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Žuvusiųjų Lakūnų Laidotuves Bus Ketvirtadieny
Dariaus - Girėno Lėktuvą 

Buvo Slapukas?
Žuvusių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
kūnai šiandie lėktuvu bus parvežti Kaunan

I ■■■—■■ ur I

CHICAGO.—Į žuvimų lietuvių lakūnų, Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tapo įterpta misterija,—kad lėktuve buvo ir tre
čias žmogus, veikiausia kokis slapukas.

Ta stebėtina žinia atėjo iš einančio valstybės sekretoriaus 
pareigas VVilliam Phillips, kuris oficialiai pranešdamas Steponui 
Dariui, žuvusiojo lakūno pusbroliui, apie mirtį abiejų lietuvių 
lakūnų, gale telegramos priduria, kad “ir trečias narys įgulai 
taipjau esąs žuvęs” (“Third memkr of crew also reporteo 
killed”).

Niekas nežino apie joki trečių žmogų, kuris butų skridęs su 
lakūnais. Negi jokia žinia nemini, kad butų buvęs rastas ir tre
čias lavonas.

Jei tas tiesa, kad lėktuve buvo ir trečias žmogus, tai juo 
galėjo būti kokis slapukas, kuris slapta įsigavęs į lėktuvų ban
dė “zuikiu” nuskristi į Lietuvą. Tokių atsitikimų jau yra buvę. 
Ir jeigu tokis slapukas tikrai buvo, tai gali išaiškinti kodėl la
kūnai pirm laiko pritruko gasolino: tokio slapuko gabenimas 
suvartojo daug daugiau gasolino ir lakūnai nepabaigę kelio ga
solino pritruko ir susidaužė bandydami nusileisti nakties tam
soje. Bet žinia apie tą slapuką yra labai abejotina, nes jei jis 
butų buvęs surastas, tai Vokietijos žinios tikrai butų apie jį 
pranešę.

Žuvusieji lakūnai bus 
laidojami Kaune šį 

ketvirtadienį
Laikinai bus palaidoti kapinių 

koplyčioj iki bus pastatyti rū
šis ir paminklas, šiandie kū
nai bus parvežti Kaunan

Lakūnai Darius ir Gi
rėnas žuvo tik 400 
mylių nuo Kauno

I '

Gasolino bakai buvo tušti ir 
žuvo ieškodami vietos nusi
leisti. Užrašai rado, kad jie 
niekur neklaidžiojo

KAUNAS, liepos 18. [ELTA]. 
—Liepos 18 d. popiet žuvusių 
lakūnų —Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno—kūnai sudedami 
iš Berlyno atvežtuosna kars- 
tuosna. Liepos 19 d. 8 vai. ry
te, lydimi Aeroklubo atstovų ir 
pasiuntinėbės narių su Lietuvos 
atstovo pavaduotoju Dymša 
pryšaky, tautinėmis vėliavomis 
apdengti ,karstai bus iškilmin
gai 10 vai. ryte, atvežti Stetti- 
nan, kur lauks trimotirinis lėk
tuvas, kuris startuos 11:30 vai. 
14 vai. (2 vai. po piet) lėktu
vas bus Karaliaučiuje, o 16 vai. 
(4 vai. po piet) bus Kauno ae
rodrome, ku‘r žuvusius didvy
rius sutiks vyriausybė ir vi
suomenė ir palydės bazilikon 
(katedron).

Liepos 20 d. bus pamaldos 
bazilikoje, kurias celebruos 
arkivyskupas.

SOLDIN, Pomeranijoj, Vo
kietijoj, liepos 18. — Padeng
ti didele oazių vėliava ir gėlė
mis, kūnai dviejų Chicagos lie
tuvių lakinių, Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno, kurie nuga
lėjo audringąjį Atlantiką, bet 
rado mirtį Pomeranijos miškuo
se, susidaužius jų lėktuvui Li
tuanica, dabar yra pašarvoti 
Soldin kapinių koplyčioj. šeši 
rudmarškiniai oazių kareiviai 
sudaro garbės sargybų.

Abu lakūnai, kurie bandė iš 
New York o nuskristi be susto
jimo į Kauną, atliko sunkiausią
ją kelionės dalį—perskrido At- 
lantikų, į apie 38 valandas pa
darė 4,500 mylių ir žuvo tik už 
400 mylių nuo savo kelionės ti
kslo. Nors jie ir žuvo, bet jie 
įrodė, kad juos reikia priskai- 
tyti prie pasaulio didžiųjų la
kūnų.

Iš bazilikos bus lydimi Kauno 
kapinėsna, kur lakūnai b irs lai
kinai padėti kapinių koplytėlėj, 
kol bus pastatyti rasis ir pa
minklas.

ELKO, Nev., liepos 18. —Jack 
Dempsey, buvęs čempionas 
kumštininkas, šiandie apsivedė 
su aktore Hannah Williams

Ko R RS"
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana 
tauta:

Veikiausia lietus, biskį vė
siau.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 
8:22.
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Pomeranijos miškuose, Vokietijoj, susidaužęs lėktuvas LITUANICA, kuriame žuvo du chicagiečiąi lietuviai lakūnai, Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. Nelaimė įvyko sekmadienio naktį, tuoj po vidurnakčio, kai lakūnai perskridę Atlantiką, artinosi 
prie Lietuvos sienos, ir buvo tik 400 mylių ittio Kauno. (Fotografija perduota iš Berlyno į New Yorkų per mdio ir iš New 

Yorko aeroplanu “Naujienoms”, Chicagoj. International News Photo, Ine.).

Soldin. Jų gasolino bakai buvo 
visai tu*šti<-) yf/jt

i , . jį.
Girėans buvo išmestas iš lėktuvo

Darius liko palaidotas po lėk
tuvo laužais. Girėans, kaip ma
tyt, buvo išmestas iš lėktuvo, 
lėktuvui užgavus medžius, nes 
jos kūnas rastas kiek toliau nuo 
sudaužyto lėktuvo.

Laikraščiai praneša, kad vi
durnaktį aeroplanas nušvietė 
miškų darbininkų kempę. Spė
jama, kad tai ir buvo Lituanica, 
ieškodama, vietos nusileisti.

ten gir- 
Galway

reiškia-

Išrodo, kad Alaba- 
moj laimėjo šlapieji

Pirmieji -vakarykšio balsavimo 
daviniai rodo, kad didžiuma 
balsų paduota už prohibicijos 
atšaukimą

BIRMINGHAM, Ala., liepos 
18.—Kova už prohibicijos at
šaukimo ratifikavimą persimetė 
j sausąsias pietines valstijas. 
Pirmas išbandymas pietinių val
stijų sentimento įvyko šiandie * 
Alabamoj, kur šiandie įvyko 
rinkimai valstijos konvencijos 
prohibicijos atšaukimo ratifika
vimui.

Atėję dar neskaitlingi pirmie
ji balsavimo daviniai rodo, kad 
didžiumų balsų gauna prohibi
cijos atšaukimo šalininkai. /

Demokratai vedė smarkia 
kampaniją, kad prolūbicijos at
šaukimas butų ratifikuotas, tiro 
tarpu republikonai vedė agitaci
ją už palaikymą prohibicijos. 
Todėl niekuriuose republikoniš- 
kuose distriktuose didžiumas 
balsų laimėjo sausieji.

šlapieji mano ,kad kai bus 
suskaityti visi balsai, tai pasi 
rodys ,kad Alabama 2 balsais 
prieš 1 pasisakė už prohibicijos 
atšaukimą.

Siuvėjos streikuoja 
fitieŠ^e^akeriČiamas 
i • darbo sąlygas

Arkansas irgi, išro 
do, šlapias

■ darbo sąlygas

Illiąois alaus įstaty
mai esą nelegališki

die- 
,La

CHICAGiO.—Prieš kelias 
nas sustreikavo siuvėjos 
Mode Carment Co., 711 W. Lake 
St., prieš nepakenčiamas šioj 
moterų rūbų siuvykloj darbo 
sąlygas ir nepaprastai žemų mo
kestį. Daugelis mergaičių slap
ta dirba net po 60 valandų sa
vaitėj ir uždirba tik $3.50 iki 
$7 į savaitę. Kompanija, kad 
paslėpti nepaprastai ilgas dar
bo valandas, pati įspaudžia 
laikrodžius ir vakare užrakina 
darbininkes, kad inspektoriai ne
užkluptų.

Streikierėms atėjo į pagelbų 
turtingosios 
gos Moterų 
streikierėms 
vę-

ROCKFORD, III., 1. 18. —Pa
vieto teisėjas Lidell nusprendė, 
kad Illinois įstatymai, kurie le
galizuoja pardavinėjimų 3.2 
nuoš. alaus, yra nekonstitUci- 
niai. O nekonstituciniai todėl, 
kad alaus pardavinėjimo regu
liavimų paveda pavietų komisio- 
nieriams, kurie neturi teisės 
nustatyti aiškinimą kriminalių 
nusidėjimų.

Lakūnas Post pasie 
kė Irkutską

moterys iš 
Kliubo ir 
pikietuoti

Chiea- 
padeda 
dirbtu-

Harriman sugryžo 
atiduotas beprot

namiu
NEW YORK, 1. 18. — Už ke- 

tūrių valandų po to, kai jo $25,- 
00 kaucija liko panaikinta ir į- 
sakyta jį areštuoti, bankierius 
Harriman sugryžo į sanatoriją 
iš kurios jis jau antrą karta 
buvo pabėgęs.

Sugryžo. jis visas šlapias, nes 
kaip sakėsi atvežusiam jį taksi 
šoferiui, jis ką tik išlipęs iš 
upės.

Už poros valandų po to> 
sėjas Caffey pasiuntė jį 
protnamin.

LITTLE ROCK, Ark., liepos 
18.—Arkansas šiandie rinko
valstijos konvenciją prohibicijos 
atšaukimui ratifikuoti. Pirmie
ji dar visai maži rinkimų 
niai rodo, kad šlapieji 
mėjo ir šioj labai sausoj 
tijoj.

davi- 
lai- 

vals-

Amerika grūmoja 
ekonominei kon

ferencijai

tei- 
be-

Sudaužyto lėktuvo likučiai, 
kurių dar nespėjo išnešioti su- 
venirų rinkėjai, yra stropiai 
saugomi nazių kareivių tolimes
niems tyrinėjimams.

Visi ikišiol padaryti tyrimai 
rodo, kad lakūnai, pritrukę ga
solino, ieškojo tinkamos vietos 
nusileisti ir susidaužė miške, 
nakties tamsoje klaidingai pa
skaitę žalias tankaus miško vir
šūnes už žaliuojančių pievą.

Tikėdamies, kad teks nusi
leisti ir galbūt susidaužyti, pir
miausias jų rupesnis buvo dėl 
saugumo laiškų, kuriuos jie ve
žėsi iš Amerikos. Jie maišą su 
laiškais išmetė Berlinscher kai
me, tikėdamies, kad radėjai per
siųs laiškus kam jie buvo ad
resuoti. Neužilgo po to jie 
susidaužė miške ties netolimu 
Kuhdamm kaimu, 8 mylios nuo

Aviatorius stebina tiesi lietu
vių lakūnų kelionė

Rasti Dariaus ir Girėno kelio
nės užrašai rodo, kad jie skrido 
labai tiesia linija. Amerikos 
kontinentų jie apleido ties Rag- 
ged Harbor, Newfoundland sa
loj ir po to skrido tiesiai į Ai
riją, perskrisdami per ją į pie
tus nuo Gahvay. (Juos 
dėjo, nors ir nematė, 
policistas).

