentus. Čia 
vienas apie tai, kąd jis streik- 
laužiavo. Čia kitas nuo kom
panijos, kad jį iš darbo išva
rė. Čia dar vienas nuo kitos 
kompanijos, kad jis vienas 
nėra lėkęs. Čia turime doku
mentą iš aviacijos mokyklos, 
kad jis nieko neišmoko. Cili- 
likėliai nori pabizniavoti. Nie
kas pinigų jiems neduos. Cha- 
cha-cha! Su tokiu lakunu tie 
keli užsilikę cicilikėliai tik 
gėdą lietuvių tautai daro. Su
dės jiems žmonės kokius tris 
dolerius ant to skridimo. Cha- 
cha-cha !

Aktas ketvirtas.
Cha-cha-cha! Užsiprenume

ruokite musų gazietą.. Cha- 
cha cha! Nusipirkite bobos 
Alenos žolių. Cha-cha-cha! 
Atvažiuokite į musų pikniką; 
bus alučio arielkėlės, kaip čia 
amerikonai degtinę vadina. 
Cha-cha-cha! Užsiorderiuokite 
keisą šnapso iš musų garsina 
mos kompanijos. O, boy, o, 
boy! Net man seilė varva. At
eikite į musų koncertą, kur 
visokių skandalų parodysime. 
Cha-cha-cha! Apie antrąjį' skri
dimą, lakūnus ir taip toliau. 
Šiais depresijos laikais rinkti 
iš lietuvių pinigus skridimui! 
Surinko jau kelis tūkstančius 
ir vis da renka. Lai milionie- 
riai skridimus ruošia, o ne 
mes, bėdni lietuviai. Dabar no
riu da prisiminti, kad musų

MALEVOS
Likusio. nuo bankrotų Ir

čia 
galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
visoj Šalyj, _ 
iki $3.00. musų 
kaina tik--------------
$2.60 vertfia maleva 
grindims------- ------------ -—
5 galionai skysto cemento $1.95 
stoarftois 
$3.00 slidus, baltas $1.50 
Anam 61  , . _ . - ---------
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir enamel visame mieste 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 piarau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj. 

PAINT EXCHANGE OF
CHICAGO

1337 XaWĄUKEB AVĖ. 
6836 S. HAISTED ST. 

2274 1LSTON AV®. 
Telefonai i Armltage 1440.

didvyrių paminklui da reikia 
kelių tūkstančių dolerių. Taigi 
sudėkite! Pastatykime brangų 
ir gražų paminklą.

Aktas penktas
Cha-cha-cha! Taipjau cicili

kėliai ir neteko savo lakūno. 
Išvarė patyrusį lakūną ir pasi
samdė kokį tai vaikinelį. Nė 
mokslo, nė patyrimo aviacijoj 
neturi. Mes pasiteiravome ir 
sužinojome, kad ir laisnio ne
turi. Mes savo koncerte paro
dysime, kad jis ir per Chica- 
gos upę negalėtų perlėkti. Cha- 
cha-cha! Jis nesugeba iš Wis- 
consino į Chicagą atlėkti. Cha- 
cha-cha ! čia mes turime laiš
kų iš Lietuvos nuo generolų, 
profesorių ir valdininkų, kurie 
sako, kad nereikia skridimo. 
Nukris tas jų orlaivis į juras 
ir žus žmonių sudėti pinigai. 
Tas jų lėktuvas yra džionkas. 
Cha-cha-cha! Nupirko už kelis 
šimtus ir nieko į vidų neįdėjo. 
Musų inžinieriai žiurėjo ir sa
ko, kad Varšauskiui jis tinka. 
Broliai lietuviai, per Atlantiką 
lėkti vaikai negali ir reikia tu
rėti orlaivį, o ne ližę.

Aktas šeštas (1935 m.)
Cha-cha-cha! Ką gi mes pa

darysim? Surinko cicilikėliai 
virš trisdešimts tūkstančių do
lerių. Žmonės nepaklausė musų. 
Lai jie žinosi. Moka lakūnui 
algą, važinėjasi, bet tas jų or
laivis lėkti negali. Ir tas jų 
drąsusis lakūnas vis laukia ir 
laukia. Cha-cha-cha! Taiso tą 
orlaivį ir taiso. Matyt, kad ge
ras yra mekanikas, nes nie
kaip nesutaiso. Čekiuoja ir če- 
kiuoja ir niekaip nenučekiuoja. 
Cha-cha-cha! Svietelį apgaudi
nėja tie musų cicilikai. Lietu
viai nepaklausė musų, o dabar 
tesižino.

Aktas septintas
Cha-cha-cha! Tai da vis prie 

jurų krašto tebelaukia. Sako, 
tas orlaivis kaista ir visokias 
štukas daro." Cha-clfe-čha! Sa
ko, pati vaiko laukia ir neiš
leidžia vyro lėkti. Cha-cha- 
cha! Sako, drąsos turėjo, kol 
algą gavo, o per juras lėkti, 
tai ne išleistuvių' vakarienėj 
baliavoti. Cha-cha-cha! Jau 
ačiū Dievui du metai kaip tą 
skridimą ruošia. Da išeis keli 
metai ir tada visi lakstysime, 
o antrasis skridimas da nebus 
baigtas. Cha-cha-cha! \ Mister 
Gotson, it’s bad weathęr to- 
day. Cha-cha-cha! Bad air to- 
day. Negalima* skristi. Visada 
bus bad air. Cha-cha-cha! žmo
nės atvažiuoja iš Lietuvos ir 
sako, kad juros kaip 
Geldoj galėtum plaukti, 
kunui vis bad weather. 
kams vis bad weather.
cha-cha! Dabar jau niekas ne-

DR. BRUNO 
WAINORIS

gerai prirenka akinius, akis 
išegzaminuoja DYKAI kož- 
ną dieną

Akiniai su baltos ar gelto
nos spalvos frėmais, šlifuoti 
stiklai tinkami skaitymui, 
tolimam ir trumpam maty
mui už

’4.75

Jos. F. Budrikę.
OPTICAL and 

JEWELRY CO 
3343 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 6630 
CHICAGO, ILL.

Dirba žvakes Eucharistiniam kongresui
Sutaupykite S(JĮ) 

ant visokių — 
Išdirbysčių 

YPEWRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

RENDUOTI kuomet Jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir-KAM RENDUOTI kuomet jys dabar f-alite NUSIPIRKTI bile ikdir- 
bystčs perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MĖNESĮ-
VTAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
A U TYPEWRITER

M O 1 COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Aktas aštuntas
Kaip “Tėvynėj” Vitaitis 

šiepė, matyt, jau priversti 
vo išskristi. Kaip Chicago Dai
ly News praneša, tai jau 
kia išskrido. Tolimesnių 
išgirsite rytoj.

Aktas devintas
> ILabai nemalonu, kad 

įstaigos leidžia kalbėti per ra- 
dib tokiems žmonėms, kurie 
mus kritikuoja'. Mes nesame 
priešhigi, skridimams; kas tik 
nori, gali skristi kur tik nori. 
Mes kad ir kritikuojame, tai 
tik dėl to, kad padaryti kam 
nors gerą, kad pamokinti, nie
ko neužgaunamė ir nėšmeižia- 
me. Labai gaila; kad lietuviai 
vienas kitam pavydi, vienas ki
tą užgaulioja. Apie tą antrąjį 
skridimą tiek turime pranešti,

kad jis nenusisekė. Ir ne mes 
kalti, kad socialistams nesise
ka. Kam jie išstūmė lakūną 
blogame ore? Lakūnas musų 
išmanymu buvo nuoširdus. Jis 
sakė, kad užteks gazolino iki 
Kauno, o pritruko Airijoj. Lėk
tuvas susidaužė: sulenktas pro
peleris, landing gear ir daug 
demedžiaus padaryta. Nenulėkė 
į Kauną. . Tai kam dar girtis, 
kad norėjo išpildyti pirmųjų 
lakūnų itestamentą? Bet mes 
nenorime, kad kas mus užgau
liotų, nes mes dirbame lietu
vybės labui. —Paškudninkas.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

y

Kentucky
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinis

NATHAN 
KANTER

• V

' ■ ■
i-. /, - 

S'

Mutual LiųuorCo.
. 4707 So. Halsted St.

Tel YARDS 0803

Ištobulintos dėl gražaus balso. Pagauna mažas ir toli

mas stotis.
PHILCO, ZENITH, GEN. ELECTRIC

Seną radio imame mainais.

W8S

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIO
PHILCO 11 tūbų už ...................$59.00

49-00 
*29.00 
*29.50 
*36.00

CROSLEY 14 tūbų

ZENITH 8 tūbų

PHILCO 7 tūbų

R C A VICTOR 10 tūbų

MIDGET RADIOS po

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc

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

...................... i-1-'.' .X :: •
-• 'i p ■ ■■«: i ’ aa '

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
; : RAŠTINĖJE
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Published Daily Encept Sunday hy 
The Lithuanian News Pub., Co„ Ine.

1739 South Habtod Street
Telephone CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Subscription Rateli
88.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

87.00
3.50
1.75

Naujienoš eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Haisted Stų Chicago, 
I1L Telefonas Cinai 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama ----- ------- — , ,
Pusei metą ___ ________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ......... .

Cbicagoj per linešiotojua:
Viena kopija ,rn--------- 3c
Savaitei ------- J , . 18c
Mėnesiui 75c 

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJi 
paltui

Metams
Pusei metų _____ _
Trims mėnesiams —
Dviem mėnesiam^ M
Vienam mėnesiui  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams «... .....____ 88.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams -_________2.50
Pinigus reikia siųsti paštų Money 

Orderiu kartu su užsakjrmu.

narius prasimanymu apie ne
būtą “Naujienų” pasiūlymą ko
munistams. i

Neseniai mums tekb stebėtis 
* I

vienpusišku, neteisingu ir vie
tomis stačiai nepadoriu p. Vi- 
taičio rašiniu apie Kauno kon
gresą. Jisai padarė gėdą ne tik 
saty bet ir visam Susivieniji
mui, šlykščia ataka SLA. orga
no špaltose prieš lakūną Fe
liksą Vaitkų. O dabar jisai ii 
vėl rodo savo vienpusiškumu 
ir piktą valią.

Kyla labai rimta abejonė, ai 
į p. Vitaitis yra kompetentiškas 
redaguoti fraternalės organi 
zacijos organą.

TAI DAR MANDRUMAS

Kelione

CHARAKTERINGAS REIŠKINYS LIETUVOS 
GYVENIME

“L. Žiniose” įdėta šitoks įdomus “pranešimas visuo
menės žiniai”:

“1935 m. balandžio m. 30 d. mums — Jadvygai 
ir Juozui Biliams — gimė duktė. Nesant Lietuvoje 
civilinės metrikacijos, o mums su tikybomis nieko 
bendro neturint, skelbiame visuomenės žiniai, kad 
savo dukterei davėme vardą Milda.

“Jadviga Bilienė
“Juozas Bilis.”

Šis pranešimas spaudoje tai protestas prieš kleri
kalizmo diktatūrą Lietuvoje. Lietuvos visuomenė ima 
vis drąsiau reikalauti sąžinės laisvės, ir ji anksčiau ar 
vėliau ją, be abejonės, iškovos.

pa 
ra

sa 
ki

!WS>—

Šitaip artisto vaizduotėje musų komunistai, klerikalai ir vanaginiai išlydėjo drąsųjį lakūną 
F. Vaitkų Lietuvon. Jų dideliam nusiminimui, jaunasis drąsuolis nežuvo. Todėl kai kurie jų 
da ir dabar staugia.

mų priežastis. Ir juo labiau 
aiškina, juo labiau painiojasi.
Vokiečių agentai ir “nerim

ti” ūkininkai
Pradžioj visa bėda buvo su

versta vokiečių šnipams. Gir
di, artinasi Klaipėdos rinkimai, 
tat vokiečiai ir sumanė drum
sti ūkininkų ramybę.^ Aišku, 
kad juo Lietuvoj bus nera
miau, juo klaipėdiečiai labiau 
links į Vokietiją.

Atrodė, jog tas argumentas 
gana svarbus. Bet, matomai, 
jis nedaug ką įtikino, nes ant 
rytojaus atsirado ir daugiau 
kaltininkų. Tautiškieji laikraš
čiai surado, jog dėl riaušių ir 
neramumų kalti esą komunis
tai, liaudininkai, savanoriai ir 
visokie prisiplakėliai bernai 
bei nuskurę amatininkai. Pa
skelbė, kad tai/pe 120 areš
tuotų asmenų beveik visai ne
buvę “rimtų ūkininkų”. Vadi
nas, tuo buvo norima įtikin
ti, kad rimti ūkininkai prie 
kėlimo neramumų nesideda.

