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Slapta gaminasi lėktuvus, gink
lus, nuodingas dujas ir amu
niciją

CHICAGO^ —Thomas White, 
bartenderis alinėj 1959 W. Roo- 
sevelt Road, savo namuose 1025 
S. Seeley Avė., nušovė savo 
žmoną Lela. Esą jis savo na-
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ALBUQUERQUE, N. M., r 
25.—New Mexico gubernatoriui

Žeisti paslydus ir 
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Daug žmonių žuvo 
audroj Meksikoj

Smarkus uraganas 
Tampico, Meksikoj

MEXIC() CITY, r. 25. — 
Smarkus uraganas, 100 mylių į 
vai. greitumu perėjo per Tam
pico miestą, kiurio, pasak ži
nių, trys ketvirtadaliai liko su
griauti ir daug žmonių žuvo. 
Visoje apygardoje tapo paskelb
tas karo stovis, kad neprileisti 
plėšimų ir pasiskubinti su pa- 
gelba nukentėjusiems.
Daug žmonių žuvo aršiausioje 

Tampico istorijoj 
katastrofoj

MEXICO CITY, r. 25.— Char
les Drayton, Pan-American Air- 
ways lakūnas per radio prane
ša, kad tropinei audrai perėjus 
per Tampico miestą daug žmo
nių žuvo ,taipgi daug žmonių 
prigėrė patvinus upėms. Visoj 
apygardoj tapo paskelbtas 
ro stovis.

“Daug žmonių prigėrė”, 
ko Drayton pranešimas, 
nesuskaitytų nuostolių ir 
džiauteio vargo pasidarė

Vokietijos nazių val
džia slapta ruošiasi 

naujam karui

LONDONAS.—-“The People” 
dienraščio specialis korespon
dentas Berlyne praneša, kad 
Vokietija slapta rengiasi karui, 
kad būti prisirengusiai, jei 
karas kiltų. Tokį įspūdį jis j- 
gijąs bevažinėdamas po Vokie-

Militarizmo dvasia yra visur, 
sako korespondentas. O užpa
kaly to eina didelis 
mas amunicijos ir 
dirbtuvėse.

Slapta— nežinant
jungai—kanuolės, šoviniai, kul
kos, nuodingos dujos, lengvios 
tankos ir lėktuvai yra gamina
mi dideliame skaičiuje. Tankos 
yra gaminamos Breslau ir 
Mannheim dirbtuvėse.

šimtai greitų lėktuvų, neva 
civiliam vartojimui, yra gami
nami Bavarijos dirbtuvėse. Į 
24 valandas tuos lėktuvus ga
lima paversti į bomboms mė
tyti ir nuodingas dujas leisti 
karo lėktuvus.

Nuodingas dujas gamina 
Dresdeno ir Hamburgo dirbtu
vės.

Kitos dirbtuvės su paskubumu 
gamina šautuvus, minų mėty to
jus, bombas, šovinius ir ka
li Uoles.
Vokiečiai taikosi atsiimti Dan- 

zigo koridorių
Kokiam tikslui Vokietija da

ro šiuos karinius prisiruoši
mus? Nazių vadai prisipažinę

te

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

Lietus ir vėsiau.
Saulė teka 5:40, leidžiasi 5:- 
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audros, kurią valdžia skaito 
kaipo aršiausia katastrofa Tam
pico istorijoj. Karo stovis ta
po paskelbtas ir gelbėjimo dar
bas vedamas po kariuomenės 
priežiūra.

“Be tų nuostolių ,kuriuos pa
darė pati audra, dėl smarkių 
liūčių patvino Tamesi ir Pa- 
nuco upės, užliedamos didelius 
plotus ir vienus žmones užda
rė savo namuose, kitus gi pri
vertė bėgti palikus savo turtą.

“Tikimąsi, kad didelių Nuos
tolių padaryta miestuose ir 
ūkiams į pietirts iki Tuxpam ir 
plačioj jaustoj į šiaurvakarius 
nuo Tampico, kur tik 
perėjo”.

Kitos žinios sako, kad 
niai namai liko sugriauti, 
riniai namai pasiliko be
ir langų. Telefonų, telegrafo ir 
elektros vielos yra nutrauktos 
ir gyventojams neliko jokių 
susisiekimo ir susižinojimo prie
monių.

Tai jau antras šį mėnesį ura
ganas Tampico apielinkėj. 
mesniaine uragane irgi 
apie 100 žmonių.

korespondentui, kad yra pla
nuojami du svarbus pervers
mai.

Jie mano atsiimti Danzigo 
koridorių, kuris tapo atiduotas 
Lenkijai, kad Lenkija turėtų 
priėjimą prie juros ir kuris vi
są laiką buvo kivirčilj priežas
tis.

Sekamas gi žingsnis butų at
siėmimas Saar klonio, kuris 
dabar yra pavestas valdyti tau
tų sąjungai.

Tie planai, jeigu juos Vokie
tija bandytų vykinti, įtrauktų 
Vokietiją į karą su Lenkija ir 
Francija.

Ant kiek kari i tom ene palie
čiama, tai naziai Vokietijos ka
riuomenės aprybojimą bando 
apeiti steigiant taip vadinamą 
“darbo armiją”, į kurią jau
nuoliai yra imami metams laiko 
ir kur daugiausia laiko pralei- 
(Jžiama (kariniam iav^nSmuis^. 
Ta darbo armija ir yra pra
džia naujos konskriptuotos ar
mijos.

Korespondentas sako, kaip 
jam išrodo, Vokietija gali 
sirengti prie karo į šešis 
nesiims.

Nusižudė ištremtas 
Vokietijos mo

kslininkas
LONDONAS, r. 25. — Iš 

Amsterdamo pranešama, kad 
ten klinikoje, pašovęs savo sū
nų, nusižudė prof. Ehmfest, 
Vokietijos fizikas ir jirof. 
Einstein artimas draugas.

Lindberghai Mask 
voj

MASKVA, r. 25. —Charles 
A. Lindbergh ir jo žmona šian
die atskrido iš Leningrado j 
Maskvą. Jie nusileido 
upėj. Juos pasitiko 
sovietų valdininkai.

Abu lakūnai sakosi
Rusiją vien grynai asmeniniais 
sumetimais, kaipo privatiniai 
piliečiai.

Chicago, UI., Antradienis, Rugsėjo-September 26 d., 1933
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Dabar Leipzige, Vokietijoj, yra teisiami penki komunistai, jų tarpe komunistų vadas reichs
tage Ernst Torgler ir holandas Van Der Lube, neva už reichstago rūmų padegimą. Garsiausi 
pasaulio advokatai, jų tarpe A. G. Hays iš Amerikos, buvęs Švedijos premjeras Dr. Branting, 
buvęs Italijos premjeras Nitti ir daugelis kitų apsiėmė ginti kaltinamuosius komunistus, bet 
Vokietijos nazių valdžia to neprisileido.. Tada jie įvairiose Europos sostinėse buvo surengę 
savotiškus “teismus”, kuriuose jie aiškiais dokumentais įrodė, kad reichstagą padegė ne komu
nistai, . bet patys naziai, vadovaujant <Prusijos premierui ir reichstago pirmininkui Goering. 
Reichstagas buvo nazių padegtas, kad sukurstyti žmones prieš komunistus ir tuo pasinaudojant 

pravesti prieš juos nuožmų terorą.
< ' ' . N

READINGb Pa., r. 25. —• Du 
žmonės liko užmušti ir 22 su- 

apvirtus bu-

Suėmė rusus Man 
žurijos geležinke

lio viršininkus

Grand jury tyrinėja 
dar vieno poUtikie- 

riaus pajamas

Entuziazmas dėl naujo skridi 
m o Lietuviu Aviacijos Dienoj
“Lituanicos Antrosios” skridimas Lietuvon 
sekantį pavasarį sujudino visą lietuvių vi 

suomenę; tas pasireiškė pereito 
sekmadienio parengime

tiko naujas krizis, japonų vai-įvijęs, 6 paskui savo žmoną nu- 
domai Manchukuo valdžiai su-'-šovęs.
ėmus kelis Chinijos Rytų gele
žinkelio rusus viršininkus. Tas 
geležinkelis, kuris eina per; 
Manži.riją, priklauso pusiau Ru
sijai ir Chinijai.

Rusijos konsulas tuoj aus pa
davė aštrų protestą Manchukuo 
užsienio reikalų ministeriui, 
reikalaudamas suimtuosius ge- 
ežinkelio viršininkus paliuo- 

f 

suoti.
Suimtieji vyriausia yra kai

tinami, kad jie siuntę daug ge- 
ležinkelic vagonų į Rusiją.

Naujas Japonijos ui 
timatumas Chini- 

jos generolui

40,000 chinų maišti
ninką einą į Peiping

SHANGHAI, r. 25. — Padė
tis šiaurinėje Chinijoje darosi 
rusti, kur Japonijos kariuome
nė stovi prisirengusi naujam 
Chinijos puolimui. Padėtį blo
gina pačios Chinijos maištinin
kai, kurie ne tiek kovoja prieš 
japonus, kiek stengiasi kenkti 
Chinijos nacionalistų valdžiai.

Vyriausiu maištininkų vadu 
yra gen. Fang. Pradžioje jo ne
didelė kariuomenė išaugo iki 
40,000 kareivių, kurie veikia 
demilitarizuotoje zonoje. Japo
nai pariekalavo, kad jis iš ten 
pasitrauktų. Jis į japonų ulti
matumą atsakė, kad vyriausias 
jo kovos tikslas yra nugalėti 
Chinijos nacionalistų, valdžią ir 
kad laikinai jis yra priverstas 
veikti demilitarizuotoj zonoj, 
kur jį negali pasiekti Chinijos 
kariuomenė. Jis buk ruošiasi 
eiti j buvusią Chinijos sosti
nę, Peiping.

Peiping yra panikoj, ypač 
kad ir daugelis reguliarių Chi
nijos kareivių bėga iš armijos 
ir dedasi prie antb nacionalistų.

SHANGAI, r. 25.—Japonijos 
karinė valdžia paskelbė, kad Ja
ponija šeštadieny padavė ulti
matumą, sulig kurio, jei geri. 
Fang Chen-wu kariuomenė, ku
ri yra užėmusi nedidelį Hwaiju 
miestelį demilitarizuotoj zonoj, 
nepasitrauks iš tos zonos, ja
ponų 8-ji divizija ją “išnai
kins”. Fang turi pasitraukti 
iki rytdienos.

Japonai tvirtina, kad gen. 
Fang kavalerija, kuri susideda 
iš 4,000 kareivių, ne tik nesi
ruošianti trauktis, bet dar pa
sirodžiusi Miyun apielinkėj, 
kur yra japonų garnizonas.

Chiniečiai gi sako, kad gen. 
Fang slapta tarnauja, japonams 
ir jo veikimas taikomas daryti 
nesmagumus Nanking valdžiai, 
kad japonai galėtų išsiderėti iš 
chiniečių kokių nors finansinių 
atlyginimų.

WAYNESVILLE, N. C., r. Ž5. 
—Thomas Price, 65 m., New 
Yorko biznierius ir buvęs Paci
fic geležinkelio prezidento sek
retorius, liko nušautas kalnuo
se netoli savo dvaro. Du jo 
draugai, kurie kartu buvo iš
vykę jodinėti, liko pašauti. Juos 
puojė kalnėnas Dewey Porter, 
kurį nesenai Price buvo ap
skundęs teismui, 
sidavė policijai.

‘ ■

CHICAGO.—šiomis dienomis 
paaiškėjo, kad federalinis grand 
jury tyrinėja pajamų taksų re
kordus William H. Malone, bu
vusio valstijos taksų komisio- 
nieriaus ir kandidato į guber
natorius.

Buvo pašaukti liudyti trys jo 
draugai advokatai, kurie gau
davo • iš jo riebius džiabus ir 
paskui dalindavosi uždarbiu. Jie 
liudijo prieš grand jury labai 
nenoromis, visaip išsisukinėda
mi ir. už tą visi trys — Ellis, 
Bliu ir Tuttle, liko pašaukti į 
teismą pasiaiškinti dėl teismo 
paniekinimo.

MARTINSVILLE, Ind., r. 25. 
—John1 Laymon, 78 m.> papil
dė saužudystę. Sužinojus' apie 
tai jo Žmona irgi išgėrė r Uodų 
ir dabar yra arti mirties.

Perskrido skersai 
Ameriką j 10 valandų

NEW YORK, r. 25. — Ros- 
coe Turner nustatė naują trans- 
kontinentalio skridimo rekordą, 
atskrisdamas iš Los Angeles 
į New Yorką į 10 vai. ir 5Į,^ 
minutes. Tuo jis sumušė Jim- 
my Haizlip rekordą 10 vai. 19 
min.

Turner taipjau turi greitumo, 
perskridimo skersai Ameriką iš 
rytų į vakarus rekordą. Tą ke
lionę šiemet jis padarė į 11 vai. 
30 min.

Atskridęs į New Yorką jis 
manė tuoj aus skristi atgal į 
Los Angeles,
naują rekordą skridimo j abi 
puses. Tečiaus mfb skridimo 
atgal jis susilaikė delei Nepalan
kaus skraidymui oro.

Entuziazmas, džiaugsmas, ne
paprastas susidomėjimas lakū
no Juozo R. James-Janušausko 
žygiu1 į Lietuvą sekantį pava
sarį įsisiūbavo visuomenėje su 
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NA, kuri pereitą sekmadienį su
traukė negirdėtai didelę minią 
publikos į Lansing—Ford air- 
portą, kur toji diena 
nepaprastu, netikėtų 
mu.

15,000 .publikos,
virš 3,000 automobilių ir ke
liais trokais, užpildė užtvertą 
aerodromo dalį sauskimšai. Iš 
Chicagos, iš aplinkinių mieste
lių, Indiana Harbor, Gary, 
Whiting, South Chicago ir to
limesnių vietų sutraukė toji 
minia žiūrėtojų, susidomėjusi 
nauju4 tranzatlantiniu žygiu į 
Lietuvą, kurio naudai toji Aia- 
cijos Diena buvo surengta.

