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Lituanica Antroji” Bus Aeroplano Vardas
RUOŠIASI SKRISTI I LIETUVĄ

Fordas sugryžo

prie

Hen

Tel. Canal 8500
Jos vyras 
gi nulauž**

13 jurininkų žuvo su 
sidurus laivams

Chicagiečiai pirmieji susipažins su besiruo
šiančiu baigti Dariaus-Girėno žygį lakunu 
Janušausku Liet Aviacijos Dienoj rūgs. 24

3 žmones žuvo eks 
plozijoj kasykloje

Chicago, DU Antradienis, Rugsėjo-September 12 d., 1933

r*,

Illinois gausiąs pa 
skolą bedarbių 

šelpimui

Užmuštosios brolis sako, kad 
užmušėjęs beprotiškai ir visai 
be priežasties užvydėjęs savo 
žmonai ir ji savo namuose bu
vus kaip koks 'kalinys. Jei ji 
ir išeidavusi, tai galbūt tik tam, 
kad nors kiek pajausti laisves.

Papa visgi ratifika 
vo Vokietijos 
konkordatą

Jie buvo nusileidę Ontario miš
kuose. Išgelbėti liguisti ir 
visiškai suvargę

ST. PAUL PLfi&IKAI ATĖM£ 
$60,000 PINIGAIS

Nužudė savo žmoną 
ir podukrę

Susirado K a n a d os 
miškuose ir du Good

year baliunistai

Ežeras išplovė tris 
žuvusius autogiro 

lėktuve

DETROIT, Mich., r. 8 
ry Ford ketina sugryšti į De
troitą pirmadienio ryte. Vis 
dar nežinoma ką Fordas darys 
su automobilių kodeksu. Pa
sak viršininkų ,tą galys pasa
kyti tik pats Fordas,

Gal pasitrauks ir pa 
skiausioji Kubos 

valdžia

CADIZ, Ispanijoj, r. 11. — 
13 jurininkų žuvo pašto laivui 
Romeo Portugalijos pakraščiuo
se susidurufe su ispanų laivli 
Echano. Echano tuojaus pa
skendo ir 13 jurininkų žuvo.

4 vaikai užmušti au 
■i tomobilių

NEW KENSINGTON, Pa., r. 
11.—Hillman Coal Co. jBarking 
kasykloj ištiko “lokalė’* eksplo
zija, kurioj žuvo trys anglia
kasiai—Jos. Franconi, Michael 
Stopko ir Charles Solomon. Ket
virtas angliakasys, Jos. Bayer, 
liko apdegintas. Kiti gi liko iš
gelbėti.

Eksplozija kilo dėl nežinomos 
priežasties ir paliete tik vieną 
dalį kasyklos.

ST. PAUL, Minn., r. 11. — 
Aštuoni plėšikai užpuolė Rail- 
way Express Agency du dar
bininkus ir atėmė $100,000 Še
rais ir pinigais, kurie dviejuose 
seifuose buvo gabenami išsiunti
mui traukiniu.

Plėšikai nuginklavo sargus, 
įsidėjo seifus į savo automo
bilį ir pabėgo. Plėšimas įvyko 
stoty, prie pat traukinio.

Daugelio serų negalima iš
keisti, bet siuntiny buvo ma
žiausia $60,000 grynais pinigais.

400 karininkų, kurie yra už
sidarę National hotely ir tvir
tai apsiginklavę įšmugeliuotais 
ginklais ir amunicija, pareika
lavo, kad prezidentas Martin 
pasitrauktų ir savo vietą už
leistų buvusiam prezidentui 
Dės Cespedes. Bankai irgi atsi
sakė naująja! valdžiai skolinti 
pinigus iki ji gaus Amerikos 
pripažinimą. Naujosios valdžios 
neremia nė dešinieji, nė patys 
kairieji elementai, todėl vargiai 
ji galės išsilaikyti, ypač kad 
Amerika su pripažinimu nesi
skubina, pageidaudama daug 
dešinesnės valdžios Kuboje.

rys taip vadinamo “Gatės Fly- 
ing Circus”, prie kurio pri
klausė ir Charles E. Lindberg- 
has, kitas žymus lakūnas Pang- 
borne ir k.

Įdomiausias ir sunkiausias J. 
Janušausko karjeros protarpis 
buvo, kuomet jisai skraidė su 
Pan-American Airways, trans
porto linija ,kuri vežioja kelei
vius Pietinės Amerikos konti
nente.

Dirbdamas tai linijai, Janu
šauskas skraidė per juras, Mek
sikos įlanką, didžiulius kalnus 
ir apsuko visas valstybes į pie
tus nuto Jungtinių Valstijų, pra
dedant Meksika ir baigiant Ar
gentina. Dabartiniu laiku jis 
gyvena Berwyne, 'III.

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietaus; nedidelė per
maina temperatūroje.

Saulė

HAVANA, Kuboj, r. 11. — 
Paskiausioj i Kubos valdžia, va
dovaujama laikinio prezidento 
Grau San Martin, kuri tik va
kar susidarė, galbūt irgi rezig- 
nufos, nes jos padėtis nėra tvir-

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIO

VATIKANAS, r. 11. — Šian- 
die paskelbta, kad Vatikanas 
ir Vokietija apsimainė ratifi
kacijomis konkordato, Pirmiau 
buvo paskelbta, kad papa ati
dėjo ratifikavimą, iki Hitleris 
“pasitaisys”.

Pirmas susipažinimas su 
lakunu įvyks rugsėjo 24 d.

sakė, 
yra

BEAMONT, Tex„ r. JI. — 
Hubert B. Oxford, 48 m., tur
tingas lentpiuvių savininkas ir 
našlė Mrs. Will Keith, 50 m., 
turinga urmo vaistininkė, ras-f 
ti nušauti Caplen pajūry. Vie
nas įtariamais žmogžudystėj 
žmogus tapo areštuotas.

CHICAGO.—-Pe|*eito sekma
dienio nelaimėse auomobilių li
ko užmušti Chicagoje keturi 
vaikai: Ruth Handzel, 6 m. 
Henry Mclntyre, 7 m., Raymond 
Louter, 8 m. ir Patricy Lowe, 

7m. Trys jų liko suvažinėti 
žaidžiant gatvėje.

Ežeras išplovė kitą lavoną
Iš ežero vakar tapo išgrieb

tas ir kitas lavonas, Mrs. Cla 
ra Moore Patterson iš Cleve- 
land, kuri laike “parės” vienoj 
jachtoj pereitą savaitę, utmai 
nusirengė ir nuoga šoko eže
ran pasiskandinti.

SPRINGFIELD, Mo., r. 11. — 
Keturios poros pasikėlė paša- 
žieriniu lėktuvu ir apsivedė 
ore.

GOSHEN, Ind., r. 11. —Mrs 
Zolliner, 46 m. ir jos dvi duk
terys, 18 ir 11 m. m., liko už 
muštos vietoj traukiniui užga 
vus jų automobilių, 
išliko sveikas, sunui 
ta koja.

CHICAGO.—Peter Kowaly- 
shyn, 42 m. ukrainietis, gyve
nęs 2921 Haynes Ct., našlys ir

BERLYNAS, r. 11.— Nors 
nazių valdžia ir dėjo didelių pa
stangų sumažinti ekonominį 
krizį, bet jos pastangos nuėjo 
niekais. Nazius dabar vargina 
žydų skelbiamas boikotas, ne
subalansuotas biudžetas, nema
žėjanti bedarbė ir didelis eks
porto mažėjimas.

Vokietijos eksportas šiemet 
sumažėjo 18 nuoš. ir nepaliauja 
mažėjęs žydams skelbiant boi
kotą Vokietijos prekėms. -

Naziai skelbia, kad bedarbių 
skaičius sumažėjęs visu 1,000,- 
000. Bet į tą skaičių įeina vi
si pašalintieji iš darbo žydai, 
visi uždarytieji į koncentracijos 
stovyklas, pašalintos iš darbo 
moterys, kurių vyrai dirba ir 
visi tie, kurie buvo paimti į na
zių smogiamuosius burius. Todėl 
tikro bedarbės sumažėjimo nė
ra, išėmus tą, kuris pasidarė 
sutrumpinus darbo valandas 
dirbtuvėse. Jokio biznio page
rėjimo nėra, išėmus audinyčias, 
kurios dirba, kad prigaminti 
užtektinai naujų vėliavų ir 

j naujų uniformų.

NOJ” tebus 25 centai nuo as
mens. Aerodrome yra daug 
vietos automobiliams pasista
tyti ir juos saugos speciali tam 
tikslui pasamdyta policija.

Apie J. R. Janušauską
Dabar kiek daugiau apie la

kūną, Juozą R. Janušauską— 
angliškai James.

Jeigu sudėsime į vieną ilgą 
juostą visas mylias, kurias la
kūnas J. R. James-Janušauskas 
išskraidė per 10 metų, ir ištie
sime ją aplink pasaulį greta 
pusiaujo (ekvatoriaus), rasime, 
kad ta juosta apims žemės ka- 
nuolį 20-tį kartų. Lakūnas J. 
Janušauskas išviso išskraidė 
apie 500,000 mylių, kas yra ly
gu 20-čiai kelionių aplink pa
saulį —su kaupu.

Mažai tėra lakūnų, kurie ga
lėtų tokiam rekordui prilygti. 
Valandomis skaičiuojant, lakū
nas išbuvo ore—skraidė—apie 
4,000 valandų. Jis pasakoja, 
kad pradėjus mokytis skraidy
ti, jo draugai lietuviai kalbėjo, 
“mat, atsirado ‘varjotas’, ku
ris nori ‘lekiot’, kad susikaltų. 
Nemiela, esą, jam gyventi,”— 
bet tie pranašavimai neišsipil
dė—Janušauskas visai sveikas, 
gyvas ir žada išskraidyti kita 
tiek mylių .

Jisai yra “žemaitis”. Pradi
nę mokyklą ir gimnaziją jis lan
kė Rygoje. Kuomet jisai turėjo 
12 metų amžiaus, kartu su tė
vais atvyko Amerikon.

Mokinosi, paskui, kilus di- 
džiąjam karui išėjo į frontą, 
vėliau grįžo atgal ir 1923 me
tais visiškai atsidavė skraidy
mui. Nuo tada Janušauskas 
skraidė be paliovos ,su trans
porto linijomis, su “cirkais”, 
privatinėmis " organizacijomis,
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DETROIT, Mich., r. 11. — 
Henry Ford sugryžo į Detroitą 
ir dabar konferuoja su savo 
kompanijos viršininkais.

Iš Huron Mountain kliubo jis 
išvažiavo prie automobilio pri
kabintame vežimuke, pasislėpęs 
po vežimuke sudėtais drabužiais 
ir antklodėmis. Tik jau toli nu
važiavus nuo kliubo, Fordas iš
lindo iš vežimėlio ir įsisėdo į 
automobilių greta savo žmo
nos.

CHICAGO, rūgs. 11.— Lakū
no Juozo R. James-Janušausko 
planuojamo skridimo į Lietuvą 
rėmėjai tiesioginiai jį suriša 
su tragingai pasibaigusiu kap. 
S. Dariaus ir lak. S. Girėno 
skridimu, išrinkdami Janušaus
ko aeroplanui vardą “LITUA
NICA II”, “LITUANICA ANT
ROJI”.

“LITUANICA ANTROJI” už
baigs darbą, kurį pirmoji “Li- 
TUANICA” taip pasekmingai 
pradėjo, bet negalėjo užbaigti, 
kuomet traginga mirtis pakirto 
anų dviejų lak ulių gyvybes visai 
prie Lietuvos slenksčio.

Antrasis skridimas dar turės 
ir kitą ryšį, būtent, kad lakū
nas J. R. Janušauskas gerai pa
žinojo kap. S. Darių ir nori 
šiuo žygiu pagerbti savo drau
go ir kartu lak. *8. Girėno at- 
mintį.

Jis pradėjo galvoti apie ke
lionę į Lietuvą seniai. Kelios 
dienos atgal jo minties realizavi
mas pavirto galimybe, kuomet 
“Naujienose” susirinkęs veikė
jų būrelis priėmė jo sumanymą 
ir nutarė steigti organizaciją, 
“AMERICAN - LITHUANIAN 
TRANSATLANTIC FLIGHT 
ASSOCIATION” — “AMERI
KOS LIETUVIŲ TRANS-AT- 
LANTINO SKRIDIMO SĄJUN
GĄ” tam žygiui finansuoti, į- 
traukti į tą darbą visus Ame 
rikos lietuvių visuomenės sluo- 
gsnius.

Organizacija, kuri greitu lai
ku bus inkorporuota Illinois 
valstijoje, kaipo organizacija ne 
dėl pelno, padarys savo debiu
tą ir tuo pačiu laiku supažindins 
lietuvių visuomenę su lakunu 
Janušausku LIETUVIŲ AVIA
CIJOS DIENOJE, kuri bus su
rengta Fordo Aerodrome, rug
sėjo 24 d., Lansing, III., į piet
ryčius netoli nuo Chicagos.

Aviacijos dienos programe 
dalyvaus lakūnas Janušauskas 
ir demonstruos publikai savo 
skraidimo gabumus, darydamas 
ore įvairius šposus su aeropla
nu. Be to, tikimasi, kad da
lyvaus ir daugiau lakūnų. Pi
nigai iš parengimo pelno eis fi
nansavimui skridimo į Kauną, 
kuris įvyks ateinantį pavasarį, 
gegužės pabaigoje arba birže
lio pradžioje.

Smulkus paaiškinimas kelių 
j aerodromą bus paskelbtas ne
trukus. Įžanga j aerodromą 
“LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE-

SUDBURY, Ont., Kanadoj, 
rūgs. 11.—Goodyear baliunistai 
Ward T. Van Orman ir Frank 
A. Trotter, kurie dalyvavo ba- 
liunų lenktynėse už Bennett 
trofeją ir kurie buvo prapuolę 
visą savaitę, susirado dideliuo
se Ontario miškuose, tarp Sud- 
bury ir Abitibi keniono. Juos 
išgelbėta liguistus ir visiškai 
suvargusius.

Jiems po ilgo klaidžiojimo 
miškuose pasisekė pasiekti te
legrafo liniją. Jie nukirto tele
grafo stulpą, žinodami, kad at
eis darbininkai liniją pataisyti 
ir jutos išgelbės. Prie stulpo jie 
paliko raštelį apie savo vargus. 
Ir jie neapsiriko: juos surado 
atsiųstas liniją pataisyti darbi
ninkas. Jų drabužiai buvo su
plyšę į skutus, išbadėję ir sun
kiai sergantys, galbūt nuo už- 
sinuodijimo maistu.

