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FALL RIVER, Mass., r. 24. 
—Trys plėšikai užpuolė audi- 
nyčių darb. unijos raštinę ir par
bėgo pastvėrę $1,000 unijos 
narių sumokėtų duoklių.
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kad tilto nuversti nepa- 
jiems revoliucinę val-

ST. LOUIS, Mo., r. 24. — 
Vakar, nuo miego ligos mirė dar 
keturi žmonės. Tuo budu nuo 
tos ligos mirė jau 169 žmonės.
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15,000 žmonių Lietuviu Aviacijos Dienoje
Nepaprastai Didelė Žmonių Minia 

Buvo Lansing Airporte
Juozas R. James-Janušauskas ir kiti lakū
nai sužavėjo minią savo nepaprastai vikriu 

skraidymu ir įvairiais šposais ore
Turbūt dar niekad nebuvo su

sirinkusi tokia didelė Chicagos 
lietuvių minia, išėmus gal tik 
Lietuvių Dieną pasaulinėje pa
rodoje, kokia vakar susirinko 
I^ansing Ford Airporte į Antro 
Tranzaitlantinio Skridimo Ko
miteto surengtą Lietuvių Avia
cijos Dieną.

Nors pats aerodromas yra 
labai didelis, tečiaus jis visas 
buvo užpildytas lietuvių minių. 
Automobilių buvo tiek daug, 
kad toli ne visi begalėjo tilpti 
dideliame aerodrome ir kitiems 
prisiėjo automobilius statytis 
ant kelio. Pačiame aerodrome 
galėjo būti mažiausia apie 15,- 
000 žmonių, neskaitant tų, ku
rie netilpo ir pasiliko stovėti 
šalę kelių prie aerodromo.

Ir atvykę nesigailėjo savo 
žygio, nes visi liko sužavėti la
kūnų vikiru skraidymu ir įvai
riais šposas orę. O progra
mas buvo ddelis ir įvairus, ko
kio dar niekad nebuvo tarp lie
tuvių.

Ypač visus žavėjo nepapras
tai gražus skraidymas lietuvių 
lakūnų—Juozo R. James-Janu- 
šausko, kuris ateinantį pavasa
rį ruošiasi skristi į Lietuvą ir 
Įeit. Felikso* Vaitkaus iš Mil- 
vvaukee, Wis. Abu jie pasirodė 
nepaprastai šauniais lakūnais, 
turinčiais didelio patyrimo, ku
rie ore gali skraidyti, nardyti 
ir vartytis geriau nė vikriausi 
paukščiai. Abu lakūnai labai 
puikiai save užsirekomendavo 
prieš tūkstančius Chicagos lie
tuvių, kurie tik dabar gavo 
progos susipažinti su šiais žy
miais lietuvių lakūnais. Janu
šauskas pilnai įrodė, kad jis, 
kaipo lakūnas, turi užtektino 
patyrimo ir drąsos leistis ke
lionei į Lietuvą, kad baigti tra- 
gingai Vokietijos Pamario miš
kuose žuvusių lietuvių lakūnų 
Dariaus ir Girėno žygį. Ir ši 
Lietuvių Aviacijos Diena buvo 
surengta, kad paremti tą jo ke-

Bet publikai patiko ir visų 
kitų lakutoų “triksai“. Ypač 
visus suįdomino ir skrajoję virš 
aerodromo bemetoriniai lėktu- 
vai-sklandytuvai, taipgi ir šo
kimai parašiutais.

lakūnai taipgi vežiojo ir no
rinčius paskraidyti oru. Ir nors 
pasažierių vežiojimui buvo nau
dojami keturi dideli lėktuvai, 
bet norinčių skraidyti buvo 
tiek, kad visų patenkinti jokiu 
budu negalima buvo. Vežiojo

pasažierius ir pats Janušauskas 
ir visi programe dalyvavę la
kūnai.

Buvo dar ir prakalbų. Kal
bėjo Lietuvos konsulas A. Kal
vaitis, “Naujienų“ Redaktorius 
P. Grigaitis ir k. Buvo daug 
svečių ir iš kitų miestų, dagi 
iš tolimų rytinių valstijų.

Skaitlinga publika parodė di
delį entuziazmą ir pasiryžimą 
remti antrą skridimą į Lietuvą, 
—pastatyti chicagiečiams lakū
nams, Dariui ir Girėnui, gyvą 
paminklą ir įkūnyti jų idealą, 
kad Sparnuotas Lietuvis nu
skristų be sustojimo iš Ameri
kos į Lietuvą.

(Platesnių žinių apie Lietu
vių Aviacijos Dieną tilps “Nau
jienose“ rytoj).

Nuogą šokėją nutei 
sė 1 metams 

kalėjiman
CHICAGO.—Sally Rand, 

skilbusi nuoga šokėja, kuri 
<a prisidengusi tik vėdyklėmis 
iko jury nuteista vieniems me
tam kalėjiman ir užsimokėki 
$200 pabaudos, neva i/ž “nepa
dorų“ šokimą. Ji padavė ape
liaciją.

Užmuštas lietuvių 
vaikas

CHICAGO.— Pereitą šešta
dienį prie 39 ir Kedzie gatvių 
nukrito važiavęs užsikabinęs už 
troko vaikas ir užsimušė vie
toj. Vakar užsimušęs vaikas 
tapo identifikuotas kaipo 
zas Degutis 14 metų, 
S. Artesian Avė.

Penki žmonės 
mušti automobilių
CHICAGO—Pereitą šeštadie- 

nį įvairiose nelaimėse su auto
mobiliais liko užmušti penki 
žmonės, neskaitant žtfvusįų 
priemiesčiuose ir Ghicagos apie- 
linkėse.

Viso šiemet automobiliai už
mušė Chicagoj jau 750 žmonių.

“Pasiuntė Į dangų” 
keturius žmones
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Įspėja Ameriką nesi- 
maišyti Į Kubos vi

durinius reikalus

HAVANA, Kuboj, r. 24. - 
Prezidentas Dr. Grau San Mar
tin pareiškė, kad Kubos val
džia nepakęs maišymąsi ar dik
tavimų iš Washingtono ar Mas
kvos ir jis panaudos geležinį 
kumštį, kad komunistus išvyti 
iš Kubos.

Komunistai pastaruoju laiku 
buvo pradėję smarkiau veikti, 
ėmė kurstyti streikus ir gink
luotus sukilimus. Keli komu
nistų pradėti sukilimai jau liko 
numalšinti. Bet vistiek jie ne
paliauja kurstę neramumus.

Komunistai bus ištremti
Vidaus reikalų ministeris pa

skelbė, kad komunistai ir visi 
“melagiai politikeriai“ bus su
imti ir iš Kubos ištremti. Ku
bos piliečiai bus ištremti į bau
džiamą ją koloniją vienoj sa- 
oj, o svetimtaučiai bus depor
tuoti iš Kubos.

Nors revoliucinė valdžia lai- >
<osi stipriai, bet ekonomine ša
lies būklė blogėja, kdangi val
džiai visą laiką tenka rūpintis 
tik išsilaikymu ir ji negali 
kreipti tinkamos domės į kitus 
šalies reikalus. Be to turtuo
liai ir Amerikos kapitalistai, 
kurie yra labai daug pinigų su
dėję į Kubos pramonę, taipgi 
bankai, visomis jėgomis sten
giasi ardyti šalies ekonominę 
būklę, 
lankią 
džią.

FRESON, Cal., r. 24.—Eve- 
reft John Sweizer, 43 m., tur
tingas ūkininkas, religinis pa
kvaišėlis, nunuodijo savo 66 m. 
m. žmoną, nužudė dvi anūkes ir 
tada pats nusižudė. Paliktame 
raštelyje sako, kad jis tai pa
darė tikslu savo artimuosius 
žmones “pasiųsti į dangų“.

Basil Zaharoff sun 
kiai serga

PARYŽIUS, r. 24. —Europos 
“misteriškas žmogus“ Basil Za- 
haroff, turbūt turtingiausias 
pasaulyje ginklų ir amunicijos 
magnatas, sunkiai susirgo savo 
vasarnamy arti Paryžiaus. Jį 
gydyti pašaukti specialistai iš 
Londono. Betgi jo gyvastis ne
santi pavojuje.

Ir rusai skrisią Į stra 
tosferą

Biržų muziejus turi Da
riaus ir Girėno vež

tų laiškų

Ragina duoti skun 
dus prieš strei 

kuojant

TUSCALOOSA, Ala., r. 24. 
—Būrys žmonių atėjo j negro 
Dennis Cross namus ir prisi
statę policistais jj išsivedė. Vė
liau jį rasta sušaudytą. Negras 
buvo kaltinamas jaunos baltos 
moteries ir buvo paliuosuotas 
už kauciją. 1

NRA taryba tyrinės 
Fordą

DETROIT, Mich., r. 24. — 
Wm. Mills, pirmininkas NRA 
komiteto Dearborn priemiesty 
paskelbė, kad pirmadieny 
padaryti pirmi 
dėti svarstyti 
Fordą.

Yra paduoti 
prieš samdymą
aplenkiant senuosius darbinin
kus; prieš “doleris į dieną lab
darybės planą’’ ir ] ries ilgas 
darbo valandas.

Settle vėl skris 
stratosferą

CHICAGO.—Vakar tapo 
skelbta, kad kom. Settle 
ruošiasi skristi į stratosferą 
bėgyje ateinačių 10 dienų. Skris 
jis iš Chicagos pasaulinės pa
rodos.

Settle jau pirmiau bandė 
skristi, bet vos pasikėlęs 5,000 
pėdų nukrito žemėn, neužsida
rius vožtuvui. Dabar vožtuvas 
tapo pataisytas ir pagerintas. 
Taisant senąjį baliuną rasta, 
apie 400 skylių, kurias išpiovė 
suvenirų medžiotojai, kada ba
liunas nukrito prie 13 ir Canai 
gatvių, Chicagoj.

Viskas jau paruošta skridimui 
į dausas, laukiama tik hydro- 
geno.

Amerikos darbiniu 
kai boikotuosią Vo

kietijos prekes
WASHINGtTON, r. 24. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Grecn pa- 
reiškė, kad Federacijos konven 
ei ja galbūt nutars prisidėti 
prie Europos darbininkų unijų 
organizuojamo boikoto Vokieti
jos prekėms.

Konvencijai bus paduoti ra 
pdrtai tų amerikiečių žiūrovų, 
kurie lankėsi Vokietijoje ir ku
rie praneša ,kad Hitlerio val
džia visiškai sutriuškino Vokie
tijos darbininkų judėjimą. Nesą 
abejonės, kad bus pasiūlyta re- 

prie kelių
kitų šalių darbininkų ir pa
skelbti boikotą Vokietijos pre
kėms.

Jau dabar daugelis unistų 
atsisako pirkti iš Vokietijos im
portuotas prekes, ypač dides
niuose centruose, kur boikotas 
Vokietijos prekių jau daro žy
mų progrsą.

MASKVA, r. 23.— Po dau
giau kaip savaitės atidėliojimo 
delei prasto oro, Maskvos mi- 
litaris aerodromas įsakė armi
jos stratosferos baliunui prisi
ruošti keltis rytoj auštant. 300 
kareivių jau4 pradėjo leisti hyd- 
rogeną, o trys armijos lakūnai 
galutinai peržiurėjo gondolą ir 
instrumentus. Skris Proko- 
piev, Birnbaum ir Gudonov. Tik 
valdininkai ir laikraščių kores
pondentai matys pasikėlimą, nes 
šiaip publika nebus leidžiama 
į aerodromą. >

Rusų bahunas nepasikėlė
MASKVA, r. 24. — Baliunas, 

kuris turėjo skristi į stratosfe
rą ir kuris buk esąs didžiausias 
baUanMfcasaulyje, neįstengė nė 
20 pėdų . pasikelti j orą, nors 
buvo bandyta keltis į orą sep- 
tynius kartus. Bet kiekvieną 
kartą didelis baliunas atsisakė 
pakelti sunkią gondolą. Valdžia 
teisinasi, kad, oras buvo drėg
nas ir miglotas, todėl padalė 
baliuną daug sunkesnį.

Naziai uždarys gen. 
Ludendorff sąjungą

BERLYNAS, r. 24. — Prūsi
jos valdžia uždarė gen. Luden
dorff, komanduotojo karo laiku, 
sukurtą Tannenbergo sąjungą, 
kuri atmeta krikščionybę ir 
garbina senovės teutonų dievus. 
Sąjunga tapo uždaryta, kaipo 
pavojinga valstybei, nes ji buk 
priimanti buvusius socialistus ir 
komunistus.

WASHINGTON, r. 24.
Nacionalės darbo tarybos pir
mininkas, senatorius Wagner .'š 
New Yorko, atsišaukė į visus 
šalies darbininkus, kad jie par
duotų visus ginčus su samdy
tojais jo vadovaujami tarybai, 
pirm skelbiant kokį nors strei
ką.

Kalbėdamas apie Chevrolet 
r A. C. Spark PlUg dirbtuvių 
darbininkų streiką Flint, Mich., 
jis sako: “Streikas turėtų būti 
paskutinė priemonė, o ne pir
mutinė“.

FLINT, Mich., r. 24. —Die, 
tool ir pattern meikeriai Buick, 
Chevrolet ir A. C. Spark Plug 
dirbtuvėse sustreikavo. Tai yra 
pirmas streikas Flint nito au
tomobilių pramonės priėmimo 
kodekso.

Streikieriai sako, kad jie pa
siuntė Washingtonan reikala
vimą arba augštesnių algų, ar
ba trumpesnių darbo valandų. 
Jie taipgi kaltina, kad kompa
nijos nepildančios kodekso.

Kompanijos tvirtina, kad jos 
kodeksą pildančias ir kad strei
kieriai yra vieni iš geriausia 
apmokaihų darbininkų.

