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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
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ANCHORAGE, Alaskoj, r. 21. 
—Lakūnas Young ir du jo pa- 
sažieriai užsimušė lėktuvui su 
sidaužius nusileidžiant Liven- 
good aerodrome.

tapo į 
diktatu-
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Kruša, kuri perėjo 15 mylių | Mokslininkų uniją, 
plote ,pridarė 
lių.
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Lakūnai kapt. Steponas Darius ir Stasys Girėnas prie sa
vo lėktuvo “LITUANICA”, su kuriuo jie perskrido klastingąjį 
Atlantiką, bet, nebaigę kelionės, visai arti Lietuvos sienų žuvo 
Vokietijos Pamario miškuose. Lietuvių visuomenė yra kvie-, tąją Lietuvą, bei "su visais lie
čiama šiems drąsiems lakūnams pastatyti gyvą paminklą, pa-! tuviais pasidžiaugti savo di-
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Amerikos karo lavai 
Havanos uoste; nau
ji neramumai Kuboj

Ji

Amerika gryšianti 
prie aukso 1935

Administracija nemananti daryti didelės 
infliacijos. Stengsis nustatyti 

pastovią dolerio vertę
WA>SHINGTON, r. 21. —Pre

zidento Roosevelto administra
cijos tikslas yra atstatyti tokį 
pat Amerikos ekonominį stovį, 
kokis buvo prieš karą ir sUgryŠ- 
ti prie aukso pagrindo pini
gams pradžioj 1935 m. vasaros.

Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad. visas piniginis pro
gramas nenumato jokios 
desnės pinigų infliacijos.

Dolerio nupiginimas jau 
siekė tą laipsnį, kad doleris 
sienio biržose yra vertas

67 c. Administracija 
kad doleriui nupuolus jau* toli 
įpusėjęs vykinimas pakėlimo 
prekių kainų, atsteigimas far- 
merių perkamosios jėgos ir at
gaivinimas industrijos.

Einant administracijos pla
nais, apie lapkričio 1 d. fede
ralinio rezervo taryba bandys 
susitarti su centraliniais Euro
pos bankais, kad nustatyti pa
stovią dolerio vertę— tarp 70c 
ir 80c. Tokioj augštumoj dolerį 
bus bandoma išlaikyti mažiau
sia metus laiko.

Jau prasidėjo byla 
dėl Vokietijos reich

stago padegimo
LEIPZIG, r. 21. — Vokieti

jos augčiausiame teisme šian
die prasidėjo byla dėl reichsta 
go rūmų padegimo. Teisiami 
yra penki komunistai. Vienas 
vyriausių kaltinamųjų, holan- 
das van der Lubbe, atsisakė 
prisipažinti komunistu ir klau
siamas atsakė: “A3 ne komu
nistas”. ■" -

Visas teismas yra apsuptas 
burių nazių, kurie kiekvieną 
įeinantį stropiai krato. Kratomi 
ir užsienio korespondentai, ku
rių daugelio neįsileido, ypač 
naziams nepalankių laikraščių. 
Į teismą įleidžiami tik su kor
telėmis, kurios išduodamos tik 
po stropaus tyrimo.

Pati by!a yra tik komedija, 
nes užsienin jau senai žino, kad 
reichstago rumus padegė ne 
komunistai, bet patys naziai, 
vadovaujant reichstago pirmi
ninkui ir Prūsijos premierui 
Goeringui ir propagandos mi- 
nisteriui Goebbels. Padegėjai, 
žymus naziai, į reichstago ru
mus įėjo požeminiu urvu iš 
Goeringo rezidencijos. Rūmai 
nazių buvo padegti, kad butų 
priežastis pulti ir žudyti komu
nistus.

Apie užsieny skelbiamus do
kumentus dėl rūmų padegimo 
Vokietijos laikraščiai nieko ne
rašo ir Vokietijos žmonės nie
ko nežino apie tikruosius pade
gimo kaltininkus. Toc^el naziai 
ir gali ruošti tokias bylas.

Kaltinamuosius buvo apsiėmę 
ginti žymiausi pasaulio advo
katai, bet naziai jų neprisilei
do, nes jie butų parodę tikruo
sius padegėjus.

Trys užsimušė lėktuve 
Alaskoj

Estija balsuos dėl Į 
steigimo diktato
riškos valdžios

TALIN, r. 21. — Ir Estija, 
kaip ir niekurios kitos šalys, 
pradeda linkti prie fašizmo. 
Tikrasis fašizmas dar nėra 
įsigalėjęs, bet vistiek jau ei
nama prie steigimo diktatoriš
kos valdžios, suteikiant 
džiai plačių autokratinių

Tuo tikslu visoje šalyje
lio 14, 15 ir 16 d. d. įvyks bal
savimas dėl priėmimo konsti
tucijos pataisos, kuri šalyje 
Įvestų autokratišką valdžią, 
vieton dabartinės demokrati
nės valdžios.

Dabar ministerių kabinetas 
yra atsakomingas- parlamentui 
ir jei parlamentas pareiškia 
nepasitikėjimą, jis turi rezig
nuoti.

Sulig projektuojamos patai
sos, kabinetas butų nepakei
čiamas per penkis metus ir jis 
galėtų sušaukti ir paleisti par
lamentą. Tokiu budu pre
mjeras — prezidentas pasida
rytų lig konstitucinis karalius^ 
kuris pats skirtų kabinetą.

Prie to veda labai silpna 
dabartinės Estijos valdžios pa
dėtis. Nė viena partija ne
turi didžiumos parlamente ir 
negali sudaryti tvirtą kabine
tą, kurį prisieina lipdyti iš ke
lių partijų koalicijos. ,

Pastatykime Jiems Gyvą Paminki ą
GYVAS ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS PAMINK 

LAS YRA SURENGIMAS ANTRO 
SKRIDIMO J LIETUVĄ

HAVANA, Kuboj, r. 21. — 
Jungt. Valstijų torpedinis lai
vas 240, su denyje išsirikiavu
siais jurininkais ir marinais j- 
plaukė į Havanos uostą. Pas
kui jį sekė amunicijos laivas 
Nitro, dešiniosios opozicijos 
grupėms ruošiantis prie gink
luoto sukilimo ir reikalaujant, 
kad prezidentas Dr. GraU San 
Martin pasitrauktų ir užleistų 
valdžią dešiniesiems.

Tuo tarpu keliose Kubos vie
tose prasidėjo komunistų va
dovaujami ginkluoti sukilimai, 
kas labai padrąsina dešiniuo
sius šiauštis prieš revoliucinę 
valdžią ir reikalauti jos pasi
traukimo.

Bet dešinieji vis dar delsia, 
bijodamies pradėti sukilimą iki 
neprasidės maištai pačioje ka
riuomenėje. Bet tų maištų ne- 
numatyt, nes kariuomenė bent s . .
šiuo laiku pasilieka ištikima dedant suruošti naują skridimą per Atlantiką tiesiai į Lietu- džiąja pergale: jie, dar ne dėl 
valdžiai ir yra prisiruošusi kiek- vos laikinę sostinę Kauną, kuris užbaigtų nepabaigtą žuvusių- aiškios ^priežasties,^žuvo 
vieną ginkluotą sukilimą pa- jų lakūnų žygį. Jau atsirado lietuvių tarpe lakūnas, kuris' turi 
yeniti. Kotelyje užsidarę ka- užtektinai patyrimo ir sugabumo, kad drąsiai gali leistis to-1 

rinin ai irgi nedrysta išeiti, L sunkjon jr pavojingon kelionėn. Tai JUOZAS R. JAMES- 
nors jie turi pnsigabenę gink J
ų ir amunicijos JANUŠAUSKAS, kuris ateinantį pavasarį ruošiasi skristi

“LITUANICA ANTROJI” lėktuvu įš Amerikos į Kauną ir tuo 
baigti drąsii/jų Dariaus ir Girėno pradėftą žygį, jei šias nau-

Dienos šviesos taupi- jas pastangas pastatyti žuvusiems . Jąkjjpams gyvą* paminklą 
hni<riflQV nfailklt parems lietuvi^ visuomenė. Ateinantį sekmadienį įvykstantiIlldb Udlgldbi. dlbllKIl Fordo Airporte> Lansing, III., LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA 
laikrodžius ir bus pradžia šio didelio darbo.

Lietuvių Aviacijos Diena ateinantį sekma
dienį Fordo Airporte padės kertinį akmenį 

naujam tranzatlantiniam skridimui
Du4 menesiai atgal, naktį iš žiojąs pasažierius pavojingais 

16 į 17 d. liepos, Vokietijos Pietų Amerikos oro keliais. 
Pamario miškuose žuvo du drą- skraidęs su žymiausiais Ameri- 
sieji Chicagos lietuvių lakūnai, 
kapt. Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas. Jie jau buvo per
skridę Atlantiko vandenyną,
buvo atlikę sunkiausiąją kelio- tj pavasarį 
nes dalį ir pilni vilčių ir džiau
gdamiesi didele pergale artinosi

i prie Lietuvos ir prie savo ke
lionės tikslo—laikinės Lietuvos 
sostinės Kauno. Bet nelemta 
jiems buvo baigti tą sunkiąją 
kelionę ir pamatyti savo gim-

kos lakūnais ir nuodugniai pa
žystus aeronautiką. Jis yra 
pasiryžęs baigti drąsiųjų Da
riuos ir Girėno žygį ir ateinan- 

skristi į Lietuvą
“LITUANICA ANTROJI” lėk
tuvu.