Lenkai pasilieka laimėtojais
•JCIJICAGO.—Nors_ dįjr nėi-i 
padaryta oficialio apskaičiavi
mo kas laimėjo baliunų lenkty
nes uft Bennett trofeją, tečiaus 
yra aišku, kad jas laimėjo Len
kijos baliunas. Jis nuskrid •> 
virš 900 mylių. Amerikos lai
vyno baliunas, valdomas kom. 
Settle yra antroj vietoj, o Good
year baliunas bus trečioj vie
toj. Vokietijos ir Francijos 
baliunistai labai menkai pasi
rodė.

CHICAGO.—Vakar ties In
diana Harbor ežeras išnešė į 
krantą lavonus čempiono šoki
me parašiutais H. E. Manning, 
p-lės Majenta Gerard ir lakūno 
Charles Otto, kurie žuvo per
eitą trečiadienį skrisdami au
togiro lėktuvu iš South Bend, 
Ind. į Chicago. Matyt, jie nu
jautė besiartinančią nelaimę, 
nes visi buvo nusimetę viršu
tinius rubus, kad lengviau4 bu
tų plaukti į krantą lėktuvui nu
kritus į ežerą. Pats lėktuvas 
nesurastas.

WASHINGTON, r. 11. — Į 
Washingoną atvyko Illinois 
gub. Horner, vice-gub. • Dono- 
van, pirm. III. senato Graham 
pirm. III. atstovų buto Roe, 
taipgi senatorius Lewis, atsto
vų buto pirm. Rainey, Chica
gos meras Kelly, kongresma- 
nas Sabath, senatorius Bar- 
bour ir daug kitų žymiausių 
Illinois politikierių ir viršinin
kų iš abiejų partijų. Jie atvy
ko maldauti federalinės pasko
los Illinois bedarbių šelpimui, 
nes dabartiniai ištekliai išsisė
mė ir valstija nebeturi iš ko 
šelpti savus bedarbius.

šelpimo administratorius p. 
Hopkins sutiko paskolinti vals
tijai užtektinai pinigų bedar
bių šelpimui šį mėnesį, bet su 
sąlyga, kad spalio 3 d. butų su
šauktas neparpastas Illinois le- 
gislaturos posėdis surasti nau
jus šaltinius bedarbių šelpimui.

Boikotas, nesubalan 
suotas biudžetas 

vargina nazius

JUOZAS R. JAMES-JANUŠAUSKAS
žymus lietųyių lakųųas, seĮkpingaį, skraįdžiojąs jau daugelį me
tų, taipgi ilgus metus tąrnavęs i didelčfįe amerikonų oro- kom
panijose Jungt. Valstijose ir centralinėje Amerikoje, dabar 
ruošiasi baigti lakūnų Dariaus-Girėno pradėtą žygį ir skristi 
be sustojimo per Atlantiką į Lietuvą. Jo skridimui remti yra 
susitvėrusi Amerikos Lietuvių Trans-Atlantinio Skridimo Są
junga, kuri plačiosios visuomenės supažindinimui su lakunu 
rengia pirmą Lietuvių Aviacijos Dieną sekmadeny, rugsėjo 
24 d., Ford Airport, Lansing, III. Ne tik kad atsilankę 'galės 
pamatyti jo skraidymo gabumus, bet tuo pačiu prisidės prie 
finansavimo jo skridimo į Kauną. Skristi į Kauną jis mano 
ateinantį pavasarį.

NAUJIENOS
Thk LithuaniaM Daily N«w«

PUBUSHED BY THE LITHUANtAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8506

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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
zijoj žuvo septyni angliakasiai) J1739 SO< HALSTED ST

NAUJIENOS 
LithuAnian DailV Nkw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INę.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

savaitės atgal vedė našlę Lil- 
lian Nicholas, 32 m., motiną 9 
metų mergaįtės Anna.

Pasak jo, naujų vedybų 
džiaugsmas neilgai trukęs, nes 
jo žmona pradėjusi vaikščioti 
naktimis ir pareidavusi namo 
tik rytais. Sekmadieny ji par
ėjusi lik apie 6 vai. ryto. Kan
kinamas pavydo, Kowalyshyn 
nuėjęs į rutsį, pasiėmęs kirvį ir 
sugryžęs į virtuvę kirviu su
kapojo savo žmoną. Taipjau 
;uo pačiu kirviu sukapojo ir 
jos miegojusią dų‘kerį Anną.

Triukšmas pažadino jo paties 
vaikus ir kaimynus, kurie pa 
šaukė policiją. Atvykusi poli
cija rado Kowalysliyną nusimi
nusį sėdinti prie lavonų ir te
belaikantį kruviną kirvį. Jis be 
pasipriešinimo pasidavė polici
jai ir atvirai prisipažino 
žmogžudystės.

Užmušėjo brolis Bruno 
kad Petras Kowalyshyn 
buvęs beprotnamy Ukrainoj ir 
buvęs kankinamas haliucinaci-
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Norwood, Mass. gaįbą, nugabeno bimbiilinką j 
ligoninę. Pasirodė, kad pavo
jaus gyvybei nėra, —- klek ap-

Pereitą rudenį vietos bimbi- 
hiai buvo atsikvietę Dr. Kaš- 
kiaučių. Tasai daktaras aiški
no apie tad, kokią įtaką daro 
alūnas moters kUttui. Priegtam 
jis apie valandą laiko pašven
tė reklamavimui sVeikatinge ir 
pamačlyvo narzano vandenėlio 
(sveikatingo bimbininkų kiše
nei). Bet kai užėjo vasara ir 
komunistai pradėjo rengti pik
nikus, tai jie visiškai užmiršo 
apie tą stebuklingą vandenį, 
kurį su tokiu atsidėjimu Dr. 
Kaškiaūčins jiems stengėsi 
įpiršti. Prieš kiekvieną pikniką 
bimbiniai pasirūpina iš miesto 
gauti leidimą pardavinėti ka
pitalistišką ir “nesveiką” alų.

Tai didelis nusidėjimas. Pa
siremiant Maskvos tahnudu, 
musų vietos bimbiniai išvirto 
renegatais.

savaičių “revoliucionierius” grį
žo sveikas iš ligoninės.

Dabar bimbinių štabas davė 
jam papeikimą, pareikšdamfes, 
kad tai yra oportunistiškas Žy
gis. Girdi, dar trečias khpfta- 
lizmo periodas ttejVykO, O tU, 
gavęs kinką drebėjimų, bandai 
bėgti pas Leniną. Tas pamoks
las, matomai, sustiprino ta- 
VOfšČių dvasioje, ir kiek Atsi-, 
peikė ję*, jis Vėl pradeda veik
ti bei demonstruoti revoliucL 
niuS principus-. Keistučio Drau
gija stengiasi šiek tiek sušelpti 
savo buvirsį narį Grigą, kuris 
nuo influehzos laikų tapo SU-' 
paraHžuotas. RUgpiučio 3 d. 
įvyko draugijos susirinkimas. 
Jr štai aukščiau minėtas “feVO- 
MUčionierius” iškiliojo paliegė
lį Grigą ir išvadino jį pArAžL. 
tu. Vadinasi, pasielgė tikrai 
chamiškai ir bolševikiškai.

» » «
Lietuvių Piliečių Bendrovė, 

pagalios, apsivalė nuo anarchis- 
tiško gaivalo ir šiandien ten 
kiekvienas gali laisvai atsi
kvėpti. Nežiūrint į tai, kas ir 
ką garsina, visi garsinimai su
telpa ant lentos.

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
Bendrovės nariai sugebėjo tin
kamai savo reikalus sutvarkyti 
ir nuo triukšmadarių atsikra
tyti.

Musų kolonijoje irgi buvo už
ėjusi pavietrė, kuri daugeliui 
žmonių apsuko galvą. Kalbu 
čia apie bolševikišką epidemi
ją. Darbininkai buvo tiek su- 
demoralizuoti, jog nesidrovėjo 
fizišką jėgą pavartoti, vietoje 
argumentų. Žmonės skaitė 
“Laisvę” ir tikėjo, jog tai ge
riausias darbininkų laikrašt^sj 
Dabar dalykų padėtis žymiai, 
pakitėjo: daugelis meta “LAis- 
vę” beskaitę ir grįžta prie “Ke
leivio”.

Vadinasi, žmones tegalima 
mulkinti tik tam tikrą laiką.

» O s
Kada tik vietos keistutinėje 

draugijoje reikia išgauti suk
tu budu pašalpą, tai visuomet 
figūruoja vienas Bimbos klap
čiukas. Jau kelintą kartą jis 
tarpininkauja, kad pašalpą iš
gauti. Draugijai vertėtų tą gai
valą suvaldyti ir pašaukti prie 
tvarkos.

W » »

pavasarį pAš mUš buvo At
sibardavusi Bimbos ambasA- 
dorka Karosienė. Drožė ji spy- 
čių ir kiek tik galėjo gyi^ bol
ševikišką rojų. Po prakalbų į 
So. Bostoną automdbiliU ją ve
žė 8. Bružas, kūgiam ji visai 
kitaip apibudino Sovietų Rusi
ją.

Reiškia, viešai kalba vienaip, 
privatiškai kitaip.

» « »
J. Aukštuolis, kuris yra ga-- 

na pažangus žmogus ir “Kelėi-’ 
vio” skaitytojas, ištaikė savo 
namuose beturčių šeimą net 
keturioliką mėnesių, negauda
mas iš jų nuomos. Na, o komu
nistų organizatorius Grybas be 
niekur nieko iškraustė netur
tingus italus, kada tie nepajė
gė nuomos mokėti.
’ Maža, to: tas pat Grybą# 
prieš kiek laiko sumanė num*- 
Havoti savo namą iš lauko pu
sės. Jis tuoj sukvietė saVd' 
draugučitts, kurie visą darbi 
padarė beveik dykai.

Puiku, af ne? Tiek ir tiek; 
yk-a maiiorių, kuriems tiktai j 
reikalinga kelis dolerius užsi-i 
dirbti, bet štai musų didžiau* 
sias “darbininkų reikalų gynė- 
jas” jų nemato.

Niekas, tur būt, nemoka taip 
veidmainiauti, kaip tie Mask
vos gizeliai.

o

RUgpiUČto 31 d. BimWs ^skir
tas gižfclte M*** vateHjhk ^ry- 
baViritfs, p&Bikvietė kdkį ten 
žydelį Iš BoštbM if nuėjo p*s 
Vėtą aišiimti pinigus. KAI pa
starasis pareiškė* jog jis negrą
žins pinigus tol, kol itebtts su
taisytas skiepas, tai GrybAvi- 
čius pradėjo grūmoti: girdi, aš 
kovosiu per spaudą, žydelis 
dar pridūrė, jog' jis bahdy*ląs 
įstatymų keliais pinigus atgau
ti.

Pasaulis, tur būt, neinate di
enių fcky^ėšų te poliHaių žu- 
likų, kokie yfa bimbinto tipo 
komunistai. Jie rtttfeamdė iš 
žmogaus svetainę, nesumokėjo 
nuomos, viską sugadino, o apie 
pataisymą nenori nei girdėti. 
DAUgiaU to, — jie dar gąsdi
na žmogų įstatymai ir grūmo
ja j j šmėižti savA bolševikiško
je spaudoje, jeigu negaus pini
gų..

Nieko tad nėra huo&Ab’aus, 
kad pas mūs bolševikai susmu
ko dar labiau, negu galėjo ti
kėtis jų oponentai. Sakysime, 
rugpiuČio 31 d. musų bimbiniai 
kartu su suomiais surengė ben
dras prakalbas, žmonių sūši- 
rinko tik apie 30. Kalbėtojų 
buvo bent keli, bet visa bėda, 
kad nebuvo klausytojų. Pasta
ruoju laiku darbininkai iš ko
munistų tik juokus kre&a. La
bai jau, vadinasi, nusigyveno 
Maskvos garbintojai.

Marksistas.

VVeStviik, 111.

Dar apie ictfn. F. Mikalatisko 
‘Vragifttfą ririrty

PehktAdiertio rytą tafp vie
los lietuvių kilo didžiausias 
sujudimas, kai pradėjo platin
tis žinia, jog nežihomi pikta
dariai nužudė ir pakorė ne- 
priklaūsOmos parapijos kuni
gą. F- Mikalauską. Pradėta 
leisti Visokie gandai, Visokios 
kalbos ir Visekię^ spėliojimai 
daryti. ;SafcorimMm^ įpvr.-Pa' 
sk utinius d vėjus kietus k Utį. 
Mikalauskas gavįs bent kelis 
grasinančius laiškus. Teko 
girdėti, jog vieną tokių laiš'- 
kų velionis Mikalauskas rodęs 
tūlam chicagiečiui. Tėčiai1! 
tie dalykai gal paaiškės vė-

Pereitos savaites pradžioje 
kun. Mikalauskas buvo atvy
kęs Chicagon. Antradienį 
kartu su p-ia Karbauskiene,

industrmfe idmmfetratoriw 
gen. Ilagh S. >ohn*ow, neišse
miamos energijos žmogus, ka
riam tenka sunkus uždavinys 
sutvarkyti visų indttštrijų ko
deksą. Dabar jam tenka vesti 
kampaniją už pirkėjų suorga
nizavimą, kad ir jie remtų 
NRA ir pirktų tik tose sankro
vose, kurios yra pasirašiusios 
kodeksą ir tik tas prekes, ku
rios turi Mėlinojo Aro ženklą. 
Taipjau jam tenka žiūrėti, kad 
ir pasirašytieji kodeksai butų 
pildomi, žodžiu, jam tenka ves
ti visą šalies atgaivinimo dar

įrodymų, 
žmogžu- 
buVusios 
nosinės, 
žmogus 

kaip 
O apie

pro 
Pastebėjęs, jog vic- 

atidaras. 
paju- 

Nieko 
jis 

ka- 
gAlvą

kas nors

ios sunum ir dar vienu asme
niu jis išvyko automobiliu į 
\Vestville. Karbauskai yra! 
chicagiečidi ir gyvena Brid- 
geporte, 3437'S’. Wallaėe. Chi- 
cagiečiai pasisvečiavo West- 
villėjė ligi 5 Vai. vakaro ir, 
atsisveikinę Mikalausku, 
grįžo savo attmitepbiliU Chica
gon. Visą laikąs sako p-ia 
Karbauskienė, kun. Mikalaus
kas juokavo ir buvo linksmas. 
Jis parodė savo rūpestingai 
prižiūrimą darželį, kur per 
pįaskutiųdUs keliš motus priso
dino įvairiąilsių gėlių. • įUsi- 

. sveikindama* dAr pridūrė, jog 
už kelių dienų vėl busiąs Ghi- 
cagoje ir pasimatysiąs su jais.