Šilko darbininkai 
nutarė tęsti streiką

STROUDSBURG, Pa., r. 24. 
—šilkų darbininkų federacijos 
suvažiavimas, kuriame dalyvau
ja apie 250 delegatų, atstovau- 
ančių apie 30 miestų Pennsyl- 
vanijoj, New Jersey ir New 
Yorko valstijose, po penkių va
landų svarstymo vienbalsiai nu
tarė tęsti streiką protestui prieš 
šilkų audinyčių kodeksą.

Angliakasiai nutarė 
tęsti streiką į ■ • • .

PITTSBURGH, Pa., r. 24.— 
Dviejuose mitinguose streikuo
jantys pietvakarinės Pennsyl- 
vanijos angliakasiai nutarė tęs
ti streiką iki pasirašys NRA 
kodeksą visi kasyklų savinin
kai

7 metų mergaitė pa 
gimdžiusi kūdiki
LONDONAS, r. 24.

Hilda Keane iš Victoria Zenana 
ligoninės, Delhi, rašo British 
Medical Jdurnal, kad 7 metų 
indusė mahometone iš Delhi 
Indijoj, nevedusi (ten ir kūdi
kiai vedasi), 47 colių augščio 
ir dar tebeturi savo pirmuosius 
pienžindžiUs dantis, pagimdė 4 
svarų ir 3 nucijų kūdikį. Mer
gaitės motina tik labai nusi
gandusi, bet neužilgo galėjusi 
pati maitinti kūdikį.

*

New Mexico anglia
kasiai streikuoja
GALLUP, N. M, ir 24. — 

Del susirėmimo tarp streikuo
jančių angliakasių pikietuotojų 
ir streiklaužių prie vienos ka
syklos, streikieriai pareikalavo, 
kad prezidentas ištirtų tą įvy
kį ir pašalintų brig.-gen. Os
borne Wood, kuris yra gen. ad
jutantu New Mexico nacionalės 
gvardijos.

AKRON, O., r. 24.—Dr. Hugo 
Eckner, kapitonas didžiojo 
Graf Zeppelin dirižabelio, nu
mato, kad neužilgo bus įsteig
tas reguliaris dirižabelių susi
siekimas tarp Amerikos ir Vo
kietijos. Kelionė butų atlikta 
į pusantros dienos ir pasažie- 
rių aptarnavimui butų vartoja 
mi trys dirižabeliai. Vienas di- 
rižbelis jau statomas. Skraidy
mas atsidarys galbūt nuo 1935 
m. pavasario.

GUADALAJARA, Jalico, Me- 
ksikoj, r. 24.—Keturi banditų 
sukilėlių vadai, kurie ruošė nauf- 
ją sukilimą prieš Meksikos val
džią, liko užmušti susirėmime 
su policija. Du jų yra “gene
rolai“ ir kiti du jų pagelbinin- 
kai. Jie planavo išvogti kelis 
turtingas žmones, išreikalauti 
už juos išpirkimą, kad įsigyti 
pinigų sukilimui, kurį jie manė 
pradėti ateinantį mėnesį.

New York birža per 
sikelia į Newark

BIRŽAI. — Turtingame Bir
žų muziejuje įvairiais ekspona
tais, yra ir miisų transatlan
tinių lakūnų veŠto laiško vo
kas. Biržų muziejaus vadovy
bė voką labai brangina ir lai
ko saugioje vietoje prie pini
gų kolekcijų. Kalbama, kad kaž 
koks kolekcionieriito tą voką 
norėjęs nupirkti už 1,000 lt., 
tačiau muziejaus vadovybė at
sisakiusi parduoti. Taip pat 
prieš keletą mėnesių iš Vilniu
je gyvenančio biržiečio p. Ka
roso yra gautos trys “kapos“* 
lietuviškų pinigų, kurie btfvo 
vartojami 
šimtmečio.

NEW YORK, r. 24. —New 
Yorko birža paskelbė, kad delei 
augštų nepaprastų New Yorko 
miesto taksų, ji persikelia į 
Newark, N. J. Laikinai jos pa
talpos bus Central Market tro
besy.

SIUNČIAME PINIGUS UETUVON
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 atdarąs nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
TeL Canai 8500

BOSTON, Mass., r. 24. —Ap
skaitoma, kad Federal National 
Bank ir kitų prie jo prisidėju
sių bankų trukumas siekia $2,- 
000,000. Penki banko viršinin
kai jau yra apkaltint Tikimą- 
kad bus apkaltinti dar .trys.

tik iki XV—-XVI
1739 SO. HALSTED ST

W00DLAND, Cal., r. 24. - 
Mrs. Mary Montero, 104 m. am
žiaus, liko užmušta traukinio, 
kurį dėl silpnėjančio regėjimo, 
nebeužmatė.

ta

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras iiai dienai prana- 
iauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje. *

Saulė teka 5:80, leidžiasi 5:- 
45

FRANKFURT-AM-MAIN, Vo
kietijoj, r. 24.—- šio miesto na- 
zių valdžia paskelbė ,kad visi 
kurie klausysis Maskvos radio 
programų, bus areštuoti ir iš
siųsti į koncentracijos stovy& 
las



J. P-kus

Kur lietuviu senovėj gyventa?
Sensacingi Velykiškių pilia- 

kalno kasinėjimai nustąto, 
kad lietuvių rasė savo da
bartiniuose plotuose gyvena 
nuo nepamenamų priešisto
rinių laikų. i

Ką tik grįžęs iš ekspedicijos 
archeologas pulk. Tarasenka 
spaudos atstovapis padarė 
pranešimą apie archeologinės 
ekspedicijos darbus ir laimė
jimus, atkasus seną piliakalnį, 
ties Sartų ežeru, Ežerėnų ap
skrityje.
Atspėta Aukštaitijos piliakal

nių paslaptis

senovės gyventojų didelį sko
nį ir gaųitos mylėjimą. Pilia
kalnis yra prie ežero krašto, 
turi apie 40 metrų augščio, ir 
skardis nuo ežero pusės turi 
24 metrus aukščio, tik iš prie
šingos pusės per ilgus metus 
beariamus yra nuniveliuotas 
taip kad beturi vos 4 metrų 
aukštumo pakilimą. Iš kalno 
puikiai matosi gražus Sar|ų 
ežero vaizdas. Ežero vidury 
yra gražoka sala, apie 100 ha. 
žemės. Saloj kaip ir piliakal
ny randama prosenovės žmo
nių kultūros, ypač iš akmens 
gadynės liekanų.

Padavimas pasakoja, kad
Lietuva yra turtingiausia vi- saloj sykį gyvenęs galingas 

šame pasaulyje piliakalnių ša
lis. Ligi šiol pulk. Tarasek- 
nos pastangomis Lietuvoj yra 
suregistruota ir trumpai ap
rašyta lygiai 1,500 piliakalnių, 
bet dar tebėra plačios sritis, 
kur nėra padaryta pilnos re
gistracijos, tad yra vilties, 
kad tas skaičius kurią dieną 
dar žymiai padidės. Tokiose 
šalyse kaip Latvijoj ir Estijoj, 
kur piliakalnių skaičiai yra 
tiksliai nustatyti ir kiekvienas 
jų stačiai monografuotas, skai
čiai yra nepalyginamai ma
žesni: Latvija turi 263 pilia
kalnius: Estija turi 147 pilia
kalnius. Tad tiksliai archeo
logai Lietuvą vadina beribe 
visokių archeologinių galimy
bių jura.

Lietuvoj piliakalniai yra 
skiriami į dvi aiškiai skirtin
gas grupes. Vienas yra šiaurės 
Vakarų grupė, kuri tęsiasi per 
Klaipėdos kraštą ir Žemaičių 
Žemę, tai sėte nusėtas kraš
tas: kiekvienas 3-5 kilometrų 
protarpis turi būtinai vieną pi
liakalnį. Pavyzdžiui, nuo Ra
gainės ligi Medvėgalio yra 80 
kilometrų, ir tai Juros ir Ak
menės paupiais per tą atstu
mą yra 30 piliakalnių. Taura • 
gės-Utėnos apskritis turi 75 pi
liakalnius. ši piliakalnių gru
pė yra atskirta nuo Aukštai
tijos piliakalnių grupės seno
vėj ėjusia milžinišku girių plo
tu tarp Žemaitijos ir Aukštai
tijos, maždaug Dubisos pau
piais. Aukštaitijos piliakal
niai yra visiškai skirtingo po
būdžio. Kuomet Žemaičių Že
mes arba pirmosios grupės pi
liakalniai yra aiškiai apsigy
nimo tipo piliakalniai ir tm4 
savo planingai paskirstytas 
strategines vietas, tai to jokiu 
būdu negalima yra pasakyti 
apie Aukštaitijos piliakalnius.

Aukštaitijos piliakalnių skai
čius nėkuo nemažesnis už Že
maitijos, tik čia jie stebina ar
cheologus ir istorikus tuomi, 
kad jie yra išbarstyti be jo
kio plano, jų paskirstyme ne
galima įžiūrėti jokio strategi
nio tikslingumo. Pavyzdžiui, 
Utenos apskrityje yra 75 pilia
kalniai, nanašiai kaip ir Tau
ragės apskrityje, bet tuo tar
pu kai Tauragės apskrityje 
matyti aiškus strateginis pla
nas, tai Utenos 
yra išbarstyti 
Prof. Kšivickis
Aukštaitijoj 5 piliakalnius, bet 
tos netvarkos paslapties ištir
ti nepajėgė.

Ligi šiol buvo taip mano
ma ir prof. Kšivickis tvirtino, 
kad žemaičiai siekdami juros 
ir Vakarų Europos buvo ne
palyginamai kultūringesni, gi 
Aukštaičiai nuo Vakarų atkir
sti nepereinamomis giriomis 
buvo pasilikę su žymiai skir
tingais sąvokiniais ir buvo be
veik tikra Azija, be jokios sa
vo kultūros. Buvo spėjama, 
kad žemaičiai perėjo į Gele
žies amžių apie I-IV amžių, o 
Aukštaičiai tebūdavo Akmens 

lai^žy.;dar ligi paites VI-VII 
ariilįaus. i i i 
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♦ Sartų ežero romantišką, 

apylinkė
Velykiškių piliakalnis ran-* 

dasi nepaprastai puikioj apy
linkėj, iš ko galjjna spėti apie

apskrity jie 
netvarkingai, 
yra ištyręs

su sausuvaldovas ir ta sala 
ma buvusi sujungta 
tiltu. Sykį ponas 
per tiltą ir jam bevažiuojant 
tiltas įlūžęs, ir ponas su savo 
sartais žirgais pradėjęs skęsti 
ežere. Skęsdamas jis prakei
kęs ir savo dvarą, sakydamas, 
kad jei jau jis turi skęsti, tai 
lai ežeras paima ir jo visą 
dvarą. Ežeras tuo pačiu mo
mentu prarijęs visą jo dvarą. 
Bet tame dvare gyvenusi la
bai graži, skaisti, balta panele, 
kuri kartu su dvaru taip pat 
nugrimzdusi. Tad dabar kas 
met tam tikrais laikais ta pa
nelė pasirodanti savo baltais 
rūbais apsivilkusi ir ką pasi
tikusi prašo škaplierių, kurie 
ją galį iš to ežero dugno išva
duoti.

Vienas jaunas vyras nese
nai dar ją pasitikęs ir jai pa
prašius škaplierių, neturėda
mas jų nubėgęs į kaimą kokį 
kilometrą atstu, bet išgirdęs 
tik panelės sudejavimą ir 
grįžęs su škaplieriais, jos 
beradęs.

Kalnas apsuptas pylimais 
kanalais

Piliakalnio paviršius nito 
nepamenamų laikų ariamas, 
tad daugybė svarbių archeolo
ginių radinių yra jau nunešio
tų ar šiaip žuvusių dirvože
myje, tačiau vis tik ir dabar 
ten paviršiuj ( randama viso
kių daiktelių iš labai senų ga
dynių. Aprinkę nuo pavir
šiaus kas bebuvo galima rasti 
ir pagal tų radinių nustatę pi
liakalnio kultūros požymius, 
komisijos nariai pradėjo dar
bą. Ta “komisija“ pradžioj 
ir buv. pulk. Tarasenka su sū
num ir trejatas vietoj pasam
dytų darbininkų. Tik vėliau 
prisidėjo viena gimnazijos mo
kytoja su keliais gimnazistais 
ir teko pasamdyti darbininkų 
net ligi 20 žmonių. Beje, Vi
sliomis, kurs netoli tos vietos 
steigia savo “Romuvą”, atsi
dėjęs dirbo per visą laiką.

Pradžioj buvo iškasti du 
taip vad. “langai“ 52 metrų 
atstumu, iš Rytų į Vakarus ir 
suradus žmonių gyvenimo žy
mius, pradėta kasti tranšėja 
skersai kalno. Greit darbas 
buvo apvainikuotas stebinan
čiais atradimais. Buvo užtik
ta du kanalai, bes ūpą pilia
kalnį: viršutinis kanalas 4 me
trų pločio ir 1.40 metrų gilu
mo, apatinis kanalas 7 metrų 
pločio ir 1.80 metrų gilumo. 
Kanalai gi labai atsargiai ię 
tiksliai, matomai, įrengei, nes 
jų kraštai iškloti plaktu, džio
vintu moliu. Tarpe kanalų 
yra dar gerai išsilaikęs volas 
arba pylimas, taip pat visas 
apklotas tuo plaktu džiovintu 
moliu. Iš visos statybos jau 
galima buvo daryti išvadą, 
kad kanalai ir volai statyti 
žmonių turėjusių gerą nusi
manymą apie tos rūšies sta
tybą ir turėjusį savotišką kul
tūrą.

