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Austrijos Diktatorius 
Puola Socialistus

Uždaręs socialistų chorą. Uždraudė parda
vinėti socialistų dienrašti Arbeiter Zeitung.

Šaukiama partijos konferencija
VIENNA, sp. 10__ šiandie kilo riaušės Viennos darbininkų

kvartaluose. Daug žmonių suimta. Neramumai pasireiškė ir ki
tose vietose.

Niekurių tvirtinama, kad ir pati socialistų partija busianti 
uždaryta ir kad ateinantį šeštadienį šaukiamas susirinkimas bu
siąs išardytas.

VIENNA, sp.* 10.—Kanclerio 
Dollfuss valdžia, suvaldžiusi na
cius ir pasmaugusi kitas par
tijas, dabar pradėjo pulti so
cialdemokratus.

Vakar valdžia uždarė plačiai 
žinomą Darbininkų Dainavimo 
Draugiją, kuri turi 600 narių ir 
kuri pereitą sekmadienį atšven
tė 40 metų sukaktuves dideliu 
masiniu susirikimu, kuriame 
kalbėjo Viennos meras socialis
tas Kari Seitz.

šiandie gi valdžia per visą 
mėnesio laiką uždraudė viešai 
pardavinėti daug sykių baustą 
socialistų dienraštį Arbeiter 
Zeitung. Laikraštis galės būti 
siuntinėjamas paštu tiktai re
guliariems prenumeratoriams, 
bet ir už siuntimą paštu rei
kės mokėti dvigubą kainą.

Po policijos priežiūra šįryt 
prenumeratoriams liko išsiųsta 
60,000 dienraščio kopijų. Siun
tinėjimas per paštą tęsis vieną 
mėnesį... - . - ---

Soicaldemokratų patrijos pil

Japonija reikalau-(Nuodingomis dujo 
sianti, kad Rusija mis puola plieno lie 

atsiprašytų jiklų streikierius
Pyksta, kad Rusija paskelbė, 

jog Japonija taikosi pasi
grobti Chinijos Rytų geležin
kelį

TOKIO, sp. 10.—Tokio yra 
labai pasipiktinęs tuo, kad Ru
sija paskelbė slaptus dokumen
tus, kurie parodo, kad Japonija 
taikosi pasigrobti Chinijos Ry
tų geležinkelį. Valdžia nežino 
dabar nė ko stvertis, nors už
sienio reikalų ministerija yra 
pasiryžusi veikti.

Manoma pasiųsti Rusijai ašt
rų protestą. Užsienio reikalų 
ministerija mano reikalauti, 
kad Rusija atsiprašytų ir at
šauktų paskelbtuosius dokumen
tus. Taipgi manoma reikalau
ti deportuoti rusų korespon
dentą Aleksei Nagi, kuris iš
siuntinėjo pilną dokumentų te
kstą visiems japonų laikraš
čiams. Nagi busiąs kaltinamas 
už bandymą ardyti tvarką ir 
ramumą.

WASHINGTON, sp. lO.-Fi- 
nansiniai ekspertai baigia ruoš
ti galutinus planus paliuosavi- 
mui pinigų uždarytuose nacio- 
nal’uose bankuose. Tikimąsi, 
kad gal jau rytoj tas planas 
bus viešai paskelbtas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: . ..

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
mažai permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 5> 
17.

Kaina 3c

domoji taryba šaukia “nepa
prastai konfidencialę” partijos 
sesiją, kuri prasidės ateinantį 
šeštadienį ir kurioje kalbės Bel
gijos ir Francijos socialistų 
vadai Vandervelde ir Leon 
Blum.

Prasideda protesto streikai
Protesto streikai jau kilo 

Fiat automobilių dirbtuvėse, 
taipgi gaso dirbtuvėse Viennos 
priemiesty. Darbininkų unijų 
vadai bando darbininkus pri
kalbinti gryšti į darbą ir palū
kėti griežtesnių valdžios žings
nių ir bendro darbininkų vei
kimo.
Ir čechija varžo politinę laisvę

Gautomis čia žiniomis, ir Če- 
choslovakija stvėrėsi varžyti 
politinių partijų veikimą.

čechij.Os valdžia paskelbė, 
kad rinkimuose dalyvauti bus 
leista tik toms politinėms par
tijoms, kurių nusistatymas lin
kui dabartinės valstybės ir jos 
tvarkos yra “pozityvus“.

WEIRT()N, W. Va., sp. 10.- 
Valstijos policija paleido kelias 
ašarinių dujų bombas į kelių 
tūkstančių streikierių minią 
prie Weirton Steel Co. liejik- 
lų, kurios šiandie bandė atsi
daryti pagelba 'streiklaužių.

Streikieriai nuo dujų bombų 
greitai išbėgiojo, bet paskui 
vėl sugryžo prie liejiklų jas 
pikietuoti.

~ * *

21 pasigendama pa
skendus graikų 

laivui
NORFOLK, Va., sp. 10.—21 

žmogaus iš įgulos pasigendama 
pereitą šeštadienį už 600 mylių 
nuto North Carolina paskendus 
graikų tavoriniam laivui An- 
noula. Kitiems laivams įsaky
ta ieškoti prapuplusių.

VARŠAVA, sp. 10. — Len
kijos prezidentas Ignac Mosčio
ki, 65 m., apsivedė su buvusia 
savo žmonos privatine sekreto
re, dar jauna Mare Dobrzans- 
ka, buvusia karininko žmona, 
šliubą jiems davė kardinolas 
Kakowski. Moscicki žmona mi
rė pernai.

PARYŽIUS, sp. 10.— Frart- 
cija numato valdžios išlaidas 
sekamiems metams sumažinti 
43,738,000 frankų (apie $2,- 
600,000). Išlaidos sieksiančios 
54,44Ž,952,000 frankų (apie 
$3,000,000,000).

HOUCTON, Tex., sp. 10. — 
Iš pavydo dėl mergaitės, Ro- 
bert Rutledge, 12 metų vaikas, 
pašovė savo draugą Sayers, 14 
m. vaiką.

Chicago, DU Trečiadienis, Spalių-October 11 d., 1933

Apdegę
valyti. Ugnis taip greit juos užklupo, kad jie nespėjo išsigelbėti.

Ką bankieriai daro, 
kad nereikėtų 
taksų mokėti

WASHINGTON, sp. 10. — 
Ernest Bell Tracy, preziden
tas dviejų Dillon, Read & Co. 
(privatinių bankierių) kontro
liuojamų investmentų komp., 
senato bankiniam komitetui 
prisipažino, kad Dillon firma 
1929 m. pirko nuo saviškių daug 
geležinkelių Šerų, kuriuos per 
tuos pačius žmones už dviejų 
dienų pardavė su dideliais nuo
stoliais. Tas Šerų pirkimas ir 
pardavimąąt. buvo padarytą^ vie
natiniu tįkslu, kgį tuoę nuo
stolius galėtų nurašyti huo tų 
metų pelno ir kad todėl nerei
kėtų mokėti pajamų taksų.

Nuo spalio 17 d. senato ko
mitetas pradus tirti Chase Na
tional Bank ir jo valdomos Se- 
curities Corp. veikimą.

Brazilija s u d e g ino 
kavos už $200,000.000

I

NEW YORK, sp. 10. —New 
York Coffee and Sugar Ex- 
change paskelbė, kad Brazilija 
ikišiol sudegino jau 3,050,124,- 
000 svarų kavos, vertes $200,- 
000,000, kad sumažinti kavos 
perteklių ir tuo pakelti kavos 
kainas. Sudegintos kavos kie
kis yra didesnis, negu visas pa
saulis suvartoja kavos į metus 
laiko. Bet vistiek Brazilijos 
sandėliuose dar liko 15,000,- 
000 maišų kavos.

Smerkia mokyklų 
veikimo siaurinimą
WASHINGTON, sp. 10. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija priėmė rezoliuciją, 
kuri aštriai pasmerkia visoje 
šalyje vedamą, po priedanga 
ekonomijos, mokyklų veikimo 
siaurinimą.

Rezoliucija sako, kad tokis 
siaurinįmas veda prie visiško 
panaikinimo nemokamų mokyk
lų ir reikalauja, kad mpkyklos 
ne tik nebūtų siaurinamos, bet 
kad jų veikimas butų dar la
biau išplėstas ir kad švietimas 
butų apsaugotas pradedant nuo 
vaikų darželių ir baigiant uni
versitetais. i

šią rezoliuciją pasiūlė Ame
rikos Mokytojų Federacija.

.. . -.............—— i)

. LONDONAS, sp. 10 — Skai- 
čius bedarbių Anglijoje rugsė
jo men. sumažėjo 74,000.

Naciai vėl sumušė 
amerikietį

BERLYNAS, sp. 10. — Nacių 
smogikai sumušė amerikietį 
biznierių Roland Velz iš Meri- 
den, Conn., kuris dabar gyve 
na Berlyne, kad jis nesaliuta
vo nacių parado. Puolimas iš
tiko Dusseldorf jam einant 
gatve su savo žmona.

Jis padavė skundą generali
niam konsulid, kuris tuojaus 
skundą perdavė policijai ir Vo
kietijos ir -Prūsijos vidaus rei
kalų ministerijoms.

Užkrętė .liga savo 
! ’ merginą ir pats 

nusižudė
VIENNA, sp. 10.— Kadan

gi chemikė Bertha Grubauer, 
dirbusi toj pačioj labortorijoj, 
atėmė jo meilę, tai Julius Fia
la, 32 m., dirbąs Viennos pata- 
loginėj laboratorijoj, į jos val
gį pridėjo tyfo bakterijų ir 
paskui pats nusitroškino gasu. 
Merginos gyvastis yra pavoju
je, jai sunkiai susirgus tyfu.

Floridos valstija 
prieš prohibiciją

JACKSONVILLE, Fla., sp. 
10.—Pirmieji daviniai šiandie į- 
vykusio balsavimo dėl prohibi
cijos atšaukimo rodo, kad Flo
rida neabejotinai pasisakė 
už prohibicijos atšaukimo 
ratifikavimą. Ji yra 33 valstija 
pasisakiusi prieš prohibiciją.

Prohibicijos painaikinimui 
reikia, kad prieš ją pasisakytų 
dar tik trys valstijos. Iki lap
kričio 7 d. balsuos1 dar 6 vals
tijos—trys daugiau, nė reikia 
prohibicijos panaikinimui.

CLINTVVOOD, Va., sp. 10.— 
Upper Banner Corp., kurios 
nuosavybės buvo vertos gerais 
laikais $1,700,000, dabar iš var
žytinių tapo parduota už $50,- 
000. 

z _ ■
HOLLYVVOOD, Gal., sp. 10. 

—Prieš kelias dienas nuo džip 
vos mirusios aktores Renee 
Adoree kūnas liko sudegintas ir 
pelenai lėktuvu bus išbarstyti 
virš Pacifiko vandenyno.

■ —- ..I ■<——

WASHINGTON, sp. 10. — 
Sunkiai susirgo širdies liga bu
vęs darbo sekretorius William 
Doak.

Tyrinės nacių propa
gandą Amerikoje
NEW YORK, sp. 10. —Atsto

vas Samuel Dickstein iš N. Y, 
pirmininkas atstovų buto imi
gracijos komiteto, paskelbė, kad 
komitetas ateinančią savaitę 
pradės tyrinėjimus Vokietijos 
valdžios propagandos Ameriko
je.

Jis sako, kad gauta žinių, 
jog naciai siunčia savo agen
tus po priedanga tarnų ir Vo
kietijos kdnsulatų darbininkų ir 
kad Vokietija subsidijoj a laik
raščius ir kitokią propagandą.

Komiteto tyrinėjimuose sųr, 
rinkta medžiaga vėliau bus pa
duota kongresui.

Kiek kainuoja plau
kų kirpimas?

NEW YORK, sp. 10. — In
dustrine administracija turi 
didelio vargo, kad išspręsti 
kiek reikėtų imti už plaukų kir- 
pirmą. Administracijai yra į- 
teikti apie 200 kodeksų barz- 
daskutykloms, kurios nustato 
vis kitokias kainas. Bet ir tie 
kodeksai atstovauja tiktai ne
didelę dalį barz dasku tykių, ku
rių visoje šalyje yra virš 250,- 
000.

Varniuose apiplėšė žy
dų liaudies banką

VARNIAI.—Apie 8 vai. va
kare kauke užsimaskavęs plėši
kas įėjo Varnių žydų liaudies 
bankan ir pareikalavo, kad ban
kelio vedėjas, kuris tada dar
bavos su viena tarnautoja, tuo
jau gultųsi ant grindų. Banke
lio vedėjas Borisas Veksleris 
plėšiko įsakymą neuoliai pildė 
ir dėl to plėšikas paleido iš re
volverio šūvį tiesiai j Vekslerj. 
Kulka pataikė Veksleriui į pe
tį ir jis sunkiai sužeistas. Plė
šikui toliau grasinant, Veksle
ris su tarnautoja sugulė ant
grindų, b plėšikas darbavos 
prie bankelio kasos.

/
Kiek pinigų rado, tiek plėši

kas ir pagrobė. Viso paėmė 5,000 
litų. Su pinigais plėšikas din
go prigrasindamas Vekslerį su 
tarnautoja greit nuo grindų
nesikelti.

Veksleris nugabentas į Til- 
šius if paguldytas ligoninėn. 
Plėšiko krimin. ir viešoji poli
cija stropiai ieško. Bankelis bu
vo apsidraudęs 5,000 lt.

Anglija ir Amerika 
pradėjo derybas 
dėl karo skolų

WASHINGTON, sp. 10. — 
šiandie prasidėjo Jungt. Vals
tijų derybos su Anglijos at
stovais dėl karo skolų.

Anglija nori, kad karo sko
bos butu visai panaikintos, ar 
bent žymiai sumažintos, kuo
met Amerikos kongresas gi rei
kalauja, kad visos karo skolos 
butų pilnumoje sumokėtos. De
rybose bus bandoma surasti 
kompromisą tarp šių dviejų 
nusistatymų.

Texas priešinasi pa
naikinimui vaiku 

darbo
AUST1N, Tex., sp. 10. - 

Texas senatas vakar atsisakė 
ratifikuoti federalinės konsti
tucijos pataisą, kuri panaikina 
vaikų darbą.

Valdžia mano staty
ti gyvenamuosius

namus
WASHINGTON, sp. 10. —Vi

daus reikalų sekretorius Ickes 
paskelbė, kad viešųjų darbų ad
ministracija. rimtai svarsto su
manymą sukurti naują federa- 
linę korporaciją, kuri miestuose 
griautų visokius laužus ir jų 
vieton statytų tinkamus gyve
namuosius namus. . \ (

' ■
Nubaustas “Lietuvos 

Darbo Balso” 
redaktorius

KAUNAS.—Kauno karo ko- 
mendanto nutarimu iš 19 d. 
rugpiučio “Lietuvos“ Darbo 
Balso“ redaktorius L. Purėnie- 
nė nubausta 200 litų arba 2 
paroms kalėjimo.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
Tiktai Doleriais

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

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

. NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Td. Ganai 8500

No. 239

taksų assesorius 
prižada “sumažinti” 

taksus Chicagoje
Jacobs prižada sumažinti namų 

vertės įkainavimą, bet tai dar 
nereiškia paties sumažinimo 
taksų

CHICAGO.— Cook pavieto 
taksų assesorius J. L. Jacots 
paskelbė, kad jis dėl ateinan
čių metų sumažinsiąs 25 nuvš. 
namų ir lotų įkainavimą taksų 

j tikslams.
Tai turėtų reikšti sumažini

mą ir taksų. Bet jis pats pri- 
sipažysta, kad taksų sumažini
mo negalės būti, jei nebus su
mažinta ir taksų rata. O taksų 
ratos negalima bus sumažinti, 
jei nebus sumažintos ir miesto 
išlaidos.

