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Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airpott, Lansing, III.

koncesininkas dovanai 
siūlo elektrą

Pa
tu-

STOCKHOLM, r. 18. —Pulk. 
Charles A. Lindbergh ir, jo 
žmona yra išvykę j Skane ap-

CHURUBUSCO, Ind., r. 17. 
—Dr. Jesse Briggs specializuo
jasi akušerijoj. Jis šiandie su
rengė pikniką visiems; prie 
kurių gimimo jis patarnavo.

NeUžil- 
antras 
upę su- 

upėmis ir
kelią tarp

K

ROCHESTER, N. Y., r. 18. 
—Russell Holderman, aerodro 
mo iriąnažeris, nustatė naują 
rekordą, padarydamas sklandy
tuvu 86 mirties kilpas.

Kaina 3c

APSIVEDĖ JEAN HARLOAV

Dienoje

didelė

ir iš elevatorių j

Kviečiai pabrango

už

“Atsivertę*

pakrikštytas.
*

.tj

pradėtą 
sustoji-

kelio- 
atlikti

Kodeksą dar nepasirašė Ala- 
bamos ir vakarinės Kentucky 
kasyklos, kurios priešinasi ko
dekso nustatytoms algomš. Ki-

kompanijos recei- 
ir Sprague sakosi

Dalyvaus daug žymių lietuvių 
ir svetimtaučių lakūnų, bus 
ir įdomių kontestų

Baltąjame 
prailginti iki 
kodekso įėji- 
kad kodeksas

ka- 
pa- 
ka-

fe

CHICAGO. — Vakar grudų 
biržoje kviečiai pasiekė $1 
bušelį.
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Prezidentas Pasirašė 
Anglių Kod eksą

Kasyklų kodeksas įeis galion spalio 2 dieną 
Niekurios kasyklos vis dar 

atsisako jį rašytis
WASHINGTON, rūgs. 18. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė minkštųjų anglių 
sykių kodeksą, kuris dabar 
sidaro privalomas visoms 
sykloms.
’ Konferencijoje 
Name sutarta 
spalio 2 d. laiką 
mui galion, taip
įeis galion ne rūgs. 25 d., kaip 
išpradžių buvo sutarta, bet spa
lio 2 d., kad iki to laiko spėtų 
kodeksą pasirašyti ir tos ka
syklas, kurios dar jo nepasi
rašė.

Lietuvių Aviacijos 
Diena bus didelė 
aviacijos paroda

tos kasyklos, kurios dar nėra 
pasirašiusios kodeksą, davė su
prasti, kad ir ’ jos pasirašys. 
Tarp tų yra ir Frick Goke Co., 
kurios angliakasiai Fayette pa
viete, Pennsylvanijoj, jau ant
ru kartu streikuoja dėl kodek
so.

Svarsto sankrovų kodeksą
Į Washingtoną pradėjo rink

tis visos šalies sankrovininkai, 
kad baigti ruošti kodeksą smul
kmeniškoms sankrovoms. Jų 
kodeksas buvo pradėtas ruošti 
prieš kiek laiko, bet yra nepa
baigtas dėl didelio pasidalinimo 
tarp pačių sankrovininkų, ypač 
dėl smulkiųjų sankrovininkų 
nusistatymo prieš didžiąsias 
sankrovas.

YUMA, Arizona, r. 18.—Gar
si “platinum blonde” krutamų- 
jų paveikslų aktorė Jean Har- 
low 22 m., anksti šįryt atskrido 
j čia lėktuvu iš Los Angeles ir 
apsivedė su mūviu fotografu 
Harold G. Rossom, 38 m. Jų 
vestuvės įvyko 4:30 vai. ryto 
ir po vestuvių tuoj abu gryžo 
lėktuvu į Los Angeles. Jų ap- 
sivedimas buvo visiems netikė
tas siurprizas.

Tai buvo trečias aktorės ap- 
sivedimas. Su pirmu vyru ji 
persiskyrė, o antras, direkto
rius Bern nusižudė apie metai 
atgal.

Reikalauja bendrų 
transferių gatveka- 
riams ir elevatoriams

Ateinantis skemadienis bus 
svarbi Chicagos ir apielinkių 
lietuviams diena, nes tai bus 
Lietuvių Aviacijos Diena, ku 
rioj pirmą kartą jie susipažins 
si. lietuviu lakunu Juozu R. 
Janušausku-James, kuris ren
giasi skristi per Atlantiką,#kad 
baigti Dariaus-Girėno 
žygį—iš Amerikos be 
mo nuskristi į Kauną.

Lietuvių Aviacijos
Fordo Airporte, Lansing, II!., 
lakūnas Janušauskas parodys 
savo gabumus ore ir tinkamą 
prisiruošimą tai sunkiai 
nei, kurią jis ruošiasi 
ateinantį pavasarį.

Ta diena bus tikrai
aviacijos paroda, nes joje da
lyvaus ne tik lakūnas Janušaus
kas, bet ir kiti žymus lietuviai 
lakūnai, jų tarpe žymus lakū
nas Feliksas Vaitkus iš Mii- 
waukee, Wis. Bus ir žymių 
svetimtaučių lakūnų, jų tarpe 
transatlantinis lakūnas Lon 
Yancey, laimėjęs antrą vietą 
Bendix lenktynėse Harold 
Johnson ir D. Muller, kuris pri
kris visokiausių šposų, demons
truodamas “Crazy Flying” — 
iš knygos pramokusio lakūno 
skridimą.

Bus ir įvairių kontestų — 
bombų mėtymo ir baliunų dau
žymo. Labiausia pasižymėję 
lakūnai gaus dovanas.

Visas pelnas yra skiriamas 
finansavimui Janušausko trans
atlantinio skridimo.

CHICAGO.— Meras Kelly ir 
aldermanas Bowler, pirminin
kas miesto tarybos transporta- 
cijos komiteto, pareikalavo, kad 
gatvekariai ir elevatorių linijos 
įvestų bendrus transferius, t. 
y. kad butų galima be primo
kė j imo persėsti iš gatvekarių 
į elevatorius 
gatvekarius.

Elevatorių 
veriai Budd
pilnai tam pritariu ir sutinką 
bendrus transferius įvesti, jei 
tam pritars ir gatvekarių kom
panija. Gatvekarių kompani
jos nusistatymas yra nežino
mas. Manoma, kad ji pasisa
kys bendrų transferių klausimu 
federaliniam teisėjui Wilker 
son. <
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KUBOS REVOLIUCINĖ VALDŽIA

Viršuj: Kubos revoliucinė junta, kuri sudaro dabartinę Kubos valdžiį. Iš kairės į dešinę: 
Porfirio Franco, Guollermo Portela, Dr. Grau San Martin (prezidentas), Sergio Carbo ir pulk. 
Fulgencio Batistą (Kubos armijos komanduoto jas). Apačioj: Jungt. Valstijų kruizeris, kuriuo 

laivyno sekretorius Svvanson buvo atplaukęs j Havaną.

Derybos dėl Angli 
jos skolų prasidės 

spalio 5 dienų
LONDONAS, r. 18.— Ameri

kos ir Anglijos derybos dėl 
pastarosios karo skolų, tikimąsi, 
prasidės Washingtone spalio 5 
d. Pirmieji pasitarimai įvyks 
tarp Anglijos iždo atstovo 'Sir 
Leith-Ross ir Amerikos iždo 
atstovų.

Tuo tarpu premieras* MacDo- 
naldas dirba prisiruošimui prie 
naujos ekonominės konferenci
jos, kurias jis yra pirminin
kas. .p,

100 žmonių žuvo 
Meksikos audroj

MEXICC) CITY, r. 18.— Su
vėlintos žinios sako, kad iš ju
ros atėjęs uraganas penktadie
ny perėjo Tampica valstiją iv 
nuėjo | šalies gilumą, pridary
damas labai didelių nuostolių. 
Kaip apskaitoma, žuvo mažiau
sia 100 žmonių. Nuostoliai 
siekia kelis milionus dol.

Apie 1,000- namų sugriautą 
Tampico mieste. * '

'"i i)avis konferuoja su 
MacDonaldu

•Dar vienas žmogžu- 
B djfe pasmerktas

LONDONAS, r. 18.— Ameri
kos delegatas nusiginklavimo 
konferencijoje, Norman H. Da- 
vis šiandie įteikė Anglijos pre- 
mierui MacDonaldui prezidento 
Roosevelto pranešimą nusigink- 
avimo klausimu ir ilgai 
premieru konferavo.

Po to Davis išplaukė į 
ryžių, ktfr tokį pasitarimą 
rėš su Franci jos premieru.

Rusijos kaliniai kas 
kanalą

CHICAGO.—Vakar krimina
linis teismas pasmerkė mirčiai 
negrą Joseph Francis, 35 m., 
kuris laike plėšimo nušovė pie
no išvežiotoją Joseph Hartel, 
28 m. Bylos nagrinėjimas tę
sėsi tiktai vieną dieną.

Tai jau penktas žmogžudys 
pasmerktas mirčiai bėgyje pa
starųjų dviejų mėnesių. Be to 
per tą patį laiką keturi plėši
kai liko nuteisti 199 metams 
kalėj iman, o keli nuteisti kalė
jimą n iki gyvos galvos.

Pasimirė žydą šven 
tasis

Visos partijos sutiko 
remti Kubos lai

kinę valdžių

Vokiečiai manievruoja
KAUNAS.— Lietuvos pasie

nyje, panemunėse, rugpiučio 25 
dieną prasidėšią dideli vokiečių 
kariuomenės manievrai. Ma- 
nievruose dalyvausią ir nacio
nalsocialistų (nazių) smogikai.

Poryt prasidės byla 
dėl reichstago 

padegimo

Vabalninke elektros 
streikas

MASKVA, r. 18. — 
go bus pradėtas kasti 
kanalas, kuris Pečoros 
jungs su kitomis 
atidarys vandens
Baltijos ir Baltųjų jurų.

Visas darbas bus atliktas ka
linių ir prie kasimo bus pasta
tyta apie 50,000 politinių ir kri
minalinių kalinių.

Vieną kanalą, prie Baltųjų 
jurų, tris sykius ilgesrij už Pa
namos kanalą, kaliniai jau iš
kasė į 19 mėnesių.

Streikuoja trokų 
vežėjai

Chicagai ir aplelinkei tedera 
U8 oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:88, leidžiasi 6:- 
57.

NEOSHO, Mo., r. 18. —Už- 
ėjus religiniam pakvaišimui 
fermeris Harry Ager, 57 m., 
be jokios priežasties nušovė du 
kaimynus ir tretįjį gal mirti
nai peršovė, Paskui nuėjo j dar
žinę, ją padegė ir pats nusišo
vė. Jis buvo ką tik sugryžęs iš 
misionierių pamaldų, kur “atsi
vertė” ir ant rytojaus turėjo 
būti

PHILADELPHIA, Pa., r. 18. 
—čia sustreikavo apie 3,000 
trokų vežėjų ir jų pagelbinin- 
kų, reikalaudami augštesnių aV 
gų ir trumpesnių darbo valan
dų.
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HAVANA, r. 18. — Visos 
partijos, kurios buvo opozici
joje seną j ai Machados valdžiai, 
sutiko laikinai remti dabartinę 
prezidento Girai* San Martin 
revoliucinę valdžią, susidariu
sią nuvertus prezidento Dės 
Cespedes valdžią.

pasižadėjo 
remti valdžią laikinai, iki bus 
išdirbtas kitokis susitaikimo bū
das. Dabar kiekviena partija 
paduos przeidentui raštiškai sa
vo pasiulymtfs. Prezidentas gi 
apsvarstęs visus pasiūlymus 
duos savo atsakymą ir jei tie 
pasiūlymai bus priimtini,—su
lig to pertvarkys savo valdžią, 
kad išvengti tolimesnės savitar 
pinės kovos Kuboje.

LEIPZIG, Vokietijoj, r. 18.— 
Augščiausiame Vokietijos teis
me ateinantį ketvirtadienį pra
sidės nagrinėjimas bylos penkių 
komunistų, kurie yra kaltinami 
dėl reichstago padegimo.

Kaltinami yra holandas Ma
rinus Van Der Lubbe, Vokieti
jos komunistų vadas EmstTor- 
gler ir bulgarai Georgi Dimit- 
rov, Blagoi Popov ir Vasili Ta- 
nev. Jie pabėgo į Vokietiją pc 
apkaltinimo, kad jie išsprogdi
no Sofijos katedrą, kurioj žu
vo 200 žmonių. Pabėgę nuo 
teroro Bulgarijoj, jie pakliuvo 
į tokius pat spąstus Vokietijoj.

Užsieniuose yra paskelbta vi 
sa eilė dokumentų, kurie aiš* 
kiai įrodo, kad reichstago rū
mus padegė patys naziai, vado
vaujant pačiam reichstago pir
mininkui ir Prūsijos premie 
rui Goeringui. Rūmai buvo pa
degti kaipo provokasija, kad 
galima butų komunistus ap
kaltinti dėl jų padegimo, tūo 
sukurstyti * minias ir pravesti 
prieš kbmunistus nuožmaibsį te
rorą. Goering su Gebbeliu to 
atsiekė, o dabar teisia komu
nistus, kad tuo prieš Vokietijos 
akis pateisinti savo terorą.

Rusija varo specia 
listus j dirbtuves

VABALNINKAI, Panevėžio 
apskr.— Vabalninko elektros 
stotelės savininkas eidamas per 
krautuves ir šiaip gyventojams 
siūlo naudotis dovanai elektros 
šviesa. Daugumui gyventojų 
toks elektros stoties savininko 
dovanai siūlymas sukelia juo
ko. Pav., jei žibinama viena 
emputė, savininkas ima 5 li
tus mėnesiui; antra— 3 Ii t.; 
trečia—2 lit., ketvirt 1 litas; 
penkta, šešta ir visos kitos lem
putės teikiama šviesa nemoka
mai. Išeitų, kad Vabalninke 
elektros šviesa teikiama dova
nai. Tačiau taip nėra. Vasa
ros metu elektros stotelė ima 
tą pačią kainą nuo lemputės 
kaip žiemą, bet šviesą regulia
riai gyventojams neteikia.