Abu kanalai buvo sklidinai 
priversti deginto angliasuo- 
džįo, pilnp visokių kultūros 
liekanų; ten buvo ir degintų, 
ir skeltų kaulų liekanų, ma
tomai žmonių ir gyvulių ir 
net žuvų kaulų, įvairių šukių
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irGoodyear baliuno lakūnai Ward Van Orman (dešinėj) 
Frank Trotter, kai jie atsirado Kanados miškuose, kur jie bu
vo nusileidę su savo baliunu internacionalinėse baliunų lenk
tynėse už Bennett trofėjų. Jie tose lenktynėse laimėjo trečią 
vietą. Pirma vieta teko lenkams, kurie toliausia baliunu nu
skrido. Antra vieta teko Amerikos karo laivyno baliunui, kli- 
rj valdė kom. Settle. Prasčiausia pasirodė francuzai. Kitais 
metais lenktynės įvyks Lenkijoj;. •

amų. Galima spėti, kad kal
no viršuj buvo medinė pilis, 
kurią kokie priešai sudegino 
su visa įgulą ir paskui am
žiams bėgant lietus ir vanduo 
degėsius nuplovė į kanalus, 
juos tais degėsiais užpildo
mas.

Todėl musų archeologai at
sidėję pradėjo ieškoti kokių 
nors liekanų ar kad ir žymių, 
ar ir kur senovėj butų trobe
sių stovėta. Tiesa, tuo tarpu 

i talką komisija buvo jau at
vykęs ir prof. Volteris.

Komisija turėjo nustebti, 
kad jokių nė mažiausių žy
mių kada nors kokių buvusių 
trobesių nebuvo užtikta.
“Vaišiai žmogaus kaukolė!"

Buvo nutarta kasti kitą 
tranšėją, pradedant iš Pietų į 
Šiaurę, nuo kalno apačios į 
viršų. Apačioj su kaįhų 
kėši pelkė, tad galima buvo 
spėti, kad prieš tą naturalę 
apsaugą bus įvažiavimas į se
novės pilį. Bekasant dar nau
jas siurprizas iškilo aikštėn: 
čia buvo rasti 3 kanalai ir 2 
volai. Taip pat išorines ka
nalas 7 metrų pločio, kiti po 
4 metrus. Volai taip pat rū
pestingai nulieti iš plakto džio
vinto molio. Kanalai lygiai 
taip pat buvo pripilti anglia- 
suodžių, tik trečiasis kanalas 
buvo pripijtas maišytai su že
me. Tam kartui buvo spėta, 
kad tatai yra senovės įvažia
vimo vieta, todėl juo labiau 
sustiprinta trimis kanalais ir 
dviem volais.

Kanalai buvo pilni maišytų 
įvairiausių likučių. Čia buvo 
tikra betvarkė. Ir visas klo
das viršiau, kanalų ir volų vi-, 
duj rodė tikrą prosenovės gy- čiojo, tačiau vis dėlto

venimo vietovę, kur buvo tik
ras sąmėžinis visokių valgių 
ir įrankių atmatų, kaip tai 
laužytų ir degintų daiktelių li
kučiai, kaulų, ašakų likučiai, 
ochros (rašomos kreidos), šu
kelių ir tt. Bet; kas tebėtiiia 
čia, apkasų viduj, pradėta už
tikti savotiškos akmenų krū
velės. Turint galvoj, kad ak
mens amžiaus gyvetnojai pa
prastai valgyti virdavo tokiu 
būdu, kad į didelius viralo 
puodus dėdavo įkaitintus ak
menis, spėjome, kad čia ir 
randavo “virtuvių“ liekanas: 
puodynų šukes ir akmenų krū
vas. Kitas stebinantis radi
nys, tai buvo molinės aikšte
lės, arba tokie lygus plotukai, 
iškloti plaktu, džiovintu mo
liu, panašiai į ugniavietes. 
Tik mums tas aikšteles 
lant, darbininkas sako, 
šiai žmogaus kaukolė!”

Griebėmės didžiausio 
gurno ir rankomis nagais ka
sinėdami atkase/nc nepapras
tą reginį, kurs turės pakeisti 
daug dalykų musų pačių ir 
šalių archeoloj 
Lietuvių rases
abelnai į baltųjų* (arijų) gyve
nimą prosenovėj.

Vienoj tokioj džiovinto mo
lio aikštelėj, vidury buvo 
duobelė; panaši į nedidelio du
šo įdubimą ir taime įdubime 
gulėjo sukimšti^ sulankstyti 
dviejų žmonių griaučiai: vie
nas buvo padėtas aukštelnin- 
kas, kitas kniųpščias. Ka
dangi tas keistas molinis sar
kofagas, kaip komisija jį ten 
pat pavadino, randasi vos per 
10-20 centimetrų nuo žemės 
paviršiaus, tai kąulai gana su
gadinti, juo labiau to kniupš- 
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giai bus galima 'spiųlkiausia 
išiųalųpli ir šis tąs nustatyti. "

lietuviu laido
jime vietą

Taipc moliniame “sarkofa
ge“ hįivo ir šįeK t|ek ląidęji- 
ipo ritųąĮp )įekanų: prie griau 
Čių buvo padėta po gabalėlį 
ochros (rašomos spalvotos 
kreidos) ir urnos ar puodynės 
šukelės; šalę buvo gcležiniės 
meškerės kabliukas, maždaug 
10 ir 4 centimetrų didumo ir 
vjetinės rudos geležies gąba- 
ląą. Patys griaučiai rodė smar 
kių ąpdeginimo žymių. Gąlvų 
kiaušai atrodo buvę prideng
ti akmenimis. Visa tai buvę 
gražiai užpilta degėsiais.

Tai buvo pilnas priešistori
nio ^laikotarpio kapas. Kokio 
amžiaus jis galėjo būti? Su 
lankstyti lavonai ro(lp aiškiai 
į akmens gadynę, bet geležinis 
kabliukas jau rudo geležies 
gadynę, o čia pat rąstas gele
žies rudos gabalas rodo į ank- 
stybosigs geležies gądynįs, lai 
yra 1-IV amžiaus laikotarpį. 
Toks piliakalnis jau buvo at
kastas seniau Lydos apskrity 
ir jam laikotarpis nustatytas 
tas pats. Tik pirmiau niekam 
nebuvo atėję j galvą, kad tai 
esama vieų įai^ojimp piliakal- 
nių...Tai pasakiškieji lietuvių 
ąnąpiliai. Ta teoriją patvirti
na dar ir tas faktąs, kad nie
kur Aukštaitijoj prie piliakal
nių neužtikfa pilkapių. Pa
prastai, ypač Žemaitijoj, kur 
yra piliakalnis, tenai ir pil
kapis netoli turi būti. Mat, jei 
piliakalnis buvo kaip ir mies
tas, tai arti jo buvo laidoji
mo vieta. Velykiškių piliakal
nis greičiausia ir buvo Sartų 
ežero salos gyventojams lai
dojimo ar gal ir kitokių reli
gijų apeigų vieta. Ta naujoji 
teorija pateisintų tų Aukštai
tijos piliakalnių netvarkingą 
geografinį suskirstymą, be 
plano ir be tikslingumo, bent 
įpusų akimis žiūrint.
Ornamentai ; išduoda lietuvių 

dailės pradžią.
Kaip seną tokia laidojimo 

vieta? Kad tai yrą tikras “al
kos kalnas,” tai labai aišku. 
Visas kalnas rodo 
totemizmo apeigų 
visas yra degėsių, 
krūva, pilnas įvairiausių dai
ktelių. Visa sudaužyta, sunai
kinta, sudeginta. Matyti, kad 
tik simboliai, nes lavonai bu
vo atiduodami ugniai sykiu su 
ten pridedamais daiktais.

Tas nepaprastas piliakalnio 
aptvėrimas kanalais ir volais 
rodo, kad vieta buvo labai 
svarbi gal ne vien ritualo at
žvilgiu, bet ir apsigynimo, 
kaip kad krikščionybės lai
kais kaikur vienuolynai ir 
bažnyčios buvo statomos, kad 
ir ąpsigiųtį iš jų butų galima.

Surinktų Velykiškių pilia
kalny liekanų krūvose, kurių 
pulk. Tarąsenko atvežė kelias 
dėžes, yra labai gražių daly
kėlių, pradedant kaulo ylo
mis, kauliniais durtuvų ir 
vylyčių galais, akmens kirve
liais, akmeniniais verpimo ra
teliais, baigiant savotiškais 
peiliukais, geležiniais piautu- 
vėliais ir ornamentuotais žal
vario sukčiais, ir dideliais 
šerno ilčių dantimis, papuoš
tais ornamentuotais, su sky
lutėmis pervėrjmui. Matomai, 
kas nors šerną užmušęs atsi
minimui savo pergulės ir jo il
tis emeri, kuriąs dėvėjo vie
toj karolių. Dar paminėtini 
savotiški instrumentai, tai 
kauliniai šaukšteliai, kuriais 
primityvus žmonės kabindavo 
smagenis iš kaulų, kai 
pęrskeldavo. O žinome, 
kaulų smągenų mėgėjai 
priešistoriniai senuoliai.

Radiniai, kurie įima 
mykščius akmens kirvukus, 
aiiMybiausį rykio ženklą (ak
meninę ‘’bplavą”), ir , vėles
nius molio ' Ramčiulcus, spėja
mą, kad tirpytam metalui sem

traukus nuo kokių 1000—ligi 
3$Q0 metų prieš Kristų.

Kokia ta tauta ar rase bu
vę?

Tipinga, kad Smolensko ir 
tyfįyskp piliakalniai- yra vie 
nftflo jipo su atkastuoju Vely
kiškių piliakalniu. Pirmieji 
yra nuodugniai tirti rusų ar
cheologų seniau ir dabar. Kal
bamosios grupės —Smolensko 
ir Minsko, ir kitos grupės — 
Kalugos (Moščino tyrinėji
mai), anot prof. Liaudanskio, 
turi tris kultūros klodus: vie
nas tų klodų aiškiai nustaty
tas kaip suomių palikimas; 
kitas, visų greičiausiai slavų 
kultūros klodas; trečiasis klo
das ypač Smolensko piliakal
nių grupėj, apimąs 70 nuoš. 
visų radipių ir liekanų, yra, 
anot Liaudansko, “neaiškios 
kilmės kultūros, galimas daik
tas, kad ir lietuvių.

Dabar gi Velykiškių pilia
kalnio iškasenos kaip tik vi
siškai atatinka toms Smolens
ko grupės “neaiškios 
kultūros“ liekanomis, 
gi j°s?

Į tai aiškiai atsako 
puodynių ar urnų šukių amar 
mentai.. Jie yra lietuvių tauti
niai ornamentai.

'Šie atkasimai parodė, kad 
lietuvių į rytus nuo didžiosios 
girių juostos, nebūta atskirtų 
nuo Žemaičių žemės ir Vaka
rų kultūros ir antra rodo, kad

ta kultūra, kuri taip gausiai 
ir turtingai yra išreikšta Vely- 
kiškių piliakalny, yra kaip ir 
centralinė vieta toje vietoje, 
nes juo toliau į Rytus (Kalu
gos grupė), juo ji mažėja,— 
ta kultūra siekė toli į dabarti
nės Rusijos sritis, tai yra kad 
ten prieš slavus, lietuvių gy
venta, arba kad iš dabartinės 
Lietuvos teritorijos į Rytus lie
tuvių kultūros radijuota dar 
akmens gadynėje.

Velykiškių piliakalnio ra
diniais nebus pastitenkinama. 
Žadama ieškoti jų ir kitur. -

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

kilmes
Kieno
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SMelinas Rekordas suPAVEIKSLAI
kažkokio 
liekanas, 

liekanų

juos 
kokie 
buvo

pir

W. Va., ir jo žmona, kurie rasti sušaudyti savo juaniuose. tį—laikotarpį, nuo ankstybo
rlama, kad žmogžudystę papildė jų sūnūs Ralph l Ėddy, 15 m. W#*us
, X X 1 . , - X- X •,k. ' - ir geležes amžiaus, leidžia(ąpačipj),. ‘ ---- —

ir šiaip buvusių reikmenų lie- #autąs‘
kuris pabėgo savo tėvų automobiliu ir tebėra į? geležies amžiaus, leidžia

^esu" spe(i, ‘kącl tpjp vietoje gyven
ta tos pačios tautos J)e per-

KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI tą naują nepap
rastą rekordą su paveikslais. Budriko krautuvė tai vie
nintele krautuvė, kurioje galite tą rekordą pamatyti, iš
girsti ir nusipirkti. Kaina 75 centai.

Kiti nauji rekordai tiktai po 65 centus. Siunčiame ir į 
kitus miestus.

Reikalaujame .Agentų šio dailės rekordo 
išplatinimui!

> Budriko Krautuvės Naujausi Rekordai:
6002—Dariaus-Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus. Baritonas.

Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadauskaitė, 
—duetas.

3000— -Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkus ir Budriko
Radio Akordionistai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios. S. Rimkus ir Budriko Radio 
Akordionistai.

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskis ir Budriko 
Akordionistai.

3003— Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio 
Akordionistai. _________________

RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vertės, EA
tiktai už......................................................... 5U

PAMATYKITE NAUJĄ 1934 
RADIO Budriko Krautuvėje. 
Taipgi naują radio t 
Taipgi naują radio su fono
grafu krūvoje

BABY GRAND 
RADIO

tiktai ............................ ..............

THOR Elektrjkipė Skalbykla tiktai 3750 
skalbykla.Elektrikinis prosas dykai su kiekviena

'felefonaį—
BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

*

J. F. BtIDRIK 
■s h; " < ’ ; ’

INCORPORATED
. t

Š417 S. HALSTED ST.
■ r?*-1 ............ . ....... ........... . ,‘i* *
Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio “programai — 

‘Nedėliomis: W. C. F» L. 970 K.. 8 vah ryte ir 1 vai. po pietų.
W. A. A. F. 920 K., 1:30. vąj. po piet.