Bet jeigu
bendro neturėjo 
mais, tai 
Gustaitis ? 
“tautiško” 
Gustaitis 
rimtas”
tautininkų organizacijos nema
žas šulas. Turėjo, matomai, 
ir didelių nuopelnų, nes tau
tiška. vyriausybė apdovanojo jį 
Gedimino ordenu!

, Imkime dabar Veiverį. Tai 
buvo jaunas vyrukas, rodos, 24 
metų amžiaus. Nusistatymo jis 
buvo grynai tautiško. Priklau
sė jaunalietuvių (fašistiško 
jaunimo) organizacijai.

(Bus daugiau)

ISTORIJOS KRYŽKELĖJE

ir turė-
O: iš to

lakūnai 
patarti

rimtieji” nieko 
su neramu- 

kodėl tapo nušautas 
Jau ir iš grynai 
taškaregio žiūrint, 

turėjo būti “labai
ūkininkas. Jis buvo

Genevoje šiandie vyksta dideli istorijos įvykiai. 
Tautų Sąjunga susirinkusi svarsto, kaip sulaikyti dide
lę valstybę nuo karo. >

Sekant tuos svarstymus, daugelis žmonių galėjo 
pamanyti, kad tenai tik bereikalingai gaišinamas lai
kas, nes valstybių atstovai neturį pakankamai drąsos 
ir tvirtumo valios pasipriešinti agresingam Italijos nri- 
Htarizmui. Bet reikia atsiminti, kad tai pirmas atsiti
kimas istorijoje, kur kolektyv^mis tautų pastangomis 
bandoma apginti pasaulio taika nuo galingo ardytojo.

Karą pradėti yra: lengva. Bile durnius g,alų pradėti 
muštynes arba paimti šautuvą ir šauti, Kaip šiandie 
matome, vienas didybės manija apsirgęs krašto valdo
vas gali įvelti į skerdynę ne tik savo kraštą, bet ir iš
tisus kontinentus. Dauguma karų praeityje dėl to ir 
kildavo, kad tai buvo lengviausias būdas karaliams, mi- 
nisteriams, diktatoriams, generolams ir šiaip visokiems 
parazitams įgyti garbę, prisiplėšti lobių arba išvengti 
bankroto ir gėdos.

Bet palaikyti taiką yra ir buvo sunkus uždavinys. 
£mė ilgus amžius, iki išmoko mažos žmonių grupės tai
kiai gyventi viena šalia kitos. Paskui susiorganizavo 
gentys, kurios irgi dar per ilgus laikus nuolatos tarp 
savęs grumdavosi, ir tik palengva buvo prieita prie to^ 
kad įsisteigė didelės valstybės, kurių viduje armija ir 
policija padarė tvarką ir ramybę. Bet kas gali priversti 
valstybes gerbti taiką?

Dar šiandie yra plačiai pasklidusi nuomonė, kad 
karas tai neišvengiamas daiktas. Tačiau 1919 metais 
tapo įsteigta Tautų Sąjunga, kurios vyriausias tikslas 
kaip tik ir yra karą pašalinti iš žmonijos gyvenimo. Ir 
dabar ji mėgina tą savo uždavinį atlikti. Jau vien tas 
faktas, kad šitoks bandymas yra daromas, turi be galo 
didelės istorinės reikšmės. Jeigu jisai ir nebūtų visai 
sėkmingas, vistiek jisai pasiliks istorijoje, kaipo viena 
svarbiausiųjų žmonijos gyvenimo datų.

.Tačiau šiandie atrodo, kad jisai gali pasisekti. Tau
tų Sąjunga jau turėjo drąsos vienbalsiai pasmerkti ag
resingą Italijos nusistatymą. Ji gal turės drąsos ir . jėga 
užpuolikę suvaldyti. Tuomet žmonijai gims nauja ge
resnės ateities viltis,

to ne-

10—12 
pėdų

-

Apžvalga
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AR GRAŽU TAIP RAŠYTI?

“Tėvynė” redakciniame straip
sny bara komunistų lyderį A. 
Bimbą apie “partinius pasimo- 
jimus’* link SLA. ir sako:

“Jis (A. Bimba) savo or
gane su džiaugsmu atsiliepia 
J ^Naujienų’ pasiūlytą komu
nistams koaliciją SLA. rei
kalais.”
Kada “Naujienos” siūlė Bim

bai arba komunistams koalici
ją Susivienijimo reikalais? Nie
kuomet l

Ponas Vifaitii H ^naudoja

“Tėvynę” ŠLA. nariams klai
dinti.

Savo straipsnyje SLA. orga
no redaktorius ir iš viso iškrei
pia faktus. Jisai pasakoja, kad 
Susivienijimui grasinąs pavo
jus iŠ socialistų ir komunistų 
“partinių pasimojimų”, tuo tar
pu kai tuos “partinius pasimo- 
jimus” jau seniai pradėjo po jo 
paties šonu sandariečiai ir tau
tininkai. Dar prieš jOm išva
žiuojant į Lietuvą jie laikė 
slaptas konferencijas ir sudarė 
“tautiškų” kandidatų sąrašu 
kurį “Vienybė” ne tik paskel
bė, bet ir sveikino, kaipo busi
mus SLA. viršininkus., «... - ... ... • .

Bet p. Vitaitis šitų 
pasimojimų5’ apsimeta

Koks tai po pseudonimu 
sislėpęs “Laisvės” filozofas 
šo, kad

“ ‘Naujienų’ Grigaitis 
vo kalbose Brooklynė ir 
tur tvirtino, kad Vali 
skrisiąs 10—15 tuksta:
pėdų augštyj, substratosfe 
foj; tai, girdi, greičiau ga 
lėsiąs lėkti ir mažiau reikė 
šią gazolinb. Be to, skreh
darni taip aukštai, galima bu
sią išvengti daugelio audry.” 
Bet tai buvusi “poetiška pra

našystė”, nes kai tik lėktuvas 
pakildavęs 10,000 pėdų augš- 
tyn, tuoj aus apšaldavo 
davo žemyn leistis.
esanti pamoka tokia:

“Patyrę Sovietų 
butų galėję šio to
Grigaičiui-Vaitkui apie skri
dimą sub-stratosferos augš
tyj, o dar šaltesniame rudens 
ore.”
Patyrusių žmonių patarimai, 

be abejonės, yra naudingas da
lykas.. Tačiau sovietų lakūnai 
šiemet padarė daug menkesnį 
rekordą, negu Vaitkus. Jie lė
kė trys ir dvigubai ar trigu
bai didesniu lėktuvu, negu “Li- 
tuanica II”, o betgi Vaitkus 
nuskrido tris/Įkartus toliau, ne
gu jiė,-

Be to, reikia pastebėti, kad 
Brooklynietis pats nesižino ką 
šnekąs. Jo, tur būt, buvo už- 
sikimšusios ausys, kada Gri
gaitis “tvirtino” Brooklynė,. 
kad Vaitkus skrisiąs “10—15 
tukst. pėdų augštyj, sub-stra- 
tosferoj”. Nes Grigaitis 
tvirtino.

Grigaitis kalbėjo apie 
(o ne 15) .(tūkstančių
augštį, ir jisai niekuomet ne
sakė, kad tokia augštumg tai 
“sub-stratosfera”. Per žemtii 
“Laisvės“ filosofas sub-stra- 
tosferą nukėlė. Jeigu 10—12 
tuksi, pėdų nuo žemės butų 
stib-stralosfeta, tai inkštų* kad 
per sub-stratesferą kasdien la
kioja Amerikos transporto 
aeroplanai su pasažieriais. 'to
kioje aūg&tuinoje pačiam 
“Naujienų” redaktoriui teko šį 
pavasarį skristi United Air
lines lėktuvu, keliaujant iš 
Chicagos j New Y orką ir atgal

Nieko nepaprasto šitokiam 
skridime nėra. Bet tiesa, kad 
tokioje augštumoje dažnai, pa
vasario ir rudens metu (jau 
nekalbant apie žiėmą) darosi 
ledas ant lėktuvo sparnų, ypač 
virš okeano, kur yra daug drėg
mės ore. Tai yra vienas di
džiausiųjų pavojų trans-atlan- 
tiniems lakūnams. Bet vistiek 
lakūnai ima riziką. Apie tą pa
vojų labai gerai žinojo 
kus. Jisai rizikavo, 
tinkamo oro negalėjo 
per visą vasarą.

ir Vait- 
kadangi 
sulaukti

DĖL DAVATKŲ FANATIZMO 
NUKENTĖJO IŠTAIGA

Vienas Kauųo dienraštis įdė- 
tokią žinią:
“Prieš kurį laiką Joniš

kio laisvamaniai rengė va
karą ir buvo išnuomavę iš 
pieno perdirbimo bendrovės 
‘šaltinis’ vakarui salę. Joniš
kio davatkos 
kad

kio 
karą

nema4 
i SLA ■

sužinojusios, 
laisvamaniai vaidins ir 
šaltinio’. ?a^e, ėmė in

triguoti ir salė pagaliau bu
vo atsakyta.

Ūkininkų Neramu 
mai Suvalkijoj

Ūkininkų streikai
giedraus dangaus staigaIš

trenkė perkūnas, — įvyko ūki
ninkų neramumai Suvalkijoj:

Tautiška vyriausybė to tik
rai nesitikėjb. Visai dar nese
niai “Lietuvos Aido” korespon
dentas važinėjo po provinciją 
ir rašė, kad kaime viskas tvar
koj. Girdi, ūkininkai esą pa
tenkinti. 'Vi A jie turi. Sve
čius jie priirSą labai maloniai 
ir vaisiną1 poniškai. <

žodžiu, Katino ponams jis 
raportavo, kad valstiečių gyve
nimas yra til^ra idilija.

Bet štai tie patenkinti val
stiečiai ėmė ir iškirto šposą — 
paskelbė streiką!

. Ūkininkai, sustreikavo ir nu
tarė nebevėžti savo produktų 
į Kauną. Prasidėjo apgulos sto
vis. Būriai žmonių saugojo ke
lius ir žiurėjo, kad niekas ne- 
vežtų į miestą maisto produk
tų.

Kai kuriose vietose įvyko ir 
savotiški mitingai. Rinkosi ūki
ninkai pasitarti savo reikalais. 
Taip atsitiko Veiveriuose, Bir
štone, Prienuose, Jeznoj ir dau- 
gelyj kitų vietų.

Vyriausybe 1 nutarė stvertis 
griežtų priemonių neramumams 
likviduoti. Taip sakant, pamo
kyti ūkininkus, kad buntų jie 
daugiau nekeltų.

Veiverių skerdynės
Rugp. 26 d. Veiveriuose tur

gaus proga susirinko nemažai 
ūkininkų. Jiė pradėjo mitim 
guoti. Policija liepė išsiskirsty
ti. žodis po žodžio ir prasidė
jo šaudymas. Du ūkininkai kri
to vietoj ir keli tapo sužeisti 
ų nugabenti į ligoninę. Sun
kiau ar lengviau sužalota it 
keli policijantai.

Kaip visa tai atsitiko? Man 
teko kalbėtis su vienu veive- 
riečiu X. štai ką jis papasako- • < 1jo:

— Kai policijos vadas įsa
kė susirinkusiems išsiskirstyti, 
tai ūkininkas Gustaitis ėmė 
argumentuoti. Girdi, mes nie
ko nedarome, o tik ramiai no
rime pasitarti savo reikalais. 
Policijos vadas įniršo ir užąi* 
mojo lazduke kirsti. Gustaitis 
pagriebė už rankos ir atėmė 
lazdukę. Tąsyk policijos vadas 
visai neteko pusiausvyros. Jis 
ištraukė ?gyplverį. .. ir, .peršovė 
Gustaičiui koją. Pastarasis, ži
noma, sudribo ant žemės. Bet 
narsusis policijantas tuo nepa
sitenkino: jis 
keliais šūviais 
ge.

— Na, kaip
Veiverys? — klausiu 
štamo X.

— Panašiu budu,

gulintį Gustaitį 
visiškai pribai-

buvo nušautas 
aš pažį-

Kauno buvo siunčiami girti 
policijantai malšinti ūkinin
kus. Važiavę jie labai demon
stratyviai, rėkaudami ir švai
stydamiesi ginklais. Vienas 
licijantas pareiškęs:

— Važiuoju tėvą mušti, 
jis pradėjo buntavoti.

