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5000 užmuštų ir sužeistų 
Tampico uragane

- H

Tampico, Meksikoj, miestas veik visai su
griautas pusę valandos siautusios smarkios 
vėtros. Apgriauti ir keli kiti miestai

Labai nukentėjo laivai. Jie 
liko nutraukti nuo įkąru, o 
mažesni laivai liko sudaužyti.

Karo ministerija gavo žinių, 
kad Tampico yra veik visai su
naikintas. Daug žmonių išgrieb
ta iš Panuta ir Tamesi upių.

Sustreikavo Fordo 
darbininkai Ches- 

ter, Pa.
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Rusija atšaukė savo 
korespondentus 

Vokietijoje

VERA CRUZ, Meksikoj, r. 
26.—Pirmos gautos tiesiai iš 
Tampico žinios, tik atsteigus 
susisiekimų, sako, kad užvakar 
siautusiame uragane daugiau 
kaip 500 žmonių užmušta ar 
sužeista ir kad beveik vistas 
pertas yra sunaikintas. Taipgi 
didelių nuostolių aplaikė Victo- 
ria ir Matamoros miestai. Aud
ra palietė 135 mylių plotų.
Spėja, kad užmuštų ir sužeistų 

skaičius siekia
MEXIC0 CITY, 

Meksikos nacionalė
agentūra praneša, kad visi mies
tai palei Panuco ir Temesi upes 
prie Carpinterio ežero liko su
naikinti Tampico uragano. Prie
miesčiai Golfo, Miramar ir Ag- 
uila irgi labai nukentėjo.

Kitos žinios sako, kad skai
čius žuvusių ir sužeistų uraga
ne, kuris perėjo Meksikos alie
jaus uostų Tampico sekmadie
nio vakare, siekia galbūt 5,000 
žmonių. Tas skaičius galbūt 
sumažės gavus tikslesnių žinių, 
nes paprastai pirmosios žinios 
tankiausia bunaperdčt»s.-0 su 
Tampica .spsisietymas tebėra 
nutrauktas ir visos žinios atei
na aplinkiniais keliais.

Vėtra, kur buvo pasiekusi 
125 mylių į vai. smarkumo, 
.siautė tik pusę valandos. Bet 
ji pasiėmė nepaprastai didelį 
skaičių aukų, tūkstančius žmo
nių sužeidė ir sugriovė du treč- 
(I liūte miesto. Telefono ir te
legrafo susisiekimas yra nu
trauktas. Visoje apielinkėj par 
skelbtas karo stovis, kad palai
kyti tvarka ir tiksliau sutvar
kyti gelbėjimo darbų, nes gy
ventoja’ yra desperacijoje, kaip 
pamišę.

Prezidentas Rodriguez įsake 
vidaus reikalų ministeriui Vas- 
c< .icclos tuojaus skristi į Tam
pi co, kad vadovauti visam gel
bėjimo ir šelpimo darbui.

Visos valdžios ir privatinės 
įstaigos dėjo visas pastangas 
susisiekti su Tampico, bet jų 
pastangos davė visai mažas pa
sekmes.

Esančios žinios rodo, kad di
dumų nelaimės dar labiau pa
didino patvinusios Tamesi ir 
Panuco upės, kurios dėl audrų 
sekusių liūčių pakilo 12 pėdų, 
užliedamos visas žemesnes vie
tas. Jura irgi išsiliejo, nuneš- 
dama daug namų ir žmonių,

Tokios audros ir liūčių ne
buvo ten per 39 metus. Tūks
tančiai medinių,namų sugriau
ta ir visame mieste gal nė vie
no medinio namo neliko. Išliko 
tik mūriniai namai, ir tai labai 
nukentėję. Ape 2,000 žmonių 
liko be pastogės.

Keturi traukiniai prapuolė 
kely tarp Tampico ir Cardenas.

CHESTER, Pa., r. 26. — 
Tarp 4,000 ir 5,000 darbininkų 
sustreikavo vietos Fordo dirb
tuvėje. Jie tuojaus atlaikė su
sirinkimų, kad sukurti unijų.

Darbininkai sustreikavo pro
testuodami prieš sutrumpinimų 
darbo valandų, pravestų pereitų 
penktadenį. Jie dirba keturias 
dienas po 8 valandas ir gauna 
mažiausia 50 c į valandų, reiš- 
kai $16 į savaitę.

Streikieriai reikalauja penkių 
dienų darbo savaitės ir $5 j die
nų.

Nors. 800 ^ųrbinjįnkų. pasiliko 
dirbti, bet jokio smurto nebuvo.

Streikierių komitetas tarėsi 
su dirbtuvės superintendentu 
-iarris, kuris pranešė, kad už 

dviejų savaičių niekuriems dar
bininkams algos bus pakeltos 
5c į vai., bet streikieriai tokį 
mažų algų pakėlimų atmetė.

MASKVA, r. 26. —Santikiai 
tarp Vokietijos ir Rusijos žy
miai pablogėjo.

Vokietija atsisakė įsileisti 
Rusijos laikraščių koresponden
tus į teismų Lepsige, kur yra 
nagrinėjama byla penkių ko
munistų, kaltinamų padegus 
reichstagų. Vėliau naziai areš
tavo du rusus korespondentus, 
bet greitai juos paliuosavo ir 
atsiprašė Rusijos ambasadoriui.

Delei rusų korespondentų 
areštavimo, Rusijos valdžia. į- 
sakė visiems Rusijoje esantiems 
Vokietijos korespondentams ap
leisti Rusi jų bėgyje ateinančių 
trijų dienų. Rusijoje yra ketu
ri vokiečių korespondentai, jų 
tarpe vienas atstovauju oficia- 
lę Wolff žinių agentūrų. Jie 
visi buvo pašaukti į užsienio 
reikalų komisariatų. Jiems 
kyta tuoj aus išsinešdinti iš 
sijos, kadangi ir Rusijos 
respondentams Vokietijoje
duodama galimybės teikti žinių.

Trys Rusijos korespondentai 
Berlyne irgi tapo atšaukti ir 
jiems įsakyta gryšti į Maskvą;

Ir Austrija steigia 
koncentracijos 

stovyklas
, A, ■ v. ■ A ‘ 1 . * į ' ■*’ | *' V

VIENNA, r. 26.— Vice-kanc- 
leris Emil Fey paskelbė dekre 
tų, kuris leidžia steigti kon
centracijoj, arba kaip lįs va-

‘išskiri-

Suėmė garsų gangs 
terį Kelly

ta

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

Giedra ir vėsu. ,
Saulė teka 5:42, leidžiasi 5:- 
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CHICAGO.—Garsus Oklaho- 
mos gangsteris George (“Ma- 
chine Gun”) Kelly, kurio poli
cija ir federaliniai agentai ieš
kojo po visų šalį, užvakar fe- 
deralinių agentų liko suimtas 
Memphis, Tenn. Kartu su juo 
tapo suimta jo žmona Katherine 
ir kiti du šaikos nariai, Tin- 
chor ir Travis. Suėmė juos fe- 
deraliniai agentai iš Birming- 
ham, Ala., kurie lėktuvu at
skrido į Memphis. Jo bute 
rasta daug ginklų, kulkosvai
džių ir amunicijos; pasak po
licijos, ginklų rasta daugiau, 
negu jų turi visa Memphis po
licija-

Nors jis buvo apsiginklavęs, 
bet agentams tuoj aute pasidavė, 
nematydamas išsigelbėjimo. Tik 
nuvestas kalėjiman jis gyrėsi, 
kad kalėjime neilgai busiųs.

Kelly neužilgo, po didele sar
gyba, bus išgabentas į Oklaho- 
mų, kur bus teisiamas už išvo
gimų milionieriaus Urschell. 
Daugelis jo sėbrų jau dabar 
yra teisiami ir pasibaigt^ jų 
bylai, tuojaus prasidės Kelly 
teismas, kol liudytojai tebėra 
neiš važinėj ę.

Kelly yra kaltinamas dėl 
daugybės piktadarybių Chicagoj 
ir kituose miestuose. Jis vado
vavo labai desperatiškai Šaikai, 
kurios daugelis narių jau su
gaudyti. Dabar pakliuvo ir 
vyriausias jos vadas.

dina, segregacijos stov 
<urias bus siunčiami 
mui”, be jokio teismo, visi žmo
nės, kurie yra nužiūrimi, kad 
jų vekimas ar nusistatymas 
kenkia valstybei ar šalies ramu
mui. ,

Išsiųsti į tas koncėntracijoS- 
segregacijos stovyklas žmonės 
galės apeliuoti kancleriui, bet 
iki kancleris išspręs jų petici- 
. ų, jie vistiek turi pasilikti se- 
gregacjoj.

Naziai leido, bet pas 
kui uždraudė klau 

sinėti teisiamąjį

Daktarų Draugijos
PRIE SVEIKATOS. SAVAITĖS

Rengiamos Amerikos Lietuvių

šiandie kūdikis, o už keletu metų didvyris. Bet tas 
priklauso tik nuo geros sveikatos.

(Paveikslas iš “Hygeia”)

10 kalinių pabėgo iš 
MichiganCity, Ind., 

kalėjimo
MICHIGAN CITY, Ind., r. 26. 

—10 desperatiškų kalinių, nu
teistų ilgiems metams kalėti už 
žmogžudystes ir bankų plėši
mus, visi apsiginklavę revolve
riais šiandie pabėgo iš Indiana 
valstijos kalėjimo, pastvėrę kai
po įkaitų, Harrison pavieto še
rifų Charles Neal.

Dvi moterys, kurios važiavo 
automobiliu pro kalėjimų, liko 
bėgančių j ų> išstumtos ir auto
mobilis atimtas. Pabėgėliai 
taipjau pasiėmė ir šerifo auto
mobilių ir abiem automobiliais 
feiųbegp^linkui Chicagos.
i z v’

Jie visi dirbo, marškinių dirb
tuvėje ir kartu metę darbų iš
ėjo į kiemą, kur nuginklavo 
kelis sarbus ir privertė juos 
atidaryti kalėjimo vartus. Bėg
dami jie bandė apiplėšti kalėji
mo seifų, bet nepasiekė, 
klerkai betgi liko pašauti, 
Ii sargai sumuoti. s

Jau prieš kelias dienas
gai buvo užtikę kalėjime gink
lų, delei ko į karcerį buvo pa
sodinti trys kaliniai.

LEIPZIG, r. 26. — šiandie 
teismui nagrinėjant bylų dėl 
reichstago padegimo, kurioj ym 
teisiami keturi komunistai ir 
silpnaprotis holandas, aiškiai 
pasirodė ko teisnias siekiasi.

Teismo klausinėjamas Rolan
das van der Lubbe prisipažino, 
kad jis buvo padegęs Berlyne 
tris namus. Tai buvo dar prieš 
padegimų reichstago. Teisėjas 
paniekinančiai liepė kitiems 
teisiamiems jį klausinėti. Bet 
kada vienas teisiamųjų pradė
jo klausti Lubbe kas jį liepė pa
degti tuos namus, kas su juo 
buvo ir t. t., tai teisėjas tuo- 
jaUs uždraudė tojiau klausinėti 
ir teismo posėdį nutraukė, kad 
Lubbe neišsiplepėtų.

SAN JOSE, Gal., r. 26. — 
David A. Lamson, viršininkas 
Stanford universiteto leidyklos, 
liko nuteistas pakorimui San 
Quentin kalėjime gruodžio 15 
d., už nužudymų savo žmonos.

Streikuos automobi 
lių “tulmeikeriai”

Moterys nugalėjo 
nazius; galės var

toti kosmetikus

Šiandie prasideda 
sveikatos savaitė’

Rengia ją Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. Visą šios savaitės pabaigą bus 
laikomos paskaitos Lietuvių Auditorijoje

BERLYNAS, r. 26. — Prieš 
kiek laiko-naziai buvo išleidę 
patvarkymui, draudžiančius 
moterims dažyti lupas, dėtis 
veido miltelius ir vartoti kitus 
kosmetikus, taipgi uždraudė 
rūkyti kitur, išėmus savo na
mus.

Prižiūrėti, kad moterys pil
dytų tų dekretų buvo pavesta 
nazių smogiamiesiems būriams.

Moterys - sukilo prieš tokius 
nazių patvarkymus, atsisakė 
juos pildyti, ir dabar nazių 
smogikų viršininkas kap. Bo- 
ehm išleido patvarkymų, drau
džiantį smogikams šnipinėti' 
moterų rubus ir veidus ir kiš
tis j to dekreto vykinimų. Esu 
nazių “revoliucija” buvo laimė
ta ne moralybės apaštalų ir to
dėl smogikui negali “darytis {- 
rankinis kvailų moralybės fana
tikų”.

Tai yra pirmas nazių pralak 
mojimas atvirame susikirtime 
su moterimis.

DETROIT, Mięh., r. £6. — 
Automobilių “die” ir “tooi 
makers” nutarė streikuoti, kad 
paremti streikuojančiu^ tulmei- 
kerius Flint, Mich., automomi- 
lių dirbtuvėse. Flint darbinin
kai streikuoja, kadangi esantys 
tame mieste automobilių sky
riai nepildo NRA kodekso.