Esą nors ir stengiamąsi sU- 
mažinti išlaidas, bet tas suma
žinimas negali būti didelis, ka
dangi jau senai yra nemokėti 
taksai ir todėl miestas yra pa •
skendęs skolose. Vien nuošim
čiais už skolas prisieina kasmet 
sumokėti po $15,000,000.

Bet esą visgi taksai ateinan
čiais metais nors kiek busią že
mesni, negu buvo šiemet.

Reichstago padegi
mo byla perkelta 

į Berlyną
BERLYNAS, sp. 10. Reichs- 

tago padegimo byla, kuri iki- 
šiofz buvo nagrinėjama Leipzi- 
ge, dabar tapo perkelta j Ber
lyną ir tęsiama apdegusiuose 
reichstago rūmuose. Del pade 
gimo kaltinami yra pusprotis^ 
holandas Lubbe, kuris jau pri
sipažino padegęs reichstagą, 
buvęs ‘komunistų vadas reichs
tage Torgler ir trys bulgarai 
komunistai.

Bet ir naujoj vietoj prokuro 
ras neįstengia patiekti jokių 
kaltinimų prieš teisiamuosius. 
Lubbe sakosi vienas padegęs 
rumus, nors yra aišku, kad jis 
vienas negalėjo to padaryti 
Katrų jis prisipažino, kad jis ne 
Torglerio, nė kitų kaltinamųjų 
nepažystąs ir niekad jų nema
tęs.

Dar bylai einant Leipzige, 
vienam amerikiečiui advokatui 
įsimaišius, j bylą tapo įvelti 
Prūsijos premjero Goering ir 
propagandos ministerio Goeb- 
bels vardai, bet Vokietijos laik
raščiams buvo uždrausta apie 
tai rašyti. Tuo tarp gi užsie
ny dokumentais yra įrodyta, 
kad rūmų . padegimo sumanyto
jas yra Goebbels ir tą sumany
mą įvykdė Goering su nacių 
smogikais, kurie j rumus įsi
gavo požeminiu tuneliu, kuris 
eina iš Goering buto į reichs
tago rumus.

KANSAS CITY, Mo., sp. 10. 
Bill Latrasse, 51 m., kuris yra 
vienas apiplėšęs traukinį ir yra 
sėdėjęs kelių valstijų kalėji- 
muse, liko nuteistas 10 metų 
kalėj iman už išplėšimą alinės 
kasos.
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Westville, III.
Traginga mirtįs tautiškos pa 
rupijos kun. F. Mikalausko.

Nors “Naujienose” ankščiau 
tilpo keletas pranešimi] apie 
tpa^ingą įpirtį velionio kun. 
F. Mikalausko, kuris tvarkė 
tautiškoj bažnyčios parapiją 
Wcstville, III., tėčiai pats įvy
kis minėtos tragedijos dalinai 
tebėra misteriškas, todėl vi
suomenei bus įdomu sužinoti, 
kas iki šioliai buvo bešališkai 
patirta.

Rašėjui šio straipsnio teko 
lankytis AVcstvillėjc ir beša
liškai teirautis apie įvykusos 
tragedijos reikalus. Nėra abe
jonės, kad visuomenė žingei- 
dauja sužinoti tiesiogines prie
žastis minėto kunigo tragin- 
gos mirties. Aš čionai bandy
siu paduoti visus faktus ir 
gandus, — žmonių kalbas, ku
rios man teko patirti iš įvai
riausių šaltinių maždaug se
kamai :

Westville, III., yra mažas 
anglies kasyklų miestelis di
džiumoje lietuvių apgyventas. 
Gyventojų skaičius siekia tar
pe 3 ir 4 tūkstančių. Veik vi
si valdžios žmones yra lietu
viai.

Vartokite 
Aspirin

I !|!.,l!l .11 >1 «l!|! .

Westvillėje randasi dvi ka
talikų parapijos — butąnt, vįe- 
na tautiška — nepriklausoma 
ir antroji Rymo katalikų. Per 
eilę metų tarp tų dviejų para
pijų ėjo kova ir varžymosi už 
dvasišką biznį, nes abiem tin
kamai užsilaikyti nebuvo ište
kliaus, yj|ąč užėjus depresijos 
laikams. Jau, 1939 iftP.tnįs ve
lionis kun. Mikalauskas yra 
gavęs koletą, grąžinančių lai^ 
kų, kadi jis apleistų, yyesttville 
arba jtuų bus paypjųs* Štai* 
labai natijcėtai, pereito rugsė
jo 8 dieną, W33 ip, tampa ag
rastas say,p klebonijoj^ pakaro
tas (gr pats pasikoręs?) tąųT 
tiškus parapijos kiin. F. Miką? 
lauskas* ,

Kaip atrastas?
Kadangi per tris dienas pa? 

rapijonai visai negirdėjo baž
nyčios varpų skambėjimo, ku
rie visuomet mušdavo tris 
kartus per dieną, būtent, šeštą, 
vai. iš ryto, 18 vai, dieną, ir 6 
vai. vakaro, tai žmonės pradėjo 
klausinėti vieni antrų kas pa? 
si darė, kad varpų daugiau ne
sigirdi? Gal kunigo nėra na
mie?

Trečioje dienoje atėjo Frank 
Walis» parapijos pręz. prie kle
bonijos lango ir staiga užuodė, 
kad iš klebonijos išeina bai
siausiai nepakenčiamas dvo
kiantis nemalonus oras ir kar
tu apie atdarą langą skraido 
didžiausia gausybė musių. 
Oras per tas dienas buvo labai 
šiltas. Tuojau tapo pašaukta 
policija, kuri įlindo pro langą 
vidun.

t > ’ * • . . . , ......... . .
peikaluvo — ųrjsiųraše ląysko kųhps; J)ulų tinkamu)
jąmalytį velipnįe^ kųųft. Jiem pąjąidptas.
Hivo pąsakyją* v$|ųų|es 
^ųpas. yrą, ąųb tiek sunykęs ir, 
ftąšvinkęs, kad reikėjo jį, un 
(lėti šmoteliais į gumini mai
šą, in t|. Kųpa^ taiM) palai
dotas be jokių formalumų ir 
)e drapanų antroje dienoje 
jo atradimo. Dabar guli 

-Westvillės tautiškuose kapuo
se.

Žmonių nepasitenkinimas
Barapijpmm kartu ir pašar 

įųįai. žmonės, pradėjo nerir 
naufį ip pykti ant parapijpst 
mmiįetp narių už tokį, nerim? 
ą pelaidoj|mą be tinkamo iš- ją apie velionies 

tyrimo ir be škr,odimo> vpjjoT mirtį, Kuo tos kalbos gąli būti 
įnies kūno. Ątsirado žmonių? pameluotus* <■ • 1 M • •• •. V . • 1

palaidotas.
IŠ Brooklynp, N. y., atvyko 

veiįpnįes hp|įp, 
pasimatė su parapijos komite
tais, parapijonais, su polįęija 
ir daktaraįs. girdėjų dąugy^ę 
visokių paaiškinimų ir gandų, 
bet tikrps, tįc^os pątįrtb nega
lėjo. žodžiu sakant, jo bro
liuko tragingą mirtis pasiliko 
misteriška^ kokia ji iš prad
žios buvo.

Kanados darbininkų

Gandair-žmaniu> fytl(ws<
Visas miestelis dabar, yra 

pilnas visokių . kalbUr-gandų, 
Kiekvienas savotiškai; pg^ako? 

tragiogą

^spaudimas, sudėjo ipnįgyi ir 
išreikalavo, kad velionis butų. 
: šimtas iš kapų ir jp kųnui> 
padarytas skrodimas* Tapo 
pašaukia trys daktarai iš 

Denyille, IJ|,, miestelio. Velio- 
pies kųną, iškėlė iš kapo, pRr 
žiurėjo, skrodimo nedarė, nes 
neužteko pinigų tam reikalui 
ir vėl atgal palaidojo be dra? 
papų ir be formalumų. Te
ičiau daktarai pripažino, kad 
.veljonies kūnas yra visai čie- 
las (ne šmoteliais sudėtas) 
ir kad mirties priežastis yra 
pasmaugimas. įmonės tebėra 
dar vis nepatenkinti ir jų spe- 
cialis komitetas toliau darbuo
sis, kad viskas butų pilnai iš
tirtas ir velionies kun. Mika-

i, — sunku, yra, pa
sakyti^—neteko palipti. TuĮi 
sako, “jog tai: aiškus priešų; 
darbas nužudyti.; knp. Mika
lauską? kad; butų daugiau, biz
nio.” Dar kiti;garniai ciną, 
“kad- buk tuja, grupė blogos 
valios žmonių buyo apdrau
dusi (įnšiurinuai) velionį ant; 
$15,000 ir dabar jie jį nužudė, 
kad galėtų gauti tuos pini
gus.” Taipgi yra sakoma, 
“kad buk kunigas buvo pas
kolinęs kažkam $6Q0 ir tas 
nuo jo atsikratęs, kad nerei
kėtų skolą mokėti.

Bet tai vis gandai, 
ra paremti jokiais 
Kol kas dar sunku 
ar ta misterija ateityje 
tinkamai išaiškinta. —V. B. A.

kurie ne- 
faktais. 

pasakyti, 
bus

Kanados (larl)iųiųkai tiltėjor 
įsį bent vasaros laiku šiek tfck 
atsigriebti; Vkų viltys buvo, 
kad'šiais metais bus galima už
dirbti tiek pinigų pas ferme
rius. Bet pramatome, jog der
lius turės būti neblogiausias 
ir todėl fermeriams reikės ne- 

dąrbįnįnkų. Tačiau ti
krumoje atsitiko visai ktiaip.

’ Kitais metais, kai prasidė
davo. javų valymaš nuo lau
kų, tai pas fermerius nebūda
vo didelio sunkumo gauti dar
bas. Bet šie metai ir f armė
nams itin suktųs. Pirmoje 
vietoje javai neužderėjo. Vasa
ros metu Kanadoje labai ma
žai lietaus tebuvo. Vadinasi, 
turėjome sausrą. Dėliai to la- 
hąii mažai .tebuvo tokių vietų, 
kur jpvai tįpkamai užderėjo.

įmones sako, jog viena bė
da: perą: bėda, bet kai dvi ir 
trys jų į krūvą susideda, tai 
tikrai žmogų suėda. Taip at
sitiko ir su farmpriais. Saus
ra. žymiai pakenkė javų der
ini, — na, o čia prisidėjo ir 
kita nelaimė: būtent, atsirado 
labai daug žiogų, kurie ėmė 
be jokio . pasigailėjimo užsė
tus laukus naikinti.

Taip dalykams susidėjus, 
kai atėjo laukų valymo lai-

ftajr My Boy!" 
bu FRANCIS WALLACE 
t ?... AUTHOR OF "HUDDLE"

<as, tai fermeriams mažai kas 
ip bępasiliko valyti. O tuo 
appu darbininkai iš vieno 
crąš|o į kitą pradėjo prekių 
traukiniais zuti. Bet kur tik 
jie nenuvažiuoja, visur tas 
ppt, — nėra darbo. O jeigu 
kuripms ir pasisekė darbas 
gauti, tai ir tie priversti buvo 
dirbti beveik už dyką. Saky
sime, pačiame sunkiausiame 
laike Monitobos provincijoje 
fermeriai darbininkams mokė
jo po pusantro dolerio per 
dieną. Kaimyninėje provinci
joje buvo mokama ligi dviejų 
dolerių.

Nėra reikalo aiškinti, kodėl 
darbininkams tiek mažai te
buvo mokama. Kada darbo 
yra nedaug, o norinčių dirbti 
devynios galybės, tai uždarbis 
neišvengiamai turi nukristi. 
Pavyzdžiui, atvažiuoja farme- 
rys nusisamdyti du ar tris dar
bininkus, o tuo tarpu norinčių 
darbą gauti randasi kel de- 
sėtkai. Reiškia, pasirinkimas 
didžiausias. Bepigu tada fer
meriui ir derėtis. Jis paima 
tik tuos darbininkus, kurie su
tinka už mažesnį atlyginimą 
dirbti. O priegtam dar pasi
renka jaunus ir tvirtus vyrus. 
Tokiais blogais laikais darbi
ninkai nieko negali daryti, — 
priversti yra priimti jiems 
siūlomas išlygas, nes juk ba
das — ne teta.

Ryšyje su tais darbininkų 
“vendravojimais” pasitaikė ir 
savo rųšių šiurpių vaizdų. Pa
pasakosiu vieną jų, kadangi 
jis paliečia lietuvį. Dalykas 
buvo toks: Kazys Kapčinskas

prieš kiek laiko kartu su savo 
draugais išvyko ieškoti darbo. 
Jis pusėtiną laiką pasibastė 
prekių traukiniais, bet vis be 
pasekmių. Žinoma, teko gero
kai: pavargti, visokio oro para
gauti, o dar magaryčioms ir 
pabadauti. Nuvyko jie į Sas- 
kaČenavos provinciją. Kapčin
skas pradėjo nelabai gerai jau
stis ir skųstis draugams, jog 
jam “po krutinę” skauda. Ant 
galo, viename miestuke jam ir 
jo draugams pasisekė gauti 
darbas. Iš to miestuko ligi far- 
mos reikėjo eiti apie vienuoli- 
ką mylių. Pradėjo kelionę. 
Bet štai staiga Kapčinskas pa- 
sitvėrė už krutinės ir sudribo 
ant žemės. Kuriam laikui 
praėjus jis kiek atsipeikėjo 
ir atsikėlęs pažengė kelis žing
snius. Vienok ir vėl atsitiko 
tas pat. Kai iš trečio karto 
jis sudribo, tai daugiau jau 
nebeatsikėjė. Draugai tuoj 
pašaukė policiją, kuri atvyko 
kartu su daktaru. Daktaras 
rado Kapčinską jau nebegyvą. 
Tyrinėjmas parodė, jog Kap
činskas mirė iš didelio nuo
vargio, — jo širdis atsisakė to
liau veikti.

Nabašninkas tapo nugaben
tas į artimiausį miestelį ir ten 
palaidotas.

Kazys Kapčinskas paėjo iš 
Ukmergės apskr., Kavarsko 
valsčiaus* Lietuvoje paliko 
žmoną: ir kelis vaikus.

Tai tokio likimo susilaukia 
Kanados darbininkai.

— Jonas Martinams.

ŠiuosPaskui Žiūrėkite į 
Paveikslus

Jie Parodo Kodėl
Tikras

BAYER ASPIRIN 
yra žinomas kaipo Greičiau

sia ir Saugi Pagelba nuo 
Skausmo

I DVI SEKUNDAS, DABOKIT 
ANT SUSTOJIMO 

Tikra Bayer Aspirin Tabletka 
Išsiskirsto ir Pradeda Savo 

Darbą.

