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Rooseveltas susirūpi
nęs bedarbių šelpimu

Prezidentas Roose
veltas šiandie bus 

Chicagoje

IŠVAŽIUOJA Į RYTUS Pakels pieno kainą 
•Chicagoje; bus 11c. 

už kvortą
LakunasJames-Janušauskas

Prezidentas svarsto planą, kad pati fede
ralinė valdžia rūpintųsi bedarbių šelpimu 

ir dalintų maistą, kurą ir drabužius
HYDE PARK, N. Y., spalio 

1. — Prezidentas Booseveltas, 
kuris atostogauja savo namuo
se, svarsto sumanymą, kad pa
ti federalinė valdžia tiesioginiai 
rūpintųsi bedarbių šelpimu atei
nančią žiemą, kad pašalinti tą 
nepasitenkinimą, kuris pasireiš
kia prie dabartinių bedarbių 
šelpimo būdų.

Tam tikslui visas $330,000,- 
000 federalinis fondas butų pa
naudotas supirkimui maisto, 
drabužių ir kuro, kurie paskui 
butų išdalinti pašelpos reika-

lingoms šeimynoms.
Kadangi prie šio fondo kitą 

tiek fturi sudėti valstijos, pa
vietai ir miestai, tai tikimąsi, 
kad bedarbių šelpimo fondas 
šią žiemą sieks arti $7000,000,- 
000.

Tuo reikalu prezidentas tarė
si su šelpimo administratorium 
Hopkins, kuriam pavesta tvar
kyti visas federalinis bedarbių 
šelpimo darbas.

Iki šiol šelpimo darbą vedė 
patys miestai, gaudami iš val
džios pinigus.

į Chi- 
Roose- 

kalbą

CHICAGO. — šiandie 
cago atvyks prezidentas 
veltas, kad pasakyti 
Amerikos, Legiono konvencijoj 
ir kad kartu1 aplankyti pasau
linę parodą. Jis atvyks Chica
gon apie 11:30 vai. ryte.

Vienas pabėgusių 
kalinių nušautas, 

kitas suimtas

Virginia rytoj bal
suos dėl prohibici- 

jos atšaukimo

6 nuteisti kalėjiman 
už išvogimą ban- 

kieriaus Luer .
RICHMOND, Va., s. 1.—Vir

ginia balsuos dėl prohibicijos 
atšaukimo ratifikavimo spalio 
3 d. Neabejojoma, kad ji pasi
sakys prieš prohibiciją ir ji 
bus 32-ra valstija ratifikavusi 
prohibicijos atšaukimą

Hitlerio tėvukas bu 
vo žydas .

buvo žydas.
kad Hitlerio 

Abraham Hit- 
Lenkijoj, pas-

EDWARDSVILLE, III., s. 1. 
—šeši nariai šaikos, kirtri išvo
gė Alton bankierių August 
Luer, liko rasti kalti dėl žmog- 
vagystės ir liko nuteisti nuo 5 
iki gyvos galvos kalėjiman. 
Trys jų, jų tarpe viena moteris 
liko nuteisti kalėjiman iki gy-, 
vos galvos, vienas gavo 20 me
tų kalėjimo, o du mažesni nu
sikaltėliai gavo po 5 metus ka
lėjimo. ' , f

Prokuroras visiems reikalavo 
mirties bausmės. Gal kelt ii 
birtų gavę mirties bausmę, bet 
jury pripažinęs, kad visam tam 
išvogimui vadovavo moteris ir 
kad todėl ji yra didžiausia kal
tininkė, visgi nesutiko moterį 
bausti mirtimi, todėl ir kitiems 
bausmė tapo pakeista kalėjimu.

NASHVILLE, Ind., s. 1. — 
Nedideliame Beanblossom mies
telyje 4iko nušautas Joseph 
Jenkins, vienas iš dešimties ka
imų, kurie kelios dienos atgal 
pabėgo iš Michigan City, Ind., 
lalėjimo. Jį nušovė miestelio 
gyventojai, kurie jį nužiūrėjo 
ir pasekė, kai jis ėjo į vieną 
sankrovą.

Kitas pabėgusių kalinių, 
James Clark, liko suimtas Ham- 
mond, Ind.

Manoma, kad kiti pabėgę ka
liniai randasi pietinėj Indiana 
daly, kur jų ieško policija. Til 
;ai per Ohio upę yra stropiai 
saugojami,

Harrison pavieto šerifas 
Neal, kurį kaliniai buvo pastvė
rę ir išsivežę su savim ir apie 
kurį nebuvo žinių per kelias 
dienas, jau susirado. Buvo 
spėta, kad jis veikiausia yra 
nužudytas. Bet susirado jis( 
visai sveikutėlis.| faliniai, ku
rie jį vežiojosi per kelias f die
nas, paliuosavo jį, kai jie iš
sisklaidė į kelias grupes.

Lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kuris rytoj išva
žiuoja į kolonijas ryšy su Avia
cijos Dienų rengimu. Sekantį 
pavasarį jis skris per Atlantiką 
į Lietuvą. Jo aeroplanui pa 
rinkta, vardas “LITUANICA 
ANTROJI”.

WASHINGTON, s. 1. — Ag- 
riku'lturos sekretoriaus Wallace 
pritarimu, pieno kaina Chica
goje bus pakelta iki 11c

Pakėlimas pieno kainos 
galbūt bus paskelbtas dar šią 
savaitę.

Pieno ūkininkų manažeris iš
skrido į Chicago su susitarimu 
dėl pakėlimo piepo kainų. Jei 
jį pasirašys ir pieninės, tai 
sekretorius Wallace tuojaite jį 
patvirtins.

Visuose svarstymuose dėl 
pienų kainų pakėlimo, pieno 
vartotojai neturėjo jokio bal
so.

Rado kaltus šeši Urs 
chell žmogvagius

LIETUVOS ŽINIOS

Latviai apie santykius 
su Lietuva ir. Estija

Žinąs” 
klausi- 
naujai 
Pabai

20 žuvo
Francijoj

RYGA.— “Jaunakas 
savo vedamajame kelia 
mą, kokį vaizdą randa 
susirinkusioji ketvirtoji 
tės ekonominė konferencija. Į
šį klausimą laikraštis čia pat 
atsako, kad ekonominiai trijų 
Pabaltės valstybių santykiai ne
pagerėję. Nuo 1921 metų Lat
vija pirkusi iš Estijos prekių 
už 60.3 mil. latų, o išvežusi į 
Estiją tik už 34 mil. latų. Tokiu

išvažiuoja į kolonijas
Rytoj išvažiuoja ir bus Detroite, Mich.; su 

t varkys aviacijos dienos programą 
ir kitas smulkmenas

OKLAHOMA CITY, Okla., s. 
1.—Federalinis teismas, kuris 
nagrinėjo bylą 9 žmonių, kal
tinamų dėl išvogimo vietos alie-j 
jaus milionieriaus Charles Urs- 
chell ir išgavimo iš jo $200,000 
išpirkimo, šešis žmones rado 
kaltus, o tris išteisino.

šešiems rastiems kaltais grę- 
sia kalėjimas iki gyvos galvos. 
Tarp rastųjų kaltais yra ir 
garsus kriminalistas 
Bailey, kuris jau kelis sykius 
buvo pabėgęs iŠ kalėjimo.

Dar keli surišti su tuo išvo
gimu tebėra nesugauti. Vy
riausias to išvogimo vadas, 
Kelly, tapo sugautas tik kelios 
dienos atgal. Jis ir jo žmona 
bus teisiami neužilgo.

Apie spalių 5 d., ketina pasiekti Shenandoah ir 
aplankyti Scrantonų, Wilkes-Barre ir Bingham- 
ton, N. Y. Pirmadienį, sp. 9 d., grjš Chicagon 
dalyvauti Transatlantinio skridimo prakalbose 

(Chicagos Lietuvių Auditorijoje). 
»

— Anksti

AMSTERDAM, s. 1.—Čia lei
džiamas vokiečių dienraštis 
Freie Presse Journal paskelbė 
dokumentalius įrodymus, kad 
dabartinio Vokietijos kanclerio 
Hitlerio, kuris yra pasižymėjęs 
nuežmiais persekiojimais žydų, 
tėvukas tikrai 
Laikrrštis sako, 
tėvukas Adolfas 
ler buvo gimęs
kui emigravo į Bucharestą, Ru
munijoj, kur dirbo hotelio por
teriu ir pasimirė nuo širdies 
ligos 1892 m., sulaukęs 60 m. 
amžiaus. Jis buvo žydų lab
daringos draugijos palaidotas 
Bucharesto kapinėse, kur yra 
pastatytas jam paminklas su 
žydišku ir rumunišku4 užrašu.

Pastebėtina, kad tik tarp žy
dų yra užtinkama pavardė Hit- 
ler. Kancleris Hitler

I girdęs Austrijoj; jo 
yra čech-i.
Tautų sąjunga gelbės 

jos žydus
GENEVA, s. 1. —Tautų są

jungos dienotvarkės komitetas 
priėmė Holandijos rezoliuciją, 
kad tautų sąjunga gelbėtų Vo
kietijos žydų pabėgėlius.

Rezoliucija bus paduota tech
niškam komitetui, kuris išdirbs 
budus gelbėjimo. Vokietijos 
delegatai nuo balsavimo susi
laikė.

Prūsija pašalino 22 
profesorius

MONTPELLIER, Francijoj, 
spalio 1. — šešių dienų liūtys 
pietinėje Frančijoje iššaukė 
smarkius potvynius, kuriuose 
žuvo 20 žmonių. Nuostoliai yra 
abai dideli.

gi yra
motina

Vokieti

CHICAGO.— Rytoj po piet 
vidurmiesty įvyks didelis Ame
rikos Legiono paradas.

BERLYNAS, s. 1. — Prūsi
jos švietimo ministerija pašali
no 22 universitetų profesorius. 
4 jų pašalinti dėl politinių prie
žasčių, o 18 dėl žydų kilmės.

Vokietijoje atsirado 
ir “rasinė išdavystė”

• Chlcagai ir aplelinked tedera 
lis oro biuras šiai dienai praus* 
talija:

Giedra ir šalčiau
Saulė teka 5:47, leidžiasi 5:-

BERLYNAS, r. 29. 
sijos teisingumo 
Kerri paskelbė, kad ruošiama
me naujame Prūsijos baudžia
mą j ame kodekse, bus įrašytas 
ir naujas nusikaltimas— “rasi
nė išdavystė”.

Einant tuo kodeksu, galės 
būti baudžiami ne tik tie vo
kiečiai ar vokietaitės, kurie ve
sis, bet net jei ir lytiniai san- 
tikiaus su kitos rasės žmonė
mis. ' Taipgi bus baudžiami 
nusikaltę prieš “garbę rasės”.

Kodekse bus numatytos spe- 
cialės apsaugos šeimynai ir re
ligijai. Bus leistos dvikovos, 
kaipo moderniškas išreiškimas 
senosios vokiečių dvasios. Bus 
įvestas ir plakimas rykštėmis.

Jeigu kuris nusikaltimas ir 
nebūtų įrašytas į įstatymus, tai 
teisėjas vistiek galės bausti, 
jei nusikaltimas liečia “šalies 
garbę”.

Pru- 
ministeris

ASHLAND, Kas., sp. 1. — 
Mrs. Edna Andrews iš Engle- 
wood, tapo areštuota ir yra 
kaltinama nunuodijus savo sū
nų Ben, kuris šiemet butų bai
gęs high school. Jo gyvastis 
buvo apdrausta ant $5,000.

Tyrinėjimai, kurie privedė 
prie motinos arešto, buvo pa
daryti prašant apdraudos kom
panijai.

Kanados geležinke
liečiai streikuos

MONTREAL, Kanadoj, s. 1. 
—Kanados geležinkelių darbi
ninkai įgaliojo savo unijos vir
šininkus paskelbti streiką pro
testui prieš naują 10 nuoš. 
kapojimą pagrindinių algų.

mil. latų pasyvo. Toliau laik
raštis rašo, kad per paskutinius 
12 metų Latvija nupirkusi Lie
tuvoje prekių už 89.3 mil. latų, 
o pardavusi Lietuvai—už 55.6 
mil. latų. Esą Latvija tai pa
dariusi, norėdama palaikyti ge
rus kaimynnius santykius. Dėl 
Estijos, tai tas ir pavykęs, ta
čiau? su Lietuva santykiai plė
tėsi kitaip. Esą, per paskutinius 
dvejus metus prekybos santy
kiams pasidarius palankesniems 
Latvijai, Lietuva atsisakė nuo 
prekybos sutarties. Tai esą ženk
lai, iš kurių tenka padaryti iš
vadą, kad santykiai tarp Lat
vijos, ir Lietuvos nebe tokie ge
ri, kaip anksčiau. Kieno pusėj 
esanti didesnė kaltė— laikraš
tis nesvarsto^ tačiau daro išva
dą : aišku4, kad bendra kalba su 
broliška tauta turi būti surasta. 
Tai esąs ūkio žmonių uždavi
nys. Jei Pabaltės valstybių ūkio 
sluoksųiai mokėsią surasti bend
rą kalbą, tai politikai ir diplo
matai busią priversti jų pavyz
džiu pasekti.

Pašovė 6 streik
laužius

MADISONVILLE, Ky., sp. 
1. — Trekas, kuriuo iš darbo 
gryžo 20 streiklaužių angliaka
sių, buvo apšaudytas iš krūmų 
ir 6 streiklaužiai liko lengvai

■ i 

sužeisti.
Visi jie gryžo iš darbo |Iart 

Coal Corp. kasykloj, kur apie 
200 angliakasių streikuoja. 
Angliakasiai ten ~ sustreikavo 
todėl, kad kompanija pašalino 
iš darbo tuos angliakasius, ku
rie įsirašė į angliakasių uniją. 
Kompanija vieton sustreikavu
sių angliakasių pasisamdė 
streiklaužius ir su jų pagelba 
bandė kasyklą operuoti.

Vedybos padidėjo
CHICAGO.— Miesto klerkas 

paskelbė, kad šiemet vedybos 
Chicagoje padidėjo 19.5 nuoš. 
palyginus su pereitais metais.