Streikas kartu bus ir reika
lavimas pripažinti tulmeikerių 
sukurtų draugijų Mechanics 
Educational Society, kuri ap
ima automobilių augštesnius 
amatninkus ir turi jau 110,000 
narių, nors ji susįkuft’ė tik 
pereitų balandžio m&i. ir nepri
klauso nė Amerikos Darbo Fe
deracijai, nė kuriai kitai orga
nizacijai. ;

Streikas paliesiųs apie 30,000, 
darbininkų. 1
v Dirbtuvės gi sako, kad jos 

nieko apie ruošiamųjų streikų 
nežinančios.

Paskiausiomis žiniomis, strei
kuoja apie 9,000 dąrbiniijkų.

. ■j... .. .....
LONDONAS, r. 25. — Mrs. 

A. M. VVilliamson, garsi Ame
rikoj gimusi rašytoja, pąąjmi- 
rė’hotely priėmusi perdaug di- 
dėlę dozę migdinančių milte
lių.

šiandie prasideda 
Lietuvių Daktarų 
“sveikatos savaitė”, 
rios visų šios savaitės pabaiga 
Daktarų Draugija rengs ilius
truotas paskaitas, kuriose aiš
kins svarbiausius, kiekvienam 
žmogui reikalingus žinoti svei
katos pagrindus, kaip saugotis 
ligų ir kaip reikia gyventi, kad 
savo sveikatų išlaikyti.

Sveikata yra brangiausias 
žmogaus turtas, bet tankiausia 
sveikatos brangumų tik tada 
pajaučiame, kai sveikatos jau 
netenkame. Tada kreipiamės 
prie visokių daktarų. Bet jau 
sunku atitaisyti tai, kas jau 
kartų prarasta. O tuo tarpu 
sveikatų palaikyti nėra .taip 
sunku*, tik reikia kiek rūpestin
gumo ir žinojimo.

žinios apie sveikatos išlaikys 
mų ir bus suteiktos šios “svei
katos savaitės” paskaitose, ku-

rios, dėl aiškumo, bus gausiai 
iliustruotos paveikslais.

Visos paskaitos bus laikomos 
Lietuvių Auditorijoje*, 3133 S. 
Halsted St. Pradžia paskaitų 7 
vai. vakare.

šiandie vakare bus pirmoji 
šios “sveikatos savaitės” paskai
ta. .Ji yra skiriama vien tik dėl 
moterų. Įžanga 10 c. padengi
mui lėšų.

Rytoj paskaita bus tik dėl 
vyrų, o penktadieny—visiems 
—vyrams ir moterims.

Pernai ta pati daktarų drau
gija rengė panašių “sveikatos 
savaitę” ir ji praėjo nepapras
tu pasisekimu, žmonės nepa
prastai skaitlingai lankė visas 
paskaitas, ir reikia tikėtis, ne
mažai naudos iš jų gavo. Dak
tarų draugija tikisi, kad ir šie
met visuomenė j šių “sveikatos 
savaitę” atkreips reikiamų do- 
mę ir su nemažesniu skaitlin- 
gumu1 lankys šias paskaitas.

Lietuvos Naujienos
Už ką Klaipėdos teis-[Byla dėl .atentato prieš 

mai baudžia Marijampolės krim. po-

Gen. Fang artinasi 
prie Peiping

KLAIPĖDA.—Vienas provin
cijos korespondentas savo laiku 
buvo klaipėdiškių lietuvių dien
rašty ‘‘Lietuvos Keleivy” para
šęs, kad vieno kaimo vyrukai, 
labai išdykauja, sienas Hitlerio 
ženklais aptepa ir 1.1. Prieš tų 
korespondentų buvo keliama 
baudžiamoji byla ir jis vieno 
teismo buvo nuteistas 50 litų 
pabauda arba atatinkama areš
to bausme, nes liudininkai buk 
parodę, kad žinia neatatikusi 
tikrenybę. Visgi įdomios netik 
tos aplinkybės, kurios privedė 
prie tokios bylos, bet ir pačias 
bylos faktas. Panašių bylų yra 
jau buvę kelios.

Marijampolės krim. po
licijos viršininką

PElPINGi, Chinijoj, r. 26. — 
Chinijos maištininkų vadas gen. 
Fang, kuris atmetė japonų rei
kalavimų, kad jis pasitrauktų 
iš demilitarizuotos zonos, daba t 
eina linkui Peiping ir yra už 
20 mylių nuo senosios Chinjos jįką'už-
sostinės. liejo patiltes ir sutrukdė ko-

Peiping ir | munikacijų. Liūtis pridarė di
delių nuostolių ir pasaulinei pa
rodai.

Oro biuras sako, kad rytoj 
bus giedra, bet bus šalta ir kad 
ryte galbūt bus tik 50 laipsnių 
šilumos. Vakar jau buvo šal
nų Montana, Minnesota ir abe
jose Dakota valstijose.

Tikimųsi, kad 
Tientsin bute greitai užpulti.

■ ' ■■ , • l

I Fang, kuris turi nežinomų 
skaičių sekėjų, įvairiai apskai
čiuojamų nuo 5,000 iki 50,000, 
sakosi, kad jo tikslas yra “pa- 
liuosuoti šiaurinę Chinijų iš 
Nanking valdžios tyronijos”.

* .....................................................

Pasimirė rašytojas Ring W. 
Lardner

MARIJAMPOLĖ.—Prieš ku
rį laikų Marijampolės apylin
kės ūkininkas Juozas Maknaus- 
kas susipykęs (dėl savo žmo
nos) su Marijampolės krimina 
linės policijos Viršininku ir 
keršto sumetimais norėjęs prieš 
policijos viršininkų surengti 
atentatų.

Maknauskas pasamdęs pil. 
JanUševičių nužudyti policijos 
viršininkų. Maknauskas už po
licijos viršininko nužudymų pri
žadėjęs gerai *Januševičiui at
lyginti, o rankpinigių davęs 10 
lt. grynais, 200 lt. vekselį, re
volverį, šovinių apkabų ir visa 
kitą, kas atentatui padaryti rei 
kalinga. Be to, Maknauskas 
norėjo, kad Januškevičius nužu
dytų ir jo žmonų, Maknauskie- 
nę.

Tačiau Januševičius ne aten
tatų darė, o viskų pranešė tam 
pačiam kriminalinės policijos 
viršjninkui. Mąknauskas buvo 
suimtas ir jam iškelta baud
žiama byla.

Ęugp. 29 d., kariuomenės 
teismo išvažiuojamoji sesija 
Marijampolėje tų bylų spren
dė ir Maknauskų nubaudė 8 
mėn. kalėjimo, bet su sųlyga, 
jei per dvejus metus jis nenu 
sikalų, nuo bausmės atleido. 
Be Jo, teismas nutarė revolve
rį ir šovinius grąžinti MaRnaus 
kui, o 10 lit .konfiskuoti ir per 
dupti valstybės iždui.

EAST HAMPTON, N. Y., r. 
26.—Ring Lardner, 48 m., gar
sus humoristas rašytojas ir dra
maturgas pasimirė šiandie savo 
namuose po trijų metų ligos. 
Jis mirė nuo širdies ligos ir 
džiovos. Mirė miegodamas.

;—
PETERSBURG, Ind., r. 25. 

—šiandie čia prasidėjo nagri
nėjimas bylos Mrs. Maud Price, 
27 m., kuri yra kaltinamą nu
šovus savo vyrų Thomas, 80 
m. senį, už tai, kad jis nedavęs 
jai dalies sausainių, kurių jis 
nusipirko už 10 c. '

I 1111—...II— »SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

1739 SO. HALSTED ST

BLOOMINGTON, III., r. 26. 
—žaibas uždegė didelį grudų 
elevatorių, kuriame buvo 67,* 
000 bušelių kornų ir 20,000 
bušelių aviži 
kia $75,000.

ROCK ISLAND, Ilk, r. 26. 
—Miesto taryba uždraudė nuo
gus ir pusnuogius šokius Rock 
Island alinėse

Nuostoliai šie-
v " Tel. CanaI 8500



Indiana Harbor, Ind.
Linksma žinia lietuviams Klaidos atitaisymas

kadJUOKAI

žinau

tamsta

tu verki
nors

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Rhinelander, Wis

tiktai

J. F. SUDRIK
Chicago, III INCORPORATED

3417 S. HALSTED ST

Kokt^ 
HlROTA

NbRMAU 
.Davis.

būti 
liud-

S. Rimkus ir Budriko

Rimkus ir Budriko Radio

Pažerskis ir Budriko

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės .Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Telefonai—
BOtJlevard 8167
BOUtevard 4705

Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

Trečiadienis, rūgs. 27, 1933

Mokytojas
Hans?” į 

išrado naują
Iriuilą ir kiekvieną kartą kai

šviesti.
gyventojai 

vaikus leisti į 
dabar jau mes 
aprūpinti pro- 
sakant, turime

Rugsėjo 21 d. traukinio liko 
užmušta vyras ir imona

irtu moterimi

(“Ulk,” Berlin)
[KORESPONDENCIJOS

BABY GRAND
RADIO

pirkėjas ateina j krautuvę aš 
esu prausiamas reklamos tik
slams.”

Sekmadieninės mokyklos 
mokytojas: “Džonai, ką tu ga
li pasakyti man apie Aroną?” 

Džonai: “Jo pavardė buvo 
pirmoji telefonų knygoje.” 

(“Boston Transcript”).

(“Dorfbarbier”, Berlin)

Plik: “Atrodo, kad sėkmin
giausios vedybos yra žmonių 
nepanašių vienas į kitą.”

Ploki “Taip, todėl aš lai
kiausi minties vesti merginą 
su pinigais.”

(“Journal Amusant,” Paris).

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstsred Patent Attorney 

43-A 8«*nrUy Ssvlngi A Conmerelal 
Bank BaiMIng

■

(Dlrsstiy aereM tfrsst from Patent Offlce) 
KiMIlNOTON. D. a

Stebėtinas Rekordas su 
PAVEIKSLAIS

siais
jo žmona
pasažierinis traukinys.

Kartu su jais važiavo auto- 
mobiliuje ir vaikas, kuris vi
sai lengvai tebuvo sužeistas.

Snobai šioje apylinkėje išgy
veno gana ilgą laiką.

šiomis dienomis pasimirė 
Jonas šaltis, kuris buvo gerai 
žinomas Cicero lietuviams, 
kadangi jis ten daug metų 
bu^o išgyvenęs.
a Per visai trumpą laiką mes

“Aš skaičiau laikraštyje, 
kad policininkai bus įskiepiu-

Rugsėjo 21 d. pas mus atsi
tiko didelė nelaimė, — vyras 
ir žmona pateko po traukinio 
ir abu liko užmušti. Žuvu- 

yra Kajetonas Snolis ir 
juos suvažinėjo

“Kam? Jie niekuomet nieko 
nepagauna.”

(“Rutgers Chanticieer.”)

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jaš ant speėialio užsakymo* 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linįjom ir lietuviš
kais antgalviais, į

Pirmas jumoristas 
tamsta skaitai savo 
žmonai?”

Antras jumoristas: 
ir kai nesijuokia, aš 
kad juokas geras.”

(“Northern Daily Tele-
graph.”)

Jos. F. Budriko krautuvei duodami lietuviški radio 
Nedėliomis: W. C. F. L. 970 K..

W. A. A. F. 920 K
Ketvergais: W. H. P. C. 1420 K.

“Ji yra didelė rūkytoja ir 
aš įsitikinusi, kad ji bus nu
siminusi palikusi savo pypkę 
ant virtuvės skobnies.”

(“Ulk”, Berlin).

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

Jau keletą kartų pasaulyje 
(Vokietijoj 1712, pietinėj Eu
ropoje 1890, Austrijoj 1917, 
Anglijoj ir Jungtinėse Valstv- 
bėse 1918) pasirodė nauja ir 
keista liga. Ligoniui galvą, 
kaklą ir strėnas ima skaudėti 
suima jį snaudulys, svaigulys, 
o paskui ir miegas. Raumenys, 
ypač akių, pradeda silpnėti. 
Gana dažnai draugėj eina ger-

Balsas (telefonu): “Pasa
kyk tamsta gydytojui atvykti 
tuojau — mano maža mergai
tė prarijo adatą.”

Tarnaitė: “Gydytojas užsi
ėmęs, ar tamstoms adatos* rei
kia tuojau?”

(“Vikingen,” Oslo).

Nedidelis skaičius čia musų 
yra ir tie patys vis mainosi ir 
mažinasi. Ypač šiais metais 
musų apylinkje mirtis nuvarė 
daug lietuvhf į kapus.

— M. A, S.

“Tamsta nori, kad aš pa
skolinčiau tamstai šimtą sva
rų Sterlingų todėl, kad tams
tos garbingas veidas. Ar tam
sta gali gauti, kas užtikrintų?’

“Taip, aš galiu.”
“Ar jis turi ką nors?”
“Taip pat garbingą veidą.”

. (“Fliegende Blatter,).

8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
, 1:30 vai. po plet. 
. 7:30 vai. vakarais.