Kaip jo draugas Darius ir 
Girėnas, taip ir Janušauskas 
yra chicagietis, tik kad skrai
džiojo daugiausia pietinėse 
valstijose ir Pietų Amerikoje, 
jis lietuviams ikišiol buvo ma
žai žinomas. Kaip Darius ir 
Girėnas, taip ir Janušauskas 

,. o ... ..... n yra gimęs Lietuvoj—žemaitities Soldinu, Vokietijos Pama- joj Janušausko tžvai_ Ado_ 
. no. pusėje. 1

\irbut dar jokia kita nelai
;.iė ..ebuvo tiek sujudinusi viso aiestyj 
pasaulio lietuvius, kaip tragin-l 
gas žuvimas šių drąsiųjų ląku- 
nų, kuTie nugalėję Atlantiką 
!“vo

| mas ir Monika Janušauskai— 
’ * dabar gyvena Chicagos prie- 

Melrose Park. Jo 
trys broliai—Jonas, Alfonsas 
ir Albertas gyvena Chicagoje.

Jai! yra pradėta ruošti ant-

MUKDEN, r. 21.— Manžuri
joj pradėjo siausti liga, kuri 
galbūt yra baisusis juodasis ma
ras. šiaurinėj ManŽurioj nuo 
tos ligos mirė jau 600 žmonių. 
Valdžia niekuriose vietose su
stabdė traukinių judėjimą, kad 
tik neišsinešiotų liga, taipgi yra 
naikinamos žiurkės, 
odos.

Ligos plėtimąsi 
stabdyti, kadangi
kūnai liko sumesti į Upes, ku
rios išnešioja ligas į naujas 
apielinkes.

Wiley Post susidaužė

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana 
tau ja:

Apsiniaukę ir biskj Šilčiau. 
"Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:- 

56.

šį sekmadienį baigsis dienos

SaSttį'TSS ANTRO TRANZATLANTINIO SKRIDIMO 
IŠJUDINO LIETUVIU kolonijas

darni gulti šį šeštadienį atsuk
ti savo laikrodžius.

Lietuvių Aviacijos Dienos 
programas prasidės 1 vai. po 
piet tikruoju — Standard lai-. . , , . . . v - icu mos, kad ir tenai žmones yra

___________ labai susidomėję antro Tranz- 
atlantinio Skridimo sumanymu.

DollfllS sudarė Aus- I ietuvi« veikėjai Brooklyne jau 
j •• n • svarsto, kada jie galėtų su‘reng-
triJOS laSlSlUlĮ ti aviacijos dieną lakūnui Juo- 

kabillCta James"Janusauskui. Gau-
' _______ ta iš jų pranešimas, kad jie

VIENNA, r. 21. —Kancleris pikagiečių pradėtąjį darbą 
Dollfuss paskelbė šiandie, kad r^ms visomis jėgomis.
jis sudarė naują nepartinį, bet Gauta taip pat prižadėjimas 
grynai fašistinį kabinetą. Patspai’Uuotis iš Shenandoah, Pa., 
Dollfuss be kanclerio vietos, už
ėmė ir keturias svarbiausias 
ministerijas—užsienio reikalų, 
karo, apsaugos ir agrikultūros.

Kiti ministeriai yra iš fašis
tinio heimwehro ir yra nuolan
kiausi Dollfuss tarnai.

Tu‘o budu Austrijoj 
steigta pilna Dollfuss 
ra.

Policija išvaikė komuni
stų demonstracijų prie 

Vokietijos konsulato

Plaks vokietaites už 
vaikščiojimą su 

žydais

QUINCY, III., r. 21. — Wiley 
Post liko lengvai sužeistas su
sidaužius pakilant iš Monroe 
aerodromo jo lėktuvui Winnie 
Mae, su kuriuo prieš kiek lai
ko jis apskrido apie visą pa
saulį. Lėktuvas yra gerokai 
apdaužytas ir turės būti iš nau
jo perbudavotas.

rengimai aviacijos dienai apie 
pradžią spalių mėnesio. Lai
kinasis Chicagos komitetas taip 
pat jau susisiekė su Detroitu, 
Philadelphija ir Bostonu.

Visose kolonijose, be jokios 
agitacijos iš šalies, skleidžiasi 
obalsis: “Pastatykime Dariui ir 
Girėnui Gyvą paminklą, suor
ganizuodami antrą Skridimą 
Lietuvon!

CHICAGO.—Vakar būrelis ko- 
I mu'nistų bandė surengti demon
straciją prie Vokietijos konsu- 

I lato, 520 N. Michigan Avė. Bet1 
Ivos pradėjus demonstrantams 
rinktis, juos išvaikė policija ir 
daugelį jų areštavo.

Dvi merginos retežiais prisi- 
rakino prie stulpo ir policija 
jokiu budu negalėjo jų areš
tuoti. Esą jos busiančios areš-

___tuotos kai policija stfrasianti 
BERLYNAS, rūgs. 20. —-V°- retežių raktą.

kieti jos propagandos ministe- ___________
rija, kuri pirmoji pravedė žy
dų boikotą Berlyne, paskelbė, SPRINGFIELD, III., r. 21.— 
kad visos vokietaitės, kurios Gub. Horner paskelbė, kad jis 
viešai pasirodys su žydais, bus paskyrė penkių žmonių komisi- 
baudžiamos viešu plakimu. ją priruošti pakeitimus taksų 
—įstatymų.I 

ZARAZOGiA, Ispanijoj, r. 21.
—.Mažiausia du žmonės liko už WEIMAR, r. 21. —Turingi- 
mušti ir 100 žmonių sužeista jos valdžia uždhrė ir konfiska-
laike smarkios ledų krušofe. | vo turtą Laisvų Krikščionių

. Ji tapo 
didelių nuosto I uždaryta “apsaugojimui vals-

| tybės ir žmonių”. ;

ko <

/ i

Atidavė nudistus 
teismui

ALLEGAN, Mich., r. 21. — 
Taikos teisėjas Fish atidavė 
grand jury Kalamazoo šokių 
mokytoją Ring ir jo žmoną, 
kurie netoli čia miške buvo 
įtseigę nudistų, koloniją, Sun- 
shine Sports League.

šerifas ir policistai paliudi
jo, kad jie matę toj kolonijoj 
vaikščiojant nuogus žmones, 
kas yra priešinga Michigan 
valstijos įstatymams.

Liga gręsia 25,000 žmo 
nių; 5,000 jau mirė

čio. Sėna-s Kaunas dar nebuvo 
matęs tokių didelių minių, ko
kios suplaukė šiuos lakūnus lai
dojant. JIE ŽUVO VISOS 
TAUTOS DIDVYRIAIS!

Kaunas ir visa Lietuva ren
giasi jiems pastatyti didelį ir 
gražų paminklą. Kokį pamink
lą pastatys jiems Amerikos lie
tuviai, kurių sunais jie buvo 
ir iš kur jie pradėjo savo pa
vojingąją kelionę? Geriausia 
butų, kad Amerikos lietuviai 
pastatytų jiems GYVĄ PA
MINKLĄ, suorganizuojant nau
ją skridimą iš Amerikos į Lie
tuvą ir tuo įvykinant jų tes
tamentą, paliktą paskutiniame 
jų žodyje Lietuvių Tautai:

“ ‘Lituanicos’ pralaimėjimas... 
tegu auklėja jaunųjų lietuvių 
atkaklumą ir ryžtumą, kad 
Sparnuotas Lietuvis būtinai į- 
veiktų klastingąjį Atlantiką 
Tėvynės Lietuvos Garbei!”

arba:
“Bet jei... galingas audrų 

Perkūnas ir mums bus rustus 
—pastos mums kelią į Tavo 
kraštą ir pašauktų ‘Lituanicą* 
pas save, tada Tu, jaunoji Lie
tuva, turėsi iš naujo ryžtis, au
kotis ir pasirengti.”

Jau atsiranda drąsių jaunų 
lakūnų, kurie norėtų tą Da
riaus-Girėno testamentą įkū
nyti ir išnaujo skristi j Lietu
vą. Tarp jų yra ir JUOZAS R. 
JAMES-JANUŠAUSKAS, kuris 
turi užtektinai patyrimo ir su- 
gabumo, kad leistis ton toli- 
mon ir pavojingon kelionėn. 
Jis skraido jau apie 10 metų, 
yra daug metų sėkmingai ve-

kad tuo įamžinti Dariaus ir Gi
rėno idėją ir pastatyti jiems 
GYVĄ PAMINKLĄ ir pirma 
vieša to darbo pradžia bus 
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NA ateinantį sekmadienį, rugš. 
24 d., 1 vai. po pietų, Fordo 
Airporte, Lansing, III. Joje 
pasirodys pats Juozas R. James- 
Janušauskas ir parodys stknii- 
lingiems Chicagos ir apielin- 
kių lietuviams savo patyrimus 
ir gabumus ore ir kad jis pik 
nai tinka imtis šio sunkaus žy
gio—skristi į Lietuvą.

Skaitlingas lietuvių visuome
nės atsilankymas į šią Lietu
vių Aviacijos Dieną ir bus ker
tinis akmuo Gyvam Paminklui 
Dariaus ir Gjrėno atminčiai — 
suruošimui naujo tranzatlanti- 
nio skridimo ir išpildymui žu
vusiųjų lakūnų testamento!

KAUNAS.— Neseniai, šakių 
apskr. Naumiestyje ant Širvin
tos Upės tilto rastas kažkokių 
priktadarių, matyti, hitlerinin
kų^ smala išteptas Lietuvos 
valstybės ženklas—Vytis, 
tininkų ieškoma.

Kai

WASHINGTON, r. 21. 
Walton Moore iš Mount 
non, Va., tapo paskirtas 
tybės sekretoriaus pagelbinin-
ku, vieton rezignavusio prof. 
Moley.

Ver- 
vals-

LIMA, Peru, Pietų Amerikoj, 
r. 21. —IŠ Perų uosto Cuzco 
gauta telegrama, kad 25,000 
žmonių susirgo dviejuose klo
niuose pelkių liga, -kuri gali 
išsivystyti j malariją, jei val
džia neprisiųs pagelbos.