Aviatorių rateliuose
mas didelis nusistebėjimas, kad 
lietuviai lakūnai įstengė išlai
kyti savo Lituanicą tokiu tiesiu 
keliu, niekur iš to tiesaus ke
lio neiškrypdami, nors jie va
dovavosi vien tiktai kompasu, 
neturėdami jokių moderniškų 
navigacijos įrengimų.

Jau atvyko Lietuvos legacijos 
atstovas ir iš Berlyno tapo at
siųsti du karstai, kuriuose žu
vusieji lakūnai pašarvoti, šian
die atvyksta keturi Lietuvos ka
rininkai, kurie rytoj lakūnų ku
lius automobiliais išveš į Stet- 
tiną, iš kur jie aeroplanais bus 
nuvežti į Kauną. I

Visa Lietuva liūdi žuvusių 
lakūnų

KAUNAS, liepos 17— žuvu
sieji lakūnai, Steponas Darius ir 
Stasys Girėans bus valstybės 
palaidoti su didžiausia garbe. 
Valdžia paskelbė tautos gedėji
mų ir įsakė Berlyno legaci j ai nu-

Trockis išvažiavo 
Italijon gydytis

TSTANBUL, Turkijoj, 1. 18. 
—Leonas Trockis, apsirūpinęs 
Turkijos pasu, su savo žmona 
vakar laivu Bulgaria išplaukė į 
Italiją. Pasigydęs kiek lf laiko 
Italijoj, Trockis keliems mėne
siams vyks i Korsiką. Jis išvyko 
Italjios valdžios leidimu.

RYGA, 1. 18. —Amerikties la
kūnas Wiley Post, kuris vienas 
skrenda apie pasaulį šiandie pa
siekė Irkutską, centralinėj Si- 
berijoj.

Jis manė iš Maskvos skristi 
tiesiai į Chabarovskų. Tečiaus 
audros Uralo kalnuose privertė 
jį du4 sykiu nusileisti iki jis 
gerokai paklaidžiojęs ir visiškai 
nuvargęs pasiekė Novosibirską. 
Tečiaus nors ir raginamas pa
silsėti, jis tuoj aus iš ten išskri
do į Irkutską, kad jį dar su 
šviesa pasiekti. Irkutske jis ir 
nakvos, nes jo “robotas” suge
do, tinkamai nebevaldo lėktuvo 
ir todėl Post vengia skristi 
naktį.

Vokietija vėl pakėlė 
muitus taukams

pirkti karstui aviatorių kū
nams, kurie bus nuvežti į Stet- 
tin, Vokietijoj, o iš ten bus 
pargabenti į Kauną aeroplanais.

Visa šalis giliai liūdi žuvusių 
lakūnų, kurie nors augę Ame
rikoj (abu jie yra gimę Lietu
voj), buvo visa širdžia atsidavę 
Lietuvai ir savo drąsiu žygiu 
norėjo Lietuvą plačiau išgarsin
ti ir tuo pasitarnauti šiai mažai 
respublikai. Jų rengimasis ke
lionėn tad Lietuvoj bu’vo seka
mas su didėliu susidomėjimu.

CHICAGO.—Lottie Jerzak, 14 
m., 3426 W». 39 St., prigėrė ak
menų laužykloj prie 31 ir Ci
cero Avė., kuri dabar yra pa
versta j šiukšlynų. Jos sesuo ir 
kita mergaitė liko išgelbėtos. 
Jos nuėjo į šiukšlynų šio to pa
sirinkti ir įkrito giliau vande
nin.

CHICAGO.—Amerikos Mėsi- 
nininkų Institutas paskelbė, kad 
Vokietija vėl pakėlė muitus įve
žamiems taukams. Muitai po lie
pos 19 d. sieks arti 16c už sva
rų. Tuos muitus netiesioginiai 
sumoka pats pirkėjas, nes ant 
tiek pakilu produktų kainos.

Amerika kasmet eksportuoda
vo j Vokietiją 150,000,000 svarų 
riebalų. Nemažai tautų eks
portuodavo ir Lietuva, šis Vo
kietijos pakėlimas muitų skau
džiai palies ir Lietuvos mėsos 
pramonę.

LONDONAS, 1. 17. — Ame- 
rikos atstovas prigrūmojo eko
nominei konferencijai, kad 
Jungt. Valstijos galbūt nedaly
vaus pasaulio konferencijoj, 
nors ji vėliau išnaujo susirink
tų.

Kadangi aukso blokas pastoja 
kelių net ir tiems susitarimams, 
kurie yra 
kos dolerio
Europos nuoširdumas 
išbandytas 
Amerikos 
įstatymus 
ir sidabro.
šį kartų atsisakys priimti tuos 
pasiūlymus ,tai Amerika galbūt 
atsisakys dalyvauti tolimesnėse 
sesijose.

nereikalingi Ameri- 
stabilizavimo, tai 

busiąs 
šią savaitę, kada

delegacija pasiūlys 
kontroliavimui vario 

Jei aukso blokas ir

Naujas “Naujienų” 
Telefonas 

CANAL 8500

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

LieposRYMAS, liepos 14 
mėn. skaičius bedarbių Italijoj 
sumažėjo 116,000 ir dabar vi
joje šalyje yra 884,000 bedar-

Tiktai Doleriais
• j” • ry ’ į? • •. •» f Vi* *

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
į,. Pittsburgh, Pa.

Pasaulinės Parbdos Lietuvių 
Dienos Atbalsiai

Liepos 16 d. šiandien Chica
gos Pasaulinėje 'Parodoje yra 
Lietuvių Diena. Daug Pitts- 
burgho lietuvių (kurie tik ga
lėjo) išvyko į Chicagą ir da
lyvauja Lietuvių iškilmėse. O 
kurie negalėjo nuvykti j Chi
cagą, tai atsisėdę prie radio 
laukė su nekantrumu perduo
dant Lietuvių Dienos progra
mo iš Chicagos.

Skaitėme lietuviškuose laik
raščiuose, kad Lietuvių Dienos 
programas bus perduodamas 
per radio ir bus girdimas nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, ir kad 
dainuos 700 balsų choras bei 
gros 100 muzikantų orkestras; 
taip pat kalbės žymus kalbėto
jai. Lietuviškų laikraščių pra
nešimus patvirtino Pittsburgho 
amerikonų šios dienos dienraš
čiai ir pranešė, kad Lietuvių 
Dienos programas bus perduo
damas per radio, National 
Broadcasting sistemą, ir bus 
girdima iš Pittsburgho stoties 
VVCAE nuo 4:30 iki 5 vai. po 
piet Pittsburgho laiku. Per Co- 
lumbia Broadcasting sistemą 
iš ‘Pittsburgho stoties WJAS 
bus girdima nuo 5:15 iki 5:30 
vai. po pietų. Todėl visi Pitts
burgho lietuviai laukė su ne
kantrumu virš pažymėto laiko, 
kaipo pirmo istorinio įvykio, 
kur lietuvių daina taip plačiai 
suskambės po platųjį pasaulį.

Šiandien yra nepaprasta die
na ne tik tarp Pittsburgho lie
tuvių, bet ir tarp visų Ameri
kos lietuvių ne tik dėl Lietu
vių Dienos programo perdavimo 
per radio tinklą, bet ir dėl lie
tuvių lakūnų kapitono S. Da
riaus bei S. Girėno išlėkime 
per Atlantiko žiaurųjį vande
nyną. šeštadienį ir šiandien 
ne tik laikraščiai, bet ir per 
radio pranešama, kad lietuviai 
lakūnai išlėkė per Atlantiką ir 
skrenda į Kauną... O kas iš 
Amerikos lietuvių nėra girdėję 
apie lietuvius lakūnus ir apie 
jų besirengimą skristi į Lie
tuvą? Visi.

Sukinėjame radio nuo vienos 
stoties ant kitos ir vis klauso

Garsioji Jehol Llama pagoda 
(bažnyčia), dailiausias chinie- 
čių kūrinys, Jiuris tapo atvež
tas j Chicagos pasaulinę paro
dą ir pastatytas visų pasigerė
jimui. Žmonės iš tolimų kraš
tų važiuodavo pamatyti šią pa
godą, šį senosios Chinijos ne
paprastai gražų kurinį. Dabar 
ją, visame jos gražume galima 
matyti ir Chicagoje. ši pago
da randasi netoli Hali of 
Sfeience. Chiniečiai jau ke
lis sykius protestavo, kad šį 
jų brangų protėvių kurinį į 
parodą atvežė jie, o japonai, 
kurie pasigrobė Jehol provin
ciją, kur ta pagoda ir radosi. 

mės, ar neišgirsime kokių ge
rų naujienų Apie h’ėtUvių lakū
nų laimingą misilėidimą Kaune. 
Nieko nesigirdi, nors apie ame
rikonų lakūną Post radio pra
nešė žinią iš Berlyno, kad jis 
laimingai nusileido. Post tik 
apie vieną valandą ir penkiolikę 
minntų pirmiau išlėkė, ncgh 
lietuviai lakūnai.

Nors mes ir nieko da kol 
kas negirdime apie lietuvius 
lakūnus, bet dauguma musų 
įsitikinę, kad lietuviai turės 
pasiekti Kauhą.

North Sidės lietuvių visos 
draugijos šiandien turi suren
gusios Adomo Sodne bendrą 
pikniką ir per Pittsburgho Lie
tuvių Radio KliUbo programą 
praneša, kad Lietuvių Dienos 
programą galima busią girdėti 
ir piknike. Antanas Katilius 
turįs pritaisęs radio Adomo 
Sodne su “iaud spykeriais” 
(garsiakalbiais). Mes ir ruo
šėmės važiuoti į pikniką ir ten 
klausyti programo. Bet dan
gus ėmė niauktis, žaibai žai
buoti, perkūnas lialadotis ir, 
ant galo, pradėjo lyti. Tad nu
tarėme likti namie ir klausyti 
Lietuvių Dienos programo. Jei 
nustos lyti, tai po programo 
važiuosime į pikniką.

štai jau ir prisiartina tas 
laikas, kada turi būt girdimas 
programas (4:30 vai.). Mes 
jau turim užsistatę savo ra
dio ant tos stoties (W. C. A. 
E.) ir laukiame, skaitydami 
miliutas, kada prasidės. Nu
gi ir prasideda, bet ne lietu
vių, o italijonų. Jaučiamės 
apsivylę. Nežinome kame da
lykas. Klausiame vienas ant
ro, kas galėjo atsitikti; kad 
kad lietuvių programo nėra. 
Buvo garsinta ant to laiko, o 
čia italijonai. šaukiame per 
telefoną į studiją ir klausia- 
■mė, kas atsitiko su Lietuvių 
Dienos programų. Atsako, 
kad lietuvių programas ati
dėta; busiąs 30 minntų vė
liau. Pasirodė, kad ne mes 
vieni šaukėme į studiją, bet 
šimtai. Už 15 minntų studi
ja davė žinoti visiems klau
sytojams, kad Lietuvių Dienos 
programas bus apie valandą 
laiko vėliau, negu buvo gar
sinta.