Kaip ūkininkai buvo mu
šami Birštone

Ramus Birštono kampelis ir
gi matė tokių dalykų, kurie ne
greit išdils iš atminties, čia 
suvažiuoja iš visos Lietuvos 
pasiturintys žmonės pakrikusią 
sveikatą taisyti. Jie naudojasi 
mineraliniu vandeniu (ima kar
štas purvo vonias), šildosi sau
lėj ir šiaip praleidžia laiką pu
šyne.

Ir Štai tame ramiame kam- 
pelyj, prie Nemuno kranto,1 
vieną gražią dieną pradėjo rin
ktis ūkininkai. Susirinko keli 
desėtkai. Ramiai rinkosi ir 
miai tarėsi savo reikalais.

po-

nes

ra

teis- 
nuo- 
pėr- 

civilinj

draugijos valdyba iškėlė teis
me bylą dėl padarytų nuo
stolių ir patiekė pieno per
dirbimo bendrovei civilinį 
ieškinį sumoje 500 litų ir 
60 litų teismo išlaidų. Joniš
kio apylinkės teismas šiomis 
dienomis bylą sprendė ir 
ieškinį patvirtino. Taigi, dėl 
davatkų ir pieninės vadovy
bės fanatiškumo, pieninė tu
rės 530 litų nuostolių. Rei
kia manyti, kad tai bus fa- 

niatik^e ^ajnpka.”

panašiu 
budu. Jį irgi pribaigė gulintį. 
Pats savo akimis mačiau, kad 
jis buvo peršautas .per nuga
rą. Kai kurie pasakoja, jog į 
bėgantį šovė. Bet ar taip tik
rai buvo, negaliu pasakyti.

— Gerai, bet ar ūkininkai 
nepradėjo pirmieji mušti poli
ciją? Laikraščiai juk rašo, kad 
ūkininkai puolė policiją.

— Nieko panašaus, -— ėmė 
karščiuotis p. X. — Aš gyve
nu prie pat Veiverių ir todėl 
gerai žinau tuos įvykius. Be 
to, aš pats vos-vos sveiką kai
lį išnešiau. Dalykas buvo toks: 
po susišaudymo aš nuėjau ap
žiūrėti lavonų. Vos tik priėjau, 
kaip policija įsakė skirstytis; 
Ir tuoj be niekur nieko pra
dėjo visus vaikyti ir mušti. 
Aš antro paraginimo nelau
kiau ir pradėjau bėgti. Ir tik- 
tik pasprukau. ^Turiu pasaky
ti, jog policijantai elgėsi, kaip 
kokie žvėrys. Mušė be jokio 
pasigailėjimo visus, kas tik 
jiems pasipainiojo. Susimilda
mas, aprašyk tuos įvykius Ame
rikos laikraščiuose, tegul ame
rikiečiai žino, kokie 'dabar da
lykai dedasi Lietuvoj!

Iškilmingos laidotuvės
Paskui p. X. papasakojo apie 

Gustaičio ir Veiverio laidotu
ves. Tos laidotuvės buvusios 
savo rųšies demonstracija. Su- 

tukstančiai 
jie labai 
negalėjusi 

sunai-
kry- 
uki-

pa
tilo

reikalus jie ten svarsto, 
susilaikiau: dingtelėjo gal- 
mintis, kad aš dar galiu 
įveltas j istoriją. Ko ge-

c
Ramanauskis, poli-

— Keistai tai atrodė, — 
šakojo man p. N. — Aš 
laiku su vienu savo pažįstamu 
stovėjau prie Vytauto šaltinio. 
Visai netoli nuo susirinkusių 
ūkininkų būrio. Maniau priei
ti prie ūkininkų ir patirti, ko
kius 
Bet 
von 
būti
ra, man dar primes kurstymą 
ir agitacijos vedimą. Ir gerai 
padariau. Neužilgo pasirodė po 
licijos būrys, kuris pradėjo su
pti ūkininkus iš dviejų pusių. 
Vienam policijos buriui vado
vavo pulkininkas šumskis, 
kitam
ei jos mokyklos viršininkas. Ra
manauskas, kuris bėgo savo 
būrio priešakyj, sukamąndavo : 
“Pulkite!” Paskui pasigirdo: 
“Muškite!” Ir prasidėjo: poli- 
cijantai su atkištais šautuvais 
puolė ūkininkus ir juos mušą. 
Mušė žiauriai ir nežmoniškai: 
revolverių rankenomis bei šau 
tuvų kulbėmis. Vėliau pats sa
vo akimis mačiau, kaip keturi 
vyrai su sukruvintomis ir ap
rištomis galvomis sėdėjo prie 
medžio.

Kalte yra, kaltininkų nėra
Tai tiek apie Birštono 

kius. Kitose .vietose irgi 
ko panašios istorijos. Iš 
ciališkų šaltinių žinoma,
ligi šiol trys ūkininkai yra už
mušti. Kiek sužeista, tai ne
greit paaiškės. Lietuvos gi 
laikraščiai (pažangieji) apie 
ūkininkų streiką ir neramumus 
nieko negali rašyti. Na, o “Lie
tuvos Aidas
ji laikraščiai atsimušė kaktą į 

• i-i-i j f • i •

įvy- 
įvy- 
ofi 
kad

sirinką apie penki tuksta 
žmonių. Užsilaikę jie 
tvarkiai. Policija negal 
prie nieko prikibti. Ji s 
kino tik iš varpų nupintus 
žius, kurie buvo pastatyti 
ninku žuvimo vietoj.

Tokie tai dąjylęąį įėjosi 
veriuose.1

Bronė Bytautienė
Vienintelė moteris tarpe vie- 

uolikos ALTASS valdybos na
rių. Kaipo žymiai kataliku 
darbuotojai, jai nuolatos ten
ka susitikti su žmonėmis, ku
riuos Marijonų politikieriai 
piktai kurstė prieš antrąjį 
trans-atlantinį skridimą. Bet 
ji savo nusistatymo nepakeitė.

ir kiti tautiškie

“Kiek aš, brolyti, prisiklau
sydavau nuo žmonių visokių 
šnekų ir priekaištų, kaipo 
ALTASS valdybos narys!” sa
ko p. Kareiva, žinomas biz
nierius senam jame Tawn of 
Luke. Bet jisai stengėsi nepa
siduoti ir dabar jaučiasi, kad 
kiekvienam gali drąsiai žiū
rėti į akis. O daugelis iš tų, 
ką lakūną visaip apkalbėda
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Dramatiški epizodai iš didelės radio 
dramos

MAKA LA I
Skelbiamų scenų vaizdavime per radio daly

vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas.............. KL. JURGELIONIS
Ona Makalienė...... PETRONĖLE MILERIENE
Aldona, jų duktė........... . JADVIGA GRIGAITE
Juozas, jų sūnūs .... ANTANAS RUTKAUSKAS 
Petras, mėsininkas.......................... ST. RIMKUS
Petraitis, kūmas..............................K. LIUTKUS
Petraitienė, kurna................... NORA GUGIENĖ

(Tęsinys)
Scena 49.

ALDONA. — Mamyte...
ONA. — Na, ką?
ALDONA. — Mamyte, aš vi

sai nebeturid kam nei pasiskų
sti...

ONA. — O kuo jau tu taip 
turi skųstis, dukrele?

ALDONA. — Aš daug kuo 
turiu skųstis, mamyte, daug 
kuo... Kai tėtukas pradėjo ant 
manęs užsivarinėti, aš visai 
nebeturiu ramumo...

ONA. — Ach, Aldute... Kad 
tu suprastum kad tėvas nori 
tau gero, tai nusiramintum.

ALDONA. — AŠ visai ne
galiu nei pasilinksminti.

ONA. — Tėvas tau links
mintis nedraudžia.

ALDONA. — Kaip nedrau
džia. Jis nori laikyti mane kaip 
nelaisvę.

ONA. — Na jau, na jau, 
Aldute.

ALDONA. — Taip — kaip 
tikrą nelaisvę, kaip vergę... Aš 
negaliu nei pasijudinti, nega
liu su jokiais vaikinais išeiti, 
nieko negaliu daryti, tik sėdė
ti namie...

ONA. — Jau namie gi nei 
nesėdi, Aldute... Va, ir perei
tą nedėlią buvai baliuje, visi 
mes buvome ir gražiai pasi- 

i linksminome. - *
ALDONA. — Bet aš nega

liu eiti, kur aš noriu eiti... Ir 
aš turiu slapstyti... Ir bijoti 
tetuko kad nesugautų.

ONA. — Taigi matai, duk
rele, kad tas jau negerai.

ALDONA. — O ką aš galiu 
daryti?

ONA. — Man gaila tavęs 
Aldute... Aš tau pasakysiu...

ALDONA. — Tai jau mama 
irgi tą patį pasakysi.

ONA. — Klausyk, Aldute, 
ir tegul tas bus tik tarp mu
dviejų... Tėvas žino, kad tu 
nebuvai pas Bronę.

ALDONA. — O, tą aš jau 
girdėjau nuo Bronės.

ONA. — Taigi matai, ir dėl
to jis labai intužęs, ir tyko 
dar kartą tave sugauti meluo
jant.

ALDONA. — Tai jis nori, 
kad aš meluočiau.

ONA. — Ne, ne, jis nenori, 
kad tu meluotum. Jis nenori 
tau duoti progos meluoti, sau
go nuo pikto, todėl jis vis grie
bia telefoną atsakinėti, ir man 
liepia tą patį daryti.

ALDONA. — Aš jau to ne
begaliu iškentėti, mamyte..,

ONA. — Tik nemeluok, du
krele, viskas bus gerai, tik ne
bandyk meluoti. Nes tėvas ta
ve visviena sugaus ir tada bus 
dar blogiau.

ALDONA. — Mamyte, o ar 
tėtukas žino apie Zosės party?

ONA. — Nežino, bet abejoja, 
apie viską abejoja. ...

ALDONA. — O ar jis žino, 
kad tos party visai nebuvo ?

ONA. — Ką tu sakai? Ar 
tai visai nebuvo?

ALDONA. — Nebuvo.
ONA. — Ir tu nebuvai pas 

Zosę?
ALDONA. — Nebuvau... Aš 

nebuvau pas Zosę, bet buvau 
su Zose.

ONA. — O su Zose ttit 
būt šoktį.

ALDONA. — Taip, šokti...
ONA. — Kad tik į tuos daffej 

halls neitumėt, tai viskas btf- 
tų gerai,.. Aldute, žinai ką...

Tu man visados viską teisin
gai pasakyk, tai tau nereiks 
meluoti. Jeigu tėvas be reika
lo ant tavęs puldinės, aš galė 
siu jį aplagadyti ir tavo pu
sėn ; pakreipti,

ALDONA. — O ar mamyte 
padėsi man meluoti?

ONA. — Padėsiu, padėsiu, 
ir taip kad tėvas nieko nei ne
supras.

ALDONA. — O, mamyte, tu 
esi tokia gera man. Aš taip 
baisiai noriu išeiti su savo vai
kinais.

ONA. — SU savo vaikinais. 
Man rodos, kad tu ar ne su 
vienu tik labiausia nori išei
ti.

ALDONA. — Taip, mamy
te, su vienu labiau negu su ki
tais.

ONA. — Ar tai su MaikiųV
ALDONA. — Taip, mamu

te, su Maikiu.
ONA. — AŠ taip ir spėjau, 

kad tas Maikiukas Bambalinis 
tave visai užvaldė.

ALDONA. — Ką aš pada
rysiu, mamyte*, kad jis mar 
labai patinka.

ONA. — Ach, bėda, dukre
le, bėda... Aš nežinau, kaip tą 
tėvą mes galėsime kitaip pa
kreipti... Kad jis nenori nei 
girdėti apie jokius italijonu- 
kUs.,, ,

ALDONA. — Ach, tėtukas 
yra toks senoviškas. Mamyte^ 
nors tu mane suprasi,.. Aš 
jau dabar labai linksma... Aš 
galėsiu išeiti su Maikiu kada 
tik norėsiu, mamyte? Ar ne? 
Aš noriu tuojau eiti... Aš no
riu šiandien eiti šokti su juo.

ONA. — Nori, nori. Ką jau 
padarysi... Bet jeigu nori ei
ti, tai eik tuojau, kol dar tė
vas nesugryžo. -

ALDONA. — Ach, mamyte, 
aš esu taip linksma, taip link
sma... (Ištolo) Kur ta mano 
kepuraitė?

ONA (ištolo). — Jau geriau 
užsidėk naują skrybėlę — gra
žiau išrodysi.

ALDONA (ištolo). — O, aš 
dar pauderio neužsidėjaū.

ONA (ištolo). — Nesisku
bink perdaug, išsipauderiuok 
gražiai. (Arti) Aš jau tėvu1’ 
ką nors pati pameluosiu.