Iki šiol elektros stotelė ėmė 
už teikiamos kilovatvalandą 
(elektrą) 1,50 lt. Tai matyda
mi vabalninkėnai sukruto ir pa
vasarį sudarė 10 komisiją, ku
ri išstudijavusi stotelės paja
mas ir išlaidas pasiūlė sav. p. 
Zivui teikti kilovatvalandAi 1 
litą,* vatui 15 et.

P. Zivas nesutiko. Dešimties 
komisija rugpiučio 20 d. sušau
kė elektros vartotojų susirinki
mą ir nutarė elektros nevarto
tu kpl svininkas p. Zivąs nenu
sileis.

Todėl vabalninkėnai nuo 20 
d. 8 vai. vakaro pradėjo elekt
ros boikotą.

Nors ir veltui teikiama Va
balninke elektra, bet vartoto
jams pasirodė per brangi.

Vokietija atidarė ei 
vilio apsigynimo 

mokyklą
BERLYNAS, r. 18. — Vokie

tija atidarė Nuremberge pirmą 
grynai civilio apsigynimo nuo 
oro ir dujų atakų mokyklą. Mo
kykloje bus mokinama apie į- 
vairias nuodingas dujas ir kaip 
nUo jų apsisaugoti, taipjau 
kaip vartoti dujų kaukes.

MASKVA, r. 18.— Bolševikų 
valdžia paskelbė dekretą, sulig 
kuro visi jaunieji specialistai, 
kurie ikišiol dirbo raštinėse, tu
ri dabar eiti dirbti į dirbtuves.

Einant dekretu, visi baigę 
augštesnes techniškas mokyk
las turi dirbti penkis metus 
dirbtuvėse, pirm galės gauti 
darbą raštinėse.
eiti dirbti į dirbtuves ir visi 
tie, kurie baigė mokslus per pa
staruosius penkis metus ir ku
rie dabar dirbo įvairiuose ko
misariatuose.

VILNIUS, r. 18.—Netolimam 
Radin miestely, kur jis pralei
do veik visą savo ilgą amžių, 
sulaukęs 105 m. amžiaus pasU 
mirė rabinas Yisroel Meir Ha* 
Cohen (“Chofetz Chaim”), ku
ris ‘ tarp viso pasaulio žydų bu
vo pagarsėjęs kaipo šventasis 
žmogus, vienas iš 31 šventųjų, 
dėl kurių pamaldumo pasaulis 
tebėra nesunaikintas. Apie jo 

| šventumą ir pamaldumą yra su
sidarę tiesiog legendarės pasa» 
kos ir jis buvo lankomas tūks
tančių pamaldžių žydų*; *

CINCINNATI, O., r. 18. — 
Kenwood Country Club golfo 
lauke įvykusiose rungtynėse, 
Amerikos amatorių golfo čem
piono vietą laimėjo George 
Dunlap, 24 m. iš New Yorko.

Repulikonas atsisa
ko rezignuoti

. ..... -

WASHINGTON, r. 18.—Pre
zidentas Rooseveltas prieš kiek 
laiko paprašė rezignuoti Wil- 
liam E. Humprey, republikoną 
narį federalinės prekybos ko
misijos, kad jo vieton pasta
tyti palankesnį dabartinei ad
ministracijai žmogų, veikiausia 
buvusį Wis. gubernatorių Phi
lip La Follette. Humprey bet
gi atsisakė rezignuoti, pareikš
damas kartu, kad prezidentas 
neturys teisės jį pašalinti be 
jokio kaltinimo, kadangi ta ko
misija esanti nepriklausoma į- 
staiga ir nėra po prezidento 
kontrole. Humprey įstatė ko- 
misijon prezidentas Coolidge.

146 mirė nuo miego 
ligos ?

ST. LOUIS, r. 18 
pradžios epidemijos, nuo mie
go ligos šiame mieste pasimi
rė jau 146 žmonės. Išrodo, kad 
epidemija pradeda atslūgti, 
skaičius naujų susirgimų ir mir
čių darosi daug mažesnis.

K

5 žmonės užmušti
.. ---------------------------------------------- ---------- .

WAVERLY, la.. r. 18.—Pen- 
ki žmonės liko užmušti ir 6 
sunkiaĮi sužeisti sušldurus 
(įviems automobiliams.

i 
a

f

KAUNAS.—VIII. 23, 24 iš
dalinai 25 d. Kybartuose ir apy
linkėse nepaprastai daug prili
jo. Apylinkės patvinusių upe
lių išsiveržęs plačiai vanduo už
liejo žemesniuosius laukus. Ant 
laukų gubose likę javai buvo 
vandens srovių nunešti. Gali
ma bu’vo matyti darbininkus, 
gaudančius iš toliau atneštus 
javų pėdus. Kybartų miesto 
žemesnes gatvės išsiveržusių 
upelių buvo visiškai apsemtos. 
Nunešta daug tiltų. Taip pat 
smarkiai aplipdytas Kybartų1- 
Virbalio plento tiltas. Pridary
ta daug nuostolių.

Per paskutines lietingas die
nas Prienuose tiek daug prili
jo, jog plačiai ištvinęs Revuo- 
nos upelis suardė šalčiaus ma
lūno pylimą. Per suardytą py
limą išsiveržė iš malūno tven
kinio vanduo, staiga stipria 
banga užliejo kai kurių mies
tiečių gyvenamas trobas.

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
1739 SO. HALSTED ST TeL Canal 8500
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Mano kariškas nuostolis per didįjį karą
* ’

lUil IhlasMii I tbMMH AbA Afl I

Per karę skaičiuojaini vienų 
ir kitų kariaujančiųjų kariški 
nuostoliai. Kiekviena puse gi
riasi tiek ir tiek ginklų iš ki
tos atėmusi, tiek ir tiek užmu
šus). Vis tai baisus, vadinami 
kariški nuostoliai.

Aš pats kare nedalyvavau, 
nes didžiojo karo pradžioje te
buvau dvylikos metų, bet savo 
karišką nuostolį ir aš turiu. 
Nesenai teko pravažiuoti pro 
tą vietą, kame įvyko mano 
nuostolis ir aš vėl kaip šiandie 
atsiminiau Visa, kas buvo prieš 
apie šešiolikę metų.

Dabar eina siauras geležiiv- 
kelis iš Šiaulių į Biržus. Jį nu
tiesė vokiečiai, kai buvo Lie
tuvoje. Geležinkelis eina pro 
Ginkunų dvarą ir už jo per
kerta kelią, kuriuo kadaise 
mes bėgome nuo ateinančių vo
kiečių. Per tą kelią važiuojant, 
skaidrų šio pavasario rytą as 
ir atsimeniau visa, kas buvo 
prieš tą eilę metų ir netik ma
no vaizduotėje kilo tie patys 
ryškus vaizdai, bet ir manyje 
atgijo tie patys vaikiški jaus
mai, kuriuos jau apibėre tie 
metų gyvenimo smėlis. Aš pa
jutau tą patį, kas buvo anuo
met, tokį patį skaidrų rytą.

Jau eilės kariškų gurguolių 
naktimis grįžo iš vokiečių pu
sės Joniškio link. Rusai trau
kėsi nuo ateinančių vokiečių. 
Nors žmonėms iš karto to ne
buvo sakyta, bet jau visi su
prato patys, kad taip yra. Jau 
buvo atsilankęs į Šiaulius vo
kiečių skraidytuvas, policinin
kai turėjo gavę kariškus šau
tuvus, jiems šaudyti, bendrai 
mieste buvo ūpas prieš vokiečių 
atėjimą. Didesni valdininkai ir 
šiaip gyventojai jau buvo iš
važiavę iš Šiaulių į Rusijos pu
sę, o vietoje plito baisus gan
dai apie vokiečių daromus žiau
rumus. Pagaliau atsirado ir 
vieši skelbimai, kuriuose buvo 
raginama nudeginti javus Jte.. 
kuose ir šunaikihti visus IttF-1 
bus, kad atėjusiems vokiečiams 
butų sunku išsilaikyti. Rusų 
kariuomenes vadovybė, mato
mai, norėjo pakartoti tą patį, 
kas buvo padaryta Rusijoje per 
vadinamą Tėvynės karą, kai 
Napoleono kariuomenė, užim
dama Rusijos žemes rasdavo 
tik sunaikintas tuščiavietes. 
Apie tuos raginimus žmonės 
visaip manė ir visa itai siekė 
mano klausą. Kai pradėjo grįž
ti rusų kariški vežimai, vi
siems buvo aišku, kad ateina 
vokiečiai, bet apie tai viešai 
kalbėti buvo negerai ir patys 
rusai iki paskutinių valandėlių 
nieko apie tai nesakė. Bet kai 
rusų kariuomenė vijo vokie
čius, per Šiaulius važiavo dide
lė daugybė kariškų vežimų Vo
kietijos link. Tuomet kiauras 
savaites, ne dienas, ėjo nuo 
Radviliškio pusės kariuomenė, 
daugiausiai vežimai ir visi ži
nojo, kad vokiečiai turi trauk
tis.

Tą atmintiną rytą ir aš išė
jau prie namo galo darže pa
siklausyti kaip dunda patran
kos. Jų bildesys buvo dar la
bai tolimas ir neaiškus, bet jis 
artėjo. Tą sakė žmonės, kurie 
per nak<tį klausėsi, norėdami 
patys aiškiai nuspręsti, ar ver
ta bėgti, ar dar ne. Kariuome
nė jau traukėsi plentu į Joniš
kį ir drauge maišėsi daugybė 
vežimų su gyventojų turtu. Tai 

* iš pradžios buvo tik pabėgėliai 
iŠ vietų daug toliau už Šiau
lius, bet netrukus atsirado vis 
iš artimesnių vietų, žmonės 
pasakojo, kad pas juos jau dvi 
ar tris dienas buvo girdimas 
patrankų bildesys ir kad vo
kiečiai nepaprastai greitai ar
tinasi į Šiaulius. Pradėjo va
žinėti turtingesnieji miesto gy
ventojai. JPasiklausę aplink, su
sitaisėme važiuoti ir mes.

Kai išvažiavom iš savo kie
mo į plentą, vos begalėjome įsi
terpti į važiavusių žmonių mi
šinį ir su visu sukuriu nuva-

žiavottie. Motina norėjo liktis1 
'Viėtbje, o tėvas — važinėti net 
SU visais į Rusiją. Išvažiavome,; 
palikę vienus namus, dar iir ne
užrakinome, nes tuo buvo ma
žiau galima tikėtis išlaužimo, 
o motina vis manė netrukus 
grįžti, kame nors toliau nuo 
miestelio palaukus kol pati ka
ro audra praeis. Motiną dar ir 
lesalo vištoms paliko, b karvu
tę, rodos, išsivežėme drauge. 
•Ji turėjo būti musų maitinto
ja kelionėje, nes mano brolių 

’buvo ir nedidelių.
Kai vaižavome plentu pro 

tas vietas, kame aš ganiau kar
ves, aš atsiminiau, kiek, buvau, 
skaitęs rusiškų laikraščių nuo- 
plyšų, kurių rasdavau paplen
tės griuvėsiuose. Iš tų laikraš
čių aš buvau išmokęs ir eilių 
apie karą ir jos buvo sudariu
sios man savotišką karo poezi
ją. Bet dabar, kai mes bėgome 
iš miesto, man ta poezija pa
sirodė tokia netikra, apgaulin
ga, baisi. Mano vyresnis brolis 
nebylys turėdavo daug paveiks
luotų rusiškų laikraščių, iš ku
rių buvo išmokęs pažinti Ru
sijos carą ir žinojo, kad itie 
laikraščiai mokino neapkęsti 
vokiečių. Brolis dabar, mums 
bėgant iš miesto, savo rodo
mosios kalbos ženklais pasako
jo, kad vis tiek dar grįž rusai 
4T Ubus gerai”. Panašiai galvo
jau ir aš, nes lankymas rusų 
mokyklos negalėjo nepalikti 
manyje pėdsakų: aš buvau iš
auklėtas rusų patriotu. Bet 
manyje tas greitai pasikeitė, 
dar tą patį vakarą, kai išbėgo
me iš miesto. Aš ėmiau rody
ti ir broliui, kad geri ir vokie
čiai, dar geresni už rusus, o 
visos musų kalbos paaiškinimu 
buvo Rusijos caras ir Vokieti*- 
jos kaizeris. “Caras” — brolis 
parodydavo ranka nuo kairio' 
peties iki juosmens (tas reiškė 
caro juostą per petį*), o “kaize
ris” broliui buvo parodžius iš

tu (tas reiškC vokiečių kariŽką 
kepurę).

Dabar mes atvykome plentu 
iki pasisukimo į Ginkunų dva
rą ir pasukome tuo keliu, 
drauge su kitais važiavusiais. 
Nuo Šiaulių iki čion ėjo ne
pertraukiama vėžinių ir žmonių 
vilkstinė.

Pravažiavus Ginkunus staiga 
išgirdome nepaprastai didelį 
trenksmą ir sužiurę j Šiaulių 
pusę pamatėme didelį durnų 
kamuolį. Niekas nežinojo, kas 
ten taip sprogo, nes sprogimas 
buvo toks didelis, kad manyti,, 
jog tai buvo vokiečių atsiųstas 
šovinys, buvo negalima. Vė
liau < paaiškėjo, kad rusai su
sprogdino netoli nuo musų na- 
mų esantį šovinių sandėlį. Ve-, 
liau, jau vokiečiams esant Šiauu 
liuose, nekartą esu bandęs 
vaikščioti basomis kojomis virš 
didelio ploto nusėto susprogu
siomis šautuvų šovinių tūtelė
mis, su išvien didelio ežio kailį 
ant žemės. Dabar tas sandėlis 
ir buvo sprogęs ir net mums 
matėsi kaip ilgai ore laikosi iš
mestos skiedros, o včliati jų 
radome tolokai nuo miesto, po 
tas pačias ganyklas, kuriose 
karves ganiau, primėtytų. Du
rnai ilgai neSiskirstė ir žmotiės 
iš jų sprendė, ar tai gaisro dū
mai. Tas sprogimas davė pro
gos pažinti pirmąjį mano karo 
baisumo įspūdį: Pavažiavę pa
matėme ir gaisrų duirtiiš. Tai 

’.egė kažin kas apie stotį, kaip; 
vėliau sužinojome, bet, Juo jau 
pamačius manėme, kad taj gali 
būti it musų naittai.