Užsistotume savo radio ant

Papa Pius nešamas Corpu^s Christi ptočesijoj Vatikane
■ ..iu ..rt.e. ~r - .j, h »-■

Nora Gugienė

(k)lnmbia Broadcasting siste
mos stoties XV. J. A. S. Pagal 
garsinta laiką girdime prasi
deda Lietuvių Dienos progra
mas ir ponia 
perstatoma vesti programą. Po
nios Gugienės balsas malonus, 
žodžiai aiškus. Tik choristai 
tur būt da nebuvo susiorgani
zavę, — kalbėjosi tarpusavy
je. Girdėjome, taip pat šau
kiant: “Vaivada, Vaivada”. 
Netrukus viskas susitvarkė ir 
pasigirdo choro ir solisčių 
dainavimas. 15 minntų greit 
prabėgo. Jaučiame pasitenki
nimą, kad Columbia Broad- 

liko į laiką ir punktuališkai.
Sukame savo radio ir vėl 

ant tos stoties, kur italai buvo 
paveržę iš lietuvių vietą. Lau
kiame, kada čia prasidės ža
dėtas Lietuvių Dienos progra
mas. Da vis girdisi italų la
kūno generolo Bailio kalba, 
ovacijos ir triukšmas, ypač 
tuose tarpuošd,’ kiidft genero
las ulini fašistinę Italiją ir 
Miissolini.

Prasideda ir lauktas Lietu
vių Dienos programas, iš sto
ties W. C. A. E. Viskas buvo 
kuo geriausioje tvarkoje. Bu
vo malonu klausytis ne lik 
choro ir Babravičiaus daina
vimo, bet ir prof. Senn’o bei 
Lietuvos ministerio B. K. Ba
lučio kalbų. Ponia Gugienė 
tikrai gabiai vedė programą.

Tokiu budu ir mes pittsbur- 
ghiečiai, kurie neturėjome 
laimės nuvykti į Chicagą, jau
tėmės kaip ir Chicagoje bū
dami ir dalyvaudami Lietu
vių Dienos iškilmėse.

Po programo nuvykome į 
pikniką ir suėjome su dau

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE
Šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

35-th STREET BEER GARDEN 
817 WEST 35-th STREET .

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Užkviečiam Pasaulinės Parodos Svečius
PAS MUS YRA VIETOS DEL NAKVYNĖS.' 

Užlaikome švarią Lietuvišką Užeigą Northsideje — geras, šaltas
alus ir užkandžiai.

M. POPIERA ir J. DRAUGELIS, Sav.
1703 N. Crawford Avė. Tel. Albany 9236

DRAUGIJOMS:

Bismark Alaus Skyrius Roselande
BISMARK yra augštos ruši’cs ALUS, kuris liepos 1 dieną 
pasirodė ant marketo.
Roselartde įsisteigė BISMARK ALAUS skyrius, kuris ap
rūpins visą apielinkę BISMARK ALUM.

SKYRIUS RANDASI ADRESU
10611 Edbrooke Aventu^isį < I-

; j ^ Telefonas 'Piilhnan 7013
;Užsakymus priimame bil'e laiku ir greitai išpildome.

Arthiir De Vrieš ir Chas. Yurszis
.Savinjpkai 3^;; ... ......

> ' *&*>■• -i

giau lietuvių. Visiems pati
ko Lietuvių Dienos programas, 
tik visi buvo nepatenkinti, 
kam italams imvo užleista lie
tuviams skirtas laikas.

S. Įlakanas.

BfooMyn, N. V.
RADIO

Broad-Kviečiant Uhiveršal 
cRsting Corp. radio stočiai W. 
L. W. L. (1100) Ncw York 
per savo vedėją George P. 
O’Brien, ansamblis LIETU
VOS DAINA, vadovaujant 
Violetai Tanikiutei, duos iš 
eilės trečią ir ketvirtą radio 
programą, ketvirtadieniais, lie
pos 20 ir 27 dd., 7:45 iki 8 va
landos vakarų. klaUšovai, 
kurie pageidaujate, kad an
samblis išpildytų tam tikras 
dainas, arba pądbryti pasta
bų kaslink programos, prašo
me pranešti sekančiai, — LIE
TUVOS DAINA — Ensemble, 
Station XV. L. XV. L., 415 W. 
59 SI., Nėw York, N. Y. Jeigu 
pageidaujama, pranešimus ga
lima siųsti anšėmblio reikalų 
vedėjui sekančiai: LIETUVOS 
DAINA c-o Antanas- Eimutis,

Visi pageidavimai bus anšam- 
lio pastebėti ir, jei aplinkybės 
daleis, teigiamai išpildyti.

— .7. A. A.

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

Mm

LIETUVOS ŽINIOS
-----U,-----------

JtthgtttVės iii pinigus 
ir liūdnas galas

žentas nužudė uošvius

KAUNAS. — Kauno apygar
dos teismas sprendė antrą žiau
rios žmogžudystės bylą, kurioj 
kaltinamas buvo žentas. Šios 
tragedijos siužetas toks:

Žiežmarių V.!, KlėiMškių km. 
gyventojas 5Pr. No/eik!a mylė
jo Vieną neturtingą merginą ir 
kai pasitaikė turtinga, nors 
Noreikai ir nepatinkama, jis ją 
vedė. Vedė dėl to, kad turtin
goji m'ergina dar prieš ištekė
dama Noreikai davė, slaptomis 
nuo tėvų apie 4,600 lt. Po su
tuoktuvių gero gyvenimo vis 
tiek nebuvo: Norėika savo 
Žmonos negerbė ir slapta my- 
lėjoš su pirmąja margina. Dėl 
to Noreikų šelmėj kilo vaidai, 
įtarih’ėjimai, Vieni kitūs skriau
dė. Noreika iš Uošvių buvo pa
griebęs keliolika tūkstančių li
tų Vėksėlių ir išėjus vagystei 
aikštėn, pateko kalėjitnan, bet 
geraširdžiai ttošviai jį iš kalė
jimo vadavo, padėjo užstatą.

Pagaliau Noreika suYnanė sa
vo žmona nūsikratyti ir su 
meiluže bėgti Amerikon, bet 
nėra pinigų. Uošviai dar turi 
pinigų, tai praėjusią vasarą 
rUgp. rnėn. Ndreika nakties 
metu abu Uošvius miegančius 
nužudė. Tarnaitę |prašė saky
ti, kad jiš tą naktį miegojęs 
namie, nors iš tikrųjų namie 
nenakVOjo, o rytą persirengė 
kitais drabužiais. ir buvo susi
nervavęs. Tačiau po ilgų tyri
nėjimų nusikaltimas išėjo aik
štėn ir Noreika 
kaltinamuoju. Jis 
gynės.

Apyg. teismas, 
neabejotinų įrodymų, Noreiką 
pasmerkė višą amžių kalėti.

patrauktas 
visą laiką

turėdamas

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patafnaviffttt

Darb
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles < 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etč.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamoš Kftygbš yfa 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakomo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais ahtgalviais.

Skaudi katastfot^

Birželio 15 d. 
į Biržtts J. JUkohiš

BlHžAf.
važioto
dviračiu. Plente Biržai —- Va
balninkas susitiko automobilį 
U. 8 ir sti jWd taip šmafkiai 
susidūrė, kad dviratis buvo 
sulaužytas, o J. Jukonis per . i '

TAIP TIKRAI KAIP KAD JUS GYVI ESATE!
KAINOS PAKU

PILNAI PASINAUDOKI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ »n o
PASKUTINIU KAINU NUMAŽINIMU

Pirkit dabar, taupykit savo pinigus! 
DRESES! DRESES!

Vertės iki $1.85 
Dresės dėl visokių progų

Jokia moteris Chicagoje neturėtų pa- 
silikti be puikios DRESES. Net 
mergaites nei kūdikiai neturėtų likti K M
neaprupinti. , Mes neturime visų sai- ■ ■
zų visose spalvose ar styliuose, bet 
turėsime dresę kiekvienai moterei ir į ■ B 
mergairei pasirinkimui. ATEIKITE į H |j
j “OUTLETĄ”. “REALIZUOKI- į. .U - I 
te savo svajones, taupy- ■M m ■ 
kitę savo Pinigus apsl ® W
RENGKTE GERIAU UŽ MA- ■
ŽlAU.

Nustebinantis Išpardavimas 
Kautų

Vertes iki $5.00
Mes siūlome virš 200 visai naujų šio sezono kautų dėl 

. moterų merginų ir kūdikių. Nėra visų šaižų visose 
Y spalvose, bet kiekviena su

siras sau tinkamu. šie 
kautai buvo pardavinėja- Vg 
mi Chicago Mail Order H U IR fl M 
Katalioge iki $5.00. Ne- ^B ■
žiūrint ką jus nesakytu- UB H
mete, tie kautai yra tik- B
ras bargenas. Kitam pa- H WpB|
vasary dėl infliacijos šie 
kautai bus verti $10.00. M m H n ■
Pirkite dabar dėl ateinan- ■ B B B
čio rudens ir pavasario. BB
Outleto kaina .

Aukštesnes rūšies kautai radikališkai nupiginti

•p ą QnP Ą T> Ą • Yra svarbu kad jus dabar no-
A Aol zAIY/A. pirktumete dėl visos šeimos, ir
sutaupytumėte DOLERIUS, DEŠIMTUKUS IR CEN
TUS ŠIAME “OUTLETE TŪKSTANČIŲ BARGENŲ” 

j* ."'A,

511 !
SOUTH 'į
PAULINA (
STREET l

Open Daily 8 to b. ? i hurs. and Sat. tves Until 3:30 P. M.
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 V., Ketvirttdiėni'o ir Seštidrėnio vakarais iki iBD 

....   , ...... —— ........ fc A a. Ą a i   *......  
■- — - - . • ■...................m - -h-l ■■ .. ....... . —

BIZNIERIAMS

stiklą bet į nutOTAObilį ptiie 
šoferio įkHtd. Nukentėjęs tuo
jau buvo atgabentas į Biržus 
ligoninėn, kiir 20 vėl. tą ptf- 
Čią diebų mirė, bes galva Inr- 
VO fUdat^žyta. Dėl įvykio ve
dama kvota. Nustatyta, kad J. 
Jukonis bbvo beblaiVianie 
stovy, o aufoiYiolnliin silpnai 
veikė stabdžiai.

CHICAGO MAIL ORDER
OUTLET

Ii. /z.( a-9 M



Trečiadienis, liepos 19, 1933

tėvas

There were forty 
Lithuanians out to 

Lithuanian Day lašt 
vAnd * everyone of

to see our many Lithua- 
athletes in action.

(Pauliukiutės
Jos motina apsivedė 
Navicku ir dajjarti- 
gyvena farmoje In-

Garsaus amerikiečio piešėjo James A. M. Whistler kūrinys 
“Mano motina”, vertinamas $1,000,000, kuris iš Europos tapo 
atvežtas Chicagos pasaulinen parodon ir dabar yra išstatytas 

Dailės Institute.

Pauliukiutė yra 
metų amžiaus. 

Lietuvių Dienos

rageous men that have ever 
lived.

THE SINGING FOOL.