Ketvertais: W. H. F. C. 1420 K., 7:3<Pvil. vakartis.
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PARAŠYTAS KNYGAS
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Padarome Visiems Greitai

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS
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Chicago, IU1739 South Halsted Street,

/į.,
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Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Jūsų 
PATOGUMUI

Dabartiniu laiku kaip tik po 
SSSR kaimuos eina ekzekucijos 
valstiečių ir jų pagautų neva 
vagiant grudų varpas laukuo
se. Kadangi tose ekzekucijose 
daug mirties atsitikimų jau bu
tą ir dar daug numatoma, nes 
grudų atidavimo kampanija tik

Sovietų baisioji GPU 
“reformuojama”

Stalinas skiria GPU “globėjų

Tam generaliniam prokuro
rui priklausys priežiūra visa 
ko, kas dedasi valstybėje. Tad 
ir GPU galės vykdyti tik to
kias ekzekucijas, kokias Aku- 
lovas leis ir tik Akulovui pa
tvirtinant kiekviename atskirar 
me atsitikime. Vadinas, Stali
nas vienu tik užsimojimu už
sodino visagalinčiai GPU ant 
sprando stiprių prievaizdų ir 
kontrolę, tuomi nepaprastai su
stiprindamas pats savo galy-

prasidėjo, manoma, kad Stali
nas ir sumanė turėti nors vie
ną žmogų, kurs pradėtų tas 
ekzekucijas prižiūrėti ir tvarky
ti. Tai jau šioks toks progre
sas socialistiškoje kūryboje.

Jeigu kiti ne-

Patarimai 
10 valandos ryto iki 1 
nuo 11 ryto iki 1 vai. 

Tel. Crawford 5573

KRAFT
American Cheese 

(packaged, pasteurized) 

has full, natūrai 
flavorl

Stalinas, kurio oficialus “či- 
nas” yra toks kuklus, vos “ko
munistų partijos vykdomojo 
komiteto genemUnis sekreto
rius”, vadinamas sutrumpintai 
“gensek” trumpu budu* pakeitė 
visų sovietų federacijos konsti
tucijų, įsteigdamas lig šiol ne
žinomų ir negirdėtą visos val
stybės “generalinio prokuroro, 
sutrumpintai “genrok” institu-

revolveriu rankoj, ir tas savo 
aukų be ceremonijų stato prie 
sienos ir šaudyklės gerklę pri 
statęs stačiai prie kaktos varo 
jon po keletą štfvių...

Galinga valstybė valstybėje.
Valdžia, turinti tokį ilgą kar

dą ištiestų virš kiekvienu, yra 
ir turi būti baisi valdžia. To 
dėl ir sovietų GPU išaugo į 
galingą ir labai šakotą valstybę 
valstybėje, kuri valdo ir elgiasi 
labai dažnai tik savo nuožiūra, 
visai nesiskaitydama su bend
rais valstybes interesais. Pa
vyzdžiu gali būti anglų Wic- 
kėrs kompanijos inžinierių šir- 
ėmimas ir jų apkaltinimas šni
pais, nežiūrint, kad Litvinovas 
kuogriežčiausiai reikalavo tą 
bylą' mesti.

GPU užsispyrė ii’ inžinierius 
ilgai kankino, priversdama prie 
to, kad su Anglija buvo nu
traukti visoki prekybos reika
lai ir sovietai tuomi nukentė 
didelius piniginius ir politinius 
nuostolius.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom (jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vano», lietau* ir druskos vanos.
swimming pool. '

Rusiška it turkiška pirtis moterimi 
seredomis iki 7 v. v.

GRAŽIAUSIA TIKROJI 
AMERIKIETĖ

Tas pats yra su Menžinskio 
artimiausiais pagelbininkais — 
Jagoda ir Trylisseriu. Jagoda 
valdo kaip šefas vidaus skyrių, 
o Trylisseris užsienių. Prieš 
porų metų Trylisserio vietų už
ėmė Akulovas.

Naujas diktatorius.
Nito pirmos dienos Trylisse

rio draugas Jagoda pradėjo ka
sti duobę Akulovui. Ilgą laiką 
ta- žūtbūtinė kova tęsėsi. Ja- 
goda pagaliau pasirodė stipres
nis. Stalinas paėmė Akulovą ir 
perkėlė jį kur tai į Ukrainą... 
Tik staiga Stalinas, niekam nie
ko nesisakęs, steigia negirdėtų 
titulų generalinio prokuroro ir

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

Stalinas suvaldė
rentų —

Stalinas, įsikinkęs į kovų si 
savo partija iš dešinės ir kai 
rėš, labai pasidavė GPU va

liai, ir laviravo tik ačiū mokė
jimui parinkti asmenis į GiPU, 
tai yra tokius, kurie partijoj 
neturi reikšmes nė galios, o sta
čiai kabo ore. Toks silpnumas 
GPU viršūnių asmeniniuose in
teresuose ir buvo GPU ištiki
mybės pačiam Stalinui prieža
stis. ,

GPU viršūnėse jau nebe 
pirmą kartą ir nebe išrokavi
nto pastatyta “svetimtaučiai”. 
Po Felikso Dzieržinskio GPU 
šefo valdžią užėmė Vaclovas 
Menžinskis, lenkų kilmės, caro 
generolo sūnūs, teisininkas, ad
vokatas, mokęsis įvairiuose Eu
ropos imiversitetuose, litera
tas, diletantas filosofas, ir di
delis įvairių tardymų vaidini
mo specas... Bet toliau tos sa
vo baisios profesijos, kaip GPU 
šefas, jis nė partijoj, nė vald
žioj niekuomet niekas nebuvo 
ir nebus. Dabar jis ištisas die
nas guli sau ant sofos ir skai
to anglų bei prancūzų knygas, 
ir jau net mirties sprendimus

pavedė -savo padėjėjams atlik
ti. Bet už tad, būdamas visai 
svetimas santyky prie bolševi
kų centro valdžios. Menžinskis 
nėra baisus Stalinui. Visą gi 
galybę tas renegatas gauna iš 
“genseko”, kurio viėno žodžio 
gana, kad Menžinskio nebebu

YQUU/EXCU€€ ME.vVONT 
you, fpeoooe?- voura 
jt>AD^S CAULING- Me To 
| . PLAY CARTDŠ HlMl

Teroro “legalizacija”.
Tos naujos įstaigos įsteigi

mo tikslas nėra- visiškai aiš
kus. Atrodo, .kad Stalinas no
rėjo apriboti diktatūrą, nesu
mažindamas tuo pačiu laiku 
savo diktatoriaus teisių, šiaip 
ar taip tai butų lyg ir įsteigi
mas šiokios tokios priežiūros 
tos baisios įstaigos, kokia yra 
GPU. Nuo šiol nelaimingieji 
pasmerktieji, kuriems baisioji 
“gegutė” iškukuos tiek ir tiek 
metų katorgos, galės apeliuoti 
Akulovui. Tie gi, kurie bus ve
dami nakties metu į rūsį bu
deliui į glėbį, nors žinos, kad 
tai pats Akulovas žinojo ir pa
tvirtino, nes mirties sprendimai 
nuo šiol bus. griežtai Akulovo 
kontroliuojami...

Indionė Lucy Miner, kuri ta
po išrinkta pasaulinėje parodo
je Chicago j kaipo gražiausia 
indionų mergaitė. Ji paeina iš 
Winnebago genties, gyvenusios 
Wisconsin Delis apielinkėje. Jų 
galima skaityti gražiausia tik
rąja amerikiete — “Miss Ame
rica”, nes tik indionai yra gry
no kraujo amerikiečiai.

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nle- 
žfijlmfj odos i penkias sekundas — 
ir pagelbinras prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir iflbCrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos irltacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinydlos užlaiko 
—85c. 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

savo konku 
GPU.

Nusmerk tuosius mirti pa
prastai nakties metu iššaukia 
iš jų celių ir dar pasakoma 
“daiktus pasiimti”. Kaliniai 
jau žino, ką toks kvietimas rei 
škia. Iššauktąją aukų nuveda 
į vieną kurį artimiausį požemį, 
kur jo jau laukia budelis su

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkii gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 jpadarytL 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tuksiančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė.

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai -------- 75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ----------- 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ...............................   50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..................  75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas --------- ------------------- ....------ 50c
, 120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi............... - 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

money to ae.T 
MARRIE3 VVITH,

Ligi šiol Sovietuose ekzista- 
vo tik prokuroras prie aukš
čiausiojo teismo Maskvoj, kurs 
karts nuo karto aukščiausioms 
partijos vįršunėms liepiant, iš
stodavo didžiose viešose teismo 
bylose kaipo kaltintojas, kada 
būdavo reikalas suruošti viešus 
politinius teismo spektaklius.

90% nubaustų be teismo 
sprendimo.

Tikrenybėj gi to prokuroro 
veikimo sritis buvo labai siau
ra. Jis galėdavo užsiimti tik 
tais reikalais, kurie pereina per 
taip vadinamų liaudies teismų 
instancijas ir buvo duodami 
aukštiesiems teismams peržiū
rėti. Bet reikia atminti, kad 
tik apie 10% nubaudimų ir nu- 
smerkimų kilo iŠ normalių teis
mų sprendimų; gi 90% nu 
smerkimų paeina tiesiai nuo ad
ministracijos sprendimų, atlie
kamų garsioje GPU arba jo 
įvairių šakų.

Savo sprendimus neišskiriant 
mirties bausmės ir ilgametinių 
ištrėmimų į “tolimas šaurės ša
lis” GPU atlieka už akių, savo 
vyriausios kolegijos posėdžiuo
se, kuriuose remiamasi vien tik 
išimtinai policijos tardymo da
viniais. Ligi pat sprendimą 
perskaitant kaltinamasis nieko 
nežino, nė už ką jis kaltinamas, 
nė kas jam užmetama, nė kas 

• »jo laukia. Sprendimui įvykus 
f'visa byla baigiasi,“ nes toliai! 

jau nėra jokios apeliacijos.
Baisioji “gegutė”.

i
Kas kelinta diena vyriausio

jo GPU kalėjimo koridoriuose 
pasirodo asmuo kalinių vadina
mas “kukuška” (gegutė). Tai 
yra menkutis, truputį kuprotas 
raštininkėlis, kurs skubiai, sar
gybos lydimas ir raktų pundų 
nešinas perbėga išilgai milžiniš
ko ilgumo kalėjimo koridorius. 
Tai neša jau* pasirašytus ant 
prasto popieriaus gabaliukų 
GPU teismo sprendimo aktus.

Reikiamųjį kalinį iššaukia į 
koridorių ir ten jam žmogiukš 
tis savo nuvargusiu monotoniš 
ku balsu perskaito sprendimą, 
kad už tai ir ar tai nubaustas 
penkiems, dešimčiai ir daugiau 
metų sunkiųjų darbų kuriame 
nors tolimame šiaurės arktiko 
koncentraciniame liogery. “Iš
kukavęs” aktų žmogiūkštis pa
reikalauja, kad pasmerktasis 
paprašytų, jog aktą girdėjo 
skaitant ir priėmė dėmėn... Vie
ni tik mirties sprendimai nėra 
skelbiami tuo “iškilmingu” bu*

WISSIG
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Rusijos
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Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
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Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų i pilietybes 
aplikacijas, 
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Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams______
Vienam mtaeaiui 

Chicago] per išnešiotojui:
Viena kopija ---------------
Savaitei ......... ............. .......
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AVIACIJOS DIENOS RENGIMAS

su- 
bus

už
vis

Amerikos lietuvių spauda 
bendrai pasitiko labai palankiai 
kilusį tarpe čikagiečių suma
nymą organizuoti antrą skri
dimą Lietuvon. Užpereitą sa
vaitę daug žinių apie tai pada
vė Brooklyno “Vieųybė” ir 
Bostono “Darbininkas”. Dabar 
su pritarimu rašo apie tai, in
formuodami savo skaitytojus, 
“Keleivis” ir “Tėvynė”. Pasta
roji įdėjo ilgą korespondenci
ją apie lakūną J. R. James-Ja- 
nušauską ir apie Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo 
asociaciją, kuri organizuojasi 
jo skridimui remti. Pabaigoje 
“Tėv.” ragina lietuvių visuo
menę :

“Kai bus atsišaukta orga
nizuoti vietinius skridimą 
remti komitetus, lankyti ren
giamas lietuvių (aviacijos) 
dienas ir skridimą paremti 
finansiškai.” 
Antru kartu

apie čikagiečių 
“Vienybė” įdėjo 
jos straipsnį,
žiama ta mintis, kad geriausias 
Dariaus ir Girėno minties pa
minėjimas butų naujo lakūno 
išsiuntimas į Lietuvą.

“Reikia pildyti pačių lakū
nų noras, mes turime pasta
tyti jų pačių idealo pamink
lą,” rašo redaktorius Tyslia- 
va.
Tačiau “Vienybės” redakto

rius pastebi, kad antras skridi
mas į Kauną turėtų būti orga
nizuojamas ne kurios nors vie
nos partijos arba grupės.

“Niekas neprivalo imti 
monopolio šiam naujam

• tranzatlantiniam lėkimui. Au
kos, kurios plauks Lituani- 
cai Antrajai remti, turi bū
ti griežtai kontroliuojamos, 
ne vienas centas neprivalo 
atsidurti į to ar kito asmens, 
j tos ar kitos grupės žmonių 
kišenes. Tų klaidų, tų neap
sižiūrėjimų, kurie buvo pa
daryti pereitą kartą, kai mes 
ruošėme j kelionę Darių ir 
Girėną, neturi būti daroma. 
Čia mes turime užmiršti sa
vo ir savo partijų biznio in
teresus. Mes žinome, kad pe
reitą kartą iš lakūnų ne vie
nas vienaip ar kitaip turėjo 
progos pasinaudoti.”
Su šitais Brooklyno laikraš

čio išreikštais pageidavimais 
“Naujienos” pilnai sutinka. 
Skridimas per Atlantiką nepri
valo būti nei partijos, nei biz
nio dalykas.
kuriuos tam reikalui duos vi
suomene, turi būt kuogriežčiau- 
siai kontroliuojami.