Pavažiavę už Ginkunų iki 
artimiausio miškelio sustojome, 
nes motina vis nenorėjo toli 
bėgti; Sako, čia pat palauksime, 
kol baisumai praeik ir grįšime 
atgal, O kad vokiečiai ką dary
tų vargingiems žmbnėms, mo
tina netikėjo. Tėvas turėjo su 
motina atitikti ir Štai miškely
je pasidarėme stovyklą.

čia pasirodė visas, baisumas
. . - -. ■ • • •1 7

vakarykštis šftpnaši.. ' Įlį^yt^ ginklą mane apleido. Aš
Kai! jmi 'ėlifeme ;gert& ‘matjM pasiruošiau sunkiausiam mano1 

Giltam, -ted a^
ieeMo fW Win: te; ;į8W 
W įftek ’tlelc WffymgaT 'Ka
tėdami pamatėme, kad tai sto
vi karaivfe ifr W teįi 
tįi kaip musųr vežimą apžiurk 
nė ja ar tteip' kaSlih W ‘pasista
tę turi. Privažiavome dar ar
čiau ir pamatėme/ ’jbg tai Vou 

Kažin kas vežė pasamdytas’ka- kiečiai. Tas- buvo* matytr iš jų 
smaigų v»8tlfgWift^ė. MiO 
pasirodė, kad jie turi pasistatę 
•aut kelto patranką, iŠ ’kurios 
ipaėiruošę ir j iššautu 
Į Wii ėmėm* kalbėti, kad* be 
♦kratos neapsieis. Motina itapči

♦tokių bėgimų. Aš buvau anks
čiau rimų laikmčtaiftte matus 
paveiksiu apie Mgidią & Ė'ėlgb-

‘bet ’tdkio šiurpaus Vaibdb 
nebuvau susidūręs, m laiky
tyje vistik* atrodo, kad .yra kib*i 
intimo ir ♦ktt’td bailybėse. 'Mfcške-: 
lyje atsirado klykiančių vaikų, 
kurie nežinojo, kur jų tėvai ne
bėgo su žmonių srovę, atsira
do kažin kieno apleistas turtas.

ižin kieno daiktus iš miesto ir. 
Tado, jog jam bus geriau, kad 
daiktai pasiliks pagriovyje, >oj 
jis pats bėgs su1 leugvti- 
imu. čia pltttititek ir žiHtfrtifji 
blogumą! % tų pačių 
tarpo tuojautarpo tuojau atsirado tbkiųį; te išmestį $ griovį* savo W- 
'kurie ndpastetehgė pttklitasmėtfy VdUvėrįy lc4IMį tėvas VėžibdhVOri; 
kieno tie visi daiktai, o tuojau1 
ėmė juos Vilkti sau. D jtik Jie 
buvo taip pat nub karo pavo
jaus pabėgę ir galėjo nbt pal
tys į .karo ugnį patekti, jeigu1 
kariuomenės kame nors ndtcrtj 
susiremtų...

Aš ėmiausi savo senojo ama
to — ganyti karvutę, kuri bu
vo čia pat pamilšta ir sotino 
mus vaikus ir didelius; Tai pra- ■ žUtL. 
leidome ramiai ir likusią dieną, j Tas motinos įspėjimas kaip 
nors tėvas vis norėjo namo va- tik jautriai mahe palietė, nes 

aš turėjau nesenai įsigijęs va-
Tą pačią dieną pro miškelį dinamą montekristą — vaikiš- 

prajojo vokiečių žvalgai, kurie 
nieko mums nedarė, tik liepė 
greitai grįžti atgal ir klausinė
jo rusų. IPo jų buvo dar gero
kas būrelis rusų, dar nežinan
čių, jog jie jau pasiliko užpa- jį ir jis nusmuko man prie pat 
kalyje.

Nekurdami ugnies, 
me naktį miškelyje, 
po vežimu ir negaliu 
ti: tai buvo vienas iš 
šių mano miegojimų. Rytą nie
kas nežinojo, ar dar yra rusų, 
ar jau mes visai vokiečių pusė
je likome. Per naktį šaudymų 
neteko girdėti.

Naudojantis tokia tyla, skaid
rų rytą mes išsijudinome iš 
miškelio atgal-. Važiavome “ant 
abejo’*: kai arčiau privažiuosi
me — pamatysime, kas muši 
Valdys. Gražus rytas sakyte sa
kė, kad negali buti‘. to. baisaus

ai* savimi/ kai keliaudavo su< 
smulkiąją prekyba po mieste
lius. Tėvas savu giiiklį numetė. 
Mdtftna žinojo, kad mes valkai 
esame taip pat ginklų mėgėjai,; 

‘todėl' įspėjo, kad ir mes ‘taip: 
kaip tėvas padarytume, jeigu 
kas nors turime kokį ginklą 
pasidarę, nes dėl kokio nėtiks- 
lo žaislo-, girdi, galime Visi pra-

sirdles atžvligm elgesiui, aš 
W kaip tėvas nutariau 

išmesti savo ‘glhklą. Bet jau 
buvome netoli Ginkunų ir vo* 
kfeėiaii' galčjiO gerai matyti*. kaS 
m4i9ų- daroma, todėl be baimės 
dar reikėjo turėti ir drąsos. 
M'n atrodė, kad vo’J ciai žiu
ri per žiūronus ir aiškiui visa 
ką* mato, todėl aš- tau, t r į. į da
riau visa ką, kad ir greta ma
nęs stovinčiam atrodytų, jog 
W tik taip sau pasilenkiau.

Aš įlipau į negilų Sai kelio 
gribviukų, atsisukau į kitą pu
sę ir pasilenkęs atsirišau keli- 
nęy išėmiau savo ginklą, nu- 
mečikU iį ant grio/elio žemės 
rtr su širdies skausmu apka
siau jį* Kojomis žeme.. Kažin ko
kia neaiški viltis dar buvo: gal 
kartais dar sugrįš rusai, gal 

’kuS gahma dar g.jžtt man Į 
vietas ir savo ginklo paieš-

visa yra daroma. Dar tik va
kar čia buvo rusai, o dabar 
juos čia varo sugavę į svetimą 
šalį, į nežinomą ateitį...

•
i Miešte, kai išėjau, kvepėjo 
gaisro durnai, nes dar tebede
gė griuvėsiai. Vokiečiai kalbė
jo, peikdami rusus už tokius 
darbus, kam jie degina turtus. 
Aš atsiminiau rusiškus laikraš
čius su aprašymais apie vokie
čių žiaurumus 
didelius turtų 
mano jaunoje 
mintys apie

Belgijoje, apie 
išnaikinimus, ir 
galvoje brenda 
neteisingumą ir

Vienų ir kitų, ir bekvėpuoda
mas griuvėsių durnais aš gal
vojau savo gyvenime daryti vi
sa, kad nebūtų tokių žiaurybių 
kaip karas.

Kaunas, 1930. V. 24 d.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
IMMJ’GLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSfeVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

žiuoti.

ptalėido- 
Miegojau 
nusiskųs- 
sveikiau-

ką šaudyki). Pamatęs Ginku- 
nuose iš tolo kareivius, aš sa
vo ginklą išsiėmiau iš kiše- 
niaus ir perdėjau į... kelines. 
Tiesiai prie nuogo kūno įkišau

kojų apačios. Užrištos apatinės 
kertinės laikė jį, kad: neiškris
tų... • .

Kai artėjome ir vis labiau 
pažinome, kas stovi dvare ant 
kelio/ man palaipsniui augo bai
mė ir aš nerimau dėl savo 
slapto ginklą. Tikrai: karo lai
kas,* dėl menko žaislo galėjau 
padaryti didelių negerumų...

Kai iš tolo jau galėjau at-, 
skirti/jog amt kelio, tikrai sto
vi kažin kas panašu į , patran
ką, aš visai nustojau vilties sa
vo g-inklą išgelbėti. Kai imta 
kalbėti apie kratą, man visai 
pasidarė baisu iFpaskutine vil

Kai prisiartinome prie vokie
čių, man atrodė, kad pirmiau
siai jie klaus, ką mes ten da
rėme griovyje, bet jie apžiurė
jo mtisų vežimą, kai ką pakėlė, 
kai ką pačiupinėjo, pabadė sa
vo plačiais peiliais vežimo šiau
duose ir pasakė “los”, “galite 
važiuoti”. Man kaip akmuo nuo 
širdies nusirito... Jau nebaisus 
atrodė ir tie vokiečiai, kurie 
apie dabartinę Ginkunų mo
kyklą prausėsi kieme, iki juos
mens nuogi. 0 tie, kurie mus 
kratė, atrodė baisesni dar ir 
dėl to, kad ant kelio turėjo pa
sistatę šaudomąją mašiną — 
kulkosvaidį, kurio spindintieji 
Variniai šoviniai drobiniame 
dirže piktą lemiančiai šypsojo
si...

Šiauliuose buvo tračia, tylu. 
Namuose visa 
kaip palikta.

Nuo Joniškio 
didelius biitius
ir niekaip nesinbrėjo tikėti, kad 
taip greitai ir lengvai žmonių

II. '

Lietuvių Aviacijos. Diena
... Rugsėjo-Sęptember 24

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialiau* ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligts pilvo, plaučių, inkstų ir ptislh, ttžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmui, skausmu* nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga* ligas. Jeigu kiti n«- 

; 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. Nedėilonils litio 11 ryto iki 1 vai. 
4200 We*t 26 St. kampai Keekr Avt. TeL Crawfotd M73’

Telefonai-—
BOUlevard 8167
BOUlcvard 4705 INGORPORATED

WU 00 OUR PAJtf

buvo taip pat,

vokiečiai varė
rusų kareivių

sunkiai

3417 S. HALSTED ST
Rudeninis IŠPARDAVIMAS namų rakandų, 
lovų, pečių, skalbiamų mašinų. Gražus angli- 

i niai pečiai apšildymui kambarių, po $19.50 
iki $50. Gražus nauji 1934 m. radfos, gražiuo
se kabinetuose, tiktai po......................$49.00

■ Zt. L— S

f4-rių ŠMOTŲ BEI) ROOM SETAI, $CQ ir 
tiktai po ...............................  V V

Padarome Visiems Greitai ir Pigi

BIZNIERIAMS

Bilas F :
Biznio Korteles
Laiškus iHKcmveitua
Plakatus

du a ueijo s
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Ti kietus

PA.V'LlNI AM S:
Vizitinės Kartėlės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužiedudtuvėttis

» Kaptelėsi, 
P^švefkiUimąi, eta

Draugijoms Konstftucijosit jų Vedamos Knygos yra 
Klusų SpecialybČ. Padarom jau ant spedialio užsakymo 
taip įaip jos vedamos, su speeia-lėm linijom ir lietuviš- 
kaisantgalviais.. ’!>

Chicago, III

’59 *85
MAYTAG,

*49.50

po ..

Skalbiamos Mašinos: THOR, .FRED*ERTČK,
APEX, WESTINGHOUSE, PRIMA

i pb‘..................................................
, Nors Budrike krautuvė dirbi sulig Prez. RobseVdto N. R. A. Kodekso, 

jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos aukštyn, riėS Budnkas pri
mirko daiig prekių kada kaihos dir buvo žemos.

į - i.r-. rr. t r • < .

Nauji Lietuviški Rekordai
kurie yra elektrikiniai rekorduoti, išduodanti labai gražų aiškų balsį, tik
tai po 65 centus kiekvienas. Dabar tik ką aplaižėme neįprastą, rekordą su 
dviem paveikslais, atvaizduojančiais sostinę Ketiną ir Dariaus-Girėno laido- 
tuvesĄo ant* antros puses “Lituanicos” ir lakūnų paveikslai, .šių rekordų 
'kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriais — 
18-6002 A—"Du Sakalai", dainuoja Stasys Rimkus 
18-6002 B—-"Marš kareivėliai1

I; 8tąsys Rittfkus.
16-282——Pamylėjau —-polka —-j—-'16-281-kubbiet ŠOkriL-polka ir Tarpe Rutų-polka-^abanojaus ork.
16-279—Ateik Pas Mane ir Kibti per Kiemą—-dainos—Mahanojaus ork.
16-278—Karininkų Fokstrotas ir Neirtu Miego—Liet. Viešbučio orkestras 
16-276—PftUngbs Juroj ir Aš Myliu Rcgiagelias—fkstr.—Liet. Viešb. ork. 
16-274—kriauČiukas ir Aš Mergelė—dainos—Vincas Niekur ir Ona

'RtttiliiHiit?.
16-271—Sutems Tamsi Nakt. ir Kur Lygus Laukai — dainos—'Karo 

Mokridos Choras.
16-i70—Turkų Vestuvės ir Rytų daina—Liettivią Viešbučio Orkestras. 

’T6-266—Mokslas ir Darbas. Atžudliniai Pamanai—-Sttsys Patirtės.
i 16-2,59—Plikių ir TOkis Vaikinas-—Polkos. Mirinierių orkestras. 

16-255-Miudie. sudiev ir Kariškas Vaizdelis—Metrapolio orkestras. 
16-238—šitai Išrožijimas ir'Svteiktrs Broli-—Stankūnas ir Tatnkidti 
16-233—^Lietuya Polkfc ir Naui4s Gyvenimas, Vaitas—Brooklyno orkest.

’ 16-Ž24—Smuklėj Vąinikėlis ir Kuę Nemunas ir Dauguva—J. Olšauskas. 
16-212—AUgo Miške Baravykas ir Pupų Senis—Jonas Butėnas.
16-195—Vestuvių V akas ir‘ Nauja Gadynė—Mazurka—J. Dijrvelis.
»■—i .. ................................................... ............... ..... i i i . i. .imit*ni«n., , ,ri,------ti.’.Hmrg..-

Jbs. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio pratiitfttibi
} Nedėlibihis: W. C. F. Ė. 970 K». 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų.
ų W. A. A.>. 920 K<, l:3UvM. p> pift. ? r '

KttVergatš: W. H. F. C. l‘42O K., 7:30 vat vakarais.
—„m.,, , ............. .

loja Stasys Kirtikus
(Šimkaus), duetas: Elena Sadauskaitėj ir 

ir Oi Tu Bernužėli—daina Klabino  jaus ork.