ALDONA (arti). — Aš jau 
ready, mamyte...

ONA. — Nagi žiūrėk Aldu
te, tėvas ateina.

ALDONA. — O!
(Įeina Makalas su Petru).
ANTANAS. — Heilo. Jau 

gal tu manei, kad aš niekad 
nebeateisiu.

PETRAS. — Labą vakarą, 
ponia Makaliene... O, hello^ pa
nele Aldona!

ALDONA. — Heilo, Peter<
ONA. — Tai kur tu taip už- 

trukau Antanai ?..
ANTANAS. — Matai, motjtf, 

mes s|i Pėtfu buvome apžiū
rėti vieną gerą bučernę... Na, 
O kur tu Aldona išeini?

ALDONA. — Man nusibddb 
sėdėti namie, tai aš noriu Iš* 
eiti.

i ANTANAS. — Taip, taj& 
galėjo nusibosti... Bet dabar 
nebebus nuobodu, štai Petras 
atėjo, tupj SUgryš Juozas... Ga
lėsime dar kai ką pasikviesti 
ir visieins bus linksmiau. Ge
riau pabirk hamie.

ALDONA. — Kad aš Jau 
pasirengus išeiti.

PETRAS. — Q panelis Ab

Mes turime pasirin
kimui pilną ataką 

M’HOLESALE IR 
RETAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkaiuuo- 
t o s proporcionaliai 
pigiai.

DŪMINES PAIPOS 
colių įlenkimas arba 
ipa --------------------

•_ 35ę
4oe 
450

7 <
patim K--------------------
8 colių įlenkimas arba
paipa ----------------------
9 colių įlenkimas arba
paipa —................ .
10 colių įlenkimas
arba paipa --------

20 Gange GalvanisuotL

KŪDIKIŲ KONTESTAS $100.00 DOVANOMIS

Na ko jau

Tai jau eik Aldu

Good-by

DIDIS RUDENINIS

RAKANDŲ KRAUTUVĖJE

Už gerą kai

Nagi matai

DAUGELIS GERIA BISMARCK ALŲ

Kiti

Lengvus Išmokėjimai

T

Pirma dovana 
vana

Didelė Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

Hm, pas

Kad jau išsirengė, 
Ir taip

Kad vieno biznio 
kas

Na, ant to jau aš
Aš pripratau prie 

ir negalėsiu be 
Aš viską jame kone

Skelbimai JNaujTėhošė 
naudų dėlto, 

kad pačios Naujiehoš 
yra Mudingos:

Prastoji regėjimų, į .
silpnas ir kreivas akis galinta L*11"'

dažnai atitaisyti šu naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jiisij akis, pašalins akių puę- 
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius

SIUSKIT
NAUJIENAS
RUKUS LIETUVON 

įprašo Lietuvos žmonėslr 
Betaria

Jau mes vis- 
aną nedėlią

doha, prašau pabūti namie. Aš 
taip su tamsta norėčiau apie 
šį tą pakalbėti.

ALDONA. — 
ką iškalbėjome 
Petrai.

PETRAS. — Nė viską, pa 
iiele Aldona, ne viską, toli gra 
žti ne viską.

ANTANAS; —
taip tiŽsimetei eiti

Ona
tegtil mergaitė eifia
visą dieną išsėdėjo hamie 
manim. Aš jai leidžiau eiti 

ANTANAS
jai eiti

ONA
vb drauges.

ANTANAS
vo draugės*

ONA. —
it', eik.

ALDONA
myte,

PETRAS

PasiklaUsykite musų radio prOgramo rytoj 11-tą vai 
prieš piet iš stoties W. G. E. S.

Tai bus didžiau- 
gyvenime.

Bet kažin ką Al

‘ Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

ONA. — Jau suradote... O 
ką gi mes su mušu' štoriuku 
darysime? “

ANTANAS. — Aš manau, 
galėsime mainyti ant bučer- 
nės.

PETRAS

— Taip, ponią 
Ir viskas labai ge-

$50.00. Antra dovana
$15.00 ir ketvirta dovana

Tie kūdikiai, kurių paveikslai tilps “Naujienose”, gaus Oi! 
Painting paveikslą didumo 11X14. Tik iškirpkite šį paveikslą 
iš “Naujienų” ir nusivežkite į Hoffmano studiją — 14 West 
Washington St. Rooin 800. x

URE

ANTANAS. — Matai, motin 
mes su Petru beveik sutarėme 
pirkti bučernę.

PETRAS.
Makaliene... 
rai sutinka

ANTANAS. — Ir mes jau 
suradome labai tinkamą bučėr

ANTANAS 
good-by!

ANTANAS. — Na gerai... 
Čia mes galėsim dabar apie 
biznį pakalbėti.

ONA. — Apie kokį taip biz-

GERKITE IR JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

MIKE DZIMIDAS JUMS VISADA 
BISMARCK ALŲ PRISTATYS

Pašaukite jį telefonu:

Lafayette 0401
4138 ARCHER AVĖ.

3222-24-26 SO. HALSTĖD STREET
• Vieno aukšto baltu priekiu namas

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226 
CHICAGO, ILL.

Šis1 naujos mados labai gra
žus Paflor Setas vertas iki 
$90.0,0, už .... $ 44.50

Photo by Hdffman
Miss Irene Markūnas, S735 S. Ėntėrald Avė*

Vežkite savų kūdikius į Hoffmah Studiją — 14 W. Wash- 
ington S t. Rooiuį 800 — dabar.

Kūdikiai, kurių fotografijos išeis geriausiai, gaus dovonas 
$25.00; Trečia do- 

$10.00.

3-jų clalių lovos įrengimas, 
kaip parodyta: graži meta
linė lova, garantuoti coil lo
vai sprintai ir springsinis 
matrasas; viskas vertas 
$25.00, dabar parsiduoda už

‘19.95

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Didis pasirinkimas visokių 
naujų Piano 

AKORDIONŲ, nuo

’18.95 
ir aukščiau.

LEKCIJOS DYKAI 
Lengvi išmokėjimai

O, tu leidai 
O kur taip?
— Na, žinai, pas sa-

3-jų dalių Modernistic Mie 
gamų kambarių setai po

‘39.75

Šis Cro\Vn išdirbystės nau
jausios mados Gešihis pe
čius lengvai vertas $65.00, 
parsiduoda tik už

‘39.95
naujos mados Gesiniąi 

pečiai

*29.95

Alright, ma 
Good-by tetuk!

Išpardavimas
EINA VISU SMARKUMU 

PROGRESS

OOtVį al<in’Ų ^pardavimasONA. - 
nesutinku 
šito štorelio 
jo būti 
viena pati padarau.

PETRAS.^ — Na,( tai mainy
ti gal nei nereikės... Bus dar 
gėtiau... Ponia Makaliene ga
lėsi ir toliau manadžeriauti tą 
štoriuką.

ANTANAS. — Getai sakM.. 
Gal mainyti ir nereiks... Su 
Petru mesz už cash galėsime 
bučernę nupirkti.

ONA 
nespėjame aprūpinti
bus kai dU bizniu turėsime

ANTANAS 
kad Petras prisideda.

PETRAS. — O čia mat po
nia Makaliene... dar yra kitas 
dalykas, labai svarbus, labai, 
labai svarbus...

ONA. — Nagi koks tai bu
tų dalykas?

PETRAS. — O gi kad aš 
myliu jūsų dukterį Aldoną, ir 
su tamstų pavelijimu noriu ją 
vesti sati už žmoną. -

ONA. — Ach, Petreli, Pe
treli !

ANTANAS.. — Matai ihotin, 
čia mes įsigysime ir bučernę 
ir žentą.

ONA. — Ach, Petreli, Pe
treli t

ANTANAS 
negerai ?

PETRAS. - 
sias įvykis mano

ONA
dutė apiė tą pasakys.,. Ji dar 
tokia jauna...

Antanas. —: o, motin, ži
nai kaip su tais dalykais yra.„ 
Petras yra alright Vaikinas.

(Bus daugiau)

H

SOUTH SIDE KNITTING MILLS
4934 So. Ashland Avenue įsteigta 

Išdirbinėtojai Vilnonių 33 metai
Mokykloms Sveteriu, Skurinių Džeketų, Ran

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

TAISYMO DARBAS ATLIEKAMAS EKSPERTŲ GREITAI 
Klauskite kad parodytumėm musų Suėdė ir Veršiukų Skutas 

o , , r , , , . , „ Phone PROSPECT 7949

40% 
PIGIAU

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
Hvariii 18c; musu < 
kąlną -.................. "V
GROTELIAI, kitur svardl4 
20c; musu kaina ........ • ">» 
VANDENIUI VtEDRIUKAI, 
kitur svarui 32c; lAfį 
musų kaina ...................... . r
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c: 
musu kaina -------------•

BOILERIU
D A L Y S

ftCMĖiFimmrREPftii? * 
PARTS CO.ĮZkrautuvčs].



Mt. Greenwood
Ir mano žodis

NORTHWESTERN

Aš net buvau užmiršęs, kad 
prasti orai šią vasarą ir dau
gelio piknikų biznį sugadino. 
Gi leitenantas Feliksas Vaitkus 
šiurpaus ir, klastingo Atlanto 
nepabūgo ir nugalėjo audrų gil
tinę, kuri ne vienam lakūnui 
pastojo kelią ir nugramzdino 
ne vieną drąsuolį į šaltus kapus.

Ką dabar turės sakyti tie 
priešai, kurie taip smerkė skri
dimą, šaukė ir šmeižė “Naujie
nas”, P. Grigaitį, lakūną Vait
kų ir ALTASS’ą? Manau, kad 
argumentas užbaigtas.

Aš žinau, kad aš darbuojuos 
su “tarptautiniais” žmonėmis. 
Bet atsiprašau gerbiamų skai
tytojų, ypač ponios iš Cicero 
“tarptautinių”: biesas žino kas 
tie “tarptautiniai” yra!

Tur būt jau visi žinot, kad 
tam tikrose šalyse randasi 
driežai, kuriems vardas duota 
chameleonas. Jie turi tą ypatyr 
bę, kad gali pakeisti savo spal
vą ir bendrą išvaizdą sulig rei
kalu. Kitaip sakant, jie mai
no savo kailį sulig momento 
nuotaika. Ir dar viena jų 
ypatybė yra, kad bijo saules 
šviesos.

Na tai dabar, kalbant apie 
tuos “tarptautinius”, man ir 
prisimena chameleonai? Savo 
laiku mes turėjom “komunis
tus”, vėliau “progresistus”, dar 
palaukus “čainukų gynėjus”, o 
dabar atsirado “tarptautiniai”.. 
Taigi mano galvoj ir kyla klau
simas, ar tie “komunistai”, 
“progresyviai” ir čainukų gy
nėjai” nevirto “tarptautiniais”? 
Ar jie nepakeitė dar kartą sa
vo spalvos, kaip driežai chame
leonai pakeičia , savo ?

Matote patys, kad svietas 
ištvirko, ne savo kojomis vai
kštinėja ant žemės, kaip kad 
jiems Dievas yra įsakęs vakiš 
tinėti. Matote, kad žmonės sa
vo kailį maino. O iš to aš da
rau išvadą, kad yra didelis rei
kalas sugrąžinti ant žemės ma
žamokslių ir bemokslių kara
lystę, kad savo išmintį ir pa
tyrimą semti iš špešelninkų ii 
špitolninkų, kad sėdėti ant tos 
pačios šakos, kurią kertame.

—B W.

“Lituanicos B” pa 
veikslai teatruose

Dėl pataisymo tinka
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da
lies su “Litųanica II” iš 

Bennett lauko, New
Viiena iš kompani-

Mes turime keturias 
krautuves Chičagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jūsų reikalo tiri- 
kama nebrangia kai
na.

Daugelyje Chicagos teatrų 
jau rodo paveikslus, kaip Fe
liksas Vaitkus rugsėjo 21 d. 
pakilo 
Floyd 
Yorke.
jų, traukusių tuos paveiks
lus buvo Daily News Univer- 
sal Newsreel. Išėjo labai gra
žiai.

Visi, kurie matė, kaip ke
turis tonus sveriąs lėktuvas 
įsibėgėja .ir per 39 sekundas 
pakyla į orą, pripažįsta, kad 
tas vaizdas labai įspūdingas.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Cicero
Bereikalingas karščiavimasi

662 West Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street
2323 Milwaukee Avė.

8816 S. Commercial Avė.
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Monroe 6600.

P-nia Kelpšienė atsiprašė ma
nęs už savo kladingai pareikš
tas mintis. Iš tikrųjų gaila 
man jos, kad ji važiuoja ne sa
vo vėžėmis, grabaliojasi tam
soj ir jsivaizduoja nebūtus 
“šmeižtus”. Juk p-nią Kelpšie
nę lyginti komunistams nieku 
budu negalima. Ji komunistams

NAUJIENOS. Chlcago, m.