DYKAI 
KNYOBUI

>rd of I*. 
_ j, seimam 

ką daryti. Suii- 
paeteptyle. 

rapesttegaa pa-

Man šiame mieste teko išgy
venti pusėtiną skaičių metų ir 
per tą laiką visko pamatyti ir 
patirti. Teko taip pat nemažai 
darbuotis tarp vietos lietuvių. 
Prieš kiek laiko pas mus buvo 
kilęs sumanymas atsikviesti iš 
kur nors kokį nors lietuvį pro
fesionalą. Ypatingai buvo pa
geidaujamas daktaras arba 
dentistas. Tuo reikalu buvome 
net pradėję šį tą veikti: atsi
kreipėme į lietuvius daktarus, 
tačiau viskas pasibaigė be pa
sekmių.

Yra sakoma, kad šviesi sau
lutė apšviečia visus lygiai. Pa
skutiniais keliais metais ir pas 
mus pradėjo saulutė 
Musų senesnieji 
stengiasi savo 
mokslus. Ir štai 
esame neblogai 
fesionalais. Taip 
viską, kas mums reikalinga.

Prieš kelis metus susilaukė
me pirmutinio profesionalo p. 
Joe. M. Kromelio asmenyje. Jis 
atvyko pas mus ir atsidarė ap- 
tieką. Jo malonus būdas ir są
žiningas patarnavimas pritrau
kė visus lietuvius. Juo tolyn, 
tuo labiau jam sekėsi biznis va
ryti. Ir štai šiandien jis turi 
visais rtžvilgiais modernišką 
aptieką ir kuo puikiausiai pa
tarnauja savo tautiečiams.

Kuriam laikui praėjus, mes 
susilaukėme ir lietuvio advoka
to, kuris yra musų žmogus, — 
kadangi musų mieste užaugo. 
Tai p. Ben Yuodis. Visokiais 
legaliais reikalais jis lietuviams 
tinkamai patarnauja.

Na, o štai dabar susilaukėme 
ir kito profesionalo, kuris ypa
tingai buvo mums reikalingas, 
į jį, reikalui esant, galėšitn^ 
ne tik mes kreiptis, bet ir ap
linkinių miestelių gyventojai. 
Turiu galvoje dentisftą Juozą 
Radžiu. Dr. Radžius yra kilęs 
iš musų miesto. Čia jis augo, 
čia gyvena jo tėvai, kurie, bū
dami gana pasiturintys, nepa
vydėjo savo sunui mokslo.

Šiomis dienomis Dr. Radžius 
atidarė savo ofisą adresu 2100 
Broadway. Mes tik galime pa
sidžiaugti, kad susilaukėme 
naujo profesionalo, kuris mums 
bus tikrai naudingas, kadangi 
su juo galėsime susikalbėti sa
vo prigimta kalba.

Prie progos dar turiu paste
bėti, jog ir kitas ponų Radžiu 
šeimos narys rengiasi prie pro
fesijos: viena duktė jau aplei
do namus ir dabar eina slaugės 
mokslus. Vadinasi, sūnūs dak
taras, o duktė bus slaugė. Tai 
tikrai laiminga šeima.

žilas Senelis.

“Ką gydytojas sake dėl tam
stos galvos skaudėjimų?”

“Jis sakė, man negalima 
gerti alkoholinių jgėrimųif '

“Ar ląi^pat deg^š?’- >
“Aš nedrįsau jo paklausti,

Rašydamas pranešimą iš 
musų miesto apie įvykusį ge
dulo paminėjimą a. a. Dariaus- 
Girėno, rugsėjo 10 d., 1933,
Lietuvių MUzikalėj svetainėj, 
padaryta stambi klaida.

Ten sakoma po to išėjo į 
estradą p-lė Emilija Mieku- 
naitė, kuri sudainavo “Kaip 
liūdna” ir “Saulė nusileido”— 
žavėjančiai... O turėjo 
“AVĖ MARIA”, “Kaip 
na” ir “Saulė nusileido” 
kiai sudainavo “Dainos 
ras”.

Atitaisydamas nesužiniai pa
darytą pranešime klaidą, šiuo 
giliai atsiprašau dainininkės-ar- 
tistės p lės Emilijos Mickunai- 
tės, kaip ir dainininkų-kių 
“Dainos Choro” ir jo vedėjo.

Z. Jankauskas, VVS. rašt.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciaiiikai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų it pūstis, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, n omatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skar.dėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėto jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kamoas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS —n...

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška
seredomis iki

Kaltinamasis: “Mano advo
katas serga — ar negalima 
mano bylos atidėti savaitei?” 
Teisėjas: “Bet tamtsa buvai 
sugautas su tamstos rankomis 
žmogaus kišeniuje. Kuo tam
stos advokatas gali tą apgin-

Lalkai daug relikte 
prie patentų. Nertii- 
kuoklt vilkindami «n 
apiaugojimu • n v n 
Sumanymų. Pylglųs- 
sw 
arba raly kitę 
NEMOKAMOS kur- 
gatta "How to Ob- 
faln a Patent" Ir "1 
ventlon** formos. N 
u! informaeljaa L, 
rallnljlmal laikomi 
Greitai, atsargus, ru 
tarnavlmaų.

Kaltinamasis: “Tai ir yra 
tas, ką aš noriu žinot.” 
• , *■ (“Aussie,” Sydney).

Jaunas žmogus: “Ar aš ga 
liu vesti tamstos dukterį?”

Tėvas: “Ką ji sako?”
Jaunas žmogus: “Ji nori — 

jeigu tamsta nesutiksi.”
(“Manchcster Evening

News.”)

WISSIG
Specialistas H 

Rusijos

... ........................................ II —...........    —

•GeNERAT/ ĄRAKI ' MAP NAVY on MĄNEUVER.S SecRETARY StJ/ANS’ONT

Amerikos laivyno sekretoriui Swanson paskelbus, kad Amerika statysis kelis naujus karo lai
vus, pirmoji atsiliepė Japonija, kurios karo ministeris gen. Araki paskelbė, kad Japonija sta
tysis didžiausį pasaulyje karo laivyną, nes nežin ia kas gali atsitikti santikiuose su Amerika. 
Tuo tarpu gi naujasis Japonijos užsienio reikalų ministeris, kraštutinis nacionalistas Koki

Hirota, kalba apie Japonijos draugiškumą Amerikai.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

ligonis pasirgęs nuo dviejų 
iki dvylikos savaičių, pasvei
ksta arba miršta. Miršta, ro
dos, apie 30 nuošimčių. Ir 
kurie pasveiksta, tai toli gra
žu ne visai pilnai pasveiksta.

šiemet šita liga daugiausia 
pasireiškė^ St. Louis mieste. 
Net keli šimtai Žmonių jau 
susirgo ir kelios dešimtys mi
rė. Ir j< dabar pasirodė šiek 
tiek kitokesne, negu pirmiau. 
Pavyzdžiui, pirmiau ji pulda 
vo daugiausia tik jau 20 me
tų sugyvenusius žmones, o da
bar puola visokius. Ir simpto
mai truputį pakitėję. Visų pir
miausia pradeda galvą ligo
niui skaudėti, vemti verčia, 
karštais pila, kaklas styra ir 
ryklę skauda. Menkai, bet vis 
dėlto ima drebėti rankos ir 
liežuvis. Gana dažnai ligonį 
aštrios konvulsijos kamuoja, 
o po tam įpuola jis į tokį gi
lų miegą, kad atrodo, lyg jau 
miręs butų (koma). Bet kai 
kuriuos, tai vietoj snaudulio 
arba miego apsėda ir jie dau
žosi, tartum pamišį. Iš 283 ši
tų ligonių 41 mirė.

Kokie mikrobai šitą keistą 
ligą sukelia, pakol kas moksli
ninkai dar nežino. Tik tiek 
jau tėra žinoma, kad jie puola 
galvos smagenas ir ten iššau
kia žymų įdegimą.

Apie šitos ligos gydymą irgi 
pakol kas labai mažai težino
ma. Gydoma, taip sakant, 
su vėju pasitarus: siinptoma- 
tiškai.

Šita miegamosios ligos epi
demija vis dėlto mokslinin
kus ant kojų sukėlė ir gerai 
paakstino ieškoti tikrų jos 
priežasčių ir vaistų jai gydy
ti. —Dr. Margeris.

“Keli žmonės težino, bet aš 
vieną kartą padariau 325 jar
dus.”

“Kokį autoinobilį 
naudoji?” .'4

(“Stanford /Ėhaparral”) 
. .i. a A; .

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!

Budniko 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 Pačioi. S 
Akordionistai.

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

3003— Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka. Budriko Radio
Akordionistai. ; '______

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

9.50
THOR Ėlektrikinė Skalbykla tiktai ^3 "^50

skalbykla.

“Mina, ar bųv& 
vir t u vę j y V į-

“Taip,

VATENTS



AVIACIJOS DIENA

James

principo

skilvyje

THE GEEVUM G1RLS
SEE

eita prie 
raporto, 
komite-

skutimos 
namie

Įmetkite Bayer As 
flirin Tabietk'ą 
ttiklą vandeni

Priimkite 
Aspirin

yra ren- 
perstatymu, 

duodamas 
programas, 
taigi kiek- 
proga atsi-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

© Tobacco

Garsinkitės “N-nose

visuomet sakykite — 
kuomet pirkaite. 

_. i busite tikri gauti 
palengvinimą ir Saugumą

vie- 
spė- 

pUSę 
vyrų ir mo- 

Chicagos Lle- 
VpaČ rūpintis 
eiles čiagimį

jog Chesterfield for- 
o ir išdirbinio

Iš įvykusio Joniškio 
čių Klubo su

sirinkimo

Ch. Liet. Draugija Savitarpinės Pašalpos 
legalizuota sulig Mutual Benefit 

Association principo

YOU GET 
THE HOUND.DAI>’

' 11AS reiškia 
A mula—tai yra, lap 

formula skiriasi nuo kitų cigaretę

suteikia 
barzdaskuty klos

CHICAGOS LIETU VIŲ DRAUGIJA SAVI 
TARPINES PAŠ. LEGALIZUOTA ILL 

VALSTIJOJE

HE Y*. -BEATIT1. WHATDYOUMEAN 
BY KNOCKING TbOSE «<?EEN ę~ 

APPtES O»»F!?

^7% LENGVESNIS

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

cija, kuri gyvuoja geriausia 
ir netiktai turtu, narių skai
čiumi, bet ir tuomi, kad ji yra 
legale organizacija Illinois 
valstijoje.

Patartina ir kitoms Chica
gos lietuvių pašalpinėms or
ganizacijoms, kurių narių 
skaičius sudaro nemažiau 500 
(tiek reikalauja, kad butų 
narių apdraudos departamen
tas) rūpintis tuoj prisitaiky
mu prie apdraudos departa
mento reikalavimo, legalizuo
tis — kitoks gyvenimas jūsų 
organizacijos yra nelegalus ir 
net pavojingas pačių 6Įrgani- 
zacijų egzistavimui.

Rekordai Illinois Apdrau
dos Departamento rodo, kad 
Illinois valstijoje, iš lietuvių 
organizacijų, kurios moka sa
vo nariams pomirtines, gy
vuoja legaliai tiktai sekamos 
lietuvių organizacijos: Lithu- 
anian Alliance of America 
(SLA visos kuopos), Associa
tion of Lithuanian Workers 
(L. D. S. visos kuopos), Lithu
anian Roman Catholic Allian
ce of America (S. L. R. K. vi
sos kuopos), American Lithu
anian Roman Catholic Wo-

pasigirsta ir vėl balsas antro 
lietuvio drąsuolio lakūno Juo
zo R. Janušausko
“Aš noriu baigti Dariaus ir 
Girėno pradėtą žygi'* Tuos 
žodžius išgirdęs ne vienas lie
tuvis nubraukė ašaras nuo sa
vo veido ir liudesis virto 
džiaugsmu, kad lietuvių tarpe 
randasi kitas drąsuolis, kuris 
užbaigs tą garbingą žygį.

Tad iš tų žmonių entuziaz
mo buvd galima spręsti, kad 
antras prisiruošimo darbas 
į transatlantinę kelionę bus 
kur kas sėkmingesnis ir ras 
didesnę lietuvių paramą.

Tą dieną visuomenės veikė
jus užtikrino 15,000 lietuvių, 
atvykę į Fordo aerodromą. Ir 
tuo įrodė, kad jie supranta ir 
pasiryžę yra remti tą kilnų 
istorišką darbą dėl progreso 
ir tautos garbės.

Kaip žinoma visiems ta A- 
viacijos Diena tai buvo prad
žia minėto darbo. Ir ta prad
žia visais atžvilgiais sėkmin
ga, taip įdėjimai, taip finan
siniai. Tad drąsiai galima sa
kyti, kad iki pavasario lietu
vių visuomenė padarys tvir- 
čiausį aeroplaną ir musų tau
tietis Janušauskas antru kartu 
įrašys lietuvių vardą į Atlan- 
tiko nugalėtojų istoriją.

kraft
American Cheese 

(perdeoged, posfeurized) 

has full natūrai 
flavorl

Šiuos

Tas kas Į
atsitinka I
tuose stikluose 

atsitinka jūsų
Greitesnė Pagalba Da 

bar Nuo Skausmo
šis paveikslas viriui iiaižkina pa
prastu budu. priežastį kode! TIK
RAS BAYER ASPIRIN yra skai
tomas žinoma, Greičiausia ir Sau
gi Pagalba sustabdymui skausmo.