JUOKAILIETUVOS ŽINIOS

Rašo Dr. S. A. Šlakis
savo

Tsb
tam

NAUJOVIŠKOS VIRTUVES

svar

kvė

traukite orą kaip

(Galas)

DALYVAUS

KURIS RENGIASI SKRISTI PER ATLANTIKO OKEANĄ LIETUVON

Bus labai įdomus programas. Pelnas skiriamas Antro Transatlantinio Skridimo reikalams

Du dešimtmečiai Northern Illinois patarnavimo— 
aprūpina su Elektra ir Gaza 6,000 kvadratinių mylių, 
įskaitant Metropolinį Plotį, į kurį Chicaga dabar auga.

inman; 
kitę bi

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

das 
kas

KAIP ĮGYTI TA DAILIA FIGŪRA—BŪTI 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

laikraščiai. Visuomenėje kyla 
didelis nerimas. Valdžia tuo 
tarpu tyli, bet ji turės prabilti 
ir paskelbti, ką iki šiol davė 
“Lituanicos” žuvimo priežasčių 
tyrinėjimai. Eina gandai, kad 
universiteto medicinos fakulte
te balzamuojant Dariaus ir Gi
rėno lavonus esą rasta jų kū
nuose kulkų?

EIGŲ JUS ŠIA vasarą praleidote kiek laiko 
Pasaulio Parodoje, jus be abejo pastebėjote naujus virtu
vės įtaisus Foods Buildinge.

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

Tėvas nubaudė savo sūnų 
su rykšte ir norėdamas nura
minti verkiantį vaiką sako:

“Atmink, tas daro man tiek 
pat skausmo kiek tau, kai aš 
turiu tave bausti, ir gal dau
giau.” ' . * 1

Sūnūs: “Taip, bet ne toje 
pačioje vietoje.”

(“Die Muskete”, Wien).
Kai didvyriai amerikiečiai 

lietuviai, lakūnai Darius ir Gi
rėnas, laimingai Atlantą nuga
lėję tragingai žuvo prie pat 
Tėvynės rubežių, tuojau Lietu
vos visuomenėje pasklido įvai
riausių gandų. Tuojau pradėta 
kalbėti, kad vokiečiai “Lituani- 
cą” privertę nusileisti kaž ko
kiais “mirties spinduliais”. Vė
liau kalbos apie spinduŲus nu
tilo, bet sklido kalbos, kad mu
sų didvyrius vokiečiai stačiai 
pašovė, palaikydami “Lituani
ką” priešų lėktuvu, šitos kal
bos pasidarė tuo labiau įtikėti
nos, kad ir vokiečių valdiškos 
įstaigos patvirtino, jog “Litua- 
nica” naktį j liepos 17 dieną, 
žemai skrisdama apsuko ratą 
apie Berlincheno darbo stovyk
lą, kur laikomi ir stropiai sau
gojami Hitlerio valdžios prie
šai. Apie šitokią “Lituanicos” 
žuvimo priežastj ėmė skelbti ir 
kai kurie vokiečių, prancūzų, 
anglų, čekų, lenkų ir kitų kraš
tų laikraščiai. Tas žinias ėmė 
skelbti ir Lietuvos kai kurie

2. Nebandykite permažai 
valgyti, kad tuo budu sulie
sėti.

3. Sumažinkite krakmolinių 
ir saldžių valgių vartojimą, 
tačiau nebandykite visiškai be 
jų apsieiti.

4. Nevartokite daug aitrių 
prieskonių. į

5. Nebandykite perdaug su
liesėti, — sumažinti svorį 
daugiau, negu du svaru per 
savaitę.

6. Skystais valgiais maitin
tis per dvi savaiti nebandyki
te daugiau, kaip du kartu per 
metus.

7. Perdaug nebandykite su
nykti; jei ir sversite kokius 
penkis svarus daugiau nei rei
kia, tai dėl to labai nesirūpin
kite.

8. Nereikia perdaug sunkiai 
pratintis, kad numesti svorį.

9. Nemėginkite labai greit 
svorį numesti.

10. Nereikia rūpintis; links
ma nuotaika, — tai geriausias 
dalykas.

Atsiminkite, kad sumažinti 
svorį nėra taip jau labai sun
ku, jeigu tik žmogus žino, ką 
daryti, kodėl daryti ir kaip 
daryti.

Visuomenės nerimastis 
dėl “Lituanicos” tra

gedijos

Public Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

“Aš mačiausi su gydytoju 
dėl mano užuomaršos.”

“Ką jis padarė jai?”
“Dar nieko. Jis nori 

užmokesčio pirmyn, prieš pra
dėjimą gydyti.”
(“Glasgow Evening Citizen”)

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regiitered Patent Attorney 

43*A SecurKjr 8»<ln»» A CommtrcIM 
Bank Bulldlng

(Dlreetly acr««a Street from Patent' Offlce) 

WASfllNGTON. D. C.

Kvėpavimas.
Kvėpavimas yra vienas 

biausių dalykų. Visi mes ge
rai žinome, jog be oro nega
lime gyventi. Vienok daugu
moje atvejų mes beveik jokio 
dėmesio nekreipiame 
pavimą ir dagi nemokame 
tinkamai kvėuoti. Nurodymui 
kelis budus, kaip tinkamai 
kvėpuoti.

. Atsistokite tiesiai ir ištemp
kite krutinę. Išsispręskite ran
komis. Po to pradėkite giliai 
kvėpuoti, — 
galima giliau

Jeigu tai neduoda tinkamų 
rezultatų, tai atsigulkite į lovą 
ir bandykite kiek galima la
biau išpusti pilvą, o leidžiant 
orą rankomis spauskite pilvą 
žemyn.

Graii pozicija (posture)
Graži pozicija pareina nuo 

to, kaip mes stovime, sėdime 
ir vaikščiojame. Pozicijoje at
sispindi musų būdas bei musų 
išvaizda.

Geriausias būdas įgusti tie
siai vaikščioti yra šis: perver
kite per rankoves lazdelę ar
ba lazdelę pridėkite prie pe
čių ir ištiestomis rankomis 
rankomis ją suimkite. Po to

daryti.
kad vieno
geras daly

vaikščiokite.
Stovėkite ant vienos kojos, 

o kitą koją ir panką ištieski
te. Mėginkite koja pasiekti 
rankos pirštus. Tai padaryki
te apie 10 kartų. Paskui pa
kartokite tą patį pratimą su 
kita koja ir ranka.

Sunerkite abi ranki užpa
kalin ir padėkite ant galvos 
knygą. Vaikščiokite taip, kad 
knyga nenukristų nuo galvos.

Kai kuriuose atsitikimuose 
žmogus gana gražiai vaikšto, 
bet nemoka tinkamai sėdėti. 
Kai atsisėda į krėslą, tai tuoj 
ir susmunka. Reikia .sėdėti 
tiesiai, kad pečiai atsiremtų 
į krėslą.

Kelis kartus gerai išsitiesti 
yra neblogas pratimas svei
katos atžvilgiu. Tuo budu yra 
išjudinamas kraujas. Gyvuliai 
tai instinktyviai daro, — atsi
kėlę jie tuoj pradeda tampy
tis. Pavyzdžiui, taip daro Su
neš ir katės.

Geriausiai yra atsigulti au- 
gštienikas ir sunerti rankas 
virš galvos. Paskui gerai išsi
tempti ir smarkiai traukti į 
save orą. Paliuosavus mus
kulus, vėl tą pat pakartoti. 
Tai padaryti bent penkis kar
tus. Tinkamiausiai tai daryti 
ryto metą.

20 sveikatos taisyklių
1. Išgerkite nors vieną stiklą 

pieno per dieną. 1
2. Valgykite daug daržovių 

bei fruktų.
3. Valgykite reguliariškai,— 

kas dieną maždaug tuo pačiu 
laiku.

4. Nepersivalgykite (tėmy- 
kite kalorijų JdekįJ.

5. Mažiau valgykite riebu
mų, visokių pajų, pyragaičių, 
saldainių bei taukuose keptų 
valgių.

6. Kas dieną pašvęskite bent 
penkioliką minučių fiziškie-

atstatykite pirmyn krutinę ir siems pratimams.

Laiku dau» raiikte 
prie patentu. -Neriai* \
knokft vilkindami ra \
apMugojima • •▼ • \ 1

 j. Pritinę* ' \ 
_ __ [|g| ar mo* \

deil dėl iutrukeiju. 
arba mirkite dėl DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYOELA
>at«fl “How to Ob- 
taln a Patent” ir “Ręeord of Iw 
ventlon” formų. Nieko neimam 
ui Informacijų k« daryti. Sbm* 
railnljlma! laikomi pulaptyfa. 
Greitu. aUar<nt, rapeetlncu pa
tarnavimu.

(Tęsinys)
Kojų ir kulnų pratimas.

Kas dieną sėdėkite su iš
tiestomis kojomis; iš lėto ne
škite pėdas žemyn ir aukštyn 
kol pajausite raumenų tem 
pimą. Paskui reikia gerai ma
sažuoti kojas, kol jos įkaista

Atsigulkite ant grindų kniū
psčiomis, išsitieskite ir padė
kite rankas po smakru. Kelki
te kojas aukštyn kiek tik ga
lite, o paskui nuleiskite že 
myn. Darykite tai gana

Kai kurios tų virtuvių yra Amerikoniškos, 
Šimto penkiasdešimties metų senos. Kitos vėl atgabentos iš 
svetimų šalių. Virimas buvo daromas ant atvirų ugniavie
čių, virš anglimis pripildytų indų arba ant gramezdiškų 
medinių pečių. Vandenį reikėjo prisipompuoti rankomis. 
Kerosinines lempas uždegdavo kaip saulė nusileisdavo. Ir 
nestebėtina, kad moteris, kurios dirbo prie to darbo visuo
met būdavo pavargusios!

Per paskutinius dvidešimts metų darbas vir
tuvėje labai daug persimainė—ačiū gazui ir elektrai. Šian
dien mes verdame ant gražių gasinių pečių arba ant elek
triškų pečiukų, kurie užsisako sau kurą, kaip ateina rei
kalas. Mes palaikome savo greit gendantį maistą sveikai 
šviežiu menkaniškuose refrigeratoriuose. Mes duodame au
tomatiškiems maišytojams išmaišyti tešlą musų keksams ir 
suplakti musų grietinę. Mes gauname karštą vandenį tik 
pasukus kraną.

The Public Service Company panešė, daug at
sakomybės įrengime tų virtuvių Šiauriniame IHinojuje. 
Mes pagelbėjome išdirbėjams išvystyti daugelį visokios rų- 
šies prietaisų. Dėl tolimesnės šeimininkių apsaugos, mes 

visus įrengimus įstatytus musų krautuvėse pirm išbando- 
me musų laboratorijose. Mes parduodame tik tokius įren
gimus, kurie labai ilgai laikys ir duos ytin gerą patarna
vimą.

7. Prisilaikykite saiko tiek 
valgiuose, tiek gėrimuose.

8. Vengkite prasto maisto 
ir visokių patentuotų vaistų.

9. Atsiminkite, kad tingėji
mas ir perilgas miegojimas 
veda prie nutukimo.

10. Valgyti reikia tam, kad 
gyvybę palaikyti; bet nesvei
ka yra, kuomet gyvenama tik

kad valgyti.
Kas nereikia
Atsiminkite, 
maistas nėra

PATENTS
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gerą žmogų į valdžią-, bet jie negali suteikti jam tinka
mos paramos, kad jisai, valdžioje būdamas, galėtų sėk
mingai kovoti priteš stambiojo kapitalo interesus.

Uį)ton Sinclair yra senas socialistas, parašęs daug 
knygų, pašvęstų socializmo idėjos populerizavimuį. Bet 
jisai yra nuotaikos žmogus. Pasaulio karo metu j; bū
va apėmęs karšto patriotizmo ūpas ir jisai rėmė karą. 
Vėliau jisai savo raštuose ėmė girti bolševikus. Dabar 
jisai nori- pamėginti būti demokratu.

Toks blaškymasis gal pritinka apysakų rašytojui, 
bet rimtam politikos darbuotojui — vargiai.

“ŽMONIŠKIAUSIAS MIRTIES ĮRANKIS”

Hitleriui paėmus valdžią į savo rankas, iš Vokieti
jos pradėjo vis dažniau ateiti žiiiių apie nusikaltėlių 
galabijimą galvų kapojimu. Dabar šita bausme yra 
baudžiami ne tik kriminaliai piktadariai, bet ir politi
niai “nacių” priešai.

Kaipo įrankis bausmei įvykinti, vartojama kirvis. 
Čia irgi pasireiškia vokiečių “originalumas”. Francu- 
zai prieš šimtą su viršum metų, Didžiosios Revoliucijos 
laiku, įvedė tam tikrą mašiną revoliucijos priešų gal
voms skinti — “giljotiną”; o Vokietijoje budelis tiesibg 
paima kirvakotį į rankas, pasispiaudo delnus ir kertą 
per savo aukos sprandą. Jei gerai pataiko, tai galva nu
sirita, kaip kopūstas žemėn — ir pabaigta.-

Bet užtai budblis turi būti sava amato specialistas. 
Vienas švedų rašytojas turėjo pasikalbėjimą su gar
siausiuoju vokiečių budeliu Goeppler’iu ir šis jam pa
pasakojo apie kai’ kurias savo profesijos slaptybes. Be 
ko kita jisai pareiškė, kad, norint tinkamai atlikti ekze- 
kuciją kirviu, “nereikia nei perdaug aukštai užsimoti, 
nei peržemai, ir reikia smogti kaip tik į. tą vietą kuri 
yra jautriausia ir iššaukia momentalę mirtį”.

Geras budelis; girdi, turįs būti savo darbo artistas 
ir turįs dagi būti išėjęs anatomijos (kūno sudėties) 
mokslą!

Budelis Goeppler, be to, pareiškė tam rašytojui, 
kad kirvis tai— “žmoniškiausias mirties įrankis”. Mir
tis būnanti staigi, ir nuteistasis neturįs progos nė pa
stebėti to įnagio, kuris padaro jam galą.

Tuo budu hitleriškoji Vokietija galį pasigirti, kad 
ji vistiek prisideda prie žmonijos kultūrinimo, — jei ne 
kuo kitu, tai bent “humaniškiausiu budu” kapodama 
žmonėms galvas!

