
No. 238Chicago, III., Antradienis, Spalių-October 10 d., 1933VOL. XX Kaina 3c

Dalyvavo gana daug žmonių

HOV Ft/OATTKm AtP.POR!T 5S7TT/V Vook

Laikraščio

ka-

yra

Aštito -

Milionierių nykimas

ir
Kaip maitinasi' anglai

Didelis gaisrasSir

ORRS;

CfcoNEP 
Vindberčh

pi- 
Už 
pa

pingas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

CHICAGO, sp. 9.— Sunkiai 
tapo sužeistas automobilių ne
laimėjo municipalio teismo tei- 
ėjas McGarry. Jo automobilis 
susidūrė su troku.

Mėras Kelly reikalauja, kad pa
saulio paroda tęstųsi dar 

vienus metus

CHICAGO, sp. 9. — Vakar 
Sowers Oil kompanijos trobe
syje, 3838 S. Michigan av., į- 
vyko gaisras, kuris padarė už 
$50,000 nuostolių.
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Paskelbė Karo Stovi] 
Indianos Kasykloje

Prie Starburn kooperatyvės kasyklos įvyko 
riaušės, tačiau niekas nenukentėjo

SHELBURN, Ind., sp. 9. — 
Po to, kai prie Starburn koope- 
ratyvės kasyklos įvyko susirė
mimas tarp unijinių ir neuni- 
jinių angliakasių ir buvo ban
doma dinamitu išsprogdinti 
dviejų angliakasių namus, gu
bernatorius McNutt paskelbė 
Sullivan kauntėje karo stovį.

Ryto metą prie kasyklos su
sirinko apie 100 angliakasių, 
kad pradėti darbą. Ten jau 
buvo apie pusantro šimto pi- 
kietuotojų, kurie pasiryžo ne
leisti neunijistams angliaka
siams dirbti. Tuoj pasigirdo 
keli šūviai, kuriuos, manoma, 
paleido neunijistai angliakasiai. 
Pikietuotojai pradėjo puolimą.

Tiek iš vienos, tiek iš kitos 
pusės pasipylė akmenys ir plyt
galiai. Tačiau nei dėl šūvių, 
nei dėl plytgalių niekas nenu
kentėjo.

Galimas daiktas, jog tas su
sirėmimas butų pasibaigęs krau
jo praliejimu, jeigu nebūtų at
skridę du milicijos aeroplanai. 
Aeroplanai skraidė visai žemai, 
pasirengę šaudyti. Pikietuoto- 
jai tada skubiai pasitraukė nuo 
kasyklos.

Kiek vėliau atvyko dvi mili
cijos kuopos ir Sullivan kaun- 
tėjc tapo paskelbtas karo sto
vis. Uždrausta laikyti bent 
kokie susirinkimai.
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Vakar Lietuvių Auditorijoje 
įvyko ALTASS prakalbos ir 
Vilniaus užgrobimo minėjimas. 
Susirinko pusėtinai daug žmo
nių. Programą atidarė p. Kar- 
tanas, Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungos pirmininkas. Dalyva
vo p. Juozas James-Janušaus 
kas, kuris sekamą vasarą yra 
pasiryžęs užbaigti Dariaus-Gi-

Karaliaus Saliamo
no aukso kasyklos

Motina ir jos šeši vai 
kai žuvo gaisre

PEQUOT, Minn., sp. 9. — 
Anksti rytą užsidegė Sadie 
Johnson namai. Netrukus vi
sas namas paskendo liepsnose. 
Tiek pati Johnson, tiek jos še
ši vaikai sudegė. ?

Iš banko pasiuntinių 
atėmė $68,000 -

wARfijft;d;hr£—
Second National banko trys 
apsiginklavę banditai apiplėšė 
banko pasiuntinius ir atėmė iš 
jų $68,000. Tie pinigai iš paš
to buvo vežami į banką.

Potvyniai Hondūras 
respublikoje

Nušovė gengsterį 
Gus Winkler

CHICAGO, sp. 9. —Paskil- 
bęs Chicagos gangsterių vadas. 
Gus Winkler, tapo nušautas 
prie Charles H. VVeber Beer 
Distributing kompanijos, 1414 
Roscoe st. Manoma, kad tai 
jo buvusiųjų draugų kerštas. 
Mat, buvo nužiūrima, kad Wink- 
ler, bandydamas išgelbėti sa
vo kailį, išdavinėjo kitus geng- 
sterius
- y.

Bedarbiai studentai 
sudaro pavojų

Edward R. Armstrong yra sukūręs Seadromc Ocean Dock Corp., kuri nori pastatyti penkias 
plaukiojančias “salas“ Atlantiko vandenyne, kur pasažieriniai lėktuvai galėtų sustoti pasiimti 
gasolino, pasitaisyti ir pasilsėti, jei butų įsteigtas reguliaria oro susisiekimas oru tarp Ameri
kos ir Europos, žinoma, tas salas statys, jei kompanija gaus pinigų. Ji prašo Rekonstrukci
jos Finansų Korp. paskolinti $30,000,000. Eina gandų, kad pulk. Lindberghas, kuris tyrinėjo 
šiaurinį kelią, tą kelią, per Grenlandiją ir Islandiją, radęs nepatogiu. IPasilieka pietinis kelias, 
čia be “plaukiojančių salų“ negalima apsieiti ir manoma, kad į jas bus kreipiama vis didesnė 
domė.

TEGUCIGALPA, Hondūras, J 
sp. 9.—Sulaco miesto apylin
kėje potvyniai sunaikino plan
tacijose galvijus. Apie žmo
nių žuvimą kol kas dar nieko 
nežinoma. Pranešama taip pat, 
jog potvyniai padarė nemažai 
nuostolių ir kitose vietose. Sa
kysime, Progreso ir Reitoca 
apylinkėse tapo nemažai namų 
sugriauta.

Vokietija ir Lenkija 
bandys baigti mui

tu karą

Kiekvienais metais Amerikos 
Universitetus ir kolegijas bai
gia tūkstančiai studentų, kurie 
dėl depresijos negali gauti tin
kamo darbo. Tie jauni žmo- 

Inės, sako pulkininkas H. Ed- 
mond Bills, buvusis Nacionalio 
Proto Higienos Komiteto na
rys, sudaro Amerikai rimtą 
pavojų. Negalėdami jokio dar
bo gauti, jie pradeda nepasiten
kinti dabartine santvarka ir 
krypsta prie diktatūros. Tie be
darbiai studentai yra geriausia 
medžiaga fašistiniam judėjimui.

Vien tik 1933 m. pavasarį 
mokyklas baigė 1,500,000 žmo
nių. Iš to skaičiaus tik apie 
15 nuošimčių gavo darbą. Li
kusieji atsidūrė bedarbių eilėse.

BERLYNAS, sp. 9. — Tiek 
čia, tiek Varšuvoje tarp vokie
čių ir lenkų prasidėjo derybos 
dėl muitų karo baigimo. 1930 
m. vokiečiai su lenkais padarė 
prekybinę sutartį, kuri vienok 
nebuvo ratifikuota. Muitų ka-, 
ras tarp tų dviejų valstybių 
jau tęsiasi nuo 1919 m.

WASHINGTON, sp. 8. —Ka- 
pitonas Peary atgabeno iš 
Grenlandijos didžiaUsį pasaulio 
meteorą. Tas meteoras sveria 
73,000 svarų.

te

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras iūl dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir nedide
lis speigas priemiesčiuose, jei
gu nebus apsiniaukę/

Saulė teka 5:56, leidžiasi 5:- 
19

rėno kelionę, t. y. nuskristi j 
Lietuvą.

Buvo pasakyta visa eilė 
trumpesnių ir ilgesnių kalbų, 
kurios daugiausia buvo suriš
tos su tranzatlantiniu skridi
mu. Taip pat išpildyta muzika
lia programas, kuris išėjo gana 
gerai.

Rytoj tilps platesnis paren • 
gimo aprašymas.

Surado vikingų 
kapus

HAGA, sp. 9— Per pasta
ruosius kelis metus pradėjo 
smarkiai nykti milionierių skai
čius tiek Europoje, tiek Ameri
koje. Ypač sunkus laikai už
stojo Olandijoje, kur dar 1931 
m. buvo priskaitoma 1,306 mi- 
lionieriai.

Tais metais olandų milionie
rių bendras turtas siekė 2,930,- 
000,000 florinų. Dabar Olandi
joje liko tik 1,057 milionieriai, 
kurių turtas siekia du bilionu 
florinų.

Prezidentas Roose
velt gauna 8,000 laiš

kų per dieną
WASHING,TON, sp. 8. —Nuo 

to laiko, kai ^pradėjo veikti 
NRA, prezidentas Roosevelt, 
vidutiniškai imant, gauna per 
dieną 8,000 laiškų. Tai ^kor
das. Karo metu AVilsonąs įgau
davo mažiau nei tūkstantį laiš
kų per dieną, o kiti preziden
tai gal tik apie pusę tiek.

New Yorko valstijoje 
padidėjo žmogžudysčių

< skaičius

Al Smith atvyksta i 
Chicago

CHICAGO, sp. 9. — čia gau
ta pranešimas, jog spalių 21 d. 
atvyks į Chicago Al Smith, ku
ris prieš keletą metų buvo de
mokratų kandidatas į preziden
tus. Jo atsilankymo vyriausias 
tikslas bus pamatyti pasaulinę 
■parodą.'; « ■

Mussolini nepaten 
kintas fašistų 

plepėjimu
ROMA, sp.,9. —r-Mussolipi su

rado, 'jog fašistai perdaug* kal
ba. Todėl ;partijos sekretoriui 
tapo įsakyta išleisti patvarky
mus, kad fašistai mažiau1 ple 
pėtų.

Mirties bausmė 
papūgai

Mirė pasmerktas ka 
lėti ministeris

TEHERAN, Persija, sp. 9. 
Abdul Hussein Khan Teymur- 
tash, paskilbęs valstybės minis
teris, kurio neteisimas sukėlė 
didžiausią senaciją, staiga pa
simirė kalėjime. Teymarutash 
dar prieš keletą mėnesių skai
tėsi vienas galingiausių žmo
nių Persijoje. Išėmus šachą, 
niekas neturėjo tiek galios vals
tybės reikaluose, kap jis. Per
nai apie Kalėdas jis tapo pa
šalintas iš užimamos vietos. Ko
vo mėnesį įvyko sensacinga by
la. Teisme paaiškėjo, jog Tey- 
murtash išeikvojo stambias 
nigų sumas ir ėmė kyšius, 
tuos nusikaltimus jis tapo 
smerktas kalėti.

ALBANY, N. Y., sp. 9. - 
Sveikatingumo departamentas 
paskelbė raportą, kad šių metų 
rugpiučio mėnesį žymiai padi
dėjo žmogžudysčių skaičius. 
Kiekvienam Šimtui tūkstančių 
gyventojų buvo 
tės.

6 Žmogžudys-

O ■ ■

Balsavimas Floridoj
JACKSONVILLE, Fla., sp. 9. 

—šiandien Floridoje . įvyksta 
balsavimai. Piliečiai turės pro
gos pasisakyti, ar jie nori pro- 
hibicijos, ar ne. Sekmadienį 
bažnyčiose buvo varoma agita
cija, kad piliečiai balsuotų prieš 
prohibicijos atmetimą. Nežiū
rint to, generalis pašto virši
ninkas Farley ir Slapieji mano, 
jog Floridoje ąntiprohibicinin- 
kai surinks du kartu daugiau 
balsų, negu sausieji.

Ligi šiol sausieji nelaimėjo 
nei vienos valstijos. Jeigu Flo
rida įtos už prohibicijos atme
timą, tai betruks tik trijų vals
tijų, kad prohibicijos įstatymą^ 
hutų atšauktas. Mat, atšauki- 

yra

BERLYNAS, sp. 9.—Hambur
go saliunuose (“kneipes“) daug 
kalbama apie vieną karčiam- 
ninką ir jo talentingą papūgą. 
Hans.

Kaip vieno’ Šveicarijos laik
raščio korespondentas rašo, da
lykas buvęs tokis: pas karčiam- 
ninką užėjęs jūreivis, kuris 
norėjęs išsigerti, bet neturėjęs 
pinigų. Su savim jis atsine
šęs kalbančią papūgą. PapUga 
karčiamninkui patikusi ir jis 
ją nupirkęs iš jūreivio. Kuriam 
laikui praėjus, papūga pasida
riusi labai populiariška tarp 
kostumerių, kuriems apleidžiant 
saliuną ji neužmiršdavo pasa
kyti: “Tikime, kad neužilgo jus 
vėl aplankysite mus“.

Kartą į saliuną užėjęs nacių 
žymus vadas, kuris atsikreipęs 
į papūgą su sekamais žodžiais: 
“Tegul gyvuoja Hitleris!“

“šalin Hitlerį!“ —atsakiusi 
papūga.

Karčiamninkas ir jo papūga 
tuoj tapo areštuoti. Įvyko teis
mas. Kadangi karčiamninkui 
pasisekė įrodyti, jog papūga 
tuos baisius žodžius išmoko ne 
nuo jo ,tai jam tapo paskirta 
tik pinigiška bausmė. O kai dėl 
“revoliucingos“ papūgos, tai 
teismas išnešė jai mirties baus
mę.

butų 
mui 
jos

reikalinga 86 valsti

Prapuolė penki žvejai
WMlTEFISH POINT, Mich., 

sp. 8.-—Pereitą ketvirtadienį iš 
Kenosha,. Wis., išplaukė laivu* 
kas VSearch*’ su penkiais žve
jais. Kadangi ligi šiol apie tą 
laivuką ir žvejus negauta jokių 
žinių, tai pradėta jų 
Superior eže^e.