Policija, bilietų pardavėjai, 
bilietų rinkėjai ir tvarkos už- 
laikytojai negalėjo apsidirbti, 
kuomet tūkstančiai žmonių juos 
užklupo ir nedavė jiems m*- 
leisti rankų per kelias valandas. 
“Policija^7kuri^ tm?5jo rūpintis; 
kad uždaryti kelius į aerodro
mą, ir praleisti tik tuos auto
mobilius, kurie važiavo į aero
dromą, turėjo pasiduoti, nepa
jėgė atsilaikyti prieš didžiulį 
“rush”. Bet kol galėjo, polici
ja, vadovaujama lietuvio ser
žanto Antano Pauliaus iš Cook 
County Highway Police Home- 
wood stoties, dirbo pasekmingai 
ir įsijuosufci. Kuomet užėjo 
“grand rush” ir policija ir bi
lietų pardavėjai paliko bejė
giai, spėjama, kad į aerodromą 
ir į įvairius aerodromo pakraš
čius suvažiavo keli tūkstančiai 
žmonių neužsimokėję įžangos. 
Visi keliai buvo apstatyti auto
mobilių, ant kurių Aviacijos 
Dienos rengėjai, taip sakant, 
“neturėjo galios”.
Nuo 9-tos pradėjo važiuoti į 

aerodromą
Prie visų sunkumų prisidėjo 

dar ir tas, kad žmonės pradėjo 
suvažiuoti į aerodromą nepa
prastai anksti, apie 9 vai. ry
to. Buvo planutoj ama programą 
pradėti apie pirmą, todėl di
desnė dalis darbininkų, viso 
apie šimtas, nuvyko į Lansing- 
Ford aerodromą apie vienublik- 
tą, tikėdami, kad tai bus užtek
tinai anksti viską sutvarkyti. 
Ir kaip jie nustebo, kuomet jau 
tuo laiku rado kelioliką tūks
tančių žmonių ir ilgą virtinę 
automobilių. Minia jau buvo 
išsidraikiusi ir bilietų pardavė
jai vargu galėjo juos pasiekti. 
Matyt, kad prie to ankstyvaus 
suvažiavimo prisidėjo laikro-

■  ...................... .....................H.! I I I I ————

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

t, t į •* • t \ ■ • '• _;

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

NAUJIENOS
1739 Sb. HALSTED ST.

džių atsukimas, ko didelis skai
čiui nepadarė.

Toji milžiniška minia buvo 
didžiausias paskatinimas ir la
kūnui Juozui R. Jamse-Janu- 
šauskui, ir jo žygio į Lietuvą 
sekantį pavasarį su “LITUANI- 
CA ANTRAJA” iniciatoriams 
energingai varyti sumanymą 
prie realizavimo, nes visuome
nė jų pastangas rems, aukuos 
ir teiks visą savo moralę pa
galbą. Geresnių įrodymų, kaip 
sekmadienio Aviacijos Dienos, 
kad visuomenė susidomėjusi 
lakunu Juozu R. James-Janu- 
šausku, negalima reikalauti.

Su didžiausiu atsidėjimu, kar
tais Užimdama savo kvapą, su
šukdama iš nustebimo ar išgąs
čio, minia sekė programe daly
vavusių lakūnų nardymus ore, 
jų pavojingus manevrus, kelis 
tūkstančius pėdų ore, arba prie 
pat žemės, virš aerodromo. Ne 
iŠ vienų lupų ištruko tikras iš
gąsčio šauksmas, kuomet para
šiutų šokėjas šokdamas nuo 
skrendančio aeroplano sparnų, 
puolė kelius šimtus pėdų neati
darydamas parašiutą. Ne vie
nas maflč,kad pražuvo “naba
gas”, neatsidarė “parasonikas”, 
kaip kai kurie vadino parašiutą.

(Tęsinys šeštame puslapje)

Byrd ekspedicija iš 
plaukė į pietų po 

liaus apygardą
BOSTON, Mass., r. 25.

Bear, vienas iš dviejų laivų 
adm. Byrd ekspedicijos į pieti
nio poliaus apygardą, išplaukė 
šiandie. Jį išlydėjo pats Byrd, 
kuris ketina antru laivu, Ja- 
cob Ruppert, išplaukti už sa
vaitės laiko.

Laivai plauks pro Naująją 
Zelandiją į Bay of Whales, kur 
Byrd jau pirmiau buvo įstei
gęs savo stovyklą Little Ameri
ca.

Kaip pirmoji, taip ir ši eks
pedicija turi lėktuvų, kuriais 
skris prie pietinio poliaus. Bet 
daugiausia laiko bus pašvęsta 
tyrinėjimui pietinio 
apygardų. Tuo tikslu 
pedicija išvyko daug 
ninku.

Nąziai paleido Ber
lyno miesto tarybas

BERLYNAS, r, 25.— Prūsi
jos valdžia paleido visas Berly
no miesto ir jo priemiesčių ta
rybas. Tuo budu 1,200 žmo
nių neteko darbo. Dabar mies
tų ię visus jo priemiesčius val
dys 25 žmonių komitetas.

ArthUr Seligman šiandie stail 
giai pasimirė hotely. /l

V   (II III—  / f
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TORONTO, Ont., r. 25. Li
po trumpos ligos vakar Pysi
mi reOntari o ' augščiapfcio teis
mo teisėjas Raney H Tel. Canal 8500
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DIENAS

LIETUVOS ŽINIOS
Nelaimingi atsitikimai

DO PUR PART

3002 Pažerskis it Budriko

pasiekė 3003

VERI IKI $25.00

DYKAI

tiktai

Telefonai

Didd
INCORPORATED1.99

OUtLETAS TŪKSTANČIŲ BARGENŲ

3417 S. HALSTED ST

Atdara

BREMEN
EUROPA

duktė penkiolika 
mylėjo) ir negrė

Del Motetų 
Skaitykit

S. Rimkus it Budriko

Rimkus ir Budriko Radio

BLANKE 
TAI

Brangiais 
Kailiais 

Padabinti

49c 
vilnų

kad ji 
kuriuo

BOUlevard 8167
BOUlevard 4705

Ekonomijos 
Outleto
Kainos

B

ir su 
ketu

nerado 
visoms

arklys pasibaidęs ir pastūmęs 
Juonį į autobuso pu'sę.

Pine 
tuojau 
namus

iš $1.00 
dingą

KAUTAI
4.99
OUTLETO

ABRUSAI
Metinių Su

kaktuvių 
Specialas,

4- ,už 05c

Šiltu pamušalu 
ir pamušalų 

tarpeliuose

$9,98 
vilnų, dėl vyrų ir jaunų 
Su juostom ir pap-

KAUNAS.—-Jau seniai Prek. 
ir Ęramonėg banko akcininkų 
grupė iškėlė to banko buv. val-

2.99 — 3
VYRAMS

OXFORDAI
Tikra .dovana už .....

Skelbiu.ui Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

FIRANKOS 
Su kvajpane 
liats$ lyėrce 
/''49 c1 !s^asl

Adomas ir keturios 
Ievos

nešama nualpusį parade mergaitė. Lmė- 10 valandų kol paradas praėjo pro industrinio 
administratoriaus Johnson ir kitų žymesnybių estradų.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Brcmcrhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

BABY GRAND
RADIO

Prekybos ir pramonės 
banko byla

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuktt jeigu gali taip 

4 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra netvarus, tai jus flo
roms ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums. 
' Usterlne, dantų 

dantis nauju

kaime 
Augusto 

kuris Vfiikš-

Tarpustotyje Ku’žiai-šiauliai 
prie Lukšių sustojimo vietos 
rasta traukinio sužeista Abelių 
kaimo gyventoja Elzė Rėmu- 
tytė, 16 metų amžiaus. Nuken
tėjusi nuvežta Šiaulių miesto 
ligoninėn.

A* *
Rimpiškių ežere prigėrė Vy

tautas Bogoslauskas, 20 metų 
amžiaus, kilęs iš*• Panemunėlio 
vaisė., Alsatos vienkiemio.

Kvėdarnos vaisė., Papinaujo 
kaime žaibas mirtinai nutren
kė Juzefą Griškiepę, kuri sto
vėjo po medžiu, pasislėpusi nuo 
lietau's.

METINIŲ SUKAKTUVIŲ 
SPECIALS

Prie sukurtos 
džiovino rubus 
Pine išėjo ieškoti kitų 
gal ir laimingai

Stebėtinas Retorta su PAVEIKSLAIS

dybos nariams: M. Yčui, A. 
Prusu'i, šodei, Grigoniui, Alek
nai, Kelertui ir kit. už neteisė
tus darbus bylą. Ilgus metus 
marintai ir išsigulėjusiai stal
čiuose bylai galų gale atėjo ei
lė. Jau surašytas kalitnamasis 
aktas ir įteiktas kaltinamie
siems. Bus iššaukta visa eile 
liudininkų ir ekspertų.

ŠIS
PEN SETAS
SU KIEKVIENU PIRKINIU
IŠ $5.00 AR BAUGIAUSI

Atsiveskite savo draugus

Jurgis Pine ma
ne

NRA paradas New Yorke, kuriame dalyvavo virš 250,000 žmonių ir daugiau kaip 1,000,000 
žiūrėtojų. Paradas buvo surengtas parėmimui propagandos už Molinąjį Arą. Kairėj, Grover 
Whalen, New Yorko NRA administratorius, kuris šį paradą suorganizavo. Apačioj, policijai 
buvo daug darbo, kad sutvarkyti žiūrėtojus ir neleisti jiems susimaišyti su maršuotojais. De* 
ši nė j

Atsiveskite savo 
. draugus

kaime apie 
savo trobesių 
kaimo Emili- 
36 metų am

žiaus, lavonas. Spėjama 
staiga mirė nuomariu, 
ji dažnai apmirdavo.

Kidulių vaisė., Bosų 
Šešupėje nuskendo 
Dovydaičio sunirs, ? 
Čiodamas Šešupės krantai^ nuo’ 
jų nusklydo.

Varėnos vaisė., žilinėlių kai
me, pastatytas prie kluono sie-

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

buvo gudrus vyras ir 
pasistatė šiokius tokius 
iš dviejų kambarių, o 

kad nebūtų nuobodu* gyventi 
pasiėmė sau už žmoną vieną iš 
tarnaičių, rodos Sparks 
dįu. Kuomet Sparks pasijuto 

jis paėmė sau už žmo- 
Trekor,

vieninteliai šios pakrantės gy
ventojai.

Klimatas buvo šiltas, vaisių 
pakankamai, paukščių, žuvies 
ir savotiškos rųšies ožkų buvo 
pilna. Badu mirti nereikėjo, 
antra iš laivo persigabeno dau
gumą reikalingų daiktų ir nu
tarė gyventi iki kas nors nety
čia juos užtiks. .

Keturis mėnesius pagyvenę 
įsitiikno, jog jie gyvena kažko
kioje saloje, o ne žemyne ir 
yra atskirti nuo likusio pasau-

M etinių sukaktu
vių surprizas 1000 
dresių $1.00 ne
praleiskit; šios pro-

Visi gerai žino Robinzono 
istoriją. Ji įdomi savo nekaltu
mu, bet naivi savo turiniu, 
šiandien mums reikalingas nau
jas Robinzonas. Ir jei atsiras 
norinčių parašyti naują roma
ną apie Robinzoną, štai temai 
istorinė medžiaga.

Prieš 365 metus, Anglijoje, 
viešpataujant Elzbietai, vėl bu
vo prasidėjęs smarkus pirklių 
•veržimasis į Rytinę Indiją, kur 
steigė naujas sodybas, naujus 
prekybos centrus.

1569 metais keletas Anglijos 
pirklių gavo leidimą iš karalie
nės įsteigti naują koloniją Rytų 
Indijoje. Pirkliai, kolonizato
riumi ir busimos faktorijos vir
šininku parinko kažkokį poną 
Engliš. Gal jį parinko todėl, 
kad jo pavardė jau turėjo kiek
vieną įtikinti, jog tai anglas ir 
anglų sodybos, o gal kitais mo
tyvais, bet faktas, jog 1569 
met. balandžio 3 d. ponas Eng
liš su savo dvylikos metų sū
numi, 13 metų dukterimi, dviem 
tarnaitėm ir viena verge bei 
devyniolikos metų vaikinu Jur
giu Pine, kuris turėjo būti bu
chalteris, sėdo į laivą, kad iš
vyktų į paskyrimo vietą. Lai
vas, kuriame važiavo šie kolo
nizatoriai, buvo nedidelis, vos 
450 tonų, bet kartu su jais va
žiavo dar keletas laivų su ko
lonistais ir reikalingais Įran
kiais bei daiktais įsigyventi 
naujose nežinomose vietose.

Kelionė sekėsi puikiai ir tik 
apvažiavus Gerosios Vilties iš- 
kišulį kilo smarki audra ir lai 
vai paklydo jutoje.

Laivas, kuriame buvo Eng
liš blaškėsi audroje keletą die
nų ir pagaliau jo keleiviai pa
matė, jog jie vilnių nešami į 
kažkokius uolotus krantus. 
Abejoti neteko, jog laivas su
duš ir visi keleiviai turės nu
skęsti. Tuomet Engliš spalio 1 
dieną nuleido vienintelį luotą į 
jurą, į kurį įsėdo jis, jo sūnūs, 
kapitonas ir keli jurininkai rei
kalingi prie irklų. Gi vargšas 
buchalteris Jurgis Pine, tarnai 
-tės, verge 
duktė su jurininkais buvo pa
likti laive. Jurininkai nieko ne
laukdami šoko į vandenį, kad 
plaukdami pasiektų krantą, h 
ant dūžtančio laivo pasiliko tik 
buchalteris Pine su keturiomis 
moterimis.