Kalnai, Kurie Kanda
Jam gerokai pusiaukelėje kal
nuose pradeda išnykti koks 
nors* skurdus*, augalėlis arba 
grfyria žemė. Ten uolos atrodo 
lyg* iš gryno skaidraus raudo
no* stiklo, žmogus pakilęs vir
šumi Everesto* gali pasijusti, 
kad* jisai atsidūrė ties kažko
kia nežinoma planeta; arba 
ties pliku, neapgyvendintu* 
mėnuliu.

šitie akinantieji vaizdai il
gai neišnyksta iš akių, ir la
bai gaila, kad foto aparatas 
nei šimtosios dalies negali pa
gauti tos didybės ir grožio, 
kuriuo vainikuojasi Everestas.

šitas Houston’o ekspedicijos 
žygis — buvo tik vienas žing
snis į priekį tolimesniems ty
rinėjimams. Studijuoti, žiuri- 
netir metrą po metro, ištirti

Himalajų kalnų paslaptys

kožkokia jo didenybės ir 
Viena ang- 

pasikėlusi

GREEN ŽADA SUORGANIZUOTI VISUS 
DARBININKUS

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Wm. 
Green žada surašyti j unijas visus iki vieno Amerikos 
darbininkus. Jo vadovaujamas uniją sąryšis ketina šir 
tą kampaniją pradėti, pasiremdamas krašto gaivinimo 
aktu (NRA), kuris pripažįsta darbininkams kolektyvių, 
sutarčių teisę.

Tai yra pagirtinas pasiryžimas. Tik gaila, kad Fe
deracijos lyderiai neturėjo to pasiryžimo seniau. Jie 
nesirūpindavo neorganizuotųjų darbininkų organizavi
mu. Savo konservatyviška, dažnai net atžagareiviška, 
politika jie nesugebėdavo palaikyti unijose net ir suor
ganizuotus darbininkus. Galingos unijos — kaip, pav. 
United Mine Workers — daugelyje vietų kuone visai 
pakriko, bekovojant nariams su viršininkais, kurie pa
sirodė neištikimi darbininkų reikalams. Kitos unijos, 
nematydamos progreso Darbo Federacijoje, nenorėjo 
prie jos dėtis. Nepriklausomose unijose — geležinkelie
čių brolijose, rubsiuvių Amalgameitų unijoje ir t. t. — 
yra šimtai tūkstančių narių, kurie laikosi nuošaliai nuo 
Wm. Green’o organizacijos.

Kelios savaitės atgal buvo pranešta, kad rubsiu- 
viai Amalgameitai ketiną stoti į Amerikos Darbo Fe
deraciją. Tai butų, be abejonės, žinksnis priekyn. Bet 
jeigu Federacijos lyderiai nori iš tiesų surašyti visus 
Amerikos darbininkus į unijas, tai jie turi dar daug pa
sidarbuoti, kad susivienytų esančios unijos, šitam tiks
lui nepakanka vien tik pareikšti, kad “Jungtinėse Val
stijose nėra vietos kitam darbininkų judėjimui”. Idant 
Amerikos Darbo Federacija galėtų apimti 
ri.kos darbininkų judėjimą, ji turi pakeisti 
statymą ir savo politiką. .Ji turi pavirsti 
kovos įrankiu!

nuo žemės paviršiaus į Hima
lajų*) kalnyną, žmogų apsu
pa 
paslapties galia, 
lų ekspedicija yra
su orlaiviais prie 
kalno masyvų tarp 
Indijos, iš kurios 
svarbiais fotografiniais doku
mentais, atmuštais skaudžiai 
raudonoje kalnų šviesoje.

DtąSuolių ir mėgėjų ne
trūksta, kurie bando pasiekti 
Everesto**) viršukalnį. Dau
gelis jų tatai daro iš sportiš
kų įgeidžių ir savigarbos, no
rėdami' sumušti rekordus, ri- i zikuodami ne retai gyvybę, 
dhugčliš tik todėl, kad jų! 
vardai butų įrašyti į drąsių! 
lakūnų garbės lentą. Vis dėlto 
šių užsispyrėlių žygiai buvo 
mažiau ar daugiau naudingi. 
Mažiau naudingi tie, kurie ie
škojo tik skaičių ir rekordų, 
ir daugiau — kurie turėjo 
šiokius tokius mokslo tikslus.

Daugelis iš šitokių sporti
ninkų, neskaitant rimtų prof. 
Picard’o bandymų, pakilo ga
na aukštai. Vis dėlto atmosfe
ros sąlygos ir nepakankamai 
rimtas pasiruošimas toli gra
žu nebuvo Himalajaus kalnų 
užkariavimas, kurie ir po šiai 
dienai gaubiami paslapties. |

Ištisus mėnesius ruošėsi le
di Houston finansuojama an
glų lakūnų geriausia grupė, 
laimėjusi 1931 metais šneide- 
rio taurę į Everesto ekspedi
ciją. Reikėjo ne tiktai užsigrū
dinti* įprasti* prie naujų oro 
ir atmosferos sąlygų, paruošti 
visus įtaisus didiesiems šal
čiams, kurie viešpatauja auk
štuose kalnuose, bet1 buVo 
įtaisyti rūbai, šildomi elektra. 
Apie 3T,000 pėdų aukščio kal
nuose jau 60° šalčio. Pakili
mas viršum Everesto reikala
vo visos eilės technikinių pa
siruošimų. Kiek pavojų ir ne
tikėtinumų galėjo sudaryti or
laiviams vėjų kryptys, kur 
jų greitis į valandą siekia 
apie 100 kilometrų.

Prieš* išskrendant šita eks
pedicija darė visą eilę bando
mųjų. kelionių. Šitie bandy
mai turėjo duoti geresnius ek
spedicijos vairius. Balandžio 
3 d., kada oras pasitaisė, pa
vasarinės audros nutilo, eks
pedicijos
rimtam žygiuil Du orlaiviaiIjantiėnis po tokius kalbus at- 
jiakilo iš Purnea aerodromo 8 moi feros ir įvairus kiti kalnų 
vai. 15 min. ryto. Be dviejų netikėtinumai: akinantis snie- 
lakunų — mechanikų juose go baltumas, kuris pašėlusiai 
sėdėjo ekspedicijos vadas ir blogai veikia akių nervus, kad 
prityręs f otogriifas. Po pusan- netrukus žmogus apj anka, nu*- 
tros valttndOš- jie pasiekė 35,- Irioj a pusiausviros ir nlegali 
000 pėdų (arlia 11,000 metrų) nei priekin nei atgal žihgs- 
aukštį; Dauginu negu ketvirtį! riiuoti; taiįi pat staigus atly- 
valandos jie planiravo viršum džiai ir aršus vėjas, kuris 
Everesto kauburio viršūnės, rauja kalnus.
kad fotografas galėtų užfik- Prieš iškeliatiriant’, Ruttled- 
suoti fotografijos aparatu nuo ge ekspedicija ėmėsi treniruo- 
stabius vaizdus. Jie nusileidoĮti savo dalyvius naujoje kvė- 
į Kliarta slėnį. Kelionė pavy
ko luiniitigai;

Kalną viršunkalnio vaizdai* 
kuriuos matė jų. akys* lakū
nus ir ekspedicijos dalyvius 
buvo taip keistai nuteikę, kadlgrudint ir priprast kvėpuoti 
geroką valandėlę jie neatsi- prie mažesnio jo kiekio, kaip 
kvošėjo, sėdėjo kaip apakę ir reikalinga, nes mes žinome, 
savo įspūdžiams neatrado?žo- k^dį ,84-U ■ [kiįęinetvų Igukštų- 
džitj* Jie įpasakojo, ' kad* pa- riioje5 lįub* žemės •' oras' y^a 
Čiam nemačiusiam sunku nu- kur kas skystėms, šitokioje 
piešti ką jie pastebėjo, pergy- praretinto oro atmosferoje po
vėlio ir patyrė. pierio lapas krinta ant žemės

Everesto viršukalne . yra geroko geležies gabalo grei- 
žvjlgančių, akinančių, skąud- tumu* šitokius bandymas ak- 
žiai-rątKieną'.uolų piramidėj liname kambary teko kontro

visą Ame- 
savo nusi- 
darbininkų

KETINĄS “UŽKARIAUTI” DEMOKRATUI
■■ a* ....

Garsus rašytojas Upton Sinclair, kaip praneša 
spauda, rengiasi šį rudenį statyti savo kandidatūrą į 
Californįjos gubernatorius demokratų partijos sąrašu* 
Jo tikslas esąs paimti demokratų balsuotojus ir, sujun
gus juos su socialistų balsuotojais, sudaryti jėgą, kuri 
valdytų Californijos valstiją ir vestų jos reikalus pa
lankia darbo žmonėms linija.

Mes labai abejojame, kad’ Sinclair galėtų tą tikslą 
pasiekti. Neorganizuoti balsuotojai kartais- gali išrinkti

■v

Tibeto ir 
grįžo su

P-lė Marion Bergeron iš West Haven,- Conn., kuri gražuo
lių kontestė Atlantic City, N. J., tapo išrinkta gražiausią 
Amerikos' mergina ir laimėjo 
yra 16 m. amžiaus, šviesiaplaukė -
polidisto, nerūkanti ir negerianti.

Misa America 1938” titulą. Ji* 
“platinum bloridė” duktė

.gelmių ir kalnų aukštybių gy- 
•vcilibią. Žmogaus protas ir 
mokslas turi išvaikyti dvasių 
ii4 prietarų šešėlius.

Daug baimės ir nesupranta
mos didybės įkvėpdavo vietos 
gyveiltojaihs viena kalnų pas
laptis — kalnų verksmas. E- 
veretto viršukalnėj,' kai oras 
esti tylus, žmonės' girdi’ rau
dojimą. Jo kūkčiojimas toli 
girdėt- į1 rytus ir vakarus, šita 
nesuprantama “šventojo, gy
vojo •* kalno rauda” vietos gy
ventojus gąsdino ir vertė api
pili t' jį- įvairioms legendoms 
ir pasakomis* Pasirodo, kad ir 
čia nėra jokios paslapties — 
sutrukusių uolų plyšiuose 
staugįa, vėjas — kuris ir suda
ro visą šitą, Himalajų raudos 
melodiją,, ko’ visai nėra* kituo
se kalnynuose. O viršukalnėse 
beveik amžinai esti pūgos ir 
viesulai. Daug didelių atiden
gimų- padaryta Himalajuose, 
bef dėl1 nepalankių* Orb sąlygų 
tanku1 HaikytV Everesto Viršu1- 
kaliifcs’ parihptį deatfdėngtty. 
Ką gali* žiUOt, gaf skaisčiai 
raudonos Everesto Ublų virti* 
itfs slepia saVy adttsO MRft

IfitK
no# tdčpm* savy aukso*1 
dtrri brangesnio metalo

I
Everesto viršukalnėj

nėjiiniat žmonijai ddbs’

štai buvo tikrasis tikslas: Ke
lios fotografijos- nuotraukos 
negalėjo ditoti pilno Everesto 
viršukalnės vaizdo. Del šito
kių, tikslų', tuo pačiu laiku 
kaip ir anglų lakūnai^ išvyko 
ir kita ekspedicijos grupė, pa
sivadinusi Ruttledge vardu, 
susidedanti iš ištiso karavano: 
100 nešikų ir 300 gyvulių. Ke
lias, kuriuo jie keliavo, buvo 
šiek tiek žinomas ir praskin
tas jųjų pirmtakam), kurie 
kažkada ryžosi nugalėti milži
ną Everestą. Laimingi tie, ku
riems visuomet netruko vil
ties! 4

Tačiau šitos >^ekspedicijos 
galas buvo tragiškas; trylika 
žmonių netrukus žuvo kal
nuose. Bet gurguolės viršinin
kas Ruttledge ir jo grupė ne- 
nuriminė, nenusiminė ir dėl 
panašaus savo pirmtakunų li
kimo. Mallory ir Irvingo, ku
rie dingo be žinios. 1924 me
tais ir buvo pastebėti kiek vė
liau prie išdidžios Everesto 
uolų-piramidės pakopų tik jų 
lavonai.

Tik porą žingsnių betruko 
prie jų tikslo, ir jie užmokėjo

I savo gyvybe. Tai buvo vie
ninteliai iš tų “laimingųjų”, 
kurie taip arti priėjo viršu
kalnės kepurę. Jie buvo pasi
kėlę 28,000 pėdų ir jiems be
truko dar 300 metrų iki tiks
lo. Tais pačiais metais Nor- 
ton’as ir Sommervel’is įkopė 
į: kalną 27,000 pėdų, nekalbant 
apie kitus, kurie žymėjo met
ras po metro pramintuose sa
vo pirmtakuiių keliuose. Did-

dalyviai pasijudino žiausio vargo sudaro keliau-

liuoti telefonu; kuriuo jo da- tus kaip’ Himalajaus’ sniegas; 
kurių tačiau niekas nėč matęs; 
bet jie staugia’ viršum Hima
lajaus' žiemos' naktimis' ir gą- 
zd i na jų ’gyvulius. Pagalinu 
jie vadina Everėšfąr “Kailių 
karaliene,” arba paprastai — 
Tochombdungna; t. y. “Aukso 
gaidžiu”, kurio giedojimas 
turi gyventojams lemiamos 
reikšmes. ■

Žiūrėdami į užsispyrėlius1 
europiečius; kurie nori; nbvai- 
nikubti šventąjį kalną; apy- 
linkhjl gyventojai kraipydriifii 
galvas kalba viens kitam: 
“štai; dar jie nesupranta, kad 
“Aukso Gaidys” ne žmonėms. 
Bet už savo atkaklumą jie 
jam gyvybe užmokės.

Sako, kad Aukso gaidys 
čionykščiuose gyventojuose 
yra visatos pažinimo ženklas, 
tikėjimas į žmogaus’ nemirtin
gumą, amžinybę, į giių^ liudfesį 
dr dvasios nuolaidumą kurib 
ir yra vienas iš svarbiausių 
rytų filbsofijos veiksnių.
! Bet mums, baltiesiems, kuL 
tYiringos Europos žmonėtnS* 
šita jų- filbsofija yra svetiniai 
nes mes ryžtamės sužinoti že-

tani tikram , štabui. Buvo mo- 
mentų, kad. nuvargusiam, du- 
staiičinm žmogui telefono ra
gelis iškrisdavo. iš. rankų ir

nuo staigios

ke
pa-

pa- 
su

tyri- 
dhr 

daug naujų; drąfeitį* didvyrių-, 
kurib pėMftukOS žiiioOijo* gė
rovei.