N

LONDONAS.
“The Daily Herald”. korespon
dentas praneša iš Abisinijos, 
jog italų inžinieirams netikėtai 
pasisekė surasti senovės aukso 
kasyklas, kuomet jie išsprog
dino vieną kalną. Apskaičiuo
jama, kad prieš tris ar keturis 
tūkstančius metų tos kasyklos 
veikusios. \

Labai galimas daiktas, kad tai 
buvo karaliaus Saliamono ka
syklos, kurios suteikdavo bran
gius metalus šventovių puoši
mui.

Įdomu pastebėti, jog, rašyto
jas Rider Haggard savo roma
ne “Karaliaus Saliamono ka
syklos“ kaip tik nurodo tą 
vietą, kur dabar italų inžinie- 
riei surado senovės aukso 
syklas. *

HELSINKIS, Suomija, sp. 9. 
—Kjulo. distrikte, pietinėje 
Suomijos dalyje, visai pripuo
lamai tapo surasti senovės ka
pai, kur prieš 1,500 metų buvo 
palaidoti keturi vikingai ir vie
na moteris.

Nils Cleve, žymus antikva
ras, tam radiniui priduoda la
bai daug reikšmės. Kapuose ta
po surasta milžiniški kardai, 
durklai ir sparnuoti vikingų 
šalmai. Du kardai yra išpuoš
ti brangakmeniais ir, matomai, 
jie priklausė vikingų vadams.

Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė užuojautas te
legramą Morris Hill- 

. quit žmonai

"4 .

Keisti kliubai
/PARYŽIUS, šp. 9.— Pary- 

"’lžiaus policijos prefektūroj yra 
užregistruota 170,602 įvairių 

Diktatorius ypač nepaten kin- kliubų, sąjungų ir draugijų.
tas tuo, kad jo šalininkai, kur Daugelis tų organizacijų te
reikia ir kur nereikia, vis pa- H prozaiškus vardus, iš kurių 
brėžia savo ištikimumą fašistų galima spręsti apie jų tikslus, 
principams. Sulig naujuoju pa- Bet yra ir tokių kliubų, apie 
tvarkymu, fašistai turės ma- kurių veikimą jokiu budu ne- 
žiau kalbėti, o daugiau veikti. Įgalima spręsti iš jų vardų.

Kuo, pavyzdžiui, užsiima 
“Nuskustų Fizionomijų Kliubo“ 
nariai ? Koks tikslas 
“Veršio Danties Kliubo“? Nėra 
mažiausios abejonės ,kad “Ba- 

BUCHAREST, sp. 8.—Prof. Į cho Vaikai“ nepriklauso blai- 
Gregor Fortzu tapo pavojingai vybės organizacijai. Bet kokie 
pašautas dviejų policijos ko- žmonės priklauso “Pamišėlių 
misionierių. Profesorius pa- Kliubui” ir ką jie veikia? 
staruoju laiku vedė agitaciją., Keisčiausiais vardais pasiva- 
už tai, kad valdininkams butų dinusių kliubų Paryžiuje, sa- 
sumažintos algos, o taip pat (koma ,yra tūkstančiai, 
nelabai 
apie patį karalių Karolį, 
parašė kelias proklamacijas. 
Ryšyje su tuo policijos koini- 
sionieriai nuvyko į jo namus, 
kad padaryti tardymą. Laike 
tardymo profesorius ir tapo 
pašautas.

,NEW YORK, sp. 9. — Dėl 
žymiausio Amerikos socialistų 
vado, Morris Hillguit, mirties 
prezidentas Roosevelt pasiuntė 
jo žmonai užuojautos telegra
mą.

Susižeidė teisėjas 
M,Garry

ieškoti

Pašovė Rumunijos 
karaliaus priešą

prielankiai atsiliepė '----------------
Jis | Austrijoje tapo nukau

tas nacių šalininkas

Apsinuodijo grybais
CCH1CAGO, sp. 9.

ni žmonės tapo nuvežti į Bel- 
mont ligoninę dėl užsinuodiji- 
mo nuo grybų. Michael Burns, 
5889 Forest Glen avė., prisirin
ko grybų ir šeštadienio vakare 
pasikvietė svečių. Visi, kurie 
tik valgė grybus, tuoj susirgo. 
Jie tapo nugabenti į ligoninę. 
Pasveikšią.

INNSBRUCK, Austrija, sp. 
9.— Netoli Mayerhofen naciai 
sumanė ant kalno iškelti lieps
nojančias svastikas. Tarp jų ir 
policijos įvyko šufeirėmimas. 
Vienas nacių tapo nukautas L 
vienas policistų sužeistas.

LONDONAS, sp. 9.
George Newman, vyriausias I 
sveikatingumo ministerijos dak
taras, padarė platų Anglijos 
gyventojų tyrinėjimą sveikatos 
atžvilgiu. Apie savo tyrinėji
mo pasekmes šiomis dienomis 
jis padarė labai ilgą praneši
mą.

Pasirodo, jog anglai, nežiū
rint ekonominio krizio, vis dar 
gerai maitinasi. Esą, jokių 
ženklų nedavalgymo nėra.

TąČiau su anglais esanti bo
dą ta, kad jie nėra tinkamai 
su kulinarijos menu susipaži
nę: jie valgo daug ir sveiką 
maistą, bet nemoka valgį taip 
gardžiai pagaminti, kaip butų 
galima.

Vakar pasaulio parodoje kal
bėjo mėras Kelly. Prieš 10,000 
žmonių minią jis padarė pareiš 
kimą, jog pasaulio paroda tu 
ri būti pratęsta dar vienus me
tus.

CHICAGO, sp. 9. —Interna
tional Harvester kompanija pa
skelbė, kad ji nuo lapkričio 1 
d. iki bal. 1 d. priimsianti dar
ban 4,000 darbininkų.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Kenosha, Wis.
Trumpai apie viską.

Kadangi rugsėjo 30 buvo šeš
tadienis, tai vakare pasukau 
link didmiesčio. Pradėjau mar- 
Šuoti 7-ta avė. žiuriu, prie lie
tuvių šv. Petro bažnyčios, kur 
klebonauja kun. Urbonavičius, 
susirinkęs nemažas būrelis žmo
nių. Būdamas liuosas ir tuo 
pačiu laiku žingeidumo pagau
tas, sumaniau pasižiūrėti, kas 
dedasi viduje. Kai priėjau kiek 
arčiau, 
garsus,

jos susitiko, tai p. Karčiauskas 
padavė savo dukters ranką p. 
Džiaugiu! ir palinkėjo jiem
dviem visokių laimių. Dasipro- 
tėjau, kad musų DŽiaugis žen
gia į moterystės stoną.

Bažnyčia puikiai išpuošta, 
vargonai traukia vedybų mar
šą; atmosfera labai jauki, pa
traukianti. Atrodo, kad ir p. 
DŽiaugis gana linksmas ir pa
tenkintas. O tuo tarpu moterė
lės visur aplink kugžda 
tai, kad tai labai gražios 
tuvės ir kad bažnytėlė 
gražiai išpuošta. Pasidarė
ku. O štai kun, Urbonavičius 
jau rengiasi neatmezgiamą 
mazgą surišti. Daug prisidėjo 
prie visos ceremonijos pagraži
nimo p. K. Stulgaitis. Dar kiek 
laiko praėjo, ir p. Petras 
DŽiaugis bei p-lė Elzbieta Kar
čiauskaitė įžengė į moterystės 
stoną. Nuo savęs jaunave
džiams aš linkiu kuo laimin- 
giausio gyvenimo ir kutrgeriau-

tai išgirdau vargonų
— grojo vedybų mar

šą. Tuoj supratau, kame daly
kas, ir įslinkau į vidų.

štai p. P. DŽiaugis, pajaunių 
arba krajavai vadinamų brolai- 
čių lydimas, traukia į bažny
čios vidurį iš zakrastijos. Nuo 
durų pusės eina p. Ig- Karčiaus
kas su savo dukrele Elzbieta 
Karčiauskaite. Ją lydi visa svi
ta pamergių. Kai dvi procesi- do pasisekimo.*

apie 
ves- 

labai 
jau

P-as DŽiaugis Kenoshos lie
tuviams yra gerai pažįstamas. 
Jis dalyvavo “Naujienų” kon- 
teste ir, rodosi, laimėjo dova
ną. Jis yra geras “Naujienų” 
rėmėjas. 'P-lė Karčiauskaitė yra 
gana popuKariška tarp keno- 
sh iečių. Jos tėvai, Karčiauskai, 
laiko minkštų gėrimų krautu
vu adresu 2500 — 48th st.

Po šliubo p-ia Karčiauskienė, 
pagelbstant K. Stulgaitienei, 
Ališauskienei, Pocienei ir ki
toms, pagamino puikius vedybi
nius pietus. Vedybų puotoje 
dalyvavo ponai Mockai, Puido
kai, Ališauskai i( daugelis kitų 
šeimų. Buvo atvykę ir ponai 
W. Karčiauskai iš Mihvaukee. 
O prie viso to dalyvavo ir kun. 
Urbonavičius, kuris surišo jau
navedžius.

Pajauniais buvo K. Stulgaitis 
su p-le F. Karčiauskaite, K. 
Ališauskas su p-le B. Karčiaus
kas ir S. Ralys su p-le Jusikas. 
žodžiu, tiek pačios vedybos, 
tiek vedybų puota praėjo links
mai ir įspūdingai.
fjlš giminių ir draugų jauna

vedžiai susilaukė labai gražių 
dovanų. Reiškia, gyvenimo pra.- 
dfea nebloga. Reikia palinkėti.

WMY BOY!"
bu FRANCIS WALLACE 
J AUTHOR. OF "HUDDLE" ... 1
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pirmą viešą susirinkimą, 
apsvarsčius .bedarbių buk- 
Susirinkime prisirašė net 
naujų narių. Dalyvavo ge- 

Kalbėjo Racine

mai, dėl didelio susirūpinimo 
jis netekęs pusiausviros, — 
pasitvėręs peilį, jis papjovė 
penkis savo vaikus, žmoną, o 
paskui ir pats sau gyvastį at
ėmė. Atvažiavo policija ir iš
sivežė lavonus. Tuo viskas ir 
užsibaigė.

“Hooverio City” gyventojai, 
pasak švedo, esą nepaprastai 
mišrus, čia rasi negrų, italų, 
meksikonų, portugalų, rusų, 
lenkų, vengrų, norvegų, vokie
čių, švedų r t. t. Gal yra ir 
lietuvių, bet apie juos nieko 
neteko patirti.

Tarp mažų budelių pastebė
jau ir vieną kiek didesnį na
mą. Paklausiau, kam jis pri
klauso. Atsako, kad tai esan
ti bažnyčia. Girdi, du kartu 
per savaitę atvyksta salavei- 
šiai ir laiko pamaldas. Na, 
sakau aš, ar jums tos maldos 
pagelbsti gauti maisto, 
nusišypsojo ir pastebėjo, 
maldomis alkį negalima 
raminti. Well, sakau,
kas geriau jums butų turėti 
mokyklą. Tai atneštų dau
giau naudos.

Pastebėjau, jog kiekviena 
budukė turi savo numerį. Tai 
dėl parankųmo. Mat, pasitai
ko, jog ir čia kartas nuo karto 
užsuka laiškanešis.

Pradėjau teirautis, kokiu 
budu žmonės Čia gali pragy
venti. švedas atsakė, jog kai 
kurie turi vieną kitą centą, tai 
ir nusiperka sau maisto. Kiti 
gauna pašalpą, o treti 
renka maisto atmatas. 
’ Tokie tai dalykai 
prie pat turtingiausio

1 pasaulyje miesto. 
, tiesiog neįmanomas,

netoli aukščiausi namai savo 
viršūnėmis debesis skiria, o 
čia, “Hooverio mieste”, žmo
nės* gyvena, kaip Brazilijos 
džiuglese.

Nenoromis skverbiasi gal
von mintis, — kas bus toliau, 
jeigu trpmpoje ateityje laikai 
nepasitaisys?

— Frante Lapinskas. 
____ ;__ '_____________________ —_________

Jis 
kad 
nu- 
kur

SYNOPSIS
Born of humble parents, Mom 

and Pop, in a tiny Middle Weat 
factory tavra, Tommy Randolph, 
“alvrays diffcrcnt from othcr chiU 
dren”, becomes a high school foot- - 
b®H šen sali on both to the delight 
r.nd diedam of his hard-working 
family. Bfg universities are bidding 
for him vrith the chances favoring 
Thorndykc, a ‘•millionaires’'college^’ 
in the Eaat. His father, Veteran 
glasavrorker and staunch Democrat, 
i« pb^dering Tommy’s athletie- 
scholastid futare....

CHAPTER SEVEN
Pop made up his mind slovvly4 

about Thorndyko. Ho pretended to 
be weighing it pro and con.

“I don*t know whcthor I 
ycti arnong all them capitalists’ 
sons,” Pop declared.

Tommy laughcd.
'‘Besider,”’ Pop co*»tirued, “I 

ain’t gonna have you mixcd up with 
them crooks in Wall Street—the 
first thing you know you’ll be likę 
tho ręst of them, trying to get all 
vhe money in your hands.”

“You said it, Pop,” Tommy 
laughcd, slapping Pop on the back. 
“In the meantime, Mom, how about 
a buck—got to take Dot to tho 
movies tonight.”

The scamp kncw Mom liked him 
to go around with Dorothy Whitney 
and that he could get money from 
her easier that way. Sometimes she 
knevz hc vvasn’t going with Dorothy 
r.t a'l because Mom passed him in 
front of the poelroom with the 
boys. Mom didn’t liko tho poolrocm 
būt still’n all she gucsscd it wasn’t 
reaJly bad. Boys wcro full of life 
and they had to put their time in 
whcre thore vzr.s life.