Lietuvių Liuosybės svetainėj. Furniture krautuve, 3224 So. kiaušių namam reikmenų už dainininkų ir smagios muzikos

ia geri daihi- Budriko programas:

nuo savo

Pardavinėtojo

V®-

■.M <5

lių mčn. 1 d. Lietuvių Liuo 
sybes svetainėj.

— E. Kelpšienė, rašt.

visų patenkinimui, šie progra
mai yra leidžiami Jos. F. Bud
rike radio ir rakandų krautu
vių.—K. K.

Šeštadienis, rūgs. 28, 1935
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netinka, kaip patarlė sako, “nė 
iš stuomens, nė iš liemens”. 0 
ir savo veidu ji nerodo jokių 
badavimo ženklų.

Giiriu aš ponią už rupinamąsi 
vaikučiais. Nes tai yra geros 
motinos pareiga, 
p-nia Kelpšienė
ųuk aš esu pratęs visus kan
džioti ? Tai naujanybė. Tur būt mas mitingą, kurs įvyks spa-

Visi esat kviečiami atsilankyti Halsted Street. Šie programai numažintas kainas, 
i^, t pasiklausyti kas yra veikia- visuomet pasižymi savo turtin

gu turiniu, nes „..............
visuomet dalyvauj 
ninkai, muzikai ir kalbėtojai; 
taippat ir ryt dienos progra
mas duos daug gražaus ir įdo
maus pasiklausymo tiems, ku
rie nepamiršote užsistatyti sa
vo radio. Todėl į atsiminkite. 
Beje, reikia pastebėti, kad šio
mis dienomis Progress krautu
vė tęsia didelį metinį rudeninį 
išpardavimą, kuriame yra pr?- 
gos kiekvienam pasipirkti p t.’-

ma,j
Cicero žmonės pradeda su- 

brusti dėlei aukštų kainų mai- 
Bet iš kur:sto, kur kiekvienam yra rei- 

iškasė žinią, kalingas.
Bus daug garsinimo prieš

vei-
tai

sekmadieny 5 vai.
Rytoj, t. y. sekmadieny pa

siklausykite puikaus radio pro- 
1gramo nuo 5 iki 5:30 po pietų 
iš stoties WAAF, 920 kil. Bus 
gražių dainų musų rinktinių

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chopx Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar- 
navimu». Vienintėlė tofcia lietuviška ištaiga Chicagoie.

AUDITORIUM RECREATION, Ine
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street

RA DIO
. ------—* .

Rytoj, 11-tą valandą prieš 
pietus, iš stoties WGES. skam- 

pa. bes reguliaria sekmadienio pro
tas'gramas, kuriuos leidžia savo 

lėšom ir pastangom Progress

sa-

tų

Jeigu jau taip

iš vadinamo “tarptautinio vei
kimo”?

Kas gi tas “tarptautinis 
kimas” yra ? Atsakymas: 
komunistų bendras frontas. Ir
žmonės, kurie gerbia save, nuo 
tokio “fronto” šalinasi. Mano 
kaip tik ir buvo pastaba, kad 
to . “fronto” dalyviai patys 
vęs bijo.

Juk ir Tamtas pameni 
susirinkimą, kuriame p-nia 
lubienė paklausė: “Iš* kur
darbas yra kilęs, kokios drau
gijos remia jį?” Ir prie to 
klausimo ji pastebėjo: “Kai pa- 
trsime, tai tuomet tą darbą 
įvertinsime”. O to vakaro ofi- 
cialė kalbėtoja, tavorška To- 
nikienė, plačiai viską aiškino. 
Tik į pastatytą aukščiau klau
simą ji atsakė asmėj šitaip: 
“šiame reikale tam tikros orga
nizacijos jau seniai veikia, ir
ne svarbu, kas jos tokios yra”.

Ar ne aišku,' kad toks “aiš
kinimas” yra. ne kas kitas, kaip 
tik slapstymąsi? Ir jeigu aš tą 
pastebėjau, ar tai jau yra šmei
žimas?

Mano nusistatymas visus ir 
visuomet yra: aiškumas. Ir to
dėl niekam nebijau žiūrėti į 
akis. O kai dėl atsilankymo į 
susirinkimus, tai kodėl nepra 
nešate kada ir kur susirinki
mas įvyksta.
didžiuojatės “tarptautiniu” vei
kimu, bet laikotės siauro sro
vinio nusistatymo, tai tamstų 
neva darbas yra daugiau negu 
juokingas.

P-nia Kelpšienė savo rašte 
parodė nerimtumo ir dagi įspė
jo daugiau apie šį darbą nerašyt. 
Faktas betgi yra, kad “Naujie
nas” lietuviai plačiai skaito įr 
jų skaitytojai įd^&uja nuoti- 
kiais, o ypač aukštomis mėsos 
kainomis. Aukštos šios rųšies 
valgio kainos paliečia visus, ir 
visiems svarbu žinoti kaą yra 
veikiama tų kainų reikaliį. Aš 
sakiau pirma ir sakau dabar, 
kad reikalinga tikslus veiki
mas, 
prieš

o ne kerštavimas 
kitus.-—Tas Pats

Cicero

vienų 
Narys.

priešUnited Gonference
aukštas maisto kainas laiko
susirinkimus kas pirmadienis

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELI VIETA PASt 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St Tel. Victory 9163

Jus Gausite
GERESNĮ PIRKINĮ

\

CHEVROLET
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Jus, rasite daug 
žymios vertybės jo stake 
“Garantuotų O K” Vartotų Karų

METALO TŪBOS
ant tiek pagerino Ra- 
dio, kad jus stebėsi
tės išgirdę jj.

Priimame jūsų senų ra- 
dio mainais, paskaityda
mi už jj aukštų kainų.

“ROOSEVELT FURNITURE

NAUJI 
RADIO

su metalinėmis tū
bomis,

BP
i ■ **

?■i'! •

jtp

Galite nupirkti už

*34.50
IR AUKŠČIAU

i

Apsirupinkit Žiemai!
T AR JAU TURITE PEČIŲ?
Didelis pasirinkimas įvairių išdir- 
bysčių pečių, kūrenamų anglimis, 
malkomis ir aliejum. 0 kainos 

negirdėtai žemos.
Pečius, kuris apšil- $4 C Cft 
dys jums 5 kambarius ■ w«wV 

ir aukštyn

CO. YRA JUSU BALDU PIRKIMO VIETA”

ROOSEVELT FURNITURE CO., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT R0AD
Phone SEEley 8760

VIS DAUGIAU ir daugiau žmonių dasižino, kad 
geriausia vieta nusipirkti vartotą karą yra pas 

artimiausį Chevrolet Pardavinėtoją.
Atsilankykit pas jį—apžiurėkit didelį pasirinkimą 
Garantuotų OK Vartotų Karų—jus ten galite gauti 
geresnį pirkinį—kokios tik norit išdirbystės ir kokį 
tik norit modelį, už tokią kainą, kokią norit mokėti! 
Ir kas dar svarbiai!; jus gausite karą, kuris yra ga
rantuotas iogei jis yra A-l stoyyje. Visi karai tu
rinti Raudoną OK Tag, yra atsargiai nučekiuoti 
musų Chevrolet Pardavinėtojų ir turi jų asmenišką 
garantiją,v
Pasimatykit su juo ir nusipirkit šį puikų Garantuo
tą OK Vartotą Karą už žemiausią kainą—šiandien!

PIRKIT VARTOTĄ KARĄ NUO SAVO
ALBANY PARK MOTOR SALES, Ine. 
ASHLAND AVĖ. MOTOR SALES, 
BERGL CHEVROLET SALES 
CALEY BROTHERS 
CLARK-MAPLE CHEV. CO., Ino., 
CLAYTON-DEAN CHEVROLET CO., 
DIVISION CHEVROLET SALES, 
DREKEL CHEVROLET C0MPANY, 
DRIJE MOTOR SALES 
DUNAWAY CHEVROLET 
BRUCE EGAN CHEVROLET, Ine., 
EMICH CHEVROLET, 
EMICH MOTORS CORPORATION, 
GATEWAY CHEVROLET SALES, Ine. 
GAMBILL MOTOR C0MPANY, Ine., 
GARFIELD CHEVROLET SALES CO., 
HEJNA AUTO SALES, 
HI-WAY CHEVROLET SALES, 
H A K CHEVROLET COMPANY, 
KRALOVEC MOTOR CORPORATION, 
KVSHLER CHEVROLET SALES, Ine., 
LEWIS AUTO SALES, Ine., 
JAMES LEVY CHEVROLET CO., 
McINERNEY MOTOR COMPANY, 
McMANUS MOTOR SALES, 
MID CITY CHEVROLET COMPANY, 
MILLER CHEVROLET, Ine., 
MH.WAUKEE _AVE. MOTOR SALES, 
NELS0N CHEVROLET SALES, Ine., > 
NICKEY CHEVROLET SALES, Ine., 
NIERURGER CHEVROLET COMPANY, 
RAY O’CONNELL MOTOR COMPANY, 
OGDEN CHEVROLET, Ine., 
A. <1. OOSTERBEEK MOTOR CO., Ine., 
ORMR CHEVROLET COMPANY, 
RURY CHEVROLET, Ine., 
RCHELLENBF.FGFR CHEVROLET, 
SEIP CHEVROLET SALES, 
SHEETS CHEVROLET SALES, 

' SUPERIOR MOTOR SALES CO., 
SOUTHWEST CHEVROLET, Ine., 
UPT0WN MOTORS CORPORATION 
D. K. V0GEDING, Ineorporatod,

KOKIOS TIK NORIT IŠDIRBYSTES

1/KOKIO TIK NORIT MODELIO

!/KOKIĄ TIK NORIT MOKĖTI
V KAINĄ

CHEVROLET PARDAVINĖTOJO

'■M

*4

MilwaukeeAye.

Milwaukee Avė.

South Laflln Street 
Brnadvray Avė.
Ogdrn Avenue
Archer Avenue
N. Cicero Avė.
So. We«tem Avė.

North Clark Street 
Went Wa»hington Blvd. 
Weet Divlsion Street 
PI. A Cottage Orove Avė.
Roosevelt Rd.—-Berwyn

Irviną Park Blvd. 
Commercial Avė. 
Cottage Grove Avė. 
South Halsted S4. 
So. Aahland Avė. 
Broadway Avė. 
Chicago Avė.—Evanston

Independente 67' 
Republlc 6200 
Crawford 2702 
Pullman .7818 
Mohawk 1470 
Seeley 4041 
Brunswlck 6300 

. Drevei 8121 
‘ Lawndalc 7800 

Maywood 8820 
Columbus 4180 
Hollycourt 0600 
Calumet 6800 
Calumet 6800 
Atlantin 4000 
Republlc 7687 
Park Rldge 68 
La Grange 0460, 
Omai 7410 
Sheldrake 6710 
Crawford 4206 
Vlrglnla 1141 
Spaulding 8400 
Republlc 6800 
Mnnrne 0832 
Graceland 7076 
Spaulding 0460 
Blttenveet 7300 
Penuacola 8670 
South Shnre 8796 
Anotln 3068 
Berwyn 2658 
Trlanglc 1610 
Falrfax 0825 
Pairtas 9600 
PallRade 1800 
Regent 1400 
Mldway 8500 
Englewood 8400 > 
Cedarerert 3600
Long Beach 9172

3100 Lavvrence Avenue 
0430 So. Ashland Avenue 
6340-48 W. Cermak Rd.—Cicero 
10624 South Mlchlgan Avenue 
1036 
2500 
1726 
47th 
6630 _____________ .
611 South 6th Avė.—Maywopd
611 Main St.—VVUmette
133 Weat Madison 8t.—Oak Park 
6601 N. tVeatorn Avė. 
6146 Milwaukee Avė. 
2«th A Mlchlgan Avė. 
2 Kast Garfield Blvd. 
6928 So. Kėdelė Avė.
Touhy A Busse Hway.—Park Rldge 
412 Burlington Avė.—LaGrange 
2018 “ ‘ ------ —
6317 
3400 
4400 
2716 
■6711 _____
1147-60 W. Jackson Blvd. 
1810 Irvlng Park Blvd. 

,'M(bA 
1002 Dlveraey Blvd. 
4164 Mihvaukee Avė. 
7744 Stony laland Avė. 
4625 W. Madlson St. 
6889-41 Ogden Avė.—Berwyn 
7641 So. Halsted St. 
6200 Lake Park Avė. 
1422 Kast 67th Street 4114 - ----- - 
8622 
6522 
6948 
9220 
4850 
1112



NAUJIENŲ Banditai pelnėsi $6,000

Bankietas!