Tokių 
hetruko* niekuomet} — prisi
minkim dar kartą. Šiaurės le
dų. ir sniego dykumose dingu
sį Andre, Amundseną, pietų 
ašigaly vienumoj- ir šaly iš
mirusią šmidto ekspediciją, 
Everesto kalnynuose, rausvų 
uolų atošvaistose užmerku
sius. amžinai savo akis,- — 
Mallory ir Irving’as. Tačiau- 
viršum jų kapo stūkso* amži
nas paminkslas, didžiausias 
monumentas padarytas jų 
garbei — Everesto uolų, kal
nynas. “L. U.”

didvyrių1 žmonijai 
prisi-

mirties..
Prieš savo išvykimų visi iš- 

sitreniravę . dalyviai tikėjo, 
kad jų laukia laimingesnė 
liOhė ir bandymai turės 
•vykti.

Tačiau šitai ekspedicijai 
sipriešino nepalankios oro
lygos. Vasaros taifūnai (vėsu- 
lai) atklydo į Himalajaus kal
nynus ir pradėjo siausti dide
lės pūgos, kurių metu jokiu 
budu nebūtų galima nė vieno 
žingsnio pakilti į viršų.

Himalajų apylinkių gyven
tojai indiečiai į keliauninkus 
europiečius stebėdamiesi žiu
ri. Jiems šitie kalnai — pasOr 
kų pasaka. Jie nedrįsta ati- 
dengt' jų paslapčių. Jie pasa
koja, kad Everesto kalno vir
šukalnė yra gyva — ji kalba, 
dainuoja, vaikšto ir rauda. 
Vietos gyventojai * pasakoja 
apie du baltus liutūs, bal- mČs paslaptis, atidengi jurų

*) Himalajai aukščiausias kalnynas 
visam pasauly.

**) Everestas — aukščiausias Hi
malajų kalnyno kalnas.

Lietuviu* Aviacijos* Hiena - 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, Ilk
t -

Reikafaukite “NAU- 
JIENA-S” ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai*- Pardavėjas lai- 
kraščtij bus gatavas 
Jums patarnauti; Jisai 
tenai stovi ne save sma
gumui, bet Jūsų pato- 
gumo delei.

|UWHBWi

IAM J. JM/AuUFFE 
and Dft. AlzEC h. ThOKS'OKT 

k *. CoNrFE.££ENrCE -s

pavimo sistemoje: jie buvo 
uždaromi į; aklinai ^veriamą 
kambarį iš kurio buvo toly
džio pumpuojamas oras. Orui 
retėjant, žmonės turėjo užsi-

įMriiiMMiiSiM
’Sį®

New Yorke sveikatos komisionierius Dr. Shirley, padedamas kitų daktarų ir mokyklų tarybos, 
ruošiasi įvesti specialius kursus moterims apie susiliesinimą, nes moterys susiliesinimui varto
ja kenksmingus vaistus ir netinkamas dietas ir tuo visiškai suardo savo sveikatą. Moksliniai 

susiliesinimo kursai- bus duodami viešųjų mokyklų gimnastikos salėse.



Atsidarė mokyklos
Ofiso Tel. Boulevard 5913

čiupinėjosi ir nežr-

RADIO 2822

'L* '■ * *J  ——■

Graboriai

Pašovė merginą

Iš rūgs. 13 d. susirinkimo

buvo
Ofiso

Lietuvės Akušeres

Best

Kru

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1646
ir 8413

Vakarais: Utim, ir Ketv.

TAS

Ofisb ir R*z. Td. Bbulevatt 5914

nėrą

išmokėta $25 
serga kiti trys

HMį

(s J mode r
ną M grabų 
pa&iikite

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III,

Draugystės Palai
mintos Lietuvos tur 
tas siekia $13,050.88

Full Pack V 
NoSlack Fili

laikys 
antra-

sudaro- 
progra- 
kvarte- 

mifzika 
; .nariai

1327 St».
Cicero 3724.

Prikėliau
3325

Valandos:

T*el. Cicero 2109 k 859 J

Antanas Petkus

Mergina
Arms viešbti

Phone Canal 6122

Antradienis, rūgs; 19, 1933

ŠAME PRICEfe&r 
AS42YEARSAGO 

25 ou neės fbr254

Ijėtavių Aviacijos Diena 
Ktyi^ėjo-Septęmber 24 

Ford Airport, Lansing, 111

Toliau* J. B. Jakaitis raporta
vo apie Auditoriją. Priimtas 
Naujais nariais įstojo A. Janu
šauskienė, A. Vaitekūnas, A 
Petraitiene, M. Rašinskiėne ii 
S. Runkis.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

756 w; 35th St 
(Č<fr. df 35th( B Haiited Sts.) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-t 
Nedėldieniais pagal sutarti.

756 W. 35th St
(Cor. of 351 h 8 Halsted Sts.) 

Ofiso vaiandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sntartj

nuo 6 iki

Valandos: 1-—3 ir 7—8 
Seretiothis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631; So, California Avė.

Telefonas Repūblic 7868

Eudeikis ir sUrius yra taip atti kaip ir jukų t’elef 
jokių kašriį. — Eudėlkisius ypatiŠkas. atšMriln 
tuksiančius „beveik .30 mėtų. — Vieriihtėllą jLtėtu 
n iš ką, > ekkttds t Viroma, karaboną su • šonihfnv 
įkėlimą 
REPŪBLIC 8

CHiCAGOS
ŽINIOS

Tel. Lafayette3572 
J. Liulevicius 

GRABORĮUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Patarnat/jb Chidagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

sa fflER®
vm Kutina yards

tel. BOULEVARb 9199

r mm

Šuo išgelbėjo gy 
vasti

K. P. GI GIS
ADVOKATAS 

M1ESTČ OFISĄ’®:
127 N.Dedrbom St.,Rootm 1431-1434 

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

Gyveninio vieta 
3333 South Halsted Street 

Tel. Bbulėvard. 1310
Valahdbs: titib 6 iki Ši 30 vai. kiek

vieni vakarą, išskyrus ketvergi 
' Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 Iki 9 valandai vakaro

BRIDGEPORTAS. - 
K. Vytauto Draugija 
mėnesinį susirinkimų 
dienį, rugsėjo 19 d. 7:30 vai. 
vakare Chicagos Lietuvių Au- 
ditofi'joe svetainėje, 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai pri
valote pribūti, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstyti. P. K. rašt.

Res, 6600 South Artesian Avenue 
Phbne Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, tialsted Street 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

šiandien nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties XV. G. E. S., 
1360 kilocyčlfcs, PėOples Fur- 
niture Co. krautuvių rūpesčiu 
bus gražus ir įdomus radio 
programas. Jo išpildyme daly
vaus po trumpų atostogų su
grįžęs ir klausytojų pamylė
tas, Peoples Radio Kvartetas 
ir Duetas, taipgi soliste, po
ni E. Bartush ir p-lč O. Ske- 
veriutė.

Prie to kalbės Dr. K. Drau
gelis DDS., taipgi dalyvaus 
juokdarys Čalis Kepurė. O tos 
kalbos ir dainos bus Surištos 
su rinktina muzika. Del to 
kiekvienam bus labai smagu 
ir įdomu pasiklausyti šio proL 
gramo; Todėl nepamirškite.

43 m., kuri nužudė irt 
jo namuose Santa Cruz

4729 South Ashland Ane., 2 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
viii, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėi. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso val.n Nuo 2 ’iki 4 ir ntio 6 iki 8 
rak, Nedėlioj p^gal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prbspect 1930

Draugystės Palaimintos Lie
tuvos mėnesinis susirinkimas, 
kuris įvyko rūgs. 13 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, pa
aiškėjo, kad organizacijos tur
tas yra $13;,050.88. Draugija 
gerai stovi finansiniai; ir na
riais.

Susirinkimą atidarė pirminin
kas F. Bacevičia. Priėmus per
eito susirinkimo protokolą, kon-

Sckniadienį tapo pavojingai 
pašauta Helen Boatman 
metų amžiaus mergina, 
ko nugabenta į ligoninę 
dėtis rimta 
pašauta Melrose

CIVIC ORCHESTRA — The 
Civic Orchestra of Chicago, 
tūriai vadovauja Chicago 
Symphony orkestros vedėjas* 
Ftederick Stock, netrukus pra
dės sezoną po globa Civic 
Vfusic Association ir Orchest
rai Association. Visi muzikai, 
kurie groja orkestrų instru
mentus ir kurie yra baigę 
High School gali orkestron 
įstoti. Laikant kvotinius rei
kia sugroti dalį Concerto ir 
gaminas. Aplikacijas galima 
gauti iš Civic Music Associa
tion of Chicago, 637 Fine Arts 
Building.

kambario ji 
žemyn ir pa- 

kad butų pašauktas 
. Buvo pašauktas ne

Tel. Virte ry 4088 
Dieninis ir Naktinu Patarnavimai 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

PavlaVičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

SIMON M. ŠKUDAS 
GRABORĮUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrahgus. 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

AUDITORIUM*—Vakar Clri- 
ėago vėl susilaukė operos, 
kuomet San Carlo Grand 
Opera Company pastatė Au- 
dorium teatro scenoje, Bizefo 
garsųjį kurihį ‘'Carmen”.

Kompanija mano pasilikti 
Chicagoje apie 4-ias savaites 
lir pastatyti 25-ias operas, kaip 
(praneša impresarius. Fortune 
Galio. Rainos bus bene že
miausios operos istorijoje — 
nuo 2;>ių centų iki $1.10. Lo- 
žos

Kompanija sudaro žymus 
operų dainininkai, geras sim
fonijos orkestras ir garsus 
ISerge Oukrainsky baletas, ku- 
Yis ilgą laiką šoko Paryžiaus 
toperoje.

Šios savaitės repertuaras 
yra sekamas: šiandien, Ma
riame Butterfly; trečiadienį— 
Faustas; ketvirtadienį — Ca- 
valeria Rusticana ir I Pa- 
gliacci; penktadienį — Rigo
leto; šeštadienį po pietų — 
Hansel and Gretel (anglų kal
boj) ; vakare — H Trovatorė; 
sekmadienį — Aida.

Vakar atsidarė Chicagos 
viešosios mokyklos. NeVft 
ekonomijos sumetimais tapo 
padaryta daug įvairių permai
nų. Pirma diena praėjo gana 
netvarkiai. Nauji mokyklų 
vedėjai, nesusipažinę tinkamai 
su reikalais, daugelyje atsiti
kimų, kaip anglai sako, buvo 
“lošt 
nojo nei ką daryti bei kaip 
darbą pradėti. Mokytojai ir
gi nesmagiai jautėsi, kadangi 
dauguma jų buvo perkelti iš 
vienos vietos į kitą. Ims ge
rokai laiko, kol viskas susi
tvarkys ir įeis į tinkamą vagą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

ONA ADOMAITIENĖ 
po tėvais Vaitekaitė

' Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 15 diėną, 7:25 valandą va
kare 1933 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Rokuišų kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Marcijoną. 3 dukteris. Marci- 
joną. Antaniną ir Zofiją, sūnų 
Edwardą, žentą Edwardą Rudelį 
ir giminės, o Lietuvoj seSėrį Mb- 
niką ir Šyogerį Juozapą Tamo
šauskus ir brolienę. t

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So.49 Ct., Cicero, Tel. Van 
Buren 5472.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 19 dieną. 2 vai, po piet 
iŠ Eudeikio koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Adomaitienės 
gimines, draugai ir pažįsta*1** esat 
nuoširdžiai kviečiami' darlyvatatl’ 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukteryt, Synut 
ir Giminit.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis. Telefonas* 
Yards 1741.

AUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

UNITF2D ARTISTS — Janct 
Gaynor ir Warner Baxter: 

.“PADDY The Next 
Thing”. Vaikiškas.

McVICKERS — Leslic 
ward: “CA'PTURED”.

ROOSEVELT — Otto 
eger, Magde Ecans: “BEAUTY 
FDR SALE”, šis-tas.

................ .-i • -i-yr. . i.■

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Draugija šaukia 
susirinkimą '

cerio ir šokių, kurie įvyks lap 
26 d., renginio komisija, J 
Jackus ir B. Jakaitis pranešė 
kad dirbama visu šmarkupiv 
prie surengimo ir kad 
mas 
irtas

J. F KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABDRlUS 
Palaidoja už $25.00 ir aiigščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. 13th St, TiL Cbhat 6174 

CHICAGO, ILL.

CHICAGO TEATRAS—Will 
Rogers ir kiti: “DOCTOR 
BULL”. Scenoje. Ted Lewiš 
su savo orkestru ir “Fan 
Dance” šokėja Sally Rand.

ORIENTAL — Mario Dress- 
ler ir Wallace Beery: “TUG- 
BOAT ANNIE”. Verta pama-

Tony, didelis šuo, tikrai pa
sižymėjo savo karžygiškumu. 
Jis ne tik apkramtė banditui 
ranką, bet ir išgelbėjo kilo 
žmogelis gyvastį. Dalykas bu
vo toks: Bruno Buino įėjo pas 
Tony Ulamitz, 1509 Dixon st., 
patelefonuoti policijai ir pra
nešti, kad jis tapo banditų 
apiplėštas ir iš jo atimta au
tomobilius. Matomai, bandi
tai to tikėjosi ir sekė paskui

Mrs. ANELIA K. JARUSH j 
•- 1 f Physical Therapy I

« Midwife
H 6109 South Albany\ 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
- PatarnauJa Pr‘e

fdymo namuose ar li- 
iBCT||į goninčie, duodu ma-

Į s&ge, eleetrie trėat- 
ment ir magnetic* 

ĮEaBtete blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi-

ĮS II homi patarimai do-
* . vacai. /

Į dainininkų tarpą įeina 
Aourskaya, Koyke, Leon Rolh- 
er, Thalia Sbaniceva, Dreda 

Avės, Alba Novella, Bianca 
Saroya, Dimitri Onofrei, Arol- 
do Lindi, Mario Valio ir dau-

GYDVT0JA8’ IR CPrtROkGArt 
3008 W. 59 SL

Valandoit Šiuo 2 iki vi
n6W Z iW't' Vi

įdomus koncerto
Į programą įeis 

duetas, solistai, 
Tame vakarėlyje

nuo 18 iki 35 m., amžiaus bus 
priimami be įstojimo mokesčio.