Smulkinenos apie atradimą
Tarp dviejų miegamųjų 

kambarių randasi kiaurai pe
reinamas drapanų klozetas. 
Viršuje tame klozete, apie 7 
pėdas augštumo, padaryta ma
ža leplynukė iŠ . trijų, plonų 

bus apie % feį 
Vieha iš Jų 

jos kabojo vę- 
bpvo išilgai sii- 
vietose. Vclio-

Kaip 
stiklo 
išsiskirsto

/meskite Bayer As
pirin 
stiklą

T abietką į 
vandens

ji pasiekia 
dugną ji jau

Tas kas Į i •/* T
atsitinka 
tuose stikluose

atsitinka jūsų skilvyje.
Greitesnė Pagalba Da 

bar Nuo Skausmo
Šis paveikslas^ viršui išaiškina pa
prastu badu, priežastį kodėl TIK
RAS BAYER ASPIRIN yra skai
tomas žinoma. Greičiausia ir Sau
gi Pagalba sustabdymui skausmo.

Pastebėkite, kaip Bayer Aspirin 
Tabletka pradeda išsiskirstyti į 
dvi sekundas po to, kaip 
duria su drėgnumu—jūsų 
]e, atsitinka tas pats, kaip 
matote viršui stikle.

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

Neužmirškite apie tai, kai už
eis skausmas. BAYER atneš grei
tą pagalbą, kurios jus taip nori
te. Ir SAUGŲ Palengvinimą taip- 

• gi. Tikras BAYER ASPIRIN 
nėra kenksmingas širdžiai.

Todėl — visuomet sakykite — 
k "Bayer Aspirin," kuomet pirksit#.

>•. e.Tuomi jus busite tikri gauti 
f f‘Greitą palengvinimą ir Saugumą 

iš t tikrosios Bayer rųšiee.

ji susi- 
skilvy- 

kad jus

Tabkt

V A

lentukių (gal 
lio storumo), 
lentukių (ant 
lionies kūnas) 
skilusi trijose
nis kabojo pasmaugtas su bal
ta drobule (balta lovos dro
bulė perplėšta išilgai, vienas 
galas apsuktas ant minėtos 
lentynukės, antras, — ant ve
lionies kaklo), jo kojos siekė 
grindis per kelius sulinkę. Ar
ti stovėjo krėslas, kurį siekė 
kabantis velionio kūnas. Ve
lionis buvo apsirėdęs su nak
tiniais marškiniais. Kiti žen
klai aiškiai rodė, kad jo buvo 
miegota savo lovoje, nes jo vi
sos drapanos buvo tvarkiai pa
dėtos vietoje, elektros lempu- 
kė ir šautuvas buvo atrasta lo
voje po pagalvine.

Inąuest — valdžios tyrimas
Pribuvo ir valdžios dakta

ras, iš tautybės lenkas, pradė
jo daryti tyrimą apie kunigo 
mirties priežastį. Pirmiau
siai jis pasikvietė šešis para
pijomis ir uždavė jiems parei
gą išpręsti klausimą — “Ar ve
lionis pats nusižudė, ar jis mi
rė nuo svetimų rankų? Nei 
vienas iš tų šešių žmonių ne
buvo matęs, kada ar kaip ve
lionies buyo parvežtas pas gra- 
borių — įkištas į tam tikrą 
maišą ir paguldytas grabe. Ji 
nuosprendis buvo kanstatutas 
sekantis: “Mes tikrai nežino-’ 
nome, bet mes tikime, kad jis 
pats pasikorė”.

Giminės ir draugai ieško 
tiesos.

Ghicagos tautiškos parapi
jos kleb. kun. Linkus, gavęs 
žinią apie jo gero draugo tra- 
gingą mirtį, veikiai nuvažiavo 
į Westvillę, kad greičiau pa
tyrus dalykų stovį. Kartu su 
kun. Linkum nuvyko velio
nies pusseserė Marjona šulin- 
skienė ir valtininkas Lutziiis. 
Jjep turėjo didelio vąrgo iki įš-

SYNOPSIS
Bom of humble parcnts, Mom 

and Pop, in a tiny Middle West 
factory town, Tommy Randolph, 
Malways different from other chil- 
dren”, becomes a high school foot- 
ba.ll sensątion both to the delight 
and disdain of his hard-working 
family. Big universiti^ arp bidding 
foir him with the chartces fąvoring. 
Thorndyke, a “milliorfyrręę’ ęollege” 
in the East. Mom is. all aflntter 
planning thę dress deįailę of Tom- 
nay’s grąduątiop....

CHAPTER EIGHT
She h a t e d to go in Sidney’s. 

After all it was Tommy’s gradua- 
tion and everybody would be there 
and she cpuldn’t have pėople point- 
ing at her and nudging each other 
when she walked in with another 
brown poplin and some of thęm 
would be sure to say it was the 
šame one she had been wearing to 
funerals for seven years. And Pete 
had given her the money with or- 
ders to get something special and 
she’d be a fool if she didn’t; a per- 
son ought to have something new 
every so often anyhow.

Ali of ą sudčten Mom got mad 
at herself for being such a goose 
and she tumed on her heel and 
went straight back to Julius’s and 
right through the door before she 
could change her mind, just as if 
she had been going in there all her 
life, she went* And who came out 
to wait on her būt Julius himself, 
just as if she was one of his steady 
customers.

"I know, I know,” he said, and 
he smiled real nice, “it’s a dress 
for the boy’s graduation."

Mom smiled natūrai; she f eit at 
home almos.t right away particu- 
larly as Myrt Flannigan was stajnd- 
ing baęk with th,ė other girls. Let 
her carry that home, Mom thpught.

“That’s it," Mom said brįghtly, 
“you guessed it.”

"Yes sir,” Julius said, and he was 
real friendly, “when, you’ve got a 
boy likę that you’ve got to make 
him prond of you. likę evęrybo.dy in 
town is proud of him. Myrtle, bring 
a chair for' Mrs. Randolph.”

And Myrt hoppod, too. She pre- 
tended to smile wfcen she sat it 
do-.vn and špoke tp. Mom būt knew 
bow she felt, all right, for Myrt 
Flanuigąn wa$ one w h o. always 
Ibought she wa,s better than every- 
body clse because she wor|ced at 
Jpliusas.

“Now, what shąll we show you?” 
Jidius askę<V

Mom sat there likę a queen on a 
thrpnft vvhile tjiey all wąited* ‘‘I’d 
Ulje to seę that crepe de chenp in 
the window—the brdwn.”

Julius lonked at Myrt and Myrt 
hopped agai.n; they sąid Julius was 
ha M bn the girls and anytime 
Q.ey got high-Joned with a cus- 
tomer he took it jbvt on them. This 
■,yiw diderefit than shopping at Sid-? 
nęy’s ypp štopd arourAi tintu 
sbypohody came and then you stood- 
up ammjg all the noięe; būt hęye 
it į i k e cbMYę|l» 80 8oft ftn<* 
q ui e K' and with carpets on the 
rtoor. Mom guessed it was the style 
yo/jb p.aįn- for an.d that’s why they 
had. to cha,fge ttyo tprices.

JnlUis waš Ąhgoring the crepė* 
i^ chine, hpldiha.it up to the lighf 
\vhęre^Mvm coųjd, loęk at it; ąąd 

that vrh.cn she made up

her mind she wouldn’t have to ar- 
gue some derk down likę it was 
U Sidney’s half the time. And Ju- 
ius was giving her suggestions 

about how she cęuld hąvę it madę 
— they sąjd he alwąys did that 
tvhen he waited}bn you personąl; 
and of course Mom pretended shę 
was goipg to have it made and not 
make. Jt hęrsęjf.^ „
*' And ’ whilė she*was- sitting there, 
likę a quęęn on, her tjn’prie, who 
walke'd in b ti t ’Dbrothy Whitney. 
She came over right away and 
sppke to .Mom real nice and friend
ly likę, as • she ’ ahvays djd. Thęn 
Dprothy sąt waj 
bit and finally; šiaid:

“May I su/gest something?
“Why go right ahęad,” Mom said.
“Then why don’t you look at the 

blue satin-faced crepe?”
“You think so?” Mom askęd, 

hesitatingly. “I alwąys have been 
partial to brown.”

“That’s all the more reason you 
should try blue; it’ll bring out tfie 
blue in your eyes and look węll 
with your complęxion.”

Mom had only a hazy idea of 
whąt, shę meant būt Dorothy was 
quitę. po^itive apout it in her firm 
little way and ąnyhow Julius had 
already sent for the blue flat-crepe 
and when Myrt broughf it, stil| 
smiling likę it hurt her, Julius 
draped it over Mom. She was nerv- 
ous anyhow and she never liked 
strange men to;touch her, even a 
doctor, and it brought a color to 
her cheeks and light to her eyes; 
and when Mom looked in the mirror 
shę was surprised at herself; she 
looked more likę herself than she 
had looked sinca Tommy was bom- 

“Beautiful, absplutely beautiful,” 
Julius was saying and even Myrt 
Flannigan seemed surprised. Dor? 
otby stocd by, smiling.

■^Tom’ll never <know you in that.”
Mom, glad to say something, 

said: “Yop think -ęp?”
“Of course,” Dprothy’s voice vras 

boyish and warm; būt then, Mom 
thought, g|rls węre getting morp 
likę boys every jday.

“Then I guess 1’11 take it,” Mom 
said, almost grandly* as (f this 
were just another gopd, dreęs she 
was ądęiing ■.%?. wardrobe. Then 
her stįohjach sank. She had neyer 
askęd, the price. While Myrt xyas 
wrapping it up Julius was telling. 
her h,ow she could have it made up, 
on the dūli side and ūse parts of 
the bright side for trimming.

Mom \vas riodding; būt in her 
mind was the moi’e p r ac tie, a 
thought that ’vhęnjt begap tp look 
old on the dūli biae she could* turn 
it inpide out and change lt sbjne 
and hayę ąpother new dress; then. 
when Myrt tpld her the price, Mom 
didn’t feei as bad as she might 

i have although she felt bad enppgįi, 
s goodness knoWs.

“Fįftęen bollars,” Myrtle said, as 
i if she. doubted that Mom eyer saw 
: that mu,ęh mpnėy, Juliuė nęvęr 
rhąnčled the money himself,į, they 
said, Mom handed >Myrtlę a twenty- 
ddllftr blU, 4 golcU»ąck,.too, J

Thep Dorothy, dępye Moin home 
in her little fear;*'‘turning cornjers 
likę a. man and (mkking Mom morę 
pervous thęįp shę^as already; anc 
fthen Mom stęppęd out of the car 
at her door she .aa,w thb blind mpyę 
o n Mrs. Farrell’s window. And she 
hppeųt^oj^ybody saw what shę 
waš lookihg for,h;

' ■ . į.. ■

! arvvays aid. rnęn 
atehin^ fpr a Uttlę

> Graduation time was sure a task 
:‘or Mom. She had her troubles get- 
;ing Pop outfitted as he argued 
ayery step of the way likę a balky 
mule; then there was Tommy’s suit 
which he saw in a window clear 
over tp SmUhviUe and thęre was 
nothing tp dp( būt let him have it 
although it cost $39.95, Mom didn’t 
see how she would manage būt 
Pete, hacį beem sąying. for, a , 
suit and he. spid, shę might as well 
Ūse his • twerity būcks because he’d i 
bę. op nigkt-tupi ąnyhow and could- _ 
n’t go^ Petę helped a,lot wifh Pop, 
too, laughing at fiim and sometimes 
u^ing main fprce, liko when it came 
;imę tp puj on his new shoes. Pop 
eft them off till the lašt minute 

when everybody else was dreąsed 
for the bąccalaurpate sermon and 
then it took everybody to get them 
on him. It was lucky it was held at 
;he Baptist Church, Mom thought, 
aecapse then he wouldn’t have so 
’ar to go, really just around the 
corner; and at the lašt minute did
n’t she find out Pop štili had a 
chęw of tobacco in his rnouth and 
p.rpbably would have disgraced her 
špitting it out just before he went 
info church or even holding it in 
his mouth all during the sermon— 
she wouldn’t put it past him.

Būt finally they got there and 
Mom was real surprised at the fine 
way Pop carried it off. He acted 
ąober as ą judge and so dignįfied 
that people looked at him funny. 
Pop never noticed them except to 
speak very grandly to the most im- 
portant onpp; and once hę eyęn 
seemed to bow. Mom was really 
proud of him; and when they wtflk- 
ed do.wn thę aisle, she in her. new 
blue flat crepe, it was almost likę 
they were getting married again. 
Jndeed P.op,s Mom decidęd, really 
shpuld have been an aętor; whęn 
he wanted to he could bo more aris- 
toęrątic than ėven Charlie Whitney.

It was woyth ąll thę trouble it 
took, Mom decidedĮ to see the look 
they got from Mrs. Farrell and her 
skinny runt of a husband. Thęir 
Joio was graduating, too, although 
nobody seemed to know it bijt tjięm. 
it wasp’t Joie Mom felt that wąy 
about; Joie was all right himself; 
he minded his own busineąs and it 
was too bad his parents couldn’t 
leąrn from him.

Then Mom f o r g o t everything, 
else.

Her Tommy, the pręaident of his • 
class, mind you, was waJking down 
the aislo, leading the graduates.

How pretty he was, and how he 
carried hijnself so superior-like, as 
though he knew he was the most 
impoftant one there and knew tjiat 
everybody'else knew it. Mom could- 
h’t believe that this was really her 
little Tpmmy grown up to suęh ą 
gmų mnn. Put it was too bad that 
it had to be spoiled with that Ellie 
Cwwford vtalking with him, ūgly 
aę a mud fęnce, būt up therę in 
front just bęcause she was vice- 
jpresident and vice-president just 
įie^usę. she played basketbąll- g.ood 
—apd her spiirking. likę everybody 
thdught she was pretty. Mom 

' couldn’t help think what a pięture 
it\ wowM hę. if Dorothy Whitney 
was walking with Tommy; byt 
DoA’othy was. just a^ sophomore al
though s.fię hą.d cpme to the church 
yyjth her folks anyhąw,

(To Be Contlnuert) 
Copyriqht,1932, by Francis Wa)1ace 

Dtstributed by Kitur Vyturęs Syndicate, Ine,

3 SVARBIOS DIENOS—KETVIRTADIENIS—PENKTADIE
NIS—ŠEŠTADIENIS.

ŠVENTIMUI CHICAGOS SAVAITĖS MES SIŪLOME AUKSINE PIUTJ 
BARGENŲ. KETVIRTADIENY NK BUS MOKYKLOS— 

ATSIVESKITE SAVO KŪDIKIUS.
CHICAGO MAIL ORDER EKONOMIJOS OUTLETO

wMETINIS IŠPARDAVIMAS-*;
MOTERŲ IR MĘBGINV KAUTAI

nl ® Puikiais kailiais PapuoštiI šiltu < 
Pamušalu., ir. Pamuląlu Tarpe- 1 ZLB vO 
liuose ........ ............ .........

E Dovana <i?l J linų!
■ 1111/ f) I Su kiekvienu pir-

•—r .......
Vertės

Didžiausia 
te kada buvus. • Atsives-

iki $25.00 
bargenų švęn-

*1 DD tė Ka<la buvus* • Atsives- i l.vv f kitę visus savo draugus.
A teikite Anksti!

VAIKAMS SPECIALIAI PER 
CHICAGO SAVAITE

MERGAITĖMS KAUTAI $2 4Q iki $4 99 
BERNIUKAMS KAUTAI. Jus galite nusipirkti siutą di
delėmis sutaupomi^ ............. $ 2.99 iki *4.99
>įf 50p berniūkams flanelini arbij ehanibręy mnrSkinCliai   $4c 
¥ Berniukams siyny vilnų svcderlal tiktai .................................... fiŠę
rft Mergaitėms dresAt, šilkinis arba Vllųoų^a. Sųrpflcų bargenas

S2.no vertės  ............. ..........T...'...............................  r... 79c
Kūdikiams vilnoni sveder^Uųi. Ekonomijos . baramas ,----------- 49c

4000 DRESIŲ 
krepos, kombinacijos. Ver

ŠVEDE ČEBATUKAI
Fiat
tės iki $7..98

jos. Ver- Suedes, kjds, blizganti, spike arba $L69 cuban užkulnim. Vertės $ 1.49
CHICAGO MAIL O R D E

ECONOMY OUTLET
511 So. Paulina St.