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po to, kaip ji susi
duria su drėgnumu—jutų tkilvy- 
je, atsitinka tas pats, kaip kad jus 
matote viriui stikle.

Todėl, Bayer Aspirin Tablet
ka “tuojaus sulaiko" ir bjauriau
si galvos skaudėjimą ar neuritis 
j keletą minučių po priėmimui.

Neužmirškite apie tai, kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalbą, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip
gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

Todėl
"Bayer Aspirin
Tuomi 
Greitą • w 
iš tikrosios Bayer rųšies.

pašaipi- 
nių organizacijų Chicagoje, 
kurios gyvena nelegaliu gyve
nimu. Illinois apdraudos de
partamentas paskutiniu laiku 
pradėjo akyvai sekti svetim
taučių organizacijų gyvavimą 
ir bile draugija gali atsidurti 
nemalonioje padėtyje. 

• * ‘ '
Chicagos Lietuvių Draugija 

S. P., suprasdama esamos pa
dėties rimtumą 
kad organizacija, kuri suside
da virš 1300 narių, nepapultų 
į nagus apdraudos departa
mento, pasirūpino tapti lega
lia organizacija. Tokiu budu, 
Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. yra vienintelė lietuvių 
pašalpos-pomirtinių organiza-

Suv. Valstijiįvaldzia pavėlino Lig- 

gett & Myers Tobacco Conipany var
toti v ar d “Chesterfield” cigaretams

Rugsėjo 22 d. G. Krenčiaus 
svetainėj atsibuvo Joniškiečių 
L. K. Klubo susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai. Iš
klausius raportus, 
priėmimo pikniko 
kadangi išvažiavimo 
tas turėjo daug išlaidų, o į- 
žangos jokios nebuvo, tai ir 
pelno piknikas jokio nedavė, 
išėjo lygiom. Plačiai buvo kal
bėta apie žieminio sezono va
karus. Užklausus dramos tėvo 
B. Vaitekūno, ką jis mano, ar 
negalėtų sumokiiiti kokį vei- 
kaliuką bei komediją Joniš
kiečių klubo parengimui, su 
mielu noru sutiko ir vietoje 
buvo jo paties parinkta labai 
įdomi ir juokinga vieno veik
smo komedija. Sumanymas 
kaip renginio vakarų komisi
jos, taip ir visų, susirinkime 
atsilankiusių narių, vienbal
siai liko užgirtas ir priimtas. 
Prie to komiteto tuoj po susi
rinkimo pasitaręs su p. Vaite
kūnu, išdalino lošėjams roles 
ir pirmadienį, rugsėjo 25 d. 
pp. Baltų bute įvyko pirma 
repeticija. Vakaras 
giamas netik su 
bet taip pat bus 
gražus muzikalis 
Įžanga bus maža, 
vienam bus gera 
lankyti į šį pradedantį žiemi
nį sezoną Joniškiečių vakarą. 
Turiu priminti, kad žada taip 
pat prisidėti prie šio vakaro 
plačiai žinomas geras lošėjas 
P. Varnas. Vakaras žada įvy
kti spalių mėnesį, taigi visi 
prašomi rengtis pas Joniškie
čius. ' —R. S.

mens Alliance (ALRKMS.) ir 
Chicago Lithuanian Mutual 
Benefit Association (Ch. Liet. 
Draugija S. P.).

Reikia sveikinti Chicagos 
Lietuvių Draugiją S. P., kad 
ji atliko vieną svarbiausių žy
gių savo sėkmingam gyveni
mui ateityje. Nemažas kredi
tas priklauso Draugijos valdy
bai uz sugebėjimą Šitą svar
bų klausimą tinkamai praves
ti Draugijos nariuose. Nema
žai triūso šitam sveikam dar
bui įdėjo adv. Kl. Jurgelionis, 
kuriam prisėjo daug darbo 
atlikti Draugijos legalizavime.

Dabar Draugijai lieka 
nas svarbus darbas, tai 
riai padirbėti, kad bent 
Chicagos lietuvių 
terų sutraukti 
tuvių Draugiją 
traukti į savo 
jaunimą.

Paskui Žiūrėkite į
• Paveikaus 

Jie Parodo Kodėl 
Tikras

BAYER ASPIRIN
yra žinomas kaipo Greičiau- 

šia ir Saugi Pagelba nuo ’ 
Skausmo

Į DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO 

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo 

Darbą.

Chicagos Lietuvių Draugija sų daugelis lietuvių 
S. P. yra pirma Chicagoj lie
tuvių draugija, kuri prisitaikė 
prie Illinois valstijos išleistų 
įstatymų 1927 metais. Tas įs
tatymas nusako, kad draugi
jos bei klubai, kurie moka 
nariams pomirtines, turi tvar
kytis sulig Mutual Benefit As
sociation arba Fraternal Bene- 
ficiary Societieš 
Draugijos bei klubai, kurie ši
to įstatymo neprisilaiko — jų 
valdybos yra atsakomingos 
prieš Illinois valstijos įstaty
mus, gali būti baudžiami ir 
organizacijų turtui tvarkyti 
paskirtas receiveris bei likvi
duoti organizaciją.

šitokioje padėtyje yra mu-

Kaip ji patiekia 
stiklo dugną jt jau 
išsiskirtto

Lengvesnis ir geresnis cigaretas pri
valo turėti nunokusio, lengvo ir mink
što tabako ir tinkamą dalį tinkamos 
rūšies Turkiško tabako. Po to, ciga
retas turi būti gerai padarytas.

Gali persitikrinti, jog Chesterfields 
nėr panašūs į kitus cigaretus. Jie 
lengvesni . . .jie geresni.

probak

(PROBAK BLADF)

Trečiadienis, rūgs. 27, 1933

Rašo F, Balau).
Rugsėjo 11 d., 1933 m. žinia 

kuri pasirodė “Naujienose” 
po antgalviu — “Planuoja an
trą skridimą Lietuvon per At
lantiką”. Lietuvis lakūnas no
ri baigti tą žygį, kurį taip 
garbingai pradėjo musų neuž
mirštamieji Dbrius ir Girė
nas”. Ta žinia, tiesiog nuste
bino kiekvieną skaitytoją. 
Kasgi galėjo tikėti, kad lietu
vių tarpe randasi kitas toks 
drąsuolis, kuris leistųsi per 
Atlantiką j Lietuvą? Kiekvie
nam prisimena ta šiurpulinga 
mirtis tų dviejų drąsuolių, ku
rie vos prieš keletą savaičių 
plasnojo per Atlantiką—o 
šiandien jau jų nėra. Nėra ir 
to lėktuvo Lituanica, tik jo 
griuvėsiai riogso Kauno Karo 
Muziejuje.

Subyrėjo j šiupulius tas oro 
milžinas. Žuvo drąsus lakūnai. 
Tuo patim kartu žuvo džiaug
smas jo motinos ir visos lietu
vių tautos žmonių, kad jų oro 
kelias j Lietuvą baigėsi Vo
kietijos pamario miškuose.

Bet štai, minėto rūgs. 11 d.
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PLIENO PRAMONE IR RAINOS
i ■ ■ t; '■

Rekonstrukcijos administracija dabar grumiasi su 
kainų klausimu. Pradžioje jai rūpėjo kainas pakelti. 
Dabar ji yra susirupinusi, kad kainos neiškiltų per
daug, nes jeigu gyvenimas labai pabrangs, tai nueis 
niekais tie darbininkų laimėjimai, kurie buvo įgyti su 
NRA pagelba.

Bet kainų klausimas liečia ne tik kasdienio gyve
nimo reikmenas — maistą, rubus ir t. t. Jisai yra svar
bus taip pat ir gamybai. Depresijos laiku pastebėta tas 
faktas, kad kainos buvo labiausia nupuolusios žemės 
ūkio prekėms ir žaliavoms (medžiagoms). Dirbtuvių 
gaminiai atpigo mažiau, ir bene mažiausia už visas 
prekes atpigo plienas. Mat, plieno pramonę kontroliuo
ja trustas; be to, ją apsaugoja nuo svetimų šalių kom- 
peticijos aukšti muitai.

Plieno kompanijos kapojo darbininkų algas ir at- 
leidinėjo darbininkus, versdamos sunkiau dirbti liku
sius dirbtuvėse darbininkus, o plieno kainas laikė aukš
tas. Jos ir šiandie yra ne ką žemesnės, kaip prieš de
presiją.

Taigi plieno pramonės atžvilgiu valdžiai tenka im
tis priemonių, kad kainos atpigtų. Iš Washingtono pra
nešama, kad Rooseveltas derasi su plieno pramoninin
kais, kalbindamas juos numušti plieno kainas ir siūly
damas už tai skatinti geležinkelius, kad jie daugiau 
pirktų plieno ir remontuotų kelius. Per depresijos me
tus Amerikos geležinkeliai pusėtinai nusidėvėjo ir jų 
taisymui šiandie reikėtų suvartoti milionus tonų plie
no. Bet jeigu plieno trustas šiaušis, tai ką tuomet pre
zidentas darys?

Pagrindines pramones valdžia turėtų tiesiog paim
ti į savo kontrolę, nes nuo jų pareina visas ekonomi
nis krašto gyvenimas. Neišmintinga palikti privatinio 
kapitalo rankose tokius dalykus, kurie, jeigu yra nege
rai tvarkomi, užtraukia vargą ir badą milionams žmo
nių.

mį knygas ant laužo, kaip viduramžių vandalai arba 
inkvizitoriai!

i Dabar viena žinia iš Berlyno praneša, kad Hitle
ris rengiasi spaudą paversti valstybės organu: laikraš
čių redaktoriai ir rašytojai bus valdžios tarnai — taip, 
kąip policininkai arba kareiviai. Laisva, nepriklausoma 
.mintis bus iššluota iš laikraščių špaltų.
i Faktinai taip jau ir dabar yra Vokietijoje, bet 
rudieji diktatoriai nori šitą mirties pavergimą padaryti 
amžinu. Jie čia kopijuoja Rusijos bolševikus, kuriuos 
pirma Hitlerio pasekė itįalų Mussolini. “Didis revoliu- 
clnnierįusp Leninas yra pavyzdys Hitleriui.

Bet pavergdamas žmonių mintis, Vokietijos despo
tas palieka dirbtuves ir dvarus kapitalistų rankose, 
kad jie ir tolinus galėtų išnaudoti darbo žmones.

Kaip matome, čia yra visai ne socializmas, beį tik 
patarnavimas išnaudotojų klasei: prie kapitalistiško 
išnaudojimo pridėta dar dvasinė vergija.

HITLERIŠKAS “SOCIALIZMAS”

DAUGIAU RIM 
TUMO.

*

Savo partiją Hitleris vadina “nacional socialistiš- 
ka”. Bet jos socializmas yra išvirkščias.

Socializmas tikrąja to žodžio prasme reiškia gamy
bos ir susisiekimo priemonių paėmimą į visuomenės 
rankas. Socializmo tvarkoje dirbtuvės, geležinkeliai, 
kasyklos, aliejaus šaltiniai ir stambieji žemės ūkiai tu
rės būti visuomenės rankose. Kaip bus sutvarkytos tos 
įstaigos, kurios visuomenės labui valdys tuos turtus, 
čia ne vieta smulkiau gvildenti. Reikia tik pabrėžti to
kios sistemos tikslą.

Visuomenė turės paimti į savo rankas pramonę, 
transportaciją ir gamtos turtų šaltinius, kadangi šitie 
dalykai sudaro žmonių gyvenimo pagrindą. Juos palik
ti privatinių kapitalistų rankose bus tolyn vis pavojin
giau, nes juo labiau pramonė auga, tuo skaudesni 
įvyksta ekonominiai kriziai (depresijos), kurie milio
nams beturčių neša pragarą.

Vadinasi, socializme bus visuomenės valdomi ir 
planingai tvarkomi materialiniai darbo įrankiai ir tur
to šaltiniai. Bet kaip bus su dvasiniu žmonių gyvenimu? 
Ar visuomenė taip pat tvarkys ir žmonių mintis, moks
lo teorijas, literatūrą, poeziją, muziką, spaudą, prakal
bų sakymą svetainėse ir t. t.? Ne. Jeigu ji kėsintųsi 
tai daryti, tai socializmas reikštų ne progresą, bet 
'stagnaciją. Giliausias mokslo tiesas, gražiausius meno 
kurinius sutvėrė ne valdiškos arba pusiau-valdiškos įs
taigos, bet talentingi asmens, kurie dažnai ne tik ne
gaudavo paramos iš visuomenės, bet turėdavo kovoti 
prieš visuomęnę, gindami savo idėjas. Daug mokslo vy- 
rų praeityje buvo bažnyčios nukankinti arba valdžios 
nužudyti, kaipo “heretikai” ir “valstybės išdavikai”.

žmogaus minčiai socializmas turės palikti kuo di
liausią laisvę. Kas draudžia žmonėms laisvai protauti 
i’X reikšti savo nuomones, kas deda pančius ąnjt žmogaus 
sielos, tas negali būti socialistas, nors jisai ir dar taip 
girtųsi savo “socializmu”. . •

Pabar pažiūrėkime, kpks yra Hitlerio socializmas. 
Vokietijds “naciai” yra pikčiausi miųties ląisvės prie
dai, kokius yra mačiuąi istorija. Savo, ųeapykantą lais
voms idėjoms, jie nesisarmatijo parodyti, net deginda-

musų 
Tribu-

savo 
skiltyse talpino straipsnius, 
kuriuose primetama Čikagos 
konsului, jog jis esąs “naujie- 
nietis” ir kad prieš kadaise 
tilpusius “Naujienose” prie
kaištus, adresuotus Lietuvos 
Vyriausybės ir jos atstovų 
vardu atsiliepė tik Lietuvos 
Ministcris ir Generalinis Kon
sulas ir tik Čikagos konsulas 
“nedrįso atsiliepti prieš savo 
artimus draugus.” Iš to posa
kio skaitytojai gali padaryti 
išvadų, kad Čikagos Konsulas 
neigia kitų partijų lietuvius ir 
vien tik pritaria “Naujienų” 
grupei.

Kiek pamenu, tilpęs “Nau
jienose” straipsnelis, kritikuo
jantis skridimo darbą, ne tik 
peikė Lieftivos Vyriausybes- ir 
jos atstovų veiklą, bet gal 
daugiausia pykties išlieta fon
do globėjų komitetui, kurio 
priešaky man teko stovėti. 
Tad šiek tiek keistokas atrodo 
straipsnių autorių samprota
vimas, kad “Naujienos** leido 
kritikuoti “savo artymą drau
gą.”. Juk kiekviena politinė 
partija visuomet linkusi ginti 
savo nusistatymo žmones, o 
ne juos kritikuoti.

šiuomi noriu pareikšti, kad 
nesu joks “naujienietis” ne jų 
gerbėjas. Man visų partijų 
bei nusistatymų lietuviai yra 
lygus, kuriems teikiu pagel
bės ir patarnavimo pagal savo 
išgalę.

Deli ai mano tylėjimo ir ne- 
reagavimo į absurdiškus už
metinėjimus, tilpusius ncku- 
riuose laikraščiuose, turiu pa
reikšti, kad tai dariau iš šių 
sumetimų:

Mano įsitikinimu, panašios 
rųšies polemikos ir atrėmimas 
argumentams ar kritikai, kuri 
neturi realaus ir rimto pama
to, nieko gero neatneša. Mano 
atsakymas suteiks mano opo
nentui medžiagos ir paskati
nimo dar daugiau rašyti. Į 
jo užmetinėjimus prisieis man 
atsakinėti. Ar toji polemika 
ir kartus epitetai, siunčiami 
vienas kitam bus skaitančiai 
visuomenei įdomus? O jei ir 
įdomautus! skaitančioji visuo
mene, tai ar tas bus konstruk- 
tyvis darbas? Viena ir kita 
puse atras priešininkų ir už
tarėjų ir tuomi tik pagilinsi
me spragas, kurias skiria A- 
merikos lietuvių ’ visuomenę.

Antras mano tylėjimo moty
vas, remiamas aukštu iri mu
sų tautai šventu Dariaus-Girė
no idealu, kurie savo žygiu 
kaip tik norėjo sucementuoti 
Amerikos lietuvių pakrikusią 
visuomenę. Jie norėjo įrodyti, 
kad lietuvia(i bendromis jė
gomis gali didęlius darbus 
nuveikti. Tad, respektuoda
mas jų atmintį ir turėdamas 
galvoj lagūnų idealą., nepai
siau ąkhudžįų ir visai neuž
tarnautų kritikos žodžių, 

paskutines moty- 
vas—-tąi mųsų Ministęrio Wa- 
ąhįngtone platus ir išsemįąnr 
tis, tilpusis visuose laikraš
čiuose, paaiškinįmas, kuria
me gerbiami straipsnių auto-

šiomis dienomis du 
laikraščiai “Liaudies 
na** ir “Darbininkas”

riai galėjo matyti pilną į visus 
užmetinėjimus atsakymą.

Parėmimui sąvokos, kad aš 
esu “Naujienų” pritarėjas čir 
tuoj amas faktas, kad aš pa
siuntęs lakūną James’ą į 
“Naujienas”. IŠ to posakio at
rodo, kad až esu vietos visuo
menėje idealistinių darbą ir 
projektų valdovas ir jų mono- 
jolizatorius. Dėkoju pp. strai

psnių autoriams už taip aukš
tą apie mano asmenį nuomo
nę, tik, deja, primetamoji 
man rolė neatatinka tikreny
bę. Jei taip būtų, galėčiau 
daug Lietuvos idealams pasi
tarnauti. Vienos grupės žmo
nėms pavesčiau pastatyti Da- 
riui-Girėnui paminklą, antrai 
vykdinti antrąjį transatlanti-

nį skridimą, o trečiai dar ko
kį nors didesnį darbą, kuris 
suteiktų Lietuvai garbės.

James’o reikalas faktų švie
soje atrodo taip: Dariui ir Gi
rėnui žuvus, pas mane lankė
si net keli lakūnai, kurie rei
škė noro antru kartu skristi 
per okeaną. Tarp atsilankiu
siųjų buvo ir lakūnas James.
Jis, kaip ir kiti lakūnai, norė
dami sutraukti visų pažiūrų 
žmones bendran darban, pra
šė manęs, kad aš stočiau šio 
projekto priešaky.

Kadangi aš atsisakiau imti 
Šįame darbe aktyvią rolę, tai 
kaip James’as, tąip ir kiti la
kūnai kreipėsi kur kitur. Ko
dėl James’as kreipėsi į “Nau
jienas’*, o ne kur kitur, tai čia 
jau jo. reikalas.

šiandien, katastrofai įvy
kus, jaučiamą sąžinės susi
krimtimo žymių įvairiose sror 
vėse. Todėl yra noro kaltinti 
asmenis, kurie prie šio darbo 
arčiau stovėjo, yra faippat no
ro kenkti asmenims, kurie 
bando ką nors atlikti. Tatai 
įrodo, kad pas mus permažai 
rimtumo, neganėtina toleran
cijos ir kito įsitikinimų gerbi
mo. O rodosi turime progos, 
gyvendami kultūriniame kraš
te, pasimokyti, Juk patsai Da
riaus-Girėno žygis, įvykdintas 
tik dėka bendram sandarbi- 
ninkavimui, ir jų pasiektas 
žygis turėtų būti mums pavyz
džiu, kaip mes turime elgtis, 
kad atsiekti didesnių darbų.

—A. Kalvaitis,
Lietuvos Konsulas Čikagoje.

Bernard Dukowski, kuris ne
kaltai buvo nuteistas Qhip ką- 
lejimąn, kalėjimą atsisyeįkina 
su savo, mylimąja panele Jose- 
phįnę Novak. Nuteigus Djukow- 
skį kalėjima-n ji nepaliovė tikė
jusi, jo nekaltumui, mete. dar-, 
bą ir, pati viena pradėjo ię^ko- 
tį kaltininkų. Tikruosius piktA- 
idarybės kįįtiąinkua ji ąųrądo, 
•atidavė juos teismui ir savo 
mylimąjį iš kalėjimo paliuosa- 
i • ' ’

m
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Trumpai apie viską
Giraitės žentas 

(J. Dziemedelis)

(Tęsinys)

Šiauliai. Siunčiu šiuos 
tolius ir pareiškiu visiems, 
kad šv. Antano galybė pas Die
vą yra berybė, begaline!... Nė 
mažiausios malonės jis man 
neatsakė. Visas, Jkiek ir ka
da tik jo prašydavau, gauda
vau daugiau kaip reikėdavo. 
Dažnai savęs klausiu ir vis 
negaunu pilno ir aiškaus atsa
kymo: kodėl visi žmonės ne
sikreipia prie šv. Antano, ka
da juos vargas spaudžai? Ko
dėl gi jie jo nesišaukia, kodėl 
neprašo? Juk jis taip malo
niai visus išklauso/' suramina 
ir įkvepia gražiausių vilčių.

r. li-

na pavojingą. Vaikučių liki
mu susirupinaų. Žmonųi pa
tariamą kartu su vaikučiais ė- 
miau melstis į šv. Antaną, 
prašydami pasigailėjimo, už
tarymo danguje. Netrukus pa
galba iš dangaus buvo atsiųs
ta. Ak šv. Ąntąnc, Tu ir silp
niausią, vargingiausią mote
riškę išklausai.’Dėkui < Tau, 
dėkui. Priimk nuo manęs ir 
mano vaikučių 2 litu savo pa
laimintai duonai. V. Mesk.

Kupiškis. Buvau reikalinga 
malonių. Kreipiausi į šv. An
taną, atkalbėjau 2 novenas ir 
visa, ko tik prašiau. Buvau
pažadėjusi paskelbti, tad
skelbiu šventojo galybę.

Marijampole. Pasisakau tik 
tiek, kad sunkiai sirgau, mel
džiausi prie šv. Antano ir jis 
mane išgydė. Aukoju jo dar
bams nors 5 lit.

K. Markunienė.
Monlreal, (Canada). Nepa

sakosiu ir aš ilgų istorijų, ale 
kad'Paduvos Šventasis mane 
visuomet išklausydavo, — lai 
žino kiekvienas. Aš jam dė
kinga. Aukoju vargšų duo
nai 42 litu. Br. Vitienė.

Scranton, Pa. (U. S. A.), ir 
man teko nelaimė labai sun
kiai susirgti ir maniau, kad 
neišvengsiu operaciją, tačiau 
užtarus šv. Antanui pas xd au
gaus Valdovą, viskas baigės 
laimingai. ' Pasveikau labai 
greitai, be gydytojų pagalbos.

M. Vaičaitilene.
Palonai. Turėjau įvykdyti 

mano gyvenime du labai la
bai svarbius dalykus. Dėjau 
įvairias pastangas, kreipiausi 
į autoritetingus asmenis, ku
riems, mano nuomone, buvo 
galima lengviau tai /atsiekti, 
tačiau ir jiems tas nepavyko. 
“Na, šv.1 Antanai, sakau, da
bar tavo eilė, užstok mane 
silpną.” Užpirkaų šv. Mišias 
ir prižadėjau viešai paskęlbti 
“Varpelyje”, jeigu malonę ap
turėsiu. f Neteko ilga,plaukti. 
T^i, l kasiems, 
Antanui į msugmet r ‘ viskas 
galima... Malones apturėj au,

tąng!

ir

li-

paskelbti

apturėjau, 
priįądą pildau. Dėkui, šv. An- 

B: ^ętąštenė.
Tauragnai. Esu našlė ir 

riu maitinti du vaikučius. 
Kaip tyčiom įsimetė liga ir gar

Tauragnai. Aukodama 1 
tą šv. Antano duonai drauge 
ir reiškiu Jam viešą padėką 
už gautąsias malones.

M. Pumputienė.
Kenosha, Wis. (U. S. A.). 

Prisiunčių 20 litų šv. Antano 
duonai ir skubu
“Varpely”, kad šv. Antanas 
labai buvo 
prašymams, AŠ tik ką pažadė
jau duoti auką, o malonė jau 
ir čia. Vadinasi, šv. Antanas 
suteikė malonę greičiau, kaip 
kad tikėjausi. S t. Stulgaitienė.

Telšiai. Šv. Antane, kaip esu 
Tau dėkinga už malones, ku
riomis mane pilte apipylei. 
Priimk nuo manęs, kaipo au
ką, palaimintajai vargšų duo
nai šiuos 5 litus.

Pilviškiai. Suteikei man, Pa- 
trijarke, daugybę malonių ir 
aš Tau esu dėkinga. Aukoju 
Tavo duonai 20 litų ir naujų 
prašau, kurias tų geriausiai 
žinai. Neatsisakyk, o šventa
sai, išklausyti manęs ir šį kar
tą. Per amžius busiu Tau dė
kinga, Tave šlovinsiu ir Tąvą- 
ją galybę žemėje skleisiu.

—3. D.
Alunta, Aluntiškė dėkoja už 

sveikatos grąžinimą. Aukoja 
šv. Antano duonai 5 lit.

— Aluntiškė.
Plungė. Kilo gaisras. Na

mam? gręsė pavojus ir tiarai 
butų sųdęgę,(^i ne,,^švr Anta
nas, kurio tąip meldžiau,/kad 
jis pakreiptų liepsnas į nepa
vojingą pusę. Namas nesude
gė, nes Ugnis stebuklingu gręi- 
tųtnu ėmė mažėti, kenksmin
gi vėjai Ijovėąį putę ir vjskas 
baigėsi lajjųįngai. Galingąs

palankus mano

baigėsi laimingai.

Užtarėjau,/Tavęs net vėjai ir 
ugnis klauso, tu juos valdai, 
kaip tinkamas. Buk gailestin
gas vargstančiai žmonijai. J.K.

Raseiniai. Dėkoju šy. Anta
nui už išklausymą mano pra
šymo. Sužinojau apie savo sū
nų gyvenantį Amerikoje, kurį 
laikiau jau mirusiu, šv. Anta
no garbei užperku šv. Mišias.

r —(X Savickenė.
Man pavogė paltą. Pasi

kviečiau į talką prieš piktada
rius šv, Antaną ir apsiaustą su- 
radova. Dėkui Tau, šv. Anta
ne, buk prieteliu ir toliau. Ta
vo mylimų vargšų duonai au
koju 2 litu. — A. Maieika.

Lukšiai. Siunčiu Tėvams 
Pranciškonams šiuos 10 litų ir 
prašau paskelbti “Varpelyje**, 
kad šv. Antanas išklausė vi
sas mano maldas. Dėkui.

O. Venytė.
Suvainiškis. Aukodama 10 

litų prašau šv. Antano ir to
liau saugoti mane nuo nelai
mių. kaip saugojai iki šiolei. 
Visur man Tu padėdavai ir 
aš Tau per amžius busiu dė
kinga. —B. V-ė.

Šeduva. Prašau iš šv. Anta
no 4. malones ir visas gavau. 
Esu labai dėkinga ir aukoju 2 
litu duonai.”

Daugelis iš musų stebimės, 
kad Martyno Liuterio laikais 
Rymo papa už pinigus atleido 
“griebus” (pardavinėjo indul
gencijas). Tai buvo tais tam
siais viduramžio laikai?. Bet 
kuomet 204am aųižy musų 
kunigai, bęžvejodfljnii pinigus, 
velnio mamoną šventuosius 
apšaukiu daktaras, gaisrinin
kais, tai daugiau negu keista.

Kam tikėti mokslui, dakta
rui? Kam taisytis gaisro gesi
namosios priemones? Visor to 
nereikia. Duok* dešimkę šv. 
Antano “duonai” ir jis viską 
padarys.

Tai tokį? mokslą, tokį pro
gresą skelbia dvasininkai. 
Bet kultūringoj šaly tas turė
tų bufi draudžiama.

4 Kaip buvo senojoj Rusijoj?
1915-18 metų laikotarpyje 

/man teko . gyventi: Rusijoj. 
(Turėjau progą plačiai po Ru
siją pavažinėti, . Atvažiuosi, 
bucįayo, į Rusijos miestą ir 
gatvėj; stačiai' susikalbėti ne
galį. Tiek d^ug bažnyčių (cer
kvių). ir kaip pradės visos sa
vo vanpU‘ “kapeliją,” tai nors 
ausis užsikimšk.

jyažiiioji^ į kaijną (selo,
bažnytkaimis). Laąkų plotai 
tęsiasi po 25 kiloipetrus. Pri
važiuosi kaimą ir ištolo kyšo 
dviejų, trijų bažnyčių šaunios 
bonės. O nameliai|? Nameliai 
sukimšti viens prią kito ir ti- 

- kri vištininkai.

• Didesnę laiko dalį pralei
dau Ukrainoj, čia buvo atkel
ta iš Lietuvos musų mokykla, 
gyvenau pirmiausia Poltavos 
paskui Charkovo gub.

Žemė? derlingos, kvietinės. 
Bet paklausi būdavo žmoge
lį, kuris karvėmis aria, akėja, 
važiuoja ir kartu iš jų pieną 
melžia, kiek turi žemės, o tas 
išdidžiai ir atsakys: “20 saže- 
nei, panič” (20 sieksnių, po
naiti).

Na, o kieno gi tie visi neuž
matomi plotai? Ogi vieųo ki
to vokiečio kolonisto, o visa 
kita cerkvių ir daugiausia 
monastyrių (vienuolynų).

S u skurdęs žmogelis keliasi 
visai vasarai až 20 viorstų, 
kad apdirbti savo 20 sieksnių 
žemės sklypelį.

Igumenąs (vienuolyno per- 
dėtinis) važiuoja karietoje, 
stoniniais arkliais 20 viorstų, 
kad pasiekus savo žemių ru- 
bežių.

Iš tokio ploto negi sugaben
si visų gėrybių į vieną vietą. 
Todėl vienuolynų žemės išda
lytos į atskirus dvarelius, “e- 
konomijomis” vadinamus.

—o—
Po revoliucijai.

Rusijos revoliucijai var 
sarįo mėnesį nutarta musų 
pju?iaų RęiuvišKa Veiverių 
Mokytoju Seminariją 
Styti į Achiirkoa moį seim 
Chaękoyo gąb,

Kądapgi seminarijai namų 
pačiam Aclitirkos mieste ne
buvo, tai seminarija susi
kraustė šalę Aclitirkos dide
liam vygų vienuolyne. Ilgą 
laiką teko, valgyti sykiu su, 
vienuoliais, prie bendro stalo, 
ir bendrą valgį. Teko gerai 
su jais susipažinti, bet pla
čiau apie tai teks pakalbėti 
kada nors savo, atsiminimuo
se. Dabar prie dalyko.

. —o—
Man teko pergyventi Rusi

jos abidvi revoliucijas. Prie 
bolševikų teko pragyventi 
apie 8 įnėn. taigi ir jų politL 
ką bažnyčios atžvilgiu šiek 
tiek mačiau.

Nugalėję bolševikai Petliu- 
rą ir užėmę Ukrainą, vieną 
gražią dieną prie vienuolyno 
sienų pasirodė būrys ginkluo
tą raudonarmiečių su vieti- 

i niais valsčiaus komisarais 
. priešaky. Vienuolyno bonėj 

suskambėjo varpas (nabat. 
, Toks signalas būna gaisrui iš

tikus arba sušaukimui vie
nuolių į krūvą).

Užgirdę varpą ir matydami 
būrį raudonarmiečių, nusi- 
skubinom ir mes, mokiniai, į 
vienuolyno didžiąją salę.

Susirinko visi vienuoliai, į- 
gumenai ir kiti vienuolyno 
“činai”. Vienuolių tarpe yra 
senukų, bet didesnė daŪs jau
nų, stiprių vyrų, galinčių ir 
ganą sunkų darbą dirbti. Kaip 
tekdavo išsikalbėti, jie čia 
atėjo, todėl, kad čia nereikia 
į kariuomenę eiti ir jokio < 
bo dirbti**

Pirmiausiai komisaras 
sirinkusiems vienuoliams 
reiškė, kad nuo šiandien 
sos vienuolyno žemes ir 
turtai pereina valstybės nuo- 

buvo

J

i*

T -i

dar-

su-
pa-

kiti

nesavu 
verkti, 
valgy- 
šaukė.

Favybėn. Pareiškimas 
rimtas, neužgaunantis. 

čia vienuoliai ėmė 
balsu rėkti, o senukai 
“kur mes dėsimės, ką 
sim?”— visi kartu
“Kas jaunas, sveikas — eikit 
dirbti ir gyvensit. Kurie seni 
—mes prižiurėsim”— atrakę 
komisaras.

Visi išsiskirstė. Sugrįžom į 
savo kambarius ir mes. Ne
žiūrint į tai, kad musų tarpe 
didesnė pusė buvo karštai ti- 
kitačiųjų, vienok visi kaip vie
nas pripažinom, kad pasielg
ta teisingai
, • (Galas)

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. ’Į'ai ge
riausias ir įdominusias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Guli
ma gauti Naujienosea
-....................... ..—•    —-——- —

Garsinkitės “N-nose”
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Labai mažas skai 
čius delegatų SLA 

6-to Apskričio 
konferencijoj

Nutarta rengti pikniką ir 
karną metinę konferenciją 
sušaukit] Town of Lake.

se-

Sekmadienį, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje * įvyko SLA. 
6-to apskričio konferencija, ku
ri buvo labai neskaitlinga dele
gatais, nes didžiuma jų išvažia
vo į Lietuvių Aviacijos Dieną, 
kuri įvyko Lansing-Ford aero
drome. Iš 104 delegatų konfe
rencijoje dalyvavo tik 22.

Buvo iškeltas klausimas ar 
apsimoka konferenciją laikyti 
ir abejota ar ji gali įvykti. Bet 
pirmininkas p. Zalatorius pa- 
iciškė, kad apskričio konstitu
cija nieko apie tai nesako ir 
su susirinkimu eita toliau.

Kalbėjo p. Beleckienė, duo
dama suprasti, kad delegatams 
yra surengtos vaišės, svečias iš 
New Yorko, p. X. Strumskis, 
kuris pagyrė vietinį jaunimą 
už lietuviškumą ir Dr. A. Grai- 
čunas. Jokių 
nedaryta.

Iš pikniko, 
giamas kartu
kuopa, raporto paaiškėjo, kad 
turėta $16 deficito. Iš apskri
čio valdybos dalyvavęs tik vie
nas sekretorius. Nežiūrint ne
pasisekimo, nutarta surengti 
dar vieną pikniką, kad išdalin
ti dovanas, kurios buvo išduo
tos laimėjimui. Į komisiją da- 
rinkta p. Mikolaitis iš Mar- 
ųuette Manor. Dabar komisi
ja susideda iš Cicero, North 
Side ir pietų atstovų.

Sekama konferencija bus lai
koma Town of Lake. Tai bus 
metinė konferencija,
turėtų būti padarytos skaitlin
gos reformos, kad pakelti ap
skritį iš miego. —K.

TRIJŲ METŲ MIRTIES SU
KAKTUVĖS 

r A <

A. a. Edvardas Valančius
šiandie, rūgs. 27 d., sukanka 

lygiai trys metai nuo mirties 
Edvardo Valančiaus, vienatinio 
sunaus žinomų visuomenes dar
buotojų Stasio ir Nastės 
lančių, 3343 S. Lowe Avė.

Velionis Edvardas mirė 
15 metų amžiaus sulaukęs
antrins metus lankęs Engle- 
wood High School. Palaidotas 
Liet. Tautiškose kapinėse.

Tėvai nepaliauja gedėję savo 
vienintelio sunaus, į kurį jie 
dėjo didelę viltį, nes jis 
parodęs 
Tečiaus 
gabumų, 
pajausti 
žinastin.

šiose liūdnose sukaktuvėse 
skaitlingi būriai draugų ir pa
žystamų reiškia tėvams gilią 
užuojautą.

Tėvas, Stasys Valančius, per 
daugelį metų darbuojasi Jos. 
F. Bu'driko korporacijoj.

Va-

vos

svarbių tarimų

kuris buvo ren- 
su SLA. Cicero

buvo 
nepaprastų gabumų, 
nespėjęs išugdyti tų 
nespėjo subręsti ir 
gyvenimą, nuėjo am-

’ Adomas BefnadišiuS, plačiai 
žinomas kaipo savininkas Grant 
Works Coal Yard, užlaiko tą 
biznį eilę metų ir pasekmingai 
tarnauja ne vien lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams.

Jis niekitomet neatsisako pa
tarnauti su savo treku lietu
viams, kurie rengia piknikus 
ir ypatiškai tokius parengimus 
remia. Jis tuo užsitarnavo vi
sų vietinių lietuvių pagarbą ir 
paramą.—“N.” Rašėjas.

“Pirmyn” Choras 
rengia benefisui 

vakarėli
Bus gražus muzikali# progra

mas ir šokai.

Kadangi su tais piniginiaisManoma, kad piknikas a t- avenue, buvę Susirgęs plaučių 
neš šiek tiek pelno ir pridės | uždegimu, bet po Dr. S. Biežio Įliudijmais ir kitais dokumen- 
kelius dolerius prie jau surink
tų pinigų.

tais plėšikai negalės pasinau-

Lietuviai Daktarai

Hollywood, kur ridi 
kai auga

Pricš Lietuvių Aviacijos 
Dieną turėjom garbės būti pp. į 
Žukauskų vhsarnamy (Holly- 
wopd) prie 109-tos ir Spaul- 
ding avė. Tai nėra “tnovies” 
vieta, o gražus, pusiau mies
tietiškas ir pusiau kaimietiš
kas didelis daržas su vasarna
miu, su prūdu maudytis, prū
dais žuvim, daržinėm gyvu
liams ir prieky gražiu sodu.

Turiu pasakyti, kad ši vieta 
man labai patinka. Nėra dėl 
biznio, o tik šventadieniams 
praleisti jauki vietelė.

Čia mes radome savo kai- 
myinis northsaidiečius: pp. 
Norvilus, Mačius, Čepulevi-

priežiūra, skubiai pasvęiko.
Buvo manyta, kad jo padėjl-1 doti, tai manoma, kad gal kur 

bus pamesti. Todėl jei kas 
juos rastų, mokiniai prašomi 
grąžinti radinį po antrašu 
4131 So. Francisco Avė., Chi- 
engo, III.

mas rimtas ir todėl iš Omaha, 
Nebr. atvažiavo Ilginio brolis. 
Bet nudžiugo, kuomet rado jį 
sveikstantį.—“N.” Rašėjas.

Vagiliai, apiplėšę B. 
Šukį, pavogė ir Z.

Jankūno doku
mentus

Savininkai prašo Derlingus po
pierius sugrąžinti, ar pra
nešti atradus.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

j erdvesne ir patogesne vietąPersikėliau L
3325 So. Halsted St

Valandos t nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
30 d. Mcldažio salėje, 2244 23 
place, Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn” rengia gražų 
programėlį ir šokius.