• Kaip tik šitokio nusistatymo 
laposi ir antrojo tranzatlanti
nio skridimo iniciatoriai. Todėl, 
viena, jie stengiasi pritraukti 
prie darbo visus žmones, be 
partijų ir srovių skirtumo; ant
ra, jie planuoja suformuoti or
ganizaciją tokiu būdu, kad ji 
butų atsakominga prieš įstaty
mus ir kad butų išduodamos 
aiškios 
iš visų 
skyrių

Mes
klausimais bus galima lengvai 
susitarti su visais, kurie nuo
širdžiai nori bendram reikalui 
pasidarbuoti.

Antra, pinigai,
Lodi, N. J., policija ašarinių dujų bombomis puola streikuojančius šilko audėjus, kurie bandė 

pikietuoti dirbtuvę.

atsiliepdama 
sumanymą, 

ilgą redakci- 
kuriame pabrė-

Rašant šiuos žodžius (šeštadienį), dar negalima 
atspėti, ar sekmadienio parengimas Lansing Ford Air- 
port’e pasiseks, ar ne. Oras abejotinas; šeštadienį 
priešpiet oro biuras pranašavo Chicagai lietų. Lietus, 
audringas vėjas arba tirštas rūkas visą rengimą suga^- 
dintų. Su aerodromo manadžeriu, beje, padaryta 
tartis, kad, jei bus blogas oras, tai aviacijos diena 
atidėta kitam, arba dar kitam sekmadieniui.

Bet tuo tarpu Rengimo Komitetas skubinasi 
baigti paskutinius pasiruošimo detalius, kad rytoj
kas butų tvarkoje. Komiteto nariai ir dauguma darbi
ninkų turės būti savo vietose aerodrome apie 11 vai. 
ryto. Tenai galutinai bus nuspręsta, sulig tuo, koks 
bus oras, ar laikyti aviacijos dieną, ar kelti toliau. Iš
laidų tačiau jau padaryta daug. Darbo įdėta begalės. 
Per tas dvi savaites, nuo rugsėjo 10 dienos, kada buvo 
nutarta surengti pirmą didelę aviacijos dieną antro 
tranzatlantinio skridimo naudai, teko dirbti rankas pa
siraitojus. Kai kuriems komiteto nariams nebuvo laiko 
nei pasilsėti, nei išsimiegoti. Kartu reikėjo imti ir ne
mažą finansinę riziką.

Butų gaila, jeigu šitos didelės pastangos nueitų 
niekais. Tarpe rengėjų tačiau vyrauja pasiryžimas va
ryti darbą iki galo, nežiūrint, ar blogas oras sugadins 
šį rengimą, ar ne! Jie žino, kad pradžia darbo yra sun
kiausia, ir jie yra nusistatę įrodyti visuomenei, kad jo
kios kliūtys nesulaikys jų nuo jų tikslo.

Kai šie žodžiai bus atspausdinti, bus jau žinoma, ar 
Lietuvių Aviacijos Diena įvyko ir kaip ji pasisekė. Tuo
met bus galima svarstyti tolimesnius planus. •

VALSTYBIŲ FRONTAS PRIEŠ VOKIETIJĄ

Iš Paryžiaus pranešama, kad keturios didžiosios 
valstybės — Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija, 
Francija ir Italija — sutarė pastatyti bendrą reikala
vimą Vokietijai nusiginklavimo klausimu. Jos, matyt, 
reikalaus, kad “nacių” valdžia nuginkluotų savo “pri
vatines” armijas, sustabdytų jaunuomenės militariza- 
ciją ir liautųsi slaptai gaminti ginklus. Jos, be to, vei
kiausia stos už tai, kad amunicijos gamyba ir karo jė
gos butų padėtos po tarptautine priežiūra.

Šiek-tiek nuostabu, kad j tą bendrą valstybių fron
tą dedasi ir Italija. Juodasis italų fašizmas simpati
zuoja rudamjam vokiečių fašizmui. Tačiau italai bijo 
atgjjančio vokiško militarizmo, kuris dabar siekia 
aneksuoti Austriją, o toliaus gali užsimanyti atimti kai 
kurias vokiečių apgyventas žemes iš Italijos.

Savo akyplėšiškumu hitlerininkai sukėlė prieš Vo
kietiją net buvusius jos draugus.

NEŠVARUS INTRIGANTAI

Keletas asmenų, kurie buvo 
įsiskverbę į komitetą Dariaus- 
Girėno tranzatlantiniam skri
dimui finansuoti, parašė be ga
lo ilgą (ir kvailą) manifestą, 
neva polemizuodami su tais as
menimis, kurie išreiškė kritiš
ką nuomonę apie minėto komi
teto darbo trukumus, bet tik? 
rumoje išliedami tulžį * ant 
“Naujienų”. To manifesto au
torius yra žinomas savo nerim
tumu p. Jurgėla.

Jisai nepuri sarmatos rašyti, 
kad “Naujienos” nerėmusios 
Dariaus-Girėno* žygio, nors yra 
visiems žinomąs faktas, kad 
šiame dienraštyje buvo duota 
daugiaus vietos pirmojo tranz
atlantinio skridimo reklamavi
mui, negu- kuriame kitame laik
raštyje. Be to, žmonės iš “Nau- 
JjenM” ir artini “Ityujle- 
AU” daugiąus, negu kas

ir patikrintos atskaitos 
jos įstaigų — centro,

neabejojame, kad šitais

Lietuvos Naujienos
Transatlantiniu Lie 
tuvos lakūnų Da

riaus ir Girėno 
paminėjimas

kai-Girėno gimtame Vytogalos 
me ir Upynos parapijos mies 
telyje, 1933 m. liepos 
30

eitas, pasidarbavo ir pačiam 
komitete, ir įvairiuose reika
luose, surištuose su Dariaus- 
Girėno žygiu.

Matyt, ir patys lakūnai įver
tino “Naujienų” paramą, nes 
jie pasisiūlė savo orlaiviu nu
vežti į Lietuvą kelioliką “Nau
jienų” kopijų, paskirtų Lietu
vos laikraščių redakcijoms, vi
suomenės įstaigoms ir žymes
niems visuomenės veikėjams.

Turime dar pridurti, kad tas 
vyriausias šmeižikas, kuris dar 
bar atakuoja “Naujienas”, pri
sidengdamas komitetų vardais 
ir pseudonimais, už savo “pa
sišventimą” Dariaus-Girėno mi
sijai neatsisakydavo paimti už^ 
mokesnį. Pats nabašninkas Da
rius skundėsi turėjęs užmokė
ti jam už vieną tik straipsnį 
$40!

Tas faktas, kad tokios rų- 
šies gaivalai buvo prisiplakę 
prie Datiaus-Girėnę rėmėjų 
būrio, be abejonės, nemažai 
pakenkė pačiam reikalui. To
dėl, organizuojant antrą . skri
dimą per Atlantiką, reikės nuo 
jų laikytis iŠ tolo. O jų tuščių 
plepalų visuomenė nepavys.

d.
mėn.

Mok. p. šlapiko buvo prane
šama, kad žmonės susirinktų 
prie papuoštų vartų ir ten 
Skaudvilės valsčiaus viršaitis 
p. Norvilą perskaitė tarybos 
nutarimą:

“Valsčiaus taryba norėdama 
priminti transatlantinių lakūnų 
tragingą žuvimą ir įamžinti 
kartų kartoms musų tautos 
didvyrių Dariaus ir Girėno var
dus sutarė: Skaudvilės miesto 
Upynos g-vę ir Upynos miesto 
Šilalės g-vę pavadinti Dariaus 
ir Girėno vardu.”

Skaudvilės valsč. viršaitis 
perkirpo trispalvį kaspiną ir 
iškilmės baigėsi sugiedojus tau
tos himną.

atidarė vietos moky- 
čerkasas. Prezidiuman 

Skaudvilės vals. vir- 
Norvila, mok. p. šla- 

p. J. Žymantas. Gar-

ir pagarba beliko jų

mėn. 30 diena, sek- 
žmonės grįžta iš baž- 

Septintame kilometre 
Šilalės

Su džiaugsmu ir pasididžia
vimu laukė Vytogalos kaimo 
gyventojai tos dienos, kada 
perskris jų Girėnas, laukė tos 
valandos, kada galės jį pama
tyti. Bet... ir juos tragiškas la
kūnų likimas apvylė. Dabar tik 
skausmas 
širdyse.

Liepos 
madienis. 
nyčios.
nuo Upynos miestelio, 
linkui, ant vieškelio, kurio de
šinėje pusėje pradžios mokyk
la, o kairėj dešimties metrų 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti kryžius, stovi gražiai 
papuošti vartai su užrašu: 
"Dariaus ir Girėno Garbei”. 
Taip pat kairėje, kiek tolėliau; 
ant sulinkusio seno namelio, 
taatosi užrašas:

“A. A, St. Girėnas-Girskis. 
Čia ji» yra gimęs, kūdikėliu 
žaidęs, žuvo numylėtos vietos 
neaplankęs”. Taip, jis 
čia yra gimęs, vargęs. Jo tė-

vai čia gyveno, mirė. Iš Čia 
prieš 23 motus Stasys su savo 
broliu Petru išvyko į Ameriką. 
Iš čia juos su ašakomis išlydė
jo jų artimieji giminės ir • kai
mynai. Ir čia šiandien jie vėl 
susirinko atiduoti priklausan
čią pagarbą savot karžygiškai 
žuvusiam sunui.

Penkta valanda vakaro. Di
delė mokyklos sSIe prisikimšo 
žmonių. Atidaromas Danui ir 
Girėnui paminėti, iškilmingas 
posėdis, čia dienotvarkė: 1) iš
kilmingo posėdžio atidarymas, 
2) prezidiumo rinkimas, 3) kal
bos, 4) klausimai ir sumany
mai.

Posėdį 
tojas p. 
išrinkti: 
šaltis p. 
pikas ir
bes pirmininku pakviesitas p. 
Petras Girėnas. Sekretoriataš 
ieka tas pats.

Pirmas kalbėjo u Bijotų pra
džios mokyklos mok. p. žemai
tis, kurio kalbos turinys toks:

Jis mini prieš dvi savaites 
įvykusį didvyrių žuvimą, kurie 
išgarsino Lietuvos vardą pla
čiame pasaulyje. Jie, neturtin
gai įrengtu lėktuvu, išdrįso leis
tis pavojingon kelionėn. Per
skridę Atlanto vandenyną, žū
va vokiečių žemėje, 600 kilo
metrų nuo Lietuvos. Visa Lie
tuva laukė jų sugrįžtant. Bet, 
deja, sulaukė tik lavonų. Da
rius ir Girėnas norėjo prisėdė
ti prie tų narsuolių, kurie tie
sia kelią per Atlantą. Savo did
vyrišką darbą jie atliko, su
teikdami garbę Lietuvai. Išėję 
mokslus Amerikoj, galėjo susi
gyventi su nauja tėvyne, galė
jo jai pasiaukoti, bet jie auko
jo visa ne svetimai tėvynei, 
bet tai, kur jie pamatė pirmuo* 
sius saulutės spindulius, šian
diena iš tų didvyrių mes galia
me pasimokyti taupumo, darbš
tumo ir Įtėyypf|8 meilėj.;; į 
r Paikiau Kalbėjo ip. ‘ A.< Atii- 

•tis,! Kražįy “Žiburio” gimnazi
jos VIII kl. mok., Vytogalos 
kaimo vardu.

—Tautos garbę sukuria tik 
dideli darbai, ir tiktai tokie 
darbai, kuriuose nėra egoižmo.

Juo didesnė tauta, juo daugiau 
;okių darbų turi savo ižde. Ne 
kasdieniniais reikalais, ne smul
kiais išrokavimais, kuriais ga
lima. tik šis tas tautos labui 
padaryti, bet daugiausia žiūri
ma, kad tik sau naudos turėti; 
ne tokiais darbais tautos garbė 
kuriama. Ji reikalauja visiško 
jai pasiaukojimo. Ir todėl mes 
taip retai sutinkame žmonių, 
kurie save tautos garbei paau
kotų. Bet kad ir retkarčiais 
juos sutikus, musų veidas nu
švinta pasitikėjimu tautos atei
timi. Jie parodo mums musų 
tikrąjį gyvenimo kelią. Ne sau 
naudos ar garbes ieškodami 
musų didvyriai Darius ir Girė
nas pasiryžo skristi per Atlan
to vandenyną ir pastatyti į 
tolį skridimo be nusileidimo re
kordą. Jie tai darė savo tautos 
garbei, norėdami išgarsinti Lie
tuvos vardą visam pasauly. Jie 
norėjo parodyti, kad ir mažos 
tautos gali pądaryti milžiniš
kus darbus, kurių pavydi di
džiosios tautos. Jie norėjo įro
dyti pasauliui, kad ir Lietuva 
turi teisės ekzistuoti šiame že
mės rutulyje, lygiai taip, kaip 
ir kitos didelės tautos. Ir jie 
tai padarė. O ar jie kitokie 
žmonės? Argi mes neturime ei
ti jų pėdomis? čia kaip tik bus 
pravartu pažiūrėti į mums ge
rai žinomo, daugeliui net pa
žįstamo, musų kaimo didvyrio 
Stasio Girėno biografiją. Jis 
gimė 1893 spalių mėn. 4 dieną 
šiame kaime, anoje samanoto
je bakūžėje; ir čia jis praleido 
15 savo vaikystės metų. Sun
kus rusų laikai — mokyklų čia 
nebuvo. Mokinosi pas kaimo 
daraktorių. Jį jauną vos 11 me
tų prislėgė skaudi nelaimė. 
1904 m. mirė jo tėvas Juoza
pas, o po 4 metų, t. $ 1908 m. 
ir jo brangiausias turtas mo
tutė Marei j ona Girskienė-Mar- 
tinkaitė. Anksti netekęs tėvų, 
vargo prispaustas, 1910 m. iš
vyksta su savo broliu Petru į 
Ameriką laimės ieškoti. Tada 
turėjo jau 17 metų. Amerikoje 
dirbo laikraščio “Naujienos” 
spaustuvėje. Mokinosi. Jungti
nėms Amerikos valstybėms įsi
maišius j Pasaulinį karą, įstoja 
į armiją.
Baigia

. kursui.
, savo karjerą „ aviacijos srityje. 
, Nekuriam laikui grįžta į Čika- 
. gą, dirba lietuvių taxi bendro-

Patenka į aviaciją, 
aviacijos mechaniko 
Ir nuo tada pradeda

o gimė 
1893 m. {rodymui viršminėtos 
klaidos, jis perskaitė ištrauką 
iŠ Upynos R. kat. bažnyčios 
gimusiųjų ir pakrikštytų kny
gos. Jis skamba sekančiai:

No. 100. Tūkstantis aštuoni 
šimtai devynios dešimtys tre
čiais metais, spalių mėn. 7 
dieną Upynos R. K. bažnyčioj, 
kun. Vincentas Kaušas pa
krikštijo kūdikį, vardu Stanis
lovas, gimusį šių metų spalių 
mėn. 4 dieną, Vytogalos kai
me, Juozapo ir Marcijonos 
Martinkaitės — Girskių sūnūs, 
prisirašiusių prie Kaltinėnų 
valsčiaus. Krikšto tėvai: Izi
dorius Viškus ir 
Jono Maro žmona.