Kiek laiko pagyvenę 
tėvai kartu su Eva 
Lietuvą, kur praleido 
nūs metus laiko. Iš

< Eva kartu su tėvais
Chicagą ir apsigyveno lietuvių 

j uostinėje/ Bridgeport^ —J -
Chicagoje p-lė Pauliukiutė 

pradėjo lankyt pradžios mokyk-

_______ __ _____ :_______

Lietuvių Dienos Ka 
ralaitė

Eva Pauliukiutė
Eva Pauliukiutė, kuriai teko 

garbė Lietuvių Dienoje užimti 
karalaitės vietą, gimė nedide
liame Pennsylvanijos miestuke 
rugsėjo 6 d. 1916 m. Kai ji 
buvo vos tik kelių mėnesių am
žiaus, jos tėvai persikėlė į 
Virginijos valstiją ūkininkauti, 

farmoj, 
išvyko i 
apie vie- 
Lietuvos 
atvyko į

Engle- 
d vėjus 
bendrą 
toliau, 
panelė 
šokių 

metus 
klasiš-

lą, kurią baigusi įstojo į 
vvood High School. Per 
metus ji čia studijavo 
kursą, o paskui mokėsi

Reikia pasakyti, jogj 
Pauliukiutė yra didele 
mėgėja. Apie penkerius 
ji mokėsi šokti įvairius 
kus šokius.

Panelės 
yra miręs, 
su Petru 
niu laiku
dianos valstijoje. Kantu su sa
vo jaunesne sesute p-lė Eva 
gyvena pas dėdę.

Dabar p-lė 
septyniolikos 
Laimėjimas
Karalaitės titulo jai buvo dide
lis siurprizas ir tuo pačiu lai
ku didelis džiaugsmas. Apie tą 
įvyki ji tuoj pranešė savo mo
čiutei, kuri atvyko j Chicagą 
pasveikinti ir pasidžiaugti savo 
dukrele.

šis paveikslas buvo nuimtas 
tuoj po to, kai p-lė Pauliukiutė 
buvo apvainikuota Lietuvių 
Dienos iškilmėse.

Rep. F. Bulaw.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

People come and go būt there 
never was such a Corning as 
Sunday at the Century of Pro- 
gress. They were comingfrom 

and far, from Lithuania, 
some parts of Europe, 
Boston, from* Califomia, 
Cicero, and there were a

ncar 
from 
from 
from
few from Chicago. Why, even 
Gen. Balbo speeded u*p his trip 
so that he could get to the 
World’s Fair in time to see 
the Lithuanians at their best. 
Būt the Evetalian did not show 
up. He got powerful hungry... 
Yes, sir! 
thousands 
celebrate 
Sunday...
those forty thou'sand said that 
the program was the best and

most representative Lithuanian 
program given anyvvhere in 
these United States... The most 
honored guests were B. K. Ba
lutis, J. Babravičius, and - Gov. 
Horner... The entire program 
was run off vvithout a flaw and 
we were glad to uote how 
Mother Nature cooperated with 
the Lithuanians in changing 
her schedule for rain until the 
entertainment was over... Due 
to inclement weather the sports 
program did not take place. We 
hope sometime in the near fu- 
tirre 
nian

CORONA AND HER 
COKONETS

may be Michigan 
Apple-Blossom ąueens, 

ąueens, Queen of 
and English queens.

There 
queens, 
Cherry 
spades,
Būt, oh boy, you would have 
to go a, mighty long way to 
find a queen as beautiful and 
as charming as the Lithuanian 
Day Quteen. Miss Eva Paule 
kiute, a seventeen year old 
“panelė”, after a most careful 
and expert decision by the 
judges was crowned Lithua
nian Day Queen at a dance held 
lašt Wednesday night in the 
Knickerbocker Hotel. In the 
opinion of the judges and all 
the young men who have seen 
the qucen (after all it is only 
the man who can judge the 
beauly of a giri. The ladies will 
be permitted to voice their 
opinion about something else.) 
Miss Eva is truly a natūrai un- 
affected, typical Lithuanian 
beauty. To assit her in car- 
rying a crown so heavy, a court 
of twelve girls (among them 
we find two Pirmynites) was 
also seleeted. During the past 
week this entire group of thir- 
teen (Lucky!) girls have been 
swamped, with mail and tele- 
phone calls from ambitious. 
young numarried men. May 
uor mother country be proud 
of such beauty!

TO OUR FLAYEBS
Lašt Saturday morning two 

brave Lithuanian

Stephen Darius and Lieut. Stan
ley Girėnas, started out irom 
New York across the stormy 
vvaters of the Atlantic to Kati
nas, the Capital of Lithuania, 
4900 miles away. These two 
men whose life ambition was 
to span the mighty sea and 
reach their Fatherland by air 
were expert, well trained navi 
gators and airmen. Their ship 
was one of the best that could 
be had; their skili and cou’rago 
could no t be beat. Būt the Fates 
were against them.

Today we mourn the passing 
away of these two fine men 
who met death only 400 miles 
from their goal, having already 
made the longest nonstop flight 
on record. Through this column 
we, the American born Lithua
nian youth, wish to express 
our deep sorrow and grief at 
this most unfortunate accident. 
We also send our sympathy and 
condolences 'to the immediate 
family and olose friends of 
Capt. Stephen Darius and Lieu't. 
Stanley Girėnas.

The narnės of these two men 
will go down in the history of 
Lithuania—no, of the World, as 
two of the most heroic and cou-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*i «| A 
komis .................................... ,
NICKEL PLATED $g 
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai- 
kiekvienas .............................

Baltu ccluloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vaL

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITE’ SU SAVO SVITA

Namų Daktaras”

Siųskite pinigais arba money orderiu.
. . I '

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 

pusei metų — $3.50

Iš kairės į dešinę: Valeria Chepukas, Irene Juozaitis, Frances Lukosh, Estelle 
Skudas, Adele Bukauskas, Aldona Markūnas, Aldona Narvid, Sophia Varnas, Jean 
Sonis, Helen Stankus, Anne Gelažius and Aldona Grigonis. Viduryje randasi Eva 
Pauliukiutė, Lietuvių Dienos Ęaralaitė.

Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS^ 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

7?HE *£££ GUR ĖSto

Buy gloves with whot 
it suves

r*lk«jo biomSU •
tauriau **4 rauti■ otele Llateriue Tooth PriM 
•Jd-U* tūbas paraidnona ui 

.1 »alo ir apsaugo daa 
tl« Be to railte auiauptal 
a a. nt kuriuo* ra!l»* auaiplrk 

plrtUoaitea ar k« 
Maoiberi Pbarssaaa, no

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

OO-O-o! --LO<
OOMJNG- THROUGH
MV NO$Elr

.............. i i ii m ui m r

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

UžKVIEčIU PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
ATSILANKYTI 

Seniausia Lietuviška valgykla Chicagoje yra

UNIVERSAL RĖSTAUIIANT
(Gyvuoja virš 10 metų) 

Gaminu valgius pagal lietuvių skonį. ANTANAS A. NORKUS, Sav.
750 West 31 Street, arti Halsted St

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pnslės. užnuodijimą kran- . 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas liga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

I .i i

Murina Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios. Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

yra Puiki Žmogui Dovana 
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Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su uisakymū.

Kongresui Washingtone rengiama įstatymo suma
nymas, kuriuo einant butų baudžiama mokėjimas išpir
kimo pinigų gengsteriams. Šituo sumanymu norima 
sustabdyti praplitusią pastaruoju laiku žmonių vogimo 
(kidnaping) epidemiją Amerikoje. Per keletą paskuti
nių savaičių piktadariai įvairiose vietose buvo pasigro
bę visą eilę turtingi) asmenų —- bankininkų, brokerių 
ir t. t., reikalaudami, kad jų šeimos užmokėtų dideles 
sumas pinigų už tų asmenų paliuosavimą.

Šitos rųšies piktadariai, matyt, yra gerai susiorga
nizavę (gal būt, tai — buvę stambus butlegeriai, ku
riems sudagino jų biznį alaus legalizavimas). Nes retai 
kada policijai pavyksta juos sugauti. Ir pasirodo, kad 
žmones vogti yra pelninga “pramonė”: vieną milionie- 
rių pasigavę, gengsteriai susyk išplėšia iš jo šeimos 
šimtus tūkstančių dolerių. Taigi šitam piktadarių siau
timui sustabdyti ketinama išldsti įstatymą, kuris aš
triai baustų žmones, išperkančius savo gimines, kurie 
pakliūva į piktadarių nagus.

“Kidnaperiai” (žmogvagiai) yra, žinoma, baudžia
mi, bet jie bausmės nebijo, kadangi pagunda lengvai 
pasipinigauti jiems yra perdidelė. Bet manoma, kad 
bausmės bijos tie nekalti žmonės, kurie moka išpirki
mo pinigus piktadariams. Mums betgi atrodo, kad tai 
yra žiaurus ir neteisingas būdas kovoti su prasikalti
mais. Asmenims, kurių tėvą, brolį ar kitą jų šeimos 
narį piktadariai pavagia, yra jau ir taip baisi nelaimę, 
kada jiems tenka drebėti dėl to žmogaus gyvasties sau
gumo; o čia dar norima juos paversti kriminalistais, 
jeigu jie stengsis artimą jiems žmogų išpirkti!

Laikantis šitokios logikos, tektų, galų gale, bausti 
ir tuos žmones, kuriuos plėšikai užpuola tamsioje gat
vėje ir apiplėšia — už tai, kad jie davėsi plėšiami.

Sumanymas tokiu budu užkirsti kelią žmonių vo
gimams liudija, kad įstatymų leidėjai Washingtone ima 
netekti pasitikėjimo valdžios gabumu sėkmingai kovoti 
su gengsteriais.

Tarpe daugelio netakto elgesių, kuriais pasižymėjo 
Lietuvių Diėnos programo vedimas, pasaulio parodoje, 
pereitą sekmadienį, prasčiausias buvo “generolo” gar
binimas. Užsimanyta, kad ir čia dar taip, turėti gene
rolą, kaip “garbės svečią”, lietuvių iškilmėje, nors tas 
generolas su iškilme nieko bendro neturėjo, ir didelę 
dalį publikos jo pasirodymas butų galėjęs tiktai įžeisti!

Mums prisimena ta Čechovo komedija “Vestuvės”, 
kur materialiniai ir dvasiniai nuskurdę miesčionys, su
sirinkę į vedybų puotą turėjo “garbės” sėdėti prie vie
no stalo su “generolu”; o tas “generolas” buvo viso tik 
kurčias armijos invalidas, apsikarstęs medaliais. Fašis
tiškas generolas nebūtų padaręs lietuvių visuomenei nė 
kiek daugiau “garbės”.

Yra žmonių, kurie nemoka gerbti save. Bet jeigu 
jie stoja prieš publiką, tai jų pareiga yra bent sąmo
ningai neįžeisti kitų žmonių įsitikinimų.

t---  — T-.--,

jos socialistų veikėjas. Fašizmo rekordai Italijoje ir 
Vokietijoje yra taip prasti, kad francuzai šiandie yra 
prieš jį griežčiau nusistatę, negu kad buvo kada nors.

Trečiadienis, liepus 19, 1933

ir čia džiaugtis ir 
amžinai. Čia bus 
gardžiausių valgių, 
vynų, nektarų, žo- 

ko tik kas norės, 
visus tikinčiuosius

net maisto dėti: nupiešti ant 
sienų paveiksliukai su maisto 
dalykais galį Ka taip pat gerai 
patenkinti, kaip ir įdėtas tik
ras maistas. Todėl ant grabų 
ir kapų sienų egiptiečiai daž
niausiai nupiešdavo įvairiausių 
paveikslų. Tie paveikslai šian
dien turi didelės reikšmės ty
rinėti egiptiečių istorijai, ti
kybai, papročiams ir kt.