A^tcr Te mm; wont cct Pop sat 
on the frent stepa a Icng time likę 
ho vzas stv.dying it out.

“V/hy dcn’t you ment’on it to 
Caertio V/hiinoy?” Mcm askod.

Pcn snorted. “I can run r.ty ovzn 
heuac. ’

Thcn he p’.oter.dcd to bo thinking 
ii eut Lut tho firci thing 

kr.ovz l.is h?ad \vas ncdding 
and ho vvas ar loop. Pop w n s ao 
tioklod as she v.as būt he just 
vvou’.dn’t chovz it. f?ho knevz him.

Būt just the rn no Mcm v.'r.s a 
liūtie bit vvcrriod about it. Tho:n- 

e and 
good

I that

Amerikos Legionierių para
„■ ihuiT.FįTtTO^’ "‘T 

kad jų gyvenimas ir 
taip jau sklandžiai eitų. 

» 8 »
Rugsėjo 28 d. Kenoshos Be

darbių Komitetas buvo suren
gęs 
kad 
ię- 
200
rų kalbėtojų, 
kauntes šerifo padėjėjas Rhon 
ir vienas profesorius iš Wis- 
consin universiteto. Profeso
riaus vardo _ nenUjgircįau. Pra
džia padarytą gana gera. Rei
kia tikėtis, kad ateityj e orga
nizacija turtą 4,000 narių.

algų, tai' kalbama ir apie strei
ką. Kadangi darbininkai yra ge
rai organizuoti, 'tai jie tikisi 
streiką laimėti, nežiūrint to, 
kad laikas streikui nėra pa
rankus.

Pamatysime, kas bus toliau. 
Visi taip pat įdomauja, kas iš
eis iš to NRA. »

Kenoshos Svečias.

Brooklyn, N. Y
.Visokios keistybes ir įdomybes

šiomis dienomis man teko

DorVt-kt Tommy forgot.” said Whitney, the Town Tycoon, to Mom, 
“that this football glory will lašt only a few years.”

j • 

t

dyk? vzna oT seno rlac 
if Tonrr.y d’.’n’t l’.r/.’o aa 
clat’io3 nu tho rest and all 
mr»* bo ii vzculdn’v bo so nice.

So the next tlr.?o Mcm 
ChcrLo V/T.'. ncy G /vn c 
nokcd him vz’.aį ho '.hou rh 
bobšei et b.or r.-thor cddiy b 
v. a3 vory n* 
her in for r. 
littlo f-lcvz v 
sat there v.-i. 
vzas
Ąflaascs aiui hhs h 
būt Htr.i csrldn’t 
injr vzhcn cho us?d to sco Charlio 
in Divb’s liko this Tvith his crovzd 
whcn ho vns lu min.'f nround town 
before ho v/0.3 mnrriod.

“Eliaabc::-.,” he oold, ‘Tm glcd 
you r.sltcd r.::.” Chn'db’s vcic-' v?.r. 
smooth and lo’.v r.nd nice to l’ston 
to. It hc’nod mako pcopb liko 
and truei l.'m toociuęo thcy dkln’L 
feel Chrrl’.o y. an.od r.nythins thay 
had;
practicelly boen ra

“You coo, Ellzrboth, Therndyhc 
is pretty far frem home n>d Tom 
irilfmcot a dinevani aert of pcop’o*”

“You monn tho n>ilHoaaites?M 
M p asked, hesitantly, beehuse 
Charlie ras a milliomrire, too, or 
elose to it.

“Ih a wayCharlto ansv/eręd, 
looking in his claaa; Mbut it ion’t 
just money. Soma ptoplo malte n 
great point out of the fact that 
their fathers and grandfathers

sr vi
rbo 

CheiT.c 
r rothor ccklly būt h? 

rb'iit it and asked 
a ico < A funny 

Mom as cho 
V/h.kr.":'; hc

• / ar d b r d 
vos (h.’mlng

and cf cs’.irco Mbm had 
d \vith l/ra.

wore important. Of course that 
docsn’t mean much to us back here 
būt they think it’s something big.” 

Big-heads, Mom thought. Char- 
lic’s own mother was ono; būt Mom 
vvouldn’t say that for the world; 
she jusb nodded.

Chorlie went on< “Now if he went 
to a school nenrer home liko State 
or Illinois, or Notre Dame or North- 
’.vestcrn, ho’d be more with his own 
kind of people; he’d ur.derstar.d 
them and they’d understand him>.’f 
Charite leoked at her then. Mom 
nodded—she know what.he was 
driving at cven if he was trying to 
sparo hpr feciings; būt slje wae 
afrr.id Tcmmy wculdn*t.

“Hc’s so vzrappcd up oh going to 
Thorndyke,” Mcm said, 'Tiri afraid; 
vve couldn’t stop him. And Tommy’s 
got lot3 of nervo.”

Chailie smilod a little. “Ycs-— 
Tommy’s a hard boy to stpp, all 
right, I w.culdn’t say he had, an 
inforiorifey comnlcx.”

“Būt ho’d be impj-oving himaolf, 
vvou’.dn’t ho?” Mom askod. Sho v/as 
puzslod; if it vzas anybody clse būt 
Ckariie V/hitnoy sho’d think hc 
didn’t v.-rri Tommy to get- his 
chance būt we.n'.cd him ta stay 
poor. '

Chcrlio r.cdccd. “I siloso—bot 
(toft’t lot him forgąt, Elizabeth, 
the.i th‘,3 football glory will lašt 

.pr.ly a fc’.v years. Hc musn’t ferget 

.that tae Important thing i s to study 
hard and tako advantege of his 
ohimccs so that, when football is 
over, he’ll knevz semething.”

Mcm did not montion to Pop 
v'i'.ni Chailie had said; if. sho said 
a vzo.-d about big hcads Pop v/ould 
be aure to start on the capitalists 
and high hntfl and \vhat right did 
nny of thom have to look dovvn on 

bocau30 if it wasn’t for tho 
v.^yhingmen whore would tho 
ęountry bo; a.r.d he might v/ork 
hiraoelf u;> into » rago abeut it and 
try to stop Tovnmy frem going and 
that vrculd only startu real trouble.

Tcmmy . v.aa g-ing to Thdrndyke 
r.nyhotv and dcwn in hdr heart 
Moty knew she vvanted him tp go. 
Neboti y iwas too good for her 
Tomtny and she had confldenco hp 
would show 'aU of them. He was

ęountry b-
1"" '
try to stop Tommy frem going and

ontitled to get out of Athens where 
all of his people on both sides had 
always lived and Mom wanted him 
to have his chance — wanted it 
rather fiercely, she discovered.

• ♦ •

On her way to Sidney’s, Mom 
stopped to look in the window of 
Joseph’s at a suit which she thought 
would be real nice for Pop. It was 
dark blue with a little pin stripe 
running through and quite stylish, 
too; although Mom was afraid it 
vzas too stylish because Pop would 
object cnough about buying a good 
suit that wasn’t black and would 
say she was trying to make him 
too tony for a workingman.

Next ’door to* Joseph’s was Ju
lius’s. Mom moved over to glance 
slyly in the window. Often she had 
lookcd in Julius’s windows before 
būt nover with the daring whicb 
now possessed her. Julius was.ex- 
pensive and charged two prices for 
ovcrything būt his g o o d s were 
mighty fine; there was a bolt of 
brown crepe de chene which she 
though would make up awful nice; 
būt there \vas no price on it and 
Mom vzas afraid to gq in and ask 
because once\ she got in there she 
couldn’t come out without buying 
n^mething because thcy would think 
she wrs chor.p nn 1 p h o couldn’t 
have Tcmmy Rande Iph’s mother 
called c h c a p — Mrs. Flannigah’s 
daughter worl:od in Julius’s and it 
vzouM got arouhd in no time.

With a little sigh Mom walked, 
away from tho crope de chene and 
started jlovn the Street to Sidhey’s. 
She had got her brown poplin 
there the šame time Pop had? got 
his black suit and she guessed 
another brown would flt tho biH 
because Pop always liked her in 
brotvn from the time they first 
kpcw oach efebe* beeattso Mom’s 
hair had boen brotvn; šhe looked 
at it now in a window as she paas* 
ed; it wao dtiller and had begun to 
streak up with grey; this was no 
nows to Mom and ehe belioved in 
lettin# teinąs as they wcr* anefr 
satf no sepao in middlo-aged wo- 
men tryfag to look tpo youįig, 

(TalkC-ntinued), ' 
Copyrij[Utv l932, by Franciu Vyailaca 

Diltributed by King Fedturcs Syndicate, los.

Kiek teko patirti, p. K. Ste
ponavičius jau sušilęs dirba su 
Dailės Ratelio choyų, kad trum
poje ateityje surengus koncer
tą. Jei neklystu, Batelis yra nu
taręs pakviesti j Kenoshą dai
nininką Babravičių. Kenoshie- 
čiams tai butų tikrai didelis 
siurprizas išgirsti p. Babravi
čių dainuojant.

Bravo, rataliečiai, už 
manymą.

sirinkime. Buvo truputį keis
ta, kad tokiame didmiestyje 
palyginamai nedaug žmonių į 
susirinkimą teatsilankė. Dau- 

’ t 1 •

tą su-

kad musų 
J. Martin 
Martin’s

senas
(Mar-

Realty

iPatyriau, 
biznierius p. 
cinkevičius), 
Co. savininkas, prie real estate
biznio įvedė ir apdraudą. Ke
nosha kauntėje jis tapo, paskir
tas “Central Life Assurance 
Society” manadžerium ir Įga
liotiniu. Vadinasi, pas jį dabar 
bus galima apsidrausti. Nėra 
abejonės, kad p. Martin lietu-, 
viams kuo tinkamiausiai patar
naus. Jo biznio įstaiga randasi 
adresu 4508 — 8th avė..

tad neparanku atvykti. Daly
vavusieji draugai padarė itin 
malonų įspūdį. Visi jie ener
gingi ir gyvai domisi organi
zacijos reikalais. Vieni jų mo
kėjo duokles, o kiti pirko spe
cialius ženklelius su Karolio 
Makso paveikslu. Pelnas nuo 
tų ženklelių yra skiriamas In
ternacionalo išlaidų padengi
mui.

Paaiškėjo, jog spalių 28 d. 
kuopa rengia balių. Visi drau
gai deda pastangas, kad ba
lius kuo geriausiai pasisektų. 
Vienas narių pareiškė, jog jis 
jau turi pardavęs net 31 tikic- 
tą. Tai, matyti, labai veiklus 
žmogus ir dirba su tokiu jau 
pasiryžimu socializmo labui, 
kaip draugė Keblaitienė Det
roite.

Malonu man buvo praleisti 
vakaras tarp Brooklyno drau-

senai gyvena. Bet vienoje vie
toje pastebėjau žmogų, kuris 
buvo ką tik pradėjęs budelę 
statyti. Priėjau ir užkalbinau 
tą žmogų. Pasirodė, jog tai 
švedas. Vyras, kaip yra sako
ma, ir iš liemens ir iš stuo
mens. Aukštas ir tvirtas, kaip 
ąžuolds. Jis galėjo būti apie 
50 metu amžiaus.

Pasirodė jis labai 
Pradėjo savo istoriją, 
jau penki metai kaip 
negaliu darbo gauti, 
sutaupęs, kokias turėjau^ jau 
pusi bange. - T£d man nieko 
daugiau nebeliko daryti, kaip 
tik čia apsigyventi. Pasista
tysiu sau čia “šaulę” ir pra
leisiu žiemą. O paskui, — pa
matysime. Gal visgi pagerės 
laikai...

Pasakojo man tas švedas ir 
apie kitus to miesto gyvento
jus. Esą, vienam žmogui šiaip 
taip dar galima verstis, bet su 
šeima, — tai tikrai blogi po
pieriai. Neseniai buvęs toks 
atsitikimas vienas vengras 
(nugaras) labai susikrimtęs ir 
įpuolęs į desperaciją; mato-

šnekus.
Girdi, 

niekur
Visos

tiesiog

dedasi 
visame 

Kontrastas 
visai

DYKAI
% KNYGELI
Ir “Reeord of te-

Nlėke MtmMa

■amanyma^ Prlsiua* 
kito kraitini ar toto 
deli dėl laotrukrifa.

gntto “How te 
lala • Patent” 
ventlon” formoa. _____  ______ _
n* informacijas k* danrtt. 8aal« 
raltnCJimal laikomi paslapty K 
Greita*, atsarga*, rapesttBCM P»* 
tarnavimo.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A 8«««rUy 8»*lnc« * Ctmmcrclal 
Bank BailAfar

(Directty aeron rtrett from Patent Oflfctf 
VOSKINGTON. D. C.

karščiui jau praėjo
Todėl

ir senieji socialistai.
girdėti, jie rengiasi 
socialistų kuopą ir 

. neužilgo surengti 
Butų gerai, kad so-

Vasaros 
ir oras žymiai atvėso, 
sukruto 
Kiek teko 
atgaivinti 
tuo tikslu 
prakalbas.
cialistai ilgai nelauktų ir tą dar
bą pradėtų. Ne tik pas mus, 
bet ir kituose kaimyniniuose 
miestuose randasi nemažai žmo
nių, kurie^socialistams pritaria. 
Todėl reikėtų juos suorgani
zuoti.

»• »
Darbai pas mus pastaruoju 

laiku pradęjo; eiti ' neblogiausiai. 
Butų ^i^siįgeraįįįjęiįti ^darjiiį 

. ninkams mokėtų dįd6ŠheB,ialgas. 
Tuo tarpu jiems- visai mažai te
mokama. Kiek teko nugirsti, 
tai Simorts Go. lovų išdirbys- 
tės darbininkai jau turi pusė
tinai tvirtą uniją suorganiza
vę. Jeigu kompanija nepakels

Brooklyne randasi viena 
vieta, kurią vietoj gyventojai 
vadina “Hoover City’*. Nuėjau 
pažiūrėti į t^į miesto di|lį. šiur
pu pasidarė, kai pamačiau, 
kaip ten žmonės gyveno. įsi
vaizduokite sau didelį žemes 
plotą, kuris yra paskirtas 
dumpavimui visokių atmatų. 
Ir štai ten benamiai vargšai 
turi, taip sakant, susisukę sau 
lizdus.. Ten susispietę dau
giausiai tokie žmonės, kurie 
dėl nuomų nemokėjimo buvo 
išmesti iš namų. Kiek teko 
patirti, ten. gyvena apie 500 
žmonių. Jie turi prisistatę vi
sokių visokiausių landynių. 
— iŠ skardinių dėžių, automo
bilių dąlių ir net plytų. Iš 
tolo žiūrint atrodo, kad tai 
vištirtinkai.

Daugumoje tų budinkų 
žmonės, matomai, jau gana 
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KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00-

Ką tik naujai, atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street.

CHICAGO, ILLINOIS
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P-as John Adams 
prašomas atsišaukti 

į “Naujienas”

tinius reprczen tuo tojus gali
ma būt buvę taip sutalpinti 
kad kitiems nebūtų maišę ii 
patys garbingiaus butų atro

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. X|| 
iwimming pooi.

Rusiška ir turkiška 
seredomis iki

\ \NAS 3UST OtA VAY . 
\NAY THER.ETO ASK 
FOR A BOY AS A 
CUOVMM
FOR W\Y ClVBCU&t ■. •>/

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, n umatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skar.dėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų dr išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: K; * ‘ *
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St - - - - - -

Vakar į “Naujienas” atėjo 
telegrama p. John Adams. Su-

1 [■'■y"

rhdos, buvo ten ikivaliai vy
resnių žmonių, kurie tų reika 
lų galėjo tinkamiau sutvar

Kad foto lošia svarbių rolę 
ne tik fotografams, bet ir mu
sų gražuoliai ir visiems lietu
viams, to aš neužginčysiu; vie
nok fotografai turi naudotis 
proga ir iš vietos tos dienos 
gerbiamiausį asmenį fotogra
fuoti, o ne tampyt po visų sce
nų, it žydų turguje (atsipra
šau už išsireiškimų). Tai bu
vo tiesiog pasipiktinimo mo
mentas. Teko man skaityti 
viename laikraštyje pastabų ir 
apie karalaitės 
girdi 
pais vainikų 
ir buvo biskę perdideli, 
nok nereikia užmiršti, 
mes esame lietuviai, mes 
pratę gėlėmis dabintis, 
mums ir tinka.

(Bus daugiau)

Galų gale atvažiavo ir musų 
karalaitė. Ji važiavo atideng
tame automobiliuje, o kadan
gi ji buvo vienplaukė ir diena 
bltvo karšta, tai jai buvo duo
tas saulėsargiš; matyt, specia
liai toms apeigoms pritaikin
tas, nes ant jo viršaus buvo už
rašas: 1933 m. Visos palydo
vės turėjo plačiais bryliais va
sarines šiaudines skrybėles. 
Aš tikėjausi, jog jis bus sutik
ta tiesiog entuziastiškai, vienok 
apsivyliau taip manydama. 
Musų gražuolių atvykimus 
(kaip man atrodė) buvo tyg ir 
nepastebėtas. Labai gaila... 
Matomai, .visi buvo • suintere
suoti “gražuoliais” italais ofi- 
ciarais... ' t • • 1

Nors daug netaktiškumu 
Lietuvių Dienoje, jau buvo ki
tų pažymėta “N.” ir aš visiš
kai sutinku su nuomone “N.”, 
bet dar iš savo pridursiu.

Lietuvių Dienos karalaite
Mano akimis žiūrint, foto

grafai su gražuolių karalaitę 
elgėsi tiesiog nepakenčiamai. 
Jie pasitvėrę jų tampė po visų 
scenų; sodino tai ant vien.0 
portapiono kampo, tai ant kį- 
to, kol, pagaliau, ji juos priso- 
tino savo atvaizdais. Tas vis
kas sudarė vaizdų ne grožio, 
karalaitės iškilmių, bet pigia 
foto mėgėjų studijų, kur mer
ginas visokioms foto pozoms 
taiko. Jeigu mergaitė neįsten
gė tani pasipriešinti, tai, man

Nežiūrint vilingų kalbų, Roo- 
sevelto kodo, ir ‘trumpinimo” 
darbo adynų, darbų mažuma 
bent trumpam laikui gavo. Gy- 

•venimui reikmenys, ypač būti
niausi—maistas, brangsta. Be
darbių skurdas nesumažėjo; jų 
būklė nieku nepagerėjo. .

Rodos, kad busianti žiema, 
bedarbiams bus taip žiauri kaip 

: praeitos keturios. Parodai ūžt 
sidarius# padidės duonos ieš
kančių skaičius.

Bridgeporte skurdžiai gauna 
5dar porų sykių sanvaitej iš kun. 
Linkąus, 35th ir Union g.g. 
meldyklos. Geistina, kad visi 
kurie išgali, turi atliekamo 
maisto, užuot metę šalin, duo
tų kun. Linkui, atiduoti bedar
biams, ypač gali tai pagelbėti 
kepyklos.

Garsas apie Roosevelfo ger- 
daikį, paveikė kai-kuriuos ge
raširdžius lietuvius kepyklų sa
vininkus, jie liovė bedavę kun. 
Linkui savo gaminius. Tikimės, 
kad jie šiai žiemai vėl duos, 
pranešdami kun. Linkui, atsiust 
įvežimų paimt, ir duot alkstan
tiems bedarbiams.
i' "

Lyg užmiršta...

Minia turi savo vadus, idėjos

interesuotas asmuo prašomas 
atsišaukti į ofisų ir telegramų 
atsiimti.

Chicagos Herald and Examiner surengtose amatorių plaukimo lenktynėse, vienos mylios lenktynes laimėjo jauna lietuvaitė 
Emma Shemaitis, pasižymėjusi plaukikė, jau ne pirma karta panašias lenktynes laimėjusi. Paveiksle vedėjas Homer Guck 
dalina trofejas laimėtojams. Iš kairės į dešinę: Bob Kerner, laimėjęs antrų vietų vyrų lenktynėse; Marlys Lapin, laimėjusi 
antrų vietų moterų lenktynėse; Guck; lietuvaitė Emma Shemaitis, laimėjusi pirma vieta, ir Marian Dose, laimėjusi trečių 

vietą. ■

Lietuvių Dienos programas
Bet grįžkime prie pradžios 

Lietuvių Dienos programo. 
Kuomet apie 2 vai. popietų 
publikos jau buvo užsikimšę, 
tai ant chicagiškio mažo pa-, 
kilimuko — estrados pradėjo 
bėgioti vienas, kitas skersai ir 
išilgai, — tai fortapianui tin
kamesnės vietos ieškodami, tai 
kitus reikalingus pabūklus tal
pindamas. Taip sakant, aiškiai 
galina buvo matyti pats ruo- 
šos įkarštis. Nepolgio susirin
ko choras ir orkestras, kurie ir 
sudarė pamatų viso lietuviško 
paruošimo. Bet Lietuvos vė
liavos kaip nėra, tai nėra. Aš, 
prisipažinsiu, nedaug kantry
bės, turiu, tai r pradėjau bum
bėti ir visokius “komplimen
tus” rengėjų adresu pliekti, iš 
karto tik tarp savųjų, bet 
kuomet įpykau ir garsiau pra
dėjau kalbėti. Todėl daug kas 
galėjo mane girdėti. Galop, pa
sidariau pati sau išvadų: jog 
noki taip kaip bolševikų vado
vybės esania. Tie — pama
niau — greičiau pasikartų nei 
tautiškų vėliavų iškeltų, tik vė
liau, kubmet pamačiau, kad 
vistik bandoma iškelti, — sa
vo išvadų iš galvos iškraus
čiau.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko populiariais
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais .

Greičiausia Į f
Kelione į t

Senąją Tėvynę SBESSSMHhHHHBBM

pranokėjus, kuriuos seka, klau
so jų kalbų-prakalbų, pamokų; 
iki tie sveiki, iki jų gyvenimo 
būklės sąstatus leidžia jiems 
rengt prakalbas, pamokas, va
žinėt po išsiblaškiusias lietuvių 
sodybas; ilp gali viešam gyve
nime rodytis, veikt; minia juos 
lyg seka, klauso, dalyvauja pa
rengimuose klauso prakalbų, 
džiugauja-ploja; rodos gerbia, 
įvertina veikėjo užmačias, jo 
nusistatyme.

Ve veikėjas pąslydo, suklu
po, savigarba ir gyvenimo į- 
gyvendintos sąlygos atėmė jam 
žadu; nė vaitot, nė dejuot. Ty
li, kenčia, lieka vienas...

Tokiu liko ex-kunigas Moc
kus; netik be duonos kąsnio, o 
ir be pastogės; dangaus dau
sos—jam stogas, o parkas — 
kambaris...

Kas jį priglaus... kun. 
kps, nors priešingos jam 
ties nusistatymo, bet juk 
gus—artimas; priglaudė, 
pastogę, ir duonos kąsnį alkiui 
numalšinti.

Kun. Linkaus pasielgimas 
žmoniškas.—A. R.

(Tąsa)
Aikštė netinka programoms
Bet mes jo neturėjome, ir 

dėlto pasibastę po svetimus 
kampus, grįžtame atgal link 
“Hali of Science”, nes jau ar
tinosi laikas, kuomet turėjome 
pamėtyti lietuvių galybę, me
no ir sporto srityse. Jeigu pas. 
parodos rengėjai įtaisė viską 
puikiai, tai koncertams skir
tų vietų jie tikrai paliko ne
užbaigtų. Svarbiausia tas, 
kad aikštė nėra atskirta nuo 
viešojo kelio ir todėl per sė
dynių patį centrų ir aplink 
maišėsi kas tik norėjo. Tūli 
jau ankščiau “N.” yra rašę, 
jog, girdi — pravažiuojančiam 
Balbai daugelis lietuvių atsi
gręžę plojo, visai užmiršdami, 
jog estradoje lietuvių progra
mas eina. Tas visai natūra
lu, nes išgirdęs triukšmų už
pakalyj ir kantriausia žiūrėto
jas neiškęs neatsigrįžęs, ir 
mano nuomone, tai ne lietu
viai kalti, bet kalti tie, kurie 
tokiam kilniam darbui pasi
rinko tų dikštų.

Be to, tokioje atviroje vie
toje ir įžangų surinkti tiesiog 
neįmanoma. Aš girdėjau, jog 
kitos tautos įžangos ar .rink
liavos visiškai nedarė. Neži
nau, kiek čia teisybė, vienok 
aš tos nuomonės, kad pajamos 
kokios nors turi būt, kad pa
dengus išlaidas. Gerai, kad 
lietuviai turėjo drąsų pirmi
ninkų, kuris nesigalėjo pasta
bų dėl įsigijimo ženklelių: ki
taip visai butų buvę striuka.

Be to, dar aiktė be jokių pa
vėsių nuo saulės ir be pas
togės nuo lietaus; Čia irgi kliū
tis nemažesnė už pirmųjų. 
Nors sakoma, kad tie visi įren
gimai tik šiam vienam įvy
kiui, vėliau esą bus viskas pa
naikinta — laj, sau bunie ir 
taip, bet kaip džukiška 
lė sako: jai atadėjai an 
atadėk ir an poliaukosi

Antradienis, spalių 10, 1933____________________ , ____________ 1
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Marija F. Jokubyniene

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

Kiekvienų antradienį ir ket
virtadienį, rytą, nuo 9:15 iki 
11:15 Richard Yates mokykloj, 
prie Richmond ir Cortland gat
vių ir popietų, nuo 1:30 iki 3:- 
30, Robert Emmey mokykloje, 
prie Madison ir Central ave- 
nues, yra duodamos anglų kal
bos pamokos veltui.

Apart anglų kalbos, mokina
mą istorijos, geografijos, so
ciali© mokslo, o apatinga domč 
kreipiama, kad svetimtaučius 
tinkamai prirengti pilietybes 
popierų išgavimui. Įstojimas 
yra atviras visiems. Mokytoja 
yra Lucy L. Richardson.

taip sakant, jeigu pirkai žuvį, 
tesek ir sriubai. Taigi ameri
konai parodos įrengimus iš
leido desėtkus milijonų, tai 
dar mažytę dalelę skirdami 
galėjo įrengt tinkamesnę est
radų ir publikai pastogę. Mes 
torontiečiai turime kasmetų 
Kanados nacionalę parodų, 
kuri skaitoma didžiausia pa
saulyje kaipo metinė. Be 
daug kitų pastovių rūmų, To
ronto parodvietėje yra ir pa
našiems perstatymams nuola
tinė vieta, vadinama “Grand 
Stand”. Ten yra pastoge pub
likai su keliais desėtkais tūks
tančių sėdynių; laiptų pavida
lu aukštyn kylanti estrada, 
ant kiekvieno laipto eile kė
džių. Taigi taip patogiai at
sisėdęs, gali sau žiopsot kad ir 
per visų dienų ir nei saulė nei 
lietus tau ramybės nedrums. 
Visų programų pildytojams 
yra užkulisai ir dėlto nepasi
taiko jokių maišalynių, kaip, 
kad buvo galima pastebėti per 
Lietuvių Dienų. Nors lietuvių 
programo dalyvius ir negali
ma buvo sukimšti į užkuli
sius, vienok, jeigu estrada bu
tų buvusi didesnė, tai nuola-

Gydytojas jums pasakys, kad netinka
mai parinkti lioosuotojai yra paprasta 
priežastis kroniško užkietėjimo.

Byle kuris ligonbutys gali suteikti 
įrodymų kiek daug blėdies yra pridarę 
aštrus liuosuotojai, kurie sausina sys- 
temą, silpnina žarnų raumenis ir net 
yra kenksmingi kepenims ir inkstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta prie 
liuosuotojų, kurie yra tkytfot formos. 
Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruoiamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės priimti “dvigubą kiekį”, diena 
ar dvi vėliaus.

Dr. Caldwelfs Syrup Pepsin patai
so vidutiniško žmogaus vidurius taip 
reguliariškai Kaip laikrodį j keletą sa
vaičių laiko. Kodėl jį neišmėginti? Kai 
kurias piliules arba tabletkas gal leng
viau nešiotis. Bet ’ juk abelnai mažai 
“patogumo” byle kuriame iš liuosuo
tojų, kuris priimama tankiai, jus turi
te jį nešiotis su savim kur jus ne ei
tumėt!

Viena tik skonis Dr. Caldwe1l*s Sy
rup Pepsin pasako jums, kad jis vra 
naudingas. Gera skonis, puikus veiki
mas. Saugus dėl nėščių motinų, ir kū
dikių. Pas visus vaistininkus buteliuose 
prirengtas vartojimui. Narys N. R. A.

vainikavimų, 
uždėjo dideliais la- 

gal tie lapai 
vie- 
kad
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(“Dennison Flamingo”)

prakeikta

Socialistų Partijos

(“Nebelspnlter”, Zuerich)

LIETUVOS DARBO BALSAS

tarė
(Galas)

JUOKAI

man

PROF

jeigu

yra

(“Sydney Bulletin”)

MORRIS HILLQUIT

skolini
ui usiš- 
dėl 10

yra parašęs didelį 
Amerikos socializ-

(Zuerich) so- 
stojo prieš su- 
frontą ir kovą

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Jakob”, 
Berlin)

paikas, 
aš laikau

yra naudingoj

yra tėvelis”, 
yra tavo tėvelis?

o republikonų kandi 
3,527.

Paremkite Antrą 
Tranzatlantinį 

Skridimą 
4*Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. TtltfonM Csftal 8500.

ŠVEICARIJOJE LAIMI 
SOCIALISTAI

LEONAS TURĖJO PASITRAUKTI 
Iš UNIVERSITETO

Lietuvos Darbo Bal-
Leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos Centro

s atsi- 
užfegistruoti $200,574

Seniausias ir, tur būt, labiausia gerbiamas Lietu
vos teisininkas, prof. Petras Leonas turėjo pasitraukti 
iš universiteto, nes dėl jo senyvo amžiaus švietimo mi
nisterija atsisakė leisti jam ilgiau universitete pasilikti.

Prof. Leonas buvo teisių skyriaus dekanas. Uni
versiteto taryba susirinko ir išrinko j j garbės profeso
rium. Bet ministeris nesutiko leisti jam ilgiau univer
sitete lekcijas skaityti.

Gaila, kad vyriausioji Lietuvos mokslo įstaiga, dėl 
biurokratiškos tvarkos švietimo ministerijoje, netenka 
tokios mokslinės ir pedagoginės jėgds, kaip prof. Leo
nas.

ARIZONOJE SOCIALISTAI 
STIPRESNI Už REPUB- 

LIKONUS

Kaune vėl eina Lietuvos darbininkų reikalams pa 
švęstas laikraštis. Jo vardas 
sas 
Komitetas. Redaguoja advokatas L. Purėnienė. Jis eina 
vietoje “Socialdemokrato”, kurį prieš keletą mėnesių 
uždarė Kauno komendantas.

Tik- ką atėjo du to laikraščio numeriai 
(kažin kodėl pirmesnieji numeriai negauti), 
so” numeriai turi po 6 puslapius, kuriuose telpa daug 
žinių iš darbininkų judėjimo Lietuvoje ir pasaulyje. 
Telpa taip pat apsčiai ir gerų, rimto turinio straipsnių 
darbo ir socializmo klausimais.

Šio laikraščio pasirodymas Kaune reiškia stambų 
darbo žmonėms.

jau nebegalima Lietu- 
nuslopinti. Ateis laikas, kada jie atgaus 
teises.

pirma laiko pabaigęs savo am- V 1 T A R £. 
žiu Bergeris, taip ir Hilląuitas 
buvo to judėjimo pionierius. 
Pionierių darbo vaisiais naudo-' 
jasi vėlesnės kartos. Hilląuitas 
taip pat dirbo ateinančių kartų 
naudai. Tai idėjai,, dėl kurios 
jisai kovojo visą savo amžių, 
priklauso ateitis. /

(Lakinio Juozo R. J ame s-Ja- 
sausko kalba, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, spalių 9 
d., 1933 m.)

Motina (labai sumuštam sū
nui) : “Ar aš tau nesakiau, 
skaičiuoti iki šimto prieš jums 
pradedant muštis?”

Sūnūs: “Taip, bet Džeko 
motina liepė jam skaičiuoti 
(ik iki penkių dešimčių.”

(“Glasgow News”).

Tamstos kūtės 
lavintojas 
tas tyčia

tu nori būti kai už

sapnavo tą patį

tarč susižiedavęs 
‘aš įsitikinęs, kad

Tamsta matais

Bet Ciuricho 
cialdemok ratai 
jungtą priešų 
laimėjo. Rinkimuose į kantono 
legislaturą paduota už socialis
tus 37,800 bakų, kuomet visos 
buržuazinės partijos kaftu su
rinko tik 37,000 balsų. Už ko
munistus paduota 3,680 b., t. 
y. dešimtį kantų mažiau, negu 
už socialdemokratus.

Ciuricho miesto valdžios rin
kimuose socialistai gavo dar 
daugiau balsų. Kai kurie jų 
kandidatai surinko iki 43,885 b.

Legislatura Ciurfche suside
da iš 126 atstovų. Socialdemo
kratai dabar turi joje 64 at
stovus (t y. absoliučią daugu
mą). Komunistai turėjo pirma 
6 atstovus, dabar beturi 2.

Kovos atkaklumas šiuose rin
kimuose pasireiškė nepaprastai

Bičiulis 
bernai ir tamstos 
visi mikčioję—ar
parinkta?”

Lenktynių arklių laikyto
jas: “Taip, aš turiu juos su 
tikslu, kad jie negalėtų pasa
kyti kūtės paslapčių 
jie jas sužino per lenktynes.’ 

(“Die Muskete” Wien)

laimėjimą žodžio laisvei ir Lietuvos 
Darbo žmonių balsą, pasirodo, 
voje amžinai 
ir kitas savo

“Kuo
augsi?”

“Kuo
"Kuo
“Bedarbis**.

(“Kikeriki”, Wien)

jogei demokratų kandi- 
Mrs. Izabella Greenway 
yra asmeniška draugė 
Rooseveltienės) gavo 

balsus, socialistų kandi-

šveicarijos kantone (šteite) 
Ciuriche įvyko legislaturos rin
kimai ir taip pat rinkimai j 
miestų valdvietes. Rinkimų 
kampanija buvo labai aštri. 
Prieš socialistus vedė smarkią 
agitaciją ne tik konservatyvės 
buržuazinės * partijos, bet ir 
įvairus fašistuojautieji elemen
tai. Mat, į Šveicariją bando 
įsiskverbti tas juodasis gaiva
las, kuris užnuodijo politinį gy
venimą daugelyje Europos ša
lių. Iš vienos pusės Šveicarijos 
žemė susisiekia su Vokietija, 
kurioje viešpatauja Hitlerio 
gaujos. Kitoje kaimyniškoje ša
lyje, Austrijoje, įsigalėjo fašis- 
u toj a ntis klerikalizmas, po Dol- 
fuss’o vadovybe. O į pietus gu
li Italija, kurią valdo Musso-

miausias Amerikos socialistų 
vadas, Morris Hilląuit, sulau
kęs 64 metų amžiaus. „

Tai buvo nepaprasto gabumo

NeW Yorko advokatas Frede 
riek B. Campbell, kuris federa
linio graųd jury tapo apkaltin 
tas už slėpimą aukso. Jk 
sako 
vertės aukso, kurį laiko pasi
dėjęs viename banke.

skaitlingam balsuotojų skaičiu
je. Dar 1926 m. balsavime da
lyvavo viso tik 55,237, o šį 
kartą balsuotojų skaičius siekė 
79,073.

Šie rinkimai turi ne tik lo
kalūs, bet ir tarptautinės reikš
mės. Dabar, kada fašizmas ke
lią galvą Europoje., pasirodo, 
kad vienintelė jėga, kuri gali 
tą pavojų atremti, yra socialis-

' (Tąsa)
Nepatogumas žiūrėjimo pro 
skylutę neleido jam matyti 
gyvulių visame jų gražume, 
ir Nazaras galėjo matyti po jų 
dalį! tai suduluos prieš jo 
žvilgsnį kiaulės užpakalis su 
maža uodegaite kabliuku, tai 
ausis su snukiu ir “penkia- 
kapeikiu”, tai dvi kojos... Vis 
tik, Nazaras sudarė savo vaiz
duotėje vsą kiaulės vaizdą.

—Na ir meitėlis!...
nuo laiko Šnibždėjo Nazaro 
lupos, ir jis niekaip negalėjo 
atsitraukti nuo skylės...

Pagaliau, policininkas iš 
budelės smogė Nazarui į spran 
dą, ir jis atsiminė, kad laikas 
eiti nakvoti...

—Šalin! Snukį sudaužysiu!
— riktelėjo jam policininkas iš 
budelės.

—Na ir meitėlis! 
jam Nazaras...

Nazaras 
meitėlį. Kelius kaltus Nazaras 
nubudo ir plktąi spiaudėsi: 

Į —Fu tu, Dieve mano L.Taip 
į akis ir lenda, prakeiktas!

Nazaras žegnojosi ir vėl 
migo, bet meitėlį vėl sapnavo, 
vis darydamas! didesnis ir di
desnis...

Renkant kongresmaną, užpil
dymui vakansijos, kuri pasida
rė, rezignavus iš kongreso biu
džeto direktoriui Douglas’ui, 
nepaprastą pasisekimą turėjo 
socialistų kandidatas. Jisai už
ėmė antrą vietą po demokratų 
partijos kandidato ir nustūmė 
trečion vieton republikonus.

“New Leader” rašo, kad, su* 
skaičius 80 nuošimčių precinctų 
balsus Arizonos rinkimuose, su
rasta, 
datas 
(kuri 
p-ios 
20,507 
datas Dilworth Sumpter gavo 
5,016 b 
datas -

Pernai metais, prezidento rin
kimuose, socialistų kandidatas 
Norman Thomas buvo gavęs 
Arizonoje 2,618 balsų. Taigi so
cialistų balsai <toje valstijoje 
mažiau kaip per metus laiko 
padidėjo daugiau negu dvigu-

Žmona: “Branguti”.
Vyras: “Taip, brangioj
Žmona: • - “Nebūk

Frięai, tu zinai, <kad 
katę savo rankose”.

(“Der Wahre

“Padavėjau, aš prašiau ver
šio liežuvį, o tamsta atnešei 
man avies liežuvį”.

“Atsiprašau, pone, tai buvo 
“lapsus linguae” (“liežuvio 
—kalbos suklupimas”).

(“Buen Htinior”, Madrid).
; • ‘ ■■dl.r t...........■ i . a... ,1..

skaičiavau, kad pigiau vesti 
ją ir turėti namuose, kaip 
neveši jos ir prašalinsi iš ne

žmogus, Septyniolikos metų 
amžiaus jisai atvyko su savo 
tėvais iš Rygos į Ameriką ir 
čia, uždirbdamas pragyvenimą, 
jisai ne tik išėjo teisių mokslą 
ir pasiekė advokato profesiją, 
bet ir pasidarė labai įtakingas 
Amerikos darbininkų judėjime 
ir New Yorko politikoje. Per 
paskutinius 80 su viršum metų 
jisai buvo stambiausias šioje 
šalyje socializmo teoretikas ir 
intelektualia 
vadas.

Hilląuit’as 
veikalą apie 
mo istoriją ir visą eilę mažes
nių knygų. Socialistų Partijos 
konvencijose jisai paprastai su
redaguodavo svarbesniąsias re
zoliucijas ir nustatydavo parti
jos krypsnį.

Nors pastaruoju laiku jau
nesnieji socialisitai buvo pradė
ję žiūrėti į Hilląuit’ą, kaip į 
konservatyvišką (“pasenusį”) 
žmogų, bet tikrumoje jisai vi
suomet buvo labiau linkęs į 
kairiąją, negu į dešiniąją sro
vę socialistų judėjime. Karo 
metu jisai buvo griežtai nusi
statęs prieš karą, ir kuomet 
įvyko skilimas socialistų Inter
nacionale, jisai ėjo su Zimmer- 
waldo (kairiąja) frakcija.

Bet po karo paaiškėjo, kad 
socialistai Amerikoje negali pa
daryti žymesnio progreso, kai
po politinė partija, iki ji nesu- 
siriš su organizuotų darbininkų 
masėmis ir radikališka inteli
gentija. Suprasdamas tai, Hill
ąuitas prikalbino kitus parti
jos vadus remti nabašninko La 
Follette’o kandidatūrą į Jung
tinių Valstijų prezidentus ir 
organizuoti Taikos ir Demokra
tijos Konferencijas. Tose kon
ferencijose dalyvaudavo socia
listų partijos skyrių delegatai, 
darbininkų unijų ir farmerių 
organizacijų atstovai ir nema
žas skaičius šiaip pažangių vi
suomenės ir politikos veikėjų. 
Tai buvo be galo naudinga prie
monė pažangiai visuomenės opi
nijai padėti susikristalizuoti. 
Tose konferencijose Hilląuito 
talentas ir nuostabus proto 
miklumas pasireikšdavo ypatin
gai aiškiai. Savo nepaprasta iš
kalba ir argumentavimo logika 
jisai nustelbdavo visus, nežiū
rint to, kad jo kalboje buvo žy
mu neamerikoniškas akcentas.

Kurį laiką Rusijos bolševikai 
dėjo ant jo daug vilčių, tikėda
miesi patraukti jį savo pusėn 
ir tuo budu “užkariauti” Ame
rikos socialistų, partiją. Pra
džioje Hilląuitas buvo sovietų 
neoficialūs atstovybės (Nuorte- 
vos ir Martenso laikais), bet 
vėliau, kaip Lenino valdžia 
ūme vykinti terorą prieš so
cialistus, Hilląuitas nutraukė 
ryšius su bolševikais, ir nuo 
to laiko jisai pasidarė labiausia 
neapkenčiamas asmuo Maskvai 
ir jos klapčiukams.

Socializmas Amerikoje dar 
tebėra naujo, plačiose masėse 
neprigijusio judėjimo stadijoje. 
Kaip nabašninkas Debsas ir

Kai tik kaime paplito gan
das, kad Nazaras iš miesto 
grįžo, prie jo trobos ėmė eiti 
būreliai kaimynų.

—Ką, Nazarai, kaip musų 
reikalai?.

—Veltui vaikštinėjau... U- 
riadninkas teisybę sakė. Taip, 
proformai...

—Ar pats, gubernatorius sa
ke?

—Pats... Aš jį štai kaip ma
čiau : vienas prieš kitą!...

Pakalnės'1 kaimo gyventojai 
liūdnai nuleido galvas ir du- 

klausdavo, 
ta paroda, 

įkvėpimo

Gerbiamas Susirinkime!
šiandie pagryžau iš ilgos ke

lionės po lietuvių kolonijas 
Michigane, Pennsylvanijoje ir 
New Yorko valstijose. Tenai 
bus rengamos aviacijos die
nos. A I

Vakar 10 valandą ryto dar 
buvau Shenandoah, Pennsyl- 
vanijoj, o šiandie nuo 2-ros 
valandos po pietų esu vėl Chi- 
cagoje — dalyvauti šiame su
rinkime. .

Galite suprasti, kad esu la
bai pailsęs po tokios ilgos ke
lionės, ir todėl ilgai kalbėti 
jums šį vakarą negalėsiu.

Noriu trumpai pasakyti apie 
savo sumanymą skristi per 
A11 antiką Lietuvon.

Tą mintį aš turėjau seniai, 
bet kuomet pernai Darius pa
siskelbė pirmas, tai aš buvau 
savo sumanymą atidėjęs. Aš 
gerai pažinojau Darių, Jisai 
padarė puikų rekordą skris
damas per Atlantiką. Viso pa
saulio spauda pripažino jį vie
nu didžiausių didvyrių aviaci
jos istorijoje.

Dariaus vardas visuomet pa
siliks Amerikos lietuvių ir 
Lietuvos žmonių atmintyje.

Mano sumanymas lėkti atei
nančią vasarą į Kauną bus pa
švęstas Dariaus ir Girėno at
minčiai pagerbti. Aš bandy
siu jų dviejų daip garbingai 
pradėtą žygį pabaigti.

Žinoma, aš negaliu to pada
ryti vienas. Man reikalinga 
visuomenės pagalba.

Chicagojc jau.. susiorganiza
vo Amerikos Lietuvių Tranzat- 
lantinio Skridimo Sąjunga, 
kuri rengia aviacijos dienas ir 
kitokiais budais stengiasi su
kelti pinigų šitam skridimui.

Orlaivis, kuriuo aš ketinu 
skristi į Kauną, bus Lockheed 
pušies. Tai tos pačios rųšies 
mąšina, kokią vartojo Wiley 
Post, skrisdamas aplink pa
saulį. Ją nusipirkti ir pilnai 
paruošti tranzatlaitiniam skri
dimui, kaip aš apskaičiuoju, 
bus galima už kokius 12 iki 
15 tūkstančių dolerių.

Tai stambi suma pinigų vie
nam žmogui, bet aš tikiu, kad 
visuomene ją gali be didelio 
vaj*go sukelti, — jeigu tik pri
sidėtų prie šio reikalo visi, kti- 
riems rupi, kad Dariaus ir Gi
rėno žygis butų užbaigtas.

šis sumanymas neturi nie
ko bendro su politika, nei su I 
partijomis. Todėl visi jį gali 
paremti.

Man per šias kelias dienas 
besilankant kolonijose, visi siti 
kuo tik susitikau, be partijų 
ir pažvalgų skirtumo,- reiškė 
pritarimą ir žadėjo paramą. O 
chieagiečiai savo skaitlingu 
atslankymu į Lietuvių Aviaci
jos Dieną rugsėjo 24-tą, pada
rė pradžią. ,

Taigi dėkoju nuo širdies vi
siems Chicagos lietuviams už 
tą paramą, kurią .jie yra jau 
davę iki šiol, ir kviečiu visus 
į talką, idant ateinančią vasa
rą LITUANICA ANTROJI 
galėtų nuo jūsų ir nuo visų 
Amęrikos, .lietuvių < p^veikįpt

“Gydytojas Levinskas atra
do, kad žmonių inteligentiš 
kurną galima pažinti iš jų api 
kaklių — kuo žemesnis api 
kaklis, tuo aukštesnis inteli 
gentiškumas”.

"Kuo yra gydytojas Lc 
vinas?**

“Žmogus su aukštu apikak

J. R. James-Janušauskas, 
tinMMiMliižfaHU'iii .iliiiii ii, Hhilli.l utoi<.... .UMiiti..

Pleg: “Koks pardavėjas 
Tair?”

žmogus, 
darau gerai 
beliko toks kelias

• t

u.................... -M Ii1-1*1 m imi.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams __
Pusei metu ____ ...___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ———
Savaitei aou

Mėnesiui ____ _____ —----- — 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 

paštui
Metams --------------------------- $7.00
Pusei metu _____ ________ - 8.50
Trims mėnesiams____ ____ - 1.75
Dviem mėnesiams •MMMHtoeeaaaae****** 1 •25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur trisieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metu •■•••••••••••••••••••••••••••••e 00
Trims mėnesiams —_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

par 
duos aidą kurčiam ir nebyliui 
žmogui.”

Kaip Buvo Ruošiamos
Parodos “Prie Ruskio”... 

(Pagal rašytojo Eugenijaus Čirikovo apibraižą “Progresas*’)

Akyvas darbdavys: “AŠ da
bar nežinau, ar aš turėsiu pa 
kankamai darBo tamstai”.

Darbo ieškąs: “O, tas vis 
tiek, kad tik mokestis butų 
patenkinamas”.
(“Walthamstow Buoardian”).

“Tamsta sakei man, jog tam
sta skaitei Šio ryto laikraš
čiuose, kad Džonas, vaidyla, 
nusilaužč koją, o dabar aš ką 
tik mačiau jį puikiai vaikš
čiojantį**.

“O! Matomai, jis dar ne
skaitė rytinių laikraščių”.

(“Midland Daily Tribūne”).
aniiri m <

“Ar tamsta paskolinsi man 
10 markių?**

“Jaunuoli, pinigų i 
mas ardo bičiulystę ir 
ke neturi būti išardyta 
markių*’,

"Tuoniet paskolink 
20 markių”.

(“Fliegende Blaetter”,
Mucnich)
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savo. O kai jie 
kas per dalykas 
Nazaras įgaudavo 
ir tik imdavo pasakoti:

—Meitėlį, pavyzdžiui, rodo... 
Na, te velnias jį griebia, kiek 
meili- pasaulyje gyvenu, o to
kio miškinės dvasios nebuvau 
matęs!... Ten, reiškia, muzika 
gaudžia, linksminasi... Na, . ir 
. l.*"i . ......................-y-' '■ i......... .i*'^ll»j.......................... ■ ------------------ , -

KM KURIEMS BANKININKAMS DAROSI KARŠTA

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside o£ Chicago 
$8.00 per year in Chicago
8c per copy ______
Entared as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

meitėlis! Ach tu 
jėga!...

—O kaip dėl apdovanoji* 
mų?...

—Kokie apdovanojimai Į.*, 
Klausiau aš.>. štai tam pačam 
meitėliui, te velnias jį smau
gia, ir duos, sako, apdovanot 
jimą!...

—Na?.., Ką tu kalbi!L,
—Kas juos žino: man taip 

mieste pasakojo,.. Meitėliui.,» 
I tam pačiam... aukso medalį, 

laikas!sako... Ach/teėda juos musės 
su uodais!,..

Ir visi netvėrė juokais, ne
žiūrint kariaus nustvilimo...

O Nazaras, pasakodamas 
apie parodą, visuomet iškryp* 
davo į meitėlį... Paroda ir 
meitėlis jo vaizduotėje, o pas
kui ir visų Pakalnės kaimo 
gyventojų vaizduotėje, susilie
jo į vieną neskiriamą daly-



gerais lai

r/WWE>

skrai

Lietuves Akušeres
p-ia

Grabonai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

Advokatai

KRAFT

natūrai

9199

URGAS

tijūną tuo pačia vardu)

Lietuvių Advokatų 
Draugija priėmė sve

čia p. W. Howard

Howard 
draugijos 

surengė

has 
flavor!

Chicago Centralinės 
Kuopos darbuotė

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

Užims tarnyba piloto 
dys ir vežios keleivius Cent 
ral Amerikoje.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Apart tariamų 
bus įdomus 

kalbės Dr. T. pun-
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th U Haltted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nno 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

J. J. BAGDONAS
Lietuviu Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aehland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rockuell St. 
Tel Republic 9723

Atidarymas Jauni 
mo Draugijos

Vahndoa: Nuo. 2t iki 1 vsd* dieną 
1 nuo 7 iki 8 vąl. vak.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Daktaras V. A. Šimkus 
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 Haltted Street 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boukvard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Garsus lakūnas Įeit. 
F. Vaitkus išvažiavo 

Ganai Zone, 
Panamon

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL:. Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėiioj pagal Sutarimu 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

vistio- 
kad lietuvis turi užtek- 

savo 
o jam tų

tas bei prakalbas jųjų išaiš- 
kinjnilii. Ji kviečia buvusius 
draugus darbuotojus ir naujus 
ateiti ir prisidėti prie to dar
bo. — Nosius.

spalių 4 d., 
Lietuvių Advokatų 
pirmininkas, John 

sukvietė būrį lietu- 
del pagerbimo 
E. J. Howard, 
South Boston,

šį sezonų pa- 
aktyvumo ir 
gana platų 
depresija*' ir 
ekonominiai,

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Chicagos Liet. Drau 
gijos S. P. susi

rinkimas

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Deatbotn St.,Roome 143 b-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Street 

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

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

O įranga tik 35 centai asme 
niui. H. S.

American Cheese
(packaged, paeteurized)

išvažiuosiant į Ca- 
— Panamą. “Kiek aš 
parodyt lietuviams 

skraidymo 
neužtenka. Bet rei-

iaugiau Ne
rengti apart 
, Mes chica- 

muzika-
Vienok yra

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

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

aviacijos 
pagarsėjo 
skraidydamas 
“naikintuvais’* 
rie lekia 200 
per valandą, šiomis dienomis 
išvažiavo j Ganai Zone, Pana
mą, kur jis buvo specialiai 
kviestas komercialės orlaivių 
kompanijos užimti tarnybą la
kūno piloto ir vežiot kelei
vius tarp Canal Zone ir Cent
ral Amerikos.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europot ir vėl praktikuoja 
i

VALANDOS: HM 2 A
7-9 P. M.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

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

4442 South Weitern Avenue
Tel. Lafayette 4146 

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

Lietuvis lakūnas leitenantas 
Feliksas Vaitkus, kuris 1930 
m. baigė Texas valstijoj karo 

mokyklą ir plačiai) 
orlaivininkystėj,’ 

metus ir pusę 
aeroplanais, ku- 
mylių greitumo

YOUR Etftd
Night and Moming to kecp 
thetn Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eyc Beauty" Book

Marine Co„ Dept. II. S.,9 E. Ohio St., Chkago

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Leit. F. Vaitkus plačiai pa
garsėjo ir tarp lietuvių, kai jis 
“Aviacijos Dienoj” prieš 15,- 
000 žmonių, susirinkusių For
do aerodrome skraidė ir darė 
visų visokiausius pratimus 
virš debesų. Tuoin jis pasi
rodė prieš didžiulę minią 
žmonių, turintis didelį patyri
mą ore skraidyti, ir vartytis 
geriau nė paukštis.

Tas reiškia, kad jis parodė 
ir svetimtaučiams, kad lietu
vių tautos žmones tai nėra ko
kie nikštukai bet žmones ku
pini ambicijų bei pasiryžimo 
remti kiekvieną žygį, kuri da
ro lietuvis drąsuolis reik a’u 
tobulinimo orlaivininkystės.

Tas jo ir kitų lakūnų nepa
prastas išsilavinimas valdyti 
lėktuvo vairą,-- parodė, kad 
tarp lietuvių randas ir dau
giau kompetentiškų lakūnų, 
kurie ateityje galės netik pa
tįs skristi per platų Atlanto 
vandenyną į Lietuvą, bet neš
tis kartu ir tuos entuziastus, 
kurie dabar remia pirmtakunų 
žygius.