žinia priduria, kad tose apie- 
linkėsė nuo pradžios šių metų 
jau apie 5,000 žmonių mirė nuo 
malarijos. '

’6

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

Naujienųeofisas atdaras nuo 8 vai, ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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MARGUMYNAI
Rašo žemaitis

Po 19 metų neregystės

N. S. gyventojas Sylvester 
Flynn, būdamas 7 metų am
žiaus iš priežasties ligos — 
“capillary cataracts” — neteko 
regėjimo. Per 19-ka metų Sil
vestras nieko nematė, tačiau 
būdamas 
studijavo 
po gabus

skas bus tuo antruoju lakūnu, 
kuris užbaigs darbą, pradėtą 
Kap. Dariaus ir Girėno.

Lakūnas J. Janušauskas yra 
nusistatęs ateinantį pavasarį 
išskristi iš New Yorko į Kau
ną be sustojimo.

šiam jo žygiui įvykdyti rei
kalinga visuomenės parama.

Chicagiečiai pirmieji išėjo 
su parama; šį mėnesį jie ren
gia aviacijos dieną, ir padary
tąjį pelną skiria transatlanti
nio skridimo fondam

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Komunistiški stebuklai 
Pittsburghe.

vi-

kur Dr. Willard G. 
padarė pasekmingą 
ir po 19-kos metų 
gyvenimo Silvestras

gabus muzikoje, jis 
ir buvo žinomas kai- 
muzikantas.
mėnesį jaunas Sil

vestras buvo nuvežtas į Phila- 
dclphiją, 
Mengel 
operaciją 
tamsaus
pamatė šviesą.

Senatoriaus Davis teismas
Pirmadienį, rūgs. 18 d.. New 

Yorko mieste prasidėjo Pa. 
valstijos senatoriaus Davis 
(pittsburghiečio) teismas.

Senatorius Davis yra kalti
namas už laužymą federalinio 
loterijos įstatymo. Jis yra Legal 
Order of Moose viršininku.

Rinkimai be alaus

kalbant 
stebuklus, tai 

mums yra
mes

Kap.
įgy-

rengia “card

Allegheney apskrities proku
roras (Pittsburghe), remdama
si Pa. valstijos alaus pardavi
mo taisyklėmis, išleido aplink
raštį, jog rinkimų dienomis 
alaus pardavinėjimas ir jo iš- 
vežiojimas griežtai uždrausta.

Taigi utarninkas sept. 19 
Pittsburghas bus sausokas.

Misteriška saužudystė
Ne be reikalo buvau fašęs, 

jog tiltais naudojasi saužud- 
žiai.

Tiesa, daugelis jų žudosi, ta
čiau vėliau paaiškėja priežas
tys, dėl kurių saužudystės įvyk
sta. Bet įvykusi vakar saužu
dystė, šokant nuo tilto 
p-lės Stasės Pietras, 18 
amžiaus, kuri gyvenimu 
pilnai aprūpinta, linksma
nuolė, tampa paslaptinga ir ne
aiškinama.

d.

upėn 
metų 
buvo 
jau-

Drabužių valytojai vis dar 
streikuoja

Yra daromi mėginimai susi
tarimui tarpe streikierių n 
darbdavių.

Keletas valymo įstaigų, po
licijai saugojau t, tapo atidary
ta, tačiau yra pavojaus, jog 
gali įvykti kruvinų susikirti
mų. Paskutinėmis dienomis iš
tisai eilei valymo dirbtuvių bu
vo išdaužyti langai, o streikie- 
riai 
gai, 
čas 
mu.

Pittsburgho '/lietuviai 'jokiu 
budu neatsiliks nuo šio kilnaus 
darbo, todėl svarbu čia vietoje 
suorganizuoti komitetą ir su
rasti priemones sukėlimui ka
pitalo. Bendrai dirbdami, 
tikrai galėsime pradėtąjį 
Dariaus ir Girėno darbą 
vendinti.

Moterų parengimas
Soho dalies liet, moterys 

September-Rugs. 24 dieną, 8 
vai. vak., L. M. D. svet., 142 
Orr st., Soho,
party”. Parengimo pelnas ski
riamas Pittsburgho Universite
te lietuvių karbariui įrengti, 
įžanga 35c.

Lietuviška Bowling Alley
W. S. lietuviai turi gražią 

vietą pasismagyti, paritinti 
“bolę”. šią vietą užlaiko J. Ma- 
zukna. Teko girdėti, jog dau
gelis šį rudenį lietuvių rengia
si išjudinti muskulus Jono 
Bowling Alley.
N. R. A. Lietuvių skyriaus su- 

* sirinkimas — prakalbos . -I ,
Visos tautos organizuojasi 

rėmimui N. R. A., tai ir lietu
viai vadovaujant daktarei J. 
Baltrušaitienei pirmadienį, rug
sėjo 18 d., L. M. D. name tu
rėjo pasitarirbą, kuriame daly
vavo Dr. Baltrušaitienė, B. Ba- 
kanienė, Vainorius, Bakanas ir 
P. Dargis. Pasitarime prieita 
prie nutarimo, jog reikia su
rengti viešas 
se išaiškinti 
ir priemones

Nutarta šį
jo 26 dieną, 8 vai. vak., North 
Side Carnegie Music Hali su
rengti prakalbas. Miestas tei
kia svetainę nemokamai,. todėl 
jokios įžangos į prakalbas ne
bus imama.

Visi esate kviečiami dalyvau
ti, nes N. R. A. paliečia visus 
ir visiems svarbu, kad šis eks
perimentas butų pasekmingas.

Kad Sovietų Rusijoj yra 
šokių komunistiškų stebuklų*, 
tai jau mes visi žinome, kurie 
tik turėjome laimės būti ko
munistų prakalbose ir girdėti 
komunistų kalbėtojus. Bet pa
sirodo, kad komunistiškų ste
buklų randasi ne vien Sovietų 
Rusijoje, bet ir musų suruku
siame Pittsburghe.

Kada mes girdim 
apie Sovietų
tos pasakos jau 
priprastos ir jau tame nieko 
naujo nėra. Tos pasakos yra 
nusidėvėjusios ir publikai ne
daro jokio įspūdžio. Bet ka
da mes girdime apie komu
nistinius stebuklus Pittsburg
he, tai da naujas ir negirdė
tas dalykas ir publiką labiau 
veikia, negu kalbėjimas apie 
stebuklus Sovietų Rusijoje.

Dalykas štai kame: jusų 
Reporteris šeštadienio vaka
re, rugsėjo 9 d., užkliuvo į 
L. M. D. svetainę ir rado su
rengtas Bimbos parapijonų 
misijas po vadovyste vyriau
sio Bimbos kuniguzio Pitts
burghe J. Gasiuno. Publika 
buvo apie 15 dusių, įskaitant 
visus tris misionierius, mane 
ir dėdę Panieką. Tai reiškia, 
jog viso labo musų buvo tik 
15 dūšių. Mes tas misijas at
laikėme knygyno kambaryje, 
—nereikėjo nė syptaįpės už
imti. 'V y iin * jį !>,;;* te

Misijęse draiiga? Gaįiur 
nas atidengė mums didelius 
komunistinius stebuklus ne 
tik Pittsburghe, bet ir Mc
Kees Roeks. Tik visa bėda, 
kad musų griešnos akys ne
gali matyti tų stebuklų nė 
Pittsburghe, nė McKees 
nors tie dideli dalykai 
ta po musų nosia.

Draugas Gasiunas
papasakojo, kad rytinėj Pitts- 
burgho dalyje kapitalistai 
buvo sustabdę pašelpų davi
mą bedarbiams. Tada komu
nistai surengę tokią didelę de
monstraciją prieš pašelpų su
stabdymą ir įvykęs baisiai di
delis bedarbių susikirtimas 
su policija. Policija, esą, me
tusi gesinės bombas, o be
darbiai, pagriebę tas bombas 
metę atgal policijai ir net 7 
policistai gavę gesų ir buvę

Rocks 
įvyks-

mums

daugumoj laikosi vienin- 
todėl yra vilties, jog gin- 
baigsis streikierių laimėj i-

prakalbas ir juo- 
N. R. A. tikslus 
ji įgyvendinti, 
mėnesį — rugsė-

si da didesnė komunistų va 
dovaujama bedarbių d tfnons 
taracija, kurios neleido mies 
to valdyba ir policija, 
darbininkai nepaisę 
draudimų ir dalyvavę demon
stracijoje. O policija* pama
čius tą mifiHnišką bedarbių 
demonstraciją, nusigandusi ir 
pabėgusi. i

Kaip visiems yra žinoma, 
McKees Roeks jokios “milži
niškos“ bedarbių , demonstra
cijos nebuvo išskiriant Pres- 
sed Steel Car Co,( darbininkų 
streiką, kur nebuvo jokių de
monstracijų, O Gasiunas pa
sakoja apie tokią demonstra
ciją, kuri netilpusi 
Roeks ant atrytų,“

Reiškia, komunistų 
tarai griebiasi naujų 
nių mulkinimui savo ištiki
mųjų sekėjų, pasakodami 
apie komunistinius stebuklus 
Pittsburghe ir kituose mies
tuose. ■ . <
Lietuvių Radio Kliubo koncer 

to prietykiai
Jusų Reporteris visur basto

si, visur daužosi ir tai žinių 
ieškodamas, tai taip sau ko
kiais reikalais dažnai susiduria 
su visokiais prietykiais. Jam 
tenka, matyti gana keistų ir 
įdomių dalykų.,.

Praeitą nedėldienj jusų Re
porteris buvo ųysįbeldęs į Ra
dio Kliubo koųęertą Piliečių 
svetainėje, Tenai, jam teko ma
tyti sekantis atseikimas: mie
sto majoras Herrpnas išeina iš 
svetainės, o prie, .svetainės du
rų gatvęj e j į .plinka <, būrys 
mažų vaikučių.. Vienas jų pri
eina prie majoro ir , užklausia 
maždaug sekamai: “A, jus no
rite būti majorų?”. Majoras 
Herron atsako: “Taip, kodėl 
ne; aš noriu būti .majoru.” Ki
tas iš vaikučių priduria: “Aš 
mistinu, kad jus esate geras 
majoras. Jus sutaikėte. News 
Paper Boys stoiką, ir NewS. 
Paper Boys streiką laimėjo/’ 
Majoras priduria| “Taip, aš su
taikiau.“ Nieko nelaukęs, jis 
ištraukia dolerį iš kišenės ii 
paduoda vaikams, liepdamas, 
kad jie nusipirktų “aiskrimo“ 
ir visi lygiomis pąsidalytų. Vai
kai, gavę dolerį,!-, džiaugdamie
si, šokinėdami nubėgo savais 
keliais, o majoras irgi nuva
žiuoja.

Bet 
jokių

McKccs

komi 
priemo

S. L. A. JAUNUOLIŲ KUOPA 
NORTH SIDĖ’JE BALIUS

Dr. Margaret G. Smith, pa
tai ogi j qs profesoriaus pag. Wa- 
shingtono universitete, kuri su
rado miego ligos perus. Perai 
yra tokie1 mažyčiai, kad jų ne
galima užmėtyti net ir per stip
riausius mikroskopus ir jie iš- 
sikošia per parcelianų.

tuvių. Balsuotojų Lyga yra pa
siryžusi kovoti su visokiais po- 
itiškais mekleriais.

Atrodo, jog be šmeižimo ki
tų žmonių musų komunistų ly
deriai įr lyderiukai negali pa
sakyti nei vienos prakalbos.

Jay Kay.

Teisia žmogžudį
Rugpiučio 3 dieną Pittsbur- 

ghą sujudino žiauri ir šiurpi 
žmogžudystė. Pik Hamulik, tė
vas trijų vaikų, rengdamasi da
lyvauti slovakų bankiete, susi
pešė su žmona ir pasekmei 
žmoną nušovė, o save sužeidė, 
šiandien įvyksta teismas, ku
kis kaltina Hamuliką 1-mo laip
snio žmogžudystėje.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Rašo P. Dargis
Antras transatlantinis skridi-

5 mas į Lietuvą

Chicagos ^lietuviai, vadovau
jant laikraščiui “Naujienoms”, 
rengią antrąjį transatlantinį 
skridimą j Lietuvą.

Plačiai pasižymėjęs lakūnas, 
lietuvis Juozas James-Janušau-

stas ip plačių liberalių pažiūrų 
žmogus jis yra visų tautų ger
biamas ir mylimas.

Buvo ir daugiau svetimtau- 
čių; kajbėotjų, bet jie nieko ypa
tingo nepasakė. Kalbėjo Lietu
vių Radio Kliubo pirmininkas 
C. J. Milius ir kvietė visufe rem
ti Lietuvių Radio Kliubą, ku
ris dirba kulturinį darbų.

Šis vakaras užsibaigė su dai
nomis ir visi buvo programų 
patenkinti. Gaila tik, -kad pu
blikos buvo neperdaugiausiai.

Korespondentas.

)ėl tarptautinio kon
certo aprašymo

A DREAM TO 
COME TRUE

two

LIETUVIŲ RADIO 
KLIUBO KONCER
TAS SOUTH SIDE

Two months ago we lošt 
young aviators who soared the 
sky with the ill-fated Litu- 
anica. And they became our 
heroes.

At lašt, the torch which have 
fallen from the hands of our 
brave heroes Darius and Gi
rėnas has been lifted and its 
light will be seen again in the 
hands of Mr. Juozas R. Janu
šauskas.

The spirit of Lithuanian- 
Amcrican youth is again up- 
lifted. The dark sky that was 
fast falling on us is beginning 
to clear away.

“Naujoji Aušra’’, a youth- 
Iful organization, sends to Mr. 
Juozas R. Janušauskas their 
congratulations and wish him 
all the luek in the world. We 
know he will succeed.

Mr. Juozas R. Janušauskas 
can well depend upon the Nau
joji Aušra to help him in any- 
way in order to make his fligh: 
possible.

Naujoji Aušra
Sočiai Chairman
Gertnide P. Dargis.

Praeitame “Pittsburgho Nau- 
.ienų“ numeryje buvo aprašy
mas Tarptautinis Koncertas, ku
ris įvyko rugsėjo 6 d. Carnegie 
Mu'sic Hali. Koncerte dalyvavo 
ir lietuviai. Skaitant minėtų ap
rašymų, gauni įspūdį, kad) te
nai buvo tik tarptautinis kon
certas, ir daugiau nieko.

Man rodos, kad virš minėta
me aprašyme yra padaryta ke
li netikslumai, todėl aš norė
čiau tai atitaisyti. Koncertas 
oficialiai nebuvo tarptautiškas, 
bet angliškai pavadintas seka
mai : “Testemonial Musicale 
Tenderet Hon. Ralph H. Smith 
Judge of Coihmon Pleas Court, 
and Hon. Frank A. Piekarski 
Judge of County Court By 
Central Council of the Slavic 
and Allięd Cįvic Leagues of 
Allegheny County, Pennsyl- 
vania.”

Lietuviškai sakant, tai buvo 
muzikos vakaras pagerbimui 
2-jų teisėjų Smith ir Piekar- 
skio, kuris yra lenkas ir nori 
vėl būti išrinktas. Kadangi abu
du teisėjai buvo tik paskirti 
(“appointed“), tai šiame kon
certe abudu teisėjai oficialiai 
buvo indorsuoti virš minėtų 
Lygų ir buvo žadama parama 
rinkimuose.
Balsuotojų Lyga irgi dalyvavo 
minėtame parengime.

Praktiškai, žinoma, lyg ir iš
rodė, kad tai tarptautiškas kon
certas, -kadangi minėto koncer
to programe dalyvavo apie pus
tuzinis skirtingų tautų. Bet 
kiek man yra žinoma, tai mi
nėto# koncerto rengėjai nė sap
nuote nesapnavo apie kokį ten 
tarptautišką koncertą. Ot, taip 
sau buvo užvadintas kaipo sla
vų ir slavams giminingų tau
tų parengimas parėmimui sla
vų kilmės žmogaus kandidatū
ros į teisėjus. Tačiau aš ne
manau, kad lietuvius butų ga
lima priskaityti prie1 slavų kil
mes tautų, nors slavai gal taip 
ir mano.

Kaslink programo, tai viskas 
taip aprašyta, kaip buvo.

Koncerte Buvęs.

Rašo Pliumpis 
“Buntas”

Lietuvių Piliečių

Nesenai susiorganizavusi S. 
L. A. jaunuolių kuopa N. S. nu
tarė Spalių-Oct. 13 d. sureng
ti smarkų balių.

Kadangi balius įvyksta 13 
dieną ir penktadienį, tai jau
nuoliai šią dieną pavadino juo
dos katės baliumi, nes šis va
karas bus ir įdomus. Balius 
įvyksta Sūnų Lietuvos svetai
nėje, 818 Belmont st., N. S. 
Įžanga 25 centai.

Giros jaunuolių orkestras, va
dovaujant Jonui Vainauskui.

Visi jaunuoliai rengiasi prie 
šio baliaus įr atsilankiusieji 
tikrai bus patenkinti.

Teko girdėti, jog ištisas bū
rys automobiliais atvyksta iš 
S. S., McKees Roeks, New Ken- 
sington, bendrai iš visų apylin
kių. Taigi nepraleiskite progos, 
visi bukite spalių 13 d., 8 v. v. 
jaunuolių baliuje.

Onutė.■ t

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

darbiams grąžinta pašelpos.
Na, tai, broliai, kaip sau 

norite, bet 
pasakoj ant 
kimus net 
šia. Tačiau 
kitas iš piitsburghiečių to nė
ra girdėjęs. Tai jau tikras ko
munistinis stebuklas. Dides
nis, negu Sovietų Rusijoj kad 
įvyksta.

Apie Sovietų Rusijos stebu
klus mes pittsburghiečiai tik 
tiek žinome, kiek bolševikų 
komisarai mums pasako, ir tų 
stebuklų teisingumų mes ne
galim patikrinti, kadangi so
vietai yra toli nuo Pittsburg
ho. Bet kada kalbama apie 
komunistinius stebuklus Pitt
sburghe, tai jau visai kitas 
dalykas, ba visi Pittsburgho 
žmonės žino, kad tokių daly- 
yisai nėra buvę, arba nors pa
našių tam atsitikimų, kur 
bedarbiai butų turėję tokias 
demoųstraęiįas ir tokius su
sirėmimus sų policija, kaip 
kad “draugas” Gasiunas pasa
koja.

Nemanykite,v.kad tik Pittš-

broliai,
girdint Gasiuną 

apie tokius atsiti- 
plaukai pasišiau- 
keista, kad niekas

šią vasarą Pittsburghe buvo 
kilęs laikraščius išnešiojančių 
vaikų streikas. Miesto majorks 
Herronas tarpininkavo tarpe 
streikuojančių vaikų ir laikraš
čių manadžierių-įeidėjų. Strei
kas buvo užbaigtas vaikų nau
dai. Reiškia, vaikai neužmiršta 
savo geradario.

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje Centro Teis
mas su 2-ra kuopa prasidėjo 
rugsėjo 20 d. Sekamame “Pitts
burgho Naujienų” numeryje 
tilps bylos aprašymas. Užsisa
kykite “Naujienas” iš kalno.

•— Jūsų Reporteris.

PITTSBURGHO LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

pas choro lyderius 
“miegligės” prieža-

paaiškėjo:

Rugsėjo 17 d. Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubas Lietu
vių Piliečių Svetainėje buvo su
rengęs pirmą savo koncertą 
šiame sezone. Programas buvo 
gražus ir rūpestingai prireng
tas, bet publikos atvyko ne- 
perdaugiausiai. Man rodos, kad
svarbiausia priežastis neskait-| rfrTITOTVTTP "PI?O 
lingo publikos. atsilankymo bu- 1 x Ilvz
vo sekama-: i.šiomis<•, dienomis RAKTO SKYLUTĘ 
prieš pat rinkimus Pittsburghe 
įvyko daugybė visokių politi
nių mitingų ir, matomai, pu
blika buvo daugiau užintere- 
suota. politiškais rinkimais, ne
gu koncertu, N. S. daly Bimbos parapijo-

XT .y * ' . . . .. nai turėjo suorganizavę jaun.Nors iš tolimesnių kolonijų .
svečių buvo atvykę gana, skuit- c j^,uoliai ie choro noriai 
•nga' (teko pastebėti žmonų h. dh.bo jje
ii; Coal- Centre, Pa.,_1S llome- ]aisvai tv js _
stead, Pa., Braddock, Pa., ir . . .. . ,... ... . ’ . .. . . .pasirinkti damas ir imti daly-kitų tolimesnių kolonijų), bet , .., u,., . • vumą tokiuose parengimuose,Pittsburgho publikos tai neper- . . .i Kokiuose jie nori, daugiausiai tebuvo. -n . uPer porą metų šio choro gy-

Dabar noriu šiek tiek pakai- vavimas šiek tiek buvo žino- 
bėti apie muzikalį programą, mas ‘ bent N. S. daly, tačiau 
kurį išpildė Lietuvių Radio paskutiniuoju laiku apie jį nie- 
Kliubo Choras, vadovaujamas ko negirdint, Pliumpis nirtare 
Jono Senulio, ir Radio Orkes- apsilankyti 
tras, vadovaujamas Jono Ka- ir sužinoti 
ružos. Tiek choras, tiek orkes- stj. 
tras savo užduotis atlikę kuo štai kas
geriausiai ir publikai patiko. Choriečius, vietiniai komisa- 
IŠmuiko solo atliko K. Savic- rai ėmė bosauti, skirti jiems 
kas, vienas geriausių Pittsbur- dainas tik gryno kraujo • — 
gho lietuvių smuikininkų, akom- bimbiškas, drausti dalyvauti 
panivojant p-lei Mildai Virbic- be jų atsiklausymo bet kokiuo 
kaitei; šį jauną Pittsburgho se ne “košer” parengimuose,— 
lietuvių smuikininką publika ir svarbiausia — versti choris- 
palydėjo triukšmingu delnų plo- tęs dalyvauti juodukų paren- 
jimo ir jis buvo iššauktas ant- gimuose.ir su jais šokti polku- 
rą kartą. P-lei L. Paulekiutei tęs. . . ' .
dainuojant, publika karštai plo- Jauna choristė neį verkdama 
jo. Ji buyo iššaukta antrą kar- aiškipa; sako — viskas dar 
tą. Radio Vyrų Choras irgi bu- butų niekai, bet su juodukais 
vo iššauktas keletą kartų. tanciavojani, mes butume taip

Kalbėtojais buvo miesto ma- nuritančiavojusios, kad ir šen 
joras Herronas ir teisėjas Mus- berniai nebūtų j mus žiūrėję, 
manno. Reikia pasakyti kad puodag vaffl(>j _
teisėjas Musmanno yra tikras abu.labu 
darbo žmonių draugas ir pasa
kė gražiausią prakalbą apie lie- . Aną dieną Pliumpis, bevar- 
tųvius lakūnus Darių ir Gi-rė- tydamas “Laisvės“ lapus, už- 
ną» Teišęjo kalba ne vienam j tiko žinutę iš Pittsburgho pa- 
kląusytojų išspaudė liūdesio | dangės, kurioje “Ščyrieji“ viso- 
ašarą,

• Pravartu pridurti, kad teise-Iną politinę (vietinę) organiza- 
jas Musmaųno yra labai • gerai ei ją; antrieji atsimokėdami
susipažinęs su lietuvių reika- duoda “velnių” pirmajai, 
lais, o ypač su Dariaus-Girėno | Pliumpiui rodosi, kad be reika- 
tragingos mirties istorija. Jo- " 
kiš JietuVisi'nšgaletiį tiksliau tą 
įvykį' apibudyti, kaip kad tei-

. Nors

KOMUNISTŲ VAKARAS

North Side. Rugsėjo 14 d. 
vietiniai komunistai buvo su
rengę prakalbas. Kalbėjo kaž
kokia moterėlė ir Gasiunas. 
Publikos su visu štabu buvo 
tik 62 galvos. Iškvįetinių žmo
nių visai mažai įjkąs teatsilan- 
kė. ’

Komunistų ęįroąęlija jvi- 
siems gerai1 yra j žįnonia, todė . 
nėra reikalo ’iš.^aūjo jąi vč .....................................

_ ................... .....  , kartoti.Reikia ^k’ pasakytiįsGjas Musmanno atliko, 
burghe galimi komunistiški jogl!'Gasiunas višą: savo “vož-j.teisėjas Musmanno »yra italų

komunistiškų stebuklų Mc tojų Lygos šhieižinud. Mat, ko- Girdus lietuvių ir kitų tautų 
Kees Rocke, Pa. Tenai buvU- munistams nepatinka^ kad Lie-. draugas. Kaipo didelis humani-

stebuklai. Buvo da didesnių nią“ prakalbų pašventė Balsuo- kilmes žmogus, bet yra nuo-

i<.a

Pittsburgho lietuvių draugi
jos rengia gedulingą vakarų 
atminčiai žuvusių musų lakū
nų Dariaus ir Girėno. Vakaras 
įvyks spalių 22 d., 8 vai. va
karo, Lietuvių Piliečių Svetai
nėje, 1721 Jane st., S. S. Pitts
burgh, Pa.

Vakaro programas susidės iš 
dainų, muzikos ir kalbų, pri
taikytų tam liūdesio vakarui.

' Kviečiame visus lietuvius j 
tų vakarą atsilankyti. Yra pa
geidaujama, kad tų vakarų lie
tuviai nedarytų kitų parengi
mų.

Spaudos komisija:
” J. Vaišnora

suteikia 
barzdaskutyklos : 

komfortą ;skutimo, jį
namie

( PROftAK

kiais ’ išsireiškimais vanoja vie-

lo tie drabstymasi, — abiem 
tiktų charakteringa liaudies 
patarlė — “Puodas katilą va
noja, abu-labu tokiu“.

' ' ... ... P............. WI . .... . »» M... ..... .. ............. ..................... ....... ...............................

GA1SINKITĖS 
NAUJIENOSE

Stop 
Itching 
Skin

Grynas, prliinnas Žemo sustabdo nie
žėjimu odos į penkias sekundas — 
U- nugalbijunus prie Ecaemos, puūkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
velk stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacljas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose ry- 
duoĮėav. •V(|KM - vjdsthiy&ps uilaiko 

(10c. SI, Ypatimrai tvirtas 
Z(!iuo. Du ayk ^erosui rezultatai $1.25

įiiĖĮsi&šftfeiik,iŠ



LIETUVOS ŽINIOS

Akron, Ohio
bang

tau

Išpardavimas! Penktadieny ir šeštadieny, Rūgs. 22 ir 23

čia

Luomons

MY-T-FINE” dezertas Pak

COLLEGEINN Kenai
Švieži šolderiukai
Round steak, minkštas
Mėsa dėl sriubos

šolderiukaiRūkyti
Svaras

lašinukai su šonkauliaisRūkyti
Varškė

1949 So. Halsted St.

THE GEEVUM GIRLS
a&kMa

k** įŽbkkticn-'

24 ¥2 SV 
MAIŠ.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

I TOLD VOU IT WAS 
A GOOD BOO*’. (—

karas 
dujo- 
vabz-

Povandeniniai laivai 
žuvies patentuotas išradimas

RYŽIŲ PIETUS AR ŠPAGETAI
Ala Mussolini ............................

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
^ad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Full Pack 
No Slack Fillinę

‘BRILLO” 2 pak 17 C 
DĖL PUODŲ IR SKAURADŲ

HE‘S SO WELl UYPNOTizeD 
I COULD HAMMER HlM FULL 
OF TACliS AND H
NEVE.R | ®
FEEL IT»| fSK U ™

Iš viso $9
J. Lapaitis, rašt.

SLA 198 kuopos iždininkas, 
F. Svelnis, prisiuntė money or
deriu $4 M. X. Mockaus šelpi
mo Fondui. Fondo vardu tariu 
ačiū SLA 198 kuopai už gerą 
širdį. M. X. Mockus pašalpos 
tuo tarpu yra labai reikalingas.

Adv. F. Bagočius   $5 
SLA 198 kp. auka   4

MIOWt*T >T0M4

lę). Tuo budu paukštis, esti 
automatišku prietaisu pritvir
tinamas ant tupimos šakos. 
Kalbamosios kojos sausgyslės 
įsitempimas daro ir tat, kad 
vištos pirštai susitraukia kiek
vieną kartą, kai vaikščiodama 
višta pakelia koją nuo žemės.

ŠAME MUCEfa&r 
AS42YEARSAGO 

25euncM for254

SLA 198 kuopos auka 
M. X. Mockui

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD JR!|
arti St. Louit Avė. Tel. Kedzie 8902 Įadffi

Vanos, lietam it drmkoi vanos.
ivrimming pool. ~ ’•

Rusiška ir turkiška pirtir moterimi
■eredomis iki 7 v. v. ™ I

Štai kokių esama 
gamtos gudrybių

FLASH” 2
RANKŲ MUILAS

Kaip viščiukas minkštu sna
pu prakala kietą kiaušinio 

kevalą.

Bet čia irgi vienas gamtos 
patobulinimas jam labai nau
dingas. Juk viščiuko snapukas 
šiuo metu dar labai silpnas ir 
minkštas ir todėl nepajėgtų 
pramušti kieto kiaušinio luk-

BUT AS LONC A$ HES SENSElESS 
I TMlNh* iVl SLIP HIM Ar~^^į 
UTTLE ldtSS,INSTEAD>

Dr. Kaziui Cherry (Černaus- 
kui), mano buvusiam 

geram draugui 
Kur tu, Kazy, amžinasty 

ilsies,
Ten kova visų yra užbaigta:
Ten jausmai mirę, jau nėra 

vilties,
Ten sunki našta visų palikta
Ten bėgąs laikas pėdų 

nepaliks— (
Tik pilkas granitas sau 

samanos; .
Ten šalta žeme ramumą 

teiks
Ir sielos skausmai jau nesi 

kartos.

Visi Gtosetninkai yra 
kviečiami atsilankyti 
j musų Warchouse 
N e d ė t toj, Rugsėjo- 
Sept. 24 d. nuo 2 v. 
po piet iki 8 v. vakt,

Kiaušinio trynys virvelėmis 
pririštas.

Dargi daugelis iš musų val
gydami kasdien kiaušinius nė 
nepagalvoja, kad vis dėl to 
čia gana painus mechanizmas. 
Jei kas pasižiūrėdamas, domė
damasis valgė skystai išvirtą 
kiaušinį, pastebėjo, kad bal
tyme, (abiejuose kiaušinio ga
luose yra įvijai susuktos vir
velės, einančios nuo trynio ! 
prie lukšto, šie baltymo raiš
čiai palaiko savo vietoje kiau
šinio trynį. Todėl kiaušinį 
vartant, ritinejant, trynys pa
silieka savo vietoje — jis vi
sada esti atsisukęs vienu šo
nu į viršų. Trynys pluduriuoja 
baltyme, kaip sunkumu ap
krautas laivas, kuris visada 
nori išsilaikyti stačias. Trynio 
sunkumas yra jo apatinėj pu
sėj suskuoipę rutuliukai. Vir
šutinėje, lengvesnėje dalyje 
esti gemalas, iš kurio išsiperi 
viščiukas. Tad gemalas visa
da esti prie kiaušinio pavir
šiaus — ar kiaušinį padėsi 
ant vieno ar ant kito šono. O 
tat ne be reikalo sutvarkyta: 
kiaušinio gemalas tuo budu 
vis esti* arčiau pereklės kūno 
ir gauna daugiau reikalauja
mos jam šilimos.

Jei kiaušiniuose nebūtų puč- 
kų, nebūtų viščiukų

Visi, tur būt, esame paste
bėję plokštų įdubimą plates
niame kiaušinio gale (gerai 
tat matosi išvirtame kiaušiny
je). Kam ta duobutė reikalin
ga? čia duobutė eina oro re
zervuaro, atsargos sandėlio 
pareigas. Viščiukas išauga 
kiaušinyje taip, kad jo galva 
atsiranda pl&tesniame kiauši
nio gale. Ir kai viščiuko plau
čiai iki tiek išauga, kad jam 
j a vi yra reikalingas oras kvė
puoti, tada jis savo snapuku

pūko galo išaugęs kietas, kaip 
akmuo, smaigaliukas, kuris 
vėliau, viščiukui augant, nu
krinta.

PIKNIKAS
JUOZAS SPAIT1S IR JO MOTINA 

DARŽO SAVININKAI 

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ
NEDĖLIO.I, RUGSEJO-SEPT. 24, 1933
Visus Draugus. Drauges, pažįstamus ir gimines širdingai užkviečiame. Prašo
me visų atvažiuoti ir ant tyro oro smagiai laiką praleisti, ir pasišokti prie 
geros muzikos. Bus skanaus alaus, šokiai ir užkandžiai DYKAI. Daržas 
randasi ant Archer Road, skersai Ob Henry Parko. Willow Springs. III.

Amerikoj kaubojai kilpomis 
yaudo laukinius arklius. Vo
ra/ tokiomis kilpomis taip pat 

moka naudotis.
Gana įdomus prietaisas, ku

riuo musų proseniai, o ir da
bar Amerikos kaubojai naudo
ja laukiniams arkliams gau
dyt — tai laša (virvė su kil
pa). Su tokia laša Australijo
je gyvena voras, kuris kabo
damas prie savo vortinklio, 
laiko naguose maždaug 4 cen
timetrų ilgio siūlelį, kurio 
galas suvilgytas limpančio 
skysčio lašu. Kai tik netoli jo 
lizdo pasirodo vabaliukas, tai 
voras vikriai meta savo lasą 
(virvę su kilpa), vabalėlį pa
gauna ir limpančio skystimo 
lašu jį dar stipriau prie jos 
pritvirtina. Paskui taip sugau
tą vabzdį jau naudoja mais-

O ar žinot, kodėl višta ir mie
godama nuo plonos, apvalios 
karties nenukrinta? 
kad sulenktos kojos 
negali išsitiesti, nes juos to

kioj padėly laiko įtempta 
sausgyslė.

Ne mažiau įdomus yra ir 
paukščio kojos įtaisymas. 
Paukščiai įpratę miegoti ant 
medžių šakų ir miegodami jie 
taip tvirtai ant jų laikosi, kad 
niekada nenukrinta. Atrodo, 
kad paukščiai turi labai bud
riai saugotis, kad užmigę ir 
užsimerkę nenukristų. Tačiau 
jiems ten didelio budrumo 
nereikia. Gamta čia jiems 
specialiai patentuotą išradimą 
davė. Pirštus judinančioj sau
sgyslė eina beveik išilgai visos 
kojos ir viršutinėje, jos kulšy
je ji pavirsta raumėniu. ši 
sausgyslė eina per kojos kelią, 
apvijos pavidale apsuka apa
tinę kojos dalį ir paskui nuei
na į užkulnį. Dėl to, kad saus
gyslė surišta su prieš ją esa
mais sąnariais, koją sulen
kiant, raumuo ir sausgyslė iš
sitempia. • Miegot atsitūpęs 
paukštis sulenkia savo kojas, 
įsitempusi sausgyslė patrau
kia pirštų sausgysles ir pirštai 
patys susitraukia, apkabinda
mi tupimąją šaką (ar karte-

37c Kiaulių Kojos 
13C DARŽOVES

Musų šimtmety, vadinama
jame technikos .amžiuje, daug 
kas sukuriama bei išrandama. 
Sakoma, žmogus pralenkia 
gamtą, jo išradimai esti labai 
tobuli. Taip sakydami nė ne
suprantame, kad ir gamta tu
ri jau nuo amžių užpatentuo
tų išradimų, kurie žmonių vė
liau tebuvo savo reikalams 
pritaikinti. Leiskim, kad ir 
mus stebinąs povandeninis 
laivas yra sugalvotas tik nu
sižiūrėjus į bangžuvį. Ji yra 
sausumos gyvulys, bet prisi
taikius gyventi vandeny. Kai 
bangžuvis pasineria į vande
nį, ji kaip ir povandeninis 
laivas, turi pasirūpinti sau de
guonies (gyvybę palaikančios 
oro dalies) atsargai, kad neuž- 
trokštų. Ir iš tikrųjų ji turi to
kį sandėlį vadinamą “retia 
mirabilia,” į kurį susikrauna 
prieš pasinėrimą į vandenį 
deguonies atsargai, šis sandė
lis sudarytas iš plačiai išsi
šakojusių arterijų ir kapilia
rinių (plonųjų)” kraujo indų 
sistemos, kuriuos laikosi de
guonies prisotintas kraujas; 
šiuo krauju bangžuvis ir nau
dojasi tada, kai pasineria van
denin. Gi iškilus į paviršių — 
ji vėl savo deguonies rezervu
arą papildo. Lygiai taip, kaip 
ir povandeninis laivas.

Žmonės dar tik žada dujomis 
šaudytis, o vabalai jau seniai 

jomis šaudosi.
Mus baugina ateities 

baisiomis, nuodingomis 
mis. Tuo tarpu gamtoje 
džiai jau seniai dujas pažįsta 
ir jomis “bombarduoja” savo 
priešus. Yra keliolika vabalų 
rūšių, kurie, jiems pavojui 
esant, paleidžia nuo savęs aš
trių dujų kvapą. Ir jei vienu 
kartu taip “bombarduoja” ke
letas vabzdžių, atrodo lyg šau
dytų ištisas būrys kareivių. O 
kekvienas tokių vabzdžių gali 
be sustojimo šauti 10 — 12 
kartų ir atrodo, kad jis nuo 
seno jau vartoja revolverio 
bei kulkosvydžio įtaisymus.

1928 metai

SONETAS

PUIKUS RINKTINIAI

KIAUŠINIAI

praduria ploną plėvelę ir, darĮšto. Tas prietaisas, tai ant sna 
būdamas kiaušiny, įtraukia 
buvusį duobutėje orą. Nuo to 
jis žymiai sustiprėja ir prade
da energingai kalti kiaušinio 
lukštą (kevalą). Praduręs ja
me skylutę, jis jau gali kvė
puoti lauko oru.

STORES
NKIOHBUSHOOD STU9U

Ne tai, Kazy, kad mirtis yr’ 
žiauri,

Ne tai, kad su moliu čia yr’ 
jungtis,—

Bet tai, kad netikėtai ir anksti
skaudiPražuvai—mums 

atmintis.
šiandien jau tu 

mes visi.
Mirty mus visus 

sutiksi.
Dr. P.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Iškilmingai švenčiant atidarymą musų Antros Didelės Warehouse. 
Mes turėsime šį Specialį Išpardavimą įrodymui musų dėkingumo mu
sų kostumeriams už jų pirkinėjimą “Midwest Stores” sankrovose. 
Jūsų parama privertė mus atidaryti šią antrą Warehouse, kad mes 
galėtumėm jums dar geriau patarnauti._____________________

Maistas Atpigo
Veršiena dėl virimo .........   sv.