Gaisras anglies kieme

POVILAS PRANCKETIS

SEKMADIENY
Ir drąsuoliai pabūgo

SPALIO
(OCTOBER)

SOKOL HALL

MUZIKA, JOKIAI IR

Metinės Mirties SukaktuvėsPĄDfiKAVONĖ

TIKIĘTAS

į ir Giminės

Svoboda pasilieka Cice
ro policijos viršininku

Marijoną 
seserį ir

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avę.

Tel. Bepūkite

BOILERIAI 
BOILERS

ANGLYS 
COAL

Cicero miestelio taryba pa
neigę mero J. G. Cerpy žygį 
Mat, p. Cerny buvo pašalinęs

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

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVIMŲ 

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

504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.) 

Tel. Victory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir

sekmadieniais,______

Iš pašluotų baųditų pinigų 
vienų maišelį su $5,100 ką 
tik buvo atvežęs į ofisą šar
vuotas trokas.

Šurum-Burum, 
3inone

tėvais Morigaitė, posūnį Stanislovą ir švogerki 
Purvįus ir gimines, o Lietuvoje 2 brolius,

CHICAGOS 
ŽINIOS

mylimam vyrui ir 
būti jo įpinejimui 

>at kvięčiįpie visus 
pažystamus 'dalyvauti Rugsėjo 29

šiandien, rugsėjo 28-tą d., 
įvyks bizniškas šurum-burum 
pas gerą naujienįetį, Alex Miį- 
ler, 4258 So. Western Avė.

Pas p-n^ Millerj galima gau
ti “Naujienas” kasdien, nes jįs 
yra jų rėmėjas. Apart to, jis 
yra Lietuvių Keįstučįo piiubo 
senas narys.

Welį kas yra 3 in one, jis 
jums pilnai išaiškins vietoj.

—Steponas.

boilerius taisom ir 
VELDINAM

24 valandu patarnavimas.
GUARANTEED BAILER AND 

VVELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue, 

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

policijos viršininką T. L. Svo- 
bodą, p jo vieton paskyręs 
Frapk Machacek’ą. Pejiktadiė- 
nį miestelio taryba, sakoma, 
penkiais balsais prieš du už- 
girusi p. Svobodą Jįąip polici
jos viršininką.

AUTOMOBILIŲ Taič 
AUTO REPAIRING

Du bauditai penktadienį pa- 
d.ąrė holdapą West End Cur- 
rency Exchaųge, 5 So. Cicero 
avė, Pasišlavė iš saugiosios 
įstaigos šėpos $6,000 pinigais 
ir pabėgo.

Piktadariai privertė įstai
gos savininką, James Mudd, 
4^3 North Central avė., ir jo 
brolį Joseph sugulti ant grin
džių, kai jįe šeiminįnkayo ęfi-

Laidotuvė^ ivyks utąrnįnke, 
spalio 1 d., 8:30 vai. ryte iŠ 
koplyčios i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldus ųž 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.
' Visi a. a. Vincento Lingevi- 
čiaus draugais ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutin patarnavimą ir atsi
sveikinimą. ■**'*'■‘AZ. V t

Nuliūdę liekame
Draugai ir Kaimynai.

Laidotuvėse patarnauja lai- 
dotuviu direktorius S. M. Sku- 
das, tel. Monrne 3377.

su? gįmjnes, draugus ir pažystamus nepasigailėti laiko, 
kaip kad buvote laidotuvėse mus:

kinetinių mirties sųkafctuyių
gimines^ draugus ir
3., 2. vai. po pietų, kur bus pašventintas paminklas Šv.
J£azįpiiero Ęąpįųėse. Nubudę liekame,

Moteris ir Vaikai.

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

Penktadienį pasibaigė Ameri 
kęs Kasyklų Kongresas, Ta!

kasyklų savininkų ir bosų su
važiavimas, kįrs buvo laiko
mas Chicagoj, Palmer viešbu
ty. Kasyklų savininkai priė
mė rezoliucijas, kurios smer
kia praktiškai visus preziden
to Roosevęlto administracijos 
darbus įr jos,politikos kriptį.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHO?

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

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

plonas dėl mezgimo.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalaują patai

symo? Pašaukite mus ir mes PM** 
kyšime Įdek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blftoryiMfe 
darbą,

8216 So. Halsted Street.
TeL VTCtorv 496A

Stanislovas Lescziąskas
Persiskyrė šU šiuo pasauliu Rugsėjo. 26 dieną, 3:15 

valandą po piet 1935 m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
ni ęs Panevėžio apskr-, Naujamiesčio parapijos, Degionių 
kaime. .

Pabko£fdidebame nubudime moterį Anatniną po 
tėvais Petraiciukė, brolį Juozapą, pusseserę Ęarusę Va- 
lantienę ir jos šeimyną ir gimines, o Lietuvoj brolį Joną 
ir giminės.

Kūnas pašarvotus pandasi 3448 S. Union Avė., Tel. 
Yards 4490.

Laidotuves įvyks Utarninke Spalio 1 dieną, 8:00 yaį 
ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos ųž velionio sielą, p iš ten 
įųs nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Stanjslovo Lesczinsko giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame, \
Moteris, Broliai, Pussesere ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, 
Tel. Yards 1138. '.... '

Evanstono policininkus pą- 
šąukė j Northwestern univer
siteto apielinkę. Ne kartą jie 
drąsiai klausėsi kulkų zvimbi
mo. Bet atsiskubinę į univer
sitetą jie apsistojo abejodami 
ir sviruodami, kaip imtis už 
Jokio džiabo, kokį pamatė 
prieš saye: jie, mat, tupėjo 
?kunkę sugauti!

PIONEER 
Pocofrontas Mine Rup, tona? 

$7*15, perkant 10 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

2405 W. 42nd St., 
Phone LafayeUe 6300

Eastman Coal kompanijos 
kieme, 4416 Federal Street, 
penktadienį kilo gaisras. Su
degė arba sugadinta 1,200 to
nų anglies. Nuostolių pada
ryta apie $25,000.

VINCENTAS LINGEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 27 d., 12:30 vai. ryte, 
1935 m., sulaukės pusės am
žiaus; gimęs Telšių apskr., Ža- 
repų parapijoj, Lauko sodoj. 
Amerikoj išgyveno 43 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
draugus įr kaimynus.

Kūnas. pašarvotas randasi 
jS. M. Skudo koplyčioj, 718 W.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

’Į’ąupykit pinigu? užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą
—............. kas 6 mėnesiai, Pra

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

W. J. Freckelton 
CoalCo.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rūšių 
Railwąy Yard and Office 

Forty-Seventh, and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0048 

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

Kasyklų bosui priešingi 
prez. Roosevelto Nąur 

jai Dalybai

Visi a.> a. .
rstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ®

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mosi skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

Čją susirasit ko tik 
jums reikia "

Federal Savings
LOAN AltOCIATJON 
OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIĘWICH, Prezidentas

RADIATORIŲ, FENDERIŲ IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, radiato 
rių valymas, 100% garantuota.
’ R & R RADIATOR AND 

BODY CO.
. H. G. Reichert, Jr. J. F. 

Reuther, Jr, 
įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafąyette 7.68?

LOUIS BŲŲFFARD
Pasimirė ketvirtadieny, rug

sėjo 19 d., 10 vai. vakare, po 
> baisiu kančių delei sužeidimo 
dirbtuvėje. Palaidotas pirma
dieny, rugsėjo 23 d., Holy 
Scpulchre kapinėse.

Paliko giliai nuliudusius 
žmona Oną, po tėvai Jasioniu- 
tę iš Daugų parapijos, Vilniaus 
rėd., sunu Clarence, dukterį 
Mrs. Paul Zimmerinan, dvi po
dukros Ievą ir Marijoną Am- 
broziutes, keturias seseris, ke- 
turius dėdes, tetą Kanadoje ir 
daug giminiu. )

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems giminėms ir draugams 
už lankymą laike nelaimes, už 
jūsų išreikštą gilią užuojautą, 
už gėles ir ūž skaitlingą dajy- 
vavimą laidotuvėse. Mums jū
sų Užuojauta šioje nelaimėje 
buvo yųač brangi ir jums už 

/tą visūo‘met busime didžiai dė
kingi. ,

O Tau, musų vyre ir tėveli, 
sakome: ilsėkis ramiai, visų 
musų atmenamas ir apraudo
tas.

Nuliūdę
Moteris, 

6411 ,8. JusŲje

P.CONRADI 
STUDIO

420 W. 63rd St; 
Englevood 5883-5840 i 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta.

rugsėjo1 26 dieną, 3:15 valan
dą po piet 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gjmes Panevė
žio apskr., šaduvos parap., 
Pakalniškių kaimas.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sunu Povilą, 2 dukteris Petro
nėlę ir Adele ir giminės, o 
Lietuvoj motįną ir giminės, 
broli Anglijoj.

Kūnas pašarvotas randasi 
2439 W. 69 St., Hemlock 5570.

Laidotuvės ivyks panedėli 
rugsėjo 30 diena, 8:00 vai. ry
te iš namų i Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, p iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Povilo Pranckečio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Sūnūs. Dukterys, 
Brolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

AGNIEŠKA LUTINSKIENĖ 
(po tėvais Lenkšaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 diena, 11:40 valan
da ryte 1935 m., sulaukus pu
ses amžiaus, gimęs Juciu kai
me, Rietavos parap., Telšių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Uršule Lukošiene, šu
nų Bonifacą, žentą Leoną Lu
košių, marčia Margaret po tė
vais Shemaitis, broliene Ag
nieška Armaliene, švogeri Ka
zimiera Lutinską, žento moti
ną Veronika Lukošiene ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
616 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks pirmadieny 
rugsėjo ?0 dįen^, 8:00 vai. ry
te iš namu i Dievo Apveizdos 
barapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv, Kazimiero ka
pines.

Visi ą. a. Agnieškos Lutįns- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
yima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, Sūnūs, žentas, Marti, 
Brolienė, švogeris ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus Ųndertaking Co. 
Tel. Canai 3161.

Liudvikas Makutėnas
Persiskyrė su šiuo pasąubu Rugsėjo 25 dieną, tarpe 

1 ir 5 valandos po pietų 1935 m„ sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Rumpiškenų kaime, Pandėlio vai., Rokiš
kio apskr. Buvo pirmininku Vakar. Žv. Kbubo ir na
rys Raudonos Rožės Kbubo Ciceroj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Pabko dideliame nuliudime moterį Petronėlę, po

Purvįus i 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Petkaus koplyčioj, 1410 
So. 49 Ct., Cicero.

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

Visi a. , a. Liudviko Makutėno giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido-; 
tuyėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi- 
sveikininją.

Nulipdę liekame, 
Motelis, Posūniai, Švogerka ir Gimines.

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

Cicero 2109.

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

pamirškime nė mirusio. Zeno- 
nas Lėkis mirė Rugsėjo 29 ’d. Į 
£934. Jau metai sukako, kaip 
musų mylimas tėvas ir vyras f 
Zenonas Lėkis liko išrautas iš || 
musu tarpo. Nėra žodžiu tam, 
kad butų galima išreikšti, kokią MHH 
didelę žpizdą yra palikta mūšų 
širdyse, motinos ir vaikų. Su- J 
teik jam Augščiausias įengy$ 
šios šalies žemelę. Atminimui, i 
pamaldos atsibus Šv. Jurgio par. 
bažnyčioj, šeštadienį Rugsėjo ■ 
28 d., 8 vai. rytei. Kviečiame vi- 155555=555

- " v V.-
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šeštadienis, rūgs. 28, 1935

Vaitkui išskridus
»

Niūrūs šeštadienio rytas.
Ant Chicagos dangoraižių 

kabo tamsus debesiai ir rytų 
horizontas dar uždengtas mig
lomis, per kurias skverbiasi 
tekančios saulės spinduliai. 
Niūrūs rytas. Dar žmonės il
sisi tvirtuose mūrų trobesiuo
se, ir galbūt ne vienam tuo 
laiku ne galvoj, kad šiandie 
nuo oro palankumo virš At
lanto priklauso gyvenimas ar
ba pražūtis su gamta kovo
jančio jauno lietuvio karžygio, 
leitenanto Felikso Vaitkaus.