Vėlyvesniais laikais egiptie
čiai susigalvojo jau šiek tiek 
tobulesnį dangų, negu amžinai 
lindėti grabe palei kūną. Ir 
pati vėlė jau tobuliau supran
tama. Ją daugiausia įsivaizdin
davo paukščio pavidalu šu žmo
gaus galva (beveik visi egip
tiečių dievai taip pat buvo įsi
vaizdinami įvairių gyvulių ir 
paukščių pavidalais; vadinasi,' 
vėle buvo panaši į dievus). 
Anksčiau ji buvo vadinama 
Ba, vėliau virtusi Ra, nuo sau
lės dievo Ra vardo. Vėlė jau 
negyvenanti kartu su kunu, 
bet skrendanti pasiieškoti sau 
geresnio gyvenimo, pas dievus.

Kur yra dangus, dauguma 
egiptiečių ne patys nežinojo. 
Vieni manydavo vienaip, kiti 
— kitaip. Mat, egiptiečiai tu
rėjo be galo daug visokiausių 
dievų, kurie ne visose vietose- 
ir ne visų žmonių vienodai bū
davo gerbiami. Vienur, saky
sim, daugiau būdavo gerbiami 
Oziris ir jo žmona Izis, gyvy
bes davėjas, kitur — saulės 
dievas Amon-Ra; ’ vienais lai-1 
kais daugiau iškildavo vienų 
dievų garbinimas, kitais — ki
tų. (Pagal tai, žinoma, kaitalio- 
davosi ir egiptiečių dangaus 
supratimas, ne visi dievai juk 
vienodą dangų Jgaįi suteikti. 
Azirio garbintojai manydavo, 
kad velės skrendančios į Ozi- 
rio karaliją, kuri esanti j šiau
rę nuo Egipto , (pirma buvo 
manoma, kad 'Nylo žiotyse, 
bet vėliau, ištyrus Nylo žiotis 
ir jokio dangaus neradus, jis 
nukeltas dar toliau į šiaurę, 
kur nors į Fenikiją, ar kitur, 
žodžiu į tas šalis, kurios egip
tiečiams nebuvo žinomos). Ozi- 
rio karalijoj velionis turįs tar
nauti dievui Oziriui taip, kaip 
jis gyvas būdamas tarnavo fa
raonui. čia jis galįs arti ii- sė
ti, plaukioti po upes,
pavėsy ūksmingų medžių, 
bedirbdamas pavargsta, tai 
Ii pasikviesti pagalbon tas 
gurąs, kurios ant grabo ar 
puošė būdavo išpieštos ar moli
nės įdėtos: jos kaip gyvos tuo
jau darbą nudirbdavo. Kaip 
vėlė gali patekti į Ozirio kara
liją, 
nes 
ji 
kiti
plaukti tam tikrą upę ant die
vų kelto. Į keltą įsigauti galė
jo tik stebuklingų žodžių pa
galba. Tie žodžiai buvo sura
šyti tam tikroj knygoj, dabar 
vadinamoj “Mirusiųjų knyga”; 
ta knyga dažniausiai būdavo 
įdedama karstan numirėliui, 
kad jis stebuklingųjų žodžių 
nepamirštų ir taip neprarastų 
dangaus.

Saulės dievo Ra garbintojai 
manė, kad dangus esąs ne kur 
kitur, kip' dievo R eldijoj, ku
rioje jis kasdien keliaująs. Sau
lės laivas naktį perplaukiąs 
tamsos karaliją, vadinamą 
Duat’ą, o rytą vėl pasirodąs 
rytuose (taip egiptiečiai vaiz
davosi saulės kelionę aplink že
mę — dieną ir naktį). Tai die
vo Ra eldijoj po mirties ir gy
venančios Vėlės.

Labiau prasiplėtus saulės die
vo Amon-Ra garbinimui, ir 
Žangaus su^timas įgavo ryš
kesnių formų. Požemių karali
ja, Duat’as, esąą padalintas lyg1 
ir į skMt^uriuoae viėš-1.....

metų. Po tiek metų vėlė būda
vusi laikoma užtenkamai už 
nuodėmes atkentėjusia, ir ga
lėdavusi grįžti į savo kūną. 
Jei kūno neberasdavusi, tai esą 
likvidavusi amžinai “vėlė be 
vietos”; Todėl esą egiptiečiai 
kunus ir balzamuodavę, kad 
jie nesunyktų ir kad sugrįžusi 
vėlė galėtų juos atrasti.

Vadinasi, požemių karalijoj 
buvo egiptiečių dangus, o blaš
kymasis be vietos — pragaras. 
Kaip matome, egiptiečių dan
gus nėra taip jau žavėtinas ir 
jis tikrai nublanksta, sakysim, 
prieš mahometonų dangų. Bet 
už tai ir pragaras nėra toks 
žiaurus, kaip kai kurių tikybų 
jis šiandien perstatomas.

Pačių seniausių Mesopotami
jos tautų (akkadų, šumerų ir 
kt.) (tikyba mums nėra žinoma. 
Net ir apie juos pačius labai 
maža ką težinome. Šiek tiek 
daugiau žinoma apie vėlyvesnes 
tautas, gyvenusias tarp Tigro 
ir Eufrato upių, Mesopotami
joj. Asirai ir babiloniečiai pa
siekė, galima sakyti, tokios pat 
aukštos kultūros kaip ir egip
tiečiai Nylo slėnyje. Kaip ir 
egiptiečiai, asirai ir babilonie
čiai turėjo be galo daug viso
kiausių dievų. Vieni jų buvo 
geresni, kiti blogesni. Bet bent 
šiek tiek gražesnio dangaus 
nei asirai, nei babiloniečiai ne
mokėjo susigalvoti: jų dangus 
tikrai liūdnas buvo. Mirusiųjų 
pasaulis esąs kažkur po žemė
mis. Tenai viešpataujanti mi
rusiųjų deivė Allatu. Į miru
siųjų pasaulį įėjimas esąs kaž
kur toli vakarų pusėj, bet nė 
vienam gyvam žmogui nežino
mas (kur gi čia gali būti žino
mas, nes tuomet ir gyvieji gal 
butų panorėję jo pasižiūrėti!). 
Gyvenimas mirusiųjų pasauly 
gana liūdnas: tenai nėra džiau
gsmo, nėra šviesos, o viešpa
tauja liūdesys ir tamsa; niekas 
neturi jokios vilties iš tenai iš
eiti. Iš žemiškos puikybės be
pasiliko apgailėtina šešėlių gy
vastis. Visa tamsos karalija ap
klota rusėjimo dulkėmis: dul
kėmis apkaltos durys ir grin
dys, dulkėmis maitinasi ir nu
mirėliai. Karalija, esanti baisiai 
didelio gardo pavidalo, apsupta 
septyniomis sienomis. Jokia 
Šviesa tenai nešviečia ir tesi
girdi tik gailingi vėlių balsai.

vėlė turėdavusi net iki 8,000 Jokių skirtumų tarp numirėlių
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patauja dievai. Tarp jų esą ir 
senesnieji dievai Oziris, Sokar, 
Anubis, Totas ir kt. Imta ma
nyti, kad čia vėlė turinti stoti 
prieš dievų teismą. Vėlė būda
vo įvairiai tardoma ir jos šir
dis sveriama, 
sėju būdavęs 
dįs ant sosto 
gu. Aplink
dens lelijos. Du dievai — Anu
bis, mirusiųjų globėjas, ir Bo
rus, gyvybes dievas, — svėrių 
vėlės darbus. Šalia sėdį 42 tei
sėjai, kurie vėlę teisią.

Sveriama taip: ant vienos 
svarstyklių pusės padėdavo tei
siamojo širdį, ant kitos — 
strauso plunksną, kurią egip
tiečiai jsivaizdindavo kaip tie
sos ir teisybes ženklą. Tuo lai
ku numirėlis išpažįsta savo 
darbus, kuriuos užrašo vienas 
iš dievų. Egiptiečiai buvo su- 
statę 42 didžiausius prasikalti
mus, kokius žmogus begyven
damas gali padaryti. Tai “mir
tinos nuodėmės”. Vėles ir tu
rėdavo teisintis, kad tų nuodė
mių nepapildžius, kad nieko 
nėra užmušę; nieko nepavogę; 
ncsimeldę tik tam, kad kiti ma- 
tytų; neveidmainiavę ir neme
lavę, neėmę dievams priklau
sančių daiktų; nebuvę girtuok
liai ; nešmeižę savų Kaimynų; 
nepaniekinę tėvo, nė faraono; 
nepiktžodžiavę prieš dievus; 
nepliauškę niekų; nevogę nu
mirėlių įkapių ir t.t. ir t.t. Jei
gu ,tų nuodėmių numirėliu ma
ža tėra padaręs, tai širdis per- 
sveriahti strauso plunksnų ir 
vėlė liekanti priimta dievų 
draugystėn, priimta dangun. 
Kas atsitinka su vėle, jei ji pa
sirodo daug “mirtinųjų nuodė- 
Įmių” padariusi ir jos širdis 
| strauso plunksnos neatsveria, 
egiptiečiai ne patys, tur būt, 
gerai nežinodavo, nes jokiuose 
paminkluose apie tai .nieko ne
užtikta. Graikų istorikas Hero- 
dotas *daug vėlesniais laikais 
nurodo, kad buk tai egiptiečiai 
manę, kad tokios vėles dangun 
būdavusios riėhriimariios, o grą
žinamos atgal gyveniinan, tik 
jau ne vėl į žmogų, bet į ko
kį gyvulį, vabalų ar paukštj. 
Gyvuliui žuvus, vėlė turėjusi 
pereiti į kitą gyvulį ir t. it. Juo 
nuodėmingesnė buvusi vėlė, juo 
j blogesnį gyvulį turėdavusi 
pereiti. Po gyvulius vaikščioti

nesą: karaliai ir kunigai, didi
kai ir prasčiokėliai, turtingieji 
ir vargšai čia atrandą tą patį 
likimų. Prieš baisiąją deivę Al
latu visi stoja nuogi. Amžinas 
ir vienodas visų likimas. Asi
rai turėjo padavimą, kuriuo nu
sakoma, kad viena galinga dei
vė, Ištara, nusileisdavusi pože
mių karalijon, o Šiaip tenai nė 
vienas dievas nelankydavęsis. 
Bet ir deivė Ištara įeidavusi 
tik nuoga: demonai, saugoją 
septynių sienų septynis vartus, 
pro juos (einant nudraskydavę 
visus rubus. Ir Allatų deivę 
Ištarą paleisdavusi tik tuomet, 
kai ją priverkdavę kiti galingi 
dievai. O šiaip Allatu ir jos 
neišleistų. Vadinasi, ir deivės 
butų toks pat likimas, kaip ir 
žmonių.

Kaip matome, liūdną dangų 
susikūrė sau asirai ir babilo
niečiai. Tai buvo jų dangus ir 
pragaras kartu.