Kiekvienam nariui rengimo 
komisija pasiųs po keturis bi
lietus, kuriuos tikima, jie steng
sis parduoti.

Tel. Yąrds 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

i Pritaiko Akiniai 
\ / Kreivas Aki*

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St 
Valandos riub 10 

Nedėliomis pagal sutartį.

Al SIAUS
Advokatas

Mitifo ofisai 77 VV. VJashington St, 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto' iki 4 po pietų •

“ ' "■ _ ' “ -.—6 iki 9 vai.
4145 Artfeer Ai*. Ttl, Lafayatta 7397

Nataų Tel. Hyde Park 3’305
IR .JHi-,- -.t Viįj-Į, I.

Vienas banditų įėjo į vidų 
ir atstatė į Buino krutinę re
volverį. Jis jau buvo besi
rengiąs šauti. Bet kaip tik 
tuo laku “Tony”, policijos 
šuo, puolė banditą ir suleido 
savo dantis į jo ranką. Pasi
girdo suvis. Bandito ranka 
buvo patraukta į šalį. Kulka 
tik truputį tekliudė Buino ko
ją, Banditai nėra pro duris 
ir paspruko.

Slaugė Frieda Wilhelmina Weltz, 
validą turtuolį Francis J. M. Grace, 
Cal. Ji griežtai atsisako pasakyti žmogžudystes priežastį, nors 
prisipažysta, kad ji jau senai rengėsi jį nužudyti.

u pirlUnaltee *r ko kito.
Lambert Pb ar macai Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Phone Boulevard, 7042

DK. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoi nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autartį.

Narys J. Plonis Sfrgo Whs 
savaites. Jam 
pašalpos. Dar 
nariai.

Nutarimų

Iš viešbučio 
šiaip taip nuėjo 
prašė, 
daktaras 
tik daktaras, bet ir policija. 
Policijai iš pradžių ji pareiškė, 
kad lai esąs Eddie darbas. Tau 
čia u vėliau ji tvirtino, jog ji 
pati šovusi.

Vienok policija mano, jog. 
mergina nori tik paslėpti šo- 
viką. įtariama šoviniu Ed- 
ward Islander, kuris esąs la
bai pavydus ir jau ne kartą 
esąs sukėlęs triukšmingas sce
nas. Prieš kiek laiko Boat
man susižiedavusi su kitu vy
ru, tad manoma, jog Islander 
iš pavydo. į ją šovęs.

9 iki 11 valandai rytit 
6 iki 8 valandai vakare, 

apart IvtMrtdiinio it kstvlrtadunio.

Seniausi Lietuvią Graboriai Chicagoje 
fęjrta?. t-, NežiliriiiLtb;'

ekktrbs < Vdiroma, karaboną su (šbnihrt’i'? tltįiiiįLW^ns p pŠtyn|*v

— Jeigu, didžiuojatės dailumu 'tSUiiiiHiu■‘laihbtiivęi*,' — 
ir persitikrinkite. . z- * r *

Juozapas Eudeikis ir liftas
5340 So. Kedzie Avė;
Visi telefonai

(Neturime sąryšių su firma tUU pačint vįijdti)

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dbvanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina -prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

« ■ - ..... ----------------

J0SN R. BORDEN
LIBTUVK. ADVOKATAS

Telefonas Yards 0994

Dt MAURICE KAHN
4631 South Ashland AOsnaa 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephbne Plaza T200

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarę Draugijoi

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

Victory 6893 
Rtž. Tel. Drtxel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rdsas Gydytojas Chirurgas 

SpechtHitOs odos ligą ir Vėntriiką ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampas 31st Street
Vai.: 10t—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v, v. 

NVdlliomis ir šventadieniais 10—12f » M ii* h t i » i i i - Illl MiM

Advokatai

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

2400 MaUis6h
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 v^ak. 

Tel. Seeley 73J0 
Namų telefdnas Brumrtrick 0597

t.     .... ■ .j.- fjiii,--. į.i.Į-m i 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
, ' senojoj vietoję

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

,dieniais pagal susitarimą.

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

Tel. Kenwood 5107

koplyčia dykai
■u.aii.irf r: ... .a.... .. .

r Sūnūs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tava ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandb* ndo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Td. Boulevard T401
iii m r,n

Dl Strikol’is

Lacliavich
LIETUVIS GOBUSIUS

Patarnauja laidotuvėse

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W, 18rh St„ netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Cantral 7464

DR.' MARKERIO
PRANEŠIMAS 

į erdvesne ir patogesnę vietą 

So. Halsted St. 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais dtto 10 iki 12 

Phone Boukvarti 8483

CANAL 2552
Valahdtfc: Semloj ir PtaiyČfoj 9 Ai 6 

Pancdėly. Ūtarninke, Ketverge -ir 
Subatoj 9 iki 8.

■ i .r.,■•■fc.rfy t;-• liti Jhi, iii.t, . ■ į , , .i i i'į.m,.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Bbulėvard 2800 

' R«r. 6515 So. Rotkvell St, 
TeL Repūblic 9723 .

------ laidotuvėse kuopigiausiai. 
Rėikblė mUd^idmlė ats Jaukti; o musų 

darbu busite užganėdinti. 
TeJ. Canal 251 Svarba 25 U

2314 W. 23rd PI, Cliicago 
SKYRIUS i

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU. 
Teli Cicero 592>

.............. i < .. ............       a. M4........ ........ i.oto;

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Vahmdoj Pašaukite 

2506 West 63rd St 
Tel. RBPUBUC 3100

KAUJtfcĖfoS, 'Chicago, fll. _______________________
i ' I

I Svarbus Joniškiečių 
Klubo susirinkimas 

Ateinančio penktadienio 7:30 
vai. vakare G. Krenčiaus sve
tainėje, 4600 S. Wood street, 
įvyks Joniškiečių L. K. Klubo 
svarbus susirinkimas.- Bus iš
duotas raportas iš atsibuvusio 
pikniko, taippat reikės apkal
bėti kiek ir kokius vakarus klu
bas šį sezoną rengs. Praėju
siame susirinkime buvo nutar
ta ir komisija buvo išrinkta 
pradėt žieminį sezoną, suren
giant vakarą su perstatymu ir 
kviesti dėdę Vaitekūną už re- 
žisorių. Dabar nugirdau, jog 
žada prisidėti kitas joniškietis 
ir geras lošėjas Paul Varnas. 
Kaip matyti, naujų jėgų pra
deda atsirasta pas joniškiečius. 
Joniškiečių Klubas turėtų tas! 
nąujas jėgas išnaudoti ir taip
pat visi nariai turėtų vieningai 
pradėti dirbti prie surengimo 

[gerų vakarų.
i Visi atvykite į šį susirinki
mą, atsiveskite naujų narių, 
prie klubo prirašyti, taipgi at
eidami į susirinkimą atsineški
te gerų sumanymų, kuriuos su
sirinkime galėsime apsvarstyti 
ir priimti. Nepamirškite, kiek
vienas narys-rė, savo organiza
cijos -pareigą atlikti

Buy gloves whh what 
it savęs

Mnm rtiimin n»<i«etr aor «r 
ar 
dideli* »nb»» p*r»idaod» n*

J< F. EUDEIKIO . grabelių įstaiga yra- seniausia, turi 
daigiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUBEIKIS yth vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tini įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikihusibš, tfiodėfniškai įrengtos trys koplyčios su 
Vargonais DYKAI dėl šermenų*

Nuliūdimą valandoje, pašaukite šią įstaigą

J. F. EUDEIKIS
LEETUVTŲ GRABOWŠ

n.L.

Įvairus Gydytojai
Phone A

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, se rėdo mis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Lietuviai Daktarai

MILLIONSOF POUNOS USED 
BY OUH COVEPNMFNT



N7TOJIENUS, OHCSga, M
■ i ...................   ■■■■■..........i* i ... i i HiRr*

B Antradienis, rūgs. 19, 1933

Tarp Chicagoš
Lietuvių

Aviacijos Dienoje ae- 
rodroman suvažiuos 
tūkstančiai Chica

gos lietuvių
Lietuvis G. Grigai organizuo

ja Marąuetteparkiečius va
žiuot Lansing aerodroman 

ir pamatyti lak. Janušaus
ką darant įvairius manev
rus padangėj.

aero-o
pava-

Sąjunga”.

“Aviacijos Diena”, rugsėjo 
24 d., bus susipažinimas su 
lietuviu lakūnu Juozu R. Ja
nušausku, kuris ruošiasi skri
sti į Lietuvą per platųjį 
Atlanto vandenyną 
plane. kuris bus
dintas “LITUANICA ANTRO
JI”. kad užBhigti kelionę, ku
rią pradėjo musų niekad ne
užmirštami drąsuoliai Darius 
su Girėnu.

Daug maž taip pareiškė, 
“Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo
Ir šiai žiniai pasklidus, šuke
le lig sujudimą tarp Chicagos 
lietuvių. Vieni kitus klausi
nėja; kas tas per drąsuolis 
Juozas R. Janušauskas — ku
ris rengiasi daryti tą pavojin
gą žygį per audrų debesis oro 
keliu į Lietuvą?

Ir kiek laiškų prisiuntė jū
sų korespondentui teirauda- 
mies: kokius akrobatinius 
pratimus lakūnas Janušaus
kas darys padangėj, 
do ypatybės, žodžiu 
norėdami patirti visą 
grafiją.

O Marųuette Parko 
Grigai su kuriuo prieš porą 
dienų kalbėjosi jūsų kores
pondentas, štai ką sako.

“Taip aš, taip visi Mat' 
ųuette Parko lietuviai yra su
sidomėję, ta istoriška Aviaci
jos diena, kur pirmu kartu 
pasirodys tūkstančiams lietu
vių susirinkusių rugsėjo 24 d., 
Ford Airporte, Lansing, III., 
transatlantinei) kelionėn ren
giantis lakūnas Janušauskas.

“Tad nėra ' abejonės, kad 
kiekvienas musų kolionijos lie
tuvis, suprasdamas svarbą 
susipažint su tuo busimu did
vyriu lakūnu Janušausku ir 
norėdamas matyti tą įdomų 
programą, kurį jis išpildys pa
kilęs padangėn su kitais sa
vo draugais lakūnais, važiuos 
kiekvienas ateinantį sekma
dienį į minėtą aerodromą”.

Taip maž daug kalba ir ki
tų Chicagos kolionijų lietu
viai. Tad iš to visko galima 
spręst, kad Aviacijos Dienoj 
susirinks tokia minia lietuvių, 
kokios ten dar niekuomet nė
ra buvę. — F. Bulau>.

Jo bu- 
sakant, 
jo bio-

Pūkštančiai P. Paro
doje sužavėti Juozo 
Babravičiaus dainų

Entuziastiškai sutiko žymaus 
lietuvių tenoro dainavimą 
Court of the Hali of States 
sekmadienį vakare

Iš LAKŪNO JUOZO R. JAMES-JANUŠAUSKO PRAEITIES

® V-','f I?

Iš Lietuvos

Advokatas

F. P. BRADCHULIS
Attorney and Counselor at Law

3112 S. Halsted St.
Telephone Victory 2394 

Ir vėl pradėjo praktikuoti visuose 
teismuose kaip ir pirmiau.

ĮciassiFiEoaps
Furniture & Fixtures 

RakandaMtaisai
PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 

rakandus: parlorio setą, miegruimio ir 
pusryčių setus, keturiuę puikius kaurus, 
liampas, vacum valytoją, paveikslus, 
įvairias Vertingas reikmenas. Parduosiu 
su dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo
jau.

6626 So. Halsted St.

llMf
REAL ESTATE

Biznis pamatuotas teisingumu
Personai 

Asmenų Ieško

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PAIEŠKAU Juozo Ukulicos, Juozo 
Savicko ir Jono ir Danizo Dambrauskų. 
Pirma gyveno McMechen, W. Va. Jonas 
Cearba, 830 South Prescott Street, 
Waukegan, 1111.

milžiniškas aeroplanas yra vienas iš tų, kurie vežioja keleivius Pietinėje Amerikoje |Pan-American Airways linijai. To-šis
kiuose ir panašiuose keleiviniuose milžinuose skraidė lakūnas Juozas B. James-Janušauskas, kuris sekantį pavasarį skrenda 

per Atlantiką į Lietuvą. Jis vežiojo keleivius Pan-American Airways linijai keletą metų.

užbaigus savo trumpą progra- 
mėlį. Jis buvo akompanuoja
mas “Birutės’ choro vedėjo Jo
no Byansko.

Svetimtau’čiai gėrėjosi sekma
dienį Juozu Babravičius, todėl 
galima tikrinti, kad ir patys lie
tuviai tai parodys dar didesnia
me laipsnyje, susirinkdami 
skaitlingai į jo koncertą, kuris 
įvyksta spalių 1 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Daininin
kui į talką ateis p. G. šidiš- 
kiutė-Giedraitienė.

Iš dirvonų į civili 
zaciją

Rašo Dr. A. Mont vidas

Prisirašykite j musų spnlką 

TEL. LAPAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

CRANE COAL CO

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris prie gazo
lino stoties biznio. Investuoti reikia 
apie $2000. Biznis geras, pinigai už
tikrinti, nežus. Turėsite darbą ir gerą 
pragyvenimą ant visados. Turiu tris 
stotis, todei man reikia partnerio. At
sišaukite.

V. PODZIUNAS, 
354 Highland Avė., Kearney, N. J. 

T ei. Kearney—2—3 3 41

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Negalima sakyti, kad jis tik 
blogumais apsikreti ir nieko 
gero neišmoko. Atsiminus tik 
porą dešimčių metų atgal ko
kie buvo lietuvių laikraščiai, 
teatra'i, koncertai ir draugijos, 
reikia pripažinti, kad pažan
ga padaryta stebėtina. Bile 
šlamštu Amerikos lietuvių se- 
patenkinsi.