MAKSHFIELD "L“ IR GATVEKARIS IRI PAT DURŲ.
Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir šeštadieni? vakarais iki 8:30

..    1 j; i.HJĮll 1.     | jnii.iiĮĮMi. !HŲ|, |, 1 .. .

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

j Barbora ĮJbryka arba Klipštorius ir Jėzuitai ....-----  75c
s 118 pusi,
i Pasikalbėjimas Amerikono su Gįrnopuip ------------ 20c

32 pusi.
. Nuosavybes Išsivystymas  50c

i?P pwsį. ,
Kas yra Taip, O Kas ne taipj (vertimas)*, ..r.....---- - 75c.

264 pusli
Moralybės Išsivystymas ..;...... ........... ............................  50c

V 120 pusi.
Pačiavimasis pas Įvairias TauĮas, 89 pusb 5Qę I
Namų Daktaras (paskutinė kurią suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su vięšel|pis),........................ $2.00
’ Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy

kite klausdami katalogo. 
t

MAUJimOŠ
1730. SO. HALSTED ST, 

Chicugp-AUi - * • -

hpldiha.it


pavardė
OŠ

Mkaledos
W SENO I TfrV^

m a

»1735

Miss Tamulunas

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

KOMITETAS

IM^JOADO
1739 South Halsted Street,

THE TWO ORPHANS

BOOTH

miltini

jį*šW

T»Y 
OOR, 

C OKU 
COTS

Bilas
Biznio Korteles,
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

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

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

•taV 
OUR. 
ČOLb 
cins

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

VOOH\^P
< AT vr'vv

’TU'S.

ouse.
i HUUG4E5B,

j

matyt 
rai

A LOT
O' FOOD 
*TESS.T3»\JT \T 
A\H?T VOR , 1

US\

Young” 
bet negalėjo 
liko užmuštas 
automobilius.

išpildė atskiros grupės

Į ABI PUSI, NEW 
YORKAS—KAUNAS, 

TREČIA KLASE

tautą pastatyti
O ieškant klaidų, 

visuomet prisiminti ir 
— Kas nedirba, tas

Specialus išplaukimai iš Neiu Yorko

mną, stygų orkestro vedėjas 
p. Steponavičius paprašė pub
likos giedoti himną drauge su 
orkestru. Tik labai gaila, kad 
beveik niekas nepritarė. Ko
dėl? Taip pabaigėm tą liūdną 
paminėjimą.

Kaip matote, gerbiami skai
tytojai, į Chicagą važiavau su 
didžiausiu entuziazmu, gi iš 
Chicagos išvažiavau su ašaro
mis. .

Mintis apie Kalėdas beabejo sukelia sma
gius atsiminimus ir pagimdo norą švęsti 
šias šventes su giminėmis ir draugais se
nojoj tėvynėj. Prisijungkite prie musų 
personaliai vadovaujamų ekskursijų.

TVVE. U\OHT AG-UnT6>6TH 
OF'T.VA\ VOOK

SCyay. Vi '. CAH W
tbK TVME. TAM© l l'ty

patiko, nes

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it druskos vanos.
'' swimming pool.

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

budu pagerbdamas gimines, 
jis, matyt, jautėsi dpr vis te
besidarbuojąs kap. Dariui ir 
Įeit. Girėnui. Ir išliktųjų jis 
jiems pasitarnavo tą paskuti
nį kartą, tik ne jų gerovei, o 
jų atminimui, ne su šviesia Šy
psena ant veido, bet su juodu 
debesiu prieš akis.

Be keleto kitų solistų, p. Ba
bravičius labai jautriai padai
navo “Tykai, tykiai Nemunė
lis teka”, o p-lė Sadauskaitė 
savo galingu ir drauge labai 
švelniu balsu užbaigė su “Avė 
Maria”.

Prie pabaigos buvo grojami 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Prieš pradedant Lietuvos hi-

TWE. SCAVt 
OMTHt .'BAOK CT T X>OY'S 
1AKA3D YBTHTHE.

t \ (o-OTTEFžy 
GtT to A 
Bfe’FOTOE. TVAUY y-^S-4
< bAOVE ObV Vi

bKO'M, JOGUS G-ET AUU
V) P, F»Ek.T‘. \T lAM
A VAU&E CVE.V4'. PiB’E.T £

\V4 TEtA V\\UUTXS'.\'LL P
TW XH'E5’'Y_V'\
UHT.L ŠOU G-ET 

G-NE'EtA THE 'S/''

Pradžia 8 vai, vakare. Įžanga 50 Centu su 
Muzika — FLOYDS ROYAL AMBASSADORS 
tenyhė musų parengimuose. Naudokitės proga, 
nors ant šio trumpo vakarėlio.
Visiems Užtikrintas GOOD TIME!

naimai
bes, tragingai žuvo;
lekiutė iš Chicagos 
rinkta 
mečio

Lietuvaite iš Los Angeles
Pabuvojusi dar kiek pas gi

mines, vieną gražią dieną te
ko ir su jais atsisveikinti. Pu
sseserė Steponaitienė nuvežė 
mane į stotį ir po trumpo lai-

— (tur būt, Tamulionis) gi jų 
sutrumpintoji 
Tumas.

Ji man labai 
nors ji dar ir jauna, bet turi 
pakankamai išminties kaip 
laikytis bile kokioje aplinku
moje. Ji teiravosi, ar Lietuvo

je visuomet dėvima tautiški 
kostiumai*, kaip kad ji matė 
Lietuvių Dienoj. Tėvelis jai 
pasakojęs, jog Lietuva ūkio 
šalis, bet daug ko ji nežinanti. 
Aš jai paaiškinau apie viską 
kiek galima buvo plačiau.

(Bus daugiau)atsa-
Mano tėtis lietuvis —

- labai malonu man
— atsakiau

tur būt, koks lietu-
nes mergaitė

o jie vargšai baigė savo gyve
nimą...

Lietus užėjo ir sutrukdė lie
tuvių programą. Nors vėliau 
ir buvo tęsiama sporto dalis^ 
bet man jau neteko matyti. 
Taip aš užbaigiau Lietuvių 
Dieną su širdžia kupina džinu 
gsmo, tik nepatenkinta, kad 
lietus nelaiku teikėsi mus vi
sus išsklaidyti.

Gedulo vakaras.
Liepos 20 d. vėl buvau nu

vykusi į Chicagą tikslu aplan
kyti nekurtas lietuvių įstaigas. 
Rūpėjo pamatyti vietas ir 
žmones, kurie mums visiems 
dainai arba ir kasdien'. lietu
višką spaudos žųdį teikia. 
Aplankiau “Naujienų” redak
ciją ir “Sandarą”. Abejose 
vietose lajiai malonus .žmonės 
ir teikėsi skirti po gerą valan
dėlę pasikalbėjimui. Mačiausi 
dar ir su kitais visuomenei 
naudingais žmonėmis ir paga
liau vakare dalyvavau Gedu
lo Vakare, Lietuvių Auditori
joj, dėl tragingo žuvimo lakū
nų Dariaus ir Girėno.

Ten buvo toks liūdnas susi
kaupimas, taip pilnas liūdesio 
kad ašaros veržte-veržėsi iš 
akių kiekvienam. Buvo gražių 
kalbų, eiliavimų, liūdnos dai
nos ir gedulinga muzika. Kal
bėtojai visi labai gražiai kal
bėjo, bet ypač pažymėtini: 
Liet. Min. Amerikai p. Balu
tis, p. Jurgelionis kaipo liūdno 
įvykio vedėjas labai buvo sa
vo vietoje ir p. Tysliava savo 
jautriais žodžiais ir akmenį 
galėjo pravirkdyti. Min» p. 
Balutis man girdėtas, galima 
sakyti, pirmą kartą 
paliko labai malonų 
mą. Jo paprasta ir 
kalba,—rodos, tokia

SKAUDŽIOS
NIEŽUOTOS AKYS

Jiinm daniciatiH nereikta kentėti nuo SIL
PNŲ AKIŲ. utaidegiiHlų Ir Kkatidanėitj 
kas paeina nuo AKIŲ ĮTEMPIMO Ir Sal
ėto Kalvoje.

LUC’Ll akių Kydtiolta atnefi jums grei
tų pagalbų, bus malonus Jūsų akims. 
"RAUDONOS AKYS”, niežėJImuH Ir skau
smas greit gali būt palengvintas Jeigu 
Jus reguliariai vartosite ' z

Lucia Eye Remedy
Pastebėtinas gaivumas Jaugiamas tuojaus 
po vartojimui. Kibirkštis Naujo Gyvu
mo Padaro skaitymų nuvargusiom akim 
itin smagiu.
LUCIA EYE REMEDY yra padarytas Iš 
geriausių vaistų žinomų Medicinos Mo
ksle. Jas galima dabar nusipirkti na
miniam vartojimui Jūsų artimiausioj val- 
stynyčioj arba departamentinėj krautu
vėj. Tūkstančiai užganėdintų vartotojų 
užgirla Jo pastebėtinus nuopelnus. NU
SIPIRKITE BUTELĮ šiandien. Jeigu ne
galėtumėte gauti vietinėj krautuvėj prl-, 
siųskite $1.00 už pilno didžio buteli s d 
nurodymais.

LUCIA Laboratories, 
638 N. MONTICELLO AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
Laikykite Jas visuomet po ranka.

NARYS N. R. A.

manyje 
atsimini- 
nuoširdi 
lietuviš

ka. Kiekvienas jo ištartas žo
dis, rodos, plaukė kaip iš tik
ro lietuvio ir tikro žmogaus 
lupų. Labiausia nusiminęs ir 
prislėgta nuotaika bene buvo 
p. Vaivada, autorius “Lituani- 
cos” vardo. Atrodė, jog jo kru 
tinę draskė nepaprastas suju
dimas, nuo kurio jis negalėjo 
pasiliuosuoti. Nors jis tą gal ir 
stengėsi paslėpti, bet jo veidas 
jį išdavė. Jis stropiai rankiojo 
po salę visus žuvusiųjų lakū
nų gimines ir prašė juos į pir
mąsias sėdynių eiles. Tokiu

<o, abi apsiašarojusios, persį- 
skyrėme. Autobuse atsisėdau 
irie jaunos mergaitės, metų 

17-18. Kiek pavažiavus, . aš 
iradėjau skaityti “Naujie
ms,” o mano kaimynė atsi
prašydama už drąsą klausia, 
ar aš lietuvė — taip 
<iau. 
sako 
tas girdėti 
nydama: 
viškas žydas, 
labai panėši į ž^dę. Ji, mato
mai, perskaitė “Naujienų” 
antraštę angliškai, nes vėliau 
ji papasakojo, jog nors jos tė
tis lietuvis, o motina francu- 
zė, bet ji nei vienos tėvų kal
bos nemokanti, nes namie yra 
vartojama tik anglų kalba. 
Iš to jau man buvo aišku, 
kad ji nebuvo žydė, bet tikra 
puslietuvė. Jos gyvenamoji 
vieta Los Angeles, Cal. Va
žiuojanti į Toronto pas ko
kius tai pažįstamus paviešėti. 
Pakeliui buvo sustojusi Chica- 
koje, susipažinusi su lietuvai
tėmis, su kuriomis ir dalyva
vusi Lietuvių Dienoj. Jai labai 
viskas patikę, nors ji kalbos 
ir nesuprantanti, bet lietuvių 
parengimus mylinti. Tėtis daž
nai ją vedąs su savim į lietu
višku^ parengimus. Los Ange
les, tik ją lietuviai labai keis
tai vadiną

Bendrai apie programą
Dabar kiek apie bendrą pro

gramą. Orkestras, — tai bu
vo gražiausi ir švelniausi pro
gramų dalis. Nors simfonijos 
orkestras atvirame ore lyg ir 
persilpnas, bet kadangi jo są
statas buvo nevisai mažas, tai 
patenkino kad ir toliau sėdin
čius. Ypatingai gražiai grojo 
lietuviškų melonijų rinkinį. 
Solistai man visi patiko, bet 
labiausiai aš gėrėjausi p. Ba
bravičiaus dainavimu. Se
niai jau ieškojau progos jį iš
girsti, nes ligi tol aš buvau 
tenkinama tik plokštelėmis, 
kuriose p. Babravičiaus įvai
rių dainų įdanuota, dabar gi 
turėjau progos asmeniškai iš
girsti. Jeigu gyvenčiau Chi- 
cagoje, tai bučiau nuolatinė p. 
Babravičiaus koncertų lanky
toja. Linkiu ilgiausių metų p. 
Babravičiui.'

Buvo daug įvairinu šoklų, ku
riuos
Choras sudainavo nemažai dai
nų. Bendrai visas programas 
man labai patiko. Patiko ne 
dėlto, kad jis geriausiai butų 
buvęs išpildytas, bet dėlto, kad 
jis buvo lietuviškas; kad dide
lis lietuvių skaičius darbavosi, 
idant tą programą išpildyt, ir 
duoti progos daug kartų di
desniam skaičiui tą viską pa
matyti ir pasiklausyti. Už tą 
viską chicagiečiams priklauso 
didelis kreditas, kad jie pasi
stengė musų 
greta kitų.
reikia 
patarlę: 
neklysta

Vienu tarpu programo ve
dėjas pranešė, jog yra žinių, 
kad musų lakūnai Darius ir 
Girėnas pralėkė Angliją ir su
šuko: — Suplokime jiems! 
Visi plojome, kiek tik galėjo
me su didžiausiu entuziazmu,

Stribling, kuris 
įveikti lietuvio 
Macon, Ga., kai

ALBERT BALLIN Gruodžio 9
ST. LOUIS .......... Gruodžio 12

Puikus Susisiekimas Traukiniais 
Iš Hamburgo į Lietuvą.

/HUNGRYV i 
ANDiVOCT-: 
S OSLE. \ TBUT C rvmnV: 
HY.ATSTS STIŪ.

1 'buts. TVJO 
OfePHAUsI

piOM THEAR," 
U GFž-tAT1 ]

Garsus kumštininkas William 
siekėsi pasaulinio čempionato, 
Jack Sharkey, šiomis dienomis 
ant jo motorciklėtės užvažiavo

(Tąsa)

Kanados laikraščiai apie lietu
vių gražuolę.

Pagaliau, juk rodosi ir turė
jo būt vaizduotas tikras lietu
vių paprotys; bent man taip 
atrodo. Kuomet parvažiavau 
į Toronto teko girdėti ir iš to- 
rontiečių lietuvių, buk suga
dino mergaitei visą veidą su 
vainiku. Bet vos aš tik spė
jau nueiti į dirbtuvę, kaip ma
no bendradarbės, anglės, tuo
jau pradėjo man girti musų 
gražuolę, o viena iš mano ar
timiausių. kaimynių sako: — 
Mary, aš tau palaikiau ir tą 
“Star” laikraštį, kuriame įdė
tas jūsų gražuolės paveikslas; 
ryt aš tau atnešiu. Ach, ko
kia ji ten graži, ir tos gėlės 
ant jos galvos taip jai tinka,, 
kad, rodos, ir jos veidas tarp 
rožių į rožę pavirsta.