Gyvenę prie pat Viduržemio 
jurų fenikieČiai, sukorę taip 
pat aukštą kultūrą, pirmieji 
pradėję plaukioti po Vid. ju
ras, pirmieji pradėjo skaičiuoti 
ir žvaigždes, ryškesnio pomirti
nio gyvenimo nesusikurė. Tie
sa, kapų parašuose rašoma, 
kad prakeikimas ištiks tuos, 
kurie palies numirėlių ramybę. 
Vienintelis fenikiečių numirėlių 
(šešėlių) noras esąs turėti ka
pe visišką ramybę. Kitų kokių 
pomirtinių vilčių fenikieČiai 
beveik neturi/ Todėl ryškiau 
apibrėžti fenikiečių dangų ir 
pragarą yra šunku. Greičiausiai, 
matyt, fenikieČiai mane, kad 
dangus ir pragaras yra ant že
mes, žiūrint, kaip žmogus gy
vena. Kitos senovės kultūrin
gosios tautos dangų ir pragarą 
buvo susigalvoję dar kitoniŠ- 
kesnius. —C. Cemkus.

KULTŪRA No. 4 tik k% 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Kai kurie Amerikos laikraščių korespondentai ėmė 
pranašauti “fašizmų” Francijai. Vienas jų sako, kad 
fašizmas gimsiąs iš Francijos socialistų kairiojo spar
no^ Jau, girdi, atsiradęs ir vadas, atstovas Marcei Deat, 
kuris suvaidinsiąs Franci j oje Mussolinio rolę.

Mes jnanome, kad tai — laikraštinė “antis”. Ta 
istorija apie gemstantį Francijoje “fašizmą” yra pa
grįsta Paryžiaus spaudos spekuliavimu, įvykus socia
listų partijos kongresui. Kiekvieną kartą, kai suvažiuo
ja Francijos socialistų partijos delegatai į savo seimą, 
buržuazinė spauda rašo, kad ji jau tuojaus suskilsianti. 
Jau per daugelį metų ji šitaip skelbė, bet ^kilimo kaip 
nebuvo taip nėra. Ir dabar pasakojama, kad skilimas 
esąs išvengtas, bet tik “laikinai”; už kelių mėnesių par
tija tikrai skilsianti. Ir kai ji “skils”, tai jos dalis eisian
ti fašizmo keliu, būtent — kairioji dalis. '

Mes nenorime tikėti, kad šalyje, kurioje jau yra 
gana stiprios demokratinės tradicijos, išdygtų fašizmas, 
ir mums neatrodo panašų į tiesą, kad ta ‘Icvafaba” bu
tų užsikrėtęs bent vienas žymesnis dabartinių Franci-

Beveik visų tikybų žmonės 
po mirties laukia vienokio ar 
kitokio gyvenimo. Tą pomirtinį 
gyvenimų ne visos tikybos vie
nodai supranta ir jsivaizdina. 
Sakysim, koks nors negras ar
ba australietis mano, kad, jam 
mirus, jo vėle nulėksianti kur 
į aukštų medį, gal būt įeisianti 
į kok| akmenj, rąsto galą ar 
kitą daiktą, o gal užskrisianti 
ant aukšto kalno ir čia gyven
sianti. O dažnai net ir tokios 
ramybės nesitiki ir mano, kad 
jo vėle po mirties neturėsianti 
jokios vietos ir turėsianti ba
stytis po pasauli. Taip sau gal
voja negrai, australiečiai, pa- 
puasai ir kitos puslaukinės 
tautos. Tuo tarpu, sakysim, 
mahometonų tikybos žmones 
sau lemia jau daug geresnį ir 
gražesni gyvenimą anapus. Nie
ko nepadarysi: arabai yra daug 
gudresni 
iiečius, 
desnė ir 
mirties
daug gražesnio gyvenimo, ne
gu kiūtoti, sakysim, kokiame 
akmeny ar lindėti kokioj ka
ladėj. Juk tai visai neįdomus 
gyvenimas,
sau laukia kokie negrai ar pa- 
puasai, bet ne mahometonys 
arabai. O arabai galės sau po 
mirties nulėkti kur į gražiau
sias dausas, Alaho ir jo pra
našo Mahometo sutaisytas ti
kintiesiems, 
linksmintis 
pritaisyta 
visokiausių 
džiu visko, 
O, be to,
linksmins burių būriai gražiau
sių mergaičių. Taifcif* geresnių 
dausų beveik ir nereikia: uŽ- 
sigerei sau gardžiausių vynų, 
užsivalgei visokių valgių, pa
sisodinai prie Šalies gražią 
linksmintoją (kaip mahometo
nys vadina, huriją) — ir džiau
kis sau laime per amžius. Taip 
galvoja visi mahometonys. Tuo 
tarpu kitų tikybų žmonės gy
venimą anapus įsivaizdina dar 
kitoniškiau. Krikščionys j j su
pranta taip pat visiškai kito
niškai.

Šioks ar toks gyvenimas ana
pus jau buvo žinomas gilioj 
senovėj, žydai vaizduodavosi 
sau pomirtinj gyvenimą jau 
keletą tūkstančių metų prieš 
Kr. gimimą. Pomirtinį gyveni
mą žinojo, gal 
kas anksčiau už 
kultūringiausios 
tos: egiptiečiai,
niečiai, fenikieČiai ir kt. Gali- 
ma sakyti, vos pradėjo žmo
gus galvoti ir kurti kultūrą, 
kaip tuojau jis susikūrė ir 
šiokį ar tokį, geresnį ar blo
gesnį gyvenimą anapus. Ilgai
niui, žinoma, jis Ritėdavo, įgau
damas vis kitoniškesnių formų 
ir išraiškos.

Pats seniausias egiptiečių 
dangus yra buvęs labai papras
tas, gal būt maža kuo itesiski- 
riąs nuo dabartinių pirmykščių 
tautų supratimo dangaus. Se
niausių egiptiečių raštų liudi
jimais, žmogus be kūno (chet), 
šešėlio (shaibet) ir vardo 
(Ren), turėjęs dar kažką, ką 
egiptiečiai pavadino Ka. žmo
gui mirštant Ka nemiršta. Ji 
gyvenanti kape. Jąi maistas 
esąs reikalingas. Jėi ją priver- 
Čiąs badas, tai ji iš kapo galinti 
ir išeiti. IŠ čia, kaip kai kurie 
tyrinėtojai mano, ir egiptiečių 
manymas, kad minusieji kar
tais po pasaulį lakstą šmėklų 
pavidale. Kad Ka ramiai sau 
gyventų kape ir pasaulin tran
kytis nelštektų, reikią parūpin
ti jai užtektinai maisto. Todėl 
liidojaiįt Numirėlius, egiptie
čiai visuomet įdėdavo daugiau 
ar mažiau maisto. Bet nereikią

■M

•k? t ■ i ' ■ i • ‘

z



Trečiadiėhts, lituos 19, 1933 ChW, M

Tarp Chicagos 
Lietimų

Lietuvių Ekonominė 
Konferencija

•r • ------
Palmer HouSfe Lietuvių Eko- 

. nominė Konferencija laiko Sa
vo posėdžius. Viso dalyvauja 
apie 40 atstovų. Vakar prieš
pietinėje sesijoje daugiausiai 
laiko buvo pašvęsta pranešimų 
skaitymui. J. J. Elias skaitė 
pranešimą apie priežastis, ku
rios privedė prie bankų užsida
rymo. Jonas Vailokaitis kalbėjo 
apie organizacijos svarbą ‘eko
nominiame gyvenime bei Ameri
kos ir Lietuvos ekonominių or
ganizacijų ryšius.

P-ia S. Cherry papasakojo 
savo įspūdžius iš Lietuvos, kur 
jai teko praleisti keturis me
tus, bei amerikiečių draugijų 
Lietuvoje.

Advokatas J. Grish padarė 
platų pranešimą apie spulkas ir 
jų reikšmę. Be to, dar buvo adv. 
Gramaliausko pranešimas apie 
žemės ūkį ir Bendrovę “Mais
tas”.

šiandien bu*s konferencijos 
paskutinė diena. Vakare kon
ferencijos dalyviai kartu su ad
vokatais turės bankietą Shore- 
land viešbutyje.

Stambus trukumas 
Lietuvių Dienoj

Lietuvių Diena Pasaulinėje 
Parodoje buvo pasekminga. Es
trada ir visa aikštė prie Hali 
of Science buvo sauskimšai pil
na žmonių. Bet pašalietis ne
galėjo žinoti kurios tautos iš
kilmės vyko, nebent paklausė 
tvarkytojų. NiekuV nebuvo ma
tyti nei vienos lietuviškos vė
liavos. Ar tai buvo labai gra
žu?

Viduryje programų, matyt, 
vienas žmogus atnešė suruku
sią purviną ir šiaip mažą vė
liavą, dėl kurios reikėjo kiek
vienam lietuviui rausti. Purvi
nas skarmalas musų Tautos em
blema Pasaulinėje Parodoje!

—Ten Buvęs.

Roseland
Chas Yurszis ir A. De Vries, 

Bismark alaus pristatytojai 
Roselandui ir apielinkėms

Su pradžia liepos mėnesio, ka
da Bismarck alus buvo paleis
tas ant marketo, Chas Yurszis 
su A. De Vries atidarė Bismark 
alaus sandėlį Boselande, iš kur 
jis pristatys alų visam Rose- 
lando distriktui.

Bismarck alaus skyrius yra 
įrengtas adresu 10611 Edbrook 
Avė.; telefonas Pull. 7018.

Teko kalbėti su C. Yursziu 
apie naująjį Bismarck alų ir

Al A
KAZIMIERAS ŠVAŽAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lie
pos 16 dieną. 10:14 valandą va
kare 193 3 m., sulaukęs 25 me
tų amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Bernice, sūnų Kazimierą, bro
lį Adomą, brolienę Auxilia, tėvą, 
nežinome kur randasi, tetą Magdę 
Galminienę ir dėdę Domininką, 
dėdę Juozapą Švažas ir tetą Ve
roniką uošvienę ir uošvį Kuki- 
niauskus, švogerką Heleną, švoge- 
rį Pranciškų ir Bronislovą Kavec- 
kus ir brolienę Mary Kaveckas. o 
Lietuvoje motiną Oną ir 2 sese
ris Oną ir Barborą.

Kūnas pašarvotas randasi 6062 
So. State St.

Laidotuvės įvyks ketverge lie
pos 20 dieną, 8:00 vai. ryto iŠ 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Švažo 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame

Moteris, Sūnūs, Tėvas, Brolis, 
Brolienė, Tetos, Švogeriai, 

švogerką it Giminės.
Laidotuvėse patlrnauia gr^x>- 

rius J. F. Eudeikis. Te!. Yards 
1741. ______, -..............  h.

Si®:

Lincoln Ellsworth, tyrinėtojas, kuris dirižabeliu yra perskridęs 
šiaurinį polių, dabar su žmona vyksta į Naująją Zelandiją, kur 
rengs bazę skridimui aeroplanu į pietinį polių. Fotografija im
ta, kada jis su žmona kelios dienos atgal važiuodami į San 
Francisco, kad išplaukti laivu į Naująją Zelandiją, buvo trum

pam laikui sustoję Chicagoje.

kaip jam atrodo naujasis biz
nis. C. Yurszis yra labai pa
tenkintas nauju* bizniu ir mato 
gerą ateitį savo bizniui. Bis
marck alus esąs geras, žmonės 
mėgsta jį gerti. Lietuviai alū- 
džių užlaikytojai labai prielan
kiai atsiliepia apie naująjį Bis
marck alų ir pasižadėję savo 
aludėse jį laikyti. Pavyzdžiui, 
A. Balchunas, Strumilos svetai
nės užlaikytojas, žadąs vien tik 
Bismarck alų laikyti, nes jos 
kostu’meriai pageidaują tokio, 
alaus.

Indiana Avė. jau atidarė
Pirmadienį, liepos 17 d., Vie

tos biznieriai buvo surengę pa
radą Indiana Av. atidarymui. 
Indiana Avė., kaipo bulvaras, 
buvo uždaryta nuo 115 St. iki 
116 St. Pereitais metais buvo 
nugriauti namai ir dabar jau’ 
pabaigė ištaisyti gatvę. Biznie
riai ,matyti, labai patenkinti 
tuo, nes jiems tas suteiks daug 
parankumo važinėjant.

numesdamas jį antron gatvės 
pusėn ant šaligatvio tarpe posto 
ir medžio; bamperis ir ratas 
buvo apsikabinę apie stiripą. 
Jukelis nesužeistas, tik jo for- 
dukas gerokai aplamdytas. Kaip 
jis su forduku buvo numestas 
į antrą gatvės pusę ,tai nei pats 
Jukelis negalį pasakyti. Jisai 
tik sako, kad jisai apsisukęs ke
lis syki'u’s su savo forduku ir 
atsiradęs tarp stulpo ir medžio 
ant šaligatvio.

Stanley Sūdentas, Roseland 
Beyerage Co. vedėjas, girdėti 
rengiasi rugpiučio mėnesį su
rengti pikniką Washington 
Heights miške. Okei, Stanley, 
roselandieČiai skaitlingai lanko
si į tavo parengimus. Aš irgi 
atsilankysiu.—St.

J. Jukelis turėjo nelaimę SU 
savo forduku. Šeštadienį apie 
šeštą valandą po pietų. J. Juke
lis važiavo Racine Avė. į šiau
rius. Privažiavąęs 103 gatvė, 
sukos į pietus. Tuo laiku iš 
vakarų smarkiai važaivęs tre
kas užkabino Jukelio forduku.

DANIELIUS ŠVEIKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 17 dieną, 6 valandą vakare, 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaifs, 
gimęs Numininku kaime, Kaltinė
nų parapijoj, Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marijoną, 3 dukteris Stanisla
vą Balash, O n, a ir Sophie, žentjį 
Paul Balash, ir 2 anūkai. 2 
pusbrolius Petrą ir Joną Švei
kauskai, 2 švogeriai Kazimieras 
Remeikis, Vincentas Žilius, ir gb 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 3440 
So. Morgan St. r

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj lie
pos 21 dieną, 8 vai. ryto iš namij 
į Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingoj 
pamaldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Danieliaus Šveikaus
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse / ir į suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
kiiriHtą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Žentas.
Anūkai, Pusbroliai,
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius, Tel. Canal 
617 4, ____  ______ _____________

Full Pack
No Slack Fillinų

•

ŠAME PRICEfcdU 
AS42YEARSAGO

25ounces for 254

■mS* ", M ______________ d

MILLIONSOF pounds used 
P.Y OUR COVERNMEMT

Gar sinkitės “N-nose”

Rengia S. Datialis ii*
S. Girėno Gedulo

Vakara
C*

Transatlantinio skridinio ko
mitetas pagerbs baisioj tra
gedijoj žuvusius lakūnus kėt- 
virtadienio vakare.

Vakarą tos pačios dienos, 
kuomet didvyrių, lakūnų Stepd- 
no Dariaus ir Stasio Girėno 
kūnai bus paguldyti amžinam 
atilsiui Kauno kapinių koply
čioje, Transatlantinio Skridimo 
Komitetas, kuris darbavosi prie 
sukėlimo pinigų taip tragiškai 
pasibaigusiai kelionei, rengia 
Gedulo Vakarą Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street.

Vakaras bus pašvęstas pa
gerbimui tų dviejų Chicagos 
jaunų vyrų, kurie paaukavo 
savo gyvybės besiekdami tiks
lo, kurį buvo užsibrėžę ilgą 
laiką atgal ir kurio atsiekimui 
Amerikos lietuviai aukavo do
lerius ir centus.

Komitetas pakvies į Gėdttlo 
Vakarą visa's lAkUnų gimines 
ir rengia gedulingą muzikalį 
programą, kuriame dalyvaus 
kai kurie musų dainininkai ir 
kitos jėgos. Į kalbėtojų tarpą 
įeis komiteto vadas Antanas 
Kalvaitis ir miniStėris B. K. 
Balutis. įžanga į Gedulo Va
karą bus 25 centai.

Į vakarą, tikimasi, atsilan
kys minios Chicagos lietuvių, 
nes vargu rasime nors vieną,

LIETUVIS .
AKINIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris es'ti 
priežastimi galVbs skaudėjimo, svaigimo 
akių aptcrtiirtio^. netVnotumo, skatrdamą 
akiį karštį, įltitabd trtttipžiteįyst^ ir tč>- 
liregystę. Prirtnfeia teisingai akinius. Vi
suose atsitįkhntlose egzafninavimas darb
inas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Optoihetrically specialis
tas. Valandos ntfo 10 iki 8 V. Nedėli6- 
mis pagal sutartį. Akihių kaihos per pti- 
įį pigiaus, kaip*' buvd pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau., 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuvos Akušeres

8

kurio baisi Lituanicos tragedi
ja nesukrėtė ir kuris nenuleil- 
kia galvą pri'ėŠ naujus lietuvių 
tautos didvyrius Steponą Da
rių ir Stasį Girėną. Vakaras 
prasidės 6:30 vai. vak.

štai ką Chicago “Tribūne” 
šios dienos editoriale sako apie 
rpusų tautiečius:

Admiration fdr the daring 
and skili of the Lithuanian 
flyers mingles with the sor- 
row felt in the city of their 
adoption for their tragic end. 
Although thcy met fatal ac- 
cident four hundred miles from 
their objective, the Lithuanian 
capitAl, their navigation had 
been astonishingiy true, and 
had it not been for the failure 
Of their plane thcy would have 
achiėved a most brilliant flight.’ 
Their feat, therefore, notwith- 
stahding its unhappy ending, 
will have a high place in the 
records of long flight pioneer- 
ing and their names will be 
cherished among the tragic 
įeroes of man’s unceasing war 
with nature.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

a K Midvvife 
6109 South Albdny 

Avenue 
Photię 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electriC treat- 
ment ir ma&ietic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 

r* vartai.

*»■ i -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEjKIO graborių įstaiga yfa 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau URtartiMiiti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatimis lietuvį 
turi įrengęš griabų dirbtu^.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys ko^ly^ns ėtt 
vargonais DYKAI dėl šeihW

Nuliudimo valandoje, pašaukite

J. F. EUDEIKIS
■»

I

4865-67

Laikau daug reiškia 
prie patentų. Nerlst- 
kuoklt vilkindami nu 
apsaugojimu tavo 
sumanymo. Prlslųs- 
klte braižini ar mo
delį dėl InatrnkeHn, 
arba raly kitę dėl
NEMOKAMOS kny- 
gntės “How to Ob-
taln a I’atent” Ir “Reeord of I»- 
vrntloh” formos. Nieko įselmam 
UŽ informaeljav ką daryti. Hnid.

tarnavimai.

, PYKAI 
KNYGELI

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

<3-A SecurHy Stringa A Cotataerelat 
BMtilc UullcffHi

(Directly aeroū sjree't from Patam Office)

jvabhiNoton, n. b.
—yU—~

• - ■ ' -- ----._______________ ______________ rnumt ■
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai. x . 

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Westerii Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 Vakare 
šventadieniais n'urt 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso re!. Liftyette 7031

Dr. V. E. Sšdlinskis
DENTfSTAS

4143 Archer Avetme
, . ........... : ■ ■ ... .............. " .................. .

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 Sotith Vėsferh AoMU»

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vahndai ryto
6 iki 9 valandai Vakaro

ĮvairGydytojai

1145 Mihoaukee Avthtu 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredoi vakare uždaryta

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdiė nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Aveftue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan Sn 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Gfaboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Und^rtakiftįf
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisamtiotdjas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1,138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, 4LL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tZ» St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUŠ IR BALSAJAUOTOJAS

Patarnavimas gėčas ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

B
m

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUŠ ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

LOOLP
• ... GRABORIUŠ

1646 West 46th St.
Tel. Boulėvafd 5203 Ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dyka

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUŠ

Patartuuja laidotuose kuopigiausiat. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu buritė užganėdinti.
2l15 arba 2516

2314 W. 23td PI., Chicago
. SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
tėl Cirtro S9i7

- ■ ■■■ ■ ■ > ■■■■ -' ■■J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

_ Tel. REPUBLIC 3100

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nito 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. NedU. nuo 10 iki 12
Rež. Telepbone Plaza 3200

..........  ............... i .MM., —, —..................

Ofisos: Tel. Victory 6893 
Rėz. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

• Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

8

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonais Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas BrunsWick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 HaUttd St,.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

f. Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th & Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentworth Avė., Chicago, UI. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. ▼. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Dedrborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 9'05 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utsrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utaminke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockufell St. 
Tel. Republic 9723

♦

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660: valandos O—-6

W. Sidet 2201 W. 22 SL (Cernuk Rd)
Panedilio, Seredos ir Patnydlos vak. 8 UU S 

Telefonas Canal 61SS
Namai: 6459 S. Rockwel! Street

Utarninko, Ketverro ir Bubėtos rak. T 1*1 B
Telefonas KepubUe BW0



CEfcHgai, UL' Trečiadienis, liepos 19, 1933

A įrita to the Heroes as a graceful bird on the soil 
of Lithuania’s Capital.

And then tragedy. So elose 
to victory, so carefully guarded 
by the goddess of good for
tune, and then in the strange 
twisting of destinies that de- 
termine human lives, victory 
was snatehed from their hands, 
the goddess of good fortune 
departed them, and in glory 
their souls winged from the 
vvorld of material concerns and 
of earthly ambitions to fly, 
no longer necessary the devices 
of propellers and of steel wings, 
to the eternal realms.

In Chicago we mourn no 
less deeply »than do they mourn 
throughout the United States, 
Lithuania, and the vvorld. Būt 
vvith our mourning is a pride, 
a pride in these tvvo heroes 
who, in the giving of their 
Eves, have sanetified the love 
that alvvays vvill abide in the 
heants and souls of Lithuanian 
Americans for their beloved 
Lithuania. —Leonora.

atvykę į Pasaulio Parodos Lie
tuvių Dieną. Visi svečiai buvo 
pilnai patenkinti ir labai gėrė
josi gražumu, išpuošima ir Įren
gimu Ramova Gardens.

Ateinanti šeštadienį ir sek
madienį pp. Budria ir Molis 
taipgi rengiasi turėti kitą spe
ciali programą. Re orkestro, 
dėl svečių iš kilų miestų, kurie 
norės pamatyti vieną iš 
žiaurių lietuviškų įstaigų 
vagoj e. V B A.

pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 20 d., 8 valandą vakare, 
Elmira Simmons Hali, 1640 
North Hancock Street. Gerbia
mi klubo nariai, nepamirškite 
būti ant laiko, kad išgirstume 
•visus komitetų raportus.

—Valdyba.

te kviečiami skaitlingai dalyvauti, ir pa
teikti naudingų sumanymų dėl namo 
gerovės; taipgi musų visų pareiga yra 
rūpintis savo įstaiga, kad galėtų sėk
mingai gyvuoti ant toliaus, beto išgir
sit finansų atskaitą už pusę metų iš 
bendrovės gyvavimo, visi dalininkai da- 
lyvaukit. B-vįs sefcr.