Nuorašas
Po to p. Šlapikas 

susirinkusiems telegramą Gi
rėno ir Dariaus vardui pami
nėti, kurią atsiuntė žydų var
du rabinas Joffe.

Savo kalbą baigė raginda-, 
irias visus, ^ypač jaunimą prie* 
vienybės sekli pėdas Girėno ir 
savo prakilniais darbais pa
rodyti tėvynės meilę. Visi vie
ningai dirbdami tėvynės la
bui, greičiau nužengsime į 
Vilnių, ko siekė ir Girėnas, pa 
siryždamas perskristi vande
nyną.

(Bus daugiau)

savo gyvybę tėvynės Lietuvos čiuosc buvo rašyta, 
garbei. Tokia trumpa, gan į- 
domi musų didvyrio biografi
ja. Ji mus daug ko pamoko: 
moko kentėti varge, moko ne
išsižadėti savo gimtojo krašto 
—tėvynės, kaip daugelis lietu
vių pabuvę vos kelias dienas 
svetimame krašte, užmiršta 
savo tėvynę, dedasi nebemoką 
lietuviškai kalbėti, gėdisi lie
tuvio vardo; moko mylėti sa
vo tautą ir dėl jos garbingai 
mirti. Garbė musų didvyriui! 
Garbė jums abiem! Tegul 
jiems būna lengva ir malonu 
ilsėtis jų išsiilgtoj tėvynės že
melėj !

Upynos žydų vardu kalbėjo 
p. Vaineris.

—Aš Upynos miesto žydų 
vardu, išreiškiu pagarbą tam 
didvyriui, kurį visi mini. Jis, 
nežiūrėdamas turtų, kėlė tau* 
tos garbę, šiandieną jo žuvi
mą žino visas pasaulis* Vi
siems graudu ir skaudu prisi
minus juos. Jų darbas yra 
drąsumo ir pasitikėjimo žuvi
mo pavyzdys. Mes drąsiai žen
gdami Dariaus ir Girėno ta
kais,< tikju, kad greit nueisi
me j musų sostinę Vilnių!

Mok. p. Šlapikas kalba; pa
dėkodamas prieš tai kalbėju
siam Upynos žydų vardu p. 
Vaineriui. Jis pasakė, mums 
labai malonu, kad musų tar
pe atsirado" žydas, kuris jaus
mingai išreiškė savo tautiečių 
jausmtis iš priežasties mirties 
Dariaus.ir Girėno. Toliau p. 
Šlapikas kalbėjo, kad žmogus 
leistas į šį pasaulį darbui. Jei
gu kuris žmogus nedirba, tin
giniauja, Stengiasi naudotis 
kitų tik darbu, tai tokiam 
žmogui mirus, žmones neliū
di. Žmones, kurie į dirba tik 
šeimos naudai jiems 
juos j apgailestauja tik 
ir artimieji. Žmonės, 
pasidarbavę visai 
jiems mirus, jų liūdi visa tau
ta. Bet žmonės, kurie pasL 
darbavę visai žmonijai miršta 
jų liūdi ir gailisi visas pasau
lis, visa žmonija. Prie tokių 
žmonių, kurių gailisi visa žmo 
nija, priklauso tragingai žuvęs 
musų tautietis Girėnas, ne jis 
patarnavo mokslui, išradi
mams ir jų patobulinimui. Jo 
vardas yra įrašytas į lapus, 
kuriuose pažymėti žmonijai ir 
mokslui pasitarnavę asmenys. 
Kiekviena tauta turi prisidėti 
prie mokslo. Nelaiminga ta

Pranciška

tikras.
perskaitė

BOSTONIEČIŲ AT YDAI 
Naujienas galima gauti 

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

mirus, 
šeima 
kurie 

tautai,

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile karti
no, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
-umo delei.

AMERIKOS 
PTT TFTTQ

vgs 'priešaky, kasierium'. Grei- Jauta, kuri Rrįe jo neprisidė
tai visa tai meta ir grįžta vėl *Ja- Su ja iiiekas nesiskaito, 
j aviaciją. Baigia aviacijos kur- J°s negerbia ir ji tampa kaip 
sus tapdamas lakunu. įsigyja J* J>ąstu»ndėlis žmogus, kurįsus tapdamas lakunu 
nuosavą lėktuvą ir pradeda 
nardyti Amerikos padangėse. 
Ištinka ovafija: sudaužo lėk
tuvą, pats sunkiai susižeidžia, 
bet nenustoja drąsos, vėl įsi- 
gija lėktuvą ir nuo 1924 metų 
be pelįraū^os skraido ^važinė
damas keleivius. ’ Girėnas bu
vo gabus ir , drąsus lakūnas. 
Jis savo “Šposais” ore stebind 
net amerikiečius. Jie jį vadino 
“oro padauža”. Ir pagaliau 
tas naršusis lakūnas paaukojo

visi niekina ir jo nemyli. 
Daugelis v tautų skrido per 
Aflanto vandenyną, I bet pers
krido tik 8. Jų tarpe yra ir

' > i tLietuva.
’ TritP viso ko,! buvp nurodyti 

rio>?gyyemriio-brožai.^ Jis iš 
jaunų dienų buvo labai links
mas, energingas it kupinas 
gerų norų žmogus. įPonas šla
pias p ą žymėjo, kad Stasys 

ne 1895 
p laikraš-

Girėnai yjre gipaęs, 
ar 1896 fhetais, kai

Būtina ir labai pa Rei
tingą knygelė tiem*, ku
rie nori tapti iioe šalie* 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie iior Šalies tvarką, 
apie jot ▼iriininkų rin
kimus ir viską kas etika* 
linga prit ėmimo egra- 
tneno rasite Šioj knvgellj 
lietuvių ir anglų kalbo* 
mis suralyta.

KAINA TIK 35 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. tu-
Siųskite money orderi arba kratos 

ženklelius.
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Ofiso Tel. Boulevard 5913

tu

nariai pasinaudojo ta proga, butų sėkminga, bet neštų nau-kcs

7$

■

;< "-į“;
1

i, •* ;

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Halited Su.) 

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

jlfe;

patraukė į juros

-j i buvo paseka Lietuviai Daktarai
susėdę anl minga, visi tai šiandien gerai lAm„Įko, Li,tnvią Dak(ar, Drwgijo,

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Penikėliau i erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Tarp Chicągoš 
Lietuvių

Dėl advokatų žygių 
Dariaus-Girėno tra

gedijos reikalu
> I...

Lietuvių Advokatų Draugijos 
Pirmininkui p. adv. John Zuris,

Chicagoje.
Gerbiamasis Tamsta:—

Perskaičius laikraščio “Tėvy
nė” iš rugsėjo 32 d. 1933 m. 
straipsnį, “Lietuvių Advokatų 
Draugija reikalaus, kad Ame
rika ištirtų tikrą priežastį Da
riaus ir Girėno žuvimo”; ir ka
da šiame straipsnyje rašyta, 
jog Tamstos norėtumėt išgirs
ti visuomenės nuomonę dėl šio 
minėtos draugijos žygio, tai aš 
norėčiau pareikšti Tamstai kas 
seka:

Plaukiant šią vasarą. liepos 
mėn. nuo 3—15 dienos švedų 
Amerikos Linijos laivu “Grip- 
sholm” iš New Yorko į Klaipė
dą, turėjome per visą kelionę 
šiauriniame Atlantike didelius 
vėjus, lietus ir ūkanas. Pasie
kus Europos kraštus — šiau
rinę Angliją, North Sea, Dani
ją, Švediją ir Baltijos juras, 
visur tas pats blogas oras, taip 
jog plaukiant liepos 15 dienos 
nakčia laivo “Bergholm” iš pie
tinės Švedijos uosto Kalmar į 
Klaipėdą, turėjome tokią audrą, 
jog nebemaname pasiekti Lie
tuvą, kaip ir atsitiko musų la
kūnams Dariui ir Girėnui. Net 
ir musų laivas, kuris palaiko 
kas savaitę reguliariai susisie
kimą tarp šių dviejų uostų, su
klydo ant jurų ir pasiekėme 
Klaipėdą septynioms valandoms 
pasivėlinus. Todėl mano nuo
monė yra, jog lakūnai Darius

denburgu” 
bedugnę.

Man ypatiškai yra žinoma iš 
savo brolio, kuris laike pasau
liui© karo buvo Vokietijos ar
mijos orlaivių pilotas, jog aero
planui su bile defektu krintant 
iš mažos žemumos, visada yra 
mirtini kritimai.

Su pagarba
Elžbieta B. Bradchulipnė.

“Naujienose” lankėsi 
J. ir A. Kurtinaičiai 

iš Thorpe, Wis.

kooperatyvas, pasirodė per- 
maža aptarnavimui tokio di
delio skaičiaus pirkėjų.

Reikėjo įsigyti kitą namą, 
ir dabar du dideli namai yra 
vartojami dėl sudėjimo perkių 
— produktų. Wėrauzes yra 
operuojamos naujausia syste- 
ma ir yra labai įdomu susi
pažinti su vedama juose tvar
ka. ,

‘ ’ I

Midwest Stores groserninkų 
kooperatyvui priklauso nema
žai ir lietuvių. Jie priklausy-

PETRONĖLĖ LUKŠIENĖ 
(po tėvais Bladekaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 24 dieną, 2:10 valandą ryto 
1 93 3 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Raseinių apskr., Kaltinėnų 
parap.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Joną, sūnų Edmund. dvi duk
teris Kazimierą ir Bronislavą it 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
žeikos Koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. rug
sėjo 27 d. 8 vai. ryto iš na
mų j Gimimo Panelės šv. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Lukšienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138.

Airijos fašistų “mėlinmarš- 
kinių armijos” vadas gon. 
Owen O’Duffy, kuris siekėsi 
pasigriebti Airijos valdžią. Bet 
de Valera jo “armiją“ uždarė 
ir ruošiamas sukilimas neįvyko.

bu- 
pa- 
nc- 
kur

iš ką tiktai aplaikyto 
laikraščio “Lietuvos 

rugsėjo 7 d. 
skamba sekan-

Girėnas nebuvę 
paiyrusi iš tik-

ir Girėnas lekiant per tokias 
audras tokiame greitume be 
pers toj imo, lengvai galėjo būti 
ištikti motoro defekto; nes kaip 
Vokietijos bei Lietuvos laikraš
čiai pranešė, lakūnai, pasiekus 
Vokietijos sausžemį apie Ste
bino, jau ieškojo nusileidimui 
vietos, bet nakties tamsuma ir 
miglos, kurios tose dienose 
vo pridengę Baltijos jurų 
kraščius, musų lakūnams 
davė galimybės orientuotis
randasi ir jie palėkus kiek to
liau, su savo lėktuvu nukrito.

Apart to, musų lakūnų ne
laimė buvo ištirta per Lietuvos 
valdžios autoritetus ir mes pri
valome nusiraminti ir patikėti.

čia aš Tamstai cituosiu ra
šymą 
Kauno
Ūkininkas” iš 
1933 m., kuris 
čiai:

“Darius ir 
pašauti. Elta
rų šaltinių, kad gandai, esą 
balzamuojant Dariaus ir Gi
rėno kūnus, buvę rasta kul
kų, neatatinka tikrenybę.” 
Amerikos Lietuvių visuomenė 

bei laikraščiai neturėtų kreipti 
domės ir atkartoti Francuzijos, 
Lenkijos bei Amerikos žydų 
laikraščių rašymus apie <tai, 
jog vokiečiai pašovę musų la
kūnus. Kaip yra žinoma, eina 
nesusipratimai tarp Vokiečių 
tautos ir žydų, taip jog žydai 
ieško visur progos diskredituo
ti vokiečius ir išprovokuoti blo
gą opiniją prieš vokiečius visa
me pasaulyje; todėl ir pasklei
dė per savo laikraščius žinias 
apie musų lakūnų pašovimą per 
vokiečius.

Tą pačią naktį, kada, žuvo 
musų lakūnai, paskendo per 
audrą ir Klaipėdos uosto įplau
koj motorinis laivas su 3 jau
nais vyrais, Lietuvos skautais; 
tai gal ir juos “Hitleris su Hin-

Atvykp savaitei laiko pa
matyti Čhicagos Pasaulinę 
Parodą; dalyvavo Liet. Avia
cijos Dienoje.

šeštadienį “Naujienose” at- 
slankė žinomas lietuvis iš 
Thorpe Wisconsin, Jonas Kur
tinaitis ir jo sūnus Albinas 
Kurtinaitis.