Tai yra svetimtaučių atsi
liepimas apie musų papročių 
grožį, o patys musų lietuviai 
į tą grožį spiauna.

“The Toronto Daily Star”, 
įdėdamas musų gražuolės pa
veikslą su vainiku ant galvos, 
po juo padėjo sekamą parašą: 
— Tuo laiku, kai du jos tėvy- 

siekdami tėvynei gar- 
Eva Pau- 

buvo iš- 
“Miss Lithuania” šimt- 
Progreso Parodoje.

Paulekiutę man teko 
vėliaus iš visai arti. Ge- 

prisižiurėjusi ją, pamilau. 
Ji tokia paprasta ir naturalė, 
be jokio įsivaizdavimo, kaip 
tai paprastai pas gražuoles es
ti. Jos gražus, ilgi, šviesiai 
geltoni plaukai, naturalėmis 
garbanomis vingiuojąs! aplink 
Jos galvą. Jos švelnus veide- 

5 lis be jokių tepalų ir bendrai 
! kukli išvaizda viliote vilioja 

visų simpatiją. Man atrodo, 
teisėjai neapsiriko išrinkdami 
p-lę Paulekiutę, nes ji to buvo 
verta.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Cicero Raudonos Rožės Pašėltos Kliūbo
19-tas Metinis Parengimas-Jubiliejus 
ŠEŠTADIENY, SPALIO-OCT. 14 D, 1933 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj, 14 St. ir 49 Ct. 

pasidejimu drabužių, 
iš 16 ypatų, tai re- 
pamirškite depresiją

Marija F. Jokubynienė

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

Daktaras ■
Kapitonas VI *

Pasaulipiame kai*

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 -METUS . 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOJ JOS YRA 
Speciališkai gydo Jigas pilvo, plaučių, inkstų ir puslšs, užnuodijim) krau
jo, odos, ligas, žaizdas, r< umarizmą, galvos skausmus, Skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skardėjimą ir paslaptingas .ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis juųis gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
*200 West 26 St. kamoa? Keeler Avė. Tel. Crawford 5^73

IįOT Dėl platetnių informacijų raly kitę į vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
..................177 N. Michigan Avė., Chicago

: šį’--’:
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PARODOS PRAILGINIMAS

Chicagos meras Kelly siūlo pratęsti pasaulio paro
dą dar metams laiko. Sulig originaliu planu/ Šimtme
čio Pažanga turi uždaryti savo biznį paskutinę dieną 
šio mėnesio. Uždarius parodą, ne tik sustos žmonių ke
liavimas Chicagon, bet prasidės kraustymasi iš Chica
gos. Daugelio didelių firmų ir svetimų šalių eksponatai 
turės būt išgabenti atgal, iš kur jie buvo pristatyti. 
Su eksponatais turės apleisti miestą ir nemažas skai
čius asmenų, kurie čia buvo atsiųsti juos prižiūrėti. 
Reikės griauti trobas, kasti iš žemės kruiųus ir me
džius, kurie buvo laikinai parodos lauke pasodinti. Iš
keliaus, savo gyvą ir negyvą inventorių pasiėmę, ir vi
sokių pramogų rengėjai — retenybių rodytojai, cirkų 
artistai ir t. t.

Tai, suprantama, sumažins Chicagos biznj. Todėl, 
kaip minėjome, miesto galva nori, kad paroda dar bu
tų prailginta. Abejotina tačiau, kad jo sumanymas bu
tų įvykinamas. Dabartinė pasaulio paroda nėra įreng
ta žiemos laikui. Dauguma trobų neturi šilumos ir ki
tų patogumų, kurių reikia šaltame ore.

Praktiškesnis planas butų laikyti parodą uždarius 
per žiemą ir paskui vėl atidaryti ją ateinantį pavasari. 
Tam tikslui betgi daugelis pastatų šimtmečio Pažan
gos lauke turėtų būti perbudavoti iš naujo.

Pačioje pradžioje, kai Chicagos pasaulio paroda 
dar tik buvo planuojama, jos rengėjai ketino statyti 
parodai pastovias trobas, kurios galėtų būti naudoja
mos didelėms metinėms mugėms, panašioms į tas, ko
kias kasmet turi rusai Nižfiiam Novgorode, vokiečiai 
Leipcige ir t. t. Bet dėl kažin kokių priežasčių tas pla
nas vėliau buvo atmestas. Dabar gal patys parodos ve
dėjai gailisi, taip padarę. JVIėro Kelly iškelta problema 
todėl bus nelengva išspręsti.

Apžvalga
*

SOVIETŲ VALDŽIA NEDRĮS
TA PROTESTUOTI PRIEŠ 

HITLERIZMĄ

Amerikietis Louis Fischer, 
kuris išgyveno keletą mėnesių 
Rusijoje, atsiuntė iš Maskvos 
ilgą straipsnį New Yorko žur
nalui “The Nation” apie so
vietų valdžios politiką linkui 
Vokietijos. Jisai tenai rašo:

“Kiekvienas inteligentas ir 
komunistas Europoje yra iš
reiškęs nuomonę arba girdė
jęs kitus ją išreiškiant, kad 
sovietų valdžia turėtų paim
ti griežtesnį nusistatymą 
prieš Hitlerio valdžią. Kuo
met visas pasaulis smerkė 
nacių persekiojimus žydų, 
tai sovietų spauda tik pada
vė faktus be komentarų. 
Kuomet tūkstančiai Vokieti
jos komunistų buvo suareš
tuoti, kankinami ir žudomi, 
tai Rusijos komunistai susi
laikė nuo viešų protestų, ir 
normaliai santykiai tarpe 
Berlino ir Kremliaus nebuvo 
sudrumsti. Priešingai, sovie
tų valdžia leido Hitleriui at
naujinti 1926 metų Berlyno 
nepuolimo šutantį. šituo 
žinksniu ji suerzino daugelį 
radikalų ir suteikė trockis- 
tams labai pageidaujamos 
amunicijos.

“Rugpiučio mėnesį naciai, 
atkritę į viduramžių barba
rizmą, nugalabijo keturis se
nus ir ištikimus darbininkus 
komunistus Altonoje, nuka
podami jiems galvas kirviu. 
Bet komsomolai (komunistų 
jaunuomenės organizacijos.— 
“N.” Red.) nerengė protesto 
demonstracijų nei Maskvos, 
-tai kurio kito miesto gatvė-

Užsisakymo kaina:
Chicago je ■— paltu:

Metams ...______ __________ $8.00
Pusei metų ______ _________  4.00
Trims mėnesiams--------...----- 2.00
Dviem mSneriams . 1.50
Vienam mfinesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____ ——------8c
Savaitei 18c
Mėnesiui  ------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams__ ______ $7.00
Pusei metų ______    8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dvierii mėnesiams -----  1.25
Vienam mSnesiui ......... —....... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .....______ $8.00
Pusei metų .............. ...................4.00
Trims mėnesiams ..___ ____ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

se. Sovietų spauda nė vienu 
žodžiu nepasmerkė tos bar
barybės. ‘Iz vesti ja’ neatsar
giai perspausdino franeuzų 
buržuazinės spaudos protes
tus, bet pats sovietų organas 
nepareiškė savo balso, ir jo 
skaitytojams turėjo būti 
nuostabu: ‘Kodėl piktinasi 
komunistų nužudymu buržu
azinė spauda, o patys komu
nistai laiko prikandę liežu
vius’. Iš tiesų, kodėl?

“Aš galėčiau paminėti dau
giau pavyzdžių to sovietų at
sargumo ir tylėjimo, akivaiz
doje nepasiliaujančių hitle- 
rizmo provokacijų. Hitleris 
ir Hindenburgas, Vokietijos 
valdžios galvos, viešai auka
vo fondui vokiečių kolonis- 
tams šelpti, kurie badauja 
Volgos srityje. Jie žinojo, 
kad tų pinigų Rusija niekuo
met neįsileis. Jie žinojo, kad 
tai buvo įtiktai demonstraci
ja prieš F. S. S. R., kuri so
vietų valdžią įžeis. Bet jie 
tai padarė. Maskva tačiau 
neparodo ne ženklo simpati
jos Vokietijos teroro au
koms. Sovietų valdžia gal 
turi būti neitralė ir užsilai
kyti korektingai, nežiūrint 
to, kad kancleris Hitleris, 
nacių minisiteriai ir oficialė 
valdžios spauda kiekvieną 
dieną puola Sovietų Sąjungą. 
Bet kodėl negali išreikšti 
savo pasibiaurėjimo nacių 
žiaurumais komunistų parti
ja, partijos organas ‘Prav- 
da’ ir daugybė nevaldiškų 
Rusijos organizacijų — pa
vyzdžiui, sovietų rašytojai? 
Kodėl nekelia savo balso 
Maksim Gorki, panašiai kaip 
Romain Rolland, proferorius 
Einstein ir kitf, kurie išju
dino pasaulio opiniją dėl 
reichstago gaisro bylos?” 
Į šituos klausimus “The Na

tion” bėndrAdax bis atsako, jo-

gei sovietų valdžia tyli dėlto,

bolševikų baimė kyla ? 
mažesnės šalys, kurių 

tiesiog susisiekia su Vo- 
(pav. Danija), neturi

kad ji bijo. Esą, bolševikai bi
jo, kad vokiečiai gali susidėti 
su japonais ir bendromis jėgo
mis užpulti sovietų Rusiją.

Veikiausia, tai tiesa. Bet iŠ 
ko ta 
Daug 
sienos 
kietija 
tokio kinkų drebėjimo prieš 
hitlerizmą. Danijos socialdemo
kratų partija ir spauda drąsiai 
skelbia tiesą apie “nacių” žiau
rumą. O viešpataujanti partija 
tokios milžiniškos šalies, kaip 
Rusija, kuri apima “šeštą dalį 
žemės paviršiaus”, įlindo į krū
mus, kaip' žvirbliai, pamatę va
nagą.

gitos bolševikų baimės prie
žastis yra ta, kad savo kvaila

ŽMONES APIE PASAULIO IR SAVO 
PRADŽIĄ

Ką apie tai mano negrai, 
australiečiai ir kt.

rų giminės ir tiki, kad pasaulį 
sukarusi šita Didžioji Esybė, 
Umkulumkulu. Apie žmonių at
siradimą yra daugybe įvairiau
sių padavimų. Vienos giminės 
mano, kad žmogus kilęs iš pir
minio medžio, augusio pasauly 
vos tik jį sukurus. Tuo tarpu 
dauguma giminių mano,' kad 
žmogus paeina iš gyvulių (to- 
temizmas).- Įdomu, kad kai ku
rios giminės mano, kad pačioj 
pradžioj žmogus buvęs nemir
tingas, tiktai vėliau per nesu
sipratimą žmogus įgavęs mirtį. 
Štai hotentotai turi padavimą, 
kad mėnulis pasiuntęs žmoni
jai savo pasiuntiniu kiškį, ku
ris turėjęs pasakyti: “kaip aš 
(menulis) nemirštu ir vis nau
jai atgyju, taip ir tu, žmogau, 
nemirsi ir atgysi.” Bet kiškis 
pamiršo mėnulio įsakymą ir' 
žmonėms perdavė jį klaidingai: 
“kai mėnulis miršta, taip ir 
žmogus mirs ir neatgis,”. Ir nuo 
to laiko žmonės turį mirti ir 
atgimti daugiau nebegalį. Ki
toj giminėj pasakojama, kad 
didžioji Esybė, / Umkulumkulu, 
pasiuntė žmogui pasiuntinį ka- 
meleoną, kad jis pasakytų žmo
gui, kad žmogus niekuomet ne
mirs. Bet karAelcopas buvęs 
nerangus ir labai ilgai užtru
kęs pakeliui. Tuo tarpu Umku
lumkulu atėję’ galvon mintis, 
kad negerai busią, jei žmogus 
niekuomet nemirsiąs, todėl sku
biai pasiuntęs naują pasiunti
nį, salamandrą, kuri turėjo pra
nešti žmogui, kad jis turės mir
ti. Salamandra atvyko greičiau 
ir paskelbė žmonėms nelaimin
gąją žinią. Taip dėl kameleono 
nerangumo žmonės dabar turi 
mirti.

Amerikos indėnai taip pat 
turi daug įvairių' padavimų apie 
pasaulio pradžią. Kai kurios 
gentys mano, kad pasaulį su
karusi kažkokia esybė. Indėnai, 
gyvavusieji Šiaurinėj Amerikoj, 
turėjo lokį padavimą apie: pa
saulio pradžią. Kažkur* tai 
aukštybėse vienas dievas už
pykęs ant savo žmonos ’ir ją 
nustūmęs jūron (vanduo jau 
buvęs nuo amžių), čia gyvenęs 
vėžlys paėmęs deivę ant ?avo 
nugaros, o kiti' juros gyviai 
prinešę dumblo. Taip virš van
dens iškilusi žeipė. Nukritusiai 
deivei gimę du/sūnus: ,vienas 
buvęs geras, kitas ,—• blogas, 
Blogasis sūnūs užmušęs savo 
motiną ir iš jos kūno padaręs 
pasaulį: saulę, mėnulį, žvaigž
des ir kt. Gerasis sūnūs pasau
ly sukūręs geruosius dalykus, 
o blogasis —■ bloguosius. Vė
liau gerasis sūnūs užmušęs blo
gąjį ir sukūręs pasauly įvai
rios gyvybės. Tuo tarpu dau
guma indėnų gimimų tikėjo, 
kad žmonės paeina iš kokio 
nors gyvulio: vieniems 
vilko, kitiems — hienos, .t . . ■

Jau toks neramus žmogaus 
protas, kad jis stengiasi viską 
aprėpti, viską sužinoti. Taip 
yra šiandien klestint aukščiau
siai kultūrai ir civilizacijai, 
taip butą ir gilioj senovėj, Vos 
pradėjus tai kultūrai kurtis. 
Jei to visa nebūtų, nebūtų įma
noma ir jokia kultūrinė pažan
ga: viskas turėtų apmirti ir 
sustingti. O dabar žmogus ieš
ko, tyrinėja, kartais net pats 
save paaukodamas. Ir todėl mes 
kaskart vis daugiau ir daugiau 
ką nors nauja sužinome, negu 
žinojo musų protėviai ir bočiai, 
vis daugiau ką nors nauja at
randame, ko nebūta ir nežino
ta prieš mus ir t. it.

Šiandien daug ko nauja ir 
dalinai gal būt tikra mes suži
nome ir apie pasaulio pradžią, 
jo atsiradimą ir t. t. Iš kur ir 
kaip galėjo atsirasti pasaulis? 
Kokiu budu ir iš kur atsirado 
ant žemės gyvybė? Ar toji gy
vybė visais laikais buvo tokia 
pat, ar pavieni gyvūnai am
žiams slenkant keitėsi, (tobulė
jo? ir t. t. Tai yra klausimai, 
kurie domino ir domina žmo
nes visais laikais, šiandien, 
mokslui nepaprastai pažengus 
priekin, į daugelį tų klausimų 
jau yra surasta pusėtinų atsa
kymų. Ilgainiui, reikia tikėtis, 
žmogui pavyks dar daugiau su
žinoti ir į šituos klausimus, 
gal būt, visai tiksliai atsakyti.