Tik vėliau žinia, kad Vait
kus skrenda, pradėjo budint 
kiekvienų lietuvį. Ji skleidėsi 
į visus kraštus ir nepaprastu 
greitumu apibėgo visą žemės 
skritulį. Jau Vaitkus skrenda! 
Bet kiekvieną drąsuolio drau
gą daugiausia vargino mintis, 
ar jis galės praskinti kelią ma
žais Lituanicos II sparnais per 
Atlanto audras į musų tėvų 
žemę — Lietuvą? Ar jis turės 
ištvermės kovoje su įsiutusiom 
audrom, kuriuos dažnai išstu
mia laivus iš jurų vandenų ii 
išgriauna tvirtus miestų mū
rus sunaikindamos gyvybę ir 
turtą? O kas joms vieno kar
žygio gyvastis ?

Leitenantas Vaitkus Atlan
to audrų žiaurumą gerai žino
jo. Jis jautė pavojų rudens 
metu lėkti į jų sukurį. žinojo, 
kad jos gali jį nublokšt ir pa
skandinti jurų gelmėse. Bet ar 
jam mirtis buvo baisi? Jis 
nesigailėjo savo gyvasties. Jis 
nebijojo žūti. Jis lietuvių gar
bei ir aviacijos progresui bu
vo pasiryžęs kovoti su gamta. 
Jis žinojo, jogei lietuviai trok
šta, kad jis skristų ir juo grei
čiausia parodytų pasauliui ką 
lietuvis gali atsiekti aviacijoj. 
Jis lietuvių garbę ir aviacijos 
tobulinimą statė aukščiau s> 
vo gyvasties. t

šeštadienio rytą, kuomet dar 
mes ramiai ilsėjomės, Vaitkus 
atsikelia anksti ir savo t arti
miausių draugų lydimas eina 
prie Lituanicos II. Jo veide ne
simato liūdesio, nei baimės žy
mių, bet tik linksma išraiška, 
kad jau dabar jis galės pra
dėti tą atsakomingą prieš vi
suomenę žygį. Jis sėdo j lėk
tuvą ir visu smarkumu pasi
leido rytų link, luir musų bro
liai ir sesers laukia jo. Erd
vėse jo jau niekas sulaikyti ne
gali. Jis dingo iš palydovų akių, 
dingo dausose.

—x—
Didelis žmonių susijaudini

mas. Opus susidomėjimas, ar 
jis nulėks, ar žus. Bet nei vie
nas užtikrinančio atsakymo 
nesulaukia. Ta diena virto me
tais. Taip nekantriai laukiant 
žinių prisiartino vakaras. Tam
sa apgaubė Chicagos murus, 
ir jautresnės mintys palieta 
kiekvieną gero lietuvio širdį 
dėl nežinomo jo likimo.

Negailestingai per visą nak
tį mus vargino jautrios sva
jonės. Dienos šviesa atnešė ži
nią. Telegramai ir radios pa
skelbė, kad leitenantas Felik
sas Vaitkus laimingai perlėkė 
Atlantą ir nusileido Airijoje.

Vaitkus perlėkė Atlantą! Jis 
išsigelbėjo nuo mirties. Jis pa
rodė pasauliui lietuvio gabu
mus, drąsą ir ištvermę.

Nežiūrint, kad Vaitkus dėj 
įtemptos kovos su Atlanto au
dromis suvartojo visas savo ir 
Lituanicos II jėgas ir turėjo 
nusileisti Airijoje, nepasiekęs 
Lietuvos, jis vistiek užsitarna
vo didžiausią pagarbą pasau
lio akyse. Jis tik vienas pasau
ly buvo lakūnas, kuris šių me
tų Atlanto audras nugalėjo.

Jis savo duotąjį žodį išpil
dė. Jis savo herojišku žygiu 
uždėjo garbės vainikus visieihs 
lietuviams.

— F. Bulaw.

Antanas Vaivada 
Chicagoje

Yorko 
sekre- 
— po 
išbuvo

Vakar apie pusę po devynių 
vakaro parlėkė iš New 
TWA lėktuvu ALTASS 
toriės Atanas Vaivada 
ilgų “atostogų”. Jisai
New Yorke kartu su lakunu 
Vaitkum, padėdamas jam 
laukti gerų orų, nuo birželio 
mėnesio 10 d. Jisai buvo, taip 
sakant, “shock absorber”, ku
ris apsaugodavo lakūną nuo 
smalsuolių ir tuo budu duoda
vo jam progos pasilsėti.

Pagryžęs iš Coney Island 
“nevalios”, Antanas turės daug 
įdomaus papasakoti čikagie- 
čiams.

Roseland
Atskaita iš kun. M. X. Mockaus 

baliaus

Kalbamas balius jvjįko rug
sėjo 14 d. Balius buvo sėkmin
gas, nes gryno pelno davė 
$47.87.

Be to, buvo renkamos aukos. 
Tam tikslui • buvo pagamintos 
blankos, kurias turėjo paėmę 
sekantys asmenys: S. Damb- 
row, S. Vitkus, J. Jukelis, A. 
Maziliauskas, V. Patupas, A. 
Jocius, M. Užunaris. Jie parin
ko aukų. Aukavo:,

T. J. G. $1, K. Butkus $1, 
žilevičia 30c, W. Duoba 
A. Uslis 25c, A. Talalas 
J. Talalas 25c, K. Dedele 
S. Vitkus 50c, J. J. Grybų
myna $1, J. Mockus 25c, J. 
Laučiskas 25c, A. Kazlauskas 
25c, J. Jasinskas 50c, F. Vo- 
sylis 25c, J. Gura 10c, F. J. Pe
tronis 25c, N. N. 25c, K. Pa- 
žarskas 50c, S. Mikutis 25c, 
Mack 5c, T. Brazis 10c, P. Bra
zis 10c, J. Gutauskas 5c, P. 
Jonisevičius „50c, J. Kučinskas 
50c, S. Tamošiūnas 5c, A. Jo
cius 25c, A. Grigutis $1, A. 
Muralis 25c, W. Martuzis 25c, 
W. Rušinskas $1, M. Kirkus 
50c, A. 
žileviče 
50c, P. 
žarskis 
M. 
nė 
lis

25c, 
25c, 
25 c, 
šei-

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

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos, kaip dabar.
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums .uaug metų užganėdinimą ir patarnavimų.
Mes priimsime jūsų senų karų į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais.

»DODGE—Vėliausis 1935 
sedan. Ne daugiau 
senumo, 90 dienų 
išdirbėjų ir musų. 
1934, lu33 ir 1932 
DeLuxe sedan . . flmOv

DeLuxe 
30 dienu 
garantija 

Taipgi

BUICK—Vėliausis 1933 sedan, ne
galima .atskirti nuo 
Taipgi 2 1932 ir 2 ; 
1931 sedanai po ........

OLDSMOBILE -r- Naujausias 1934 
i)eLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi 

1932 sadan kaip Q£
naujas .................... I w v

NASH—Vėliausis,' 1934 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 

’ Chicagoj. Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai *275

PONTIAC—1935, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 

tT...s.e.d^........   *275
CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 

Luxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit, kad įvertinus. Taip
gi 2 1932 '
sedanai ...................... ■

HUPMOBILE—DeLuxe 1932 sedan 
perfect, neatskirsit nuo naujo ....... LvO

PRANEŠIMAI
. • b'."; ' ' .

Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

[CLASSIFIED ADS
..  ■»     HR——    ■ —ll.llHl —

Musicians Wanted
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS Muzikantu Reikia

1

FORD—Vėliausis 1934 sedan. Nau- 
i#

*265
jas . Taipgi 1933 ir 1932se 
danai ir Coupe, J 
po ... • •••'*•!»••••••• .  " ~~r~ "

CHEVROLET — Naujausias 1933 
DeLuxe sedan. Nevartotas 
Turi trunk, knee action, air 
ratus. Taipgi 1933 $04) C 
sedan, .. ..... ..Z.... .

—— ■ ■  ............. į,w   

PLYMOUTH 1934 sedan
daug metų užganėdinimo. Mo
toras ir tajerai kaip nauji. 
Taipgi 1931 sedan, *225

Ar /Tamsti esi nariu? 
Jeigu nesi, tai kodėl?

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras 

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

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

STEPHENS MUSIC STUDIOS 
4142 Archer Avenue

Help VVanted—Malė .
Dėrbininkų reikia

REIKIA salesmeno 
žinčių su tavernomis, 
komišina. 300 žinomu 
vinėii. Roxy Liquor 
Madison.

kuris turi pa- 
Mokam gera 

gėrimu parda- 
Co., 810 W.

o—

duos!

GRAHAM 1934 šėdan, taip kaip 
iš dirbtuvės ir 1932 
sedan* tik ..... .....

FRANKLIN—1933 DeLuxe sedan, 
kaip naujas, *325

PACKARD—1931 DeLuxe_ sedan. 
puikus karas, nevar- 
totas ,tik ... ..... ....

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BUICK, NASH, 
STUDEBAKER, MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBŲRN, kurie 
buvo įmainyti j musų naujai įgytus automobilius. Visi yra geri. Jų 
kainos yra $10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU!
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT SĄU 
KARĄ DABAR!
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedeliomis iki 9 vai. vakare.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮ!

gaiš ar šiaip kuom ir visiems 
rinkėjams ir darbuotojams, ku
rie vienokiu ar kitokiu bud u 
prisidėjo sušelpimui senelio ku
nigo M. X. Mockaus varde Ren
gimo Komisijos ir varde M. 
X. Mockaus tariu širdingą 
ačiū. ’ '

— Antanas, Jocius,
Laisvamanių ku8$8Š Paštinin

kas, 135 E. 114th PI., Chica
go, III.

Pranešimas
Iki šiol buvo vadinama lais

vamanių būrelis, o nuo šio lai
ko vadinsis laisvamanių kuopa 
Roselande. Nes susiorganizavo 
tikra kuopa ir išsirinko valdy
bą, į kurią įeina pirmininkas 
£ Vitkus, 10200 So. La Šalie 
Str., iždininkas St. Dambrow, 
31 E. 101 st Str., raštininkas 
A. Jocius, 135 E. 114th PI..

Kuopa žada veikt ir plačiau. 
Remt visais 
netik Mockų, 
laisvamanius, 
laisvamanybę,
Draugystė. Todėl mano šaukt 
didelį laisvos minties lietuvių 
susirinkimą trumpoj ateity kur 
nors Chicagoj. Apie tai bus 
pranešta per laikraščius.

— A. Jocius, 
135 E. 114th PI., Chicago, III.

galimais budais 
bet ir Lietuvos 

kurie kovoja už 
kaip tai E. K.

*
Vedėjas perbėgo gražų ku

rinių rinkinį/ bet1 daugiausia 
laiko buvo pešvęsta Edgaro 
“Pomp and Girėumstance” ir 
Leoncavalli’ui.

General Motors kon
certai biiš ir šimet

prezi

Or- 
gy- 
pri-

Kavaliauskas 15c, F. 
5c, M. Mačiukevičienė 
Pažanskas 25c, A. Pa- 
5c, A. Kuliešius 25c, 

Markunienė 10c, Petronie-
5c, Matikonis 50c, P. Bobe- 
25c, A. Maziliauskas 50c, 
Petraitis 25c, St. Zaks 50c, 

Al. Milash 10c, E. Viliuniene 
50c, M. Rutkauskas 50c, Mi- 
sevičia $1, S. Dambrow 50c, 
A. Balčiūnas 25c, A. T. 50c, 
V. J. Shults $1, L. Gauris 50c, 
E. Saman 25c, K. Patupienė 
50c, K. Jakus 25c, A. Lauru- 
tėnas 50c, P. J. Kučinskas 25c, 
K. J. Steponavičia 25c, K. Ma- 
tekonis 25c, Mrs. J. Kačinke- 
vičienė 25c,/Mrs. M. Asellas 
25c, P. Miller 25c, F. šiuselis 
25c, Mrs. K. Pocius 25c, ! 
Kazy 50c, N. $1, J. Pučkorius 
50c, K. Strumilas 25c, B. Gai- 
levičia 50c, K. B. 25c, J. Stul-

C h i c a g os Lietuvių 
Simfonijos Orkestrą

Praėjusį antradienį Gage 
Parke įvyko Chicagos Lietu
vių Simfonijos Orkestros sep
tinto paeilio sezono atidary
mas. Pilnali trysdešimtys pen- 

.biki muzikantai atsilankė į pir
• " j mą repeticiją ir daug naujų 

i narių priimta.

Alfred P. 'Sldah, Jr.
dentas General Motors korpo
racijos, paskelbė, jogei Gene
ral Motors koncertai vėl bus- į’ •
leidžiami oro bangomis prade
dant sekmadienį, spalio 6 die
ną. šįmet koncertai bus leid
žiami iš 64 stočių, (pernai bu
vo leidžiami tik iš 20 stočių).