Jie atvyko pamatyti Chica- 
gos Pasaulinę Parodą ir prie 
progos vakar nuvyko į Lie
tuvių Aviacijos Dieną, Lans- 
ing-Ford Airport, Lansing, III. 
Svečiai planuoja pasilikti Chi-. 
eagoje apie savaitę laiko. Jie 
yra nepaprastai simpatingj ir 
malonus lietuviai ir geri “nau- 
jieniečiai”. l^aĮopu buvo su 
jais susitikti. Jie sustojo pas 
Stasį Petrauską, 1721 South 
Union Avė.

Midwest Stores ap"Į Mažiau, kaip trįs metai at- 
vaikšpinin tropine ga1, grupe «roscrninkli suor~ V dllkOvlvJv LlvLdclO ganizavo nuosavą kooperaty- 
lYIDflTIAQ v^’ var<kl Midwest Gro-lIIvllllvD olliiClnlUVvO cery Co. šis nepriklausomų 

•---- ------ groserninkų žingsnis susilau-
Pereitą rekmadienį/ rugsėjo Rė daug komentarų. Kai ku- 

24 d., Midvvest Stores, (So. ric žmones abpjojo, ar jisai 
Wcstcrn Avė. ir 24th Place) bus sėkmingas. Kiti vėl žiurė- 
atšvente trečias savo gyvavL jo į jį kaipo į eksperimentą, 
mo metines sukaktuves. Ta kuris laikui bėgant pasirodys 
pačia proga buvo irgi įkurtu- sėkmingu arba tjk tuščia sva- 
včs — atidarymas naujos we- jone. Tiktai tos organizacijos 
rauzės tuo pačiu adresu. nariai pradėjo sąvo planą vy-ldnn,j prie to‘kooperatyvo pa-

Šiose sukaktuvėse buvo pa- kinti gyveniman ir dirbo sa- ksi£’ snvo Į)iznį ncs pcrka iš 
kviesti dalyvauti visi nariai žiningai, kad ta savo svajonę tc„ pigesnėmis kainomis kaip
Muhvest Stores krautuvių. Jie įgyvendinus ir kad ji ne tik kitlir ir gauna geresncs pre.
nnrini nnsinnudnin tn nrntfn Iknin o«LivUr»rt<> Haf rtnžfn ikhi-I, .. L
Suvažiavo liek daug žmonių,Idą visuomenei, 
jog viduje vietos pritruko; | K«d ta idėja 
nemažai svečių i 
platformos vaišinosi alumi ir 
užkandžiais, kuriuos groser
ninkų kooperatyvas patiekė 
visiems veltui. Viduje grie
žė įvairias melodijas ir šokius 
geras orkestras. Svečiai pra
dėjo apie antrą valandą po 
pietų, o vaišes ir apžiūrėji
mas wėzauzės tęsėsi iki po 8

Svečias iš Philadelphia, Pa.
Taipgi šeštadienį “Naujieno

se” sustojo ir kun. X. Žukaus
kas, Philadelphia lietuvių ne- 
prigulmingųjų parapijos kle
bonas. Jis laikinai pasitrau
kė iš darbo, kad pasilsėti. Ta 
proga lankosi parodoje.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras Įca$dię nuo 8 y. ryto 
iki 8 vai. vąk. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

KC
1

hQ

pFull Pack V 
No Slack Fillinų

JSouncet for254

MILLIONS OF POUNDS USf D 
BV OUK COVI RNMEHT

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkrelpiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėto
mis pagal sutartį. Akinių kainos peir pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 £

JUOZAPAS DEGUTIS

Peniskyrė su šiuo paiauliu rug- 
•ėjo 23 dieną,, 1:00 valandą po 
pietų 1 93 3 m., sulaukęs 14 me
tų amžiaus, gimęs Mason City, 
Iowa.

Paliko dideliame nubudime 
motina Oną, 2 brolius, Pranciškų 
ir Albertą, 2 seseris Oną ir He
leną. 4 dėdes Juozapą, Benediktą 
ir Antaną Degučius ir Juozapą 
Užkalnį, ciocę Ludoviką Sakink- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4035 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
rugsėjo 28 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Onos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Degučio gi
minės. draugai ir jpaŽjstami esąt 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti^ 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku*; 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Broliai, Seserys, 
Didis, Ciocė ir Giminis.

Laidotuvėse patarnaut grabo- 
rius J. F. Radžiui, TeL Canal 
6174.

BERNARDAS MARKŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasaulių rug
sėjo 22 dieną, 1 1:25 vai. rytą, 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Trakų apskr., Žiežmarių 
parapijojj, Morkūnų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Oną, po tėvais šermukšnaitė, 
keturius sūnūs Bernardą, Petrą, 
Pranciškų ir Vincentą, brolį Juo
zapą ir giminės, o Lietuvoj brolį 
Jurgį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 7246 
S. Fairfįeld Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke rug
sėjo 26 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Panelės Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bernardo Markūno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam^pasku 
tinį patarnayįmą ir atsisveikini 
mą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, Tel. Monroe ■ 
3377.

žino, šiandie
300 “Midwcst Stores” 
vų operuojančių kaip viena 
organizacija. TodėJ, kad jų 
savininkai vadovavosi tuo, 
kad duoti visiems gerą patar
navimą, geriausius produktus 
ir žemiausias kainas. Taip. #

• * * • t • • i A. L. Davidoms, M.D.sios visuomenes simpatiją, ku- e t 7
ri dabar naudojasi tų nepri- 4910 So. Michigan Avenue 
klausomų groserninkų patar- VALANDAS: Kenwood 5107 

navimu. Jų kostlimerių skai- nuo 9 iki 11 valandai ryte;
čius kasdien auga didyn ir di- , / !ki ?
dyn, ir werauze kurią vartojo 

mes matome _________ NjrĮji.----------------
sankro lDR, C. L KLIAUGA

DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai
^ww*A*aA^mRiw*»»«sw********«**»*e*******’

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mdcvaukts Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

v

....... .......... ■ ......... . »Phone Boulevard 7042

Graboriai DR. C. Z. VEZEL’IS
Tel. Victcty 4088 ' DeiltistaS

Dieninis ir Naktinu Patarnavimas a/* ir dl. A 1.1 J A 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai oO« ASlllcinCi A.VC.

kaip $75.00 arti 47th Street

Pavlavičia Undertaking J • I •Company 1 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tui kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
moterų ir vjikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas, ir Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

‘ii.?

f

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

• - OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

TelefopasYards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
* CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA
2422 TV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avc.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ic 7-9 po pietų, setedomis po pietų it 

nedeliomis pagal lusitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 <

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS pPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
n \ Kręivas Akis 
,!t • Ištaiko.

Jfisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St, 

kampai Halsttd St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis pagal sutarti,t

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
® Midwife 

6109 South Albany 
Avenua 
Phoųe 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, dupdu ma- 
Jsage, eleetrie treat- 
meųr ir ųiagnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
ųoms patarimai do
vanai.

“T

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

F. BUDRIKIO graborių įstaigų yrą 
daugiausia šermenų, todėl gąU pigiau

i

niausia, turi 
^tarnauti.

J. F. EUDĘĮKIS yra vienatinis lietuvių gri borius, kuns 
tufi įrengęs grąbų dirbtuvę. !

PiįĮkfąų^ios, ųioderniškąi Įrengtos trys ^oplyčios su 
vargonais DYKAI šerjnęnų /

Nųliutįimo valandoje, pašąuk|te šįą staigu

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai TARPS 1741—1742 GHięĄgO, ILU

J. F. liAlJZIl S
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 

, kale visuomet tsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad* neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUŠ ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 Archer av. » .

I. J. ZOLP
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Ęudeikiaus ypatiškn^ patarnąvimas yra patenkinęs tūkstantius 
beveik 30 metų.—Vjęn.lptėlis Liętųvįs Graborius vartojantis mo
demišką, elektros yprąnja, karabuną su čupinėrp dprim, — Jeigu 
didžiuojatės dailumu ir taupumai ląidąfu^ųpį į pypkite i

< REPUBLIC 834<k irpper^Į^ - j!

Juozapas Eudeikis irTėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Vipi telefonai: RĘPUBUC 83^0
(Neturime sąryšitą su firma tuo plčiu V^tlfu)

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
L'A-TeL Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49SKČt,USCicero, UI

Tek Cicero 5927
... — 111 1 ...........——•

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Palaukit, Man.

2506 West 63rd St
T«i. REPUBLIC 3100

m* TJT' 1

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
. 4631 South Ashland Avenue

Daktaras V. A. Šimkus L 1A Tala°do?J.,GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nu£ į? nud^lfl3 ik? 12
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 8 Teiejhone Plaza 3200

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼.
> Nedeliomis nuo 10 iki 12. Ofiso: Tel. Victory 6893

3343 South Halsted Street Rez. Tel. Drexel 9191
T,l. 140. DR A A ROTH

Rusas Gydytojas Chirurgas 
Specialistds odos ligų ir veneriikų ligų

i Ofisas 3102 So. Halsted St
J Kampas 31st Street
1 Vai.: 10—11 V. ryto, 2—4, 7—9 v. v.

I Nekėliomis ir šventadieniais 10—12

Gydytojas ir Chirurgas |===
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. Strikol’is

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 it 7—8
Setedomis ir nedaliomis pagal sutarti
Rezidencija 6631 So. California Ane.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą, 

3335 So. Halsted St 
TeL BOULEVARD 9199

Ofiso lt Rex
~ r"1,11 . .. ......."""
ei. Boulevard 59|4

756 W. 35th St
(Cor. of 35th « Halned Su.) 

Ofiso valandai: nuo. 2-4, nuo 7-9 
bfrdflfluįlai* r«aal ruurFį.

Advokatai

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kieki 

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A,A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 "TTel. Deatborn 7966 

. Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų TeL Hyde Park 3395

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge it 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ane. 
'Tel. Boulevard 2800 

. <R»z. 6515 $o. Rockipell 
Tel. Republic 9723 

l*,i ■ .» ■ »...... ■ "H»................ ' I ■ ...

So. Rockunll St.

k

dieną ir

t.

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St, prie Clark 
S*** VaJandoi 9—C

SanedSUo.*
B1»2S8122

’ ' t f

Tel. Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS
GYPYTPJAS IR 'CHIRURGAS 

3008 W. 59 St.
Valandos: Nuo 2 iki 5 vai.

m

M

Tel. Cicero 2109 ir , 859 J

Antanas Petkus 
i Graborius m rykai 

th ©t



SVEIKATOS SAVAITE PRASIDEDA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ACIU
Lietuvių Aviacijos Diena 

praėjo didesniu pasisekimu, 
negu kas nors dr.įso tikėtis.

Nors rengėjai turėjo tik dvi 
savaites laiko visam rengimo 
darbui — aerodromo pasam- 
dymui, programo sudarymui, 
aviacijos dienos išreklainavi- 
mui ir visuomenės supažindi
nimui su Antrojo Tranzatlan- 
linio Skridimo sumanymu, bet 
į aviacijos lauką vakar atsi
lankė tokia milžiniška minia 
žmonių, kokios Čikagiečiai dar 
nėra matę nuo , Letuvių Die
nos pasaulio parodoje.

Taigi šiuo tariame nuošir
dų AČIŪ visiems, kurie musų 
darbą parėmė!

Ačiū gerb. publikai už jos 
gausingą atsilankymą.

Ačiū visuomenės veikėjams, 
kurie padėjo mums surengti 
šią aviacijos dieną.

Ačiū p. J. F. Budrikiu, ku
ris šį rengimą skelbė savo ra
dio programuose ir parūpino 
garsiakalbius aviacijos lauke.

Ačiū People's Furriiture ir 
Progress Furniture kompani
joms už aviacijos dienos gar
sinimą per radio.

Ačiū visiems aviacijos die
nos darbininkams, kurie taip 
sumaniai ir sąžiningai atliko 
savo įvairias pareigas aviaci
jos denoje.

Milžiniškas šio pirmo musų 
rengimo pasisekimas tebūnie 
mums paskatinimu darbuotis 
toliaus, iki musų lakūnas Juo- 
azs R. James-Janušauskas bus 
išrengtas kelionei per Atlanti- 
ką į Kauną.

RENGIMO KOMITETAS.

Chicagos lietuvių biz
nieriai remia lakuna 
James-Janušauska

Peoples Furniture Company pa
sisakė remsianti kiek galėda
ma antrą skridimą Lietuvon

Stambi Chicagos lietuvių 
biznio ištaiga Peoples Furni
ture Company, su krautuvė 
mis 4183 Archer avenue ir 2536 
West 63rd Street pareiškė kiek 
galėdama remsianti antrą skri
dimą Lietuvon, kurį sekantį pa
vasarį įvykins žymus lietumis 
lakūnas Juozas R. James-Janu- 
šauskaes.

Į tą rėmimo darbą įeis ir 
aktyviai dalyvaus visi bendro
vės viršininkai, bet ypatingai 
J. A. Nakrošius ir T. Kezes. 
Jie rems sumanymą įvairiais 
jiems galimais budais. Peoples 
Furniture Company prisidėjo 
prie Lietuvių Aviacijos Dienos 
rengimo, skelbdama praneši
mus apie įvykį per savo radio 
programus iš WGES.

Kita stambi įstaiga išėjusi j 
James-Janušausko skridimo pa
rėmimą yra Progress Fu m i-1 
ture Co., 3224-26 So. Halsted 
st., nuo kurios aktyviai daly
vaus I. W. Kaledinskas. ši į- 
staiga garsino Aviacijos Die
ną per savo programus ketvir
tadieniais.

Nelauk iki kol reikės jūsų pilvuką 
ti ant ratukų pas gydytoją. Pasirūpink 
anksčiau.