Mums įdomu čia pažvelgti, 
kaip žiuri ir kaip atsako į tuos 
klausimus tie žmonės, kuriuos 
mes paprastai laikome nekultū
ringais žmonėmis, kuriems bent 
iki šiol musų mokslo ir kultū
ros pasiektieji laimėjimai ne
buvo žinomi ir prieinami. Ką 
mano apie pasaulio pradžią ir 
gyvybes atsiradimą ant žemės 
negrai, australiečiai, eskimai, 
Amerikos indėnai, įvairios Sibi
ro ir Azijos tautos ir kt. Pasi
rodo, kad ir šitos tautos pro 
šituos klausimus nepraėjo taip 
sau nuošaliai, bet ieškoję ir, 
žinoma, surado sau atitinka
mus atsakymus. Nereikia, žino
ma, ir tikėtis, kad šie jų pasi
gamintieji atsakai turėtų bent 
krislelį tiesos arba bent prie to 
artintųs!: tie atsakai mums tik 
aiškiausiai parodo, kad ten, 
kur žmogaus protas tebėra per 
silpnas aprėpti ir rasti teisingą 
sprendimą, yra griebiamasi iš- 
mislų ir fantazijos, kad tik ne
liktų “tuščių, neaiškių vietų”. 
Ir štai beveik kiekvienoj tau
toj mes užtinkame įvairiausių 
padavimų apie pasaulio pradžią 
ir žmonijos atsiradimą, į ku
riuos jos pilniausiąi tikėjo, nes 
tinkamesnių atsakymų neturė
jo ir jų protas suprasiti nepa
jėgė.

Negrai mano, kad pasaulį su
kūrė pirmoji motina buitiniu- 
kėv Ji dangų sukurusi iš jau
čio akies, saulę iš šerno akies, 
vahdenį iš vieno dievo kraujo, 
šiek .tiek aiškesnį i padavimai' 
aįie Didžiąją Esybe, vadinamą 
Umkulumkulu. Kaj kurios neg-

politlka santykiuose su kitomis Iš MŪŠIO SU KARININKAIS HAVANOJE, KUBOJE
šalimis Stalino valdžia atstume 
nuo savęs visas demokratines 
valdžias. Ji neturi draugų pa
saulyje, todėl ji bijo gauti į 
kailį.

Stalinas dabar šunyuodegau- 
ja prieš Pilsudskį ir prieš 
Francijos militaristus, norėda
mas apsisaugoti nuo vokiečių 
atakos. Bet jisai butų padaręs 
daug išmintingiau, jeigu jisai 
butų rėmęs Vokietijos demo
kratiją, kol ji dar turėjo savo 
rankose valdžią. Vietoje to so
vietų diktatoriai per tryliką 
metų vedė atkaklią kovą prieš 
vokiečių socialdemokratus ir 
kitus pažangius elęmentuš, ir 
tuo budu • padėjo įsirioglinti į 
valdžią Hitleriui.

z&į* i 'sss?
f

Viršuj — Kareiviai apšaudo National hotelj, kur yra užsidarę apie 475 karininkai, kurie atsi
sako pripažinti naująją Kubos valdžią. Apačioj — kareiviai apšaudo hotelį iš įvairių vietų. 

Mušis baigusi tuo, kad karininkai iškėlė baltą vėliavą ir pasidavė kariuomenei.

- žemė, mėnulis ir kt.

Taaroa arba Tangaroa, kuris 
sukaręs pasaulį. Pats dievas 
esąs atsiradęs iš begalinių tam
sybių. Pasaulio sukūrimo būdų 
yra daugybė. Vienur nusako
ma, kad Taaroa su savo žmo
na sukūręs daugelį kitų dievų, 
kurie savo ruožtu taip pat nor 
rėję kurti — ir štai sukurę pa
saulį ir žmones. Po žmonių bu
vę sukurti žvėrys, paukščiai, 
žuvys. Kitur nurodoma, kad 
pasaulis buvęs sukurtas iš pir
minio paukščio kiaušinio: iš 
kevalo pasidaręs dangus, o iš 
masės — žemė, mėnulis ir kt. 
Kai kuriuose padavimuose vėl 
kalbama, kad pasaulis išsinėręs 
iš pirmykščių jurų. Didžiojo 
vandenyno salų gyventojai tu
ri padavimų, kad pasaulis bu
vęs sukurtas iš dievo Puntono 
kūno. Mirdamas jis liepęs sa
vo seseriai iš'jovkrutinės ir 
pečių padaryti dangų ir žemę, 
iš akių — saulę ir mėnulį ir 
t. t. Sesuo taip ir padariusi, 
kaip buvę įsakyta. Ir taip buvęs 
sukurtas pasaulis.

Dabar žemę laikus ant savo 
pečių dievas Tangaroa. Kai jis 
kuomet pasijudinąs, tuojau že
mė imanti drebėti. Dangus, kad

ARTINASI NAUJA BLAIVYBĖS AUŠRA

iš 
tre- 

paųkščioįr t. 
j late'lį4vo įjra- 

siplatinęs tam tikras gyvulių, 
vadinamų totemų, garbinimas, 
nuo ko ir visa tokia tikyba va- 
dinasi totemizmu).

Australiečių, polineziečių ir 
kt didžiausiu dievu laikomas

neatsiskirtų nuo žemės, esąs 
pririštas prie didelės žuvies. 
Saulei, kad ji per daug greitai 
nebėgtų, esą pamuštos kojos.

Sibir© taujlelių padavimuose 
užtinkame, kad gilioj, gilioj se
novėj buvę tiktai vandenys, 
virš kurių skrajoję Dievas ir 
žmogus dviejų juodų žąsų pa
vidale. žmogus norėjęs pasikel
ti aukščiau už Dievą, todėl bu
vęs nubaustas — įkritęs į van
denį. Bet Dievui pagailę žmo
gaus ir jis iš juros dugno iš
keldinęs akmenį, ant kurio ga
lėjęs atsistoti žmogus. Vėliau 
iš juros dugno Dievas paėmęs 
daugiau žemių ir jas supylęs 
prie akmens. Tokiu budu atsi
radusi žemė ir ant jos ėmė 
veistis, gyvybė.

Senovės slavų liautos taip pat 
turėjo gražių padavimų apie 
pasaulio pradžią ir žmonijos at
siradimą. Pradžioj buvęs van
duo, Dievas ir velnias. Kartą 
Dievas pasakęs velniui, kad Tai
kią sutverti žemę. Velnias pri
taręs. Bet nebuvę iš kur že
mės paimti. Tuomet Dievas lie
pęs velniui pasinerti juros dug
nan ir iš tenai atgabenti že
mės. Velnias paklausęs, pasinė-

niekur ne- 
padidėjusi. 
prigirdyti, 
Likęs vie-

ręs dugnan ir žemės atgabenęs, 
žemė buvusi sukurta. Velnias 
panorėjęs vienas žemę valdyti, 
todėl nutaręs Dievų nusikraty
ti. Kai Dievas atsigulęs pailsė
ti, velnias ėmęs vilkti Dievą 
prie kranto prigirdyti. Bet že
mė vis ilgėjusi ir velnias juros 
niekaip prieiti negalėjęs. Visur, 
į visas puses jis vilkęs Dievą, 
bet vandens prieiti 
galėjęs. Žemė labai 
Negalėdamas Dievo 
velnias pasišalinęs.
nas Dievas sukūręs angelus. 
Bet žemė vis augusi, ir Dievas 
nežinojęs, kaip ją sustabdyti. 
Tiktai Dievo sutverta bitelė iš 
velnio sužinojusi, kaip galima 
sustabdyti žemės augimą. Die
vas taip padaręs ir žemė likusi 
tokia, kokia dabar yra. šitam 
padavime matyti jau aiškiokri- 
kščįony^Ėą jtaka, . \ |

Pagal senovės germanų pada
vimus, pasaulį sukūręs didžiau
sias dievas Vodan’as (Vuo- 
tan’as), kitur Odin’as.

(Bus daugiau)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

I VjiMiji
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PAVĘJUl SKRISTI ESĄ 
LENGVIAU.

Speculating as to what. “D. P.” 
means: Dear Pirmyn, Doubt- 
ful Pal, Daring Pūkis — or 
what have you... What’s your 
guess?

Wanetta resents our saying 
she cari be found at nudist 
camps... We apologize. We meanl 
colonies.

they prbmise, it will appear on 
Wednesday.—J; G.

» S
This week ,as per ads, we 

open the contest wjiičh was 
suggestead by Cleo; who ip the 
Imost popular giri and noisiest 
boy iii the chorus? Brooks, 
wins the' latter withouįt dis
pute. Būt the most popular 
giri?... Hand in all your votes 
to Cleo, who ir appointed jh'dge. 
(We’re not so dUmb!) The 
contest will olose Oct, 28, and 
the winųer announced tlje fol- 
įowing Wednesday.

denly an exclamation» escapes 
the lips of one of the blondes... 
Mr. Stephens has arrived at 
lašt!

mo atsargai, visokiems neti
kėtinumams. O jau lekiant iš 
Europos į Ameriką, 
turėti galvoje, 
šfngas vėjas, apie 
bą skrisdami mes 
jome.

Dabar, manau, 
kodėl dažnigusia 
iš Amerikos į Europą, o ne iš 
Europos į Ameriką.

reikėtų 
kad bus prię- 

kurio svar- 
jau kalbe-

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvcinę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

» » »
Quote Dept.

The secret of keeping a friend 
is not what one does for him, 
būt what one refrains from 
doing because of him.

—Vespasian.

Everybody is invited to the 
Clean-up Party this Friday at 
7:45 p. m. G(age Park. Lots ef 
excitement promised. Bring 
your own soap and towels.

Jacque& Grandmesnil.
»

s
y. reikėtų skristi nepilnai 30 
valandų.

Reikia neužmiršti, kad daž
nai pasitaiko vejų ir po 20 
metrų per sekundų greitumo, 
Tada Kauną pasiektume de
šimčia valandų anksčiau, h 
y. maždaug per 25 vai. 20 
minučių.

Jei mes paimsim moderniš- 
kiausį motorą, kurio viena ar
klio jėga eikvoja per valandą 
100 gramų gazolino, o transe 
atlantiniam skridimui pap? 
rastai vartojami motorai 400 
H. P. jėgos, tai pamatysim, 
kad toks motoras išeikvos 
per valandą 40 kilogramų, o 
per visas 35 skridimo valan
das — 1400 kilogramų (apie 
3500 svarų) gazolino, jei oras 
butų visiškai ramus.

Atsitikime, jei vėjas pustų 
iš užpakalio 10 metrų sekun
dai greitumu, gazolino tai ke
lionei reikėtų 1200 kilogramų. 
O pučiant vėjui 20 met/s— 
reikėtų tik 1000 kilogramų.

Dabar vaizduokimės, kad 
mes skrendam iš Lietuvos 
i Ameriką. Jeigy oras butų 
visai ramus, tai iš kur skristi, 
ar iš Amerikos, ar iš Lietu
vos, jokio skirtumo nesidarys. 
Bet visai ramaus oro per taip 
didelį atstumą niekados nebu
vo ir nebus. Dažniausiai, 
kaip pirmiau minėjau, pasi
taiko vakarų vėjai, dėl to ir 
skristi reikėtų prieš vėją.

Kyla klausimas, kaip vyktų 
skridimas prieš vėją, pučiantį 
10 m/s, arba 36 metrų per va
landą greitumu. Čia jau vėjas 
ne tik nepadės, bet dar truk
dys. Aeroplanas skrisdamas 
200 kil. per valandą, tikreny
bėje nulėks tik 164 kilometrus 
dėl to, kad vėjas jį sulaiko 
po 36 kil. kas valandą. Kitaip 
sakant — pūsdamas iš užpa
kalio Jasai vėjas pastumia ae
roplaną' kas valandą po 36 ki
lometrus pirmyn, o pūsdamas 
iš priešakio — atstumia po 
tiek pat kilometrų atgal.

Taigi, skrisdami tuo pačiu 
aeroplanų prieš vėją įstengtu
me atlikti tą kelionę tik per 
42 vai. 40 min., vietoj 30 va
landų skrendant paveju, o 
gazolino pasiimti ne 1200, bet 
1900 kilogramų (4750 svarų). 
O jei vėjo greitis butų 20 met
rų per sekundą, tuopiėt aero
planas galėtų skristi pyieš vė
ją tik 124 kilom, per valandą 
ir tai pat kelionei reikėtų net 
56 valandų laiko. Gazolino gi, 
vietoj 1000 klgr. reikėtų net- 
2240 kilogramų (5600 svarų).

Reikia nepamiršti, kad ga
zolino imama dėl atsargos 
daugiau, negu faktinai reikia. 
Tuo budu aeroplanas dar dau
giau apsunkinamas.

Skrisdami iš Amerikos į Eu
ropą, lakūnai pasiima gazoli
no tiek, kad užtektų, visai ker 
lionei esant ramiam orui if 
dar dešimties valandų skridir

bus aišku,, 
skrendama ffll

» -» £

i

Ofiso Tel. Boulevard 5914

greičiui
Mrs. ANEĮJA K. JARUSH Į 2420 W. Marųuette Rd
; w - Physical • Therapy

- -................. U Midwife Phone HEMLOCK 7828

second’ Mae West?...

mes,
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Which will only start us all

....... ................. —*•

N. B.

r

Phone Canal 6122
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į rytus, 
tarp ko

ir 
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DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį.

nuliudime

randasį.
3807 Aui

iveek, through some 
with the

Lašt 
mišiMderstanding 
publishers, this column ap- 
peared on Tuesday. Henceforth,

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.______________ _

kampas Hilstrd' St. 
Valandos nuo I0-+M4 nuo 6z iki 8 i 

Nedėliotas 10 iki 12 vai, ryto 
t

Kenwood 5107

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb & Habted Sts.) 
Ofbo valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Advokatai
,^^>ll0'*****y*u*a*a*t*eiiri**0*^*a**eta^

{vairus Gydytojai

“Gėlių Darželis” ir “Lietuvių 
Baletas” laikys repeticijas 
VVoodmano svetainėje

* s

Res. 6600 South Artetian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f 1821 So. Halsted Street 

CHICAJ3O, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivas Akis 
IįwW9»

Ofisas ir, Akinių Dirbtuvė

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
a CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Reg. 6515 8o. Rockwell >St.
Tel. Republic 9723

.......................................................... ..... 11 ............ U.l I .

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

10S W. Monro. SU prie Clark 
Telefonas Stale 7660; valanda* O-r-B 

W. Sidė: 2201 W. 22 SL (Cerma!r Rd) 
PanedMlo. 8ww»oe Ir I’«tny«loe vak. 6 1*1 B

<: . / TelBlo*M Canal fflLBB

TcMonaa BoputUe 9600

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M; D.

Wwt Town State Bank- Bldg, 
2400 W. Madison St.

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

Namų telefonai Brunswick 0597

Iffi

S

4

DR. A. L. YUŠKA
2422 IV. Marųuette 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 i: 

nedėliomis pagal susitartai.

756 W. 35th St
(Cot. of 35th 8 Halit.d Su.) 

Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.
Tel. Republic 3093

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.
Nedėldieniais ragai sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandoj Ir—3 ir 7—8- 
Seredomis ir nedėlioinil pagal sutartį 
Rezidencija 6631 <So. Cglifornia Ant.

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 
ų nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

3Š

Si-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus, 

718 W. 18th St 
Tel. Monroc 3377

DR. CHARLES SEGAL
■ * Praktikuoja 20 metai

• 1 OFISAS
| 4729 South Ashland Avė.,'2 lubos 
(CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų

1 OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4

Dr. Suzana ’Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue 

v Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Vai. — 9.—12 ryto. Antradieniais 
Retvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

šetadieniais sulig sutarties.

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja Iridotuvčse kuopigiausiai. 
Reikale Didžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti, 
. Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

■T? f'"!!..........................