Jie pasidavė likimui. Laivas 
keletą kartų smogtas vilnių į 
uolas prakiuro ir pradėjo pri
sipildyti vandeniu. Tai išgelbė
jo nelaiminguosius, nes laivas 
pasiekęs negiliai esantį dugną 
liko stovėti seklumoje ir aud
rai nurimus visi penki kėliau 
ninkai pasiekė nežinomą kran

uos. F.. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio programai 
Nedaliomis: W. C. F. L. 970 K.. 8 va|s ryte.ir J vai, po pietų., 

, W. A. A. F. 920 K., 1:30 vai. po piet.
Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K.. 7:30 vai. vakarais.

nėščia 
ną antrą tarnaitę 
vėliau jaunutę p. Engliš dukte
rį ir pagaliau vergę negrę.

Pats save pasiskelbė salos 
viršininku ir visų esančių bei 
busimų gyventojų patrijarchu. 
Iš užsilikusios biblijos jis aiški
no savo moterims dievo įsaky
mus.

Po šešiolikos metų saloje 
gyveno jau ne vienas Pine su 
savo keturiom žmonom, bet bė
giojo taip pat 47 jų vaikučiai 
įvairios spalvos: tai juodos, tai 
baltos, tai tarp šių spalvų kad 
per šiuos šešiolika metų pirmu
tinė tarnaitė pagimdė 13 kūdi
kių, antroji septynis, buvusio jo 
pono Engliš 
(ją labiausia 
12 kūdikių.

Bet ponas 
tyt žinojo, jog kraujomaiša 
labai pageidautinas dalykas, 
dėl visus savo gyventojus pa
skirstė į keturias gimines pa
gal motinas ir kuomet pirmas 
jo sūnūs suaugo, jis ji apves
dino su jo seserimi, t. y. ne 
tikra seserimi, nes ji buvo ki
tos motinos. Jis griežtai už
draudė, kad vestųsi tos pačios 
giminės, t. y. vienos motinos 
vaikai arba anūkai. Ir juo to
liau, juo labiau, aišku*.,, mažėjo, 
kraujomaiša. . .. .;

Salos neaplankė per visą 
laiką nei vienas laivas ir kuo
met Jurgis Pine sulaukė 60 me
tų amžiaus ir buvo prabuvęs 
saloje 40 metų jis sušaukė vi
sus salos gyventojus ir juos su
skaitė, jų buvo 565 žmonės.

Jie visi kalbėjo angliškai, 
buvo pamaldus, darbštus ir ak
lai klausė savo patrijarcho Jur
gio Pine. Sulaukęs 80 metų 
amžiaus jis paskutinį kartą su
šaukė visus savo gyventojus, 
kurių buvo jau 1789 žmonės ir 
paskyrė jų viršininku ir savi 
įpėdiniu savo vyriausią sūnų, 
kurio liepė klausyti kaip dievo 
pateptinio.

Pasiliuosavęs nuo adminis- 
tratyvių pareigų jis surašė vi
są savo gyvenimo ir salos isto
riją ir perdavė savo įpėdiniui 
liepdamas ją perduoti miršt
ant savo įpėdiniui iki atvyks 
kada nors koks laivas. Jei at
vyks laivas, tai perduoti šią jo 
surašytą istoriją to laivo ka
pitonui.

Bet ištisą šimtą metų šios 
Pine salos neaplankė nė viena 
gyva būtybė ir tik 1667 me
tais į šią salą užsuko netikė
tai vienas olandų laivas, kurio 
kapitonui Kornelijui von Sloe- 
ttęn ir perdavė Jurgio Pines 
parašytą istoriją jo anūkas.

TiA) laiku saloje buvo apie 
12,000 gyventojų, bet jie visi 
puikiai kalbėjo angliškai, tik 
retas iš jų bemokėjo skaityti 
ir rašyti.

1668 metais minėtas olandų 
kapitonas sugrįžęs parašė kny
gą: “Antro Adomo Gyvenimo 
Istorija”, kurią tais pačiais me
tais ir atspausdino viena Lon
dono miesto leidykla, bet šian
dien ši knyga ir pati istorija 
yra bibliografine retenybė.

St. žiemys. .

Trakų apskrityje, Semeliškių 
valsčiuje, Loicių 
150 metrų nuo 
rastas to paties 
jos Možuolienės,

4.000 Svederių ir bj^uzkų ..........
Flaneles Nakt. Marršk. už ..........
Mergaitėms šilkinės drepės ir 
Ensembles ............ ..........................
Bovelniniai blumeriai ir brassiers

ugnies issi- 
buchalteris 

kurie 
kran-

Metyirių -— Kūdikių 
Ateikit •— Taupykit

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOTD
130 W. Randolph St., Cliicago, III.

Gausite Dovaną!
KIEKVIENU PIRKINIU 

daugiaus, gražią nau- 
dovaną dykai.

DYKAI!!!
GRAŽUS FOUNTAIN 

SU STANDŲ,

Kretingos apskr., Kulių vai., 
Karklėnų km. daržinėje rastas 
pasikoręs 40 melų amžiaus dar
bininkas Jurgis Gruzdąs. Prie
žastis — nepasisekusi meilė, t 
Mirtinai autobusas suvažinėjo 

ūkininką.
Ryte Merkinės autobusas 

ties Ulanų kareivinėmis priva1- 
žiavo bestovinčius su vežimu 
du ūkininkus, kurs vieną iš jų, 
Jokūbą Juonį, mirtinai suža
lojo: kliudyta j galvą, nulup
tas kiaušas, smegenimis net ir 
geležys aptėškė j ę. Juonys mirė 
kelyje į ligoninę.

Juonio kaimyno pasakojimu, 
autobusas pravažiuodamas kliu
dęs sparnu, šoferis sakąs, kad

JUS ESATE KVIEČIAMI Į
CHICAGO MAIL 0RDER CO. EKONOMIJOS OUTLETO

METINES SUKAKTUVES
TIKRAS BARGENŲ JUBILIEJUS!

500 porų Moterims juodų Aksominių 
čebatukų .........................  99c
1.000 Moterims skrybėlių — pasirinki
mui Bile skrybėlė šiame Ekonomijos Out-

Depositas 
palaikys 
jūsų kautą 
iki Lapkri
čio 1 d. ;■

kūdikiams
2.49 iki 

EKONOMIJOS
KAINOS"

VYRAMS TAIPGI! IR JIE- GA
LI TAUPYTI ŠIOJ METINEI 
ŠVENTEI.
VYRAMS KAUTAI 
Grynų 
vyrų.
rasti' .......      .
VYRAMS APATINIAI RŪBAI 
1 ir 2 šmotų Ribiuoti .... $1.19 
SVEDERIAI. VILNONIAI 99c 
BERNIUKAMS VILNONIAI

KAUTAI 
didžio 3 iki 16

9 —— 4.99 
IŠĖJIMUI

Deja, nė vieno 
grįžęs pranešė 
rioms moterims, jog kol kas

Parodykite jiems
Ii bargenus!

Prasideda Šiandien 9 v. ryto
Neleiskite susitrukdyti ir atsilankykite*} šį pa- 
stebėtiną metinį išpardavimą. Didžiau- 
šią Bargenų šventę kada buvus. Atsive- 
skite visus savo draugus. Sutaupykite 
dolerius, dešimtukus ir centus laike šio 
jubiliejaus! Ateikite anksti. , \

MOTERIMS IR MERGINOMS <1 |U

98

KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI tą naują nepap
rastą rekordą su paveikslais. Budriko krautuvė tai vie
nintelė 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.
Radio Akordionistai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios. S
Akordionistai.
Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K.
Akordionistai.
-Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio 
Akordionistai, ___________________

RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vertės, 
tiktai už..................................._........

9.50
THOR Elektrikinė Skalbykla tiktai ^3750 

Elektrikinis prosas dykai su kiekviena skalbykla.

srsTT-T'jj,""1;

nos užkliudytas medis virsda 
mas užmušė ten žaidžiantį Ber
nardo Lebedniko 4 metų su-

•ntn tepalas, valo 
budu. Musu chs< 
o surado sustoto 
šveičia nedrasky* 
amale*' — tos stm- 
rįfefalios tapo W-

DideU tūbai Usterlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
sausite per tavo aptiekoriu. 
Lambort Pharmacal Ssint

DOVANOS DEL
KUDYKIŲ ___________

METINIŲ SUKAKTUVIŲ 
DRESĖS

Dresės dėl kiekvie- 
nos progos, sati- 
nos, flat, crcpos 

> j vilnonės ensembles
y TL ir naujoviškos ko-

mbinacijos. Netu- 
W r‘mC V’Sll 5a‘Zl1 fftSg&K visų, bet atsiras 

ĮSgĮrt I tinkama dėl kiekvie
) | nos. Daugelis ver- 

iki $7.98.
a Ekonomijos Ouile- 

tas s*l,l° Sias scn' 
sacingas dresese šia- 
me Metiniame IŠ- 
pardavime. Ateiki- 
te tuojaus ir pasi- 
naudokite šias pas- 
tebėtinaiš barge- 
nais. *

Iffi 2-49‘ Misti Vertės iki;'$7.90

CHICAGO MAIL ORDER CO
HARR8SON 6 PAULINA STS... MARSHFIELDI



KĄ ŽMONES MANO rug
Chicagoje

per

ĮSIGYKITE pakol dar turime

PARAŠYTAS KNYGAS

GreitaiVisiemsPadarome

BIZNIERIAMS

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

Gazo šildytojas

1739 South Halsted Street,

THE GEEVUM GIRLS
I VVOULDNT

no.tom

ŠILDY-
TOJAI

Senas naujieniets, drg. čar 
t iš Binghampton, N. Y. lan

^EY CAN 
KISS ME 
inStead?

52 galionų 
įtalpos

Full Pack W 
No Slack Fili

Snow 
White 
tprayed 
Cellu- 
lotd

toleto 
suo

šia

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom if lietuviš
kais antgalviais. 1

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Jūsų 
PATOGUMUI

SKALBIMO 
TUBS

WELL,YOU 
don’t t 
H AVĖ 10'.

Antradienis, rūgs. 26, 1933

MODERNIŠKA VIRTU 
VĖS SINKA

Kloseta kombu 
pilna 
$13.00

seconds. Visi ga- 
trumpam laikui

BALTI LIG

SNIEGAS

ŠAME PIUCEfe&r 
AS42YEARSAGO 

25ounces fbr 25$

GAY.YOU BABYVAMP! U" 
YOU TAKE CARE OP

"1 OWN FELtOwS\--AN‘llL 
L- UXX ATTER. \miNE!

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD<W
arti St. Louis Avė. Te!. Kedzie 8902

Vanos, lietaus it druskos vanos. 
swimming pool.

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

metų* 
piliečius 

stovis” ir 
privers- 

“garbini- 
vcrgijon 
laisvės,

Žodis į Lietuvos žem 
dirbių laisvės ša

lininkus

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

savo namuose komfortą ir 
Karšto vandens arba garu 

Aukščiausios rūšies

2118-32 S. STATE ST.
Victory 2464 

4606-08 WEST 22ND ST
Laujndale 24S4—Cicero 130

Speciali Atyda Telefono

Dvigubas misingi
nis coil šildytojas 
30 galionų įtalpos 
boileris .... $3.95

ŠILDYMUI PLANTAS PILNAI 
ĮRENGTAS

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

Įsiveskite 
vartokite 
Šilumos systemą 
boileriai, puikiausios materijolas. Įren 
gimo darbas ir geriausias užganėdini 
mas garantuojamas.

*) Tilžėje, jau du kartu vokiečiai 
Vydūną sumušė vien dėl stokos svetai
nės. Kelis kartus į musų visuomenę 
kreipėsi, kad tautos labui butų svetai
nė pastatyta. Jo balsas pasiliko šau
kiančio pustynėje. . ’ Musų visuomenės 
“vadovukai” paliko Vydūną vieną su 
priešais kovoti.

—Dr. A. K. Rutkauskas.

Į Simąno Daukanto, Vinco 
Kudirkos, Petro Vileišio pase
kėjus kreipiuosi. Mirusius im
ti už pavyzdį patartina, bet 
iš gyvų tobulybės pasiekusių 
patarimus priimti, juos vyk- 
dinti, šimteriopai naudingiau.

Kuklusis Mykolas Biržiška, 
o Mažosios Lietuvos laukinin
kams Vydūnas privalėtų būti 
visokio tautinio darbo tvarky
tojais. Geri lietuviai, šių dvie
jų Garbužių siūlomus suma
nymus privalėtų skubiai ir 
nuoširdžiai įvykinti. Jų-dvie- 
jų sumanymu pasisekimais 
musų tauta sparčiai žengtų 
gerovėn. Kultūrinis pasaulis, 
lietuviu pažanga gėrėtusi.

Kas neleidžia Jų nurodytais 
takais eiti ? Apsižvalgykime, 
kas ir kur mus veda? Karje
ristai, kaipo tokie, turi būti 
suprantami, bet karjeristai te 
nebando užimti Biržiškos, ar 
Vydūno vadovaujamas vietas.

Dabartiniai diktatūrai 
taikiniai, karjeristai, < 
kratiniai-kulturinį darbą dir
bančius asmenis, kad nuo 
laudies atskirti, visaip nieki
na, vienkart įkalba kad liau
dis siustų 
veikinimus 
kslams? Aatsakyma 
žmonių galv 
lencijos 
eiti.

ekcelencijai” pas- 
Bet, kokiems ti- 

kad per 
prie “eksce- 

malonių arčiau pri-

> pd. moderniš
ka maudynė

$32.50
Visi fikčeriai yra 
rantuoti įrengimai

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes 
aplikacijas.