Rugsėjo (Sept.) 27 d., trečiadienį, Lie
tuvių Auditorijoje. Pradžia 7 vai. vaka
re. Tėmykit programos sąstatą lietuvių 
laikraščiuose. Pirma diena bus tik mo
terims. Programa rengiama rūpestingai 
ir bus labai įdomi. Įžanga tik 10c.

veš

Sveikatos Savaitė 
jau prirengta 

su kaupu

ravo per visą programo po
pietį. Tas, suprantama, daug 
kuo prisidėjo prie Dienos pa 
sisekimo.

SPORTAS
pra- 
kad

Daugiau negu linksma 
nešti lietuvių visuomenei. 
Sveikatos Savaitė jau tvarkin
gai prirengta, šįmet Sveikatos 
Savaitė pasireiškia kaip ir tra- 
dicijinėje kryptyje daktarų dar
buotėje. šįmet prisiėjo pakar
toti Sveikatos Savaitę deliai to, 
kad, ačiū, pati lietuvių visuo
menė pareiškia savo pageida
vimą. Taigi, už surengimą 
Sveikatos Savaitės kreditas pri
klauso taipjau ir pačiai visuo
menei. Lietuvių Daktarų Drau
gija surengdama šią Sveikatos 
Savaitę išpildė pačios visuome
nės norą. Kadangi ši daktarų 
užduotis reikalauja pašvęsti la
bai daug laiko, energijos ir 
lėšų, tai rengėjai nustatė mažą 
įžangą, 10 centų.

Sveikatos Savaitė 
rugsėjo (September) 
vai. vakare, Lietuvių
joje, 3133 South Halsted St. 
Pirma diena rengiama tik mo
terims ir merginoms. Jau
niems vaikams patartina atsi
lankyti tik ant rengiavo vaka
ro sykiu dėl vyrų ir moterų, 
rugsėjo 29 d. Vieniems vy
rams rengiama paskaitos rug
sėjo 28 d.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
publiką pasinaudoti šia proga.

Sveikatos Savaitės Komisija:
Dr. T. Dundulis, pirminin

kas, Dr. K. Drangelis, raštinin
kas, Dr. F. C. Winckimas, Dr. 
V. S. Nares.

Dar apie Šarkio 
Levinskiu muštynes

(Pastabėlė: Sakau mušty
nės, ne kumštynės, arba bok
sas, nes Levinskis boksuotis 
nemoka).

Kai nuvažiavome, jau autų 
(ne lietuvišku, kuriais kojas 
apsivynioja į klumpes ki^a) 
buvo visur pilna. Vis dėlto 
mes prisivarėme pfįę |p|o fab*- 
riko ir sustojome. Kokios 16 
metų vaikėzas kvoterio pa
prašė. Pažadėjome duoti su
grįžę.

Pasileidome mimą

PATENTS
prasidės

27 d., 7 
Auditori-

Sugrįžta iš Lietuvos 
A. A. Tulys

“Naujienos 
iš North German 
kompanijos, kad 
Lietuvos Antanas 
išvažiavo Bremen
jo 18 d. iŠ Bremeno į New 
Yorką pribuvo rugsėjo 24 d.

gavo pranešimą 
Lloyd laivų 
sugrįžta iŠ 

Tuflys, kuris 
laivu rugsė-

rikoje ir 
literatas.
vaistinį

Lietuvoje 
Chicagoje

žinomas
užlaiko

J. F. Budriko Korpo
racijos garsiakalbiai 
Lietuvių Av. Dienoje
Žymus Bridgeport biznierius 

duoda daug paramos James- 
Janušausko skridimo suma* 
numui.

J. B. Budrikas, Budriko Kor
poracijos, 3417 So. Halsted st. 
savininkas parūpino visus gar
siakalbius, kurie buvo nau
dojami Lietuvių Aviacijos Die
noje, Lansing-Ford Airfort, 
Lansing, III. Jis teikė šiam 
sumanymui visą savo paramą, 
ypatingai padedamas Aviaci
jos Dieną išgarsinti per savo 
radio programos iš įvairių sto-

J.. F. Budriko muzikos ins
trumentų ir baldų krautuvės 
darbininkai suvedė įvairius 
reikalingus dratus garsiakal
biams aerodrome ir juos opo-

Laika* daug relikto 
prie patentu. Nerlal- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu • a v o 
sumanymą. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl tnatrakelfa. 
arba ralykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes unow to Ob- . . . 
rato a Patent” Ir "Reeord of ta- 
ventlon” formos. Nieko neimam 
už Informacijas kg daryti. Susl- 
railnSjlmai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargas, rapeetlngas pa
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGKLB

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Becurlty Savlngt A CommercUI 
Bank Bullding

(Dlrectly acrMS Street from Patent Office) 

VVASHJNOTON. D. C.

LISTERINE
reffeves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina .jūsų 
gerklę, kada bakterijos. ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kūne plauna 
gerklę su Listsrine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie neslplovė. 
Lambert Pharmacal Co., S t 
Louis. Mo-

Reduces COLDS

66%

buvo tiršta. Mano smulki ir 
elegantiška panelė, tarsi lakš- 
tingale tarp varnų, paskendo. 
Tik ( karšta jos ranka mano 
parankyje sakė, kad ji vis dar 
su manim.

Atsisėdome. Pirma, antra, 
trečia ir, rodos, ketvirta pora, 
boksavosi nuobodžiai — be jo
kio kolorito. Bet vis dėlto 
vienas mulatas (nesakau “ni- 
geris”, kad “draugai” bolševi
kai nesupyktų) visa širdimi 
džiūgavo ir Įiaurų vainikus 
jiems pynė. Matyti, kiaurai 
sužavėjo jį muskulų porodi- 
ja. O kelios , čia besėdinčios 
ponios stačiai akių nenu
traukė nuo šito mulato. At
rodė, kad beprotiškai magina 
jas juodas 
bolševikai, 
nias tiktai 
o viską
apart savo moterų, nes jos pa
siliks su negrais...).

Išeina Šarkis. Ovacjios 
drungnios. O kai išėjo Le
vinskis — visai šaltos.

Vis dėlto Levifiskis tuoj pa
sirodė vyru, taip sakant, ir iš 
liemens, ir iš stuomens, ir iš 
liaukų (glandsų, kaip Prons- 
kus sakydavo).

O Šarkis tai iš pat pradžių 
pradėjo, kaip sporto kritikai 
sako, scientifiškai boksuotis, 
tik ta jo “scientifika” kaip 
bematant sukiužo. Levinskis, 
mat, tuoj ėmė plačiais mostais 
kirsti, — tai visai panašiai, 
kaip Lietuvoje išsigėrę bernai 
kad vienas antram per 
kerta.
nyje — 
septynis
Levinskis pasiutiškai 
ir, būdamas labai stiprus Mo
zės sūnūs, mėtė mūsiškį Vy 
tauto sūnų, kaip vaikas pilkį-

žmogus! (Draugai 
eikite į negrų mi
sų savo moterimis, 
laimėsite, žinoma,

ausi
Šarkis atsigulė čiuži- 
pasilsėti.
kauntus

Patysojęs 
atsikėlė, 

mušėsi

iiiįnW

Sergio Carbo, laikraštinin
kas, vienas narių Kubos revo
liucinės juntos, kuri dabar val
do Kubos respubliką. « Jis yra 
karo ir laivyno ministeris.

sai romantišką pora. Ji glau
džiasi prie jo prikišusį savo 
galvą laikė, o jis, paėmęs jos 
raudonų plaukų pluoštą, šiltai 
juos bučiavo...

O visokie reformatoriai šne
ka ir šneka, kad, girdi, kumš
tynės sukelia žmoguje žiaurių 
jausmų.

Penktame raunde Šarkis pa
budo ir parodė gražios akci
jos. O septintame jis visai 
dailiai Levinskį aptašinėjo. 
Levinskis dabar buvo nuilsės 
ir pašlijęs. Tik reikėjo Šar
kiui daugiau atletiško aktyvu 
mo ir Levinskis butų gulėjęs 
matrase, kaip rąstas. Bet Šar
kis buvo surambėjęs ir pati
žęs. Jis visai nebesinaudojo 
savo senomis patirtimis ir. 
tartuip amatorius, griuvo ir 
griuvo į “ringės” virves.

Mano išmanymu, Levinskis 
laimėjo aštuonis raundus, o 
Šarkis — du.

Šiaip ar taip, bet faktas yra

faktu, kad milijonas dolerių 
(sako, Šarkis tiek turįs), vai
kai ir pati įdėda į boksininko 
kumštį ne jėgos, bet - 
mo. O todėl Šarkis 
laimėjo

- ištiži 
ir pra 

Dėde Tarnas.

CLASSIFIEDADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą, Mes taipgi taisome rynas, 
"down spoti“ ir visokį blekės darbą. 

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

Tik laiku atėjęs pirmojo raun
do galas ir, iš dalie!;, Levins- 
kio kudiškumas išgelbėjo šar 
kį. Kitaip — jis butų ir vėl j 
čiužinį kritęs ir visą dešimtį 
kalintų ištysojęs.

Kiti raundai buvo tiesiog 
gramėzdiški. Tiesa, Levinskis 
šiek tiek gyviau mušėsi, bet 
Šarkis — 
nei mušėsi
tik kaire ranka savo oponentą 
budinėjo — budinėjo, sakau, 
lygiai taip, kaip mano šuniu
kas badinėja savo snukučiu 
mane, pasiprašydamas 
laukan.

Patižusios (ypač iš 
pusės) muštynės mane
visai nebeimponayo, tai ir pra 
dėjau dairytis aplinkui.

I Nętoliese manęs sėdėjo vi

PRANEŠIMAI

i nei boksavosi 
Tiesą sakant, j h

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte čvertmetinis susirin
kimas įvyks utarninke 26 dieną rugsėjo 
1933, 8 vai. vak., Chicagos Lituvių 
Auditorijos salėje 3133 So. Halsted St.

Ant šio susirinkimo kviečiame visus 
atstovus. visas administracijas, visus 
Auditorijos šėrininkus, visus bonų savi
ninkus, korporacijos Auditorijos direk
torius ir bonų komitetą.

Svarbus dalykas apie Auditoriją bus 
svarstyta, todėl meldžiame dėl visų ge
rovės pribukite ant šio susirinkimo.

Tarnas Janulis prez.
M. Kad z taus kas sekr.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Tel. Yards *3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tnlesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
Halsted St. Chicago. III.B58

išleisti

Šarkio 
dabar

MADOS MADOS MADOS

SUGRYŽO 
Iš Lietuvos 

Advokatas

E P. BRADCHULIS
Attorney and Counselor at Law

3112 S. Halsted St.
Telephone Victory 2394

Ir vėl pradėjo praktikuoti visuose 
teismuose kaip ir pirmiau.

Furniture & Fixtures

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimas; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai. 4704-6 So. Halsted St.

PARSIDUODA mažai vartoti barai, 
priežastis pardavimo, dedu didesnius ba
rus. 4358 So. California Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

DIDŽIAUSI Pasaulio Radio išdirbė
jai reikalauja daugelį patyrusių “solde- 
rers”. Tiktai mergaitės, kurios turi 
paskutinio laiko patyrimą ant radios 
teatsišaukia. Mokestis 40c. į valandą. 
Nuolatinis darbas. Darbininkų Priėmimo 
Biuras, atdaras šeštadienio rytą.

GRIGSBY GRUNOW CO., 
5801'Dickens Avė.,

i

Naujausios mados rudeninė suknelė.x Geriausia tiks iš vienos 
spalvos sunkesnes materijos arba šilko. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38,

Sukirptos mieros 12,

2577

40 ir 42 colių per krutinę.
2540 —- r . ’ . _ ' ' _ - '

14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę
2979 ‘ ‘ ‘ 2 ‘ *

ba pliušo, 2 ir 6 metų mergaitėm
2527 —- T“ ' . 

nes su juo galima dėvėti hile kokią, nors ir seną bliuzką. 
8, 10, 12 it 14 amžiaus mergaitėm.

3272 — Suknelė iš dviejų šmotų, su ilgom rankovėm 
pasisiūdinti. Sukirptos mieros 6, 8, 10

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
įkutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Guli
ma^ pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Čhicago, III,

Paprasta, bet graži ir elegantiška bliuzka

Tinka iš bile sunkesnės mąterijos ar-

Vienas iš praktiškiausių rūbų, 
Sukirptos meros, 6

^Galima iš atlaikų
12 ir 14 metų mergaitėm.-

Mažai mergaitei, apsiaustas 
i.

Mokyklon eiti mergaitei suknelė

NAUJIENOS Patiem Dept.
' 1739 S. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No. 

Mieros per krutinę

(Vantas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst,)

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS {LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisi rašykite { musą įpulką

TEL. LAFAYETTE 1083 
t

2608 West 47th St.

CRANE COAL CO 
[ 5332 So LoNG Avr.r| 

TBU MMI9L4C Z MOi £3

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

Peter Conrad
Fotografuoju jusą na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos.

4357 So. Wastenaw 
Lafayette 1329

For Rent
ANT RENDOS krautuvė ir 4 kam 

bariai geroj vietoj tinka visokiam biz 
niui. Karštu vandeniu apšildomi. A 
Shatbaras, 2519 W. 69 St.

ANT RENDOS 60 akerių farma. Le
ment. III. Taipgi parduosiu ir biskį 
istako. Joe Grajauskis. 6230 S. Ratine 
Avenue.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas, išdirbta 
vieta, parduosiu pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

3456 S. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai siuvimo, va
lymo šąpa, geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
3 rūmai gyvenimui su maudyne, pigi 
renda. 4550 So. Wood St.

PARSIDUODA restaurantas labai pi
giai, 2 ruimai dėl pagyvenimo, biznis 
labai seniai išdirbtas. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. 1947 South 
Halsted St.. Chicago. III.

PARDAVIMUI grosernė su staku ir 
fixturiais. 5 kambariai gyvenimui. 4522 
S. Honore St. Tel.* Lafayette 5314.

PARSIDUODA alinė, 
na užeiga.

2649 W. 47 St.

KO JIS LAUKIATE?

lietuviška

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadiių? 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 iemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE