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicago jei 

ir apielinkeje.
. Dideli ir, graži 

koplyčia dykai, 
4092 ARCHER AV.

. .................. ......... - ...... .  1 * 1 -*'

J. F. RAIIZIl S
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.0Q ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai. • 
668-TV. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

' Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaįna prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGp, ILL.

.  1 ■ , „I ,  I'W ll II   1111 ■■■

Jąunmio draugijėlės 
persikėlė j nauja

Koįiųose laikraščiuose buvo 
įdėtas Lietuvos Aviacijos lei
tenanto, p. Povilo Nakrošio, 
straipsnis po antrašte “Kodėl 
neskrendamą iš Lietuvos į 
Ameriką/’ kurio nuorašą gavo 
ir “Naujienos”; Jame gana 
plačiai aiškinama paprastas 
ir visiems žmonėms žinomas 
dalykas, kad skristi pavėjui 
lengviau, negu prieš vėją, o 
Atlantiko okeane, anot Įeit. 
Nakrošio, viešpataujantieji vė
jai pučią iš vakarų 
Savo straipsnyje jisai 
kita aiškina:

Didžiausios įtakos 
turi vėjas.

Imkime tokį pavyzdį. Aero
plano didžiausias greitis 200 
kilometrų per valandą. Moto
ras 400 H. P. jėgos. Gazolino 
eikvoja 40 kilogramų (apie 14 
galonų) per valandą. Skren
dame iš New Yorko į Kauną 
7000 kilometrų. Vėjas pučia iš 
vakarų į rytus greitumu 10 
metrų per sekundą, kas lygu 
36 kolm. per valandą (toki 
vėjai būna labai dažnai, o At
lante beveik visuomet).

Mums taip skrendant 200 
kilometrų p/v ir vėjui pučiant 
iš užpakalio 36 kilometrus 
p/v, musų greitis bus 200 
klm/v plius dar vėjo greitis 
36 klm/v — viso 236 kilomet
rai per .valandą.

Ramiam orui esant,
skrisdami 200 kilometrų grei
tumu, pasiektume Kauną (at
stumas 7000 klmt. dalinant iš 
200) per 35 valandas.

Pučiant gi vėjui iš užpaka
lio 10 metrų per sekundą, 
mes pasiektume Kauną pen
kiomis valandomis greičiau, t.

BRIDGERORT.—“Gėlių Dar
želis” ir “Lietuvių < Baletas” 
atidarė savo naują mokinimo 
vietą Woodman’o svetainėje, 
3253 Lime Street, prie kampo 
33-čios gatves, pusblėkis nuo 
Halsted gatvės. Repeticijos bus 
laikomos paprastu* laiku. “Lie
tuvių Baleto” pamokos įvyks 
kiekvieną pirmadienį ir trečia? 
dienį, nuo trečios iki devintos 
vakarais, o “Gėlių Darželio”, 
po vadovyste p-lės S. Staniu? 
liutės-Voight kas penktadienį, 
nuo septintos v .v.

Praeitą pirmadięnj vaikai 
pasirodė Lietuvių Auditorijoje, 
Vilniaus gedulo sukaktuvių pa
minėjime ir pirmose AITASS 
prakalbose, kvčriose dalyvavo 
lakūnas Juozas R. Jąmes-Ja- 
nušauskas. Su šokiais ir dai
nomis vaikai padarė gražų j- 
spudį į susirinkusius.

Prie progos norime pranešti, 
kad visos motinos, kurių vaikai 
priklauso prie “Gėlių Darželio” 
bvčtinai atsilankytų penktadienį, 
spalių 18 d. į susirinkimą aukš
čiau nurodytoje vietoje, kur 
bus padaryta eilė svarbių' pra
nešimų motinoms. •

Toliau, linksma pranešti, kad 
p. P. Kezes, • vienas iš Peoples 
Furniture Company viršininkų 
prižadėjo duoti pianą “Gėlių 
Darželio” ir “Lietuvių Baleto” 
naičdojimui.

October
Leaves go 

sc.urrying pastj
On iųnųmerable 

swishing feet;
Go we th.us^-
Likę leaves 

and: dust?

And-Sp To Bed
Ali a-twitter Alice and Mary 

approach us... with shifty, 
guilty eyes they look about 
cautiously... ah! we explain to 
otčr other self, a contribl... they 
pull down our one good ear 
to the levebof their lips... don’t 
inention our narnės, they whis- 
per rnervously, būt do you 
know Pirmyn has the honor 
of a

Friday 
/■ < ■ J' • . t ■ > ‘

Bunches of fellows and be 
vie$ of girls on the Gage Park 
veranda... the clock neai-s eight».. 
everybody talking excįtedly... 
my unęle got killed hurrying 
to. a mceting one night, some- 
będy offers... yeah, my aunt 
died in an ąccident too.. the 
clock strikes eight... do you 
think something haplpened?... 
there’s a hiifished silence... sud-1 f\T> /v wr itt t a fin ADR L K. KLIAUGA

Lietuves Akušeres dentistas

& Midwife I Phone HEMLOCK 7828
6109 South Albftny ........   — —................ ...............

A. L Davidonis, M.D.
• J p I •' 4910 So. Michigan Avenuedymo namuose ar h- ® /V

goninėse, duodu ma-1 wfc„Tel.
ssage, electric treat- VĄLANDOS: 
ment ir magnetic nuo

. blanke t s ir t, 1.1 nuo
Moterims ir mergi? 
noms patarimai do? 
vauaL

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

VINCENTA NAVICKIENĖ 
po -tėvais Norbutaitė

- Persiskyrė su šiuo pasauliu 
} spalio 10 dieną, 10:15 valandą 
, ryte 1933 m., sulaukus senat

vės amžiaus, . gimus Raseinių 
apskr., Kražių mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Palikp dideliame nuliudime 

sūnų Bronislovą, pusserę, Mi
kasę Milįauskierię giminės Jo
ną Navicką ię Oną Visotskie* 
nę ir daug kitu giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
325£ So. Lowe Avė.

» Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
C spalio 13 dįeną, 8 vai. ryto iš 

namu į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

. dujingos pamaldos pž velionės 
sielą, o iš tęn bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincentos Navickie- 
" nes giminės, draugai ir i>ažjs- 

tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 

; teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gro- 
borius S. P. Mažeika, Telefo- 

. n»s Yards 1138.

“D. P?’
“D. P.” seems to be a popular 

term as it was noticed on sign 
boards en route to the Lith? 
ųanian Air Show. The šame 
is well known in the chorus, 
Most of us remember the many 
good times at the old Busy 
Bee and various picnięs. WitU 
our clothes back from the 
cleaners with the dįrt and f irę? 
smoke removed, we are ready 
to start the indoor season.

With a “D. P.” on.the sočiai 
committee Pirmyn is assured 
of continued enjoyment. What 
do you say,; fellow “D. P.’s” 
and siipport him? Let’s get 
the olįi bunph; together antį 
sing the cęlebrated “D. JP.” 
song. ......

Grgboriai______
Tel. Vktcry 4088 

Dieninis ir Naktihb Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimai taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare' 
Seredoj pagal sutartį.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

!

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.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviama žinomas per 35 ma
tus kaipo patyru gydytojai chirurgai ii 
akušerit.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu ma- 

- i Lodų^K-Ray ht kitokiai elektrai prie
taisui.

Ofisai ir Laboratorija: ■ 
““ 1025 W. 18th St.» netoli Morgan St^ 

Daktaras V. A. ŠimkusGYDYTOJAS IR CHIRURGAS “U° Canal *3110*^ ’ 

Gydo iavo ofise patinusias, išpurintai I Rezidencijoa telefonai
„ . A bl*uz,dt* A Syrias Hgde Park 6755 ar Central 7464
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. | 

! Nedėliomis nuo 10 iki 13, 
' 3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401
"   i1 i"ii' i ■'     i1 !■" ' ■ i i ■. im ■m*  

Dr. Strikoris
Gydytojas ir Chirurgas I ‘Lojo 7iJk u8

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. Phon< MWwa7 2880

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

< JURGIS PALIHONI8
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 6 dieną, 1933 m., sulau- 
‘ kęs 64 metų amžiaus, gimęs 

Panevėžio apskr., Vabalninku 
parap., Remeikių kaime.

Amerikoj išgyveno 42 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Bronislavą, dukterį Kle
mensą, 2 brolius Povilą ir Sta
nislovą, 2 brolienes Liudviką 
ir Eleną, pusseserę Antaniną 
Zupustienę, 2 brolėnus Stanislo- 

' vą ir Juozapą Plerpus ir gimi« 
nes, o Lietuvoj seteri Viktoriją 
Plerpięnę ir brolėnus.

Kūnas pašarvotas randasi 
1410 S. 49 Ct., Cicero, Tel. 
Van Buren 3363.

Laidotuvės įvyks ketvfrtadie- 
• ny spalio 12 dieną, 2 vai. po 

pietų iŠ Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Palilionio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami4 da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Broliai, , 
Brolienės ir Giminės.

'Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

JUOZAPAS YOČIPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 8 dieną, 1933 m., sulaui 
kęs pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Skemonių kaime.

Paliko dideliame 
giminės ir draugus.

Kūnas pašarvotas, 
Masalskio koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie* 
ny, spalio 12 dieną, 1 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė; 
tas i Tautiškas kapines.

* Visi a, a. Juozapo Yočip gii 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutinį patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra? 
birius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Laidotuvėmis rūpinasi Petr 
ras Medallnskas, 3901 Flour- 

. noy Avė.

........................ ’ ---- - - _ , - ■ ■ ' • ......................... .
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoję

Ji F. EUDEIKIO grąborių įstaiga yra. agniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėligąli pigiau patarnautL

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

Pųikiąusios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI i dšl šferipęim'

' ■ '' . - lį'- ; ■

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įątaig^k

J. F. EUDEIKIS
■ LIETUVIŲ graborius 

4605r07. SOrfiffilTĄGE AVĖ. .
Viii Telefonu YARP& 1741~>17427 - CHICAGO/ILL-

Seniausi* Lietuvių Graboriai Chicago^ 
ypatišias, paurnavipias yra p^tėuki'ųį tįdkstąo^us hėv«ik 

Vienišei*® Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
Jeigd'didžiuojatės dailumu ir tau-

REPUBLIC 8340, ir pe^ieikrirtgteJ - , '

Juozapas EuOir Tom

Eodeikiaus ypatiJ|;as» pą|arnavinąas yra 
i metų.* - v „.

« — • * » j1 V • į, ,

I varomą, karaboną su ŠOnihėm durim,’ —
pumu laidotuvėse, a— pašaukite

Viąi telefonai

I. J: ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffll
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
i 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3200
.......  —--'"i1*     w -n .................-

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N.Deatborn St.,Roorm 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valai.do's: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 42 ryto.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Manė 

2506 Wešt 63rd St 
TA REPUBLIC 3100

I   ĮIĮIIIIIIII                 —— 

Til, Ckėto. 2109 1c 859 J 

Antanąs Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL,

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo U Europos ir ve( praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10f12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9- P» M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
TkJ. BPULBVARI? SĮ)W

.. - ..
• Tel. Repub ic 0098

DR. A. J. MA.NIKAS 
0YWw!5W“‘

VaUndoi: ■ Nuo 2 iki 5 vai. dieną it 
r ąug 7,ikL&v^ Vfk*
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Su pasisekimu praėjo Vilniaus minėjimas 
ir pirmos A.L.T.A.S.S. prakalbos

Didelis būrys klausytojų išgirdo lakūną J. 
James-Janušausko kalbą apie skridimą į 

Lietuvą sekantį pavasarį

Darbininkai ................... 78.00
Komiteto išlaidos ir pro

tekcija .................  12.35
Rasyčių knygutės ...........  .50
Gazolinas p. James lėktu

vui ..................... a..... 2.10
James-Janušausko išlai

dos ...... . 1... 44.20

Vakaras pasižymėjo įdomiomis kalbomis ir geru muzikaliu 
programų

Nors pirmadienis, sakoma, 
yra bloga diena parengimams 
ir tegalima tikėti mažai publi
kos, į Chicagos Lietuvių Audi
toriją spalių 9 d., susirinko 
stambus būrys žmonių daly
vauti Vilniaus Užgrobimo Su
kaktuvių paminėjime ir pirmo
se Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjungos 
prakalbose. *

žinoma, svarbiausia vakaro 
atrakcija buvo lakūnas Juozas
R. James-Janušauskas, kuris 
išaiškino publikai savo kelionės 
tikslą, papasakojo kokio tipo 
aeroplaną naudos, kiek jo nu
pirkimas ir įrengimas kainuos 
ir kaip mano tą kelionę įvy
kinti. Nenuostabu, kad susirin
kusioji publika sukėlė jam ova
cijas pirm pradedant kalbėti ir 
po kalbos, po to, kai kiti kal
bėtojai, kaip P.' Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, p. M. 
Narvid, adv. A. Dobbs, Wm. 
Kareiva, J. Mackevičius entu
ziastiškomis ir optimizmo fra
zėmis nušvietė Įvairias naujo 
skridimo į Lietuvą puses ir 
kvietė visuomenę prisidėti prie 
to darbo ir morale ir finansine 
parama. Ten vietoje buvo gau
ta eilė narių į A. L. T. A. S.
S. , ir galima tikėtis, kad į 
trumpą laiką visi ten buvę ak-

“Pažan- 
kalbėjo 

klausimu

tyviai pradės dalyvauti šiame 
naujame judėjime.

Dr. A. Montvidas, 
gos” organizatorius, 
plačiai apie Vilniaus
išreikšdamas eilę įdomių min
čių, ypatingai pasmerkdamas 
lietuvių susiskaldymą tuo klau
simu ir rengimą pusę tuzino 
paminėjimų kiekvienais metais 
tuo reikalu, — po vieną nuo 
kiekvienos politinės grupės.

Muzikalę programo dalį pa
rūpino Lietuvių baletas, vado
vaujamas Vytauto Beliajaus, 
“Gėlių Darželis”, vaikų choras, 
vadovaujamas p. Staniuliutės- 
Voight, “įPirmyn” choras ir 
Stasys Rimkus, akompanuoja
mas Jono Byansko, “Birutės” 
choro vedėjo. Programas buvo 
geras, o ypatingai į publikos 
akis metėsi jaunieji programo 
dalyviai.

Nors aukos vakare nebuvo 
renkamos, įplaukų nuo įžangos 
ir narysčių, atskaičius išlaidas, 
paliko apie 90—100 dolerių.

Antro Tranzatlanti- 
nio Skridimo Aviaci
jos Dienos atskaita

............ $977.94
skridimo
aviacijos

. Viso 
Tokiu bildu 

fondui nuo 
dienos pelno liko $1,081.98 
Tačiau reikia čia pridurti, 

jog dar liko neišmokėta trys 
nedidokos bilos už protekciją, 
“Naujienos” dėjo didžiausius 
garsinimus apie aviacijos die
ną, neskaitant jau straipsnių 
ir, pranešimų. 'Jei už tuos 
garsinimus butų reikėję mo
kėti, tai butų susidarę $168.00. 
Bet “Naujienos” tą sumą pa
aukojo tranzatlantinio skridi
mo fondui.

Prie pabaigos dar turiu pa
sakyti, jog aviacijos dienos at
skaita, visos bilos bei kvitos 
buvo patikrinta finansų komi
sijos, p. Kareivos ir kontrolie
riaus p. Mackevičiaus.