šis vakarėlis yra rengiamas 
tikslu pagelbėti gabiam choro 
nariui—Pranui Jakavičiui, ku
ris kiek laiko atgal labai nu
kentėjo automobilio nelaimė
jo. Visas nuo šio parengimo 
pelnas skiriamas jo sušelpi-Į Patys turėjo išsirauti. Ne vie-lse fstaigose liud'ijimai, taip 
mui. nam ridikjii čiuprą’ nurovė, pa( jr fcįįį Jankūno doku-

Pranas Jakavičius yra žino- kol išprašė jį lauk. Aš irgi ga-1 mentai. 
mas kaipo gabus vaidintojas, valJ, Pusantros pėdos ilgio juo- 
komikas ir choro solistas. Jis|(^.U /'Itliką- Moterys prisisky- 
gan puikiai pasižymėjo šių 
operečių pastatyme: “Agur
kai”, “Pcpita” ir k.

Pranulis jau j
dar yra gydytojo priežiūroj, Į nietis. 
bet jau išėjo iš ligonines ir, be 
abejo, jis ir pats bus konecr- Sirgo cicerietis Pranas 
te ir gal ne viena gražuolė 
niirktels savo “smile.”

Choristai, rėmėjai ir visi, 1 CICERO.-Pirmutinis Cicero 
kurie tik myli gerus koncer- Įįetllvig aukaVęg j Dariaus-Gi- 
';lS:. ",s;,an !-V" į. Mel; rėno paminklo fondą, Pranas
dazio (Palulio) salę ateinanti Danau.skas> 1347 South 50th 
šeštadienį. Jaunymas galės 
smagiai pasišokti prie Geor- 
gic’o orkestro.

Naujienų vakarykščiam No. 
aprašyta, kad kontraktoriausl 
B. Šukio namuose buvo iš-1 
laužta saugioji spinta ir pa
vogti dokumentai.

Dėlei žinios pranešama, kad 
toje pačioje spintoje, apart

neatsimenu. Sulošę kroketą, §ukj0 dokumentų, buvo lai- 
sikshką ir papietavę^ po komi ir jo giminaičio Zigmo 
Dievo stogu , ruošėmės na- Jankūno padėtųjų pinigų vie

nio. P-ia Žukauskienė vyrams tinialnc Chicagos pašte ir Lie- 
pasiulė po ridiką, kuriuos jie tuvoje kooperacijos finansinė-

nam ridikui “čiuprą

Graboriai
■ i 1
id .... t * i i . Tel. Victory 4088
1-as Juozas Žukauskas turi Dieninis ir Naktinis Patarnavimas

barzdaskutyklą adresu 2126 Pi,nai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

sveiksta nors Į So Halsted St. ir yra naujie- p ! /ndertaking 
jo priežiūroj, nietis. — vompany 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Danauskas
r . ----

Pirmutinis Cicero

kurioje

Iš Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos 

veikimo
bu-Pilietybės klausimas turi 

ti svarbus ne vien vyrams, bet 
ir moterims, nes pilietybė joms 
tiek pat reikdlinga, kiek ir vy
nams. Svarbiuose gyvenimo 
reikaluose, kaip pašalpų gavi
me, motinų pensijų klausimuo
se, etc., pilietybė lošia labai-di- 
delę rolę.

Moterys turi rūpintis ne vien 
vaikų auklėjimif, bet ir bėgan
čiais gyvenimo klausimais. Jos 
turi išaugint gerus pliečius, bet 
ir joms pačioms nereikia atsi
likti tam atžvilgyje. Jos turėtų 
tapti pilietės.

Moterys, kurios tuo intere
suojasi, kviečiamos šiandien 
atsilankyti į Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos susirinkimą, ku
ris įvyks Fellowship House (dėl 
smulkmenų, žiur. pranešimą).

Susirinkime .kalbės p. K. 
Keturakienč; bus išduoti rapor
tai, apie pavadinimą Chicagos 
gatvės Dariaus-Girėno 
massmitingo raportas, 
nuo majoro E. J. Kelly 
gelis kitų pranešimų, 
prašomos atsilankyti 
Chicagos kolonijų.
Mokestis 10 c. mėnesiiri.-ML#.

Kam viena moteris 1 sa
vaitę prarado 10 svanj

Mm. ėftMf Luedeke 19 DaVton r*|o: • Al 
vartoj n Kruschen. kad «n malinu, įvarams— 
n< netekau 10 maru 1 vt*na savaitę Ir ne* 
Itnau kaip Ji tr rekomenduoti’’. _ ____ ,nntmH riebumu ienirval, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pua« lauMte- 
Jlo RruacUen stikle karlto vandens ryte priei 
puarydlua —* tai fra laurus budai netekti 
nerraiaua riebumo Ir /iena bonka. kurios 
sw.: .1
— yra daur Imitacijų ir jus turite sauroM 
anam mdkata

žiūrėkite, kad rautnmet Kranchen Salti 
Jelrų M pirma bonka neittkini Jus. k»4 tai 
ma •auriauilan būdas Duiikrat/tf riebume
— uuurai craMaami.

vardu, 
laiškas 
ir dau- 
Moters 
iš visų

Narystės

Iš Cicero lietuvių or
ganizacijų ir biznie

rių gyvavimo |“Lietuva” beno pik 
CICERO.— Raudonos Rožės nikas lakūnų pa- 

basebaii jauktas užbaigė ?ezo- minklo naudai 
ną su Labo r Day, bet kadangi 
oras yra gražus tai tęsia lošimus Sekraadeilli> ' n d Bi. 
toliau, bet jau ne klubo vardu-. ru(5s darže f ..Lietli,v(>g„ 
Nelaimei, pereitą savaHę jie L iknikas Darjaus ir 
buvo suphekti. Bet supranta- n() pamjnkl0 g o fondo 
ma, v.suomet išlošti negali. naU(bi Djena pasitaik. gražj(

Draugystė Lietuvos Kareivių bet žmonių buvo neperdaugiau- 
paskutiniame savo susirinkime slaL 
atydžiai svarstė vienijimosi | P° programo, 
klausimą. Uniformų

Ne choristas.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
, LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

jj, * Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuvės Akušerės

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

j. f; kadžius
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau

• Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. IBth St. Tek Canid 6 

CHICAGO, ILL.

kuriame daly-
Uniformų skyrius Įva,vo pats dūdų orkestras ir 

ryšy su tuo pridavė rezoliuciją, p ytauto Bielajaus šokėjų gru- 
kurioje pareiškė, kad jie kaipo 
kareiviai, nenori to savo autori- 
to nustoti.

Draugija išrinko specialę ko
misiją, kuri rūpinsis metinio 
parengimo sutvarkymu. Sit^ 
sirupinta, kad jį padaryti kuo 
pasekmingiausiu.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

K Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

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

pė, kalbėjo atstovas nito pa
minklo fondo ir pardavinėjo la
kūnų atminčiai išleistus pavei
kslus.

SIMON M. SKUDii
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJ 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 3377

■.ISTERINE
reffeves

SORE THROAT

Tel. Repubic 0098

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 0 
1b prašo Lietuvos žmonėsir ■ 
taip pataria Lietuvos bankai į

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai._______ ... “

DR. C. K. KLIAUGA ‘
DENTISTAS 5

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828 :

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 1 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47xh Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

* _ ■■......... ■ .. - , ................ -•

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po .pietų, seredomis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

. Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

į Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki*i2.

»| 3343 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiuit 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 1 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: BoulevarJ 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930 •

2| Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

e 2201 West 22nd Street 
k 1 Valandos: 1—3 ir 7~—8

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
Rezidencija 6631 So. Califomia Avė. 

Telefonas Republic #7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Nam4 telefonas Bransvrick 0597

5 DR. C. KASPUTIS
' DENTISTAS

Į. Į Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
u senojoj vietoj.
* VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.

7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta- 
r) * dieniais pagal susitarimą.
' 3335 So. Halsted St
U T,L BOULEVARD 9199

- Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sis.) 
Ofiso/valandos: nuo 2-4, nuo 7-ft

Nedėldieniais fugai sutarti.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Hibttd S<«.) 
o valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniait pagal sutarti

iso tel. Lafayette 7031

Ir. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146 
.ANDOS:

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

Įvairųs Gydytojai

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

Seredos vakare uždarau 
Nedėlioj pagal raurtį.

-........................... V..... ....................     ■—

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan Sh 

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

s Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS* 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAflN
4631 South Athland 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

Ofiso: Tel Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

'Specialistas odos ligų it venetiikų Ilgų 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—12

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Advokatai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

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

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

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

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi TsMonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

TeL Cicero 3724.

*u

Tel. Lafayette 357 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJA 

Patarnauja Chięago, 
ir apielinkėje.

Dideli ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A\

Lachavicli ir Simu
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiauris 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mui 

darbu busite užganėdinti.
tel, Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicag
SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct., Cicero, D 
Tel. Cicero 5927

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Koplyčia

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

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

Gyvenimo vieta
. 3323 South Halsted Street 

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

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 TV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbora 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 733Z

Namų TeL Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Listeiine beveik mome (aliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
pr įleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerki; su Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Louis, Mo.

66% . CICERO,
vai. dieną 
vak.

Jelgu didžiuojatės dailumu ir tau.

1

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W» Monroe St., prie Clark 
TolefObii BUte 7660: Valandoit 0—6

Telefouai Canal OlSl

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republic 9723

Reduces COLDS

i' ii         i. j—, •;1 " T"; ”į" - - —r ........... :

Seniausi Lietuviu Graboriai Chičagoje 
Eudeikiaus ypatiškąs patarnavimas yta patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modfernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoriihėm durim. — 
pumii laidotuvėse, — pabūkite

REPUBLIC 8340, ir pers|tikripi<Ue. !■ r ■

Juozapas Eudeikis ir Tfivas
5340 So. Kedzie Avė/’ 

Visi telefonai: REPUBLIC 8840
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Manė 

2506 West 63rd St. 
TcL REPUBLIC 3100

.................. ...................... .............................. .. .......... . IIImi—i m.................. ...

Tel. Cicero 2109 it 855 3

Antanas Petkus 
i Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
ILU

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8008 W. 59 St.
Valaudoė: Nuo 2 iki 5 

nuo 7 iki B tai.



virš 40 mtn

mas, 6 kambariai, 2 karų medi 
žas. paaukausiu arba mainysiu ; 
glow. 6726 So. Campbell Avė.

(Trečiadienis, rūgs. 27, 1933

PRANEŠIMAI

programas
bei

asmenų.Vai
orų.

k c-

GRANE COAL CO

Juozo Ba bravičiaus
KONCERTAS tik- For Rent

Auditorijoj

CLASSIFIED ADS

mas,

Mes 
Kam 
tuo-

ke-
va-

Business Service 
Biznio Patnmaviman

Business Service
Biznio Patarnavimas

at
su

ku- 
ke-

murinis na. 
gara- 

ant bun-

Prelegentai ir jų. kalbų 
paveikslų temos:

Ur-
Ur-

pirmtakunę — yra nuoširdus 
visų linkėjimas. Ir reikia ti
kėtis ji bus.

Prisirašykite j musų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Žuvusiųjų lakūnų artimieji 
dalyvavo Dienoje

Peter Conrad 
4 '• i ■ ■'

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

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

3508 So. Halsted Št., Tel. 
Yards 6383.

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

trauke iš ridikulio nosinę ir ja 
šluoste suvilgintas akis.

Ačiū p. A. Degutiene už 
nuoširdžius ir tikrus linkėji
mus.

STORAS ir 4 kambarių flatas. Ge
ras dėl alaus parlorio ir restauranto. 
Nebrangi renda. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Belmont 9373.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia _     — — — —       — —. — — — - — - — — - - — — — — — —. - »

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

REIKALINGA pardavėjų vyrų ar 
moterų dėl rinkimo valgimo produktų 
orderių, dirbti už komis?. Atsišaukite. 
Tony’s Meat Market U Grocery, 2853 
W. 63rd St.

VALGYKLA PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

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

920 Š. California Avė.
Tel. Nevada 10053

Dr. A. L. Graičunas 
kų auklėjimas.

Dr. C. K. Bicžis — Goiteris.
Dr. C. K. Kiauga — Iškrypę 

dantys.

niture Co., J. F. Budrikas, p, 
M. Narvydas, pp. M. J. Kirai, 
etc. Rrp.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen krautuvė, gražus fikčeriai. labai pi
giai, gera įlieta, bizniava gatvė.

1808 W. 69 St.

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

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 27, 193 3 Fel- 
owship House, 831 W. 33rd Place, 
7:30 v. v. Kviečiamos lietuvės iš visų 
colionijų pilietės ir nepilietės, atsilan- 
cykit ir susipažinkit su šios Lygos tiks- 
ais ir siekiais. Norinčiom tapti pilie

tėms bus duodamos pamokos veltui, mo
kestis 10 centų mėnesiui. ši Lyga be- 
partyvė. Valdyba.

PARSIDUODA alinė, lietuviška se
na užeiga.