Atsišaukite

Lietuviai golfininkai 
rengia turnamenta 
sekama sekmadieni £
Po Lietuvių Golfininkų Są

jungos sparnu musų sviedi
nių daužytojai persiims 
Kinsman’s laukuose.

kimai nutarta laikyti antradie
niais p-lčs Dambrauskaitės na
muose. 817 W. 34 st. Susirin
kimai prasideda 7:30 vai. va
karo. Tokiu budu eilinis susi
rinkimas įvyks ir šiandien.

Pageidaujama turėti 
galima daugiau narių, 
kviečiami į susirinkimą, 
domisi naujos draugijos
mu.—Seks. H. Dambrauskas.

kiek
Visi 
kas 

veiki

Pirkite anglis ir sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jaus:

REPUBLIC 8402

REIKALINGAS antra rankis duon
kepis, patyręs, atsišaukite 

2424 W. 69 St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

REIKALINGAS senyvas žmogus pri
žiūrėti namą, turi mokėt karvę melžti. 
Pragyvenimas ir mokestis. Kreipkitės 

3601 Lowe Avė.

Help Wanted—Female .
Darbininkių Reikia

REIKALINGA pardavėja į retail dry 
goods krautuvę. Turi būt gerai paty
rus ir kalbėti lietuviškai ir lenkiškai.

2050 W. 18th St.
—O—

Tūkstančiai Chicagos Pasate 
linės Parodos lankytojų sekma
dienį gėrėjosi ir entuziastiškai 
sutiko žymaus lietuvių tenoro 
Juozo Babravičiaus dainavimą 
International programe. Pro
gramas įvyko Court of the Hali 
of States ((Federalio Pavilijo- 
no) aikštėje, kur buvo susirin
kusi didžiulė klausytojų minia.

Musų žymus dainius sudaina
vo Žilevičiaus “Karveilėli”, Lo- 
gan’o indėnų dainą "Pale 
Moon” ir “M’Appari”, ištrauką 
iš Flotow’o operos ‘'Martha”.

Visos dainos, ypatingai pas
kutinioji, patiko publikai, ku
ri karštai

Be galo butų įdomi Ameri
kos lietuvių istorija, jeigu kas 
bešališkai ją parašytų ir iliu
struotų datuotais paveikslais. 
Tik senieji begali išsivaizduo
ti, kaip išrodė ir kaip elgėsi iš 
Ellis Island paleistas lietuvis 
60 arba 50 metų atgal. Kaip 
jis protavo, kaip jis kalbėjo, 
kur ir ką jis dirbo, kaip gy
veno, ką ir kaip valgė, kaip 
rėdėsi, kėlė vestuves ir krikš
tynas, kokie buvo jo idealai ir 
ambicijos, skonis ir pasitenki
nimai? Visi šitie ir šimtai 
kitų klausimų nelengva butų 
atsakyti. Kaip prasidėjo ir 
plėtojosi lietuvių socialis gy
venimas? Kada, kur ir ko
dėl prasidėjo vienokis ar kito- 
kis veikimas? Kas buvo vei
kėjai ir kokios jų ypatybės? 
Spaudos atsiradimas, jos sa
vybės įvairiuose perioduose ir 
progresas.

Kada dabar matome lietuvį 
visai suamerikonėjusį, užmirš
tame, kad jis pergyveno įdo
mią istoriją. Jis dabar ruko 
cigarus arba papirosus; geria 
“munšainą”; leidžia vaikus į 
mokslą; rėdosi kai ir kiti 
amerikonai; žino amatą arba 
rūpinasi bizniu; interesuoja 
birža ir arklių lenktynėmis, 
lošia pokerį ir lankosi į “mu- 
vis”; dalyvauja balsavimouse 
arba ima pašalpą iš valdžios; 
pasitenkina skaitymu laikraš
čių ir važinėjasi automobi- 
lium; suinteresuotas futbolu, 
baizbolu ir kumštynėmis; na
mie turi “parlor setą”, radio 
ir pianą; laiks nuo laiko ap- 
sikrečia Veneros ligoms ir ti
ki į skiepyjimą ir visokius “in- 
džekšenus” ir specialistus; jis 
priklauso į amerikonų slap
tas organizacijas ir turi “in- 
šurans”; valgo “hot dogs” ir 
“pynacus”. žodžiu, dabarti
nis Amerikos lietuvis tikras 
amerikonas.

plojo J. Babravičiui

Kadangi tūkstančiai Chica
gos ir apylinkių lietuvių atei
nantį nedėldienį rengiasi su
važiuoti į Lietuvių Aviacijos 
Parodą Lansing, III., Ford Air- 
portą, tad kad tinkamai visus 
priimti ir ten palaikyti tvar
ką, reikalinga, apie 70 darbi
ninkų.

Žemiau talpiname sąrašą 
musų numatytų (|rąy|gų, kurie, 
tikimės, neatsisakys porą 
landų padirbėti.

J. Degutis
P. Galskis
V. Galskis Jr.
P. Martinkaitis
A. Žile
Ch. Chepukas
J. Gura
J. Milašauskas
P. Milašauskas 
J. Mickevičius 
Mickevičius Jr.
J. Bačiunas
K. Navickas \
B. Barniškis 
J. Ascila 
John Ascila 
V. Mišeika 
J. Vilis

Jeigu jis da neišmoko tinka
mai amerikoną kalbos, tai 
visgi jau susikalba ir lietuvių 
kalboj vartoja apie pusę sve
timų žodžių. "■ r

Taigi, sakau, butų labai įdo
mi jo evoliucijos istorija.

- • -v r-v

Sekantį sekmadienį, rūgs. 24 
d., Lietuvių Golfininkų Sąju’n- 
ga rengia turnamentą Kins- 
man’s golfo laukuose, į kurį 
gali įstoti visi nariai, seni ir 
jauni to sporto mėgėjai.

Tumamentas <prasidės 8-tą 
valandą ryto, kad visi dalyviai, 
po turnamento, r suspėtų nuva
žiuoti į LansingtFord Airport, 
kur 1-mą valandą po pietų j- 
vyksta “LIETUVIŲ AVIACI
JOS DIENA” lakūno J. R. 
James-Janušausko: skridimo j 
Lietuvą Ifiiįani=#vtyriįii.>;», t., |j|

Kiekvienas keturių lošėją 
grupės (foursome) geriausiam 
golfininkiri bus duodami prizai. 
Visus kviečia dalyvauti šiame 
golfo turnamente.

Komisija: D. Pivoriuns, p.
1 Pocellp ir Dr, G. I. Bložis,

Z. Viliutė
P. Skurkis
A. llevičiutė
Rob. Rachaitis.
J. Čeponis
A. Ambrozevičia
V. Ambroze
Šmotelis Jr.
J. Gumauskas
B. Abraškevičiutė
M. čepulevičia
K. čepulevičia
P. Čereška
P. švelnia
V. Mankiis
V. Briedis i
A. Kondrotas

Kurie nėra čion paminėti, o 
sutiktų pasidarbuoti, malonė
kite pašaukti telefonu “Nau
jienas”, Canal 8500.

Visi, kurie galės ateinantį 
nedėldienį padirbėti, malonė
kite pranešti į “Naujienas” ne 
vėliau penktadienio, kad ga
lėtumėm sutvarkyti darbinin
kų transportaciją ir užregis
truoti. •

Visi darbininkai turi atvyk
ti į Lansing, III., Ford Airpor- 
tą ne vėliau 12 vai. dienos.

— Komitetas.
/............ ——m. ■■■■—.,............ „...........................

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24

Ford Airport, Lansing, IU.

Dainų iškilmė CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

REIKALINGA mergaitė abelnam na
mų darbut. Turi gyventi ant vietos. 
Mrs. S. Matthew. 1521 S. Avers Avė.

—O—

sudainuos

LSS. kp. rengia sma 
gią pramogą

Ateinantį šeštadienį, rūgs. 
23 d., Universal kliube, 814 W, 
33 St., įvyks labai smagi LSS. 
centralinčs kuopos pramoga— 
bunco ir bridge party. Ta 
pramoga yra rengiama kad 
nariai ir pritarėjai galėtų sma
giai praleisti šeštadienio va
karą draugiškoj sueigoj, 
dovanos, užkandžiai ir 
Kviečiami visi norintys
kiai su draugais praleisti va 
karėlį. — T.

Chicagos lietuviai turės pro
gos ir laimės dalyvauti dainų 
iškilmėj spalių 1 dieną Lietu
vių Auditorijoj. Juozas Ba
bravičius — tas žavėj antis pa
saulio tenoras
čia 20 dainų. Didžiuma jų pa
čios gražiausios arijos iš ne
mirštančių operų. Hindusų 
meilės daiha, Kazfoekas, Dubi- 
nuška ir kiti žemčiūgai dainos 
pasaulyj žavės klausytojus. 
“Tykiai Nemunėlis teka” ir 
kitos lietuvių širdžiai arti
mos melodijos užpildys pra- 
gramo dalį. <

Meisteris dainavime, artis
tas pozoj, kokio pasauly, tur
būt, nerasi, jis turėtų sutrauk
ti į savo koncertą tūkstančius 
lietuvių. Šitos iškilmės retos ir 
jas Amerikos lietuviams iškel
ti gali tik Juozas Babravičius.

Neskriauskite savęs! Visą 
amžių bus malonu atsiminti, 
kad matėte ir girdėjote dai
nuojant tą stebėtiną tenorą. 
Atsiveskite savo suaugusius 
vaikus, kad ir jie žinotų, kokį 
b’rangų žmogų mes turime sa
vo tautoj. — Prosytojas,

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa- 
vininkams reikale nesusipratimų su rtn* 
dauninkais. Maža narine mokestis. Ezper- 
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. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Mrs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

JAUNA mergaitė namų darbui alga, 
kambarys ir valgis.

Tel. Van Buren 2659

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ nori parduoti arba gauti pu
sininką —r biznis išdirbtas pet 10 metų 
Restauracija su alum.

1435 Sangamon Avt.

Bus

jau
M. Kriščiūno duon 

kepykla Brighton 
Parke

Lietuvių Jaunimo 
Draugija

Rufgsėjo 12 dį panelės Helen 
Dambrauskaitės^ Ramuose ’ įvy
ko lietuvių jaupimo susirinki
mas. Susirinkiiho tikslas buvo 
sukurti organizaciją, kuri rū
pintųsi dramos (Jalykais, lite- 
rattfra, liėtuvių. tnenu bei lietu
vių tautosaka bei stengtųsi pri
traukti, čia gimusį jaunimą.

Naujai organizacijai išrinkta 
vardas —, Lietuvių Jaunimo 
Draugija (lįithuąnian Youth 
Sodiety). Ant vietos tapo iš
rinkta ir .valdyba: pirmininku 
Vytautas Beliajus* vice-pinn. 
p-lė Rūta Kartanas, sekretorium 
Heląn Dambrauskas, ižd. Biruta 
Kreihianis. Be to, paskirta ko
misijos. Programų ir literatū
ros komisijos priešakyje stovės 
Helen Vespendris, o taiitosakoš 
ir dramos—p-Iė Vero Stradoms- 
kiš. Sporto reikalais pavesta 
rūpintis Albinui Trekšeliui.

Naujosios draugijos susirin* .Hankyci.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokj blekės darbą.

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

ANT PARDAVIMO duonos kepyk
la. Biznis geras, arba reikalingas bu- 
čeris į partnerius, kad ir su mažai pi
nigų, bile suprantantis ruginės duonos 
darbą.

Del platesnių informacijų kreipkitės.
P. D.,

1032 Lawndale Avė., 
Detroit. Michigan

Tel. medi 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir ( tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago.

Farmg For Sale
TTkiai Pardavimui -

IU.

20 AKERIŲ — geras 7 kambarių 
namas — bamė, gazas, elektriką, furnace 
— arti Chicagos Northwestern. 30 mi
nučių į Chicagą. $750'0 — $3000 
casb. Likusi sulig sutarties.

10 akerių ant higbway — dalis miš
ko.
akerius.

ALUI IR KRAUTUVĖM (TAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNflS, NEI MANOTE 
Visi gatavi iSgabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernėm, mfislnfim, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
bot dog parlorlam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
saslanal.

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

608—614 N. Wells St. Phone Superlor 2361

Padalinsime ir parduosime po 5 
Pigiai. Casb arba ant išmo-

77 W. Washington 
kambarys 612.

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

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

Aną vakarą Kžėjau pas drg. 
Kriščiūną, kuris turi kepyklą 
Brighton Parke, 8144 W. 48rd 
Str., prie Kedzie Avė. Radau jį 
dideliam darbymetyj. Net su 
dviems pagelbininkais kepa bal
tą ir juodą duoną, taippat vi
sokios rųšies keksus ir pajus. 
Drg. Kriščiūnas tikras specialis
tas savo amate. Jam prisėjo 
per dešimtį metų šį darbą dirb
ti Pittsbtfrghe, vėliau Chicagoje, 
o dabar jau trys metai šioj ko
lonijoj užlaiko savo kepyklą. 
Brightonparkiečiai kaip ir kiti 
perka daug duonos ir Kriščiu 
no.—R. S.

Financial
Finansai-Paskolbs

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisves bonus. 
Klauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 
Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 
& Co., Ine.

KO

PRANEŠIMAI
■ "•y ... ,

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREBNWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas Mt. 
Greenwoode dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. lllth St., kuris maloniai 
Užrašys Naujienas ir pristatys j jūsų 
namus. •••

Naujienų Adm.
-r-. i i,,............................ ..

Notth. Lietuvių Motetų Kliubo 
susirinkimas įvyks rugsėjo 19 d„ 1933 
m. p. Gabrių bute, 1640 Leavitt St., 

v. Narės malonėkite laiku at- 
DrulienL nuti raiti

7:30 -v. ir, W
H—W

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvės —- 10 flatų — $10.000. 
Casb $1000. Likusius kaip morge- 
gečių ant 4%.

1923 So. Union Avė.

BARGENAS. Parduosiu, mainysiu, 
arba išrenduosiu bizniavę namą, Storas ir 
5 kambariai, pagyvenimui ant bunga- 
low. 2638 W. 69 St.

JUS LAUKIATE?

at
’ v

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senas pečius, ra- 
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

f ^Į, i lt.:. <6 • „ ■

S. CANAL 8500 4
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