K. Augusias, 
Aviacijos Dienos Rengimo 

Komiteto iždininkas.
P. S. Pinigai, 

kė nuo ALTASS 
atskaitą neįeina, 
šas ir kiek iš jų 
priimta, paskelbs 
ALTASS valdyba.

kurie įplau- 
narių, į šią 
Narių sąra- 
tapo pinigų 
savo laiku 

K. A.

SLA 260 kuopa reiš
kia padėką pikniko 

dalyviams

Crosley
RADIO
ŠTAI JŪSŲ PROGA!

Crosley DUAL 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.

NRA

'VB. DO OUR PA«T

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.
.Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

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

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

KETVERGAIS: WHFC, 1420 
7:30 valandų vakaro.

1 iTiiinHM

MARQUETTE PARK.— Spa
lių 4. A. N. Masiulio Real 
Estate ofise, 6641 South West- 
ern Avenue, įvyko SLA 260 
kuopos susirinkimas, kuriame 
nariai išreiškė padėkos žodį vi
siems, kurie dalyvavo rūgs. 9 
d. įvykusiame kuopos naktinia
me piknike, Miliausko darže. 
Kaip tai, dainininkei p-lęi Šar
kaitei, artistui Juozui Babravi- 

? dain. Stasiui Rimkui, 
Jie tuos akompRnistams p-lei Palionai-

Antro tranzatlantinio skridi
mo lietuvių aviacijos diena 
įvyko 24 rugsėjo Fordo airpor- 
te, Lansing, III. Rengimo Ko
mitetas paskyrė šiuos asmenis 
finansams tvarkyti: A. Kartū
ną, Rypkevičių, Dr. Davidonį, 
G. Stungį, Mackevičių ir K. 
Augustą. P-as Kartūnas pri
žiūrėjo įžangos tikietus, kurie |^Jub 
buvo sunumeriuoti. L__ ___ . .
tikietus išdalino darbininkams P* Varašiui, taipgi “Nau- 
pardavinėti, o vėliau kartu su jienoms” ir “Margučiui” už pa- 
p.Stungiu surinko neparduotus garsinimus, o p. Vitkui už tro- 
tikietus ir pinigus. Jų dviejų ką. Padėka priklauso ir rengi- 
pagamintas raportas smulkme- mo komisijai, kuri taip puikiai 
niškai parodo, kiek nuo kurių ir rūpestingai surengė minėtą 
darbininkų buvo priimta pini- išvažiavimą su puikiu progra^ 
gų ir neparduotų tikietų. mu. Pagaliau, ačiū visiems

Dr. A. Davidonis tvarkė h?™’ ^rie taip skaniingaj 
. ., ... . . j . ... piknike susirinko. —M. Pollockskraidymo tikietų pardavmeji-1 _______

niį. Visi pinigai, kurie įplau- ... t o o
kė už skraidymą, ėjo per jo 20-to nardo r. P.
rankas. iii i •

Didesnė pinigų dalis iždi- klubas planuoja su- 
ininkui buvo priduota aviaci- • ,• • m i
Įjos lauke. Prie suskąitymo| jungti visas 18-tos

Ap. draugijas <

gTAUJIENOS, CEIėagS, UI?

Naūjausiąs mados moterų skrybėlės.

I

Trečiadienis, spalių 11, 1933

PRANEŠIMAI
Bridgeport Dr-stėt Palaimintot 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 prįėmamos moteris ir merginos, o 
draugu moteris bus priimamos be įsto
jimo mokesčių, dar lieka 3 mėnesiai dėl 
draugų moterų. Valdyba.

' AR ŽINOTE KAD
Ramova Gatdens yra patogiausia vieta 
dėl visokių parengimų. Parių, vestuvių, 
bankietų it draugiškų vakarėlių. Kreip
kitės — 3508 So. Halsted St., Tel. 
Yards 6383.

Sąjtina Bučeriy Bridgeporte laikys 
extra susirinkimą, spalio 12 <1. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vai. vakare. Pra
šome pribūti visų bučerių, yra svar
bių reikalų atlikti ir sutvarkyti biz
nio valandas, ką reikalauja N. R. A. 
tvarka. Kviečia visus Valdyba.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

Black Band 
Millcrs Creek

,____ Pašaukit LAFayette 8980. *
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

anglis už pigiausias kainas;
$7.50; Hacking $8.00;
$9.75. Pašaukit LAFay<

ĮcinSSIFIEŪADSi

klausimu. Kaip žinia, daug 
draugijų prisidėjo prie Keistu
čio klubo ir prie Savitarpinės. 
Kodėl nesujungti į vieną visų 
18-tos apielinkes draugijų ir 
turėti stiprią ir skaitlingą or
ganizaciją. Tam tikslui iš
rinkta komisija iš trijų narių,, 
J. Jasinskas, Wm. Buishas ir 
J. Kikas, kad susižinoti su Va
karinės žvaigždės klubu ir ki
tomis vietinėmis organizacijo- 

Imis.
20-to wardo klubas kviečia į 

narius biznierius ir privačius 
žmones, nepriklausančius jo
kiai .organizacijai. Susirinki
mai įvyksta kiekvieną pirmą 
mėnesio trečiadienį, Bagdonie
nės svetainėje, 4750 So. Union 
avenue. Ji yrą įpdlitikos ir pa
šalpos draugija, • padedanti sa
vo nariams įvairiuose piliety
bės klausimuose, ete, *

J. Jasinskas..

Iš West Pullmano S 
L. A. 55 kuopos su

sirinkimo

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus viL 
noniys 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, 
Prie Normai St.

Pilone yistory 3486

Business Service 
Biznio Patarnavimą*

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Diviston St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų 
—O—

KIAURAS f 

darbį už jurų 
taisome ryme.

AR JŪSŲ STOGAS

Mes padarome expcrto 
pačių kainų. Mes taipgi 
“down spots” ir visokį blekės darbų.

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

III

Iš GoIden Star klu 
bo, Roselande, 

veikimo

pinigų dalyvavo finansų ko
misijos nariai ir adv. Dobbs. 
Prie išmokėjimo ant vietos bi- 
hj taip pat dalyvavo finansų Į 18_T0Ji APIELiNKė._ Spa- 
komisijos nariai, A. Kartonas,’ 
Kareiva, adv. Dobbs ir kiti 
rengimo komiteto nariai bei 
lakūnas James-Janušauskas.

Aviacijos dienos įplaukos: 
Už. tikietus  ............. $1,160.81
Už pasažierių važinėji

mą ............................. 880.00
Nuošimtis nuo koncesijų 19.11

Viso   ........  $2059.92
Išlaidos:

Airporto nuoma ....... $107.70
Lakūnui Vaitkui ............ 15.00
H. Johnsonui (už pasa

žierių važinėjimą) .... 339.00
Cadwell (sklandytojas) 25.00
V. R. Lindemann (už pa

sažierių važinėjimą) 76.50
įBriggs (parašiutų šokė

jas) ............................ 12.00
Gus Maross (už pasažie

rių važinėjimą) ............. 47.50
WIND. radio stotis ....... 54.00
Trokas darbininkams nu

vežti ..............................  20.00
Posterių išvažinėjimas .... 15.00
Garsinimai “Community 

papers” . ...............   13.00
E. ’L. Bowne (hidroge- 

nas, bombos, etc.) .... 11.15
Posteriai, tikietai, vauče- 

riai, telegramos, krasa- 
ženkliai, klišės, narių 
knygutės* etc* 104.94

,f.

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį West Pulman 
Park svetainėje įvyko SLA. 55 
kuopos paprastas susirinki
mas, su viduotiniu skaitliumi 
narių.

Mokestis narių suvienodintas 
su Centru, kuopos komisija 
turėjo pusėtinai pasidarbuoti, 
kol viską sutvarkė. Nariai ku
rie skaitėsi suspenduotais, ne 
per jų priežastis, tai gaus iš
mokamą pašalpą, jeigu sirgo. 
Kuopa pusėtinai pasitikėjo ta- 
vorščiais, polaikui nariams te
ko liūsti. Ateityje turime 
apsisaugoti nuo jų.

Lietuvių Gasolino 
Stotis 

UŽVARDYTA 

63rd ir Talman 
Service Station

Užlaikom Phillips 66 Products, 
zuojame visokius automobilius 

Juozas Vilimas, 
Vedėjas 

Tel. Republic 1701

2636 W. 63rd St.

gri-

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perlcraustome ant vietos 

Nuvežam: ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

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

Educational 
Mokyklos

PAMOKOS dėl pilietybės popierų 
bus laikomos kas ketvirtadienį (ket
verge) vakarais 7:30 valandą, per 
dešimtis savaičių pradedant Spalio 
(October) 19tą. 1933 metais. Prašo
me užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefone Boulevrd 2800

ROSELAND.— Pereitą penk
tadienį klubo kambariuose įvy
ko Golden Star Klubo susirin
kimas. Narių buvo vidutinis 
skaitlius.

Misevičius jaii senai serga. 
A. Dobravalskis miesto ligoni
nėje, dar nesuspėjo ir lankyto
jai jjy aplankyti.

Rudens sezonui atėjus, bus 
biskį patvarkyti ‘ daiktai klubo 
kambariuose. Jaunuomenė nori 
smagiai laiką praleisti. Klubas 
turi nemažai išlaidų pasilinks- 

I minimo reikalams, bet ką pa- 
lių 4 d.. Bagdonienės avėtai- j,ulf ir suraoka 
nėję jvyko 20-to wardo Politi- ta™ F*1“'.mokeatls- 
kos ir Patalpos klubo susirin- TaVdršė.ai notejo padaryti 
kimas, neskaitlingas nariais, ”l‘ nari suduotu, bet 
bet gyvas. Susirinkimų atida- tas Jlems nepasiseke. .Turės ly- 
rė pirmininkas Wm. Buishas. «lai. visi P°. dolen

Pirmiausiai zbuvo skaitytas 1 uslam narlu>- N^n ar ne, ne- 
laiškas nuo Lithuanian Wo- Padarysi tuomi narį kuom jis. 
men’s Civic League, kad klu- »ebuvo._ Prieš konshtueiją ne- 
bas kreiptųsi į 20-to wardo ai- Kalės nė vienas eiti. , ' ,
dermoną ryšy su pavadinimui itai kurie norėjo panaikinti 
seniausios lietuvių apgyventas klubvietę, bet itąs jiems nepa

sisekė.' Jeigu'.ne klubvietė, tai 
mažai narių butų pasilikę prie 
klubo. —R. ;

dermoną ryšy su pavadinimu

gatvės Ai?burn avenue pavadi
nama Dariaus-Giręno atminčiai. 
Laiškas buvo priimtas ir tuo 
reikalu rūpintis išrinkta komi-l 
sija iš J. Jasinsko ir Wm. Bui- 
sho. *

Pradės vajų
Toliau buvo svarstomas nau* 

jų narių vajaus klausimas. NųH 
tarta, kad kiekvienas klubo na
rys pakalbintų bent po vieną Į 
įstoti į klubą iki sekamo susi
rinkimo. Tie,- kurie prirašyk 
daugiausiai narių gaus dovanas. 
J. Jasinskas tam tikslui paau
kavo rašomą plunksną5$5 ver
tės, o- J. Kikas dėžę cigarų. 
Taigi, nariai, j darbą.

Vėliau buvo nutarta atsi
šaukti j kitas 

I organizacijas
18-tos apielinkės 

sUsMenijimc

r (

Anglis
West Virginia Poco-

“p;;;“aX‘nė"usFrgJuS pasveiko. I hontas Mine Run $6.65 
Ji buvo sužeista automobilių. Specialiai tik 1 savaitei iki 
Jai pašalDat |bus išmokama Spalio 15 dįenos. Pirm negu 
Daugiau ligonių nėra. N. R. A. pątvarkimas įeis ga- 

’ .v. . .... -i-r lion. Garantuotos ir pilnoVaičiūnui suteikta persikeli- 1...... T. . . . svarumo, mo paliudijimas. Jis irgi bu- 
vo tavorščių suspenduotas. Reguhare kaina $7.65 
kuomet gyveno jų kontroliuo- elefonuokite
jamoje kuopoje. Susirgus jam LAFayette 5717 
teko nukentėti. p GRIGAS

Tie visi nemalonumai pada- Wholesale- Anglių Agentūra, 
ryti musų kuopai. Nariai kol _ 
persitikrino, turėjo pagalvoti 
kame Čia dalykas ir kieno kal
tė, tai dėl tos priežasties ne-Į 
buvo galima bauti naujų na
rių. Bet dabar viską sutvar
kė kuopoje, nariuose bus dau
ginus pasitikėjimo, tada bus 
galima gauti ir naujų narių 
prirašyti prie kuopos. '

Korespondnetas.

RADIO

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teiiingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NORTGAGE BANKERS

Prisirašykite j marų apniki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

RUDRIKO RADIO pro- I 2608 West 47th St 
GRAMAI. _ ____ 1____ ;_____________________

For Rent
IŠRENDUOSIU farmą prte pat Chi

cagos ant Joliet Road 4 ir 79 St. Ge
ra vieta dėl biznio.

4357 Wentworth Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

**

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

4357 Wentworth Avė.

DELICATESSEN—1 . didelis kamh - 
rys užpakaly pečium šildomas, renda 
$0. ideališka vieta dėl poros žmonių, 
galima įrengti bučernę, $700.

2500 W. 39th St.

Exchange—Mainai

roseland.

Roselando K. ir D. 
Sus-mo susirinkimas 

penktadienį
- , Ateinantį

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, 
K. Strumilos svetainėje įvyks 
Klubų ir Draugijų Susivieniji
mo paprastas susirinkimas. 
Bus raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji ii* seni reika
lai. Visi nariai prašomi atsi- 
lankyti ir užsimokėti mokestis, 
jeigu jie yra užvilkti. Taifch 
gi atsiveskite 'beiit po vienų 
narį prirašyti prie Šusivieni-

Sulaukusi sekmadienįp ryto 
visa musų šeimyna kaip 8 v. 
užstatėme savo radio ant 
WCFL stoties, 970 kil. pasi
klausyti Budriko ąrogramo. 
Ir ne apsirikome, nes buvo 
gražių dainų, muzikos ir pra
nešimų. Vėliaus 1 vai. po1 pie
tų teko gėrėtis, dar geresniu 
ir gražesniu p. Budriko pro
gramų, kuriame dalyvavo lie
tuvių žymiausias dainininkas 
artistas Juozas Babravičius,! 
visa Makalų šeimyna ir p. 
Sauris, vargonų virtuozas. 
f šį kulturinį ir svarbų išei
vijos tarpe didelį darbą Bud
riko korporacija*jau 4 metai 
be sustojimo tęsia savo lėšo
mis ir geriausiais norais per 
tai yra nuoširdžiai remiama 
visų lietuvių. Dar primintina, 
kad Budriko iatas puikus ra
dio programas būna, ketvirta-! 
dieniais iš stoties WHFC, 7:30 
valandą vakaro. —Ragui,ietis.

PARDAVIMUI 4 kambariu cot- 
tage, karštu vandeniu šildomas, 
maudynš, elektra, gazas, cementuo
tas basementas. _ Kaino $4000. Duo
sime morgičių. 3637 W. 55 th Place, 
Tel. Hemlock 3637.

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Re«. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 3840

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 6 
kambarių, garu apšildomi. 2-jų karų 
garažas. Parduosiu už “cash” arba mai
nysiu į automobilių arba grosernf. Savi
ninkas, 8041 So. Wood St.

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

r

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

mot

Skelbimdi Naujienose 
duoda nataefa dotfo. 
kad pažins Naujiem j.,

.. . V. < . ■ « ■ ■ . . . • ■ J.- 'Sekretorius, yra naudingos.
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