Antradienį apie 8 Vai. Va-' 
karo kai kVirį^p vietos gyven
tojai matė, kaip kun. Mika
lauskas įėjo į reslauraną Va
karienės valgyti. Iš restora-r 
no jis, matomai, grįžo namo*ir 
daugiau jau niekur nebepasi
rodė. Kadangi per porą die-

nQ niekas niekur nebematė, 
tai parapijos- pirmininkas Va
lius penktadienio rylą nutarė 
nueiti i kleboniją te pažiūrėti, 
kas pASldar^ Su kUnigŪ. Pa
sak Karbauskų, jis pasibeldęs 
į dUrM, bet nesUSilaulkęs jokio 
atsakymo. Tada jis pradėjęs 
eiti aplinkui ir žiūrėti 
langus.
na s langas pusiau 
Vos priėjęs ariynę kaip 
tęs baisiausį dvokimą. 
daūgiAU n plauk d amas,
tuoj primetęs polteijai, 
dangi jam dingtelėjo į 
mintis^, jog Viduje 
yra negerai.

Atvykus .policija ir surado 
kabantį kun. Mikalauską. Jis 
buvęs baisiausioje padėtyje, 
tiesiog nebepažįstamas. Visas 
pnsriuvęs, ant grindų didžteu- 
atee lataku*, o dvokimas tie
siog nepakenčiamas.

Valia* apie tą Įvykį pranešė 
hridgeporto nepriklausomam 
kunigm Linkai, šeštadienį 
KarbAUskai^ kun. Linkus, Sti- 
klienė ir nabAšninko giminai
tė Bajurenienė nuvyko į West- 
ville.

štai ką Karbauskai patyrė 
iš vietos gyventojų, kurie sa
vo akimis matė baisią sceną: 
kun. Mikalauskas, matomai, 
rengėsi eiti gulti. Jis buvo 
nusivilkęs viršutinius drabu 
žiu* ir juos tvarkiai sudėjęs 
ant krėslo. Kambariuke vien 
tik apatiniuose drabužiuose 
jis buvo pakartas. Tačiau 
pats pakorimas atrodė labai 
keistas. Balkelis, per kurį bu
vo permesta drobulė, vargu 
butų galėjęs atlaikyti žmogų, 
kadangi jis buvo plonas ir ne
tvirtas, o priegtam tik ketu
rios pėdos nuo žemės-. Mika
lauskas buvo beveik atsiklau
pęs ir atsirėmęs į krėslą. Ta
čiau keisčiausiai atrodė tas, 
kad drobulė Virš balkio nebuvo 
surišta. Tai rodo, sako Kar
bauskai, kad Mikalauskas pir
ma buvo nužudytais o. tik pas
kui neva pakartas. Na, o kad 
jo kanas kartais nenugritetų 
ant žemės, lai tapo atfemtaš į 
kfė^ą.

" • T I MFu r,1 Ii Tini-TT

Esą ir daugiau 
kad tapo papildyta 
dystė. Pirmiausiai 
suraštos kruvinos 
Niekuomet pAkatlAs
negalėjo taip atrodyti, 
atrodęs Mikalauskas, 
tai, kokioje padėtyje jis buvęs, 
tai galima, esą, spręsti iš to, 
jog kūną reikėjo dėti į gumos 
maišą, — tiek jis baisiai bu
vęs susmukęs. Ant grindų su
rasta didžiausias latakas. Net 
Šeštadienį, kada grindys jau 
buvusios nuvalytos, tai dar vis 
matėsi žymės.

Durys ir l'Angai buvę uždA- 
ryti. Tik surasta vienas lan
gas pusiau pravertas. Tą lan
gą, sako Karbauskai, kun. Mi
kalauskas niekuomet neatida
rydavo bent nakties laiku, ka
dangi jis išeidavo į tamsią 
jėlą. Tad spėjama, kad kaip 
tik pfO tą langą piktadarys ar 
.....   . Iiil i 'i   .£ii .i.. .Am .

piktadariai ir įsigavo.
Visi surasti pas kun. Mika

lauską dokumentai tapo pri
duoti Advokatui bei tyrinėto
jui į Danville.

Kun. Mikalausko laidotuvės 
įvyko Šeštadienį. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių. — X.
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barzdaskutyklos 
■mm komfortą .

. skutimos 
natnie
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Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-Sept. 24 

Ford Airport, Lansing, III

GREIČIAUSI

. BREMEN
EUROPA

DIENAS

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Bremefhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ
Arba keliaukit popu- | |k 1W| | f*
Ii.nU epiniu ^LJLUIVIDU O

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYO
:: :?siS0 W. Randolph St^hieagoj-RL -

L i Un.rf. ii t i Iii m

j...— -n-— I.T.-Į-&

Vietos garbarnėse darbinin
kams moka labai menkas al
gas. Priegtam vyrus bandom*, 
pašalinti iš darbo, o jų vieton 
priimti moteris. Per paskuti
nes keturias savaites pradėjo 
atvažiuoti iš Peabody, Mass. 
garbarnių unijos organizatoriai, 
kurie bando darbininkus pri
traukti prie National Leather

1 Workers’ Associatioh.
Butų gferiii, kad kas pradėtų 

organizuoti ir Bird arfd Soft 
kompanijos darbininkus, kurie 
yra labai Išnaudojami popie
riaus dirbtuvėse.

8 » »
<Pas mus yra šimto nuošim

čių komunistas iš amato dAi- 
lydė. Prieš kiek laiko farine- 
rys Šidlauskas pasamdė jį, kad 
sutaisytų trobas. Dar nebuvo 
pradėjęs dirbti ir prakaitą lie
ti, kaip karštas bimbininkas 
sumanė savotišku budu bolše
vizmui pasitarnauti. Atėjo jam 
į galvą labai “revoliucinga” 
mintis: kam čia buržujui tai
syti namai, kad galima nuke
liauti pas Leniną.

Susirado bimbininkas kažko
kią bonkutę vaistų, kuriais 
fįąfmerys mazgoja karvėms ko
jas, pridėjo dar potažė ir visą 
tai sumaišęs bandė išgerti. Vos 
tik paėinė'į burną tą “štofą”, 
kaip spiovė jį lauk ir pakritęs 
ant šiaudų pradėjo rėkti, fat- 
merys <tuoj pašaukė daktarą, 'o 

pirmą pa-

su viršum organizacijoj 
Bimbininkai, matydami/ 
kuopa iš numirusių ner
prisikelti, sunYaftė at-

“Naujienose” jau bUVo rAšy- 
ta, kaip vietos Bimbos žalnie\ 
riai šuOrganižavo .BedArbių Ta
rybą ir nusisamdę didelį skiepą 
iš lietuvio Povilo Vėtos. Kai 
komunistai pradėjo bedarbius 
perdaug muštravoti, tai pasta
rieji sukėlė maištą: sudaužė 
visą komunistų inventorių. ir 
taip pat nemažai pądarė nuo
stolių skiepo savininkui.

IPrieš kelis metus p. Vėta> 
priklausė bolševikų kontroliuo
jamai Tarptautinio Darbininką 
Apsigynimo kuopai ir buvo još 
iždininku. Kai kuopa susmuko, 
lai pas p. Vėtą liko šešiolika 
dolerių 
pinigų, 
kad jų 
begalės
siimti pinigus iš bUvūšio iždi- 1 
ninko. Peržiurėjo knygas, —• 
viską surado tvankoje. Bet štai 
kaip tik apie tą lAiką komuftis*-. 
tiško fabrikėlio jaunuoliai si|- 
kėlė nfaiŠtą, — pasiėmė faktus, 
išteptojo sienas ir sugadino 
elektrą.

Namo savininkas pradėjo ra-’ 
ginrti komtiništuš, kad jie fcu-į 
taisytų skiepą. Jie skiepą nuo-,‘ 
mavo ir todėl yra atsakomingi‘J 
už padarytus nuostolius. Parei
kalavo jis tai£ pAt, kad jam ’ 
butų sumokėta priklausoma 
nuoma, o jeigu ne, tai žadėjo 
panaudoti remontui tuos pini-/ 
gus, kurie pasiliko pas jj, kai
ta jis buvė iždininkas.

KomUnistai apie skiepo sui*

Lietuvių Aviacijos Diena, 
Rugsėjo-Sept. 24 

Ford Ajrport, Lansing, III. Padarome Visiems Greitai
i*ii**W

KIEKVIENAI
MOTEREI

\

reikalinga

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
* (COOlK BCK» )

ĮSIGYKITE tUMACS
Kaina tik $1.00 ;

K% tik naujai atspausdinta. 
■Prisiunciame paštu.

NAUJIENOS
i!N So. Hnbrefl Street '

CHICAGO, iLLiNOfe į
■ . ; .... . /' ■ 

^-4 ±1*4       - m*-**

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
TikietUš

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimui, ete.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speoialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviaiš. .

1739 South Halsted Street,

• m A . 'i ~ ' ? : i



Rašo Dr. S. A. SI akis

sma

Grandžiai
nas

(Bus daugiau)

neverta

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

kiaušinis
potassium sriubos

PARAŠYTAS KNYGAS
75c

mierų

50cSKALBYKLOS
KELVINATOR

NAUJIENOS

pakol jų dar išteks

VVISSIGDaktaras
Electric

THE GEEVUM GIRLS

Jos. F. Sudrik,

Specialistas B 
Racijos

Kapitonai 
Pasauliniams kate

Naujos elektrikinės 
klos vertės

GALIMA PIRKTI MOKANT 
PO $1 I SAVAITĘ.

nuo 1500 iki 
nuo 1800 iki

Rusiška it turkiška 
•eredomii iki

Skalbyklos $60 
vertės po ........

Dėt Retailers’ Occupational taktų

HEY. YQU 8EAST1 
GET OUT OF TMATl

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-Sept. 24 

Ford Airport, Lansing, III

Leidėjai Lietuviškų Radio 
Programų

Kiaušinių (2) bly 
įnikus (ommellette)

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

nenorėti iš karto daug 
svarų prarasti. Ir tų lašinių 
vietų tegul užima raudoni rau 

muskulai, taip sa-

sveikatai
ksnis į sveikatų 
jeigu esate pasiryžę suliesėti 
Nebadauerite

- “Calo 
calories*

KAIP įgyti ta dailia figūra—būti 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus

pradėsime 
tų kelionę aukštyn1*su valia 
bei sveikata, gi, žemiau su

A. Skysti valgiai —
Nepaisykite kaip kas kal

to, kad šie valgiai užkenks 
tai yra pirmas žin- 

svarbus,

PatuŠytų rau-

Q0 įmokėti. Likusius 
mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

citrinos su karštu vandeniu 
(kas rytmetį).

Pusryčiams:
Orandžis ar grapefruit,
Rava ar arbata;
1 šmotelį duonos (džiovin

tos) tik pirmų dienų;
Po pirmos dienos nevartoti 

duonos.
Apie 10 vai. ryto, 12 vai.

visas kainas aukščiau 25c.. nuro

PIRKIT DABAR.... SUTAUPYSIT $

Asparagus su barščiais 
(svieste pašildomi)

Saladas Saločių su tomeitė- 
mis.

Vaisių jello
Kava ar arbata.

Pietums — Virtų daržovių (4)
Saločių su varške
Virtų fruktų (grušių ar ki-

turėsite gana 
maisto, o jeigu pritruks kiek, 
tai kūnas pasiims jo iš jūsų 
sutaupytų lašinių. Pradžioje 
gausite žinių iš vidaus, grū
mojimų skilvio: “Pirmiau ne
galėjau aprėpti visų valgį, o 
dapar duodi vien skystį, 
paties taip mažai!” Bet 
tai sumažinsite skilvio 
testus, ir mažiau valgio

3417-21 S. Halsted St 
CHICAGO. H.L. 

Telefonai: Boulcrard 4705 ir 
Boulevard 8167

James R. Wedell, Patterson, 
la., biznierius, kuris pavirto; 
lakunu. Jis nesenai įvykusiose; 
Chicagoje tarptautinėse oro 
lenktynėse nustatė naujų sau-, 
sumos lėktuvams greitumų/ 
skrisdamas 305.33 mylių j vai. 
greitumu.

Shops
VidurmrMCy — 72 Adams St.—.132 S. Dearborn St.

Viii Telefonai RANdolph 1200

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai -----
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium --------
32 pust

Nuosavybės Išsivystymas ____________________
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) —..........
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ......... 4................ ..............
- m 12O.piwl.--. v

Pačiavimasis pas {vairias Tautas, 89 pusi................
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..................... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

mingas. Jo porce'liarinis vidaus išbaigi
mas yra taip suplanuotas, kad jame ^ra 
daug vietos pasidėjhnui. Trijų zonų šal
tis kabinetuose užtikrina tam tikrų tem
peratūrų dėl visokios rųšies maisto. Visų 
greičiausias šaldymo procesas yra pri
jungiamas Temperatūros Selectorium. 
Pasostėmis (aprūpintas mekanizmas už
tikrina tylų operavimų. Pasirinkite savo 
Kelvinator dabar pirm negu kainos pakils.

ir to 
grei- 
pro- 

pilnų 
sotį suteiks. Daug valgyti yra 
paprotys: mes stengiamės su- 
kimšt į vidų visų valgį, kuris 
prieš mumis randasi. Sunku 
išmokti valgyti tik tiek, kiek 
musų kunui yra reikalinga. 
Bet jei išmoksime, tada už
laikysime dailių figūrų.

Skysčių valgių surašąs.

Mes visi norėtumėm būti 
gražaus kūno. Bet apsigimiam 
įvairaus pobūdžio—vieni ma
ži, kiti dideli, stori ir ploni. 
Visi turime savo ypatingų 
gražumų ar negražumų ir ne
šiojame jį per visų savo gyve
nimų. Išimant retas ligas, iš 
kurių dar jaunatvėj greitu bu- 
du didinasi kūnas, visus ki
tus suriebėjimus mes galiihe 
suvaldyti. Mes kalbame apie 
suriebėjimus, kurie atsiranda 
žmoguje dėl valgio netikslu
mo, kaip pav. ypatose, kurios 
dirba sėdintį darbų, o valgo 
daug, šis suriebėjimas ap
sunkina mus ir yra nereika
lingas. Tik tokiem žmonėms 
šis pasikalbėjimas yra skyria-ę 
mas.

į dienų. Daugeliui 
yra nesmagu ir sunku vaikš
čioti. ir kojos greit pavargsta. 

Dabar pradėkime tų kelionę 
į sveikatų. Pats pirmas 
reikalavimas yra turėti savyje 
tvirtų valių — be to neužsi
moka nė pradėti. Pradedant 
šių sveikatos kelionę reikia 
žinoti nuo savo gydytojo, kad 
mes tikrai esame ne koki li
goniai, ir antra — kad turime 
norų ir stiprių valių prisilai
kyti visų čionai duodamų nu
rodymų, nes kitaip 
nė mėginti. Pradėti tenka iš 
lėto

1 riekelė duonos džiovintos; 
niekuoipet nevartoti baltos 
duonos.

Sviesto mažas šmotelis.
žalių daržovių (salad) su 

citrinos ir aliejaus pagardini- 
mu.

(French dressing).
Stiklas pieno arba kito gė

rimo.
Pietums vakare:
Tomaičių buliono.
Bulves keptos su kevalu.

2 šmoteliu lašiniukų sausai 
keptų.

Želatino
Kavos arba arbatos.
Antra diena:
Pusryčiams
Cereal, toki kaip corn flakes 

ar t. p. (
Bran bandukė
Kava su pienu.

Užkandis

liau bus nurodyta visa 
valgių ir kiek “calories’ 
dasi jose. Sekantis skyrius 
pažymės valgius, kuriais gali
me save užtektinai maitinti ir 
daug lašinių sutirpinti 
giau jaustis ir geriau atrodyt 
Daugelis iš musų 
reikalingai 
geliu svarų nereikalingų laši 
nių, kuriuos turime nešioti iš 
dienos

eilė 
ran-

KiTry, Cdgive. you 
IHE OF IT IF 

1 only knew how 
YOU OJTlT’tf——IVMA.S 

WS t 
HUN* ( 
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
ard St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool. 

irtis moterims

Neysa 
tojas — 
yra 
žinai ką daryti 
kaip. Aš žinau, nes tų pada
riau.” Ir visame šiame rašte
lyje prisilaikysiu p. Neysio 
nurodymų, kuriuos jisai taip 
aiškioje formoje turi išdėstęs. 
Visame rašyme apie sumenkę 
jimų rasite šį žodį 
ries.” Tėmykit savo 
ir nevalgykite perdaug “calo
ries,” nes suriebėsite. Nema
nykite, kad “calories” yra 
koks valgomas daiktas—ne. 
“Calories” yra tik vardas me- 
ros šilimines energijos, kurių 
valgis pagamina kūne. Tas 
valgis teikia tiek “calories”, 
kiek pav.> šis mažas sviesto 
šmotukas, kurį gauname “res- 
taurante”, būtent 100 “calo
ries”. “Calories” valgė reiš
kia tų kų “Watt” reiškia kal
boj apie elektrų

Užsilaikyme tinkami, ne 
riebus.

— suliesėjimo kalbė- 
sako: “Suliesėjimo 

nesunku atsiekti, jeigu 
kodėl ir

menys 
kant. Tuomet bus geresnės pa
sekmės. Rad tų atsiekti, mato
te/ reikia ir mankštintis regu
liariai. Auginti raumenis — 
tankus raumenę vartojimas 
juos augina ir stiprina, ir tau
kams nėra vietos tokiame sti
priame kūne. Apie būdų, šio 
miklinimosi (exercise) bus 
skyrius vėliau. Įsidėmėkite, 
kad reikia miklintis ir tų da
rykite kiekvienų dienų. O da
bar pakelbėsime abelnai apie 
valgius, pirm negu nurodysi
me kų valgyt ir kaip.

Skyrius I.
Valgius čionai dėl geresnio 

supratimo paskyrsime į dvi 
dalis:

1— šilumos arba energijos 
valgiai, kaip cukrus. 2 — Gy
vybės ar vitaminų valgiai, 
kaip žalios daržovės.

Pirmosios dalies valgiai pa
daro šilumų ir energijų kūne. 
Pavyzdžiui, cukrus, taukai, 
mėsaTlt yra kuriui reikalingi, 
bet jeigu mes jų privalgome 
daugiau, ne kad musų kūno 
reikalavimas šaukia, tai atlie
kama energija pavirsta į tau
kus ir yra kraunamos įvairio
se kūno dalyse, daugiausia 
po pat oda, ir reiškia, tas 
žmogus diktėja arba riebėja. 
Aišku, kad jau būnant rie
biam reikia mažinti tuos val
gius, kurie padaro riebumų. 
Dabar antrieji valgiai — gy
vybės užlaikymo valgiai — jie 
yra labai reikalingi tinkamam 
gyvybės užlaikymui. Pavyzd
žiui, visi žalumynai, salotos; 
jie yra beveik lygus mėsai bei 
pienui ir turi savyje energi
jos darymo bei gyvybės ypaty
bių. Dabar gal geriau supra
sime tų sakinį “Dabok savo 
calories”. Žmogus turi įvalgy- 
ti nuo 1500 iki 3000 “carolies” 
per dienų, atsižvelgiant į jo 
darbų arba užsiėmimų; mote
rys mažiau — 
2500 C., vyrai- 
3000 C.

Na, o toliau

esame ne
apsunkinti dau

damas musų skelbimuose, paliečia 

pakėlimas apie 2%.

svarais ir atrasime save toje 
užvydėtinoje rolėje, kurių dau 
gelis norėtų pasiekti, o mažai 
tepasiekia tik iš priežasties 
silpnos valios. Tad prisižadė
kime išpildyti cisų tų, kas ra
šoma bus sekančiuose sky
riuose.

dienos, 3 po piet, 6 ir 9 v, v. 
paimti —

.v '• *. *■-.*' *
■ .‘z \ • 'J" •

Stiklų iš sekamų skysčių 
(kuris skanesnis ir , patinka 
geriau):

1. tomačių skysčio
2. pieno (nugriebto)
3. maslionkų (buttermilk)
4. vaisių syvų (bet, be tirš-

PIRM NEGU kainos pakils — o jos jau 
kįla — ateikite ir pamatykite šį 

Kelvinator Elektriškų Refrigeratorių. 
štai yra jūsų proga įsigyti Kelvinator su 
daugeliu naujų ir rinktinių priedų, že
miausia istorijoj kaina.

šitame pilno didžio, pilnos spėkos 
Modeliu R42 Kelvinator yra pažymėtinos 
ypatybės, kurios jį padarė populiariš- 
kiausiu iš' visų kitų. Jis yra labai rui-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo lig.is pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli 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

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

Lokalas 155x............
shland—4884 South Ashland Avė. 
>uth State—3400 South State St.
n*Iewood—852 W. 03rd St.
Mith Chleaso—2050 £1. 02nd St. 
ichlaan Avė.

išmokėjimo _ptidadama malas pristatymo primokėjimas.

Pieno arba kito gėrimo.
Trečia Diena:

Pusryčiams — virtų Slyvų 
bliudelis.

Vienas kiaušinis
1 riekele džiovintos duonos
Kava su pienu.

Užkandžiui —
gintų kopūstų

Maža bandelė arba 1 rieku 
tė duonos

Sviesto 1 šmotelis
Fruktų ir gėrimo.

THOR, MAYTAG, 
APEX, PRIMA, 
WESTINGHOUSE, 
EASY WASHER
Budriko krautuvė užpirko 
daugybę mašinų kol kainos 
nebuvo aukštos, ir dabar 
parduoda už žemas kainas.

I ,>W...... —■—■■■I . .....................■

Ši sriuba yra dabar popu
liari tarp aktorių Hollywoode. 
Ji pagaminama taip:

1 pundelis celerių
1 pundelis petruškų

7 morkos
10 spinach
1 didelis cibulis .
1 platlapis cibulis (leek)
Keikia smulkiai suki 

daržoves ir vifint 30 miųučių 
^išsunkti ir gerti šiltų ar Šal-

Trys dienos ant šių skysčių 
—o sumažėsite .1-5 svarų. Pen
kios dienos ant skysčių, o su- 
mepkesite nuo 4 iki 10 svarų. 
Jeigu po trijų dienų jausitės 
galios dar prisilaikyti dvi die- 

gerai; bet jeigu ne, tai 
netęsti ilgiau, o pereiti prie 
valgio, kuris bus nurodytas 
sekančiom dešimčiai (10) die
nų. Niekuomet nevartoki! sky
sčių valgį ilgiau kaip penkias 
dienas, nors ir stipriausiai 
jaustumėtės ir labiausiai no
rėtumėt suliesėti. Tada jau 
prasižengsite sveikatai. Jeigu 
šie valgiai suardo vidurių re
guliarių tvarkų, tai vartokite 
mineralinio aliejaus arba pa
sitarkite su savo gydytoju. - t . *■

Skyrius III. — Dešimčiai 
Dienų Valgiai.

Reikia prisilaikyti tikrai šio 
surašo; iŠlėtto valgyti ir gerai 
sukramtyti; kas rytas atsikė
lus 2 stiklu šalto vandens.

Pusryčiams. —grapefruit 
arba orandžio; kava su 1 šm. 
cukraus arba kava su pusiau 
karštu pienu 

Užkandžiai 
(virtas).

°Į
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KUBA IR JUNGTINĖS VALSTIJOS
»■■■■* ...—..... -I I

Kubos antrojo perversmo priežastis, kaip matyt, 
buvo ta, kad tos respublikos gyventojai norėjo būti šei
mininkai savo namuose. J buvusįjį prezidentą De Ces- 
pėdės jie žiurėjo, kaip į Jungtinių Valstijų tarną. Ir ne 
be pamato.

Pati Jungtinių Valstijų valdžia parodė, kad De 
Cespedes yra jos žmogus, nes kai tik jisai buvo nuvers
tas, tuojaus Washingtonas davė įsakymą karo laivams 
plaukti į Kubą. Revoliuciniam komitetui (“juntai”) ta
riantis apie sudarymą naujos vyriausybės, Jungtinių 
Valstijų karo laivai apgulė Havanos uostą ir salos 
krantus, grasindami armotų vamzdžiais sukilėliams.

Dabar revoliucinis komitetas jau paskyrė laikiną 
prezidentą — profesorių Ramon Grali San Martin. Bet 
Amerikos karo laivai dar vis nesitraukia iš Kubos van
denų, o pačioje Kuboje armijos karininkai (kurie pir
miau tarnavo diktatoriui Machado), atsisako grįžti 
prie savo pareigų ir reikalauja, kad butų atsteigta De 
Cespedes vyriausybė. Amerikos bankai atsisako duoti 
paskolą naujajai Kubos valdžiai.

Tuo budu spaudimas į Kubos revoliuciją daromas 
visokiais budais. Tetrūksta tik aktualės ginkluotos in
tervencijos.

Roosevelto administracija nenori atvirai su ginklu 
rankoje “daryti tvarką” Kuboje, nes tai atstumtų nuo 
jos liberalus, kurie ją iki šiol rėmė namie. Atvira in
tervencija nupuldytų Roosevelto vardą ir pasaulio opi
nijoje. Jeigu Jungtinės Valstijos pavartotų ginklą prieš 
kubiečius, tai kaip jos tuomet galėtų protestuoti prieš 
Japoniją, kuri okupavo Mandžuriją?

Tačiau ir ta grasinanti poza, kurią Washingtonas 
užėmė prieš Kubos revoliucionierius, nepadidins Jung
tinėms Valstijoms draugų skaičiaus kitose šalyse, ypač 
centralinėje ir pietinėje Amerikoje. O Kubos gyvento
jai yra tiesiog erzinami ir provokuojami. Karo laivai 
ir kredito nedavimas gali juos priversti nusilenkti Dė
dės Šamo valiai, bet jie nusilenks grieždami dantimis.

Ar Jungtinėms Valstijoms nebūtų daug geriau tu
rėti, draugingą kaimyną, p ne priešą toje tautoje?

ŽINIOS IR “ŽINIOS”

Užvakar telegrama iš Romos pranešė, kad derybos 
tarp Vatikano ir Hitlerio dėl konkordato nutrukusios’, 
nes popiežius esąs labai nepatenkintas “nacių” politi
ka. Atrodė, kad katalikų bažnyčios galva atsižvelgė j 
kultūringojo pasaulio opiniją ir nutarė laikytis nuo da
bartinių Vokietijos valdovų iš tolo.

Bet vakar spaudoje pasirodė žinia, atėjusi tiesiog 
iš Vatikano Miesto, kad konkordatas jau esąs abiejų 
pusių patvirtintas ir papos atstovai su Hitlerio atsto
vais apsikeitė ratifikavimo dokumentais.

Taigi be reikalo buvo tikėtasi, kad popiežius hitle- 
rizmu piktinasi.’

-

Apžvalga
GERIAUSIAS PAMINKLAS 

DARIUI-GIRfiNUI

komitetai ir turėtų

teisingų pastebėji- 
pridurti, kad tie

Rytinių valstijų spaudoje 
skelbiama mintis, kad geriau
sias būdas pagerbti žuvusiųjų 
lakūnų Dariaus ir Girėno at
minti tai — įvykinti tą žygį, 
kur| juodu nepabaigė vykdyti. 
Tąja prasme rašo So. Bostono 
“Darbininkas”, sakydamas:

“Tinkamiausias paminėji
mas, tai pačių lakūnų palik
tas testamentas, tai Įvykdy
mas to, kas jiems nepilnai 
pavyko įvykdyti.” 
Jam pritardama,

5”:
“Mes taip pat

ražo °Vie-

manome,

lakūnais pasikels New Yorke 
ir nusileis Kaune, šita kryp
tim visi tie Dariaus ir Girė
no fondo 
veikti.” 
Prie šitų 

mų tenka
spaudoje reiškiami pageidavi
mai jau bandoma vykdyti. Jau 
atsirado Chicagoje drąsus ir 
patyręs lietuvis lakūnas — 
James-Janušauskas, kuris yra 
pasiryžęs Dariaus ir Girėno ne
pabaigtą žygį pabaigti. Kitą 
sekmadienį, rugs.-september 24 
d. jisai dalyvaus Lietuvių Avia
cijos Dienoje (Ford Airport, 
prie Lansing, Il|.)

Kai dėl lėktuvo pavadinimo, 
tai čikagiečiai, kurie organizuo
jasi p. Janušausko skridimą 
remti, mano, jogei butų labai 
tinkamas vardas “Lituanica 
Antroji”.

bite* jeigu kiH pamarį nau
ju? Hfctavfti, pavadintas DA-

VIS IEŠKO PATEISINIMŲ 
BOUEVIZMUI

Kad ir kritiškai (“oporicin*

gai”) yra musų vadinamieji 
“sklokininkai” nusistatę prieš 
“ščyrąjį” komunizmą, bet sor 
vietų Rusijos sąlygas jie visgi 
stengiasi apginti ir pateisinti 
kiek galėdami.

Paskutiniame savo numeryje 
“N. Gadynė” prabilo dėl sugrį- 
žėlių laiškų ir pranešimų, ku
rių dažnai pasirodo “Naujieno
se” ir kituose laikraščiuose. 
“Skloklnlnkų” organas sako, 
kad tie asmens, kurie, pagrįžę 
iš Rusijos, aštriai smerkia bol
ševikišką rojų, daugumoje bu
vę labai karšti bimbininkai; p 
dabar, nusivylę bolševizmu, jie 
virstą “Naujienų” bendradar- 
biais. Bet tai yra labai geras 
reiškinys: vadinasi, gyvenimo 
patyrimo pamokinti, žmonės 
daro progresą. Ot, jeigu jie iš 
bimbininkų virstų tik “skloki- 
ilnkais” (kaip, pav. patys “N. 
Gad.” redaktoriai kad yra pa
virtę), tai vargiai butų galima 
pasakyti, kad jie įgijo daugiau 
proto. Tai parodo tos pačios 
“N. Gadynės” argumentavimas 
apie sugrįželius.

Ji sako, kas čia tokio, kad 
atskiriems asmenims nepasise
kė ir jie dabar labai neigiamai 
atsiliepia apie gyvenimą Rusi
joje. Toki nepasisekimai esą , 
visai natūralus, nes sovietų šar 
is gyvena revoliuciją, kuri rei
kalauja aukų ir pasišventimo iš 
žmonių. Girdi:

“Mes nekreipiam daug do
mės į tuos pasakojimus, nes 
nepasisekimas vieno ar kito 
asmens, ar net ištisos jų 
grupės dar nėra jokiu argu
mentu prieš Sovietų revoliu
ciją. Jeigu Francuzų revo
liucijoj, kuri, palyginamai, 
buvo daug menkesnė už Ru
sų revoliuciją, per daugelį 
metų buvo tiek ir tiek var
go, tai negalima nei norėti, 
kad sovietų šaly viskas eitų, 
kaip sviestu tepta. Revoliu
cija yra revoliucija, o ne 
dainuojanti marsalietę pane
lė.”
Kur čia logika? Pirmiausia, 

dalykas eina juk ne apie atski
rų asmenų arba grupių “nepa
sisekimą”. Tie darbininkai, ku
rie lankėsi sovietijoje ir iš te
nai sugrįžo, pasakoja apie 
bendras sąlygas toje šalyje — 
apie netikusią valdžios tvarką, 
apie nežmoniškai prastą mais
tą miestuose, apie baisią visų 
gyvenimo reikmenų brangenybę 
ir jų trukumą, apie badą so
džiuje ir tarp pramonės darbi
ninkų, ir t. t. Taigi yra juo
kinga bandyti jų pranešimus at
remti tuo, kad jiems esą “ne
pasisekė” ir jie skundžiasi. Ši
taip mizernai argumentuoti ga
li negut Mizara, kuris yra la
bai greitas prikišti jo paties 
suviliotiems darbininkams, kad 
“jus skundžatės dėlto, kad ne
gavote šiltos vietelės Rusijoje”,

Klausimas yra visai ne tas, 
ar tiems “sugrįžėliams” pasise
kė, ar ne, bet -— koks yra da
bar masių gyvenimas Rusijoje: 
ar toks, kokiu jį piešia sugrj- 
žėliai, ar ne?

“Sklokos” organas nedrįsta 
sakyti, kad sugrįžusieji iš so
vietų žemės lietuviai darbinin
kai, kurie bolševikišką tvarką 
ir žmonių k gyvenimą Rusijoje 
peikia, esą melagiai* kaip kad 
daro bimbininkai, kurie visus 
melagiuoja, kas tik ne į jų dū
dą pučia. Bet jeigu “N. Gad.“ 
pripažįsta, kad tie bolševikiško 
rojaus kritikai sako tiesą* tai 
ką čia gali pagelbėti jos filoso
favimas apie “revoliuciją” ir 
jos “vargus”? Ir ką bendra su 
tuo klausimu turi Francijos re
voliucija?

Franci j oje buvo ne tik revo
liucija, bet ir nuolatinis karas. 
Dar nesuspėjus kraštui susi
tvarkyti, jį ėmė pulti visi Eu
ropos karaliai. Revoliucine 
Francįijos valdžiai teko su tais 
užpuolikais kariauti ' keliuose 
frontuose tuo pačiu laiku; iki 
ji nuo jų atsigynė. Paskui* ap
svaiginta pergalėmis mūšių lau
kuose, revoliucinė valdžią ėmė 
pari ^ųjti sąvo fiL po
Napoleono Bonaparto vadovy*

be, pradėjo ilgą užkariavimo 
karų eilę. O Rusijoje nieko pa
našaus nėra* Intervencijos ka
rai ir “baltagvardiečių” kam
panijos prieš sovietus pasibai
gė daugiau kaip prieš 10 metų. 
1920 metais buvo padaryta tai
ka ir su Lenkija* Nuo to laiko 
Rusija su nieku nekariavo. Tai 
kodėl gi ji turi iki šiol taip nu
vargti ?

Argi iš tiesų, revoliucija tu
ri būtinai atnešti žmonėms 
vargą, kurio nė per tryliką ar 
keturioliką metų valdžia nega
li pašalinti? Čia yra “skloki- 
ninkų” protavime “something 
wrong”.

Paprastai komunistai, lygiai 
ščy rieji kaip ir opoziciniai, 
mėgsita darbininkams skelbti, 
kad iŠ tokios revoliucijos, ku
ri nepagerina materialės būk
lės masėms, nesą “jokios nau
dos”. šittio pasiremdami, jie 
smerkia vadinamas “buržuazi
nes” revoliucijas, kurios įvyki
na demokratinę tvarką ir su
teikia žmonėms laisvę. Jie sa
ko darbininkams: “Kas jums 
iš tos laisvės? Juk laisve so
tus nebusite!” Vadinasi, duok 
šen duonos ir lašinių, o kad ne,

tokią

savo
kad

tai tegul Hitleris grėbia 
revoliuciją I

Bet dabar Pruseika 
“N. Gadynėje” aiškina, 
vienintelė tikroji revoliucija,
kurią įvykino bolševikai Rusi
joje, ne tik nedavė, bet ir nie
ku budu negalėjo duoti gerovę 
darbo masėms; kad revoliuci
ja reiškia ilgus melus vargo ir 
kančių masėms, ir tik neišma* 
nėliai galį dejuoti, kad Rusi
joje dar ne viskas, “kaip svies
tu .tepta”. Tai tau, Jurguti, ir 
devintinės I

(Pasirodo, kad “tikroji” (bol
ševikiškoji) revoliucija tiek už
traukia vargo ant žmonių, jo
gei jie, per metų metus gyven
dami taikoje ir “budavodami 
socializmą”, negali nė iš bado 
išsikapanoti.

Šitaip “sklokos” organas “tei
sina”’ bolševikiškos Rusijos 
skurdą. Bet toks teisinimas, 
tai arfiiaus, negu smerkimas. 
Kiekvienas blaivo proto darbi
ninkas, pasiklausęs tų Prūsei- 
kos išvadžiojimų, pasakys: “Tai 
kuriam gi paibellui reikėjo to
kios revoliucijos, ' kuri ištisą 
žmonių gehtkartę pasmerkė 
pragarui ?!“

LIETUVIU ADVOKATU DRAUGIJA REIKA
LAUS, KAD AMERIKA IŠTIRTU MA 
PRIEŽASTĮ DARIAUS IR GIRĖNO ŽUVIMO

Kauno. Tai buvo

mylių 
sosti- 
musų 
laku- 
kurie

Netrukus sueis du mėnesiai 
nuo dienos kada du lietuviai 
aklinai, Amerikos piliečiai, 
sėkmingai perskridę per platųjį 
Atlantiko vandenyną, dėlei ne
žinomų priežasčių žuvo Vokie
tijoj, vos tik apie 300 
nuo Lietuvos laikinosios 
nes
jauni drąsuoliai, herojai, 
nai Darius ir Girėnas, 
buvo pasiryžę nuskrist iš New 
Yorko j Kauną.,ąJų žuvimas, 
kada jie buvo vos tik už keleto 
valandų nuo didžiausių garbės 
laurų, kokius visą lietuvių tau
ta geidė suteikti jiem, davė 
lietuvių tautai baisų smūgį.

Žinia apie tą netikėtą ir ne-: 
lauktą katastrofą užtvenkė 
visų lietuvių akis ašaromis ir 
skausmo vilyčia pervėrė musų 
širdis, palikdama neužgydomą 
žaizdą musų jausmams. Nors 
jau gerokas laikas praslinko 
nuo tos nelaimingos dienos, lie
tuviai nesiliauja liūdėti dėl tų 
musų jaunų lakūnų nelaimin
gos mirties.

Už keliolikos valandų po tos 
lietuvių tautos nelaimės, buvo 
paskelbta, kad nelaimė lakūnus 
ištiko dėlei stokos gazolino, ir 
kad lakūnai leidosi žemyn, ir 
palaikę pušyną už žalią pievą, 
užkliuvo už medžių ir tokiu bu- 
dU sulaužė lėktuvą ir patys žu
vo. Vienok netrukus pasklido 
gandai, kad vokiečiai palaikę 
musų lakūnus už komunistus 
ar lenkus ir juos kulkosvai
džiais nušovę. Tokius gandus 
pakartojo daugelis laikraščių 
įvairiose šalyse. Laikui bėgant 
tie gandai dar taukiau ir la
biau pradėjo atsikartoti. Da
bar jau yra visų abejojama, 
kad musų‘lakūnai žuvo dėlei 
stokos gazolino,: nes vėlesnė
mis žiniomis lėktuve rasta pa
kankamai gazolino dar kelioli
kai valandų skristi ir sėkmin
gai pasiekti Kauną -
butų įvykusi nelaimė., Nepai
sant įvairių oficialių u^ginčiji- 
mų, gandai, kad lakūnai, tapo 
nušauti, pradėjo rasti rimto 
pamato.

Sulig žinių, gautų iš įvairių 
šaltinių, Lietuvos valdžia nuga
beno lakūnų lavonus į Kauno 
Universiteto medicinos kliniką 
juos išbalsamuoti. Prie to po
mirtinio tyrinėjimo; anot Lie
tuvos laikraščių ir šiaip gau-

yra tvirtinama, kad lakūnų ku> 
nuošė tikrai rasta kulipkų 
vienam kūne trys kulipkos, o 
kitam viena, pastaroji esanti 
rasta lakūno galvoje ir išrodą, 
kad šauta iŠ gana arti ir kiek 
vėliau trys kulipkos rastos kito 
lakūno kūne. Pastaromis die
nomis net vienas vokiečių laik
raštis, “Neuer Vorvvaerts”, tie
siog pareiškė, kad mušu lakū
nai ties Soldinu tapo; nušauti 
.vokiečių.

Kadangi gandai, kad musų 
lakūnai tapo vokiečių nušauti, 
nesiliauja ir neva oficialus ra
portai apie jų mirties aplinky
bes ne tik kad nepatenkino 
visuomenės, bet sukėlė dar di
desnę abejonę apie jų tikrumą, 
tai ėmė kilti mintis, kad reikė
tų raginti Amerikos valdžią tą 
nelaimingą įvykį pilnai ištirti 
ir paskelbti, tikrąsias lakuhų 
žuvimo priežastis, ši mintis ra
do pritarimo ir spaudoje, kuri 
pareiškė, kad iniciatyvą šiame 
reikale turėtų paimti Ameri
kos Lietuvių Advokatų Drau- iiių ir studijų, bet kurio mė

jei ne

KULJURA <No* 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.
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Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.
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Garsinkites “N-nose”

4 s

. Antradienis, rūgs. 12, 1983
gija, atsikreipdama į Valstybės 
Departamentą Washingtone.

Turint galvoje šitokią visuo
menėje susidariusią opiniją ir 
spaudos pareiškimą, Amerikos 
Lietuvių Advokatų Draugija 
susirinko 1938 m. rugpiučio 29 
dieną apsvarstyti tokios inicia
tyvos galimumą. Rimtai ir vi
sapusiškai tą dalyką išgvilde
nus, vienbalsiai nutarta paskir
ti komisiją iš trijų narių ir ją 
įgalioti susižinoti su Valstybės 
Departamentu Washingtone ir 
pareikalauti, kad Amerika pa
darytų oficialų lakūnų Dariaus 
ir Girėno žuvimo tyrinėjimą ir, 
jeigu butų reikalinga, nuvykt! 
tuo reikalu į patį Washingtoną. 
Draugijos pirmininkas, John T. 
Zuris, paskyrė šiuos narius į 
minėtą komisiją: John B. Bor- 
den, Joseph J. Grish ir R. A 
VasaUe. šiomis dienomis komi
sija laikė savo posėdį ir jau 
pradėjo veikti. Apie jos darbo 
pasėkas bus pranešta kaip grei
tai tai bus galima ir patogu 
padaryti. Jeigu kas turi kokių 
ypatingų faktų ar žinių, nu
rodančių tikrą priežąstį Da* 
riaus ir Girėno žuvimo, tai 
prkšome juos priduoti komisi
jos pirmininkui, John B. Bor- 
den, 105 West Monroe 8t., Chi
cago, III. 'Pareikalaujant, visi su- 
sinešimai bus konfidencijoj už
laikomi, Norėtumėm išgirsti vi
suomenę ir organizacijas, ar 
pritaria šiam Amerikos Lietu
vių Advokatų Draugijos žy
giui.

. John T. Zuris, 
Draugijos pirmininkas*
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ĮVAIRENYBES
Kaip miršta VasiHjus 

Zacharovas

t.* ■ »'*.*«rti«ii|i.iiinė       *   

kas nežino ištikro, kas 
yra*

šiandien Zacharovas 
skaito 80 metų amžiaus, 
savo paslapties niekam jis 
išdavė. Žinoma yra,
prieš didįjį karą jis buvo Azi
joj, Turkijoj, Graikijoj, vers
damasis valiutomis, kailiais, 
kilimai A Karui prasidėjus jis 
atstovavo anglų Vickers kom
paniją ir pardavė keletą dide
lių ginklų partijų, ir nuo to 
pakilo jo vardas ir turtai.

Žingeidus jo gyvenimas, bet 
nemažinus žingeidus ir jo šei
myninė gyvenimas. Būda
mas pat Ispanijos karalių, Za
charovas pametė, kad kara
liaus rūmuose* jam matant, 
kažkas pradėjo smaugti kaž
kokią ponią* Zacharovas po
nią išgelbėjo ir pasirodė* kad 
jis išgelbėjo kunigaikštienę 
Marchen nuo jos pamišusio 
vyro. Neužilgo po to pami
šėlis vyras mirė ir Zacharovas 
su kunigaikštienę apsivedė. 
Po 5 metų jo žmona mirė ir 
Zacharovą jo žmonas mirtis 
tiek palietė, kad jis nuo to 
laiko paliko amžinai užsidaręs 
ir nekalbus. Dabar jis mirš
tą pats vienas, neturėdamas 
net kam savo iš ašarų bei 
kraujo sukrautų turtų palikti.

žmogus, iš ašarų ir kraujo 
susikrovęs milijonus.

NIZZA. Nuošalioj viloj, pa
statytoj su karališka pompa 
vienoj gražiausioj Rivieros 
vietų šiomis dienomis baigia
si žmogus, per savo amžių 
sukrovęs nesuskaitomus mili
jonus pinigų . iŠ ašarų ir krau
jo, . parduodamas ir statyda
mas kariaujančioms šalims 
ginklus ir amuniciją. ;

T ’ti mirštu paslaptingasis 
r Vasilijus Zacharovas, apie 
kurį pasaulyje yra jau para
šyta šimtai brošiūrų, straips-

, r ■ ■><*> y »mi* ■' ........... '

bostoniečių atydai
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andeltnan, 284 Tremont St, 
Boston, Mas*.

TEBENEŠA BEREIKALINGĄ NAŠTĄ

! žinių! buvo? •s, i ko;

j - SS

■ A

■ K



SBSI

gos

va-

on

—r-

Nuo

Biznierio Kimbarko gazolino

A.J.Mkas,
OFISAS

ftHieAOD, ul*

tienų Vakar?, išskyrus ketvergi 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 tyro.

Birutės” choras ati 
daro 27-tą sezoną

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

visur pritai 
jų tinkames

Mot Piliečių Lyga iš 
neše-protestų prieš 

mokyklų tarybų
ligoninę, 

suteikė 
Jo pa-

Kolizija įvyko prie 87-tos 
Western (/ainių kampo 
kar anksti rytą.

Penktadienį įvykusiam mitingo 
pasmerkė jos elgesį -ir reb 
kalauja majoro nutarimus at* 
Šaukti

Įvairios ir trumpos 
žinios iš Cicero lie

tuvių gyvenimo

ir ran* 
vadina 

Teisybę 
drabna, 

yra be-

Antradienis, rūgs. 12, 1^33

3008 West 51
T<4. Rtpatare

Priėmė į kompanionus
Vietos SeiiAs bižnierius Pet

ras Juknis priėmė į kompanio
nus biznierį A. Waštakų. Juk- 
nis dabar tu*ri naujų vietų apie 
80 mylių nuo ChiCtigoš. Jis ža
da apleisti Cicero, bet juk to 
negalėjęs padaryt, būdamas Vie
nas iš senesnių ciceriečių? ,

kad Juozas
2422 W. Marguelte Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedaliomis pagal susitarimą.

alsted Sts.) K 
nuo 6:30-8:50

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS

PatttUiUįh Uidotaiese knopigtausiai. 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o muiį

CICERO.—Raudonos Rožės 
klubas sparčiai rengiasi prie 
metinio parengimo, kuris įvyks 
spalių 14 d., LiUosybės svetai
nėje. Paskutiniame susirinki-1 
me komisija davė raportų apie 
parengimų, pranešdama, kad 
yra pasamdytas 18-kos muzi
kantų orkestras. Tame paren
gime bus duodami auksiniai 
žiedai tiems nariams, kurie ne
ėmė pašalpos per dešimtį metų.

Raportų davė ir klubo base- 
ball komandos Vadas T. Dėka- 
vičia, iš kurio pasirodė, kad 
komanda pasekmingai veikia, iš 
17 lošimų pralaimėjo tik du. 
Jeigu4 oras bus palankūs, tai tęs 
lošimus ir toliau.

Jaunavedžiai p. Lukštienė ir 
žemėtas jaučiasi labai smagiai. 
Senoji Lukštos aludė atrodė vi
sai kita, ypatingai vakarais. 
Langai apšvįesti. Vaizdas duo
da suprasti, kad įvyko perinai-

4605-07 
Viri Tfltfaul VAI

Automobilio nelai 
meje sunkiai sužeis 
tas Pr. Jakavičius

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

VVjmo'

TS6 W. 3Sth st 
k (Cor. of 35 th ® Halited Sts. 

Ofiso Valandos: W 2-4, nuo 7 
Ntdttdkniafa #aftl įtarti.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU5 IR BAL6AMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir. nebrangus.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Pp. M. ir E. Eiškunai, 1526 
So. 48 Ct.) trumpų laikų atgal 
krikštijo sūnų 
buvo 
ir p. 
Augk

JOHN B. BORDEN 
Lifc-nrvfc advokatas

LIETUVIŲ tSRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. Wth St. TeL OM 6 

CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
{STAIGA CHICAGOJR

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjio U Europoe it vii prdktikuoja 
eenojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimų*

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nUo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

gumas. Pasirodai išsiskyrę^, 
iš savo vietos iššokęs aktorius. 
Kokioj gi pozoj būti, kada 
kalbi abt scehoš? Tuoj pA*

Res. 6600 South Artetidn Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Gailai 0257
DR, P. Z* ZALATORIS< 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus

Pereitų ketvergų Gage Park 
svetainėje, 55th ir Westėm 
avenue, Birutė atidarė 27-tą 
sezonų. Yra narių, kuTie pri
klauso prie choro 12 metų ir 
daugiau. DaUg birutiečių buVo 
pirmoj repeticijoj. “Birutės’* 
programas Šiam sezonui yra su
rengtas ir bus paskelbtas se
kančiame susirinkime. Norin
tieji prisirašyti kviečiami atsi
lankyti rugsėjo 14 dieną- 8:00 
valandų vakare. Nariai ir na
rės, malonėkite visi būti laiku.

July 12, immėdiately ; and be 
it further
RESOLVED, that copies of thiš 
resolution be sent to the Pra
sidenk of the Unied States, to 
the Governor of Illinois, to the 
Mayor and the City Council, 
to the members of the Board 
of Education, to the Alderman 
of the ward in which tins meet- 
ing is held and to variotte 
new.spapers.

Mass Meeting—Sponsored by 
the LITHŪANIAN WOMENS 
CIVIC LĖAGUE.

Po ja pasirašo sekamos Ly- 
narės:
Marie Zolp., pirmininkė, 
M. Schultz
A. Miščikaitis.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wtetetn Avenue 

Tel. Lafayefte 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai vyto 
■nud 6 iki 9 vahndai vakaro

daugiausia šermenų, todėl galibigiab .

J. F. EUDEIKIS yrft vienatinis lietuvį gttftoritfS, Suris 
tari įrengęs grMnį dtrtttaVf. > ’

Puikiausios, modemiškai įrengta ttjfc knįiyttoa ta 
vargtaMs bYKAI «N &*«»<** .

Nuliudimo valandoje, jraSimkįtę šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

žeistas automobilio nelaimėje, 
kuri įvyko prie 87-tos ir Wesb 
etn gatvių kampo.

SU perskelta galva, žaizdo 
mis veide ir kitose kubo daly
se buvo nugabentas į Littlc 
Compaily of Mary 
kur pirmų pagalbų 
jam Dr. M. Strikolis. 
'dėtis yra rimta.

Nelaimė įvyko, kuomet P. 
Jakavičiaus automobilis, Stu- 
debaker paslydo ir Jrenkė į 
stulpų. Jis važiavo Vienas.

2314 W, 23rd 1'1., < 
HM 8.

Til Cicero 5917
si'li.i , Ti>jfilir.aWifiĮ.«iMA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

2201 West 22ftd Strėėt 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedbiomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 $o. Čdlifo^ia Avė.

Telefonas Repūbfic 7868

Rašo Ot. A. Montvidas.
žį &ykį kalbėsiu tiktai apie 

pozų. Pirmiausiai turime atsi
minti, kad teatras nėra tikte* 
nybė, o tikrenybės iliuzija. 
Viskas, kas daroma scenojs 
turi tikslo sukurti audijencR 
jos (publikos) vaidentuvėj it 
patenkinti. Scena nėra vieta 
aktoriams ir dainininkams 
save iškišti į priešakį. Ji sta
toma tokioj vietoj ir taip, kad 
audijencijos regėjimas cent*- 
ralizuotųsi ant jos. Kad su
gaubus regėjimų, tinkami te
atre kambariai juo artyn link 
scenos tuo eina siauryn iš a- 
biejų šonų. Arti scenos iš a- 
biejų pusių pastatomi pilio
riai, kad da labiau sugaubus 
regėjimų. Kur daromos ložos 
arba baksai, kaip amerikonai 
vadina, arti scenos save pa
sigarsinti atėjusiems teatro 
lankytojams, ten dalykas su
darkomas.

Aktoriai stato veikalą ne 
sau, o publikai. Jų tarpusavis 
ant scenos aktinimas ir kalbė
jimas visai yra ne vietoj. Kal
bėti reikia ne į kitų aktorių, o 
publikai, bet jei neturi išrėdy
ti, kad kalbi j ją. Kalbėjimas 
veidą pasukus į scenos užpa
kalį arlia jos šonus užmuša 
balsą. Kalbėjimas į publikų 
atsukus jai visą veidą, išrodo, 
kad jai prakalbą sakai ir nie
ko bendro su drama neturi. 
Dingsta iliuzijos ir drainatin-

Gal tėmijote
Babravičius dainuodamas ne-j 
vaikščioja, nesisukinėja, nc- 

sikraipo, nesilinguoja, kas yrė 
Vetenybė pas didžiumų kitų 
dainininkų. Šitokia poza va
dinasi statiška atba nejudėji
mo. Joje alsuoti arba oro į 
plaučius įtraukti patogiausia. 
Tono plaukimas iš to paties 
punkto yra labai svarbus klau
sytojui. Net kalbėjimas ant 
scenos besibarsiančio, lynguo- 
jančio ir kinkuojančio akto
riaus pasidaro neaiškus ir ne
tenka reikšmės. Kilr tik ki
taip nereikalaujama, aktoriui 
laike kalbėjimo turi <sustoti 
vienoj vietoj. Dainininkas turi 
pasidaryti beveik nepajudi
namas, kol iš jo gerklės tonas 
plaukia. Tūli klausytojai pas
tebi, kad tas ar kitas daini
ninkas nedainuoja dramatin- 
gai. Kada dainininkas švais^ 
tosi, spardosi, galva purto> 
sprandų visaip riečia 
komis mosikuoja, Jie 
tai dramatingumu. 
pasakius, daina nėra 
Operos kaipo dramos 
veik be vertės. Jų turinis vos- 
ne-vos riša vieno dainininko 
dainą su kitu. Ne toli kiek
vienos operos statymą galima 
btrtų vadinti koncertu su ,pA- 
marginimais. Opefosė dažnai 
ir geri dainininkai stlgAdifta 
savo roles nemokėjimu tinka
mai, pozuoti. Kad nereikėtų 
man pavyzdžiais aiškinti it 
ilgiau tęsti šią lekcijų, aš pa
tarčiau lietus-, kurie lankosi į 
Babravičiaus koncertus, temy
li jo pozas. Jis jų meisteris, 
Man Jos patinka, nes turi pra
smes.

Babravičių aftt scenos dainuo-] 
jant, tam turėtų būti aiškus 
kur ir kaip ant scenos- laikyd 
tis, kada kalbi Wfba dainuoji. 
Jis yta meisteris šitoj SrytyjJ 
ką tik aš vienas pastebėjau if 
pirmą kartų pranešu.

Jis neišeina į scenos prie
šakį ir nedainuoja į publikų. 
Jis dainuoja publikai scenos 
Vidutyje. Atstumas nuo sce
nos- priešakio ir sudaro žy
miausių dalį to, k»xl jis dai4 
nuoja publikai, o ne į publi
kų. Nors it atstume, jeigu jis 
dainuotų visų veidų tiesiai at
statęs į klausytojus, irgi išrė
dytų, kad jis dainuoja į pub
liką. Tik pasės veido nu-] 
kreipimas link audijencijos 
pražudytų nemaža balso. Juk 
reikalinga, kad visi lygiai gir
dėtų. Atsistojus prieš publi
ką visu veidu, suprantama^ 
balsas girdisi aiškiausiai, bet 
sugadina iliuziją, erzina žiurė- 
tojuss nors kad ir taip gražus 
butų dainininkas arba akto
rius. Tuoj susidaro jautimas*, 
kad jis arogantiškai pats save 
reklamuoja. Juozo Babravi
čiaus poza ant scenos, kiek aš 
patyriau, yra keturių penkta
daliu veido atsukimas į publi
ką. Tokiu budu pasidaro ne 
tiesioginis dainavimas į publi
ką ir balsas neskrysta į scenos 
šoną, kas atsitiktų tik pusę 
veido atkreipus į publiką.

šita poza nėra 
koma. Vienok už 
nčs nėra.

Tarp Chicagaa 
Lietuvių

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinio!
I H Kr«ivas Akh

Mtaiao.

Ofisas ir Altinių Dirbttivf
756 West 35th St.

kartoto Hilsted 8c. 
Valandos .nuo .10—4, nuo 6 iki 8 

Nedčlibmu pagal sutarti.
nrfr-cTr- *• ■ tnumriiM

Buy gloves with wh<rt 
it suves 

reikalo atoąeu so«

1)11 K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette RdL
Pbon, HEMLOCK 7828

utk-im . —~ .t ra.*...-,. ..rvar....-

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikiliau j erdvesne ir patogesni vieq 

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

lt nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 |ki 18 

FBOOe Boultva'rd 8483

stotis datfo didelį pVogiTsų. Su 
kiekviena diena gauna daugiau 
kliehtų.

Savihinkafc Kimbarkas, aty* 
džiai vietų prižiižri, dirba “oven 
otfaes” užsimovus.

Rusas Gydytojas Chirurgas 
SpicldtiitM bdot ligų ir .veptrilkų ligų 

Ofišks 3102 So. Hateted St
Kampas 3 įsi Street 

Vari.: 10—11 t. ryto, 2—4, 7—V.<. 
Nedaliomis ir Šventadieniais 10—17

Krikštynos

Sėkmingas biznierius F. Za* 
jauskas išleido žmonų ir dūk* 
relę atostogoms j Wisconšin (?) 
valstijų.

Tel. Monro'e 3377
j-m-ft ri rr’iiU

Phone Boufevard 4139 
A. MASALSKIS 

Masu Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet asti saži- 
ningaš ir hebrari£ui to
dėl, kaęd , iWt6rfrne iš- 

užlaikymui skyrių.

3307 Atlburn Ave^ 
ČHICAČD, itt.

aiHMMUta. Tel. JLafąyetti

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovahai 

Turiu adtbrhobiiiue visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Aūburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

' , „-.‘A.,, ',‘n 1 .„.'.tf. ' ...... '' i... i—

J. F. BADŽIUS

Penktadienį Mark White 
įSųuare svetainėje, Bridgeporte> 
įvyko Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygos masinis mitingas išneši
mui protesto prieš mokyklų ta
rybos elgesį.

Mitinge pasirodė eilė kalbė
tojų, kurie nušvietė nuodug
niai Chicagos mokyklų proble
mų ir neva tai “ekonomijos 
programą’’, kurį mokyklų ta
ryba yra pasiryžusi įvykinti.

Prieš mitingui baigiantis da-. 
lyvavusieji išnešė protesto re« 
zoiiucijų, kutių pasiuntė mies
to majorui ir atatinkamoms 
įstaigoms. Rezoliucija skamba 

I sekamai:
Protesto RėzoliUėija

Chicago, Illinois
Sebtember 8, 1.938 

To the HonoCable, the MaVOC 
and the City Oouncil:

The follo^ing resolUtionš 
kvere adoptetf and ordered sėnt 
to the Mayor ahd the City 
Council by the meeting of ci- 
tizens held ūhder the auspices 
of the Lithūanian Womens Ci- 
Vic Leagtfe on September 8v 
1933, at Mark White Sųuare. 
South Halsted Street at Thir- 

| tieth Street.
WHEREAS, the Board 

Education of the City of 
cago adopted a program 
July 12, 1933, Which compietely 
changes the nature of publič 
education in Chicago, and 

WHEREAS, many progress 
ive and essential activities are 
to be eurtailed or eliminated, 
and

WHĖREAS, the majority of 
Boai-d membėrą, having served 
less tban tWo months, the Board 
of Education is thereby render- 
ed incompetent o take šuoli 
dritstic actiOh, which interiedės 
with the pu’blic education of 
our children, and

WHERĖAS, oustanding edu- 
cators haVe condcmned tliis 
aetion, and

WHEREAS, it is doubtfUl 
whether this program is truly 
an “economy” nieasute, and

WHfeRĖAŠ, this aetion was 
teketi by he Board of Educa- 
ti’Oti \vithout Consulting the 
Supferintehdent of SchoPls, 
without a public tiotice to the 
jpąrents of the schOol children, 
Und ^ithdtit ti public hearitig 
to parents and other citizens; 
thėfefore be it 
RĖSOLVED, that this body df 
eitižetis Of Chicago, mainly 
Lithūanian speaking Citizens, 
assembled at Mark White 

iSqliare on September 8, 193:8, 
respeetfidly reųuests, the Ma
yor and the City Council to 
ctill upėn the Board of EdUca* 
tton to rosoind i'ts aetion ot 
—r. a--„ .a—...................................

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford AirpOTt, Lansing, IM.

lAflnbert 6o R

LISTERINE 
tooth pašte

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

Arti 47th Street
Valandoe nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal autartį.

Ofiro Tel. B^okvard 5913 

oi.wa 

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th

Ofieo valandos hno 1
NedėMieoiaia pagal antanj

LtettfVfjs .AfaftŠerifc
Mrs. -ANĖL1A & JARUSH 

v ^hysjcai Therapy

61'09 Soath AlbanyIĮAvenue
Bsl H ' 1 Phone

i O n| g Htmlock 9252
1 Patarnauja prie gim- 

ĮĮĮĮeII dymo namuose ar li- 
joninėse, duodu ma-

I ssage, eleetrie treat- 
ir magnetic 

ir t. t,
• H I ^0£cr’m> mergi- 

Sllall noms patarimai do-
vanai.

Fontis JtikaviČius, 24 ni.,| 
2638 West 40th slreet, pasi
žymėjęs jaunas dainininkas- 
mėgėjas ir “Pirmyn” chorė 
narys Vakar buvo sunkiai su-

toaboriai
Tel. Victdry 4088

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavičia Undertaking 

Coinpany 
Inkorpdrtiota

į • HENRY W. DECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu)

3238 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Pbone Avmkagt 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MštcotfaAvs Avenae 

Valandos: 12 iki 2 k 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlfoj pagal ratartį.
- ■ ■ ................... . ■ ■*>*" ■ ' ' —<

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas ii 

i 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. 18th St., netoli Morgan SA 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgdh Park 6755 ar Central 7464
I ....... . ■---------------- .į.-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehland Avė., 2 labos 

ClRCAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 v«L tyte, nuo 2 iki 4 
vai. po P*etl k o®0 Hd 8*30 
Viklro. Nedėi. tiuo 10 iki 12 V. dieni 
niiru • Phone MidVray 28tO

A.A. SLAKIS
Advokatas

testo d finu 77 TV. Wathington St.
P.db'A 905 Td. Dertbbrt 7966 

Valandos: 9 Tyto iki 4 po pietų

Vakartis! Uttrn. ir Ketv —6 Ski 9 vai. 
4145 Atchit Avė. Tel. IMaŲetR 7»Z

Naihų Tel Hyde Sark Š39& 
s iia įBaa.aiiĮ t,m m i,r,Lt u, .m i ;

John Kuchmškbs
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 755 7

Vahhdos: Seredoj ir Pftnytioj 9 IK 6 
Panedily, Utaroinkc, Ketverge h 

Sobatoj 9 iki 8.
w, a g aa -.mite, .i .i t 4.. --.a- ■ .i, 1, -1»> - • ,iFi

JOSEPH J. GBiSH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aehland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

fcta. 6515 So. Rddktoea St.
TH. RepCbUc 9723

J. J. BAGDONAS
Lietuvių GraboHus

Lioanbj vataaoj frudat* 
■2566 w®rt 63rd St.

T,l. REPUBUC 3100

Dr. MAl’iUCi'KAHN
4631 South Aehhrid Advhob 

Ofiso Valandas:
0 iki 12 dieną, 2 ilrf 3 •• giltų 
ti 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12 
Life Tthpbotte 32ti0
. .a t ..in;.;.... . < u— fc;.;.,

Ofiso: Tel. VictOry 6893
Rez. Tel. Drexel 91S1

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avemn
.............................................................................................. . X-.

Krikšto tėvais 
V. Pralgauskas, vietinis^ 
kiškunfenė, chicagietė*. 
sveikas, Jaunas pilieti!

—žinių Rinkėjas.
'ii Ii ii 11 OssJh' miimi

TtL ĖOUtEVARD 9199
. ’ 1 .....  ..... It Ifi 1 1 .i I 'ii <1*^1

Ir Rez^Tel. BoMevard 5M4

Advokatai

K. P.^UGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Deaitbotn St.,RdoAe F431-I434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323. South Mtdeted StreM 

Tel. Boulevard 1316

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswkk 0597

3572

____  ius
'MĮIĮMI graBORius ir 

Balsamuotojas
Patarnauja Chicagoje 

apielihkėje.
DideK tt griH

lla iiį 40'
; r.r.t.'.ii.i. .mj.-įį • t;r t,* r

I. J. ZOLP
s

Tel. Bonkvard 5203 ir 84
1327 Sta 4&th et

Tel. Cicert 3724. Kdplytii tykai

Daktaras V. A. šiftikuš 
CVdyTDjaš IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patikusiai, ftputtttsrab 
blauzdų gyslas

Valandos irto 1 iki 4 ik nuo 7 Iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Sotfrt Hataed Street 

Tel. Boulevard 1401
m...'T- ............

Dr. Strikol’is
Gydytojas it Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND A VE.
OfisO vai.: -Nuo £ iki 4 br huo 6 iki Š

Namų Tel.: Prospect 1930
■■ ---------------



Ką jis patyrė Sovietą Rusijoj
F. Bulato

butų

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAIne

sve

For Rent

Eks

AČIŪ

CANAL 8500

šaltis, 
reiški-

Šiandien įvyks C. L. 
D. S. P. susirinkimas

Financial 
Finansai-Paskolot

apie 
savo 
dar-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

su jo šeimyna, 
ir išveža į miestelio 
— uždaro ten. O

o prie to bus 
gražios muzikos, įdomių 
ir naudingų pranešimų; 
nepamirškite užsistatyti 

radio

je. Jis visiškai neteko svei
katos ir neturi iŠ ko gyventi.

Prieš kiek laiko Chicagoje 
susidarė komitetas, kuris rū
pinasi Mockaus t’šėlpimu. Ne
seniai komitetas išsiuntinėjo

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na* 

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

fjanaen Stud.) 
710 W 62nd S: 

f ei. Bnglevood 5840

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsejo-Sęptember 24 

Ford Airport, Lansing, UI.

RESTAURACIJA parsiduoda ui 
$75:00, yra 4 kambariai pagyvenimui, 
garu apšildomas, renda mėnesiui $20.00 
903 W. 35 Sc. Tel. Boulevard 2407

tų musų dainininkų bedainuo
jant. Norėtųsi visiems ir vi
soms pasakyti, kad pasirūpin
tų nepraleisti šios puikios pro
gos, kuri retai žmogaus gyveni
me pasitaiko.—Serbentas.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

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

O štai jau vienuolikta valan
da, ir vėl aš atsuku radio sto- 
tj WGES. čia išgirstu balsų 
žinomo pranešėjo A. Žymanto, 
kuris uždėjęs gražios muzikos 
piestelę, jų sugrojo, po tam pa
skelbia keletu garsinimų ir per
stata visų gerbiamų operos ar
tistų Juozų Babravičių, sudai
nuoti keletu dainelių. Klau
siau suf dideliu pamėgimu musų 
artisto dainuojant dainas ir 
giesmes. Sujaudintas, susišau
kiau visus namiškius, ir taip 
bendrai klausėmės artisto Bab 
ravičiaus dainavimo.

Pranešėjas paskelbė, kad ar
tisto J. Babravičiaus koncertas 
įvyksta 1 d. spalių Lietuvių Au
ditorijoj. Mes klausiusieji kaip 
vienu balsu nutarėm vykti ta 
dienų į rengiamų koncertų iš 
girsti ir pamatyti asmeniškai

PAlfešKAU John Jencius. Apie 10 
metų atgal farmeriavo Richmond. III. 
Yra labai svarbus reikalas. Prašau tuo* 
jus atsišaukti. Elta Sorenson, R. 1, 
Alden, III.

Jau buvo bent kelis kartus 
rašyta, kad kun. X. Mockus 
atsidūrė labai blogoje padėty-

Jack Sharkey išvaizda nebuvo tiek grųsinanti vakar va
kare, kuomet jis atsilankė į Midland Athletic Club, kur vieti
niai lietuviai surengė jam pagerbtu ves. Jis atsilankė bankiete 
su žmona Dorothy Sharkey. Sharkey persiims su vietiniu 
kumštininku King Levinsky šį penktadieni, rūgs. 15 d.

Sharkey pagerbimo bankiete dalyvavo keli šimtai vietiniu 
lietuvių ir svetimtaučių.

įvyksta milžiniškame 
Sox Baseball jaukto 
35th ir Wentworth

BuVo tai aštuntų valandų ry
to, kuomet aš > atsukau radio 
ant stoties W jC. FJL ir išgirdau

ANT RENDOS gera vieta dėl road- 
auzės arba alinės arti Šv. Kazimiero ka
pinių Ulth St, Taipgi kambariai ir 
svetainė. Stanley Pliszka, 6524 Emerald 
Avė, Tel Wentworth 9344, arba 
Brunswick 0718.

SALIUNAS pardavimui, įsteigtas biz
nis, graži šokiams salė, arti Marųuette 
Road, geroj vietoj.

* 6647 So. Halsted St.

Prisirašykite j musų įpultą

TEL. LAFAYETTB 1083 

2608 West 47th St.

štai iš kitų kolonijų pirpnikij- 
šiai atsiliepė adv* F. Bagočius, 
kuris prisiuntė penkis dole
rius kun. Mockaus sušelpimui 
per komiteto iždininkų, Dr. 
Graičunų. *

Komiteto vardu tariu kud- 
širdingiausį ačiū adv. Bago- 
čiui už prisiųstų aukų.

— Pirm. J. Lukas.

Susiinteresavimas didelis 
lietai sparčiai eina.

Šiandien, nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro, iš stoties WGES, 1360, 
kilocycles įvyks reguliaris an
tradienio radio programas. Jo 
išpildyme dalyvaus naujas ra
dio duetas, taipgi ir solistai, 
p-lė Adelė Ambrozaite ir A. 
čiapas. Kalbės Dr. Strikolis, 
M. D. ir kiti, 
labai 
žinių 
todėl 
savo

nuo Chicagos. 40 akrų 
“ ‘ 6

daugiaus bu- 
žemė derlinga, juodže-

su budinkais, 
mainys ant

garu apšildo- 
randasi Mat
ant mažesnio

šiandien įvyksta svarbus 
Ghicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos susirin
kimas North West Masonic” 
Temple svetainėje, 1547 Nortli 
Leavitt Street, 7:30 vai. vak.

Visi nariai prašomi daly
vauti susirinkime, nes bus aiš
kinimas pasekmių įregistravi
mo draugijos į Illinois valsti
joje. . Rašt. J. Jankus*

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų 
Greenwoode dabar 
3122 W. Ulth 
užrašys Naujienas 
namus.

namas 
karų garadžius, 

Manor. Mainys 
arba lotų.

CHAS ZEKAS, 
'3647 Archer Avė.

“O kad nuramint kolchozi- 
ninkus, kurie žiuri su panieka 
į savo betvarkį alkanų gyve
nimų, atvažiuoja nakties lai
ku keli šnipai iš G. P. U. pri
sikelia kaimietį (kaip jie va
dina kulakų) 
areštuoja 
kalėjimų
‘naktinės šluotos* vyrai prade
da darbų. Išveda karvę, išva
ro arklį, susikrauna duonų, 
drabužius, žodžiu sakant, iš
šluoja viskų kai su šluota.’* 
Ir kai viskas sukrauta į veži
mus, išeidami sugriauna pe
čių, duris sulaužo ir langus 
išdaužo.

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

“Tų viską matant savo aki
mis, atrodo gana šiurpulingas 
vaizdas. Vėzdas beprotiško te
roro ir nekultūringumo prieš 
darbo žmogų. Tačiau geresnio 
sumanymo dėl proletarų tė
vynės labo, kaip ‘naktinė šluo
ta’, kasgi galėjo tikėtis iš to 
silpnapročio komunistų vado 
Stalino I”— baigė J. Grubas.

(Galas)

sklandžiau, ’ Stalinas sugalvojo 
kaip priversti kaimiečius stoti 
ir pasilikt kolchozuose, pra- 
vesdamas naujų planų ‘nak
tinės šluotos* (nočnaja metla) 
Įsakė kriminalei G. P. U. 
policijai areštuoti kiekvienų 
privatinį ūkininkų ir konfis
kuoti jo turtų. Tuomet kiek
vieno rajono G. P. U. policija 
nutarė kurie kaimiečiai reikia 
‘razkalačin^t*, tai yra likvi
duoti, kaipo privatiškų smul
kų žemdirbį, todėl, kad jis 
neprisideda prie kolchozo ir 
duoda pavyzdį kitiems, mat, 
kad jis turėdamas vienų kar
vę, arklį ir nuosavų bakūžę 
gali daug smagiau gyventi, 
negu kolchozuos sugrusti dar
bininkai.

išnešiotojas Mt. 
yra W. A. IRWING, 

St., kuris maloniai 
ir pristatys į jūsų

Naujienų Adm.

nokau-
o 4 Sekmadienio o r o 

bangų programai

Visos anglių kompanijos pakėlė ani 
gliti kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietųj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
huokit tuojaus, gausit apie vieną doleri 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

SALES TAX-US 
išpildo

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNĖS, NEI MANOTE 
Visi gatavi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernflm, mšsinCm, delikatesu 

saldainiu, sausmenu krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parlorlam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
easlanai. ...

Vartoti ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS. BENDER CO..

608—614 N. Wells S|» Phone Superior 2361

Auditorius

3241 So. Halsted St 
Tel. Victory 7188

50,000 publikos daly 
vaus Jack Sharkey 
Levinsky kumšty

nėse

Švelnių muzikų, o protarpiais 
p.' K. Jurgelionis, prozoj skai
tė eiles. Tai naujas p-no Jur- 
gelionio sugalvotas būdas, ku
ris ištiesų sukuria jaukaus ma
lonumo klausytis kalbamo pro- 
gramo. Garsinimo metodas ir
gi buvo sutvarkytas kultūrin
gai, taip kad neužmušė ir ne
nustelbė pirmosios dalies pro- 
gramo kaip kad paprastai būna 
su lietuviškais duodamais pro
gramai s per radio. Buvo pa
skelbta, kad Šiuos programus 
duoda J. F. Budrikas, ir kad 
jo krautuvėje galima vartoto
jam įsigyti šiuos ir kitus gy
venimui reikalingute daiktus.

Taip sutvarkytų programų aš 
manau apsimoka kiekveinam 
pasiklausyti, nes jie duoda 
žmogui smagumo.

■feif

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Klauskite t Mr. Ostap, 208 So. La 
Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 

Co., Ine.

REIKALINGA patyrusi mergaitė 18 
—25 m. prie abelno namų darbo, 1 kū
dikis, maži namai. Turi gyventi ant 
vietos. Tel. Mansfield 4437.

PARSIDUODA labai pigiai Meat 
Marketas su visais įrengimais, galima 
nupirkti su mažu įmokėjimu. Jucius 
Meat Markei, 3239 S. Halsted St.Chicagoje ir visoje Ameri

koje dabar eina sujudimas. 
Visų sporto mėgėjų akys yra 
atkreiptos į Sharkey ir K. Lev
insky kumštynes, kurios penk- 
tadeinį 
White 
lauke, 
gatvė.

Kumštynėse tikima sulaukti 
nemažiau 50,000 publikos, nes 
į jas atvyks iš kitų miestų su
važiavę svečiai, kurie lanko 
Pasaulinę Parodų. »

' ■ I

Faktas, kad tūkstančiai lan
kos į Jack Sharkey treniravi
mosi vietų, Trafton’s sporto 
salėje, taipgi parodo,5 kad į 
kumštynes lietuvis kupištinin- 
kas sutrauks daug žmonių. 
Be to, ir bilietų pardavinėji
mas eina smarkiu tempu. Ypa
tingai daug jų išpirko lietu
viai, kiek teko patirti iš ren
gėjų.

Bilietus galima gauti Morri- 
son viešbutyje, Clark ir Ma-i 
dison, ir nuo šiandien po pie-s 
tų _ “NAUJIENOSE”. Bi-i 
lietų kainos nuo $1 iki $5.

Jack Sharkey rekordas !
Jack Sharkey, žymiausias 

lietuvis sporto srityje, ir,' tuo 
pačiu laiku, pasaulyje, pla
čiausiai pagarsėjęs kumštiniu* 
kas, turi labai gerų rekordų. 
Jis dalyvauja kumštynėse nuo 
1924 metų. Išviso, dalyvavo 
46-iose svarbiose kumštynėse, 
o pralaimėjo tik 8-ias. 
kumštynių laimėjo 
tais”, 22 — decizijomis, 
išėjo lygiomis.

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU!!!

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

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGI vyrai ir moterys dai
nininkai į chorą ir solo dainavimui. Mr. 
Nanna, Pranno Production, 6 E. Lake 
Street. - ' ' •

3 KAMBARIŲ flatas, privatiški
porčiai, apšildomi, maudynės, $400
vertės radio, gazas, elektriką, veltui tik
tai $14 mėnesiui. Matykite 11 ir 2
valandą dieną arba po 8 vai. vakare.

ADOLPH MANU
1441 S. Sawyer Avė. 

3-čias augštas iš užpakalio

“Parvažiavę į miestų su gro
biu, paliuosuoja iš kalėjimo 
caimietį — kulokų su jo šei
myna. Kaimietis parėjęs namo 
randa namus tuščius 
arklio, nė karvės, nė drabu
žių. Pečius sugriautas, durys 
angai išlaužyti.

“Kyla namie panka, vyras, 
moteris ir jų vaikučiai klykia, 
verkia. Klajoja lyg proto ne
tekę. Žino, kad nebėra progos 
negyventi. Žino, kas jų laukia 

—mirtis. Į kolchozus jų ne
priima. Darbo nėra, pastogės, 
nei gyvulių. Kur gauti maisto 
sau ir šeimynai? Kulokas pė
sčias į miestų keliauna. Bet ne 
visi tų miestų pasiekia, neku- 
rie miršta badu pakelėj.

Miesto gyvenimas.
Kaimo žmogus ‘kulokas*, 

gal niekuomet nebuvęs mies
te, nei irbęs fabrike, amato 
nemoka, nei turi mažiausio 
patyrimo prie mašinų darbo. 
Jai jis ir butų tikęs prie ko
kių paprastų darbų, bet ir to
kio negali gauti — nes jis ‘ku
okas*. Jam atimta visos žmo

niškumo tiesos. Sunkus ‘ku
okų’ gyvenimas mieste, čia 

jis sutinka daug naujienybių, 
nesmagumų ir nepasisekimo. 
Nėra pinigų, maisto, nei buto. 
Reikia gulėt kur patvoryje, 
maitintis išmatomis, 
lietus ir kiti gamtos 
niai sudaro nemalonų 
jaukų gyvenimų.

“Bet kųgi darysi? Turi gy
venti, kol gyvas. Jo kliasos 
draugai, nieko pagelbėt nega
li, nes ir jie nekiek geriau 
gyvena.

“Kaimietis su savo šeimyna, 
pripranta prie paprasto val
katos gyvenimo. Įsikasa kur 
urvus priemiesty, ten gyvena. 
Dienos laiku slankioja po 
miesto gatves, prašydamas iš
maldų badaujančiai žmonai ir 
vaikams.

darbininki- 
metus ėjau 
bet kai nu- 
Rusiją, pa

mačiau, kad ne tų pusėj tei
sybė, kurie komunizmo evan
gelijų skaito apie nebūtus da
lykus, bet darbininkų kaimie- 
y • C1U.

Naujas Stalino planas.
“Po pasaulinio karo ir Ru

sijos revoliucijos, taika buvo 
pamatinis žmonių reikalavi
mas. Bet valstiečiai, nematy
dami nieko gero iŠ Kerenskio 
dvarininkų ir bankierių vald
žios, nuoširdžiai parėmė bol
ševikų partijų. Nes jų patiek
tas programas Taikų Lygybę 
ir Laisvę žadėjo, gerbūvį vi
sos šalies darbininkijai. Bet, 
deja, realybėj pasirodė visai 
kas kita, kai bolševikai pradė
jo lygint valstiečius, atimdami* 
jų privatiškus ukius, namus, 
gyvulius ir visų jų mantų.

Tų bolševikiška ‘lygybę* 
padarė kaimiečius valstybės 
vergais. Kaimiečiai, pajutę esu 
nelaisvėj pradėjo priešintis, 
kelti protestus, sabotažuoti. 
Tuomet Stalinas sutvėrė tero
ristų kompanijas prieš juos, 
kad įvykint taikų. Vienus iŠ jų 
uždarė katorgose, kitus išvežė 
į Solovecko salas arba trečius 
sušaudė.

“O kad paslėpt tų žiaurų po
litikierių terorų, ir kad pasau
lio žmonija nesužinotų tiesos, 
turėjo išdirbti naujus planus 
pasiteisinimo dėliai.

“Be to, kad darbas eitų

(Tęsinys)
“Jeigu kitoj valstybėj 

toks didelis maisto trukumas, 
tai negi butų jau taip nuosta
bu. Rusija buvo žinoma kaipo 
turtingiausia ūkio šalis pa
saulyje iš gamtiško atžvilgio, 
o šiandien ten žmonės netik, 
kad badauja, bet milionais 
miršta. Bet komunistai bijo 
pasaulio darbininkams 
tai aiškinti, kalbėti apie 
vado Stalino mokslinius 
bus ir planus, kuriais sugrio
vė privatiškų ūkį ir įsteigė 
kolchozus.

“Mes Amerikos komunistai 
prisidėjome vienokiu ar kito
kiu būdu prie to Sovietų dar
bininkijos bado. Prisidėjome 
sutverti vetgijų aršiausios for- 

Prisidėjome sutverti So- 
katorgų poli- 

‘negramotniems* darbi-

CRANE COAL CO 
f JB&’S&LOHO Avė. I 

TU. - MOfc a

Bet jie 
tragiškų 
jų sėb- 
valdiški 

banditai. Jie netik kad vengia 
aiškinti šios šalies darbinin
kams tų blogumų priežastis, 
bet nenori, kad ir tie buvę jų 
draugai ‘kovotojai*, kuriuos 
pasiuntė į tų darbininkų ‘ro
jų’ ir kurie dar gyvi paspruko 
praneštų tiesų apie tas baise
nybes šios šalies 
jai. Aš per metų 
komunistų linija, 
vykau į Sovietų

GERI
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —$745. 
Grabam 8 cilinderių Coupe $845. 
Continental 4 cilinderių Coupe -—$355. 
Continental 6 cil. Coupe — $490. 
Continental 8 cilinderių Coupe —$725. 
f. <o. b.

Continental automobiliai yra ekono
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30 mylių.

Grabam automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai markele.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 20 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

M. Senics, Sav.

Lietuvių Dūdų Orkestras, “LIETUVA 
BAND”, praktika įvyks Rugsėjo 
1933 8 vai. vak. įj.k AVoodmano 
tainėje, kampas 33čios ir Lime gatvių. 
Visi' muzikantai pribukite laiku. Tu
rime tinkamai prisirengti piknikui, ku
ris įvyks sekmadeiny, rugsėjo i 7 dieną, 
“Birutės*’ Darže. Pikniko pelnas yra 
skyriamas lietuvių lakūnų, Dariaus- 
Girėno paminklo Fondui.

Lietuva Beno Komisija.

Bridgeport Draugystė Palaimintos Lie
tuvos susirinkimas įvyks rugsėjo 13 d. 
8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. " Malonėkite į laiką pribūti, nes 
yra daug ką aptarti. Taipgi šiame su
sirinkime bus priimamos moterys ir 
merginos, kadangi ši draugija susideda 
iš vyrų ir moterų, tai visi lygias tei
sės turi kaip ligoje, taip ir pomirtines 
gavime, o narių moterys be įstojimo 
mokesčių priimamos. Valdyba.

Visų Golfininkų Dėmesiui. Šį va
kar įvyks Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos susirinkimas pas poną PuoČiulpą 
(vice-pirmininką) 6600 S. Sącramento 
Avė. Golfo-Sporto mėgėjams yr\ lai 
bai svarbu, nes bus svarstoma daug 
svarbių dalykų kas link sąjungos veiki
mo. Bus svarstoma apie pradėtą turna- 
mentą kur jį lošti ir kada. Yra kvie
čiami ne vien nariai bet ir nenariai, ku
rie nori prisirašyti. Susirinkimas pra
sidės 8:30 vai. vak.

Dr. G. I. Bloiis, L .G. S. raštininkas.

mos 
lovecko salų 
tiškai 
ninkams.

“Mes pagelbėjome Stalinui 
sutverti ‘hopatinskių Rom- 
binat* katorgų tolimuose ry
tuose Totorių žemėje, kur lie
tuvių poetė Rozita Vaitiekus 
mirė iš bado, šalčio ir džio
vos. (Rozita Vaitekus buvo 
lietuvių poetė ir bendradarbė 
“Laisvės” ir “Vilrfes”).

“Akyvaizdoj šių faktų, rei
kėtų kiekvienam rimtai pagal- 
\oti, neatsižvelgiant kas esi, 
—komunistas, sklokininkas ar 
kitoks Maskvos davatka ir ie
škoti to blogo priežasties.

“Kų sako komunizmo poli
tikos šulai reikia abejoti, nes 
jiems darbo žmogaus gerbū
vis ir laisvė yra daug piges
nė negu Maskvos ‘sandvičiai*. 
Todėl jie džiūgauja Sovietų 
darbininkijos gerbūviu ir ne
pavydi piršti tokį ‘gerumų* 
šios šalies darbininkams.

“Jie gerai žino, kad Sovie
tų Rusijoj per paskutinius gė
lėtų mėnesių laiko mirė badu 
4,000,000 darbininkų. Jie ži
no priežastį dėl kurios kyla 
tragiškos baisenybės, 
užsimerkia prieš tų 
dramų, kurių vaidina 
rai Stalinas ir kiti

CLASSIFIED ADS

Tel. Varde 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Sopakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, UI

RADIO
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Peoples Furniture Programas.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

.PARDAVIMUI grosemė su staku ir 
fixturiai$ 5 kambariai gyvenimui, 4522 
S. Honore St. Tel. Lafayette 5314.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs virėjas 
(Cook), taipgi patarnautojai ir barten- 
deris. Atsišaukite į Ramova Garden, 
3508 So. Halsted St.

VAKAR CHICAGOS LIETUVIAI JJ PAGERBe

Exchange—Mainai
20 MYLIŲ 

farma ant cementinio Higbway 45 
kambarių namas, barnė 
dinkų, sodnas, 
mis — kaina $5500.

120 akrų farma Wis. 
gyvuliais ir mašinerijom, 
namo.

2 flktų mūrinis 
mas, 2 
ųuette 
namuko

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

MES duodame 1 paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. & Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

Business Service
Biznio Patarnavimas________

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
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 ryte 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitagę 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie sor 
tavimo skudurų.

751 No. Franklin St.

Furniture & Fixtures
. R»l^ndabltaigai
PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 

rakandus: parlorio šKą, miegruimio ir 
pusryčių setus, keturius puikius kaurus, 
liampas, vacum valytoją, paveikslus, 
įvairias vertingas reikmenas. Parduosiu 
tu dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo
jau.

6626 So. Halsted St.

•J-- 5

PAIESKAU pusbrolio Jono Wertel 
paeina iš Kauno rėd., Telšių apskr. 
Degenių kaimo. Gyveno apie 9 metus 
atgal Wisonsin valstijoj.

BARO PIKČERIAI padirbama sulig 
užsakymu pigiai; cash arba išmokėji
mais; taipgi Stalai, krėslai ir zaslanai. 

4704-06 So. Halsted Str.

Personai
. Asmenų Ieško _________

ANTANAS WERTEL
3139 W. 40 St.