CLASSIFIEDADSi

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRANEŠIMAI'
gra-
Chi-

Šaukia Hum. Pk. Poli
tikos kl. susirinkimą
NORTH SIDE. — Humbold 

Parko Lietuvių Politikos Klubo

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų visuoti
nas pusmetinis suisrinkimas įvyks tre
čiadieny, liepos 19 d., Lietuvių Audito
rijos svetainėje, 3133 S. Halsted St., 
7:30 vai. vakare, ant pirmų lubų. Jū
sų atsilankymas į susirinkimą būtinai 
reikalingas. Taipgi ateidami susirinkiman 
atsineškite atvirutes kaipo ženklą, kad 
esate loto savininkas-kė; be atvirutės ne
busite įleidžiami į susirinkimą.

J. Zalatoris, sekr.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

MORTGAGE BANKERS

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome txperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Męs taipgi ciuuojame, 
kaip tai rynas, "down spots" ir tt.

BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

O—

Eastem sea boarG the re were 
delays, delays that came i n 
pant from inadcųuate finances, 
in part from unfavorable 
weather, and in part from ne- 
cessary mechanical adjust-

Home in the beloved land 
of their birth, Stephen Darius 
and Stanley Girėnas, bearers 
of a message of ever continu- 
ing affection for Lithuania of 
these of her sons and daugh- 
ters who had transplanted the|ments. Impatience rose among 

those who in their enthusiasm 
that the dream too speedily 
should be realized, drove away 
the proteeting goddess of good 
furtune with the demand for j 
too much haste. So these heroes F. Budriko radio ir rakandų 

ųuite ready, krautuvė po adresu 3417 So.
< tinie Halsted St. surengė net 3 ra

dio programus: 8 vai. ryte ir

RADI O
BUDRIKO RADIO PRO

GRAMAI

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATORIŲ
Vėliausios mados; žemiau

sia kaina pas mus.

Ciceros Liet. Liuosybės Namo B-Vės 
Dalininkams. B-vės pusmetinis dali
ninkų susirikimas įvyks rytoj 19 d. 
liepos 193 3, savoj svetainėj, pradžia 
kaip 7:30 vakare. Visi dalininkai esa-

a.iH—ii i -i,i» i —i

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
S u pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
1358 So. Halsted St. Cbicago. III.

ideals and the traditions of 
the mothcr land in America, 
v.ii) šou be placed in eternal 
lest in the soil of their native 
land. Ali the honors that the 
Government and the people of 
Lithn; nia can give to these 
leturned heroes of Lithuanian 
blood and of American rear- 
ing will be extended.

We in Chicago, among all 
who admire courage and dar- 
ing undertaking for a senti- 
ment, for ever \vill the narnės 
of these 
enshrined

It was in Chicago that Cap- 
tain Darius and 
Girėnas Ii ved 
and 
was 
tain 
agr 
be r 
149th Field Artilery for cour- 
agecus service on the fields of 
battle in 
Chicago 
bereaved 
left an 
vvorld vvithout parental guid- 
ance, grew up, broadening and 
strengthening the sterling at- 
tributes of character that he 
had inherited from his Lith
uanian parents. And it was 
from Chicago that these t\vo 
young men, filled with the 
love of the land in which they 
were boru, inspired by the 
laudable zeal of carrying mess- 
age of good will through the 
broad expanse of the ai r from 
Lithuanian Americans to Lith- 
uar.ians in the New Republic 
of Lithuania, sped in Service 
and in high hope.

From Chicago to the East- 
ern 
and 
tune

Pereita sekmadienį buvo 
Lietuvių diena Pasaulinėj Pa
rodoj su didžiomis iškilmė- 

|inis. Taipgi tą pat dieną Jos.

two young men be 
i n memory.

Lieutenant 
their boyhood 

their young-manhood. It 
from Chicago that Cap- 
Darius departed at the 

of 19 to serve as a mem- 
of Rilley’s Bucks in the

sailed, not yet < 
not accorded sufficient tinie 
for passports and permits; būt 
in the zeal to do the thing 
that love for Lithuania in
spired, they left the land of 
itheir adoption and through 
the air sped toward their 
native Lithuania. Across the 
ocean, vvith its myriad and 
unforseen dangers, the goddess 
of good fortune štili attended 
them. The ocean crossed and 
the mainland reached, the goal 
of their ambition būt a few 
miles distant in the roofs of 
the steeples of the Capital of 
their native land, it seemed 
indeed that the success of 
merit hat attended them.

How light and happy mušt 
have been their hearts vvith 
triumphant landing, būt a 
matter of minutes! IIovv in 
delighted ecstacy their thoughts 
mušt have dvvelt in memory 
upon the happy faces they had 
left behind among the 
cnes in Chicago, and i n 
cipation of the happy 
that vvould soon surround 
as their ship of the air dropped

stoties
W. A. 
nimui

ir 1 :30 vai. po pietų iš 
A. F. stoties palinksmi- 
visų tų, kurie neturėjo

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnes vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. Kai
nos nuo $1.50 ligi $3.00.
1843 So. Halsted St.

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Chrysler ir Plymouth

—O----
NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi

te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų: nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
1 Olos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St.. Cbicago, III.

For Rent

programai pasižymėjo savo 
puikiu turiniu, rinktinomis 
dainomis ir muzika, kas darė 
tikrai malonų įspūdį. Kitas 
Budriko krautuvės radio pro
gramas būna kiekvieną ket- 
vergą nuo 7:30 vai. vakare iš 
stoties W. H. F. G. Pasiklau
sykite. . K. K.

toriai yra seniausios išdir- 
bystės.—Trijų metų garan
tija musų krautuvėje.

Perkant Refrigeratorių nuo mu
sų ir įmokant $5.00 gausite 5 ti- 

kietus DYKAI į Pasaulinę 
Paroda.

Ramova Gardens

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

Padaromo gerų darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

Ambros Broliai, savininkai
724-726 W. 19th Street -

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

RENDON 5 kambariai su visais pa
togumais, randasi Bridgeporto apielin- 
kėj, kampinis namas ant 2-rų lubų. 
Renda pigi. Savininkė 3341 South 
Halsted St. Tel. Prospect 393 8.

Furniture & Fixtures
Raknndai-Įtaisai

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 
baltos svafstykles, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

^General
Lietuviai Elektros Heffigeratorių 

Inžinieriai

3856 ARCHER AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 6195

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 
ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Ljafayette 2235

REIKALINGAS pusininkas saliuno 
bizny, viskas įrengta, pageidaujama pa
tyręs tame bizny ir pavienis. S. Kiela 
484 3 14 St„ Cicero. III.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS kriaučius. kuris mo
ka gerai dirbti ant naujų drabužių. At
sakantis, arta eiti į partnerystę. 1411 
So. 49 Ct., Cicero.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už cigarų dirbėją. 
Galiu dirbti visokios rūšies cigarus. Kam 
toks darbininkas reikalingas rašykite, A. 
>ith 932 W. 29tb St.. Cbicago, III.

........ .... .... .. ........ ...... ..... ■■■■■—i.. ■

......... .... .
Pasaulinės Paro

dos Bargenai
šią sąvaitę į Chicagą yra 
privažiavę daugelis „ svečią, 
todėl Budrike Krautuvė nu
tarė sumažinti kainas, kad 

išparduoti

7:45 VALANDĄ

n.

(APART NEDfiLD.)
4.M.T o T I E S Business Chances

Pardavimui Bizniai

of his parents 
orphan to face

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

loved 
amti- 
faces 
them

šeštadienį ir sekmadienį Ramova 
Giardens turėjo labai pasek
mingą programų

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
kaina visai pigi.

3401 So. Auburn Avė.

sea borad they vvinged, 
the goddess of good for- 
flew with them. On the

PARDAVIMUI Soft Drink Parloris 
gera apielinkė, 4 kambariai pagyveni
mui užpakaly, pigiai.

6825 So. Halsted St.

PARDUOSIU ar paranduosiu čeve- 
rykų taisymo šapą. Galima pirkti vi
są ar atskyrai mašinas už prieinamą 
kainą. 2417 W. 43 St.

bizniavas namas

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI lotas 50x135 pėdų 
su 2 kambarių namu, gražus sodas ir 
medžiai. Parduosiu pigiai už pusę 
kainos — $1100 cash. 11011 So. 
Wasthenaw Avė. arti 110 St.

DELICATESSEN ir grosernė, geras 
biznis, įsteigtas 10 metų, pagyvenimui 
kambariai užpakaly, parsiduoda dėl li
gos. Kaina $475.

5111 So. Union Avė.

France. It was in 
mt Girėnas, early 

and 
the

PARDAVIMUI Model Sandvičių 
Shop, bargenas, žema renda.

3801 So. Halsted St.

o

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy, $3,300. 

pigiai. 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4 302 So. Wood St. Savininkas ran
dasi 4300 So. Wood St.

Financial
Finansai-Paskolos ._______

REIKIA $1000 ant antro morgi- 
Čiaus, mūrinis bungalow, puiki apielin
kė, geras investmentas. Pašaukite Ste- 
wart 0745.'

Programų priruošė ir kartu 
dalyvavo ponia Giedraitienė-ši- 
diškiutė prigelbstant p-lei Vikto
rijai Volleraitei; kartu buvo ir 
garsus Chicagos juokdarys Ant. 
Stelmokas. Publikos atsilankė 
gražus būrelis—didžiumoje iš 
kitų miestų svečiai, kurie buvo

binTE^ES
Nlght and Morhihg to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frce tfEye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Matine Co.» Dept. H. S.,9 B. OkioSt., Chicago

CLASSIFIEDADS

Lakūnai Stasys Girėnas (kairėj) ir Steponas Darius ir jų 
Belanca monoplanas Lltuanica, kuriuo jie perskrido Atlantika, 
bet susidaužė Pamario miškuose, Vokietijoj. Abu lakūnai už
simušė. Dešinėj — žemėlapis, kuris parodo jų skristą kelią _
iki Soldin, kur jie susidaužė.

Midget Radios, $19 $f* QK
vertės
Zenith Radios, 1933,
$50 vertės fcfcuVU
Fada A. C. D. C. Radios ,$Q. Efl 
$25 vertės

*14.00
*3.50

Philco Baby Grand
Radio
Rankines Victrolos, 
$ 15 vertės
Columbia. Victor Lietuviški Rekor
dai, 75c vertės 
tiktai po 
Victrolos Adatos, 10c 
vertės po
Gryno Gintaro Karoliai, 
$3 vertės
26 šmotai Sidabrinių
Šaukštų ir peilių 
Gintaro Karoliai, 
$10 vertės
12 šmotų “Stainless” 
Peilių, $2 vertes, 
tiktai po

45c 
5c 

*1.50 
$4.95 
*4.50 

Šaukštų ir 

99c
DOVANŲ VISIEMS 
ATSILANKIUSIEMS

Jos.F.Budrik,i"c.
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir

* Boulevard 8167

Lietuviškus Radio Programus Bu- 
, driko Krautuvė leidžia ■*— A- — 
’ tai. r • •
WCFL. 970 K. Nedaliomis 1:00 po 
piet. WAAF. 920 K. Nedėliomisl t30 
po piet. WHFC. 1420 K. Ketver- 
gais 7:30 vakare.

Krautuve leidžia jau 4 me- 
Pasiklausykite. IŠ stočių — 

....... _ j
piet. WAAF. 920 K. Nedėliomisl :30

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West' Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

PASAULIN? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti • Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

(į CANAL 8500 4