Tuos nepaprastus pratimus 
Aviacijos Dienoj Juozas Janu
šauskas. Vaitkus ir kiti lakū
nai darė ne vien, kad publi
kai suteikti gražų vaizdą, bet 
tuo labiau, kad įtikint 
menę, 
tinai sugabumo valdyti 
sparnus padangėj 
sparnų reikia tvirtų ir jis lėks 
tūkstančius mylių oro keliais 
į musų tėvynę Lietuvą.

“Aviacijos vystymuisi ribų 
nėra”, pareiškė leitenantas 
Vaitkus Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos pirmininkui A. Karta- 
nui, prieš 
nal Zone 
galėjau 
Aviacijos Dienoj 
gabumų 
kia daugiau siudijuot naviga
ciją. IrMais sumetimais va
žiuoju į Panamą, kur aš turė
siu daugiau progų skraidyda
mas virš Atlantiko aiškiau pa
tirt navigaciją. Bet su jumis 
pasilieka žymus lakūnas Juo
zas Janušauskas, kuriam dau
giau nieko nereikia tik tvirtų

Joniškiečių Kliubo vakaras 
su šokiais, dainomis ir persta
tymu, kaip žinia, įvyks spalių 
įnėn. 29 d. Geo. Krenčiaus 
svetainėje, 4600 So. Wood St. 
Jame, apart muzikalio progra- 
mo, bus sulošta vieno veiksmo 
labai juokinga komedija var
du “Šalaputris” ir man teko 
jau būti keturiose repeticijise 
ir matyti lošėjus. Teatro ve
teranas B. Vaitekūnas,’ kuris 
režisoriauja šiam veikaliukui 
netik pats daug juoko padaro, 
bet taippat ir kiti lošėjai. Di
delius pliusas tenka atiduoti 
jaunuoliui Juozui Poškai, ku
ris prisidėjo prie Joniškiečių. 
Jis yra netik gabus lošėjas, bet 
taippat ir puikus dainininkas, 
jiedu abu su p-lc Ančiute dai
nuos duetą Joniškiečių kliubo 
parengime. Taippat dainuos 
cicerietė p-ia Dočkiene ir kiti. 
Akompanuos J. Steponavičius. 
Scenoje naujas šviesas (flood- 
lights) prirengs p. Vaitekūno 
sūnūs, šiame Joniškiečių va
kare bus moderniškumo, nepa
prastumo, daug juokų, links
mų dainų ir šaunios muzikos.

LSjS. Chicagos Centralinė 
Kuopa šį metą rodo nemažai 
veiklumo, palyginus su praė
jusiais kėliais metais, atlaike 
nemažą skaičių sėkmingų mi
tingų, surengė šaunų .bankietą 
15 d. liepos laike LSS. konfe
rencijos Universal kliube, tu- 
rėjo skaitlingą išvažiavimą 
Spaičio miške, W i 1 lo w 
Springs, rugpiučio mėnesį ir 
gražų draugišką vakarėlį su 
bunco ir mažu programų 23 
d. rugsėjo vėl Universal kliu
be. Šis buvo irgi gana skait
lingas ir patenkinantis.

Teatras.

senojoj vietoj.
“ “ 2-6 P. M<

Sekmadieniais it ketvirta- 
, dieniais pagal susitarimą.

3335 So. r ’ ’
Td. BOUL

les lietuvių jaunimo rateliuose.
Vakaro bėgyje Draugijos 

mergaites pardavinėjo trispal
vius, ir visos aukos buvo įteik
tos p. Kartanui, Janušausko 
Skridimo Fondui.—Murza.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Rytoj, spalio 10 d., Masonic 
Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St., įvyksta Draugijos 
susirinkimas 
Draugijas reikalų 
programas 
dūlis, dainuos St. Rimkus, pia
ną akomponuos p-lė Briedžiu te 
Pradžia susirinkimo 7:30 v. v

Ch. Liet. Draugijos S. P. se 
kretorius P. Galskis, 1739 So 
Halsted St.

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

DHL Ae ROTU
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialietae odoe ligų it veneriikų ligų

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 S o. Catifornia Avė.

Telefonas Republic 7868

sparnų ir jis nuskris į Lietu
vą ir praves kelią per audrin
gas erdves* kuriuo ateityje 
pieš galėsime pasekti’*. .

Tikrai linksma žinia, kad 
tarp lietuvių randas daugiau 
ir daugiau aviatorių, kurie 
siekias iki aukščiausio išsito- 
bulinimo laipsnio.

— F. Bulaiv.

Trečiadienyje. 
1933 m. 
Draugijos 
T. Zuris, 
vių advokatų 
svečio, William 
Atty.-at-Law, iš 
Massachusetts.

Advokatas ir 
priimė viršminėtos 
grupė narių, kurie 
pietus valgykloje Chicago Bar 
Association.

Yra apgailestaujama, kad ne 
visi advokatai dalyvavo šitoj 
puotoj dėl pagarbos svečių. 
Per valandą ir pusę laiko, jie 
labai linksmai laiką praleido 
su savo draugais advokatais ir 
didžiavosi Lietuvių Advokatų 
Draugijos nuveikimu. Taip 
pat, kad lietuviai Chicagoje 
turi tokį didelį skaičių lietu
vių advokatų.

Ponas Howard ir jo mote
ris yra labai malonus ir pa
traukiami žmones. Iš jų kal
bų galima spręsti, kad jie yra 
pasekmingi savo gyvenime ir 
tarpe lietuvių atlieka naudin
gą ir pageidaujamą darbą.

Apgailestaujama, kad tiktai 
šie advokatai dalyvavo: Adv. 
Borden; Adv. Zuris; Adv. 
Grish; Asst. State’s Attorney 
Kai; ir Adv. Peters.

Korespondentas.
Ret. 6600 South Arteuan Avenae 

Phone Prospect 6 659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Seniausi Lietuviu Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypaviškas. patarnavimas yra .patenkinęs tųfcstančius beVėik 30 

mętų» 
varomą 
pumu laidotuvėse,

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
w Pbysical Therapy
afcf Midvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

Laeliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu- busite užganėdinti 
Tek Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

Ofiso Tel» Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Kampas 31st Street 
Valv: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 ▼. V< 

Nedėliomis it šventadieniais 10—12

Dabar, artinantis žiemos se
zonui, kuopa imasi už dides
nių darbų. Kaip ir .kas me
tas, kuopa vis surengdavo vie 
rią šaunų muzikalį vakarą ir 
visuomet turėdavo pasiseki
mą, užpildydavo Lietuvių Au
ditoriją, taip ir šį metą yra 
rengiamasi prie didelio vaka
ro apie pabaigą lapkričio mė
nesio, bet, šį metą vietoje mu
zikalio bus patiektas teatralis 
programas. Paskutiniais lai
kais Chicagoje ‘ < 
kas nebandoma . 
muzikalių vakarų 
giečiai praturtėjome 
lėmis spėkomis 
jaučiamas lig išsiilgimas se-| 
nom taip pamėgtų teatralių 
perstatymų. Turime gabių ve
teranų lošėjų. Spėkų netrūks
ta, turime publikos pagcida-| 
vinių, bet kodėl nesurengti 
pamainai teatrą? Veikalas pa
sirinkta vienas populiariškiau 
siu, — h’ijų aktų komedija 
“Audra Giedroje”. Ji yra ypa
tingai linksima ir užimanti. 
Apie dalyvius lošime netenka 
daug kalbėti, Užteks1 paminėti 
tik vardai. Režisuęti ėmėsi 
Kl. Jurgelionis. Vaidiloms da
lyvaus: p. p. Gugienė,. Mille- 
rienė, dramatistė Eufrozina 
Mikužiutė, Gulbiniene, B. Vai
tekūnas, Kemėšis, Stasiūnas, 
Rypkcvičia. Kas nėra matęs

jų lošiant senais 
kais, ir kas nenorėtų vėl juos 
matyti scenoje?

Paskiau apie viduržiemį 
manoma imtis antro, didesnio 
veikalo pastatymu. Bet apie 
tai dar anksti kalbėti.

Chicagos Centralinė kuopa 
yra nusistačiusi 
rodyti daugiau 
yra užsibriežusi 
programą. Nors 
nuvargino mus 
bet 'dvasioje jaučiamės sustip 
rėję. Ypač šiais lakais socia
listinės kultūros darbas šaiv 
kia visus prie vienybės ir at
sidėjimo. Reikia organizuotis, 
reikia šviestis ir ieškoti atsa
kymo į šių laikų iškeltus nau
jus visuomeninius klausimus. 
L. S. Si Centralinė kuopa rū
pinasi tuomi ir rengs paskai-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas pęr 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas k Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan Si. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai .

OFISAS 
4729 South Aehland Avė., 2 laboe 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn A'venue 
. CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Inčorporated 

LIETUVIŲ GRĄBORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

A KRAFT-PHENK PRODUCT

h jį

Telefonas Yards U99*

Dr. MAURICE KABN
4631 South Aehland Avenue 

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

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

Tel Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL,

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai, — 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

Šetadieniais sulig sutarties.

Tel. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktinu Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai____
Pbonc Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milufaukee Avenue 

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

Nedėiioj pagal sutarti

Ofiso tel. Lafayette 703!

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

ĮSTAIGA CHICAGOJE t '
J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.
J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

turi įrengęs grabų dirbtuvę.
Puikiausios, moderniškai {rengtos trys koplyčios su 

vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Viii Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL,

šeštadienyj įvyko oficialis 
atidarymas Lietuvių Jaunimo 
Draugijos, Universal Klube. 
Ponas A. Kartanas, pirminin
kas Transatlantinio Skridimo 
Fondo, atidarė prpgramą trum
pa prakalbėle, kurioje davė 
susirinkusiems progos geriau su
sipažinti su James-Janušausko 
planais, jo gyyępjmu. ti.

Susirinkusių tarpe buvo ke
letas, žymesnių Chicagos lietu
vių, jų tarpe p. Grigaitis ir p. 
Rypkevičius.

Programas buvo įvairus, gra
žus. Ypatingai pasižymėjo V. 
Beliajus ir Michplė Gamboni, 
šokėjai; Elena' VeSpenderaite 
ir Vera Stradomskaitė, daini
ninkės, gerai žinomos chicagie- 
čiams; ir Bronius Bruknis, ko- 
medijantas, kuris visus pajuo- 
kino savo Lietuvos keliones į- 
spudžiais. Draugijos nariai pa
rodė, kad jų tarpe randasi daug 
talento ir kad, laikui bėgant. 
Draugija stos į pirmutines ei-

- Vienintėlii Lietuvis Graborius r vantojAntis modernišku elektros 
karaboną su ščninėm durim. — Jeigu, didžiuojatės dailumu, ir tau«.

—•pašaukite. ' <' ■ ■ ; :• ■ d.. H
REPUBLIC 83.4'0,j^.persiriljirib^to.; / . ' '-į į1’ ' -ik

Juozapas Eudeikis ir Tavas
' 5340 So. Kedzie Ave.>

Visi telefonai: REPUBUC 8340
(Neturime sąryšių

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DU MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni ir patogesnę vietą 

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

ir nno 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monro® St., prie Gark 
Telsfona. State 7600; Vatan&e &—B

W. Sidet 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedSlo. Beredoe ir PStnyčioa valu 0 1M » 

Telefonu Omai O1BS
Narnėk S459 3. Rockwell Stroot 

Otarntaku. Ketverao te SuMtae vefc. 7 iki B

Lietuviai Daktarai
A. MONTVHH M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597



NAUJIENOS,

PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADS
Viso

RADIO
For Rent2649 West 43rd Street

Kompanijos

MADOS MADOSMADOS

270.25

MORTGAGE BAMKERS147.30

210.00

100.00

JŪSŲ PROGA!
Viso

CLASSIFIEDADS

sezo-

KO JUS ĮAUKI ATE?
išro

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.
per krutinę

PASAUKITE

CANAL 8500(Adresas)

Dėl gandų apie P. P 
Lietuvių Dienos Ko- 
mitetą ir įplaukas

15.16
32.00

PROGRESS FURN1TURE
RADIO PROGRAMAS

■ ? X' ’■ ■

Prisirašykite j musų spulką 

TBL. LAFAYETTE 1083

$14.00
13.99

nui. 
site

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

Ryt paskelbs Lietu 
vių Aviacijos Die

nos saskaita

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen S tu d.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

REAL ESTATE
.Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ, AGENTŪRA

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

RENDON restaurantas, se
nai įsteigtas, kampinis, moder
niški įtaisymai, puiki vieta dėl 
alaus. Turiu parduoti dėl silp
nos sveikatos. Renda nebrangi.

3759 So. California Avė.

(žymus namai originalio ir vie

PASIKLAUSYKITE ŠĮ VARA 
RĄ LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMO

skirtas lakūno 
Janušausko tranzatlantinės 
liones finansavimui.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS Barberis. darbas šte 
davas. turi mokėti anglų kalbą, nese 
nesnis kaip 35.

4182 Archer Avė.

Praeito ketvirtadienio Pro- 
gress Fjirniture^ Kompanijos 
programas tiarai pavyko. Tas 
Progresso Vyrų kvartetas it 
jo sutartinas dainavimas ro
dos glostyte glostė klausytojų 
ausis. Progress pranešėjas Jo
nas Romanas taipgi padaina
vo gražų dainelę, “Vieversė-

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

8 vai. ryte ir 1:00 po piet.
WAAF, 920 K., 1130 v.p.p.