Tie koncertai pernai laimėjo 
pirmą prizą “už. geriausius mu
zikalius progi’amus”, Women’s 
National Radio Committee.

Koncertai bus atliekami per 
General Motors Symphony 
chestra. ši orkestrą jau 
vuoja treti metai ir yra
pažinta kaipo vadovaujanti or
kestrą visoje šalyje. Ji susi
deda iš 65 žymių muzikantų.

šalę Symphony orkestros 
dar dainuos ' žymiausi ir vi
siems žinomi solistai. Pirmoj 
daly programų dalyvaus seka
mi artistai: Kirsten Flagstad, 
Mischa Elmąn, Richard Crooks, 
Rosa Porisęlle, Jascha Heifetz 
ir Jose Iturbi.

Koncertai susidės iš žymiau
sių kompozitorių kurinių, šie 
programai yra skiriami visiems 
muzikos mylėtojams, bet ne 
atskirai grupei žmonių. Smulk
menos apie šios žymius kon
certus dar bus paskelbtos vė
liau. (Sp.)

Muzikantų dėmesiui
Mums- malonu buvo pama

tyti ir priimti Al Briedį, brolį 
žinomo Viktoro Briedžio ir 

gaitis 25c, Chas. Sadula 25c,1 Aldonos Briedžiutės. Buvo ir 
Teod. Kučinskas $1. I

Ar interesuojasi jauni mu
zikantai prisidėt prie šokių 
orkestros? Stephes Revelers

proga dviem'A. Rakauskas, pereitų metų orkestro j yta „
Viso aukų surinkta $28.80. vjso jniesto High School orke- saksafonjstąm, vienam korne^ 

Aukavę baliui: A. Balčiūnas stros narys; jis yra kitas ypa- tistui, trombonistui 
1 Vvnrfri rJpcrtinns • C’.haa Vii r-  j-___•_ __ . _ a:1 kvortą degtinės; Chas. Yur- 
čius—1 kvortą degtinės; Mi- 
chigan Avė. Meat Market—1 
kumpį; M. Narvidas—10 rugi
nių duonų; Mrs. Vitkus skanų 
keiksą; Mrs. Maziliauskienė 
aukavo kunigui M. X. Mockui 
gerą vilnonį blanketą.

Visiems aukavusiems

PARDAVIMUI lietuviškai-ameri- 
koniška valgykla. Geroj apielinkėj. 
Teisingiems žmonėms parduosime 
išmokėjimais, su mažu įmokėjimu. 
Pigi renda. Savininkas duoda šili
mų, karštų vandenį, langu apdraudų 
ir suras išvalo. Kampas Wentworth 

Avenue ir 73rd St. VIN. 7259 
Mother’s Restaurant.

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

731 East 75 St.

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

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

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

Visus ‘ !
kviečiame atsilankyti.

Justas čiliauskas, sekr.

IEŠKAU gero dekoratorio ir kam
bariu popieruptojo. kad mokėtų ge
rai malevoti ir popieruoti. Atsišau
kite subatoj. Tel. Dorchester 3793.

PARSIDUODA 
lunch. 
traffic. 
gelžkelio.

tavern ir light 
Kampinis namas. Geras 
Tarp dideliu dirbtuvių ir 

Biznis geras.
1701 S. Canal St.

kuopų išrinktus atstovus
Help Wanted—Female

Darbininkių reikia

Marųūettė Park — Lietuvių Ame
rikos Piliečiu Kliubas laikys mėnesi
nį susirinkimų bažnytinėj svetainėj, 
68 gatvės ir Washtenaw Avė. rugsė
jo 30 dienų, 2 vai. po piet. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti į šį 
susirinkimų ir atsivesti naujų narių 
dėl ^prisirašymo Kliubų. šitas su
sirinkimas bus labai svarbus, nes 
patišenai randas pagaminti dėl pasi
rašymo kas link taisymo Marųuette 
Parko ir pravedimo gatvekarių Wes- 
ern Avė ir Kedzie Avė tiesiai į mies
tų. Fi B., koresp.

TAUTINĖS PARAPIJOS PASL 
LINKSMINIMO VAKARAS įvyks 
nedėlioj. rugsėjo 29 dienų, Parapijos 
svetainėj, 3501 South Union venue.

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia

KUN. LINKUS ir KOMITETAS

CLASSIFIEDADS

Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Overhaųling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai. apskaitliavimas, towing dy
kai. ; /

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
Biznio' Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.
—O—

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furnitūre and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408----- o.—

KURIE norite turėti koki nors 
insurance ant namo, fornišių, auto
mobilių, ar kito ko, priduokite savo 
vardų ir adresų tuojaus. Brangios 
vertės suprizas dovanai dėl jūsų yra 
kuris jus nudžiugins. Kazys Urnikas 
Adresuokite Chas Umich, 56 W. 
Washington St. Room 514, ChicagO, 
Illinois.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčeriųs dėl 
bile kurio biznio įskaitant 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.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

IŠ PASAULINĖS parodos malkos, 
ilgos ir 
1% tono — $5.50 pristatytas.

trumpos. Vežimas
Republic 6100

apie

PARDAVIMUI National Cash re- 
gesteris, nisdai. 2637 W. 71 Street, 
Republic 6051. •

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

REIKIA patyrusiu moterų sorla- 
vimui skuduru Continental Paper 
Grading Co„ 1623 Lumber St.

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverna. Patyrimas nereikalingas. 
Lengvas darbas. 1519 E. 63 St. 

—O— •

REIKIA merginos prie namu dar
bo — yra vaikas — Biskį skalbti — 
Nuolat darbas — Vakarais galės va
žiuot namo. 4102 S. Artesian.

TAVERNAS IR 
VIEŠBUTIS

Parsiduoda moderniškai įrengtas 
tavernas ir viešbutis su 36 kamba
riais. IŠfornišiuotas su visais pa
togumais ir pilnai užimtas. Restau
racija ir didelė vieta dėl parengimų. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Arti 
prie III. Central stoties ir prie did
miesčio. Patyręs žmogus gali pasi
daryti gera pelnų ant investmanto. 
Rendos tik $150 į mėnesį. Lysų 
gaus pagal susitarimų. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant ūkės ar na
mo. Kreipkitės ypatiškai:

SOUTH CENTRAL 
HOTEL

1245 So. Michigan Avė.
REIKIA merginos prie namų dar

bo. Geri namai. Gyvenimas vie
toje. Belman, 6525 N. Mozart St.

Help Wanted—Male-Female

TAVERN pardavimui, naujo sty- 
liaus fikčeriai, su laisniu, bargenas. 
Yra gyvenimui kambariai. Parduo
siu už pirma geriausi pasiūlymų.

1762 W. 47 St.

REIKIA inteligentiško vyro arba 
moteries, kurie kalba lietuviškai ir 
angliškai, specialiam darbui, Naujie
nos, Box 330.

PARDUOSIU tavern visų arba pu
sę. biznis išdirbtas gerai, v priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

10744 So. Miichigan Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKĮ NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CENTŲ .... --- -------------------
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 

. SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

Už SYKĮ. SKAITYTOJAI

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

ADAMS
143rd St. ir Archer Avė. 

Lockport, Illinois.

IEŠKAU darbo į saliunų už por
teri ar bartenderi. esu patyręs, ar- 

Esu 
Atsi- 

6609 South
ba galiu dirbti ant farmos. 
49 metu, nerūkau ir negeriu, 
šaukite Joe Izdonas, 
Campbell Avė.. Chicago.

IEŠKAU darbo už namo prižiūrė
toja, moku visoki darba, esu inži
nierius, turiu daug patyrimo. Vincas 
Rukštelis, Tel. Victory 5080. .

Furnished Rooms
ŠVIESUS, frontinis kambarys ren- 

don, vienai ypatai. Gali vartoti 
virtuvė. 4547 S. Talman Avenue. 
antros lubos.

KAMBARYS rendon, šviesus, kar
štu vandeniu šildomas. Visi patogu
mai, pavieniam ar vedusiai porai — 
Gali valgi gamintis.

7115 So. Honore St.

KAMBARYS ant rendos pavieniui 
arba vedusiem. 3357 So. Lowe Avė. 
1 floor.

RENDON didelis apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos, su vi
sais patogumais. Bridgeporte, 3324 
!So. Emerald Avė., 1-mos lubos.

For Rent
STORAS ir 4 kambariai ant ren

dos. Kambariai iš užpakalio. Pigi 
renda. 4649 S. Washtenaw Avė.

RENDON 5 kambariai vedusiai 
porai be vaiku, prie 1 ypatos, na
mu savininko, 
$10.00 i mėnesi, 2856 W. 39th St.

Brighton Parke,

ANT RENDOS 6 kambariu flats. 
pečiais apšildomas, renda prieinama, 
gera apielinkė, kambariai šviesus, 
antros lubos. 4517 S-. Fairfield Avė

ANT RENDOS 6 kambarių flatas 
pečium apšildomas, kampinis namas, 
$24.00 mėnesiui.

4359 S. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Exchange—Mainai
DVI KAMPINĖS biznio prapertės 

— 2 Storai ir du flatai ir vienas 
štOras ir flatas, modemiški, norime 
mainyti ant ūkės netoli Chicagos. 
1036 E. 93rd St* Tel. Regent 5036.

MAINYSIU 155 akrų farma, Mi- 
chigan valstijoj i narna. Yra gyvu
liai, padargai, javai. Farmerys Chi- 
cagoj. 3037 So. Throop St.

MAINAI, greitu laiku išsimaino 
bekernė ii* grosernė, fikčeriai ant 
mažo namuko nepaisant apielinkės 
arba ant automobilio. Galima ma
tyti ir nedėlioj. Pasiskubinkit, 5744 
S. Union Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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.

KONTRAKTORIAI ir investoriai. 
Jūsų paskutinė proga nusipirkti že
mės akrų kainų prie \95th St. ir 
Cicero Avė., Oak Lawn. Priverstas 
parduoti, reikia pinigų — 7% akrų 
žemes (1% skvero miesto blokų) 
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.

STEBUKLINGAS BARGENAS
2 fletų po 6 kambarius, gražiau- 

sis 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 morgičlus. Skubinkite 
pasinaudoti proga. Yards 0145, 4559 
So. Paulina St.

ANT MAINU Brighton Parke. 2 
flatų medinis namas po 5 kamba- 

išsimaino ant 2 arba 4 flatų 
čiu, iišsimaino ant 2 arba 4 flatų 
mūrinio namo.

Turim visokiu kitokiu bargenų na
mu ir farmų. Galima pigiai pirkti 
arba

&U,

mainyti.
C. P. SUROMSKIS 

5407 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 5089

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

PARDAVIMUI 2 apartmentų mū
rinis namas. 2 karų garažas. Taip
gi 9 kambariu rezidencija, yra stik
liniai porčiai, gera transporlaicija, 
nebrangi. 7830 Stewart Avė.MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI I 

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

GOLDSTEIN, 
914 Maxv*eU St

L ir bub- 
ši orkestrą yra ge-tingo dėmesio užsitarnaująs nuotojui

narys smuikų skyriuj. rąi žinoma Chicagoje ir groja
Grupė iš keturių jaunų ir daugumpj didžiausių baliųį

malonių ponių, .Chicagos Wo- Muzikantai norintys išbandy-

narys smuikų skyriuj.
PARDAVIMŪI bučernė, biznis iš- 

dirbtas 13 metų, taipgi ir tavern. 
iš priežasties per daug darbo —- 
Atsišaukite 4058 S. Mat>lewood Avė.

Simfonijos orkestros mo kreipkitės, j Stephens Mu
sių Studio, 4142 Archer Avė.

Reikalavimai: turi būt lietu
vis ir ne senesnis, kaip 22 me^ 
tų amžiaus

men s
narių pareiškė entuziazmo pa
žinčiai su musų grupe ir pri
sižadėjo atlankyti tiek repėti- 

pini- ei jų, kiek tik galima bus.

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

PARDUOSIU arba mainysiu 4 
pagyvenimu murini narna i nauja 
namų. įnešti tiktai $500. Kitus 
ant lengvo išmokėjimo. 3218 South 
Lime St. Boulevard 3444.

PARSIDŪODA grojiklis pianas 
pigiai 25 dol. su 40 rolių, geram sto- 

3623% Emeraldvyj, G. Arison 
Avenue^

■........................ J..........

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

919 W. 35 St.

IPATINČAS BARGENAS — Mu
ro 2 flatai — 4 ir 6 kamb. ant Brid- 
Seporto — tik $1,650. Daug kitokių 

argenų visur. Kreipkitės laišku į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. Box