Calles bus Meksikos finansų 
ministeris

nu-

4 žuvo lėktuve
MANGUM, Okla., r. 1.—-Ke

turi jaunuoliai žuvo lėktuvui 
susidaužius ties Cooperton. 
Pasak liudytojų, išrodė, kad 
lėktuvas 300 pėdų augŠtumoj 
pataikė į oro tuštumą— “ki- 
ščhių” ir nukrito žemėn dide
liu smarkumu.

9 moterys žuvo
Vokiė-

įsileisti dar 10
BERLYNAS, s. 1. 

tija atsisakė 
laikraščių iŠ užsienio. Tarp ių 
yra ukraįnų dienraštis iš New 
Yorko. : 
daugiausia čechų.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
s. 1.—-Devynios moterys liko 
užmuštos ir virš poros desėtkų 
moterų sužeista panikoj sina-

Lietuvoje 214 regis
truotu inžinierių ir 128 

statybos teknikai
KAUNAS.—Iki šiol statybos 

inspekcijoje yra užsiregistravę 
214 inžinierių, gyvenančių viso
je Lietuvoje. Didėlis nuošimt. 
šių inžinierių yra baigę įvairias 
speciales. mokyklas užsieniuose. 
Taip pat statybos inspekcijoje 
yra užsiregistravę 128 statybos 
teknikai.

PRAHA, Čechoslovakijoj, s. 
1.—Vokietijos lęgacijos sekre-

MEXICO CITY, s. 1.—Buvęs 
prezidentas Plutarcho Elias Cal1-. I 
les, jau antrą kartą po pasi
traukimo iš prezidentystėj su- 
gryšta j šalies politišką gyve
nimą. Pirmą kartą sugryžo ke
li metai atgal, kad niųnalšinti 
klerikalų ir karininkų sukilimą, 
o šį kartą,—kad užimti firiah- 
sų ministerio vietą, vieton pa
sitraukusio Pani. >

CHICAGO, sp. 2. 
rytoj rytą lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas, 
kantį pavasarį skris per Atlan
tiką į Lietuvą, tuo pagerbda
mas ir užbaigdamas kap. S. 
Dariaus ir lak. S. Girėno žy- ; 
gį, išvažiuoja į kolonijas tartis 
dėl aviacijos dienų rengimo ir 
sudaryti programos tų aviaci
jos dienų, kurių laikas jau nu
statytas.

Rytoj jis jau bus Detroite, 
Mich., o spalių 5 d., pasieks 
Shenandoah, Pa., ir aplankys 

t kitus artimuos miestus, kaip įvil
kės Barre, Scranton, Mahanoy 

Harvey City ir Bin£hamton> N- Y-
Tose kolonijose ir daugelyje 

kitų organizuojasi arba jau 
yra suorganizuoti komitetai, ku
rie rūpinasi Aviacijos Dienų 
surengimu. Lakūnas James- 
Janušauskas pasitars su vietos 
veikėjais, kad tas dieuaspada- 
ryti kuo įdomiausias ir kad 
užtikrinti jų pasisekimą pro- 
gramo ir kitais atžvilgiais.

Pirmadienį, spalių 9 d., la
kūnas grįš Chicagon dalyvauti 
Amerikos ‘Lietuvių Tranzatlan
tinio Skridimo Sąjungos — 
ALTASS—prakalbose, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Aviącijios Dienos Kolonijose 
-•/**' ■ ■ ’-tf. • * ■

Am. Liet. Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos— ALTASS 
—centras dabartiniu laiku veda 
plačius susirašinėjimus su į- 
vairiomis kolonijomis dėl su*- 
rengimo Aviacijos Dienų.

Įvairiose vietose jau yra su- 
Isidarę tam tikslui komitetai; 
kitur tokie komitetai organi
zuojami. Detroite Aviacijos 
Dienos reikalais darbuojasi Dr. 
J. Jonikaitis, Antanas Strazdas 
ir Chas. Steponauskas ir kiti. 
Su* Philadelphia susirašinėjamą 
per p. V. J. Grinių ir K. J. Va
lį. Pilnas komiteto sąstastas 
dar nepraneštas.

Smarkiai organizuojasi She
nandoah, Ra., ir Mahanoy Ci
ty, Pa., apielinkė. Aviacijos Die
nos surengimui SLA. 1-mo ap
skričio konferencija, įvykusi 
Shenandoah, rūgs. 24 d., pa
skyrė tam tikslui komisiją, į 
kurią įeina: St. Bulota, New 
Philadelphia, Pa., Stasys Gegu
žis, Mahanoy City, Pa., Jokū
bas Barauskas, P. W. Birstein 
ir Antanas Staniškis ir Shenan- 

f ■ I, ' •" • , >*' s , " '

doah. ‘
Connecticut valstijoje SLA. 

]2-tras apskritis savo konferen-

LIMA, Peru, s. 1.—Piktas 
barnis Peru kongrese privedė, 
prie susišaudymo, kuriame liko 
sužeistas stovėjęs šalę savo |ė- 
yp sūnūs atstovo Del Solar. 

— ..... .......... . *
raiLADELPHIA, Pa., spalio 
— Savo ofise nusišovė Frank

torius baronas von Bibra’ •Igfi
(Sumuštu gatvėje ųt^ešidjt^

Kiti laikraščiai yra. gogoj.’ Laike panikos, "moterų narių ženklo svastikos. 6 žmo-lH. Schreiik, 44 ini prezidentas
i- x^l.« balkonas sugriuvo ULa INTAi-fh Pit.v Trilaf. C.anes liko areštuoti North City Trust Co. .

V. K t

kuris se-

cijoje taipgi išrinko komisiją 
Aviacijos Dienos surengimui iš 
sekančių asmenų: T. Matas, 
Waterbury, Conn., J. Sekys, 
Hartrod, A. Pilvelis, New Ha- 
ven, S. Bujauskas, Ansonia, Dr. 
Stanislovaitis, Waterbury, Conn.

Panašus komitetas organizuo
jasi Boston ,Mass. ir rūpinasi 
aviacijos dienos surengimu.

ALTASS—Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos Centras siūlo šias dienas 
kolonijoms:

DETROIT, MICH.—spalių 15 
dieną.

SHENANDOAH, PA.— spa
lių 21 d.

WILKES BARRE, SCRAN
TON, PA., BINGHAMTON, N. 
Y.—spalių 22 d.

BOSTON, MASS.—spalių 29 
dieną. -

ęONNĘCTJCUT^tapk. 12 d. 
HTOsT iOrKt—lapkr. 19 <T

PHILAOTJLPHIA, PA. — 
lapkr. 26 d.

PITTSBURGH, PA.— lapkr 
24.—(Thanksgiving Day).

Rusai skrido stra- 
tosferon; pasikė

lė 11.8 mylių
MASKVA, s. 1.—Trys rusų 

lakūnai, Birnbaum, Prokopiev 
ir GiUdenov, kurie dideliu* bą
li unu Stratostat skrido į stra
tosferą, vakar buvo išsikėlę į 

i 11.8 
nė 

nes 
išsi-

orą 19,000 lAetrų, arba 
mylių, reiškia, augščiau 
kas kitas buvo išsikėlęs, 
prof. Piccard pernai buvo 
kėlęs tik 10.07 mylių.

Jie kėlėsi iš Maskvos, 
išbuvo virš 8 vai. ir nusileido 
Kolomoj, 71 m. nuo Maskvos 
Lakūnai sako, kad jie nebuvo 
pavargę ir butų galėję tuojaus 
išnaujo keltis.

• ■ •

Jie sako, kad išsikėlus į stra
tosferą, temperatūra ore buvo 
89 laipsniai žemiau zero, kuo
met gondolos viduje buvo šil
ta—72 iki 86 laipsnių F. 0 
kadangi jie buvo labai šiltai ap
sirengę, tai jiems teko nema 
žai kentėti nuo karščio. Visą 
laiką jie palaikė susižinojimą 
su žeme per radio.

Lakūnai ketina dar kartą 
keltis į stratosferą siektis nau
jų rekordų ir kartu tirti kos
minius spindulius.

SIUNČIAME PINIGUS UETUVON

Ore

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

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

i NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500

» ■ v
! '.V-’ ■



Pasaulio, ųąrodą aplankius

u

Gazo šildytojas

Padarome Visiems Greitairimo

Jaukus

BIZNIERIAMS

komfortą

namie
lapelių nebus

galimą gauti Socialistų Parti , .v.

ŠILDY-
TOJAI

Įsiveskite 
vartokite

galionų 
Įtalpos

seconds. Visi ga- 
t rampom laikui

ir rugse- 
mėnesiai

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus-

žimo smukimą 
pavojų, ii fašizmų,. kurs nori

KJoseta komb. 
pilni

Rugsėjo 23 d. antru 
apsilankiau “Naujienų” 
ei joje. Šį kartą turėjau 
pirmą kartą susitikti

MODERNIŠKA VIRTU
VĖS SINKA (

Draugijoms. Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciąlio užsakymą 
taip kąip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviaįs.

Vizitinėa Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai’,, et&

Soc. Jaun. Interna
cionalo Vykd. K-to 

Manifestas.

LSS. cdhtralines kuo 
pos vakarėlis.

Soc. Jaun. internacionalo 
Vykdomasis Komitetas.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

kalinamų 
jauniems 
darbinin- 
didžiau-

Visiems lietuviams, kurie at
vykstate aplankyti pasaulinę 
parodą, aš patariu kreiptis į 
“Naujienas”, kad susirasti ge
rą kambarį ir gauti informaci
jų. —George J. Yurk.

SKALBIMO 
TUBS

plačiau 
antifašistine

Vykd. Kom. visai aiškiai su
pranta, kad įvykdymas drą- 

uždavinio, 
darbininkų 

šalyse, įus 
galvon per

narių 
pasitari- 
pradėti 

i. patię- 
nariam 
pataisa 
pritarė, 

tik nuo d. V. T. Neverausko iš 
Akron, ()., jokio atsakymo ne-

& SVaitoų Mopre iš, Fairfax, 
Ya>, kurta tapo pąskįKtaą val- 
alybča sekretoriaus pagalbinin
kų, yiąton, rezignavusių, prof. 
Moiey.

Neužilgo prasidės nomina
cijos LSS. Pild. K-to narių.

Negerai tik tai, kad kuo
pos į LSS. veikimą nekreipia 
užtektinos domės ir ne visos 
kuopos dalyvauja balsavimuo
se. Tai trukdo pačios LSS. 
veikimą, ,

ŠILDYMUI PLANTAS PILNAI 
' ĮRENGTAS

Akivaizdoje bežustančio da
barties pasaulio, jaunimas vėl 
pakartoja savo gilų įsitikini- 
ną, kad politinis, ekonominis 
ir kultūrinis gyvenamojo mo
mento chaosas ’ galės būti pa
šalintas tiktai įgyvendinus so
cialistinę visuomenes santvar-

kantu 
redak- 
garbės 
su šių 

dienų žymiausiu Amerikos lie
tuvių visuomenes veikėju, ger
biamu drg. P. Grigaičiu, “Nau
jienų” redaktorium. Su gerb. 
drg. P. Grigaičiu ilgai pasikąL 
bėjau apie įvairius gyvenimo 
klausimas.' ,‘G’erbiaiųįs drg. P. 
Grigaitis sav6n'dšttiėhybe daro, 
gilų įspūdį, —- tai yrą tvirtos;

saus revoliucinio 
kurs stovi prieš 
klasę fašistinėse 
galimas itirmon 
socialistinį jaunimą. Jis siun
čia savo broliškus sveikini
mus jaunimui fašistinėse šaly
se, kurr, statydamas pavojui) 
savo gyvybę ir savo laisvę, 
veda, priešfašistmę t kpvą ir 
ypač sveikina vokiečių Jauni
mą. Jis yra įpitįkjnęs, kad vo
kiečių jaunimas randasi pir
mose revoliucinės kovosį eilėse 
prieš fašizmą už įgyvendini
mą socialistinio režimo/

Vyk. Kom. sveikina ; faši*

LSS 
dėjo ; 
rugsėjo 23 ( 
smagų bunco 
vakarėlį Ųniversal kliuįfe.

Tai buvo. čĮrčiigiška sueiga 
kuopos narių ir tniisų pritarė
jų, kad bendrai susiėjus, drau
giškai praleisti liuosą šešta
dienio vakarą, ar tai žaidžiant 
bunco, ar ir ‘tiltą” lošiant, ar 
šiaip besišnekučiuojant.

Vakarėlis buvo jaukais ir 
laikas praėjo gana smagiai. 
Po žaidimo buvo patiekta už
kandžių ir alau

Kuopa ketina surengti ir 
daugiau tokių draugiškų va
karėlių. Tai gerai, nes bus 
progos arčiau, susipažinti su 
musui pritarėjais, o, ir mums 
patiems savo draugų tarpe 
ppaleisįi vąkąrą, ,nęs iftųmp. vi
siems išsisklaidžius> po platų
jį) mięstą retai tenka tarpusa-

Jaunimas taip pat žino, kad 
socialistinis režimas neįsigy- 
vendins pats savaime, bet jis 
reikia iškovoti ar tai per nc- 
nuistamas ir kietas pastangas, 
arba per sunkias revoliucines 

‘kovas. Sociąlistinis jaunimas, 
visose šalyse turi valios ir pa
jėgumo vesti tą kovą iki lai
mėjimo. Iš to įsitikinimo ge
liai naujau energija, iš *jp jau* 
.nimafj seniia naują drąsą ir, 
naują tikėjimą į tarptautinio 
ižiponiją išvaduojančio socia
lizmo pergalę.

Pakilki m- į kovą prieš fašiz
mą ir karą!

Pakiliam kurti naujo socia
listinio pasaulio!

Tegyvuoja visų, tautą Inter- 
nacionalasl

Snow 
WMte 
tpraved 
CeUu- 

loid

Rugsėjo 19—24 d. aš lan
daus! Chicagoje. Pirmiausiai 
atsilankiau “Naujienų” redak
cijoje, kur- buvau visų maloniai 
priimtas ir kur gavau man rei
tingų informacijų ir patari
mų. Be to, reiškiu gilią padė
ką “Naujienų” bendradarbiui, 
gerbiamam drg. žymontui, su
radusiam man kambarį iš 
“Naujienų” apgarsinimų “Kam
bariai išrendavojimui” sky
riaus pas labai draugiškus lie
tuvius D. Bakšius. Tą pat die
ną buvau “Ramova” teatre; 
teatras išpuoštas su geru sko
niu ir rodomi parinkti paveiks-

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

5 pd. moderniš
ka maudynė 

$32.50
Visi fikčeriai.yra 
rantuoti įrengimai

Soc. Darb. Internacionalo 
konferencija, susirinkusi Pa
ryžiuj, davė tarptautiniam 
darbininkų jaunimui pastarų
jų metų ir pastarųjų mėnesių 
politinės ir ekonominės evo
liucijos peržvalgą. Konferen
cija taip pat parodė visų ša
lių darbininkų jaunimui, ko
kiomis esminiai skirtingomis 
priemonėmis įvairiose šalyse 
teko vesti kova dėl socializ
mo. Ir, svarbiausia, konferen
cija nurodė darbininkų jau
nimui artimiausios ateitieą 
uždavinius.

Soc. Jaun. Internacionalo 
Vykd. Komitetas šaukia visų 
šalių jaunimą tuoj pat imtis 
darbo, vadovaujantis Pary
žiau^ konferencijos, nutari
mais,^ ir organizuoti kovas, 
reikalingas tų nutarimų > įgy- 
vęndfnimui. Vykd. Komitetas 
supranta, kad S. Darb. Inter- 
nutarimų , įgyvendinimas di
dele dalimi pareina nuo visų 
šalių jaunimo ryžtumo, kovin
gumo ię entuziazmo, lygiai 
kaip nuo ak tingumo ir kovos 
dvasios jaunimo organizacijo-

>. centraliilė kuopa pra- 
savo rudens veikimą, 

surengdama 
bridge party

valios, su aukštu intelektu, ne
nuilstamas kultūros darbinin
kas, garbingai vadovaujantis 
Amerikos darbo * visuomenei 
jsunkiąje gyvenimo kovoje už 
sąyo teises.

Rūgs. 16 d. užsibaigusiame 
referendume tapo priimta pa
taisa prie LSS. konstitucijos, 
kad LSS. Pildomasis Komi
tetas butų renkamas ne iš 
vienos kurios’ apiclinkės, kaip 
buvo iki šiol, bet kad butų 
renkamas iš įvairių apiclin-

Dvi dienas lankiausi pasau- 
inėje parodoje. Labai gaila, kad 
Kiekviena paroda neapsieina be 
šlamšto. Pasaulinėje parodoje 
tarp labai gerų ir vertų pama
tyti eksponatų yra taip pat la
bai daug šlamšto: stalų ir star 
elių, būdų ir budelių pristaty
ta pilnas parodos plotas, taip 
tad vietomis sunku surasti ge
ros vertės eksponatų.

Vėliau aplankiau žymesnes 
Chicagos vietas: parkus, muzie
jus, prekybos ir pramonės ne
kurtas įstaigas. Viskas daro 
gerą įspūdį. Pats Chicago mies
tas vietomis labai gražus ir 
tvarkingas, bet vietomis labai 
apleistas, nešvarus, apgriuvęs.

Jaunimas turi ko 
šiai dalyvauti 
savaitėj, organizuojamoj per 
Soc. Jaun. Intern. ir turi pa
daryti, kad tarptautinė jauni
mo diena, lapkričio 9 d., vir
stų diena galingos priešfašis- 
tinės demonstracijos.

Soc. Jaun. Intern. Kom. ži
no, kad didžiausias pavojus, 
kuris gresia iŠ fašizmo visit 
šalių jaunimui, yra karo pa
vojus ir todėl jis prisidpda 
prie Soc. Darb. Intern. ir 
Prof. Sąjungų Internacionalo 
nutarimo dėl nusiginklavimo. 
Daugiau, jis šaukia pakarto
tinai visą salią jaunimą į. ak
ciją prieš karą. 1934k m, visų 
šalių karo kurstytojai panau
dos dvidešimties metų pasau
lio karo pradžios sukaktuves 
naujiem? karo kurstymams y- 
patingai tarpe jaunimo. Vyk. 
Kom. kviečia todėl visas orga
nizacijas sustiprinti 1934 me
tais savo kovą prieš karą ir vy sueiti, 
prieš militarizmą. Tarptauti- 

jauhifno susitikimas, įvy- 
Lįeže, vyks

3945-47, LINCOLN AVĖ.LuJUotev 8200 I
59Į2->a€i W> GRAND AVĖ. » 

National 0066
Mair Orderių, Dykai pristatythds.

įjos Nap. otjisę, guriuos, kiek
viena kuopa ar pavienis na
rys gali askirai parsitraukti. 
Patartina parsitraukti Nation
al Industrial Recovery Act, 
kurie aiškiną kas yra ta N. 
R. A. Draugai, jei norėtumėte 
tokių lapelių- gauti, o anglų 
kalboj rašyti negalėtumėte, 
kreipkitės prie sekretorės M. 
Jurgelionienčs ir jį jums pa
rūpins.

Taipgi mes komitetas pra
šome visų veikėjų ir draugų 
kokį veikimų darant laike šių 
šešių mėnesių, kad jus rapor- 
tuotumėt laikas nuo laiko 
man, arba drg . St. Michelso- 
nui, kad mes galėtumėm
spaudoje paskelbti.

Taigi draugai-ės į darbą per 
šiuos šešis mėnesius už soci
alistinę idėją, į darbą už su
stiprinimą LSS., į darbą už 
darbininkų reikalus.

LSS. Agitacijos Komiteto 
sekretorius S. Naudžius.

2200 Alpine Avė., Grand 
Rapid^) Mich.

Rolled Rim, 4ff and 48" 
£S,...... $13.75 

Kampinės sinkoj, $16.50 
52 (tiktai sinka) 
APRON. 42" $17.35
tiktai sinka ....

Gerbiamieji L. S. S. nariai 
ir simpatizatoriai I LSS. kon- 
ferenęijoj įyykusioį praeito 
liepos 15 di, Chicago, III., bu
vo nutarta, kad butų paskelb
tas 6 mėnesių vajus dėl sur 
stiprinimo LSS., kad daugiau 
naujų narių gavus, kad pi a 
platinus socialistinę literatūrą 
ir kad pravedus didesnę Kgi- 
•taciją už Lietuvių Socialistų 
Sąjungą. Tam darbui liko iš
rinktas komitetas iš 7 narių. 
Tas komitetas po konferenci
jos laikytame savo susirinki
me dšfirinko pirmininku drg. 
St. Michelsoną. Sek. 
džių.

Kadangi rugpiutis 
jis, yra gana karšti 
ir paskelbus vajų tuose mėne
siuose nebūtų buvę daug nau 
dos, todėl- per tuos du mėne
sius ėjo tarp komiteto 
tik susirašinėjimas, ] 
mas, kaip sėkmingiau 
tą darbą. Per laiškus 
kiau visiems komiteto 
planus ir su maža 
visi tiems planams

gavau.
Turėdamas pilną sutikimą 

tą darbą varyti pirmyn, todėl 
ir skelbiu 6 mėnesių vajų. 
Vajus prasideda su spalių 1 d. 
ir baigsis su kovo 31 d., 1934 
m. Per tuos 6 mėnesius agita
cija turi būti varoma kuo pla
čiausia. Bet kad vienas komi
tetas jokiu budu negali to 
darbo atlikti, todėl mes šau
kiamės į pagalbą visus LLSS. 
narius bei pritarėjus, kad 
mums pagelbėtų kad per tuos 
6 mėnesius, kad viena liįepą, 
nepraeitų veltui. Kur tik ran
dasi būrelis lietuvių, ten turi 
rastis 
vienam mieste mes turime 
nemažai socialistinių minčių 
draugų, tik jie įšsisklaidę, ne
organizuoti. Todėl mes, komi
tetas, prašome jūsų, draugai, 
kad jus per šituos šešis mėne
sius stengtumėtės kuo dau
giausiai pavaryti agitaciją, ir 
kur tik galima, ten tverti L. 
/>. S. kuopas. Dėl kuopų tvė- 

nformacijų kreipkitės 
1. Jurgelionienės, 1739 

So. Hakted st., Chicago, III., 
kuri yra LSS. sekretorė.

LSS. organais apsiėmė 
“Naujienos” ir “Keleivis”. To
dėl per šį šešių mėnesių va
jaus laiką tuose laikraščuose 
bus vedami tam tikri LSS. 
skyriai. Kad juos geriau su
tvarkyti padalinta šitaip: raš
tus į pirmą skyrių patieks 
Grand Rapieciai, Chicagos 
draugai, Bostono, Brooklyno, 
Kenosha, Wis., Detroit, Ak
ron, Ohio. Jsitėmykite •viršmi* 
nėtų miestų draugai šitą pra
nešimą gerai, nes jis nebus 
pamainytas, kad laikui atė
jus turėtumėte prisirengę tin
kamų raštų į LSS. organą. 
Rašykite patys, pasikvieskite, 
kad jums pagelbėtų raštais 
tokie žmonėr, kurte moka tin
kamai rašyti. Taipgi mes, ko
mitetas, prašom inusų profe
sionalų kaip tai daktarų, ad
vokatų ir kitokių profesijų 
žmones, kad mums pejr šituos 
6 mėnesius laiko pagelbėtų 
raštais užpildyti LSS. skyrių 
“Keleivyje” ir “Naujienose”.

Taipgi komitetas išleis tąin 
tikrus atsišaukimus, kuriuos 
apsiėmė parašyti drg. St. Mi- 
chęlsonas. Kiekvienas LSS. 
naitys, kiekvienas darbo žnio- 
?us; privalėtų tų lapelių part

raukti ir dalinti tarpe dart>ir 
ninku. Lapeliai bus labai pri-

^šgelbėtį kąpitaliziną, vertinr 
damas fašizmo laimėjimą, 
davusįi kapitalizmai progos 
(lają kurį įaiJ$ą, laikytį, jauni* 
imas panaujina savo ištikimy
bės priesaiką socializmui ir 
vis aiškiau, mato, jog tiktai 
socialistiniąme režime jauni
mas ras savo jeises į produk- 
lingą darbą ir aukštesnę kul-

?U8-32 S. STATE ST. 
4606-08 WEST 22ND.ST.

Laiondala 2454—Cicero 139
S pedale Atyda T elefono

Vykd. Kom. kreipiasi -dygia 
pranta, kad darbininkų klases 
ir darbininkų jaunimo vieny
je milžiniškai padidintų jų 
ja jėgas, palengvintų kovą 
irieš fašizmą ir pagreitintų 

socialistinio režimo įgyvendi
nimą. Todėl Soc. Jaun. In
ternacionalas linki pasiseki
mo visoms Soc. Darb. Intcr. 
pastangoms pergrupuoti iš
sklaidytas darbininkų klasės 
jajėgas ir iš savo pusės ir 
savo darbo srity rems kiek
vieną Soc. Darb. Intern. ini
ciatyvą tąja kryptimi.

Soc. Jaun. Intern. Vykd. 
<om. kviečia visas socialisti
nes jaunimo organizacijas ir 
visus jaunus socialistus ir so- 
cialistes visame pasauly dėtis 
visomis išgalėmis prie antifa
šistinės kdvos, numatytos Pa
ryžiaus konferencijos. Tos ak- 
ęijos pasisČklihaCįįg^aj' daug 
pareina nuo •aktingp./jaunimo 
prisidėjimo prie kovos. Ge-< 
riausia tiktų, kad jaunimas 
butų pirmose tos sunkios ko
vos eilėse.

Jaunimas turi aktingai rem
ti vokiškojo fašizmo tarpiau? 
tinį boikotą.

Jaunimas nieko nedelsda
mas ir kiek galima plačiau 
turi nešti pagalbą fašizmo au
koms, ypatingai 
draugų, vaikams ir 
darbininkams ir 
kėnis, atsidurusiems 
šiame varge.

m s
kstantis 1934 m 
po obalsiu kovos prieš karą.

Soc. Jaun. Intern. V. Kom. 
kviečia visų šalių jaunimu' inV 
tįs tuoj pat darbo ir iŠ Tarp^ 
tautinės Jaunimo Diehos pa
daryti pradžią naujų vkovųi 
daug stipresnių, kaip seniau.

4,.^ ^ 4 re-

vertindamas

mo gręsiamų šalių jaunimą. 
Ir toso šalyse, demokratįjos 
gyvenimas visomis tiksliomis 
priemoųėmįa ir priešfašistį- 
nės akcijos: pergalingumas 
pareis didelę dalinu puo j(aųr 
nįmo. Jis kyiečią tų Šalių jau
nimą neųęęstųtį orgąųizųotis, 
ir visa energija didinti prole
tarų jaunimo morales' ir fizi
nes gynimosi pajėgas;

Pagaliau Vyk. Kom. krei
piasi į jaunimą tų šalių, ku
rių laisvė nėra pavojuj, kadi 
jis prisidėtų visomis prieme
nėmis prie išsilaisvinimo ko
vos ir pirmon galvon per pa
didintą verbavimą, į socialis
tinį auklėjimą eitų sąvuose 
kraštuose prie praplėtimo po
litinės 
kratiją

Vkd. 
dalimi 
šalių 
kad jos remtų jaunimo orga
nizacijas jų akcijoj su tikslu 
apsaugoti jaunąją kartą nuo 
fašistinės pavietrės nuodų ir 
kad darytų didesnių pastan
gų pampinti darbo jaunimui, 
išmestam iš gamybos procc-

Lavatory 20x24 
in. pedestal tiktai 

$13.95
pirmos rūšies. Jokių 
. Kainos yra tiktai

savo namuose komfortą ir 
Karšto vandens arba garu 

šilumos systemą. Aukščiausios rūšies 
boileriai, puikiausios materijolas. įren
gimo darbas ir geriausias užganėdini- 
mas garantuojamas.

BALTI ■ LIG

SNIEGAS

Celluloid toleto 
sėdynės. Su sun
kiasi kabliais—šia 
žema kaina. Ga
rantuoti $1.69

demokratijos į demo- 
socialinę.
Kom. kreipiasi lygia 

į fašizmo negrčisiamų 
socialistines partijas,

Dviejų dalių skal- 
bykla su sunkiu W
plieniniu f r a m o | I
standų, trap ir kiln. kra-^ ® 
nais už .....................................$8.95

PROBAK
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Marija F. Jokubynienė

(Tąsa)

visa

UOMET
nusileidome

SKALBYKLOS
Telefonas SŪperior 6800

VIS

OWMATSISS.

THE

fclSSIG,Daktaras
KRAFTSvečiuose

susi

THAT'S

TOMORROW

NBA THE GEEVUM GIRLS

'V&DOOUftRM>r

Sutaupo Drapanas, Laiką, 
Pinigus. • Parsiduoda * po $1 
į savaitę, taip, kad mašina 
pati per save užsimoka. - >

Specialistai ii 
Roti jot

*37.50 
29.00 
*39.00

Kapitonai 
Paiaulidiame kate

DYKAI PRIEDAS tiktai šią 
savaitę:
6 pakeliai muilo, elektri- 
kinis prosas ir prosinimo 
lenta.

tikri
Nexv

Įžymus Europoj asmuo sako, gandai 
apie “LITUANICOS” nušovimą 

nebe pamato

snap and action of 
the great Rockne 
teams. Don’t miss

Didingas, bet purvinas 
Neiv Y orkas

Kodėl tiek daug 
lakūnų geria 

pieną?

New 
galo

THOR u
Skalbykla 
FREDERIK
MAYTAG ..
ROTAREX

1248 pėdų aukščio, 
aukštumėlis. Kaip tie varg
šai darbininkai dirba tokioje 
aukštumoje?

American Cheese 
(packaged, pasteurized)

Pienas duoda 
greitą energiją 

“Palaiko musų 
vikrumą,

Nurodo kodėl, jei pašovimas yra faktas, Lietu 
vos valdžia ji slepia; Berlynas neabejojąs 

apie tragedijos priežastį

NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWS

ittaa uimmini i ijiMiiiimitl

Bet vos tik spėjome 
tikti su giminėmis ir pažįsta
mais, tai jie tuojau išsklaidė vi
sus mūsų nesmagumus, suda
rydami gražų šeimynišką pa
sisvečiavimą. Giminių tai 
kaip ir prievolė savuosius pri
imti, bet kai dėl pažįstamų,— 
tai juk galėtų būti nei šilta 
nei šalta; vienok įvyko visai 
kitaip. Be giminių, teko 
mums viešėti pas pp. Gaigalus,- 
Mespeth, ir pas pp. Bukš- 
nius Brooklyne. Su pp. Gai
galais susipažinom dar tik; 
praeitą pavasarį, kuomet jie

1 OWt-ĄR.W,T 
/ -mey -just . 
s—, itio $werrt

mano keliones įspūdžių 
Jungtinėje Valstijose

YenAUM- 
WANNĄ

Nors Lietuvos valdžia per 
ELTĄ oficialiai dementavo gan
dus, kad “lakūnų Dąriaus ir 
Girėno kūnuose buvo rastos 
kulkos ir, kad vokiečiai (hitle
rininkai) pašovė juos, kuomet 
LITUANICA skrido per Pome
raniją”, kalbos ta tema nei 
Lietuvoje, nei Amerikoje, nei 
Europos laikraščiuose nesiliau « 
ja. Neabejotina, kad didelė da
lis tų gandų pamarginimų yra 
prasimanymai, bet kad patys 
faktai yra teisingi, yra labai 
galimas daiktas.

štai trumpą laiką atgal Ghi- 
cagon atėjo laiškas iš Kaunb* 
nuo vieno įžymaus asmens Eu
ropoje, kuriame jis rašo apie 
lakūnų tragediją ir gandus apie 
pašovimą. Kadangi laiško auto
rius yra arti prie tikrų infor
macijų šaltinių, jo nuomonės 
yra reikšmingos, o faktai tei
singi. Laiškas parašytas anglų 
kalba.

Kadangi musų mintys buvo 
užimtos įsivaizdavimu priva
žiuojamo didmiesčio New Yor- 
ko, tai*Newarko beveik nė ne
stebėjome. štai jau ir pama
tėme tą milžiniškai aukštą ir 
ilgą tiltą, o vėliau važiavome 
tuneliu, kurs gan gražiai pa
darytas ir gerai apšviestas. Ir 
ko tie žmonės nepadaro? Iš
vesti tokį tunelį po vandeniu, 
tai ne juokai. Iš tunelio iš
lindome ir pakliuvome tiesiog 
į tą pasaulinį garsųjį sostą, iš 
kurio visas pasaulis “stiprybę 
semia”. Ir žinote, ką mes pa
matėme? Gi šiukšlyne pas
kendusias, įtartinu kvapu at
siduodančias gatves! Tai bu
vo mano pirmoji ir paskuti- 
noji simpatija New Yorkui. 
Nors vėliau teko vaikščioti ir 
važinėti po centrą, kuriame 
stengiamasi parodyt pasauliui 
ką tai įdomiausio, šviesiausio 
ir aukščiausio, vienok pirmu
tinis įgytas įspūdis nuolatos 
stovėjo prieš akis ir verste ver
tė nepamilt New Yorko.

Nors žmonės paprastai gro
žisi ir tomis vietomis,
kuriose griežtai drau
džiama arba darbininkui žmo
gui neprieinama jomis naudo
tis, o tik iš tolo į jas pažiū
rėt, — vieno aš turiu be galo 
skirtingą, tuo atveju nusista
tymą. Mane pirmoje vietoje 
įdomina tokios miesto dalys,

ras, — 
čias — 
stytų, 
tvarką 
pasivaikščiojome, 
užėjome į keistą muziejų, ten 
pat esantį. Jame'galima'ma
tyt keletas J. V. istorinių vaiz
dų, bet daugumoje ten vaiz
duojama prasikaltimai.

(Bus daugiau)

KE T VERGAIS: WHFC, 1420

aster and the grounds for su- 
specting foul play. Frankly, 
to my mind such grounds do 
exist. In Germany’s present 
modd, and more particularly 
where those degenerate lunatics, 
the Nazis are concėrned, such 
an outrage against an alien 
aeroplane would be merely a 
trifling incident.

“I can morever well under- 
stand why, even if evidence of 
foul play was discovered at an 
autopsy on the bodies here in 
Kaunas, the Lithuanian Govern
ment would not care to stir up 
trouble at. the present time. 
For economic and political’rea- 
sons, Lithuania cannot afford 
to heighten friction with her 
powerful neighbor. Then, too, 
juridically both Darius and Gi
rėnas were American citizens,

kuriose gyvena žmonės, kaip 
aš, darbininkai, ir kur aš 
turėčiau ar norėčiau gyven
ti. Jeigu gi tų vietų užjaiky- 
;mas apleistas ligi paskutinio 
laipsnio, tai visos kitos miesto 
(falys lai bunie ir auksinės, — 
jo« manęs nemasins, jos man 
niekuomet nepatiks, nes jos 
neprieinamos, svetimos. Ar 
ne keista, kad New Yorkas su
geba pastatyti augšČiausius 
ramus, o nesugeba švaros pa
laikyti? Matyt, jų mintys 
nuolatos padangėmis skrajo
damas, apie žemę visai už- 
miršsta ... O gatvekariai, — 
tikriausia niro Napoleono lai
kų užsilikę. Verta ekskursiją 
padaryti vien tik dėl to, kad 
juos pamačius, nes tikra esu, 
kad nė viename mieste 
me pasaulyje prastesnių 
yekarių nerastum; tai 
laužai, slankiojantys po 
Yorko centrą.

esate pavargęs arba jeigu tu- 
11 rite prieš save neišpasakytai sunkų 
darbą, išgerkite didelį stiklą šaltaus 
Bowman’s Pieno. Jus greit pastebėsite 
koks vikrus ir energingas pasidarysite.
Bowman*s Pienas yra turtingas sveikata 
ir energiją teikiančia medžiaga. Tai yra 
pilnas—sinetonos pienas, geriausiai pas- 
teurizuotas ir užgirtas Sveikatos Komisi
jos. Tai yra saugiausias pienas kokį galite 

nusipirkti. Užsisakykite butelį 
šiandien. Patys persitikrinkite 
kokį nepalyginamą skonį jisai 
turi.

were 
had 
nazi 
tion

lankėsi Toronte pas savo bro
lį p. Gaižauską. Ponai Gai
galai labai malonus ir drau
giški žmonės. Kuomet jie tik 
sužinojo, jog mes esame atva
žiavę, tuojau atvyko mus pa
siimti pas save. Na, ką reiš
kia pakliut pas vaišingus 
žmonės, kiekvienas žino, kas 
pas tokius yra'viešėjęs. Jie 
tave gįrdo, valgydina stipres
niais ir švelnesniais priesko
niais tol, kai jau nebeturi kur 
dėt, nes visi “rezervuarai” pa
sijunta užpildyti; ir taip po 
saldžių valgių ir kalbų į na
mus parsibeldi vos po pusiau
nakčio.

Antrieji musų visapusiški 
globėjai buvo ponai Bukšniai. 
Kad šiuos žmones įkainuoti, 
ieškojau žodžių jau per kele
tą savaičių ir, rodos, tinkamų 
nesuradau. Tai yra tikri 
žmogaus draugai, ne su sal
džiais žodžiais, ne su apgau
linga Šypsena, bet su karštai 
širdingu pasitenkinimu, jog 
teko susitikt, pasimatyt ir, ro
dos, viską tau atiduotų ir vis 
jiems atrodytų permažai. Po
nai Bukšniai ne tik svetingi 
namuose, kur mes didesnę lai
ko dalį praleidome, bet jie dar 
žmonės mylinti mentą, ir jų 
tik dėka mums teko aplankyti 
N. Y. įžimybes; naujausi teat
rai, kitos gražios vitos ir, be 
to, dar didžiausį pasaulyje 
dangoraižį, į kurį įkeltas jau
tiesi, kaip musė. Tartum sly
sta grindys iš po -tavo kojų, 
o tu krinti žemyn, ir tiek.

tai bent

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo lig.js pilvo, plaučių, inkstą ir puilh, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligai, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skar.dėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

įgalėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

’r nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vat 
4200 West 26 St. karūnas Keelet Avė. Tel. Crawford 5573

MILE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .f®™®® 

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

Vanos, lietaus it druskos vanos. 
swimming pool.

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

VIŪ1CH 6ME ARE. 
ybV GOlNG TO 
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and so actually the Lithuanian 
Government had no authority 
to raiše such an issue.

“Both French and Polish 
papers have very definitely 
dėclared that diplomatic circles 
in Berlin entertained no doubts 
whatever on the subject, and 

satisfied that the fliers 
been shot down by the 

guards of the concentra- 
camp in Pomerania. Na- 

turally, nothing can now be 
proved, - birt unąuestionably this 
hyppthesis does seem to fit the 
facts in ąuite a sitartling man- 
ner.

“True or falše, Darius and 
Girėnas cannot be robbed of 
the glory of having achieved 
the Atlantic Crossing in the 
face of tremendous diffi- 
culties...”

Važiuojame į Brooklyną
Kuomet privažiavom - stotį, 

tai ten musų jau laukė brolis. 
Jis tuojau paklausė: kaip mes 
norime važiuoti. Aš jau bu
vau girdėjusi, jog N. Y. susi
siekimas pigus, tai ir sakau,
— kuo pigiausiai. Tai va
žiuosime požeminiu traukiniu
— pasakė 
tropais žemyn. Ten tuojau ir 
traukinys atšvilpė, sustojo, 
durys automatiškai atsidarė, 
ir užsidarė. Jis man patiko 
todėl, kad labai greit važiuo
ja. Važiavome gana ilgą lai
ką, kol pagaliau privažiavom 
vieną iš Brooklyno stočių, kur 
turėjome išlipti.

•
Brooklyno gatvės visai pa

našios į N. Y. švaros atžvil
giu, o, be to, dar nė užkeikto 
medelio nesimato, 
kant. gryni muro namai ir ce 
mentinės gatvės, — ti 
kas kuo gali pasigrožėt 
skiruose miesto distriktuose 
matosi šiek tiek ir žalumo, 
bet labai mažai. Kiek pas
tebėjau, Brooklyno biznio ga
tvėse, judėjimas labai mažas, 
palyginus su Toronto judėji
mu. Matyti, kad žmones su
skurdę ir pirkiniais nelabai 
“rūpinasi”, nors pardavėjai 
kuone į vidurį gatvės su savo 
prekėmis įsikraustę. Viskas, ką 
mes pamatėme laike poros va
landų po atvažiavimo į 
Yorką, sudarė mums be 
nejaukią atmosferą.

tiesą apie tragediją, tai daro 
dėl ekonominių ir politinių prie
žasčių, kad nesugadinti santy
kių šu^tipresniu už save kaimy
nu'. Be to, Lietuvos valdžia ne
turinti teisės to dalyko kelti į 
aikštę, nes neturi autoriteto. 
Darius ir Girėnas buvo J. V. 
piliečiai.
“Berlynas neabejoja apie tikrą 

tragedijos priežast|”
. O lenkų ir francuzų laikraš
čiai, sako autorius, yra griež
tai pabrėžę, kad Berlyno diplo
matiniai ^rateliai neabejoja apie 
tikrąją lakūnų tragedijos prie
žastį. Visi tiki, kad Darius ir 
Girėnas buYo pašauti hitleri-| 
ninku iš koncentracijos stoties 
Pomeranijoje.

Autorius toliau pabrėžia, kad 
dabar nieko negalima įrodyti, 
bet galimybė labai sutampa su 
aktualiais faktais.

štai pat laiškas, datuotas rug
sėjo 12 d.,—Sept. 12th.

Laiško turinys
“... Yes, we were all of us 

here deeply štirred by the tra- 
gėdy of that really magnificient 
Lithuanian trans-Atlantic flight. 
t had, of course, met Darius 
some years ago when he was 
returning to the U. S., and so 
fėlt that I had a personai link 
Vvitli the great adventure”.

I’ve read most of the con 
tinental and Lithuanian-Ameri- 
can press accounts of the dis-

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 
programai:
NEDALIOMIS: WCFL, 970 K..

8 vai. ryte ir 1:00 po pilt. 
WAAF, 920 K., 1:30 v.p.p.

Antrame
Neužmiršo 

ir vyro brolis 
ir į “Coney Island” 
net. (N. Y. pliažas) 
žmonėjomės, žingsnį 
kinsi, kad neužmintum 
ant žydo, beveik sunku patai
kinti ant musų žmogaus. Tai 
bent žydų buvimėlis. ! Mums 
taip bešlifuojant N. Y. pajūrį, 
vienas iš musų ir užmena mį- 
slį: ko, girdi, čia trūksta? Hit
lerio — tuoj aus atšovė ant- 

teisybė — pridūrė trę- 
jeigu išproto nesikrau- 
tai gal ir padarytų 

Taip bejuokaudami, 
vėliau

CRIDIRON3 UREATEST
MOMENTS in a great novel!

■ i ■ ',44 < . : ; . i /’

JVatch the ends go chsfgittg down the field to nail 
įie runner as he catcbes the bąli. Get the thrill of 
the long forward pkss miraculously caught. Here 

» is a novel, a romance, that contains the most excit- 
ingmomęnts of the gridiron. Written by Francis 
Wallace, famoųs sports-exjpert and former Notre 
Dame player, it has all

Jeruzolime
musų prieteliai 
paimti mus net 

pasižmo- 
Na, ir 

nepras- 
ir vis

I HEAR YOU HAVa

I AT YOU« HOUSC, 
UieOLLO. H0W

Sako, yra pamatas kalbėti apie 
pašovimą

Laiške sako, jog yra pamato 
manyti, kad lakūnai buvo nu
šauti hitlerininkų iš koncent
racijos stoties Pomeranijoje ir 
kad toks svetimo aeroplano nu
šovimas Vokietijoje dabartiniu 
laiku, “su lunatikais-hitlerinin- 
kais” valdžioje, birtų skaitomas 
“mažos reikšmės incidentu”.

Autorius toliau nurodo, kad 
Lietuvos valdžia, jeigu slepia

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167
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PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI

TIESIOGINIS BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Dr. H. Rudy

Psichologijos, nepripažįstančios sielos

Behaviorizmas

mies

grynai privatinės labdarybės dalykas.

Ši psichologija, 
(XIX amž.

— Nuel ir Bon ir 
Jaųues Loeb. Nors

arba pergyvehitoų, 
Amerikos 

kurio pra-

“Naujienos” jau keli metai atgal nurodinėjo, kad 
valstybinė bedarbių apdrauda turi būt įvesta Ameriko
je, kaip ir kitose pramoningose šalyse. Aišku, kad ji 
turės būt įvesta.

partijai jau nebegali nieku 
du pakenkti, žmoniškumo 
sai laikraštis nepripažįsta, 
sai mato tiktai partijas ir 
ftitiką.

ŽMONIŠKUMO JIEMS 
NEREIKIA

<1-25
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musų. sąmoningos būtybes ele
mentai. Thorndike ir Watson 
rekomenduoja bendram sielos 
tyi'inėjime pasielgti kopernikiš
kai: jei dauguma, ankstyvesnių 
psichologų . šavo rtidkšle išeina- 
muoju punktu laikė introspek
ciją, savįstabą, tai behaVioris- 
tai tvirtina, kad čia turi būti 
elgiamasi priešingai — kitų 
Stebėjimu remiamasi, žmogaus 
psichologijos objektas yra jo 
elgesiai nuo jo gimimo dienos 
ligi mirties 
stematiškais stebėjimais ir eks
perimentais nori nustatyti ir 
formuluoti- bendrus dėsnius, 
taisykles ir principus, pagal ku
riuos vyksta .žmonių elgesiai. 
Behaviorizmas teigia, kad, jei 

[žmogus ką veikia, t. y. ranko
mis, kojomis, gerklomis ką da
ro, tai turi būti tam tikra są
sajų grupė, kuri, šiems veiks
mams priežastimi eina. Beha- 
vioristai elgesio ar laikymosi 
reiškinius nori stebėti lygiai 
taip pat, kaip kad čia gamtos 
mokslo objektai butų, todėl ir 
metodai, behavioristų nuomo
ne, čia turį būti tie palys kaip 
ir gamtos mokslų. Behavioris- 
tas, stebėdamas žmogaus elgesį 
tokiu budu (gamtos mokslų 
metodais), vargu ką ar bėpa- 
stebi viso to, ką mes šuVokiam,

Poilsio valandėlė nudistų kolonijoj arti Lake Village, Ind. Kuomet nudistai Indianoj nėra per 
' sekiojami; tai Michigane nudistai yra areštuojami ir valkiojami po teismus.

Pradėsim nuo behaviorizmo.
Šios psichologinės krypties 

vardas yra kilęs iš anglų žo
džio “the behavior”, lietuviš
kai — elgesys, pasielgimus, lai
kymasis. Tai yra mokslas apie 
viršinį žmogaus, gyvulio elge
sį, pasielgimą 
kuri rados kartu 
gale ir XX a. pradžioj) su jai 
visai priešinga vokiečių psicho
logijos kryptimi, vadinama “iš- 
gyvenimų, 
psichologija", yra 
mokslo padarinys,

$7:00
8.50
1.75 

•1.25

“Sklokos” savaitraštis kiek
viename'savo numeryje su iro
nija rašo apie sumanytą Litu- 
anicos Antrosios skridimą per 
Atlantiką, vis tai pašiepdamas 
tuos, kurie tą sumanymą re
mia, tai prikaišiodamas “Nau
jienoms” sriovinius išrokavi- 
mtis (čia tavorščiUs PruSeika 
čepoja Bimbos ir KarpaVičiuko 
pramintu taku). Bet ir jisai 
stengiasi ieškoti populeriškumo, 
•vartodamas “Lituanicos” var
dą: po tuo vardu “N. Gadynė
je” įvestas net tam tikras sky
rius.

Prieš vėją, malt, nepapūsi.

$8.00
4.00 
2.00

“Rasi, niekad nėra buvę vie? 
nu ir tuo pačiu laikotarpiu tiek 
daug psichologijų greta viena 
kitos, tiek daug apibrėžimų pa
gal savąjį .kurpalį, kaip kad 
šiandien turime. Kartais prisi
meni Babelio bokšto istoriją”, 
— maždaug šitaip rašė prieš 
keletą metų psichologas Karo
lis Buhleris, norėdamas apibu
dinti psichologijos mokslo da
bartinę . situaciją ir pasisakyti 
apie 'šį mokslą užgulusį krizį. 
Ir tai buvo visai teisingas ir 
pagrįstas pasakymas. Dabar 
psichologijoj šalia kita kitos ir 
kita prieš kita veikia nedaugiau 
ir nemažiau kaip dvidešimt 
krypčių ir srovių, ? skirtingų 
išeinamojo taško, Metodo ir 
pagrindinės pažiūros atžvil
giais. Kiekviena šių krypčių 
turi savo vienšališkų pasekėjų, 
kurie tą jų pripažįstamą kryp
tį laiko vienintele moksline 
psichologija, o visa kita ne
moksliškais plepalais, — ge
riausiu atveju blogu pradedan
čiųjų darbu. O centriniu kovos 
punktu tebėra vis ta sielos są
voka, kaip reikia sielą supras
ti; čia tas pats galas: ar dėl 
pačios sielos buvimo ginčija
masi, ar pripažinus sielos bu
vimą, nesutinkama dėl jos es
mės ir dėl jos pasireiškimų. iPa- 
gal pavadinimus ten, kur siela, 
pripažįstama, turim psichologi
ją, vadinamą “mokslu apie sie
lą”, o ten, kur sielos buvimas 
apskritai ginčijamas, turim rei
kalą su “psichologija, Nepripa
žįstančia sielos”. Musų uždavi
nys yra panagrinėti kai kurias 
tų “psichologijų, nepripažįstan
čių sielos”, būtent tas, kurios 
ypačiai griežtą ir objektyvų 
moksliškumą turi galvoje, ir 
visas kitas kryptis visiškai 
ignoruoti, jų nė neminėti. Mes 
turim galvoj kalbėti apie Ame
rikoj kilusį ir Europoj tapusį 
taip modernišką ir taip dažnai 
linksniuojama “behaviorizmą” 
ir apie vadinamąją “psichore- 
fleksologiją”, arba apie lygtinių 

K (sąlyginių) ir būtinų refleksų 
mokslą, per pastaruosius 20 
metų Rusijoj sukurtą ir pagrįs-

Bolševikų “darbininkiško” Su
sivienijimo organas, pastebėjęs 
“Naujienose” koresporidenciją 
apie M. Paltanavičių, kuris yra 
netekęs turto ir sveikatos (be
veik visas suparaližiuotas ir 
vos paeina), rašo apie“fašisti- 
nio patrioto vargus”, primin
damas jam “kruvinos smetoni
nės fašistų valdžios” rėmimą ir 
“kovingųjų darbininkų niekini
mą”.

Taigi bolševikų laikraštis, pa
švęstas neva fraternalcs orga
nizacijos reikalams, išlieja savo 
tulžį ant siįvargusio ir paliegu
sio žmogaus, kuris nei komu
nizmo “idėjai”, nei stalincų

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
>7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8e per eopy

Iš Washingtono pranešama, kad Roosevelto admi
nistracija rengiasi praduti teikti bedarbiams pašalpą 
tiesiog iš federalinio iždo. Tai gal nepakeis dalykų pa
dėties praktikoje, bet tai reiks žymią atmainą principe.

Bedarbiai, kaip žinoma, ir dabar yra valdžios šel
piami. Bet pašalpą jiems duoda valstijos ir miestai, o 
ne fedaralinė valdžia. Rekonstrukcijos Finansų Korpo
racija skolina pinigus valstijoms ir miestams, o šie 
tuos pinigui skirsto tarpe įvairių įstaigų, kurios rūpi
nasi bedarbių šelpimu. Specialiai bedarbių šelpimo rei
kalams kongresas paskyrė 380 milionų dolerių, kuriuos 
valdžia rengėsi išdalinti tokiu pat budu.

Valstijos ir miestai, imdami pinigus iš centro Wa- 
shingtone, turėdavo iki šiol duoti pasižadėjimą, kad jie 
tuos pinigus grąžins federalinei valdžiai. Be to, Wa- 
shingtonas skolindavo pinigus bedarbių šelpimui su ta 
sąlyga, kad valstijos ir miestai turi iš savo lėšų skirti 
šitam reikalui tokią pat sumą, kokią jie gauna pasisko
linti iš federalinės valdžios. Jeigu kuris šteitas kreip
davosi į Wąshingtoną, prašydamas pagelbos bedarbių 
šelpime, bet pats nesukeldavo tiek pinigų bedarbiams, 
kiek jisai norėdavo gauti iš centro, tai Washingtonas 
atsisakydavo duoti jam prašomą paskolą. Federalinės 
valdžios šulai tokiam šteitui pasakydavo: parodykite 
pirma, kad jus patys rūpinatės “savo” bedarbiais — 
tuomet ir mes jums padėsime.

Šitokia pašalpų teikimo tvarka daugelį miestų ir 
šteitų pastatė į didelį keblumą. Visi žino, kad vietinių 
valdžių finansai šiandie yra prasti. Ne vienas Ameri
kos didmiestis, kuris gerovės laikais švaistydavo milio- 
nus dolerių į visas puses, šiandie yra taip finansiniai 
susmukęs, kad nebeįstengia mokėti algas savo tarnau
tojams. Visos eilės miestų bonai jau paliovė nešę nuo
šimčius (vadinasi, yra “in default”). Iš kur toki 
tai gali dar paimti pinigų bedarbių šelpimui? Nedaug 
geresnėje tvarkoje yra ir kai kurių šteitų finansai. To
dėl jie, kad ir norėdami, negali duoti daug pagelbos 
miestams. Jeigu federalinė valdžia ir toliau laikytųsi 
savo nusistatymo, kad šteitai ir miestai gali gauti tik
tai tiek paramos iš centro, kiek jie patys skiria iš savo 
iždų bedarbių šelpimui, tai artimoje ateityje bedarbių 
šelpimas turėtų visai sustoti.

Prezidentą Rooseveltą, matyt, nugąsdino besiarti
nanti žiema, ir jisai paklausė tų savo patarėjų, kurie 
sako, kad federalinė valdžia turi paimti bedarbių šelpi
mą į savo rankas, o ne vien tik davinėti “paskolas” val
stijoms, kurios tų “paskolų” veikiausia vistiek negalės 
grąžinti.

Taigi praktika parodė, kad senoji valdžios politika 
bedarbių šelpimo klausime buvo klaidinga. Tą politiką 
nustatė dar prezidentas Hooveris, kuris savo prakal
bose nuolatos tvirtindavo, kad davimas pinigų bedar
biams iš federalinio iždo butų lygus išmaldų dalinimui 
ir demoralizuotų bedarbius, atimdamas jiems savigar
bos ir nepriklausomybės jausmą. Šitą argumentą Hoove
ris vartojo per kelis metus, ginčydamasis su tais, kurie 
reikalavo, kad butų įvesta privaloma valstybinė bedar
bių apdrauda.

Reikia pastebėti, kad ir Hooveris jau buvo privers
tas padaryti žinksnį priekyn socialinės apdraudos rei
kale. Pradžioje depresijos jisai sakydavo, kad bedarbių 
šelpimas tai 
Bedarbiams šelpti tuomet buvo organizuojami piliečių 
komitetai, kurie rinkdavo duokles iš žmonių ir surink* 
tus pinigus pavesdavo bažnytinėms ir kitokioms labda
rybės organizacijoms, idant jos bedarbius maitintų. Vė
liaus, kai pasirodė, kad privatinių aukų neužtenka be
darbiams šelpti, ėmė skirti pinigus tam dalykui mies
tai ir valstijos. Galų gale, pats Hooveris pripažino, kad 
į pagelbą turi ateiti federalinė valdžia, ir kongreso nu
tarimu įsteigta Rekonstrukcijos Finansų Korporacija 
ėmė skolinti pinigus miestams ir valstijoms bedarbių 
reikalams.

Dabar gyvenimas parodė, kad ir paskolų davimas 
yra nepraktiškas. Valdžia mato, kad reikės teikti be
darbiams pašalpas tiesiog iš federalinio iždo. Taigi jai 
teks pasiunti į savo rankas ir visą šelpimo tvarkymą.

Bet jeigu taip, tai kodėl valdžia dar priešinasi val
stybinei bedarbių apdritudai?

dų bei diegų galima rasti tiek 
Anglijoj, tiek Rusijoj psicho- 
refleksologų tarpe. Jau devy
niasdešimtais pereito šimtme
čio metais Lloyd Morganas 
pradėjo Anglijoj savo bandy
mus, tyrinėdamas gyvulių po
elgius, ir šituo pradėjo drauge 
kovą su Viešpataujančia tada 
gyvulių psichologijoj antropo- 
morfistine kryptimi. Morgano 
eksperimentai vėliau buvo aks
tinu tyrinėtojui Thorndike, o 
šio pastarojo bandymai buvo 
pavyzdžiu daugeliui Amerikos 
zoologų. Bet nė vienas jų ne
galėjo prieiti ligi moderniojo 
behaviorizmo mokslo, nes nors 
visi visiškai neigė sielos buvi
mą, bet nebuvo 'dar priėję ligi I 
to, kad visiškai, <be jokių liku
čių, neigtų galimą gyvulių “są
monę”. Tik Watsonas buvo pir
mas, kuris iki galo buvo nuo
seklus ir sukūrė psichologiją, 
airi išsižadėjo tiek sielos, tiek 
sąmonės sąvokos. Savo 1913 
m. pasirodžiusiam principiniam 
darbe Psychology aš the Beha- 
viorist views it Jis nukalė “be
haviorizmo” terminą. Pažymė
tina, kad behaviorizmas savo 
pirmykšte forma rėmėsi nepa
kankamai griežta įpročių susi
darymo teorija.' Bęt labai greit 
jam turėjo įtakos rusų reflek- 
solOjgų Pavlovo Ir Bechterevo 
lygtinių sekrecijų ir f j udesių 
refleksų tyrinėjimail ir iš tik
rųjų, Šie darbai' bėhaviorizmui 
tapo moksliniu pagrindu. Tuo 
pačiu laikų susidarė ir /vadina
mosios “objektyvios” psicholo
gijos mokykla, kurią ' Vokieti
joj atstovavo Uexkull ir Bethe, 
Prancūzijoj 
Amerikoj - 
šių mokslininkų tyrinėjimai 
faktus ir žinias renkant labai 

' daug Čia padėjo, tačiau jų in- 
terpretacijos didžiausios reikš1- 
mčs turėjo sudarymui ir išplės 
tojimui psichologinės sistemos, 
kuri privalo “behaviorizmo” 
vardo, nes “objektyvinė” arba 
“objektyviruojanti” psichologi
ja, kuri eina iš'biologijos, yra 

. daugiausia dualistiška ir visiš
kai sutampanti su psichofiziniu 
paralelizmu. Iš tikrųjų ji ne
buvo sąmonės mokslas, bet 
reakcija antropomorfizmui. Prie
šingai, Watsono behaviorizmas I 
ir su juo lyglagreta einanti ru
sų refleksologija griežtai imant 
yra psichologijos, nepripažįs
tančios nei sielos nei sąmonės, |

BehavioHstas, J kukis' yra 
griežtai mechaniškų pažidrų, 
atmeta introspekciją, t. y. ap
skritai bet kokį stėbė j imą, ku
ris ėitų iš savo 
radikalus behaviorizmo. šalinim 
kai eina tiek teėi, jog tviriJna, 
kad pajutimai yra vienMIOliai

sakydami “sąmonė”, “valia”, 
“vaizduotė”, “suvokimas” ir 
t. L,'jis yra tos nuomonės, kad 
visos šitds SąVokds iš žmogaus 
Veikimo aprašymo gąli būti ir 
tūri būti pašalintos. Jų nuomo
ne, .šias Sąvokas naudojusi se
noji Wimdto ir Jamesb psicho
logija, nes ji yra kilusi iš filo
sofijos, o ši pastaroji galiausiai 
iŠ religijos; kitaip sakant, šie 
pavadinimai ir sąvokos yra var
tojamas, kkdangi visa psicholo
gija ligi bchavioriZino buvo vi- 
talistiškąi vaizduojama ir visas 
molkslas'apie sąmonę buvo ne 
kės kita, kaip mokslas apie sie
lą Sena tikybine prasme, tik 
gudriai Užmaskuota.

O jei jau a behavior ištini s ste
bėjimas gali' 'būti įvykdomas, 
tai Čia visad pitma vieta eks
perimentui, kuris žmogaus pri
gimties kompleksinius fakto
rius išaiškina ir stengiasi su
rasti dėsnius elgesiui reguliuo
ti. Taikoma daugybė metodų 
refleksams, pav., metodai sek
recijų ir judėjimo refleksams 
gauti ir kt., žodinių žinių me
todas it t. t. Betgi behavioris
tų susidomėjimo centras visad 
yra pojūčių organai ir jų jau
dri arba erzinimai, elementari
niai riervų sistemos reiškiniai 
bei faktai ir raumenų bei liau- 

■k iLtei
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Ifl. TblrfonM Omai 8500.
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Užsisakymo kainai
Chicago je — paštus

Metams ....
Pusei metų __ ______
Trims mšnesiams _ __
Dviem menesiams____
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj
paštui

Metams
Pusei metų _____ _
Trims menesiams .
Dviem m8nesiams .
Vienam menesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __________    $8.00
Pusei metų ...________________4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karto su užsakymu.

•kų sistemos reakcijos. Nežino
mus musų pasielgimus Watso- 
nas skirsto į musų pojūtinės 
sielos pasireiškimus ir į instink
tus; čia pojūtinės sielos pasi
reiškimus jis apibrėžia visai 
neatsižvelgdamas į sąmonės gy
venimą. šie pasireiškimai, pa
gal Watsoną, • esą paveldėta ir 
šobloiiizUota reakcija, gilus vi
so kūno mechanizmo pakitėji
mai, ypačiai vidurių ir liaukų 
sistemds. Tas pats galioja ir 
apie instinktą, kuYio elemen
tais visų pirma esą raumenų 
judėjimai, visad pasireiškia 
tinkamai suerzinus ar sujaudi
nus. Ir galvojimas čia supran
tamas tik kaip kalbos motori
nis procesas. Siauresnės pras
mės protavimas einąs į galą, 
kai yrą pasiektas pabaigiamas 
žodžių formuliavimas arba kuf 
rtb judėjfrnhs. Taigi ir asmetiy-į 
bė čia definuojama (apibrėžia
ma) ta pačia prasme, būtent, 
kaip gryna reakcijų masė. Di
džiausia ir vyriausia “asmeny
bė” sudedamoji dalis čia yra 
sudaryta iš įpročių sistemos, 
instinktų, socialinių įakų su
formuotų, ir emocijų, kurios 
esančios tikrovės ir aplinkos 
suvaldytos ir modifikuotos.

(Bus daugiau)
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Lietuviai Daktarai

Graboriai

DR. HERZMAN

Dr. Strikol’is
Lietuvės Akušerės

Advokatai

Tel. BOULEVARD 9199
Namų TeL Hyde Park 3395

it i persiu
TeJ. hjBPU«UC 3100

.1 • \

Antanas Tupikaitis, gyvenan 
tis prie 55 ir Sacramento Av.

Pranešimas Chicagos 
Lietuviu Draugi’

*<>>:■ :>

Phone Canal 6122

Rytoj spa 
šv. Kazimiero kapinė

Rytoj laidojamas 
Bridgeporto biznie

rius J. Lakas

Pakeistas Strumilos 
svet., Roselande, var
das; dabar Bal- 
chunas Ballroom

Strumilos 
permainytas vardas.

žymių imigraci- 
žinovų, tarp jų 

McCormick, 
komisio-

rengia
centre. Vieta dar

Immigrants Protect 
ive League trečia 

dienį sp. 25 ren
gia pietus

Valandost nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Vakarai*: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut, 
Tel. Boulevard 2800 

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

įvyks sekamomis 
smuikas — penk- 

3:30 po pietų; or- 
6:30 v. v. penkta-

Taipgi pravartu nariams ži
noti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos valdyboje yra įvy-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

:e Bank Bldg. 
’adison St.

Vai. 1 iki, 3-po pietų, 6 iki 8 vak.Vėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Valdyba

Liucijos Pučkoraitės ir Joną 
Guntis vestuvės įvyksiančios 
spalių 21 d. Vestuvių baliukas 
busiąs Balchuno svetainėj.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

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

Ketvergais 4
Šetadieniais sulig sutarties.

2422 W. Margus tte 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 ir 

nedėliomis pagal susitarimų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401 .

ROSELAND 
svetainės 
Dabar vadinsis Balchunas Ball
room. Kada krikštynos buvo 
irkokie* kūmai, tai nežinau. 
Iškabos prie svetainės pakabin
tos nauju vardu “BalchvAias. 
Ballroom”. Tai kaip, ar jokio, 
krikštynų- baliaus p. Balchunas, 
neiškėlei? Lookout p. Balchu
nas, kad mes Rožių žemės pi
liečiai protesto nesukeltumėm.

Pamokos 
valandomis 
tadieniais, 
kestras — 
dienį, o šeštadienį, 1 v. p. p., 
pianas ir dainavimas. Visi vai
kai, norį lavintis muzikoje, 
prašomi atvykti į mokyklų suj 
(tėvais ir užsiregistruoti. Už- 
mokesnio už pamokas neimama. 
Instruktorium yra Adolph Erąt.,

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė

BRIDGEPORT 
lių 3 d 
se bus palaidotas senas ir. žy
mus Bridgeporto biznierius Jo
nas Lakas. Jis užlaikė mėsos 
krautuvę prie Morgan st., o 
garažų ir gazolino stotį prie 46 
ir California. Priklausė prie 
SLA. ir daugelio kitų draugi-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

J. Jk BAGDONAS
Lietuvių Graborius 
Judnoj Valandoj Pašaukite Mana

kuojos mažos paipalnos. Dabar
tis valdybos sąstatas yra se
kamas :

J. Mickevičius, prezidentas
J. Jankus, -vice-prezidentas
P. Galskis, sekretorius
V. Brusokas, finansų sekr.
J. Degutis, iždininkas
V. Maukus, trustisas
P. Milaševičius, trustisas.
Draugijos, daktaras-kvotėjas 

Dr. A. Montvidas,
‘ Draugijos tegalįs pataęėjps 
adv. K. P. Gugis,

Draugijos auditorius, J. (P.
Varkala. —X. ‘

Immigrants Protective 
League, labdaringa organizaci
ja labai daug padėjusi iš Eu
ropos atvykusiems imigran
tams, ypatingai lietuviams, tre
čiadienį, spalių 25 d 
pietus miesto 
nenustatyta.

Kalbės eilė 
jos problemų 
pulk. Daniel Wm 
generalis imigracijos 
nierius.

rug- 
ryte 
am- 

parap.,

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Laidotuvėse patarnauja grabo, 
rius J. J, Bagdonas. Tel. Rrpub 
lic 3100.

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 Soath Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

rengiasi minėti 25 d. ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuves, ku
rios įvyks lapkričio 11 d. Bar
chano svetainėj. Rožių žemėj 
rengkite visokius apvaikščioji 
mus, tai puikiausia vieta.

—Untamas.

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., REąUlBED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGtIST 

24, 1912, .
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at 1739 So. 
Halsted St, Chicago, Illinois for 
October Ist, 193 3.
State of Illinois ( Ba 
County of Cook f 8 *

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
Who, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and that the following is, to the best 
of her knowledge and belief, a true 
s t atėmė n t of the ownership, manage- 
tpent circulation etc., of the afore
said publication for the date showlng 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Kegula-

Tel. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktini: Patarnavimai 

Pilnai užbaigtas Palaidojimai taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER. 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 Šo. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS 
DENTlSTAS

Grįžo ii Europoj ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 1.0-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais ęagal susitarimų.

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

suose 
mas su elektra, parodančių 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant j 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso 
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė 

Phone Boulevard 7589

Physical Therapy 
B 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.

Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai ir narės prašomi 
atsiminti, kad Draugijos ofiso 
adresas yra “Naujienų” name, 
1739 So. Halsted St. Apsirgę 
užsimaldavimo reikale, laišku 
ar asmeniškai — duokite žinių 
virš nužymėtu Draugijos adre
su. Taipgi atsimaldavimo rei
kale arba ir kitais reikalais 
kreipkitės ofiso adresu, o ne 
adresais pavienių valdybos na-

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Nauja alinė West 
Pullmane

WEST PULLMAN.— Juoza
pas Gaidelis—Golden Star kliu- 
bietis atidarę puikiai įrengta 
aludę vardu “Royal Tavern”, 
12304 So. Halsted St. Atidary
mo iškilmės buvo surengtos šcš* 
tadienį, ruįs. 16 <1. Svečių daug 
atsilankė. Untanas į iškilmes 
nesuspėjo atsilankyti, tai vė
liaus atsilankęs apžiurėjo pui
kiai įrengtųjų Royal Tavern, 
prie kurios yra dailiai įrengtas 
svečiams kambarys. Gerų pa
sekmių naujam biznieriui.

—Untanas.

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.

5. That the average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, througb the mąils ot 
otherwise, to paid subcribers during the 
six months preccding the date shown 
above is 3 7,5 86 (This Information is 
reųuired from daily 'publication only).

Maria Jurgelonis, 
Bt|8iness Manager,

Swom to and subscribed before nic 
this September 30, 1933.

George Slifka, Notary Public.
(My commission expires Oct. 9, 

1933).

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoje

ftions, printęd on the reverse of this 
form.to wit:

1. That the narnės and addresses oi 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1789 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1789 S. Kals- 
ted St., Chicago, III,

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the owners are: Lithuanian 
News Pub. Co„ C. 2 
ca Šmotelis, K. Gugi 
T. Rypkevicz. A r/" 
gajtis, P. Mill , 
kus, J: Jasulevičius, V 
Galskis, A. Lekavičius, 
Mackiewich and L. V. 
1739 So. Halsted St.,

Dvorak. Park teiks 
muzikos pamokas 

jauniems veltlji
DVORAK PARKa — Spalių 

5 d., atsidarys Dvorak Park 
muzikos departamentas.

DOMICĖLĖ MAROZAS 
po tėvais Šakurskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sėjo 30 dienų, 10 ;J0 vai. 
1933 m., sulaukus 48 metų 
žiaus, gimus Žigaičių 
Draudelių kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rų Juozapų, 2 dukteris Domicėlę 
ir Onų Petrušienę ir Stanislovas 
žentas, o Lietuvoj tėvų, 2 brolius 
ir 2 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4412 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks spalio 4 die
nų, 8:30 vai. • ryto iš namų' j 
Nekalto Pras. Pan. šv. parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lų. o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Marozienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimų, ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Vyras, Dukterys, Žentas 
ir Giminir,

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETŪyiS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi- 

atsitikimuose egzaminavimas daro- 
iu elektra, parodančių mažiausias

mo-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale! meldžiame atsišaukti, ,o muių 

darbu, busite užganėdinti, 
Tel. Canal 2515 arba 2516 ,

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius, visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

, irt graži 
rčia dykai. 

4092’ARCHER AV,

Taipgi, kurie neturite liuoso 
laiko atsilankyti į visuotinus 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimus, mėnesiries duok
les Draugi j on galite sumokėti 
Draugijos ofise kiekvienų ket
virtadienį nuo 6 iki 8 vai. va
kare. Chicagos Lietuvių Drau
gijos finansų sekretorius Vin
cas Brusokas arba iždininkas 
Jonas Degutis patarnaus priė
mime narinių mokesčių.

Dar sykį prašome neužmirš
ti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos ofiso adresas yra 
“Naujienų” name, 1739 So. 
Halsted St., ir kad kiekvieno 
ketvirtadienio vakare (ketver
ge) galite sumokėti savo duok
les Draugi j on ir kad bile rei
kalui ištikus duokite žinią į 
Draugijos ofisų.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

.. < DR»* .A* RiOTU.
Rusas Gydytojas Chirurgas . . 

Specialistas odos ligų ir venerūką ligų

ANTANAS ŽIMANČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 1 dienų. 3:45 valandų va
kare 1933 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės apskr. 
Upynų parap., Pamonkaitės kaj* 
mo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Marijonų po tėvais Yogęlai- 
tė, 3 sūnūs, Bernard 14 m., Leo- 
nard 12. m.. Rjchard 11 m., pus-. 
seserį Onų Sakalauskienę, Švogerj 
Povilų ir giminės, o Lietuvoj 
motinų* brolį Jonų, 2 seseris Bro- 
nislavų, Rozaliją Įr giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 6123 
So, Kennetb Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge spa
lio 5 dienų. 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į Gimimo Panej. švenčiau
sios parapijos bažnyčių. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielų, o iš terf bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines. 1 

Visi a. a. Antano Žjmančiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai ir Gimlnis.

Laidotuvėse patarnauja gtabo- 
rius S. P. Mažeika, tel.Yards 1138

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet tsti sųži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių. 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS 
W W. Monroe St., prie Clark 

TaiotooM. aaate.meo: o—o
W.Stdc: 2301M 22 St. (Cermak Rd) 
P»šhd^Uo.,*irad9S. U tG Ud 8

Namai: 6450 *Sf. Roelnrell Street 
UUralnko. Ketverto ir Bubėtos vak. f Iki B 

Tel»t<«M BcpntUe 0800

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riut J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 3100.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

į erdvesnę ir patogesnę vietų

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH K.ELLA
DENTlSTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

JONAS LAKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugr 
sėjo 28 dienų, 9:00 valandų va
kare 1933 m., sulaukęs pusės am< 
žiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Kazimierų, 4 sūnūs Jonų, 
Vladislovų, Juozų ir Julijonų, du. 
brolius Antanų ir Filipų ir gi
minės, o Lietuvoj 1 brolį ir 2j 
seseris. ,

Kūnas pašarvotas randasi 3327 
So. Morgan St.

Laidotuv.ės įvyks antradieny, 
spalio 3 dienų, 8-30 va), ryto 
iš namų į’ šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Lako gim£ 
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti; 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini-

TeL Yards. 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

“ Pritaiko Akinius 
| i l< Kreivas Akis

,s0 t

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis' pagal sutartį.

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas is 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.t netoli Morgan Si 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th Si
TeL Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
!$♦ Cicero. 3724. > Koplyčia dykai

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
463L South Ashland Avenas 

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

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12> 
Rez. Telephone Plaza 3200

Jį Šmotelis, Veroni- 
js, Nora Gugis, 

k. Žymont, P. Gri- 
C. August, J. Moc- 

■ Rushinskas, P.
J. Varkala, J. 
Radkins, all of 

Chicaąp^ XII.

3. That the known bondholders,
mortgagees, and other security holders
ovvning of holding 1 per cent or morc 
ot totai amount of there are none.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the owners, 
stockholders,'. and security holders, if 
any, contain not only the list of stock- 
holders and security holders as they 
appear upon the bookg of the company 
būt also, in casęs where the stock- 
holders or security holder appears upon 
the books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
namie of the person or Corporation for 
whom such. trustee is acting, is given; 
also that; the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge ind belief as to the circums- 
tances and conditions under which. 
stockholdcrs and security holders who 
donot appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
securittes in a capacity other than rhat 
of a bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any other. 
person, association, or Corporation has 
any interest dlrect or indirect in the said 
stock, bonds. or other securities than as 
so stated by him.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIffilS
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb H Halsted S t s.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talnian Avė, 

Tel. Republic 3093
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldiųniais pagal antucį*
— ■ ■■■ --■■■............ ............ . j >t į,.nr—r.

Tel. Republic 0098

DR. A. JL MAMAS
GYDYTOJAS CtKRURGAS.- 

3008 W. 59>St

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

vienų vakarų, išskyrus ketvęrgų, 
» Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

r. Suzaha Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 733 7 

Namų Tel. Hyde Park 3395
— 9 —12 ryto, Antradieniais ir 

8 vak. Trečiadieniais ir

Phone Boulevard 7042

DR« C. Z« VEZEI7IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.Vokietijos ambasadorius Ame

rikoje Dr, Hans Luther, kuris 
buvo atvykęs į Chicagos pa
saulinę parodą. Jį saugoti bu
vo pastatyta 50 policistų, kad 
nazių priešininkai nesurengtų 
prieš jį demonstracijos.

J. F. E LIDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi, 
daugiausia šermenų, todėl! gali pigiau patarnauti.

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

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
46054)7 SO. HERMITAGE AVĖ.

Visi Telefonai YARDS 1741—1743. CHICAGO* ILL.

Ofiso Td. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2343

DR. BERT ASM
756 W. 35th St

(Cot. of 35th 8 Habnd Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldicniais pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTlSTAS 

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Seniausi Lietuvių Grabomai CMcagoje 
Eudeikiaus ypatiškas TAi^arimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
jjietų. — Vįenintėlis Lietuvis Graborius varto j antis moderniškų, elektros 

varomų, karabonų su šoninėm durim 
pumų, laidotuvėse, — pa^ų|site 

* ' ' . ■' REPtfetlC 834

Juozapas Eudsikis if >as 
5340 So. Kedpet Ay^ 

Visi telefonai: RĘPUBkl# 8340 
(Netadme sųjyšių su

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

______  Nariai.________

DR. C. K. KLIAUGA
/DENTlSTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

LietttyjaDaktarai
A. MONTVID, M. D

West Town
2400 W.



Am.Liet.TranzatlantinioSkri CLASSIFIED ADS

dimo Sąjunga pradėjo veikti

nares

For Rent

MORTMfiEBA

ALTASS

E. Mikužiute.

$1,300

J The English Column
i • - į...............--

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

pavestas surengimas ALTASS 
prakalbų ir koncerto spalių 9 
<1., Chicagos Lietuvių Auditori-

English Page to be 
Featured Every Day 
beginning Tomorrow Curley Evans-Ivanauskas and 

his Twelve. Illinois Vagabonds 
will play at a dance to be held

Pp. E. ir S, Rimkai 
šventė sukaktuves

at the Lithuanian Auditorium, 
3133 South Halsted street, on 
Wednesday, Oct. 4th.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

šiandien šaukia narių susirin 
kimų “Naujienų” name, 8 vai 
vak.

LAKŪNAS 
JAMES-JANU-

Jau sudaryta valdyba ir Springfieldan pasiųstas 
charterio prašymas; pradės Sąjungos narių vajų

Spalių 9 d. iškilmės 
Auditorijoje

di?at iPcrrAnntJ’ iCfiJALLs Ujo x 2% x H/
Biznu pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Pirmos tranzatlan 
tinio skridimo 

prakalbos

vice-pirminm- 
sekre

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

A. A. Dobbs, P. Gri 
organiza

Ame-
Transatlantic

sekamus 
nariui;
$25.00

nariui-rėmėjui;
garbes

Naujienos” tekės forward 
stride in filling a longfelt 
defkiency.

Susižinojimui ir tęsimui ko
respondencijos su kolonijo
mis, kurios rengia Aviacijos 
dienas buvo sudaryta Koloni
jų Komisija, į kurių įeina la
kūnas James-Janušauskas, P. 
Grigaitis ir A. Vaivada.

P-iai B. Bytautienei, Dr. A. 
L. Davidoniui ‘ir A. Vaivadai 
buvo pavestas globėjų ir pa
tariamosios tarybos sudary
mas šiai organizacijai, o A. 
Kartonui, W. Kareivai ir pa
kviestiems į talką, p. G. Stun
giui ir p. N. Gugienei, buvo

Spalių 9 dieną jvyks Chica- 
goje pirmos Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos prakalbos. 
Jose dalyvaus ir 
JUOZAS 
SAUSRAS.

Tose prakalbose .visuomenei

Rugsėjo 23 d., p. Stasys Rim
kus, dainininkas ir Edą Grinių- 
te-Rimkienė šventė pirmas že- 
nybinio gyvenimo sukaktuves 
Šia proga noriu’ juos pasveikin
ti ir palinkėti kilo geriausio pa
sisekimo ir laimės ateityje.

Serbentas.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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.

' Tei. Victory 4965

bus paaiškinta, kokiu bildu ke
tinama įvykdlniti antras skridi
mas aeroplanu iš Amerikos į 
Kaunu.

Kadangi spalių 9 dieną su
kanka 13 metų nuo Vilniaus 
užgrobimo, tai tąja pačia pro
ga bus atliktas ir Vilniaus pa
minėjimas.

Prakalbos bus Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

Curley Evans to play 
at Dance

PARSIDUODA ; 
automobilių garažas 
Biznis geras ir 
darbininkams, 
cbanikui. Svarbi pardavimo priežastis. 
2242 W. 69th St

Spalių 9 d. rengia prakalbas-koncertą Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoje; kalbės 

James-Janušauskas ir kiti

GROSERNĖ pilnai įrengta ir su įta
kų. Geras biznis. Turiu parduoti 
dėl ligos. Tikras bargenas.

4554 So. Rockwell St.

nustatė 
$2.00 

nariui-rėmėjui

Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą
3 d., 1933 metais, 7:30 vai.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

Halsted St. Visi nariai ma- 
atsilankyti į šį susirinkimą

visuomenes vei- 
energingi, darbštus 

visuomet remią

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

Lietuvių Moterų Draugijos "Apšvie- 
tos” mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieny spalio 3 d. 8 vai. vakare, San* 
daros svetainėje,) 814 W. 33rd St. Visos 

esate prašomos susirinkti skaitlin- 
nes turime daug reikalų aptarti 

draugijos gerovei, taipgi bus renkamos 
darbininkės sekančiam draugijos vaka
rui kuris įvyks spalio 28 dieną.

Sekretorė.

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
valgyklos pikčeriai. išdirbtas biznis per 
daug metų. Pardavimo priežastis, sa
vininkas turi du biznius.

?01 W. 35 St.

Tik pereitos žieirnos pabaigoj 
įsisteigė Pažangos organizaci
ja ir į ją įstojo kelios dešim
tys gabių ir darbščių Chicagos 
lietuvių visuomenes veikėjų. 
Kiekvieną savaitę buvo rengia
mas įdomios paskaitos, kurių 
klausytis ateidavo nemažas bū
rys. ■ ! T

Nuo šio laiko iki pavasario 
turėsime ilgą sezoną veikimui. 
Reikalinga pasidaryti tikslų pla
ną. Kadangi musų organizaci
jos vyriausias idealas yra ap- 
švieta ir kultūra, tai. ir šiame 
sezone paskaitoms bus skiria
ma pirmoji vieta. Reikia iš
rinkti darbščią ir sumanią ko
misiją, kuri sugebėtų suorgani
zuoti gerus prelegentui, mokė
tų logiškai sugrupuoti paskaitų 
temas ir prižiūrėtų, kad jos bu
tų tinkamai iš anksto priruoš-

Lakūnui James-Janušauskui
(Minint rugsėjo 24-to Aviacijos Dieną) 
Sveikinu Tave, Sparnuotas žemaiti! 
Tu mums vaizduoja Lietuvos dievaitį. 
Garbe žemaičiams turėti lakūną 
Tikrai panašų j dievą Perkūną.
Tarp dangaus ir Žemės, karaliau oro, 
Tave matyti kiekvienas tur* noro! 
Į tavo šposus mums šiurpu žiūrėti. 
Laimė žemaičiams didvyrį turėt! 
Musų žemaičiai atspėti mėgina 
Ar su perkūnu tu eini iŠ vieno? 
Juk oras tą dieną taip apsiniaukė, 
Kol liausies, perkūnas trankytis lauke— 
Pasitraukęs j šalį ramiai žiurėjo. 
Tik į antrą dieną sveikinti pradėjo. 
Dabar mes žemaičiai tatai minėsim 
Ir* tavo kelionei dolerius dėsim.

Lietuvos generaliam konsului 
p. Žadeikių! patarus, tapo nu
spręsta rinkti medžiagą Ameri
kos lietuvių istorijai, šis dar
bas turėtų būti pradėtas nevil
kinant. ' n

Dramos sritis1 pas Amerikos 
lietuvius, sykiu fr Chicagoj, yra 
užmirštas dalykdŠ. Išėmus cho
rų statomas {bpėrėtes, daugiau 
kiek;nęrs yėrtesnįdr.bęveik nie
ko nėra. Reikalinga teikti ži
nių apie dramą' paskaitomis, 
per spaudą ir organizuoti dra
mos rateliui. Pažanga turi im
tis šito darbo. r

MuzikoŠ ir dainos srity j vie
ni ją kelia, kiti gi darko. Rei
kalinga pasitarti, kas yra ręm- 
tina ir kas smerktina.

Esame nutarę prisidėti 1 prie 
tūlų visuomeninių darbų. Tuoj 
reikalinga pasidalinti pareigo
mis, kad juos įvykdinus.

Todėl visi Pažangos nariai 
malonės dalyvauti sueigoj, kuri 
įvyksta spalių 2 d., tai yra 
šiandien, 8 vai. i vakare, “Nau
jienų” name

Finansų Komisija —
Kareiva, M. Nar- 

ir A. A. Dobbs. 
komisijos pareiga bus 

sąjungos finansus

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

“Pažanga” ruošiasi 
žiemos veikimo se

zonui; ! planuoja 
eilę darbų

Draugystes Saldžiausios širdies Vieš
paties 
spalio 
vak. 
3133 
lonėkite 
nes bus svarstoma daug svarbių daly
kų dėl draugijos labo ir bus rinkimas 
darbininkų ant ateinančio teatro ir ba
liaus, kuris atsibus lapkričio 5 d. 1933 
metais. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
durys atsidarys 6 vai. vakare. Valdyba.

Ii priežasties Daktarų rengiamų pas
kaitų Liet. Moterų Pil. Lygos susirin
kimas perkeltas ant spalio 4 d. 1933 
Fellowship House, 831 W. 3 3 Place, 
7:30 v. v. Moteris iš visų kolionijų 
esat kviečiamos dalyvauti ir susipažinti 
su Lietuvių Moterų piliečių Lygos tiks
lais. Visi patarimai ir pamokos tei
kiamos veltui. Bus mass mitingo ra
portai, apie užvardijimą gatvės atmin
čiai Dariaus ir Girėno, ir kiti reikalai.

Valdyba.

* Seredoj, spalio 4 d., 7:30, vak. įvyk
sta visų UiliversaI bankos namo Gold 
Bonų savininkų susirinkimas pas Mrs. 
K. Zaksas, 3322 So. Wallace St. Visi 
Gold Bonų savininkai prašomi atsilan
kyti. Komitetas.

P-lė Mariorie Kavanagh iš 
Chicago, kuri restorantininkų 
konteste tapo išrinkta kaipo 
gražiausia patarnautoj a-veiter- 
ka. Ji yra 5 pėdų 2 colių, sve
ria 106 sv., rudų plaukų ir 
akių.

PARSIDUODA bučemės ir gro- 
sernčs įrankiai arba galima renduoti ant 
vietos. Renda pigi. Tel. Commodore 
2499.

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos banbi

Pažangos susirinkimas įvyks pirma
dieny, spalio 2 d Naujienų name, 1739 
So. Halsted St., 8 valandą vakare.

Visi nariai malonėkite pribūti, kad 
nustatyti veikimą sekantiems metams.

Sekretorius.

PASIRENDUOJA 6 kambarių Pa
tas šviesas ir visi patogumai. Renda 
pigi, priešais šv. Jurgio mokyklą.

910 W. 32 Place

Vienas iŠ svarbiųjų klau
sinių, svarstytų susirinkime 
buvo narių vajaus klausimas. 
ALTASS kvies visus lietuvius 
įstoti į Sąjungą nariais, kad 
tuo budu prisidėti prie lakū
no Jamcs-Janušausko kelionės 
įvykinimo ir aktyviai dalyvau
ti Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio skridimo Sąjungos 
veikime. Susirinkimas nusta
tė keturių rūšių narių mokes
tis, stengdamasi padaryti taip, 
kad kiekvienas lietuvis, norįs 
į sąjungą įstoti, galėtų tai 
lengvai padaryti.

Sąjungos narių mokestys .
Valdyba 

mokesčius 
$5.00 
ar daugiau 
$100.00 ir daugiau 
nariui.

MR. T0NY & AGNĖS 
DEDONIS

UŽLAIKO VALGYKLĄ 
MARKETUOSE

Visi Chicagos bučeriai, kurie patys at
važiuoja į marketus visuomet užeina 
pas pp. Dedonius pusryčių pasivalgyti, 
jų valgyklą ir aludė randasi po antrašu 

217 N. Peoria St.
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 

patarnavimą jums.

Help Winted—Malė 
Darbininkų Reikia

Visi valdybos nariai yra ge 
rai žinomi chicagiečiams, kai 
po biznieriai 
kėjai 
žmones 
progresiviškus, lietuvių tautai 
naudingus judėjimus.

Ta kryptimi linkstąs ūpas 
vyravo visu susirinkimu, ku
riame nariai, po charterio pa
sirašymo, apsvarstė eilę svar
bių klausimų ir nustatė atei
ties veikimą dėl pinigų skri
dimui sukėlimo.
Paskirta eilė komisijų darbo 

vykinimui
Darbo vykinimui, susirinki

mas paskirstė sekamas komi
sijas, j kurias įeis: įstatų ko
misija 
gailis ir K. Gugis 
cijos lokalų ir įstatų pagami 
nimui; 
William 
vydas 
Tos 
tvarkyti 
kartu su iždininku ir sutvar 
kyti iždininko kaucijos reika

Tel. Tardė 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam* ir į tolesnias vieta* 
Supakavimaa. Storage, Crating

> Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

9-i valdyboje
Susirinkime dalyvavo pp. 

Bronė Bytautienė, Antanas A. 
Dobbs, Dr. A. L. «Dovidonis, 
P. Grigaitis, Williain Kareiva, 
Antanas Kartanas, Justinas 
Mackevičius, Mykolas Narvy
das ir Antanas Vaivada, kurie 
ir sudarė visą ALTASS valdy
bą. Be jų, susirinkime daly
vavo ir lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas.

f šąjungos valdybą įeina de
vyni* asmenys, kurie visi pasi
rašė charterio prašymą, pasių
sta šeštadienį Springfieldan, 
Illinois valstijos departamen
tui. Sąjunga bus inkorporuo
ta kaipo organizacija ne dėl 
piniginio pelųo tiklams.

I valdybą įeis trys valdybos 
nariai, p. Bronė Bytautienė, 
A. A. Dobbs ir Dr. A. L. Davi- 
donis, o kiti eis sekamas pa
reigas: A.‘ Kartanas, pirm., P. 
Grigaitis, William Kareiva ir M. 
Narvydas 
kai; Antanas Vaivada 
torius ir Justinas Mackevičius 
— iždininkas.

ALTASS kviečia visus lietu
vius, pritariančius lakūno 
James-Janušausko žygiui ir 
ALTASS darbui įstoti į są
jungą ir finansuoti jos darbą 
savo narystės mokesčiu, taip 
aktyviai dalyvauti jbs veikime.

Į ALTASS jau įstojo Šie 
nariai:

Nors Sąjunga ikišiol nepra
dėjo narių vajaus, jau sumo
kėjo duokles ir įstojo į orga
nizaciją sekami nariai:

Justinas Mackevičius 
M. Narvydas 
P. Kaunietis 
Wm, J. Kareiva 
A. Kartanas 
M.Messar, 
Gabrielis Benošius 
A.. Adezio 
Petras Tintautas 
Bridgeport Tobacco ( 
Justinas Kulis 
Juozas Lelis 
Kastas Žilinskas 
Mrs. Julia Kumža 
Jos. Martin. . 
Dr. S. Biežis , 
Dr. G. I. Bložis 
Antanas Žymontas
C. Nobar
J. Šmotelis 
G. Milišauskas 
John Pudzivelis> 
A. Ališauskas 
Petras Rapsevičius 
Jonas Gregg
D. Pratapas . 
Petras, Miknaitis 
P. Grigaitis 
A. Salasevičius
K. Čepukas 
Julia August 
K. August 
J. Vasiliauskas 
Stanley Denbrauskas 
Ant. Belskis j 
M. Kraujelis
J. Pankus 
Br. Bytautienė 
Antanas A. Dobbs 
P. Dalen
K. Baronas 
A. Narbutas 
Dr. A. L. Davidonis 
A. Vaivada > 
A. Ručinskas 
V. B. Ambroze.

ALTASS ižde jau yra
Susirinkime paaiškėjo, kad 

viso, ižde yra $1,300, kurie pi
nigai buvo sukelti James-Ja- 
nuausko kelionės įvykinimui 
Aviacijos Dienoje, rugsėjo 24 
d., ir i narių mokesnių.

Valdyba nutarė susirinkti 
pirmu kartu oficialiai, kuo. 

Imet bus gautas charteris, o 
tuo tarpu "tęsti darbą per as
menis, paskirtus į {vairias ko
misijas.

Sujungdama liūdną Lietuvių 
Tautos įvykį, su nauju, drąsiu 
pasiryžimo žygiu Amerikos Lie
tuvių Tansatlantinio Skridimo 
Sąjunga — “ALTASS”, spalių 
9 d., rengia koncertą ir pra
kalbas Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje.

Įvykio tikslas bus paminėti 
Vilniaus užgrobimo sukaktu
ves, bet, svarbiausiai, žodžiu 
išaiškinti naujo skridimo j Lie
tuvą svarbą, jo tikslą, nušvies
ti kaip kelionė bus padaryta, 
ir, kaip prie jos įvykinimo ei
nama.

Prakalbose-koncerte dalyvaus 
eik" dainininkų, choras, eilė žy
mių kalbėtojų ir lakūnas Juo
zas R. James-Janušauskas, ku
ris sekantį pavasarį skris į Lie
tuvą pasekdamas kap. Dariaus 
ir lak. S. Girėno pėdomis, su 
“LITUANICA ANTRAJA”.

Tose prakalbose, pirmu kar
tu pasirodys viešai Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri
dimo Sąjungos valdyba, kuri 
tik pereitą penktadienį pirmu 
kartu suėjo ir pasirašė charte
rio prašymą. Prašymas buvo 
tuojau pasiųstas į Springfield, 
III., ir manoma, kad charteris 
bus gautas į trumpą laiką, se
kančią savaitę. ALTASS bus 
inkorporuota kaipo sąjunga, ne 
dėl piniginio pelno.

Tarp kalbėtojų ALTASS pra
kalbose ir koncerte manoma 
turėti daug žymių svečių, ku
rie interesuojasi nauju žygiu 
i Lietuvą, ir didelės minios pub
likos, kuri kartu artimiau su
eis su lakunu James-Janušaus
ku, supras jo žygio reikšmę ir 
tuo pačiu laiku paminės liūdną 
lietuvių tautos dieną — Vil
niaus užgrobimo sukaktuves. 
Viso vakaro pelnas bus skiria
mas antro tranzatlantinio skri
dimo naudai.
Iš pirmo ALTASS valdybos su
sirinkimo, penktu nigs. 29 d.

Antra tranzatlantinio skridi
mo organizacija 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan 
tinio Skridimo įSąjunga 
r ican-Li th uanian 
Flight Association pradėjo veik, 
ti, nors dar neoficialiai — dar 
be charterio.

Apie mėnesį laiko planuota 
ir organizuota sąjunga gimė 
penktadienį vakare, kuomet 
pirmu kartu susirinko valdy- 
bon numatyti asmenys ir pra
dėjo aktyviai darbuotis lakūno 
Juozo R. James Janušausko 
tranzatlantinio žygio į Lietuvą 
reikalu ir pasiskirstė pareigo
mis.

OKSAS EXPRESS
Kraustau 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

This announcement was re- 
leased lašt night as the result 
of a conference held by the 
Gfficials of Naujienos.

For many years Lithuanians 
of the younger sete and espe- 
cially Lithuanian journalists 
have felt ithe neęd for a page 
concerning , thę activities of 
their people written in the 
English language. It is a fact 
that the second generation of 
Lithuanians in America, now 
reaching ' middle age, know 
lititle of t)ie Lithuanian langu
age. And the third generation, 
at present of public school age, 
knows practically nothing of 
its mother tongue.

f IIt is natūrai, then, that these 
people, although being full- 
blooded Lithuanians, have a 
tendency to draw away from 

Į their own nationality. The 
chief reason is obvious. They 
are unable to keep in daily 
touch with the salient news of 
their own kind merely because 
they cannot read Lithuanain.

The institution of a daily j 
English page comes as the 
answer to this deficiency.

Of course, at various times 
in the past there have been 
printed English columns, a 
movement originally started by 
Naujienos ten years ago. Būt 
never before has any Lithua
nian newspaper or magazine 
taken so Progressive a step as 

I to offer a page of comprehens- 
ive Lithuanian news written in 
English every day.

It is with pleasure that Nau
jienos is . at lašt able to pre
sent to the Lithuanian Ameri
can public an English page.

RENDON 6 kambarių flatas, garu 
šildomas, janitoriaus patarnavimas, nau
jai išdekoruotas. renda $30 mėnesiui. 

3252 Ogden Avė.

Beginning 
row’s edition 
feature a dail 
entirely in English covėring all 
the news which occur every 
day among Lithuanians in Chi
cago and America*

S LA. 226 kuopos susirinkimas 
įvyks antradieny, spalio 3, 1933, 7:30 
vai. vak. Association House, 2150 W. 
Nortb Avė. Visi nariai malonėkite 
pribūti ant susirinkimo, nes daug svar
bių tarimų turėsime, kaip tai naujos 
konstitucijos klausimas, kuris pradėjo 
spausdinti Tėvynėj ir naujų kandidatų 
rinkimas į Pild. Taryb.. nes jau lai
kas. Daug ir kitų dalykų turėsime ap
tarti organizacijos gerovėj, rengkitės 
draugai į darb^, nes jau laikas.

B. Aluzas, užr. rast.

PARDAVIMUI 80 akerių geros že
mės su trioboms, 30 mylių nuo Chi
cagos. labai pigiai. F. Kumpik, 
Plainficld, III.

REIKALINGA moteris prie^ namų 
darbo, vidutinio amžiaus. Maža šei
myna. J. Raden, 5518 W. Jackson 
Blvd.

REIKALINGI 5 vyrai dirbti prie 
Insurance Co.

Patyrimas nereikalingas, mes išmokin
sime darbą. Alga gera. Atsišaukite 
nuo 8 iki 10 vai. ryte.

J. VILKISIUS. 
3512 So. Union Avė.

1 Fiat

Peter Conrad
Fotografuoju jura na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62ud Su 
TeL Englevrood 5840

Business Service 
________ Bi znio Patnrni a vi m nn 

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
tų patarimas visose namų savininkų is 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagojt.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Mfs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Situation Wanted 
Darbo Ieško ____

JAUNA mergaitė, 19 metų amžiaus 
ieško darbo už v«iterką į valgyklą. 
8350 S. Morgan St. .Tel. Stewart

Furniture & Fixtures

BARO PIKČERIAI padirbama su 
lig užsakymu pigiai: cash arba ilmo 
kėjimais: taipgi stalai, krėslai ir zasla 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

parirenduoja 16 
“repair shop”. 

darbo užtenka keliems 
Gera proga geram me-