KETVERGAIS: WHFC,Z 1420 K., 
7:30 valandą Vakaro.

i <MAiii7Tis^iwrsrMUMniinranMMUMU^MMnNlMi

Pastangomis Peoples Fumi- 
ture Co. krautuvių, šiandie nuo 
7 iki 8 vai. vakare iš stoties 
WGES., 1360 kilocycles, bus 
transliuojamas jdomus ir gra
žus /programas, kuris susidės 
iš rinkinių dainų ir pasižymė
jusių dainininkų. Ap‘ie sveika
tų kalbės Dr. Vinskunas, M. D., 
ir bus kitų kalbėtojų; o prie 
to Peoples akordinistų duetas 
palinksmins klausytojus su 
šaunia ir gražia akordinų mu
zika. Todėl nepamirškite pa
siklausyti.—N. ?

IŠRENDUOSIU farmą prie pat Chi 
cagos ant Joliet Road 4 ir 79 St. Ge 
ra vieta dėl biznio.

4357 Wentworth Avė.

ši atskaita nepadaro visos 
Lietuvių Dienos Komiteto apy
vartos, nes pinigai ėjo ir per 
kai kurių kitų asmenų rahkas, 
kaip niinėjau kitoje vietoje. 
Atskaita paduoda tik tuos pi
nigus, kuriuos aš priėmiau ir 
išleidau, ši atskaita buvo pri
duota komiteto iždininkui p. 
A. šliakiu kiek laiko atgal, bet 
kadangi visų komiteto narių 
susirinkimas ikišiol neįvyko 
(jį turi sušaukti pirmininkas 
arba jo pavaduotojas), tai ji 
nebuvo paskelbta spaudoje — 
nuo komiteto.

Skirtumas 205.00

Vakar, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvykusiose Ameri
kos Lietuvių Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos prakalbose, 
buvo paskelbta Aviacijos Die
nos atskaita. Kaip žinoma, ji 
įvyko rūgs. 24 d., Lansing- 
Ford airporte, Lansing, III.

Ta pati smulkmeniška atskai
ta bus paskelbta rytojaus “Nau
jienų” numeryje. Visas pelnas, 
atmokėjus įvairias išlaidas pa-

James-

liai Čiulba”, ir taipgi buvo 
gražios rekordų reprodukci
jos su keletu svarbių praneši
mų. Taip ir užsibaigė tas šau
nus programas. Malonu būt 
girdėti greitu laiku tų vyrų 
kvartetų. Lauksim I

Klausytojas.

$650 CASH, 7 kambarių garo šildo
ma rezidencija, dalinai fomišiuota, di
delis cementuotas basemenms, apšildytas, 
šviesus garažas, yra vanduo, parduoda 
Navininkas $2700.

Tel. Englovood 8407

— du lotai — ge 
Halsted St. Savi 

į Chicagos pro

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

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 81^7

Norint gauti vienų ar daugiaus viršnu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotų 
blankutę ir jų išpildžius prisiųsti arba pri-, 
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mietų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę ir ad
resų. Kiekvieno pavyzdžio kuiną 15 centų.

\ ■ «. . 4 ■

GĮalima pasiųsti pinigus arba pašto ženk-, 
lėlius, kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: Naujienos, Pattėm Dept., 1789 
So. Halsted St., Chicago, III.

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietu
vos susirinkimas įvyks spalio 11 d. 8 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite į laiką pribūti, nes yra daug 
ką aptarti. Taipgi šiame susirinkime 
bus priėmamos moteris ir merginos, o 
draugų moteris bus priimamos be įsto- 
•jimo mokesčių, dar lieka 3 mėnesiai dėl 
draugų moterų. Valdyba.

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perktaustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

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

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.

Kadangi visuomenėje yra 
leidžiami įvairiausi paskalai 
apie mano asmenį ir Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienos 
finansus, šiuomi esu privers
tas pareikšti štai kų:

Nenorėdamas kelti jokių be
reikalingų nesusipratimų ir 
ginčų spaudoje ar kitur, iki 
šiol tylėjau, nekreipdamas jo
kios a lydos į visus šmeižtus 
ir užmetimus daromus mano 
adresu. Bet, kadangi paskuti
niu laiku piktų nori} žmonės 
pradėjo valkioti mano vardų 
be jokio atsižvelgimo į pado
rumų ir džentelmoniškumų, 
turiu Lietuvių Dienos reikalu 
prabilti.

Lietuvių Dienos komitetas 
dar neatgavo visų savo pini
gų iš įvairių galimų šaltinių 
ir dėl tos priežasties negalėjo 
įvykti paskutinis Komiteto su
sirinkimas visų finansų su
tvarkymui ir jokios galutinos 
atskaitos nebuvo galima su
daryti.

O tuo tarpu asmenys iš įvai
rių sferų leidžia gandus, kad 
aš “sunaudojęs visus Lietuvių 
Dienos pinigus savo asmeniš
kiems reikalams,” kad aš “iš
eikvojęs $800 Lietuvių Dienos 
pinigų”, kad aš “neatsiskaitęs 
su Komitetu,” ir kad aš “va
žiavęs į New Yorkų atostogų

lo prašo Lietuvos žmonės r 
tepataria Lietuvos baito

$1,295.27
' ■ F ’«

Kaip iš atskaitos pastebėsite 
aš pridėjau virš $200 savo pi
nigų, kad apmokėti įvairias iš
laidas surištas su “Lietuvių 
Dienos” ir su kitų komiteto 
įvykių surengimu, nes —- 

Išlaidos  . $1,295.27
įplaukos ........ '$1,090.05

Anglis
West Virginia Poco-

hontas Mine Run $6.65
Specialiai tik 1 savaitei iki 
Spalio 15 dienos; Pirm negu 
N. R. A. patvarkimas įeis ga
liom Garantuotos ir pilno 
svarumo.

Reguliarė kaina $7.65 
Telefonuokite

LAFayette 5717
B. GRIGAS, 

Wholesale Anglių Agentūra.

Crosley DU AL FOUR
19.50

Crosley DUAL FIVE
23.95

Crosley
DUAL SEVEN

’37.50
Lengvais 

Išmokėjimais .
Tokiomis kainomis, jau ne
apsimoka nei vienam lietu
viui būti be radio.

THE BRIDGEPORT . 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W; 33rd St., Chicago, III 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

PARSIDUODA RESTAURACIJA 
SU ALUM. 4 kambariai prie vietos. 
Priežastį patirsite atsišaukite 1435 So. 
Sangomon St., (netoli New Market).

ir privatiškais reikalais Lietu
vių Dienos komiteto sųskaiton, 
kuomet tikrenybėje aš važia
vau į Ncsv Yorkų gegužes mė
nesį “Naujienų” siunčiamas, 
kaipo korespondentas rašinėti 
apie lakūnų Dariaus ir Girėno 
prisiruošimų tranzatlantinei 
kelionei į Lietuvų ir prie tos 
pačios progos sutikau pavary
ti šiek-tiek propagandos už 
Lietuvių Dienų, paplatinti į- 
žangos bilietų ir, jei pasisektų 
surengti lietuvių parodų Pas. 
Parodos žemėse, gauti ekspo
natų. Lietuvių Dienos komi
tetas nei centu neprisidėjo 
prie tos kelionės apmokėjimo, 
ir, toliau, visas išlaidas, kurias 
turėjau New Yorke, ryšy Lie
tuvių Diena, padengiau iš sa
vo asmeniškų pinigų.

O kas link “pinigų sunau
dojimo asmeniškiems tiks
lams'* ir “išeikvojimo $800,” 
tai lai atskaita, kurių paduodu 
žemiau, kalba pati už save. 
Čia turiu pridurti, kad pini
gai neėjo per vien mano ran
kas. Be manęs, sekretoriaus, 
komitete buvo ir iždininkas ir 
finansų komisija. Per mano 
rankas ėjo tik dalis pinigų, d 
už visus pinigus, kuriuos pri
ėmiau, turiu kvitas, su man 
davusių pinigus asmenų pa
rašais. Toliau, už visus išmo
kėtus pinigus turiu sųskaitas 
ir bilas.

Per mano rankas perėjo' se
kamos sumos pinigų:

ĮPLAUKOS.
Gauta nuo p. šlakio, 

Dienos ižd. (saus. 6 ir 
geg. 12 d.................

įplaukos iš “Karalaitės
Šokių Įžangos”. .......

(Negrųžinta už bilietus 
Nuo alaus ir “puhch”

“Kar. šokiuose” ......
Už “Lietuvių Dienos*’

ženklus .....................
Už “Lietuvių Dienos” 

programus ...........
Įplaukos už garsinimus 

minus 25% komisas 
agęptams ..............

Gauta nuo p. J. P. Mic- 
keliuno ..................

Įvairios smulkios įplau
kos ............................. 33.25

..................  $1,090.05
IŠLAIDOS.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome bran
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Republic 5 730, Cbica-

Įvairios smulkios/ išlai
dos ...................  35.00

ši atskaita pasiųsta “Nau
jienoms”, Draugui”, “Sanda
rai” ir “Margučiui” su prašy
mu paskelbti jų kuogreičiau- 
sioje ateityje.

A. Vaivada
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Komiteto sekretorius.

A—2701. Išėjimui suknelė, su naujoviškom rankovėm ir atraktiviška bliuzka.
A—2517. Sejonelis skyrium nuo bliuzkos. Vienas iš praktiškiausių rūbų rudeniniam 
Turėdamos tokį rūbų mažiau pinigų išteisite ant valymo suknelės, nes bliuzkų pačios 
išplauti. ■
A—2784. Sporto suknelė. Bliuzka skyrium nuo sejono. Irgi praktiškas rūbas.
A—2779. Naujausios materijos sporto suknelė. Tinka prie darbo ir ant gatvės. Joje 

dysite labai plonute ir smagi.
A—3232. Juodo aksomo arba šilko suknelė su balta bliuzka. Ji tinka visokiai progai
A—2768. Raibos naujoviškos materijos sporto suknelė. Tokia dabar labai madoj, ypatingai 

mergaitėm j mokyklų eiti.

TIKRAS BARGENAS. Bučemė ir 
grosernė, labai geroj vietoj, kampinis 
storas, nėra kompeticijos. Su mainais 
neatsišaukite.

4357 Wentworth Avė.

Crosley
RADIO
ŠTAI

'‘NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Ęalsted St.,, Chicago, III?
Čia įdedu 15 cehtų ir . prašau atsiųsti man 

pavyzdį No.
Mieros

’ J (Miestas ir valstija)
■y • ■ •

Real Ėstate For Sale 
Namai-ŽemžPardaviinui

PARDUOSIU 7 flatų namą ar mai
nysiu ant mažesnio namo, ar farmos 
arti Chicagos, 1307 W. 69 St.

Exchange—Mainai
SO. CHICAGO HEIGHTS 

Bizniavas kampinis namas su^ saliu 
nu ir pagyvenimu 
rpj vietoj ——— prie 
ninkas nori mainyti 
pertę tinkamą dėl saliuno.

Atsišaukit po num.
2600 Jackson Avė., 
So. Cbicago Heights 

i, arba telefonuokite

Už laiškus ir konvertus su 
Komiteto vardu ...

Telegramai ir kabeliai 
Cuneo Press ir kitiems už 

programų ir klišes .... 330.67
Spaudos darbai, įvairios 

klišės, matricos ....... 69.76
Molly Kelly, Ine. už “Ka

ralaitės” ir Svitos 
rubus .....................  168.30

F. W. Black and Co., už 
pakvietimus konsulams, 
Chicagoje .............. 27.50

Lovick’s už gėles  ...... 15.00
Už Knickerbocker šokių 

salę “Kar. šokiams” 125.00
[Depozitas Knickerbocker

Hotel už salę ban- 
kietui ......................... 25.00

Už alų ir “punch” “Kar.
šokiuose” .................. 37.50'

Orkestras “Karalaifės”
Šokiams ..............   50.00

Įvairios smulkios išlaidos 
prie parengimų .. 1.... 12.00

American Express Co. ... 3.19
Krovinių siuntimas per 

paštų ’.........    9.20
Universal Club Už salę 

chorvedžių susirinkimui
A. C. Rehberger Co. už 

taures “sveikiausiems” 
Vaikams” ................

J. Babravičiui ........... ...
Lietuvių Dienos orkestro 

išlaidos, gaidos, orkes- 
tracija, ete................. 52.00

Perduota “Lietuvių Die
nos Bankieto” sųskaiton 67.00

Balfour Co. už ženklus 100.00
Pašto ženklai laiškams,

2-ros kl. siuntiniams, 
ete................................   27.00

Telefonas ........................... 6.50
Transportacija, “truck- 

ing”, etė....................... 14.50
Lietuvių Dienos išlaidos

Pasaulinėje Parodoje 39.00
Alus ir užkandžiai anglų 

laikraščių reporteriams
I ir fotografams 3.00

Business Service 
_ JElįsnib Patnrnayimaii_______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namą sa
vininkams reikale nesusipratimą su ren- 
dauninkais. Maža narini mokestis. Exper> 
tą patarimas visose namą savininką u 
rendatininką reikalais. Mp neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes esame jau lino adresu viri 40 metų

..........
(Vardas ir pavardė)

Personai
Asmenų Ieško ___

NORĖČIAU sueiti su giminėms it 
draugais Chicagoje. Esu atvykęs iš Pbi- 
ladelphijoš, paeinu iš Pavandenio mie
stelio, Varnių valsčiaus. Juozas Yankus, 
3139 Emerald Avė., 3-čios lubos iš už
pakalio.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ESU patyrus virėja, noriu gauti dar
bą dienom J arba naktim* Klauskit 
Anna Cook, CanaI 2829.

' Business Chąnces
< Pargavimuii jBintiąi

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios mados, 
4 kambariai prie vietos, priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite 2346 W. 
69 St. (arti Western Avė.).

Furniture & Fixtures 
Rakandai •Įtaiaai

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

....
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