Buy gloves wlth what 
it savęs

Mėr* reikalo mokėti BO® “ 
daurlau. kad »auU rąa dantų 
kolete. Llaterine Tootb Paate. 
didelis tūbas parsiduoda ui 
BSe. JI valo Ir apšauto dan- 
8s Be to raute sutaupiau

B, ui kurtuos raute auslpĮrk- 
U piriUaaltes ar k« kitų. 
Lambert Pharmaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Trukdyti tautos pažangą, su
keltų sentimentų užburtuose 
rateliuose, ar tai čerpias ašarų 
priverkiant žuvusiems didvy
riams. ar paminklų statymu 
įnirusiems, o gyvus palikti be 
apsaugos kol priešai musų 
didvyrius užkankins*), atsi
duoda senovės Budizmo sti- 
cizmu, visai nepritinkančiu 
20-tam amžiui.

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.

kosi su savo žmona Chicagoje. 
Neseniai apsivedė.

Sekmadieni buvo aviacijos 
lauke, dabar apžiūrinėja Chi- 
cagos įdomybes.

Celluloid 
sėdynės, 
kiasi kabliais 
žema kaina, 
rantuoti $1.69

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija šįmet vėl duoda vi
suomenei progą pasinaudoti ir 
papildyti savo žinojimą apie 
sveikatą, kaip ją įsigyti ir. už
laikyti. Taigi, gerbiamas skai
tytojau, nepamiršk laiką, kuo-

Bolled Rim, 42’ and 48” 
(•ink CO TB
only)........................................3

Kampinės sinkos, $16.50 
52 (tiktai sinka)
APRON. 42” $17.35
tiktai sinka ....

paėmęs paišiuką 
pažymėk ant kalendoriaus, kad 
Sveikatos Savaitė įvyksta 
sėjo 27, 28 ir 29 vakarais 
tuvių Auditorium.

šjmet bus geriau negu 
eitais metais, nes didesnė ko
misija dirba, būtent, Dr. K. 
Draugelis, Dr. T. Dundulis, Dr. 
A. Lauraitis, Dr. V. S. Nares, 
Dr. I. Simonaitis ir Dr. F. Venc- 
kunas. Matote kokia didelė ko 
misija ir pasitikinti gydytojai. 
Aš tikiu, kad visuomenė nepra
leis progos ir pilnai pasinaudos 
su taja Sveikatos Savaitės pa
moka.

Dr. G. I. Bložis,
A. L. Dr. D-jcs rašt.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Kulturon kilančioje tautoje 
visokiariopos pramogos, žais
mės atletikos disciplinuoti au
klėjimai neapsieinamai reika
lingi. Žemdirbių kraštui, že
mės chemija, ir visi su maisto 
gamyba bendri mokslai, biti
ninkystė, grybų auginimas, 
uogų ir vaisių nuo amaro ap
saugotas auginimas ir daug 
kitų su didele nauda, ūkio 
pagerinimai, turėtų imti pir
menybę ant “sporto”. Nūn, 
mokslan stumiami, tarytum, 
ūkio pagerinimui mirę. Nemo
kšos žemę dirba senobiniu 
budu, o inteligentija tiktai la
zdutę nešini “ponauja”. Šitas 
“ponų” gaminimas ir “ponų” 
garbinimas, peę diktatorinius 
dekretus, Lietuvai labai, labai 
žalingas.

Dviejų dalių skal
bykla su sunkiu 
plieniniu f r a m o 
standų, trap ir kiln 
nais už .....................

W1SSIG
Specialius! ii 

Ruiijoi

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

(^AW, SIS! 
\ HAvE A 
\ HEART’.

Lavatory 20x24 
in. pedestal tiktai

$13.95
pirmos rūšies. Jokių 
. Kainos yra tiktai

Kurioje šalyje per 
lųetus, prieš savus 
palaikomas “karo 
diktatūros dekretais 
tinas valdininkų 
mas,” ten žmones 
stumiami. Taip nuo 
nuo iniciatyvos, net nuo žmo
gaus pilietinių pareigų ats
tumtam žemdirbiui, eiti karan 
ir kovoti vien tik už “ponų” 
sauvalių, yra peiktinas žing
snis. Visai kas kita kuomet 
laisvas pilietis gina demokra
tiniai valdomą savo tėvynę. 
Diktatūrai dar ilgiau laisvę met tas viskas jVyks. Pirm ne

3945-47 LINCOLN AVĖ.
5912-26 W. GRAND AVĖ 

National 0066

Mair Orderių, Dykai pristatymas.

pa- varžant ir žmonių’ prie savi-'gu! užmirši, 
denio- valdybės neprileidžiant, bus 

vistiek, kas iš jo tiktai mokes
čius ima, ar “ponas” valdinin
kas, ar Pilsudskio “prosze pa
nas”, ar hunas. Bet “laisves 
ragavę vergais nebus”... Todėl 
rengkimės prie laisves Lietu
voje.

MHUONSOF POUNDS USED 
BV OUP GOVERNMENT

■ -

s!iras
1.
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PIRMAS ŽUVIS

VOKIETIJOS BOIKOTĄVIMAS

PRIE SUSKILUSIO LOVIO

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
UI. TaMonaa Canal 8500.

Girėno gimtą^e Vytogalos Įęftf- 
W ir Ųflynos parapijos miea- 
telyje, 1933 pi. liepos men. 
3Q d.

Giraites Žentas 
(J. Dziemedėlis)

Pašnekėkim apie tikėjimo 
dalykus.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

_ .. 2 __ ________ '__’ by
The Lithuanian NęwaPub. Čo.» Ine.

Apžvalga

Subscription Rates: r 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outaide oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy___________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU. undar th» act of 
March 8rd 1879.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday
Lathuanian Newa ru&. uo., 
1739 South Halsted Street 

Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

P-le M. Čilvinaite pareiškė 
Upyniškių vardu užuojautų, 
žodžiais:

Užsisakymo kaląjįt
Chicagoje — pažtu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams _ _____
Dviem menesiams ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7,00
Pusei metų ______________   8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem menesiams _________  1.25
Vienam menesiui ...........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ------------------------  $8.00
Pusei metų ------   4.00
Trims menesiams ---------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

________________ CfaiM, iii

Lietuvos Naujienos
Antrą^jenis, riigą, 26, |933

Transatlantinių Lie 
tuvos lakūnų Da

riaus ir Girėno 
paminėjimas

(Tęsinys)
Baigęs savo kalbą p. Šlapi

kas iškėlė šiuos sumanymus:
1). Vytogaloje pasodinti Gi

rėno ąžuolą.
Lietuvių Aviacijos Diena pavyko geriau, negu buri Pąsta'yHJo g^je - 

vo tikėtasi. Stambiausioji jos yda buvo ta, kad jos di- r 3) pakeisti Vytogalos kaimą 
durnas toli pranešė rengėjų viltis ir planus. —Girėno kaimu,

Lietuvių parengimai Chicagoje (ir kitur) papras- 4) surinkti kiek galima 
tai prasideda viena arba dviem valandom vėliau pa- dmjgiąu laikraščių, plačiau 
skirto laiko. O čia programas reikėjo atidaryti prieš !’aslu®uJ .aPle Dariy ir G15e?^ 

. , F 6 J J ir patalpinti Vytogalos mokyk-
pirmą valandą. . . . - los knygyne, kad jaunimai

Nežiūrint to, kad buvo paskirtas skaitlingas būrys galėtų ir laikui praėjus sekti 
darbininkų prie įvairių pareigų aviacijos lauke (daugelį tikras žinias apie juos;
tų darbininkų reikėjo tenai nugabenti troku ir todėl jie pasirūpinti, kad Dariaus 
negalėjo atvykti laiku), tą galingą minią, kuri atvyko hr Girėno fotografijoj butų 
į Lansingo aerodromą, jie negalėjo aprėpti. Nuo vieno Vytogalos pradž. mokykloje 
galo sustatytų automobilių iki kito buvo apie mylia Skubintos tarp kitų Lietuvos 
kelio. Susisiekimą tarpe tikietų pardavinėtojų ir įvai- d iški]
nų pozicijų aerodrome, kuriose dirbo komiteto nariai, rašymą nusiųsti Amerikos 
tebuvo galima palaikyti tiktai nuolatos siunįinėjant iš laikrąščiams;
vietos į vietą mašinas. 7) užpirkti už Dariaus ir

Šitos aplinkybės, o taip pat grasinęs lietum oras, Girėno sielas pamaldas Upy- 
neleido rengėjams išvystyti savo darbą kaip reikiant. P10® baznyc’oje.
Tačiau su tais šaltiniais, kokius turėjo komitetas, bu- L ,uvo pcrs aitylos u upjau- 

vo atlikta, rodos, viskas, kas buvo galima. Sekmadienio “Atlanto nugalėtojui 
rengimas buvo milžiniška demonstracija už tranzatlan- Stasiui Girėnui-Girskiui, 
tinio skridimo sumanymą.

Kaipo publikos sentimento išbandymas ir kaipo pir
mas šūvis čikagiečių pradėtoje kampanijoje, Lietuvių 
Aviacijos Diena buvo nepaprastai sėkminga.

tragingai žuvus Lietuvos 
garbei, jo broliui įr gimi
nėms giliausią užuojautą 
reiškia Skaudvilės valsčiaus 
viršaitis — V. Tarybą.”

ir
.“Mes Skaud vylės visuome

nė, įvertindami Lietuvių tau- 
Anglijos darbo unijų kongresas nutarė paskelbti I Jai. užsipelniusio ir didvyriš-

i n x ir i • i - m i • x x • i • kai žuvusio tos apylinkės did-boikotą Vokietijos prekėms. Tok} pat nutarimą paskuiI ri() Stasio Gir^ reiškia. 
priėmė ir Tarptautinė Socialistų Konferencija Paryžių- mc giną užuojautą Atlanto 
je. Bet reikia pasakyti, kad tarpe organizuotų darbi- nugalėtojo Girėno broliui ir 
ninku įvairiose šalyse, lygiai kaip ir tarpe kitų pažan-1 giminiečiams.” 
gių žmonių nėra vienodo nusistatymo tuo klausimu.

Vieni mano, kad boikotas yra geriausias įrankis 
kovoje su Vokietijos “nacių” barbarizmu, tuo tarpu kai 
kitiems atrodo, kad boikotas gali daugiau pakenkei 
tarptautiniam judėjimui prieš hitlerizmą, negu atnešti 
naudos.

Pastarieji argumentuoja daug-maž taip: Hitlerio 
despotizmas anksčiau ar vėliau turi susmukti. Bet jei
gu kitos šalys boikotuos Vokietijos prekes, tai dabarti
niai Vokietijos valdovai turės ant ko suversti kaltę už 
savo nepasisekimus. Jie sakys, kad ne kvaila Hitlerio 
politika, bet svetimi priešai užtraukė ant Vokietijos fi
nansinius ir ekonominius nepasisekimus. Tuomet Vo
kietijos žmonės, kurie apie užsienius žino tiktai tiek, 
kiek “naciai” praneša savo spaudoje ir per radio, gali 
pasidaryti dar aršesni šovinistai.

Taigi šis klausimas turėtų būtį visapusiškai išdis- 
kusuotas. Tuo tarpu betgi nematyt, kokį kitokį ginklą 
prieš “nacių” barbarizmą gali pavartoti kultūringoji 
žmonija, jeigu ne boikotą.

Amerikos komunistų partija 
mini savo 14 metų sukaktuves, 
šita proga jų spaudoje prirašy
ta ilgiausių manifestų, atsišau
kimų ir tezių. Bet po tais žo
džių kalnais slepiasi tuštuma.

Ką gi vadinamų komunistų 
partija per 14 metų savo gy
vavimo pasiekė? Kaipo organi
zacija, jį yra menkutė. 1919 
m, komunistai atplėšė nuo par
tijos apie 60,000 narių (kaip 
jie patys gyrėsi). Šiandie jie 
vargiai beturį savo organizaci
joje 6,000 narių.

jie bandė paimti po sgvo va- 
dpvybe. darbininkų unijas, bet 
iŠ to nieko neišėjo. Vietoje už
kariavę” unijai komunistai 
skaldė jas ir steigė savo para- 
lėta unijas, kurioj betgi, Vos 
apėjusios užgimti, pakrikdavo,

ir dabar jokių “revoliucinių” 
unijų f ak tinai nėra.

O kaip su “revoliuciniais” 
komunistų principais, vardan 
kurių jie 1919 metais skaldė 
Socialistų Partiją? jfe sakė 
tuomet, kad nereikią dalyvauta 
rinkimuose j “buržuazinius” 
parlamentus, kad nereikia 'ko
voti už įstatymines reformas 
(socialinę apdraudą ir t. t.), 
bet reikia tik ruoštis prie “tuo- 
jautinio” valdžios nuvertimo. 
Visį žino, kad tų savo princi
pų komunistai seniai atsižadė
jo.

Tai kokią tuomet jų gyvavi
mo ' prasmė? Į šitą klausimą 
jų ilgi “jubilęjįniąi” pareiški
mai neduoda jokio atsakymo. 
Skąįtant jų aprašymus savo 
praeities randi įtiktai, kad jie 
be paliovos riejosi, pešėsi ir 
skaldėsi tarp savęs. Todėl ten
ka pasakyki, kad komupįstų 
partijos, atsįradimas Amerikoje 
buvo visai bereikalingas. Ji gy
vuoja tiktai dėlto, kąd jie nO’l 
moka numirti. »

musų didvyrio 
įr giminiečiai,

—Brangus 
broli Petrai 
leiskit man žodžiu pareikšti | 
Upyniškių vąrdu gilią ' Tams
toms užuojautą. DOvanokitę, 
kad' minėdami musų apylin
kės sūnų Girėną, reiškiame 
sąyo jausmus ir tuo bųdu 
draskome jūsų širdies žaizdas, 
bet tikėkite, kad mes, jei galė
tume, tai mielai' išimtumėin 
tą didelį skausmą iš jūsų šir
džių ir persidetume į savąsias. 
Negalėdami Tamstų širdies 
skausmų sumažinti, prašome 
priimti širdingą musų užuo- 
jautos žodį ir prašome, kad! 
Tamsta nuvažiavęs į Ameriką,! 
pasakytumei savo giminėms! 
ir visiems lietuviams, už jurų 
marių, kad tų balandėlių, ku
riuos išleido su drebančia šir
dimi, mes liūdime drauge.”

Upynos pašto viršininkas p. 
Videris, pasiūlo Upynos mies
telį pakeisti Girėno miesteliu. 
Pasiūlymas atmestas. Nutarta 
Vytogalos mokyklą pavadinti 
Vytogalos-Girėno pradž. mo
kykla.

Vytogališkiai statydami pa
minklą, tariasi su kitais komi- 
tais ir stato sutartinai. Pa
minklas stątopias pirmiau 
Vytpgąjoj, p paskui Skaudvi
lėje,

Po iškilmingo posėdžio su
giedojo tautos himną.

Žuvusio karžygio 
brolio ir Vytogalos 
mokyki, mokytojų p. 
pastangomis, buvo 
vakarienė. Dalyvavo 
žmonių. Buvo'svečiai ir Girė-I 
no giminės. Per vakarienę p. 
šlapikas surinko 20 litų už
pirkimui pamaldų, Dariui 
ir Girėnui. Dar buvo Qireno 
broliui Petrui padainuota ke
letą liaudies dainelių.

šio paminėjimo atspausdin
ta 15 egzempliorių. Po vieną 
egzempliorių išsiųsta.

Dariaus ir Girėno, Upyne 
ir Vytogalos kaimų, paminėji
mo

pasidaryti sau dangų čia, ant REIKALAUJA DIDELIO KA- 
žęmės). | RO LAIVYNO JAPONIJAI

Apie krikščionis demokra
tus (kunigų politinė partiją, 
kuri va|dė Lietuvą 6-7 mętus) 
kun. Tumas sako, kad jie iš
sivystė iš leiikų Zvviązek Kato- 
licki” įr kad krik. dein. “Baž
nyčios laisve — didysis jų ti
kėjimo artikulas” (Vaižg. 
Raštų III t. 17 pusi.).

Ką reiškia ta “bažnyčios 
laisvė”? Viduramžiais bažny
čia, t. y. kunigija, tyrėjo did
žiausią laisvę. Rymo papos 
karūnuodavo karalius, degin
davo ant layžų moksHnįnkuą 
“eretikus” ir darė ką tik norė
jo. Inkvizicija žydėjo ir §iąy- 
dįęiV visų

Girėno 
pradžios

surengta 
apie 40

rūšių dvasininkai 
norėtų tokios “bažnyčiai” (su
prask, kunigams) laisves. | 

Kun. Tumas, kuris nors ir 
nevisai Rymui ištikimas, dasi- 
tarnavo kanauninko laipsni, 
tokios bažnyčiai laisvės ne
pripažino ir nereikalavo. j

Lietuvos kunigų (kr. dcm.) 
politiką, kun. Tumas vadina 
tikėjiminiu sektąntįzmm tikė- 
jinui sektantizmu, tikėjimo at
skala (toj pat vietoj).

Aklas tikėjimas, supančio
tas protas, kuriam nevalią 
galvoti, protauti iv savas išva
das daryti — gimd° pepęo- 
taujančius ir atkaklius fana
tikus. Taip yra katalikų, bol
ševikų ir kitų tarpę. Negal
vok 1... Savo išyądų nedaryk I 
Nes ką' jums sakau — yra do-! 
gina, aksioma. Dogma, aksi
oma todėl, kad taip pasakė 
popiežius, Leninas, Stalipaą 
įr tt.

Aklo tikėjimo žalą kun. Tu
mas suprato ir todėl jis drą
siai sako: “Tikėjimas davė 
trapistų, kurie ištisai yra atsi
dėję darbui; davė adomitų, 
kurie ištisai darbą ląuk meta 
(tai didžiuma kunigų ir da-

SBBMi

sekretoriatas: 
Alutis Aleksas, 
Stasė ęiluingitė, 
.Jadzė Žyitiaptaitė.
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Trumpai apie viską

iu jos a-

spaudos
mases

Kažin kodėl musų pažan^ 
giojoj spaudoj vengiama ra
šyti apie tikėjimą, dievus, čyš- 
čius, pekląs ir abelnai ąpįę tos 
srities įvairius agentus.-

Iš Amerikos lietuvių laik- 
raštijos “Keleivis”, tur būt, 
užima pirmą vietą, kur drą
siai talpinami antireliginiai 
straipsniai; straipsniai — pa
remti mokslu, faktais, o ne 
tuščiomis svajonėmis apie 
dangaus migdolus.

Net bolševikų “Laisvė” įritu- 
loniau puola laisvos minties 
žmones, negu tikybą 
geytus,

Bet pažangiosios 
priedermė yrą vęstį
prie susipratimo, prie politi
nės santvarkos pąkeitįm°> 
prie savo būvio pagęrįnimo. 
O būvio mes nepagerinsime 
tol,. kol minių protas, jos 
vaizduotė vaizduosią sau dan
gaus gerbūvį arbta pragaro 
kančias. “Kentėję čia, o už tai 
po smęrt gausi dangaus ka
ralystę.” “Jei dievas davę kry
želį (suprask, vargą) nešk jį 
kantriai, nes tokią dievo va
lią”. “Ką dievas myli, tam ir 
kryželį duoda.”

Jai tokias frazes mes girdėk 
Įjopi ir tebegirdime nuo “Die- 
|vq tarnų”. Tokių frazių žio
gelis prisikiąųęę? Miu bydu 
nę $|ps prieš sąvo, Md ir did’’ 
žiw W
kąs priešintis savo ponui.

yn “šv- 
Pranciškaus” “lų-ostva” arbę 
"zokonas’\ čia susispietę vi
sos senmergės bobelės ir vie- 
ųąj, įitas “ųobąžnas” senis, 
šis *‘zokonas” turi ir savo “tė
vus” “zpkopiųkuj” pranciško
nus.

Nors jię 'nieko naudingo 
žmonijai neveikia, bet pinigų 
turi netik duonai, bet leidžia 
ir savo ^gazietą1’ šv. Pranciš
kaus "Varpeliu” vadinamą.

Kokios tęs “zpkoniplįės” — 
mątyglm jų palies “Varpe
lių”, m. N. 5 kgT jaunas 

!“|ęyąj”, Tąšydmųąj skundžia
si:

"Senas prelatas kartą man 
sakė:

— Nė nebandyk priversti 
tretininkes giedoti, jos nepa
giedos nei vienos giesmės!

— Kodėl gi?
— Et! Jps neįpratusios, 

neturį baisa, senos!”,
Taip apie tas, vargšes, da

vatkėles atsiliepia ir taip jas 
vertina net pats prelatas.

Vienok ir tų senų mergų pi
nigai |inka. štąi joaažas ^ąra- 

|šas apkų:
“Kąd darinę gautų, aukoja 

. Kąd atgaučiau pra
rastą Dięvp malonę, aukoju 
10 lt. Prašant malonių, auko
ju 10 lt. Prašant patvarumo 
sunkiose gyvenimo apystovo- 
sę, aukoju 10 R. Uz dviejų 
ąspiepų ir visų šv. Prapciš- 
kąų$ "Varnelio” skaitytojų 
§velkątą, aukoju 2Q Jt Kad 
pagytų skaudanti koją ir ap- 
turęll uąųjų pįęvo ųialonią 
aukoju 10 It. Pra^aųt svęika- 
(PS Ir gerų pąsįsekimo savų 
vyrui, ęųkoju 20 lt. Už mane 
ir už mano šaipią, aukoju 7 
lt, Mųsą intęnęįja, drauge au
kojame 3 lt. Prašant laįmin? 
gos mirties. Už sielas skaity
kloje. Kad akys ir ausys iš
gytų, aukoju 3 lt. Už gimi
nių sielas skaitykloje, auko
jau! 2 R. 10 et. Kad Dievas 
mau duoįų kantrybes,' brolis 
atliktų išpažintį ir kad Dievas 
duotų visai šeimai Pvąsią šv. 
ir m«U pasitaisytų iš dvasinio 
apsilidimo. Kad gaučiau tar
nybą. Prašant kantrybės ir 
laimingos mirties. Už visą 
kongregaciją. Kad išgytų 
skaudanti koja, aukoju 10 lt, 
Kad mano vyras ir supus dar" 
bo gautų, aukoju 10 lt. Už 
ąsmenis, kurie apleidžia šy. iš
pažintį, aukoju 7 lį. Prašant 
sveikatos, aukoju 5 It. Prašant 
sveikatos ir vieno asmens at
sivertimo, aukojam 4 lt. Pra
šant ligoniui sveikatos aukoju 
5 lt. Prašant sveikatos, auko- 

pH 2 lt”
Sąkoip, Lietuvoje žpionės 

pętprį kuo užsimokėti dakta
rui, tpdėl darniausia apseina 
be jo. Netiesą. Čia figūruoją 
net 20 litų suma, kurią atidą- 
vę knnigapis, kąd tįę potęriais 

I išgydytų jos vyrą.
Į Apart šito “biznio”, apąrt 
“pąmačlyvo” ŠV. Pranciškaus, 
Lietuvos Įmnigaį geru daktarų 

I padarė dąr iš ŠV. Ąptaną.
Jis gydę “dpona” ir kaip 

matyt iš "Varpelio” (visos ci- 
Diise sakes- *Ptos inrios iš “Vąrpelio” 1933 Llfdamai j ">• 898- N. 5), jis tos 

’dponos dnng suvalgo.
Tik vienaip šitąni num. 

“duonai” jis gavo 644 litus 
(be anskčiau išvardiptų).

Apie “daktarą” Antaną pa
tys aukotojai taip atsiliepia 
(parinkau tik Rjomesplug G. 
ž.): ‘

. “Marislava* ^piįkią įr pa- 
Girdi, spnku rasti vojingą |įgą ąpsįrgad

' T ■"’»»»■•* r% T" TF4*rv r‘- n

Japonijos karo ministeris ąd- 
mirolaą Mineą Ojsųmi, kuris pę- 
senąi paskelbę, kad Japoniją 
reikalaus pakeisti esančias su
tartis dėl kąro laivynų didumo 
taip, kad Jąponįja galėtų turė
ti karo laivyną lygų Jungt. 
Vaišijų ir Anglijos laivynams-

'i ■ 1 ■'* ■«*' . ... .
Vienoj progimnazijoj, Lietu

voj, ir dabar dar direktoriau
ja kunigas (vietų ir asmenų I 
pavardes apleidžiu). Jis yra 10 litų, 
baigęs aukštuosius mokslus, 
turi daktaro laipsnį.

Taigi mąnp draugas ir pasi
rinko šitą kunigą, kad nekuri 
riąis kl?usimab sužinojus jp 
nupųipųę. Taip geriausią yęą 
išpažintis. I

Kartą drangas nuėjo pas tą 
Hw»8e Upsžintįęs. ĄUifeo vi- 
su§ formalupips iy... tylį. HKą 
.nusidęjaį, sakykpratarė 
spąyįedninkas. “Nežinau ar 
nusidėjau ką aę nę — atsako 
japi draugas- (Jis, tięsa, yra 

vatkų, kurie pratę kitų už- labąį geras žmogus: duospus, 
G. nevalgo męsos, gipinąstikųp- 

jasi, pusplikis vaikšto, gręti- 
nąęi Hąrčiąu gamtos” — pa, I 
tilfras> ket sąmoningas prole
taras).

Ir čiį jis dradeda aiškinti,! 
kad ncsimeldžįąs, t. y. nei po
terių, nei rožančiaus, nei mal
daknygės jis neimąs nei į ran
kas. Sako, nepripažįsta jų. 
Ir, girdi, jęį mąn kuomet bū
na tąm tikras ūpas, aš pasi
meldžiu savotįškąi — sutveriu 
savo maldą.

Kunigo tuoj suprasta, kad 
jis turi reikalą ne su papras
tų — nęląvintu žmogum, bet 
su intclįgęųtu.

Pasakyk tą “grięką” jis pa
laikė ne nuodėpie įr pasakę, 
kad rašytosios ipald°s ir viso
kie karplęliaį taikomi nelavip- 
tąm žmogui,' kuns pats nesu
gebąs maldos sukurti

nupi^ęj ąj, ąaĮęylę!’’ -

dirbta “dešimtine” misti.
ž. (J. D.); davė iparmonų ąr| 
kitaip vadinamų, kurie darbui 
tepripažįsta vartotiną gyvą 
žmogaus pajėgą, ne gyvulių ir 
ne mašinų (kaip senovės bau
džiavą, kurią taip'stropiai pa-| 
laikė ir kunigai S. Ž. (J. D.) 
Ko tikėjimas nėra davęs! As
ketų tikėjimą ir ištvirkėlių ti- 
kčjipią; kuo smarU*aW° vai' 
sympsį dėsnį (žy<|ąi) It abso‘ 
lįučio nysituręjįmo (celiba
tas) ; ką vieniems įkvėpė gar
binti, kitiems keikti, ir taip be 
galo” (Vaižg. rašt; III 
pusi.).

Argi norite dąųgiau, 
: kunigas kanauninkas 
daug teisybės pasakytų 
patį tikėjimą?

Iš tikrųjų, ir yęįsimosi 
nį ir susiturėjimo (nors tokio 
prąktikoj veik nęra), palaikė, 
skelbė, ir tebeskelbia kunigąį 
— tikėjimas. “Turėk vaikų 
tiek, kiek tau Dievas davė!” 
—- skelbia, kiekvienas kunigąs, 
Bet kaip tu, darbininke, sayo 
armiją išauklėsį, išmaitinsi — 
tas ' kunigams neapeina. Ram 
ka į ranką su jais eina ir viąą 
buržuazija.

“Dauginkitės ir platinkites” 
...Bus daugiau darbo rankų, to 
jysų rankos bus pigesnės įr 
kapitalistui (šykių ir kuni
gui) atneš daugiau pelno.

Štai kodėl tikėjimas ir ka- 
pitalas piestu šoka prięš lega- 
lę gimdymo kontrolę, nors pa
tys ja naudojasi seniai ir plą- 
Čįąįf
' Kito kunigo nuorponė apie 
Diepų ir tikėjimą.

Vienas gerų mano draugų, 
dar mokyklos supte, pasižy
mėjo savo bedievybe. Tais 
laikais aš buvąu dar karštas 
katalikas ir pats rengiausi bu- 

|ti kunigu, Taip dąlykams stp-,

t. 17

kad 
tiek 
apię

Vot T<odel mes, darbo‘klasė, 
šiandien nevieningi. Vot kodėl 
ant musų milijonų sprandų 
jodo saujalė buožių, kuriems 
visom keturiom padeda viso
kio plauko dvasiškija.

Aš esu atviras. Aš visupipet 
ir visur pasisakydavau ką 
man protas diktuoja. Reikėjo 
tik nuduoti gerą kataliką, ir 
aš krkiščionių demokratų lai
kais Lietuvoje galėjau gerai 
gyventi, išsidirbti karjerą, 
gauti “daktarątą” (kaip .kiti 
buvę mano draugai) ir tt.

Bet visa tai manęs nevilio
jo. • Veidmainiauti aš nemoku 
ir už tai nors skurdą gavau, 
bet skrustu ramus ir dangaus 
karalystę man jėgų neteikia.

Tai tiek. Toliąu aš mpriu 
paliesti tikėjimo dalykus im
damas dėmesin dienos faktus.
Ką kun. J, Tumas-Vaižgantas 

kalba apie tikėjimą?
Nesenai Kaune staiga miste

riškai mirė kun. J. Tumas- 
Vąižgantąs. Jis buvo ;žyipų$ 
rašytojas, publicistas ir kartu 
politikas. Dabą-rtinių smeto- 
ninįnkų šalininkas, bet žmo. 
gus pažangus.

Jani bažnyčia —nebuvo vis
kas: jis nesvajojo ir kitiemsIvint, turęjau progų $ukiųėtį$ 
neliepdavo ' svajpti apie dan- net aukštų dvasiškių tarpe, 
gaus migdolus, o šioj “ašarų Pažinau jų gyvenimą. Pra- 
pakalnėi” skursti. Jis* norėjo, dėjau šalintis jų luomp, o bė
jo )supratiM<pasidaryti &ą, ieškodamąs atsakymo*į nem
int | žeimėsę visiems! gerą gyVe-prantamuą man klausimus — 
nimą (ir dabar riej yįępas kn-likau vįsąi kitokie.
pigas, kokio tikėjimo jis ne- Mano draugas ir mokytoju 
butų, neskursta ir ųęlaųkįą tapęs liko tpkiu, kokiu buvę§ 
dangaus rojaus; tą ypjų jie tik dąr uoliau r$o ųęsųpran 
siųlP nesųsipratųri^ sąvo tąpw (geriau sakąpt, pesą 
sekėjams, o‘ patys, stengiasi’mas) problemas.

dės

” . , r , v. 0ir<W
Dięyui visokia malda patinką- 
Ir čia privedęs tokią pasaką; 
“Kadaise, tūlas stabmeldys pa-1 
žinęs |ikrąjį Pievą (rėiškia, 
dievų yrą dąųg — tikrųjų ir 
netikrųjų? Vieni dvąąmmkąį 
sako’jų dievas tlkrąs — kiti>l 
kad jų. Imk tu, žmogau, ir 
susirask tikrąjį!.. VG. Ž.). Bet 
jis nemokęjęs jp garbinti. Į 
galvą jam atėję (gąl dvasia 
šv. įkvėpė? (į. į,)( įr jis rddęs 
grabe ėmė per ją šokinėji, 
šokdamas į vieną piisę sakęs 
“tai tau dieve” r 1 ’ 
antrą pusę sakė: “tai man die-1 
ve”. Tokia buvus jo malda ir 
tą maldą Pievas išklausęs. (O 
kąs tąį |ino? G. ?.).

I
Po šito pasikalbę j imo, mano 

drąngąs pasisakė, kad iis abe-| 
jojąs ir pačio Pięvo buvimu.! 
Kupįgąs it šito nępąskaįtė už( 
“grięką". Girdi, sunku rasti I vojiųgą liga ąųąjrgaų, Yais- 
prašįlavinusį žmogų, kuris be tąi, kuriuos vartojau gydyto- 
jpkios ąbejąnSs tikėtų. Tokių jų •patarimą, ųįč nieko negel- 
abejįonių, gįrdh turiipe ir mes, bėjo. iėmįįkieų|§ gydyto-
kunigaį. Tik*Čią reįkią mels- jaųią pasitikėjimo nebuvo,
tis ir tvirtai tikėti (kitaip ta- Reikėjo šauktis į dangų pa- 
rįanL įsikalbėti G,’ ž.), kad I Raibos. Beskaitydaųia “Var-
Dięvas yra. f | peįį” radau begąĮes padėkų šv.

“Pasikalbėjęs darj vienu, ki-|Ąntąnui ui suteiktas malones. 
To tik Ir tęteikėjo- papra
šiau ir aš, kaip mokėjau, pri
žadėjau užpirkti <7- ir . 
duoti vienuolypųj ąpkų.’ Li
kau Pasvsįkąų. Ar.

(Bus daugiau)

ąppjomp* ginų, uirupe ir mes, bgjp. Zein^ųems gydylo- 
kunigąį. TiktČią reįkią mels- jąpis pasitiksimo pebpvo. 
tis ir tvirtai tikėki (kitaip ta- Reikėjo šauktis į dangų pa-

** g iL/±' & \ -1 I - ii. — — Vi _ . i fjt. v y

Dievas yra. ' •

tu mažesnės vertės dalykėliu, 
mano bpvo baigta

4 W %

v

&

rąntamus man klausimus - 
;au vjsąi kitokia,

mąpo draugas
PPie jo at-

Aivfci V!
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Lithuanian Air Show 
Proves Huge Success
15,000 Jam Ford Airport;
Events Excite Crowd; Noted 

People Arrive for Show

Fifteen thousand Lithuaniang 
from Chicago and the middle- 
west packed into' the Lansing- 
Ford airport Sunday afternoon 
to watch Joseph R. James-Ja- 
nušauskas and his flying col- 
leagues give a spectacular per- 
formance in <the air.

Thousands of automobiles 
jammed into the airdrome lin- 
ing the entire field and hun- 
dreds were overflowing along 
the bordering roads.

Never before as long as Lith
uanian old timers can remem- 
ber had there been such a ga- 
thering of Lithuanians in one 
spot in the United States. Even 
fthe official of the airport who 
has seen many air shows on 
that field could not recall 
tremendous crowds.

600 people fly
Pilots taking passengers up 

for a ride in the air did a 
rushing business with more 
than 600 men, womcn and child- 
ren jumping at the chance to 
go aloff, many of them for the 
first itime.

All the concessions enjoyed 
a sell-out business. After the 
first couple hours there was a 
shortage of refreshments and it 
was estimated that has there 
lx'en five times ithe amount of 
food-stuffs, it would have been 
cleaned out.

The first event started at 
1:15 o’clock, then every half 
hour until six o’clock some new 
thrill in the air was flashed be- 
bore the enthusiastic Lithua- 
nians-. In bėtween- events four 
planes continuously took people 
up for air ridės.

James opens program
M r. James-Janušauskas open- 

ed the program with a beauti- 
lul display of stunt flying. His 
erazy flops, twis>ts and turns, 
his sudden dives 
made the crowds 
ei lement.

There remained
the minds of Lithuanians that 
James-Janušauskas is a most 
skilfull pilot deserving of all 
the praise and support they 
could give him. His transrAt- 
lantic flight to Lithuania next 
summer which this air show 
is helping to finance is now 
well on the way to realization.

Another Lithuanian pilot, 
Lieut. Felix Waitkus from 
Milwaukee, Wis., provided a 
sensational exhibit of his aerial 
skili. Thousands were awed at 
his daring when he chased a 
erazily bobbing balloon through 
the skies, fihally catching it 
and bursting the small gas bag 
with his propellor.

Parachute jumps made
As an added spectacle, the 

president of the South Park 
Glider ciub flew a glider into 
the air over the heads of the 
crowd. 
could 
motor 
people 
loudly 
field.

Two parachute jumps by Roy 
Briggs created a sensation 
especially when he fell many 
feet through the air before his 
paraehutes opened.

Būt despite all the exciting 
incidents of the show, the star 
of the day yrąs the Lith^ariiaĄ^ 
favorite, J. James-Janušauskas. 
Whenever he 
cheered him, 
him, followed

such

and climbs 
gasp in ex-

throught all the confusion he 
retained a cool presence»of 
mind with his natūrai modesty 
and comradely smile.

Many notables present
Throughout the show many 

Lithuanian notables from many 
parts of the United States were 
introduced to the huge audi- 
ence. Mr. and Mrs. A. Kalvai
tis, Lithuanian Consul to Chi
cago, were among <the flrst to 
be presented. Mr. and Mrs. X. 
Strumskis came from New 
York to view the show. Mr. 
and Mrs. A. Charna from Bing- 
hamton, N. Y., were there.

Mrs, A. Darius, the mother 
of Capt. Stephen Darius who 
was killed on his flight to 
Lithuania, and his Mster, Mrs. 
K. Stulpinas gavę ithcir best 
wishes for the success of 
Joseph James-Janušauskas. Mr. 
and Mrs. Janušauskas, parents 
of the Lithuanian aviator, were 
present to watch their son per- 
form, as also did his wife.

Waitkus* parents watch
Mr. and Mrs. Waitkus came 

to see itheir son pilot his ship 
in a number of the stunts. Mr. 
J. Kurtinaitis, of Throp, Wis., 
falher of John Kurtinaitis the 
promising electrical engineer 
who was drowned in the Hud- 
son River Severai years ago, 
came down to witness the 
show.

And so betwecn each event 
some person prominent i n Lith
uanian life was introduced and 
špoke a

That 
can ai r 
already
ceeds of this show as an ini- 
tial fitiancing sum, the Lith
uanian Trans-Atlantic fligh't 
committee is confident that. the 
flight to Kaunas, Lithuania, 
will take place some time next 
spring.

few words.
the Lithuanian-Ameri- 
show was a success is 
a fact. With the pro-

J. Babravičius Jau 
nosios Birutės 

vakarėlyje

no doubt in

The fact <that a man 
fly a plane without a 
greatly interested the 

for they applauded him 
when he landed on the

appeared, people 
crowded around 
him. Everyone 
the Ars* to be 

v&en he offeredflown by him 
to take up passengers. And
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P. p. Murauskai yra sugabi 
prie biznio šeimyna. P-as Mu
rauskas tame pačiame name 
užlaiko patogią barzdaskutyklą. 
O jų sūnūs, Edvardas Muraus
kas yra gabus muzikas-armo* 
nistas, dar mažu vaiku būda
mas daug dalyvavęs lietuvių va
karuose ir griežęs prie radio.

P-ios Murauskienės sesuo ir 
švogeris, Marė ir Jonas Vaidžiu- 
nai, užlaiko modernišką mėsi
nę, Archer Market, 4214 Archer 
Avė. ,

Nė vieni, nė kiti, nežiūrint 
sunkių laikų, bizniui nesiskun
džia.—b.

Kiek lietuviai turi 
sudėję pinigų į sko
linimo ir bud. B-ves 

(spulkas)
Finansinė atskaita Lietuvių 

Statymo ir Skolinimo Bend
rovių Lygos Valstijos Illi
nois.

BK1DGEPORT. — Pereito 
penktadienio vakare prasidėjo 
Jaunosios Birutės pamokų se
zonas. Pradžia arba atidary
mas sezono nusisekė gerai. Bu
simų narių, jų tėvų ir prita
rėjų buvo pilna “Sandaros” 
svetainė. Buvo būrelis ir pa
šalinių svečių, visuomenės vei
kėjų, tarpe jų musų daininin
kas J. Babravičius. Turėjo ir 
programą, kurio žvaigždė bu‘- 
vo Babravičius. Padainavo 
“Karvelėli”, o kad aplodismen
tai publikoje nesiliovė, tai dar 
sudainavo “Tykiai”. P-o Bab
ravičiaus vizitas padarė didelį 
įspūdį į jaunuosius, kadangi 
jam apleidžiant svetainę, jau
nieji palydėjo aplodismentais. 
Taigi tas parodo, kad mi/sų jau
nuoliai įvertino p. Babravičiaus 
‘vizitą”, ir jam atsimokės to
kiu pat vizitu, ateidami su ma
momis ir tėtušiais į Babravi- 
čaius koncertą, kuris įvyks ro
dos 1 dieną ateinančio mėnesio, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted.

Toliau, programe bi/vo kal
bų ir klasiškų šokių, o pabai
gai lemonadas su užkandžiais 
ir tuomi užsibaigė vakaras.

—Raulas.

Lietuvių Statymo ir Skolini
mo Bendrovių Lygos valstijoj 
Illinois. Skaitlinės paimtos iŠ 
Valstybinių Raportų už 1932 
metus.

J. P. V ar kala, Audit. 
Lietuvių Statymo ir Skolini

mo Bendrovių Lygos.

TURTAS (ASSETS)
1932 m. 

Pinigų ant rankų .... $48,419.23 
Paskolos nariams 3,890,938.38 
Sąskaitos Apyvartoj

(BilTs Receiv.) .... 68,752.41 
Ant knygelių

skolingi ............... 197,378.30
Nuošimčių reik gauti 31,748.34 
Už taksus ir Insurance 7,603.18 
Paskolos Forklosuo-

tos ..........................  31,298.89
Perimti namai (Real

Estate)   ......... 161,563.15
Spulkų nuosavi na

mai ...................... 39,000.00
Įrengimas ofisų ir bal- •

dai .......................... 5,469.66

Sugryžo iš atostogų

Apiplėšė lietuvio B 
Šukio namus, Brigh- 

ton Parke

pusnynais pasipuošusiais snie
go šarmomis medžiais. Koki 
gražus vaizdai Kalėdoms Lie
tuvoje! Ten laukia kiekvieno 
parvykstant bakūžės, pasipuo
šusi sniego marška, iš kurios 
išėjai svetur. Viduj sena moti
nėlė laukift: sūneli, pagrįžk, 
dukrele, pagrįžk! Laukia kiek 
vieno, išskėstomis rankomis, 
parvykstant šventes praleisti.

Švedų Amerikos 
kiekvienais metais 
specialias Kalėdoms 
jas į Lietuvą, šiemet
ekskursija išplaukia populia
riu S. S. DROTTNINGHOLM, 
lapkričio 29, antra ekskursi
ja išplaukia modernišku mo
torlaiviu GRIPSHOLM, gruod- 

Įžio 9, š. m.
Lietuviams švedų Amerikos 

Linija, yra _k . . - . "**

Linija, 
rengia 

Ekursi- 
pirma

Pavcgė p'nigų ir daug svarbių 
dokumentų; mokės atlyginimą 
sugrąžinusiems dokumentus

BRIGHTON PARK. — Sek
madieni vakare keli plėšikai į- 
sibrove per skiepo langą į lie
tuvio B. Šukio namus, 4131 
South Francisco avė., (titomet 
nieko nebuvo namie), ir išlau
žė saugiąją spintą, iš kurios 
pavogė daug svarbių dokumen
tų ir pinigų.

B. šūkis mokės stambų atly-I 
ginimą asmenidi, kuris tuos 
dokumentus atradęs, ar žinąs 
kur jie yra, apie tai jam pra
neštų. Dokumentai neturi jo
kios vertės vagiliams.

Kalėdoms į Lietuva 
per Klaipėda

Centralinė šios linijos raštinė 
yra adresu: Sivedish Ameri
can Line, 21 State St., Ncw 
York, N. Y. (sp.).

Lietuviai Daktarai

—Žinias.

PROBAK-

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesnę vietą

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

! ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

suteikia 
barzdaskutyklos 

■mm komfortą ;
.... .ii 1.1,11 ■!■! II— *

■
 skutamos

namie

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel, Victory 2343

DR. BERf ASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Hahud Su.) 
Oftto valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldienlais pagal sutarti

( PROBAK BLADE)

Totai ............... $4,482,171.54
ATSAKOMYBĖS (Liabilities)
Sumokėta ant kny

gelių ............... $2,192,034.91
Padėta ant “Paid-up

Stock” ......... ....... 1,207,266.00
Padėta ant “Pre-pdicI

stock” 243,693.21Stock” ...... :....
Skolingi ant kny-

gelių ................... 197,378.30
Skolos ant Vekselių

(Bills Payable) .... 96,646.90 
Atidarytos Sąskaitos

(Accts Payable) -17,278.56 
Pribrendę nuošimčiai 46,382.11 
Nuošimčiai sumokėti

iš kalno ................... 4,552.58
Atsargos Fondas (Con-

tingent Fund) .... 157,743.05
Pelnas ................... 319,195.92

Linija, yra žinoma kaipo: 
linija vežanti į Klaipėdos "uos
tą. Keleiviai atvykę į Gothen- 

I burgą, pervežami į kitą Šve
dijos uostą Kalhiar, Čia gauna 

I laivą S. S. 
ris plaukia 
Lietuviams 
gera proga 
Švediją, važiuojant gelžkcliuĮ* 
iš vieno uosto į kitą.

Visais kelionėsj reikalais 
Tamsta aprūpins bile vienas 
lietuvis, autorizuotas Švedų 
A/neri/cos Linijos agentas.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

BORGHOLM, ku- 
tiesiog į Klaipėdą, 
keleiviams duota 

pažinti grąžiają

Graboriai

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Kas nežino Kalėdų ir Nau
jų Metų Lietuvoj? — Tik tas 
kuris ten nebuvo. Kiek malo
numo kiek džiaugsmo! Kas 
gali išaiškinti koks džiaugs
mas namiškiems, šventėmis 
turėti Tamstą kaipo svečią. 
Tamsta jei myli džiaugtis, 
džiaugkis su savais sykiu ne 
tik švente, bet ir gražia Lie-j 
tu vos gamta. Kalėdomis; 
džiaugkis • prisniglais sniego

Td. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktinb Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 ■

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas h 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 1 %th St., netoli Morgan St, 

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

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Centrai 7464

Totai ..............  $4,482,171.54
Viršminėta Finansinė atskai 

ta atvaizduoja finansišką pa
dėtį 19-kos lietuviškų “spul- 
kų”, kurios priklauso prie

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

■ Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

, Ištaiso.VKEBpr, i
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis, pagal sutartį.
8

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

. Pbysical Ther^py
------------------------------ U Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssagė, deetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t., t. 
Moterims ir mergi- 

--------------------------------noms patarimai do- 
vanai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
' vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS _ 

4605*07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741—1743

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. '

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W, Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimu.

j. f: kadžius

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Td. Canal 0257
DR. P. Z. ZALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SĘGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

i Phone Midway 2880

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

668 6174 Daktaras V A ŠJ k
CHICAGO, ILL. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

 _ Gydo savo ofise patinusias, išparpusias 
___ ___________ a blauzdų gyslas

bIMON M. SKUDAS v,,“d5XmbioTiu“ 9 ’’ 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 3343 South Halsted Street 

Patarnavimas geras ir nebrangus. Tel. Boulevard 1401
718 W. 18th St.

Tel. Monro, 3377

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ssti sąži
ningas ir nebrangus- to
dėl. kad neturime iš
laidu užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiuss 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

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerifkų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

S|SB4092 ARCHER AV.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

MIESTO OFISAS r
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 

Tek Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Td. Bonlevard 5203 ir 8413

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

Lietuviai Daktarai

P-ia Helena Murauskienė, ku
ri turi Midland Beauty Shoppe, 
4182 Archer Avė., pereitą sek- 
madienj su’gryžo iš ilgų atsto- 
gų šiauriniame Wisconsine — 
lietuviškojo Woodboro apielin- 
kėje. Atostogauti ji buvo iš
vykus įsakyta gydytojų, kad 
pataisyti pakrikusią sveikatą. 
Ir tiktai, sveikas Wisconsino 
oras ir dar sveikesni ūkių val
giai daug gelbėjo: p-ia Mu
rauskienė gryžo žymiai patai
siusi savo sveikatą, kad tufo jaus 
imtis darbo savo modemiškai 
jrengtoj “beauty

CHICAGO, ILL.

shoppe”

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius 
beveik 30 metų.***yienintėlis Lietuvis Graborfus vartojantis mo
demišką, elektros varoma, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu 
didžiuojatės dailumu ir taupumu UUtdoM&$ -r* į pašaukite Į,

REPUBLIC 834(| iri perdirbkite. < ^4!

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
Visi telefonai : REPUBLIC 8340 

i

(Netutiifae sąryšių su firma tuo pačiu vardų)

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsmaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
_ Td. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Dl.
Td. Cicero 5927

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

2400 W. Madison S t.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A.A. SLAK1S
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washingtoa S f.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7357,

Namų Tel. Hyde Park 3395

'C :
T

'/f r

tas

A /

/

■

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

2506 West 63rd St.
Td. REPUBLIC 3100

———    — ..*-ll?i n >« 

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West IBtlvSt. 

CICERO, ILL.

an

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
T«l. BOULEVARD 9199

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Čot. of 35th 8 Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2r4, nuo 7-9

Nedėldieniais fugai sutartį.
-------------------  ....

O Tel. Republic 0096

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3008 W. 59 St
Valandos: Nuo 2 iki 5/Vai. dieną ir 

nuo 7 iki 8 vai. vak.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocku>ell St. 
Tel. Republic 9723 ;; ,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Telefouai O*»al 8121
. -Namai: 6459 S H^well Street lutanUnko. Ketverg-o Ir iubato* t iki •

VsMobm HepnbUe 8000

... '

■ X •>
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CLASSIFIEDADS

South End

PRANEŠIMAI

SUSI

NORTGAGE RANKERSRADIO CLASSIFIEDADS

Siurprizai publikai

vieną ar dau-

JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN,

PASAUKITEper krutinęų šaižų Rude

CANAL 8500

VISUS 
visus

jos 
rodė

DRESS 
5ECTI0N

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

atsirado 
autografų 
nepaleido

Financial
Finansai-Paskolos

ROSELAND
Cafe Ovvners Association (Ahi- 
džių užlaikytojų organizacija) 
šaukia su'sirinkimą visų Bose-

Operos artisto-tobu- 
lo dainiaus gerbiamo 

Juozo Babravi
čiaus koncertas

Peter Cdnrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

(Janien Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

hicago, III.

15 centų ir prašau

Augesnei moterei suknelė. 
Su ilgom ar-

44 ir 46 colių

Help Wanted—Female 
___ Darbininkių Reikia

Kartonas ir T.
- finansų komi-

REIKALINGA 
moterų dėl rinkimo vafgim 
orderių, dirbti ui komisą. 
Tony’s Meat Market B Grocery, 2853 
W. 63rd St.

2608 West 47th St.,
MADOS MADOS

kontrolierius; A 
įžangos bilietus 

pasiva

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Entuziazmas d ė 
naujo skridimo Lie 

tuvių Aviacijos 
Dienoje

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Didžiulis United Air Lines 
transportinis milžinas suteikė 
vieną iš jaudinančių momentų 
Aivacijos Dienoje. Atskridęs 
virš aerodromo, keleivinis aero
planas pakeliui j New Yorką, 
apskrido lauką tris kartus, sa
liutuodamas lakūną James-Ja- 
nuŠauską ir ten susirinkusius 
tūkstančius entuziastiškų lietu-

Prisirašykitc j matų (pulką

TEL. LAPAYETTE 1083

Bet publika gavo siurprizą, 
kuomet aerodrome pasirodė du 
sklandytuvai, aeroplanai be mo
torų. įsibėgėjusių automobilių 
iškekti į orą, sklandytuvai, su 
lakunu sėdinčiu priešakyje, ka
pojo orą, nardė virš publikos 
galvų, čia rodos, jis jau krin
ta, jau vėl šokterėja į kairę, 
tai į dešinę, čia vėl pasileidžia 
žemyn. Gausiai publika, plojo 
sklandytuvų operatoriams, kuo
met jie laimingai “atsisėdo” 
aerodrome už suteiktus “thrills”

7:30 vai. vakare Lietuvių Au
ditorium, 3133 S. Halsted St., 
Chicago, gerbiamas artistas 
Babravič’us tobulai mums dai
nuos. Dr. A. K. Rutkauskas..

Aludžių užlaikytojų 
atydai

t PARSIDUODA restaurantas labai pi- 
gĮai, ■; 2 ruimai dėl pagyvenimo, biznis 
labai seniai išdirbtas. Priežastį pardavi
mo- patirsite ant vietos. 1947 South

Ir jie didžiavosi
Bet ne vien pp. Janušauskai 

didžiavosi savo sunum. Buvo 
ten ir pp. Vaitkai iš Wisconsin 
valstijos, kurių sūnūs Įeit. Fe
liksas Vaitkus atėjo James- 
Janušauskui programo išpildy
me ir kuris, nors jaunas,* yra 
geras ir patyręs lakūnas. Pur 
blikai ypatingai patiko . jo

PEOPLES RADIO PRO 
GRAMAS.

Pirkite anglis i 
gųl Kurie (perka
kompanijos, <vi 
parduodame 
yra reikalingu anglių telefonuokite tuo 
jaus:

REPUBLIC 8402

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

GROSERNĖ pilnai įrengta ir su sta- 
ku. Geras biznis. Turiu parduoti 
deT ligos. Tikras bargenas.

4554 So. Rockwell St.

Saliutavo Janušauską ir 
lietuvius

Sekmadienio vakare, spalių 1 
dieną, 1933, Lietuvių Audito- 
rium’e, 3133 S. Halsted St., 
Chicago.

Norint gauti 
giau virš nurodytų pavyzdžiui 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa-Į 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.' 

2958 .
Joje išrodysite plonute. f 
ba trumpom rankovėm.* Sukirptos mie 
ros 36, 38, 40, 42, <............................
per krutinę. , ’ .

Kas tobulos dainos priemone 
švelnina savą būdą, tas jau yra 
apsirūpinęs bilietu gerbiamo 
artisto Juozo Babravičiaus kon
certam Kokis tobulas mokinto
jas artistas Babravičius musų 
dainiams, ypatingai jaunajai, 
Amerikoje gimusiai, kantai.

Kaip tobulai suderintos spal
vos teikia akiai malonumo, taip 
musų artisto gerbiamo Babra
vičiaus tobulas dainavimas per 
ausį pasiekia klausytoj aus sie
lą ir ją laimina, net žavėja.

Asmenine savigarba, mužįi- 
kos žinojimu, artizmu ir tobu
lu dainavimu gerbiamas Babra
vičius kiekvieną kartą iki augš- 
čiausio laipsnio patenkino klau
sytojus ir aštriausius muzikos 
kritikus.

Į gerbiamo artisto Babravi
čiaus koncertą susirinks musų 
dailės rėmėjai, kAd musų tobu
lam dainiui įduoti malonaus 
ūpo, kuomet jis pasirodys ant 
pagrindų, Liet. Auditorium bus 
kupinai pilna klausytojų. Aš 
linkęs manyti, kad šitas ger
biamo artisto Babravičiaus kon
certas bus Chicago j e paskuti
nis.

Turint galimybę, o negirdėti 
gerbiamo Babravičiaus daina
vimo, (tai savęs nuskriaudimas. 
Gėrių geriausias operos teno
ras; kito tokio dainiaus Ame
rikoje lietuvių tarpe nėra. Juo- 
mi visi didžiuojamės.

Jisai dainos palybe užkariau
ja visą pasaulį, o Lietuvai tik
tai apštis garbės teikia. Taip 
buvo per eiles metų praeityje. 
Taip jis pasiliks musų tautai 
garbės gamintojas, kol jis gy
vens.

Tokį tobulą lietuvį pagerbti, 
į jo koncertą atsilankant, yra 
nepaprasta laimė. Spalių 1 d.

PARSIDUODA aline, lietuviška 
na Užeiga.

, 2649 W. 47 St.

V**'*«»wn*t<>**’ -
A kraft-phenix product

Chicago Mail Order Company, įsteigta 40 metų
V. dabar švenčia’sukaktuves ir savo krautuvėje, * f
dovanas savo pirkėjams ta įvykio proga. Kiekvienai pirkėjai, praleidžiančiai $1.00 krautuve 
duos Pasaulinės Parodos šaukštuką, kuris yra garantuotas 25 m. Tiems, kurię praleis $5,00 
bus duodamos fontaninės plunksnos. Vaikai atėję su molinomis gaus atskiras dovanas. Dabar, 
sako, krautuvėje vyksta nepaprasti išpardavimai ir ten atsilankiusios pirkėjos gauna geresnes 

pirkimo sąlygas, negu daugelyje kitų vietų.

Buvo J. Janušausko tėvai
Prie viso dalyko sentimenta- 

liškos pusės prisidėjo dar ir 
tas, kad Dienoje atsilankė ir 
lakūno tėvai pp. Janušauskai, 
kurie dabar gyvena Melrose, 
Parke. Jau paėėję metuose, pp. 
Janušauskai džiaugėsi sekma
dienį matydami savo sūnų vi
sos lietuvių visuomenės atydos 
centre. Jie džiaugėsi, didžiavo
si, kuomet matė savo sūnų nar
danti padangėse ir žiurėjo į 
susirinkusius akimis, kurios 
kalbeie kalbėjo su pasididžiavi
mu ir tėviška meile, “Tai mu
sų sūnūs, tai musų Juozas!”

O kaip laimingi jie jausis, 
kuomet sekantį pavasarį jie 
gaus žinią nuo jo iš Kauno, 
Lietuvos, kad jis tą kraštą jau 
pasiekė, kad laimingai nusileido 
netoli Nemuno kranto!

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Drąsusis parašiutų šokėjas 

R. Briggs, atliko tą manevrą 
puldamas kelius šimtus pėdų 
neatidaręs parašiuto (delayed 
jump) labai pasekmingai. At
siradęs apie 1000 pėdų virš 
aerodromo atidarė vieną para
šiutą ir pamažu, svyruodamas, 
pradėjo leistis žemyn. Netoliese 
nuo žemės paleido ir antrą pa
rašiutą ir laimingai pasiekė 
aerodromą.

įvykio centralinis asmuo 
James-Janušauskas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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

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

atgal, ir viena didžiausių mail order įstaigų J.
511 So. Paulina Street, prie Harrison duoda 

Kiekvienai

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
rinkimas įvyks rugsėjo 27, 
lowship House, 
7:30 
kolionijų pilietės ii 
kykit ir susipažinkit 
lais ir siekiais. F" 
tems bus duodamos pamokos veltui 
kestis 10 centų mėnesiui 
partyvė.

1933 Fel- 
831 W. 33rd* Place; 

Kviečiamos lietuvės iš visų 
nepilietės, atsilan- 
u šios Lygos tiks- 

Norinčiom tapti pilie- 
i, mo- 

ši Lyga be- 
Valdyba.

“gainiojimasis” paskui mažus 
balionus, kurie buvo paleisti į 
orą, ir kuriuos jis ir du kiti 
lakiniai turėjo sudaužyti su 
propeleriais. Turėjo įvykti 
konkursas. v Bet kiti du aero
planai, kartu su Lon Yancey, 
nepajėgė atvykti į Aviacijos 
Dieną, nes jų reguliariai dar
bai, pirmųjų dviejų munipia- 
liame aerodrome, kito Pasau
linėje Parodoje, neleido jiems 
to padaryti.

lando apielinkėj užlaikančių 
aludes.
• Susirinkimas įvyks antradie- 
pį, rugsėjo 26 d., 2 v. po pie
tų, Balchuno svetainėj, 158 E. 
107 St.

Susirinkimo svarbumą patir
site susirinkime, taipgi bus 
duodama raportai iš organizavi
mosi South End Cafe Owners 
Association* ir jos programą 
tolimesnio veikimo.

Visi aludžių užlaikytojai pra
šomi dalyvauti susirinkime.

i —Memberis. .

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St.

čia įdedu

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieors ..............................

taip skaitlingą atsilankymą ir 
džiaugiasi, kad jų sumanymas 
randa joje kuo pilniausią para
mą. —A. V.

PARDUOSIU delikatesen ir grosery 
štoras, 5756 S. Carpenter Avė. su vi
sais įtaisymais ir štoku. Pigi renda. 
4 kamb. pagyvenimui. Savininką gali 
te matyti. 5059 S. Wells St.

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

Daug butų galima prirašyti, 
pasakyti apie sekmadienio įvy
kį. Apie jo įdomumą, įvairu
mą, pasisekimą. Bet užteks tik 
tiek, kad Lietuvių Aviacijos 
Diena, Lansing-Ford ’Airporte 
nueis Chicagos lietuvių istori
jon, kaipo vienas iš žymiausių 
jų gyvenimo įvykių. Nei vienas 
parengimas nebuvo sutraukęs 
tiek žmonių į vieną bur|, kaip 
tas sekmadienio įvykis;

šis parengimas buvo pasek
mingas finansiniai jr James- 

i Janušausko skridimo finansavi
mo darbas gavo gerą pra
džią. Finansų ir kitus su 
tuo surištus reikalus, kaip bi
lietus etc., tvarkė sekamų as
menų komisija. Justinas Mac
kevičius 
Kartanas 
Dr. A. L. Davidonis 
žinėjimų bilietai; Justinas Mac 
kevičius, A 
Rypkevičius 
sija. Aviacijos Dienos rengėjai 
sudarė grupę finansų reika
lams, kad ji galėtų visus įplau
kusius pinigus sukontroliuoti, 
kad jie nueitų tam tikslui, ku
riam susirinkusi publika juos 
skyrė.
z Kitu kartu daugiau. O tuo 
tarpu James-Janušausko skri
dimo rėmėjai ir Aviacijos Die
nos rengėjai kartu sti James- 

Į Janušausku taria lietuvių vi* 
Uuomenei širdingiausią ačiū už

žinoti. Todėl nepamirškite už- 
sistatyti savo radios, kad 
galėtumėt girdėti šią svar
bią radio valandą. Em.

šiandien nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, iš stoties WGES, 1360 
kilocycles, pastangomis Peop- 
ples Furniture Co. krautuvių 
jus suruošta įdomi ir graži ra
dio programa. Jos užpildyme 
dalyvaus žymi dainininkė p-lė 
G. šidiškiutė-Giedraitiene, A. 
Čiapas ir naujas gerai išsila
vinęs radio duetas. Kalbės A.

D. Draugijos pirmininkas 
Dr. P. Žala torius, MD. Daly
vaus “Dėdė” B. Vaitekunas, 
o prie to bus gražios muzikos

GERA PROGA
Reikalinga $6000 ant pirmų morgi- 

čių, .namas 4 metų senumo, buvo 
$18,b00 pirmas morgičius, dabar tik 
$6000, reikia atnaujinti. Kas turit 
pasinaudokit šia progą. Galite matyti 
ypatiškai.

4506 S. Emerald Avė., Chicago, III. 
1 lubos

PARDUOSIU duonos išvažiojimo 
rautą, biznis išdirbtas, galima pasida
ryti gerą algą, atsišaukite greitai. K. G. 
Urnežis. 4300 S. Wood St.

4171 ARCHER AVENUE į
Chicago Factory Distributor of Style Mart Clothe> Skyrius

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

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

Tarnas Janulis prez. 
M. Kadziauskas sekr.

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

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.,

GERAS DARBAS. - Ateina šaltas 
orą), daug švenčių, mažiaus ledo terei
kės; taigi pasinauduokite proga nusi
pirkti pigiai ir gerą bučernę. Svarbi 
priežastis. Tel. Grovehill 1965.

Bet, suprantama, visų akys 
buvo atkreiptos j Juozą R. 
James-Janušauską, kuris pasie
kė aerodromą apie pirmą po 
piet, ir, vos spėjęs nusileisti, 
vėl pakilo, kad nustebinti visus 
akrobatiškais manevrais. Karts 
nuo karto jo mėlynas, su rau
donais ruožais šonuose, orlaivis 
praūžė vos kelias pėdas virš 
žiūrėtojų galvų, kad staigiai 
pakilti į padanges ir vartytis, 
pulti žemyn, nerti kilpas, ap
siversti ir daryti daugelį kitų 
Įdomių, šiurpių manevrų. 'Pati
ko jis publikai.

skraidymo “introdukci- 
James-Janušauskas pasi- 

publikai asmenyje. Nude- 
linksmas jo žemaitiškas 

veidas, nuolatinė, nuo lupų ne
nueinanti šypsena, bendras 
simpatingumas užkariavo pub
liką, kuri, vos jis spėjo pasi
rodyti, užsidegė, kad su juo 
paskraidyti ir urmu užklupo 
pasivažinėjimų aeroplanuose bi
lietų pardavėjus.

Juozas gi darbavosi, kilno
jo uolius jo rėmėjus į padan
ges, kad sugrįžus, vėl paimti 
keletą entuziastų. Visur į jį 
susirinkę rodė nuoširdumą, pa
sitenkinimą, kad galėjo sii jiio 
pasikalbėti, pratarti žodį, kitą. 
Neužteko ir to. Netrukus koks 
tai gudruolis sumanė paprašyti 
jo autografo. James-Janušaus- 
kas sutiko. Didžiuma jaunes
nių entuziastų to tik ir reikėjo. 
Tuojau prie lakūno 
didžiausias būrys 
ieškotojų, kurie jį 
per beveik valandą laiko.

Visa Aviacijos Diena sukosi 
;<pie ji, ir ne be pamato. Jo 
planuojamas žygis į Lietuvą 
sekantį pavasarį pastatė jį 
prieš visuomenės akis ir ta vi
suomenė nuoširdžiai jį priė
mė, kaipo trečią drąsuolį, ku
ris planuoja žengti laimingai 
Dariaus ir Girėno keliais ir 
pagaliau sujungti naująją mu
sų tėvynę su senąja — Lietu-

............ . ..........................
(Vardas it pavarde)

(Adresai)

CRANĖ coal co 
J 5332 Sp. Long Avr. I 
Ei TU. MMSBMC z MOX «

........ . • . • ■ ;; trs;■

Jus Galite Sutaupyti *10.00 
PAMATYKITE MUS PIRMIAU Dėl Srutų/Top- uCį? Kautų, Overkautiį. Visi grynų Vilnų. Garantuoti.
Dirbtuvės Kainomis. 2-jų porų kelnių Siutai dėl vyrų, jaunų 

jJrjET VyrH ................. ........................................ ........... $lfc.50; iki $28.50.
Berniukams 2-jų portįi Kelnių Siutai .......... $&75 iki $14.50

-F SUSTOKITE IR NUSIPIRKITE '
Mes turime didelį naują dirbtuvės staką visose spalvose /ir/ 
ninių Skrybėlių $2.95 ir virš., kepurių 95c ir virš., Matšk 
Apatinių rūbų $1.00 ir virš. Kakralaiščių 2 už $1.00. Škarpetkų 4“poroš

ŠTORAS' ir 4 kambarių flatas. Ge
ras dėl alaus parlorio ir restauranto 
Nebrangi renda. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Belmotft 9373.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vieta* 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

REIKALINGA motinos pagelbininkė, 
2 kūdikiai, kambarys, valgis ir maža 
mokestis. Tel. Briargate 8362.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 1 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper
tų patarimas visom namų savininkų it 
rendauninku reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 yal. vaki šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir, vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagojs.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-^952* 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

£For Rent
ANT RENDOS krautuvė ir 4 kam 

bariai geroj *vietoj tinka visokiam biz 
niui. Karštu vandeniu apšildomi. A 
Shatbaras. 2119 W. 69 St.

Real Estate For Sale 
NgpĮąi-Ž<Įmjg_ Pardavirpni

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6 kambariai. 2 karų medinis gara 
žas, paaukausiu arba mainysiu ant bun 
glow. 6726 So. Campbell Avė.

glis ir sutaupykite pini- 
anglis iš CRANE 

mada yra patenkinti. Mes* 
igiau negu kur kitur.. Kam

Business Chances 
_______ Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI restaurantas. išdirbta 
vieta, parduosiu pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.
\ v 3456 S. Halsted St.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos. 

4357 So. Wastenaw
Lafayette 1329

VAIDYKLA PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Randasi tarp didelių dirbtuvių, gera 
vieta dėl aludės, listas 5 metų, renda 
$20.00 į mėnesį, štoras, pagyvenimas 
ir garadžius. Mainysiu ant autohobi- 
lio, loto arba namo.

920 S. California Avė. 
Tel. Nevada 10053

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

pardavėjų vyrų at 
> produktų 
Atsišaukite.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

DIMONTINIS ŽIEDAS balto aukso, 
pamestas tarp 31-mos ir So. Halsted St. 
Brangi atmintis, gerai atlyginsiu. Tele
fonuokite Haymarket 4766 arba Canal 
6184.

Halsted St.. Chicago, Iii

' j’**-1
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