2649 W. 47 St.
I

AR ŽINOTE KAD
Ramova Gardens yra patogiausia vieta 

ei visokių parengimų. Parių, vestuvių, 
bankietų it draugiškų vakarėlių. Kreip- 
citės — 3508 So. Halsted St., Tel.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perknostome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesniam vietas 
Sopakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

GROSERNĖ pilnai įrengta ir so sta- 
ku. Geras biznis. Turiu parduoti 
dėl ligos. Tikras bargenas.

4554 So. Rockwell St.

—o— -
BARO PIKČERIAI padirbama su

lig užsakymu pigiai: cash arba išmo
kėjimais; taipgi stalai, krėslai ir zasla- 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

Dr. S. A. ŠI akis — Vaikų 
maitinimas.

OKSAS EXPRESS
(raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Business Chances
----- ______

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

KO JUS LAUKIATE?

Brighton Park
Žmogaus kojos tai svarbus 

ir brangus dalykas — todėl 
rūpestingai reikia jas užlaiky
ti. Kojos yra musų nešiotojos 
— taip sako čeverykų dakta
ras. O labiausiai vaikučių ba
tukus reikia prižiūrėti, kad 
butų tiesūs ir tinkamai patai
syti. — Per 15 metų Brightčn 
Parke visiems gerai žinomas 
‘batų specialistas. — Shoe 
Doctor, Frank F. Sabaliaus
kas, 2957 W. Pershing Road,

“Tikiu, kad naujo lakūno 
Janušausko kelionė bus, pasek- 
mingesnė, negu mano sūnaus”, 
trumpai ir su ašakomis į susi
rinkusius prabilo p. Augusti
na Degutienė, žuvusio kap. 
S. Dariaus motina, sekmadei- 
nį, atsilankiusi į Lietuvių Avi
acijos Dieną. Ašaros jai rie
dėjo veido skruostais, kuo
met ji, pakviesta tarti keletą 
žodžių atsistojo estradoje 
prieš galingą minią žmonių ir 
palinkėjo “LITUANICAI AN
TRAJAI” laimingai nuplasno-

. i . v. i «.*. . . ti į Kauną. _ rLietuvių visuomene yra kviečiama skaitlingai atsilankyti, pasiklausyti i jos nuoširdų linkėjimą pub? 
musų mylimo artisto JUOZO BABRAVIČIAUS dainų ir smagiai pralei- lika ir lakūnas priem? susi- 
Sti laiką. . i ! graudinę. Matėsi, kad ne vie-

moterėlė , paskubomis L iš-

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

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.
t

PASAUKITE 
' < s

4 CANAL 8500

ATSILANKIUSIEJI LIETUVIU AVIACIJOS 
DIENOJE NEPAPRASTAI PATEN

KINTI PROGRAMŲ
Visa Chicago tebekalba apie lakūno James- 
Janušausko ir kitų šiurpius manevrus ore; 
su kiekviena diena didesnis skaičius auko
ja antram tranzatlantinįam skridimui
Teiks visą savo paramų lakūno James-Janušausko žy

giui j Lietuvę su LITUANICA ANTRA J A sekantį 
pavasarį, sako lietuviai

ten bent iš jo lakūnas, 
ar matėt ką jis išdarinėjo 
Aviacijos Dienoje! O, o, tam 
reikia gerokai drąsos.”

Visų komentarų tiesiog ne
galima atpasakoti, bet publi
koje yra įsivyravęs bendras 
pasitenkinimas nepaprastu 
pereito sekmadienio parengi- 
gimu ir daugelis iš jų planuo
ja gausiai aukoti skridimui, 
kuomet jį finansuojanti orga
nizacija, dar organizavimosi 
stadijoje, Amerikos Lietuvių 
Tranzallantinio Skridimo Są
junga, kreipsis į juos tuo rei
kalu.

Aviacijos Diena padarė į 
juos tokį gilų įspūdį ,kad ir 
laikas negreitai jį išdildys. 

Lakūnas Jomcs-Janušauskas, kad 
Lietuvių Aviacijos Diena, 
“glaideris”, “parasolninko šo
kėjas”, antras tranzatlantinis 
žygis į Lietuvą, etc.

Beveik visų Chicagos, aplinki
nių miestelių ir tolimesnių ko
lonijų lietuvių pasikalbėjimai 
sukasi apie tas temas ir kitas 
surištas su lakūno Juozo R. 
James-Janušausko skridimu į 
Lietuvą sekantį pavasarį su 
“LITUANICA ANTRAJA”.

Kur tik eini ten girdi lakū
no vardą, rišama su Dariumi 
ir Girėnu, kalbama, kad ant
rasis žygis turi būti ir bus pa
sėkiu ingesnis už pirmąjį, kad 
“.laines-Janušauskas kuo ge
riausiai pri ruošime kelionei”

Juos sužavėjo įvairus aeropla
nų ir sklandytojų manevrai, 
Juos šiurpai perėmė, sekant 
parašiutų šokėjų galvatrūk
čiais puolantį žemyn iš kelių 
tūkstančių pėdų aukštumos, 
iki jis atidarė, savo taip va
dinama “parasolninką”.

O kiek tų lietuvių nežiūrint 
visų prietarų ir baimės, kad 
“kas nors atsitiks”, pirmu kar
tu skraidė aeroplanais su Ja- 
mišausku ir kitais lakūnais ir 
iš to gavo tiek daug pasiten
kinimo kad nutūpę savo drau
gams su didžiausiu užsit 
mu pasakojo, kaip smagu 
vo palakstyti paukščių 
liais.

Ir seni ir maži, kilo į
Trijų keturių metų , vaikučiai 
tempe motinas ir už skvernų, 
beveik su ašaromis prašyda
mi, kad “jiems duotų ant rai- 
do.” Kitur vėl jau žilgalviai 
seneliai noriai pirko, bilietus 
ir dusiai lipo į aeroplanus, 
kurie juos panešiojo' tuksiantį 
pėdų virš aerodromo.

Nenuostabu kad lietuvių vi
suomenė ir kalba, diskusuoja 
apie James-.Tanušnuską ir jo 
skridimų Lietuvon po šventės, 
kurių visi ilgai atsimins. Vien 
tas ūpas, entuziazmas žmonė
se užtikrina naujojo drąsuolio 
žygio, į Lietuvą pasisekimą. 
“LITUANICA ANTROJI” lai 
būna laimingesnė už savo

Amerikos Lietuvių 
Daktarą Draugijos 
Sveikatos Savaitės 

šios dienos

nenormalumas ir pasekmes.
D r. J. Kowarskas — Skarle- 

tina.
Dr. J. Poška — Moterų ligos, 

sp. Gimdos įdegimas.
Dr. A. Juozaitis —•. Dantų

Prelegentai privalo progra- 
me pasirodyti čia nustatytoje 
eilėje. Jų laikas yra aprube- 
žiuotas ir ne ilgas. Paveikslai 
bus įdomus. Pradžia tuojau 
po septynių. Atsinešę po de
šimtuką lankytojai pagelbėsi- 
•te padengti svetaines lėšas. 
Prašome nevėluoti.

Šis programas skiriamas 
moterims ir merginoms.

Dr. K. Draugelis, 
Programo vedėjas.

Rugsėjo 27 d. r !
1933 m.
P. S. Išsikirpę šią progra

mą atsineškite Lietuvių Audi- 
torijon.

J. Babravičiaus 
Koncertas

> Aš nęgiųių ;.ir negarbiau pfc 
vieno artisto »iš Unkšto. Apie 
tobulybę kalbėti, irgi neapsi
moka, nes ir tobuliausi artis
tai ir šiaip sau žmonės klai
das daro.

Mes jau perdaug įgudę ra
šyti kaip “salesmonai”. Artis
tą iki ausų “laurais” apkrau
nant o po spektaklio pliaški- 
nam špaltas pamokslų tam ar 
kitam artistui ir mokinant 
juos kaip dainuoti, vaidinti 
ir kt.

Mes taip darom gal dėl to, 
kad trūksta žinių, geriau pa
sakius, žinojimo, ką rašyti. Ir 
artistai Įmantriai kenčia. Mes 
jau tūkstančius žmonių pada
rėm garsiais artistais net ir 
genijais, bet kur jie šiandien 
yra? Vadinasi,,, žmogus tik 
pats turi išsilavinti, kad likti 
geru artistu. Tokiu yra Juo
zas Babravičius, plūs — gam
tos dovana. — Don Pilotas.

Įdomus momentai 
Lietuvių Aviacijos 

Dienoje

Jūsų Stepas praskynė 
kuriuo “LITUANICA 

ANTROJI” plasnos. Ji plas
nos jo ir jo draugo garbei. Jis 
juvo pirmtakunas, o pirmta- 
'cuno kelias visuomet yra sun
kiausias ir pavojingiausias.

Be p. Augustinos Degutie
nės Aviacijos Dienoje atsilan- 
<ė p. K. Stulpinienė, kap. S. 
Dariaus sesuo, giminaitė p. 
Regis ir dar keletas artimų 

Tarp susirinkusių
prie estrados teko pastebėti ir 
S. Girėno giminaičius pp. 
Jonienę su sūnumi Juliu 
jonu, taipgi lakūnu. .

Netoli nuo priėjimo prie 
leivinio Ford aeroplano, kuris 
vežiojo keleivius stovi du sene
liai. Abu rankose turi bilie
tus pasivažintėi. “Tu važiuok 
pirma, motin’”, sako jai sene
lis. “Jeigu jau teks žūti, tai 
kad bent vienas iš musų pasi
liktų”.

“Ne tu važiuok pirma tėvai. 
Tu drąsesnis. Tik Dievulė
liau, kad tik niekas neatsitik
tų! Ką aš nabagė daryčiau 
viena? Kas manimi rūpintų
si?” Gal jau neteks pasima
tyti,” verkšlendama senutė bu
čiavo savo vyrą, glamonėjo jo 
veidą, lyg paskutinį kartą su 
juo atsisveikindama.

Bet viskas praėjo laimin
gai. Senelis sugrįžo iš aero
plano visas nušvitęs, linksmas. 
Juo pasekė ir senutė. Tikėkit 
ar ne, jos ašaros, iš šalies žiū
rint kaip ir jos susirūpinimas 
apie senelio likimą, buvo 
ras.

Ar jums teko pastebėti 
liūs asmenis, kurie pirm 
žinodami aeroplanu ištraukė 
po “stiklelį” padrąsinimui? 
Tokių buvo nemažai, kaip pa
tyrė jūsų landus reporteris.z

Bene daugiausiai iš visij 
asmenų, dirbančių prie Avia
cijos Dienos tvarkos palaiky
mo, prakaitavo lietuvis seržan
tas Antanas Paulius iš Cook 
County Highway police šerifo 
ofiso. Jis valdė būrį policis- 
tų, kurie tvarkė automobilius, 
važiuojančius į aerodromų ir 
turėjo uždarę kelius, einan
čius į aerodromą.

Tik per jo, Antano Pauliaus 
ir jo būrio policistų pastan
gas taip gerą tvarką buvo ga
lima palaikyti, nors hpie 
15,000 sutraukė į Aviacijos 
Dieną iš visų Clūcagos ir ap
linkinių miestelių kampų. Jis 
ir jo policistai dirbo Išsijuo
sę, ir Aviacijos Dienos rengė
jai yra jiems labai daug dė
kingi už parengimo pasiseki
mą ir jo tvarkingumą.

Aviacijos Dienoje buvo 
silankęs asmuo, tampriai 
rištas su kap. S. Dariaus ir lak. 
S. Girėno skridimu į Lietuvi, 
Tai buvo mechanikas Viktoras 
Jesulaitis iš Wilkes Barre, 
kuris paruošė “LITUANICĄ” 
kelionei. Jis taipgi darbavosi 
prie Wiley Post’o ir J. Mattern 
aeroplanų, pirm jiems išskren- 
dant ų kelionę.

Dienoje taipgi buvo pp. A. 
Kalvaičiai, Lietuvos konsulas 
Chicagoje su žmona, plė Gai- 
žaitė, pp. X. Strumskiai iš 
New Yorko pp. Čarnos iš 
Binghamton, N. Y. ir daugelis 
kitų žymių asmenų, tarp jų 
keli biznieriai iš Peoples Fur-

Pirkite anglis ir sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patenkinti, 
parduodame pigiau negu kur kitur, 
yra reikalinga auglių telefonuokite 
jaus:

REPUBLIC 840Ž

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
Sę pataria Lietuvos bankai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. Ižymps namai originalio ir vi* 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje

LANDLORDS BURBAU OF CH1CAG< 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu

CLASSIFIED ADS I
—....... -.... -J

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965 
—.o —■

Financial
__________ Finansai-Paskolos___________

GERA PROGA
Reikalinga $6000 ant pirmų morgi- 

čių, namas 4 metų senumo, buvo 
$18,000 pirmas morgičius, dabar tik 
$6000, reikia atnaujinti. Kas turit 
pasinaudokit šia proga. Galite matyti 
ypatiškai.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real Estą te For Sale
Pardavimui

Nedėlioj, Spalio 1,1933
LIETUVIU AUDITORIJOJ,
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

3133 So. Halsted Street
PO KONCERTO ŠOKIAI.