"DREXEL FARMS"

CALI
KUMPIAI
— BE KAULIUKŲ —

WISSIG,
Specialistai U 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytL 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iH 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svaru

Mre. uctty Luedeke n Dayton rato: ‘Ai 
vartoja Krunchen. kad sumažinu svarumą— 
ai netekau 10 svaru t vieną savaitę ir ne
šinau kaip JI ir rekomenduoti“.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite- 
lio Kruscben stikle karito vandens ryte prie! 
pusryčius — tai yra saurus būdas neteku 
nerralaus riebumo ir «<ena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mala! kainuoja. 
Gankite JI pas bile aptiekinlnką Amerikoje. 
— yra daur imitacijų ir Jus turite sauroU 
savo sveikatą.

21 u riki te, kad rautumet Kruschen Salta 
Jeiru ii pirma bonka neįtikins Jus. kad tai 
yra Mukiausias būdas nusikratyti riebume 
—- mnisai rreJtaaart.

"WADDELL’S

REX Mineralas 2 p

MDWEST
300 IfUHMMlDBNT

OBUOLIAI u S:
CIBULIAI
SWEET ITAUAN PRUNES Puikios Didelės

“Midwest” 9 unc. *fl
Be Kauliukų džiaras I

“Larsen’s” O 1Qf* 
Nusunktos kenai I wV 

KVORTINIS DŽIARAS 25c

- 71/2C 
151/2c
- 51/2C
- S1/2c 
91c 
7V2C

SPAICIO 
FEDERAL MEAT MARKET

MILTAI

“Golden Harvest” Eft
POPPING CORN_________ 8 unc. pakelis______ ****

“EVR REDY” maitas 3k n 25C
4 sv. 25c

“OV ALTINE” 50c Dydi
“Midwest” <

** F Greitosios ar Reguliarrės I______________________

SALAD DRESSING puikiausios kokybės......

LUNCHEON MEAT ™AS m

MIILIONS or POUNDS l/SED 
a v ou n GOVf R N

GHOC., LEMON 
NUT VANILLA

BALTOSIOS COBBLER

BULVES PUIKIOS 
RINKTINĖS

PEKAS 33c
SRIUBOS ‘Campbell’s”

ĮVAIRIOS y s 25c 1
RAIKYTI “LINCOLNSHIRE”

LJ S 11Al CELLOSPAKELY 1 Oc
•



Penktadienis, rūgs. 22, 1933

i

■i.

*

Jaunas, bet pasižymėjęs lakūnas, leitenantas Feliksas 
Vaitkūs, tarnaująs J. V. armijos aviacijoje, kuris sekmadienį 
atskris iš Mihvaukce, Wis., į Lietuvių Aviacijos Dieną Lansing, 
III. Jis yra pasižymėjęs akrobatiniame skraidyme ir aktyviai 
dalyvaus Dienos programe.

iki 159-tos gatvės (Kelias No. 6.) Privažiavus 159-tą, sukti 
AVĖ., (tąi yra sekantis kelias po kelio No. 330—42.) Pa- 

Ten

Lietuvos Naujienos
AUKSINIS DOLERIS SUGRIŠIĄS 1935 M.

dolerio vertė busianti

Apžvalga

Darius it

•»

pa-

i-

To- 
aiš-

še 
18c 
75c

$7.00
8.50
1.75
1.26

yra nonsensas.
okeaną nėra
Jie tarnau-

demonstravimui

SOCIALDEMOKRATAI LAI
MĖJO ŠVEDIJOS 

RINKIMUOSE
AIŠKU IR BE PASIAIŠ

KINIMŲ

prie Girėno tėvų Rapo, ir pasi
žadėjus surinkti iš žmonių-at*-1 gunda, blogi — aSaros. Tokį

HERRIOT — SSSR ARMIJOS 
PULKININKAS

ųėra Maskvos palaiminta, 
dėl jų “nusistatymas” yra 
kus ir be paaiškinimų.$8.00 

4.00 
2.00 
1.50
.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
IŪ. Telefonas Cinai 8500.

Girėno gimtame Vytogalos kiai- 
me ir Upynos, parapijos mies
telyje, 1933 m. liepos mėn. 
30 d.

________ _____  _ ____ ‘ by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metu
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ——

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui e »■■■■»—

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams
Pusei metų ______ ..
Trims mėnesiams x..
Dviem mėnesiams —
Vienam mėnesiui ....

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.

■

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy____________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday
I

1739 South Halsted Street
Tdephont Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

iždas kartu su rezer- 
doleriui smukti ir ko

—Pranešama iš autentiškų šaltinių Washingtone, 
kad valdžia esanti nutarusi grąžinti auksinį pagrindą 
doleriui tik 1935 m. Iki to laiko 
kontroliuojama.

Pagal šitą planą, federalinis 
vo bankais spręs, kaip toli leisti
kias priemones vartoti, kad jisai nusmuktų ne perdaug. 
Jeigu doleris ims perdaug žemai pulti užsieniuose, tai 
Amerika jį supirkinės ir trauks lauk iš apyvartos, tuo 
budu pakeldama jo vertę. Kuomet doleris kils aukščiau, 
negu bus valdžiai pageidaujama, tai apyvarton bus lei
džiama didesnis skaičius popierinių dolerių.

Panašiu budu Anglija kontroliuoja vertę savo ster
lingų, kurie irgi nėra paremti auksu.

Washingtono žinios sako, kad pradedant lapkričio 
mėn. 1 d. per metus su viršum laiko valdžia stengsis 
palaikyti dolerio vertę tarpe 70 ir 80 centų. O 1935 m. 
jisai bus stabilizuotas, sugrąžinant aukso standardą, 
t. y. vėl įvedant laisvą aukso eksportą į svetimas šalis 
ir laisvą keitimą popierinių pinigų j auksą. Bet dolerio 
vertė tuomet jau bus mažesnė, negu kad buvo seniau.

Iš tų žinių galima numanyti, kad Roosevelto ad
ministracija ketina vykinti infliaciją, — kitaip jai ne
būtų reikalo laukti su dolerio stabilizavimu iki 1935 m. 
Prezidentas ir jo patarėjai, matyt, netiki, kad NRA 
daug pagelbės Amerikos bizniui. Taigi jisai rengiasi 
pavartoti, kaipo stimuliantą, infliaciją — pinigo atpi
ginimą.

Ar šis vaistas bus sėkmingas, parodys ateitis. Bet 
mums rodosi, kad Rooseveltas daro klaidą, ignoruoda
mas tarptautinės prekybos klausimus. Abejotina, ar 
Amerikos biznis galės žymiai pasitaisyti, kol nebus pa
didėjęs prekių judėjimas tarpe šios šalies ir kitų šalių. 
Amerikos pramonė ir žemės ūkis pagamina daugiau, 
negu Amerikos žmonės suvartoja. Kur tą perviršį pa
dėsi, jeigu jo neišgabensi i užsienius? O kitos šalys ne
galės pirkti Amerikos prekių tol, kol jos nepardavinės 
savo prekių Amerikai. Vienomis tik dolerio vertes ma
nipuliacijomis ekonominė depresija vargiai gali būt pa
šalinta.

munistai — atstovų butas.” 
Švedijoje tuo budu darbinin

kų pajėgos valstybėje nuolatos 
vis auga. Jos valdžios priešaky
je, kaip žinoma, stovi socialde
mokratai. Valdžią remia taip 
pat ir liaudies partija.

“Elta” paduoda tokią žinią 
apie rinkimus į Švedijos parla
mentą :

Švedų parlamentas renka
mas 8 metams. Kasmet maž
daug parlamento Vk dalis at
naujinama rinkimais kai ku
riose provincijose. Šiemet 
įvyko rinkimai trijose Švedi
jos pietų ir vakarų provinci
jose. Buvo išrinkti 8 konser
vatoriai, 3 agrarai (žemdir
biai), 2 liaudies partijos na
riai, kurie yra liberalinių 
tendencijų, ir 8 socialdemo
kratai. Tai reiškia, kad kon
servatoriai tose provincijose 
nustojo vienos vietos, liau
dies partija — vienos vie
tos, o tuo tarpu agrarai lai
mėjo vieną vietą ir socialde
mokratai — tris.

“Dabar parlamentas, kuris 
susirinks sausio mėn., susi
dės: iš 49 konservatorių, 19 
agrarų, 2 liberalų, 17 liau
dies partijos atstovų, vieno 
nepriklausomo, 61 socialde
mokrato ir kelių komunistų 
— aukštieji rūmai; 58 kon
servatoriai, 36 agrarai, 4 li
beralai, 20 liaudies partijos 
atstovų, 104 socialdemokra
tai, .6 nepriklausomi nuo 
Maskvos komunižtai ir 2

Sovietų Rusijos susidrauga
vimas su buržuazine Franci jos 
valdžia nuėjo taip toli, kad 
Maskvos atstovai važinėja į 
svečius Paryžiun, o iš Pary
žiaus dideli Francijos šulai ke-
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liauja svečiuotis į Maskvą.

Neperseniai, sovietų sostinėje 
lankėsi buvęs Francijos prem
jeras Ed. Herriot. Bolševikai jį 
priėmė su didžiausiomis iškil
mėmis ir didesniam to “buržu
jaus” pagerbimui davė jam 
raudonosios armijos pulkininko 
laipsnį I

Taigi pasirodo, kad komunis
tai patys netiki į savo “princi
pą”, jogei su buržuazija nega
lima turėti jokių draugiškų ry
šių.

Transatlantinių Lie 
tuvos lakūnų Da 

riaus ir Girėno - 
paminėjimas

ir vilties 
žmonėms, 
parapijie- 
skris per 

ir tuo su- 
Lauke jo 
Keteriai,

šeimos narį, kurs' viską, ką 
duoda gyvenimas ir ką jis ga
li iš gyvenimo pasiimti, ima 
net skriausdamas kitus, grobia 
tik sau, sau ir sau, vadiname 
gobšu, savimeiliu, egoistu ar 
kitaip. Iš jų maža džiaugsmo 
teturi Šeima, juo labiau tauta 
ar valstybė, nes jie rupihasi 
tik savimi, tik savo laime, ne
paisydami kitų. Tokie žmonės 
nepastumės gyvenimo pirmyn, 
nes jie nėra gyvenimo kūrėjai, 
o tik išnaudotojai. Bailiai, iš
tižos ir egoistai neskris per At
lanto vandenyną. Jei žmonija 
nebūtų turėjusi ir neturėtų to
kių drąsuolių kaip musų, Upy
nos parapijietis Stasys Girėnas, 

lyginimą už eiseną, kun. Kai- tąi iki »ia‘ dienai žmonfe tebe- 
valtis sutiko padaryti eiseną ir 
pasitenkinti tuo atlyginimu, 
kokį sumes žmonės.

Skaudvilės valsčiaus vadovy
bė dirbo kartu su iniciatoriais.

Jau šeštadienio vakarą daug| 
žmonių susirinko Upynon ir 
siūlėsi padėti, čia mok. šlapio, 
pačio viršininko p. Viderio, po
licininko p. Eino ir kt. pastan
gomis buvo pastatyti, toj vie
toj kur prasideda Dariaus-Gi
rėno vardu skirtoji g-vė, var
tai. Miestelis buvo sutvarkytas 
kuo puikiausiai. Baigę darbą, 
žmonės išsiskirstė, laukdami 
paminėjimo dienūs.

Gimtą j am Girėno kaime mo
kytojo čekazo iniciatyva irgi 
buvo didelis žmonių subruzdi
mas.

Sekmadienį, 1933 m. liepos 
mėn. 30 d., didelės žmonių mi
nios susirinko paminėti bran
giuosius musų didvyrius. U py t 

nos miestelyje visur plevėsavo 
trispalvės vėliavos, dar labiau 
puošdamos išgražintąjį mieste-

LEITENANTAS FELIKSAS VAITKUS LIETUVIŲ 
AVIACIJOS DIENOJE

“Laisvė” aiškinasi, kad- ji 
žiūrinti visai neigiamai i tokius 
dalykus, kaip Dariaus-Girėno 
atminties pagerbimas arba ant
ro tranzatlantinio skridimo or
ganizavimas. Visi toki dalykai, 
anot jos, tai tik priemonė “stip
rinti fašistinę politiką tarpe lie
tuvių Jungtinėse Valstijose ir 
Lietuvoj.”

Žinoma, tai 
Skridimas per 
joks fašizmas, 
ja daugiausia
technikos išsivystymo pasauly
je ir susisiekimo pagreitinimui 
tarpe tautų ir kontinentų. Jei
gu įvairios šalys ir tautinės 
grupės tame vienos su kitomis 
lenktyniuoja, tai iš to nįfekam 
skriaudos nėra, bet priešingai 
— šitas lenktyniavimas stumia 
priekyn žmonijos progresą.

Skridimai orlaiviais iš vienos v
pasaulio dalies į kitą tautas su
artina, ir tuo budu pamatinis 
jų tikilas neturi, nieko bendro 
su tautiniu šovinizmu, kurį 
skelbia fašistai.

Bet mes žinome, kad bimbL 
ninkus jdki argumentai neįti
kins. Jie visur kiša politiką |r 
jie viską snrtrkia, kas neneia 
naudos jų kromellul arba kas

Kiek džiaugsmo 
švietė tos apylinkės 
kai sužinojo, kad jų 
tis Stasys Girėnas 
Atlanto vandenyną 
domins visą pasaulį, 
giminės: Girskiai,
Martinkai ir kt., laukė kaimy
nai, laukė visa parapija. Taisė
si tuos didvyrius sutikti, kai 
atvažiuos į savo gimtąjį Vyto
galos kaimą. Upynos parapijoj 
sužinoję, kad lakūnas neužilgo 
išskris, net telegramą parašė:

“Ponui Girėnui, Kaunas
“Mes Upynos parapijiečiai, 

dar atmename, kai Tamsta iš 
Vytogalos kaimo išvažiavai už 
jūrių marių. Ten, kur daug tuo 
laiku važiuodavo musų sūnų, 
dukterų, brolių ir seserų laimės 
ieškoti, arba bėgo iš savo kraš
to nuo rusų priespaudos laikų. 
Visi išleistieji yra musų kruvi
nomis ašaromis apraudoti, ap
raudotas esi ir Tamsta, šian
diena, Tamsta perskridęs di
džiuosius vandenis, nudžiugi
nai savo parapijiečius, užnešio- 
jusius ir užauginusius tokį 
šaunų vyrą. Už drąsą ir pasi
ryžimą sveikiname, bučiuoda
mi Tamstą ir Tamstos draugą 
Darių, taip pat musų krašto 
sūnų.

Upynos parapijonys 
1933 m. liepos mėn. 12 d. 
Visi laukė... dienos lėkė... 

viena, kita, trečia ir štai liepos 
mėn. 18-ąją dieną sutikome su 
baisia žinia: “Vandenyną per
skrido, bet gyvų nebepamatysi
me.” Kiekvienas išgirdęs tą 
liūdną žinią apsipila ašaromis 
ir veržias iš skausmo surakin
tos krutinės žodžiai: “O <tai ne
laimė, kiek čia bereikėjo, di-Į vijo juos iš savo krašto. Dabar 
džiuosius vandenynus perskri
do ir amžinai užmerkė akis sa
vo šalelės nepamatęs.”

Lindi Girėno Vytogalos kai
mo ir Upynos parapijos žmo
nės, liūdi jie tyliai, kantriai, 
dantis sukandę, stengdamiesi 
paslėpti širdgėlą krutinėję, tik 
sunkiai atsidusta, lyg tikrą sa
vo sūnų išlydėdami amžinat
vėm

Visų širdyse Darius ir Girė
nas paliko neišgydomą žaizdą, 
su kuria jie nužengs šaltojon 
žemelėn. Suprasdami žmonių 
širdgėlą ir reikalą, kad didį 
vyrą Girėną parapijos mieste
lyje reikia paminėti, mokyto
jas p. šlapikas, pašto tarnauto
jai, viršininkas p. Videris ir 
valdininkas p. A. Montvilas, 
policininkas p. Einas, pasikvie
tę tos apylinkės moksleivius, 
ėmė tartis ir organizuoti pami
nėjimą Upyne. Iniciatoriai kvie-1 
te prisidėti Upynos kleboną 
kun. J. Kalvaitį, bet jie atsi
sakęs, teisindamasis nedalyvau
siąs todėl, kad “lakūnai buvę 
nuo bažnyčios nutolę.” Kitą 
dieną mokytojui p. šlapikui 
pakartojus pasiūlymą, kad kle
bonas notas po pamali atitik

dirbtų laukus valkiodami atbu
lą eglę, itebeskeltų ugnį iš tit
nago; nesinaudotumėni šian
dien garvežiu, telegrafu, tele
fonu, elektra, radio fr kitais iš
radimais. Musų parapijiečio Gi
rėno ir Dariaus laimėjimas yra 
didžių darbų pavyzdys, kurį 
šiandieną, norėdami įamžinti, 
pavadiname laimėtojų vardu 
gatvę, į kurią ateina kelias iš 
Vytogalos, gimtojo Girėno kai
mo, į Upynos, Girėno parapijos 
miestelį. Bet, brangus parapi
jiečiai ir valsčiaus atstovai, 
mes negalim pasitenkinti vien 
gatvės pavadinimu, nes jų tes
tamento žodžiai ragina mus 
kūrybos darbui, naujiems lai
mėjimams. Gėda butų muitas, 
upymečiai, jei savo parapijo- 
nio Girėno ir Dariauš šventų 
musų kraštui linkėjimų neiš
girstume it nieko naujo nepa- 
darytumėm.

(Bus daugiau)

Po pamaldų, visos organizaci
jos su bažnytine procesija, ėjo 
į kapines, prie Girėno tėvų ka
po. Ten kun. Kalvaitis pasakė 
pamokslą, primindamas, kad tie 
didvyriai nesirupjpo siela, bet 
viską aukojo brangiajai tėvy
nei. .

Grįžus miestelin, prie Upy
nos pašto buvo pastatytas sta
las, balta aštuonyte staltiesę 
uždengtas, papuoštas žalumy
nais ir baltomis gėlėmis. Iškil
mės prasidėjo valsčiaus atsto
vo p. A. Vindbergo kalba, ku
ris pažymėjo, kad žmogui įgim
ta kovoti su gamta. Jau senai 
žmogus nerimo, norėdamas pa
siekti tolimąsias erdves. Sva
jojo, kada galės su arais kartu 
pakilti, štai šiandiena ta sva
jonė įkūnyta. Karžygiai — Da
rius ir Girėnas pasiryžo to
kiems darbams. Jie dirbo ir vi
są triūsą dėjo į tą darbą. Jų 
užsimojimas buvo iš kudikys- 

I tės. Rusų priespaudos laikai iš-

Kaip Nuvažiuoti į Lietuvių Aviacijos D.-Lansing-Ford Airport

išaušo jų darbams diena — nu
galėjo žiaurųjį Atlantą. Pada
rytą jų žygį įvertino visos tau
tos, net ir musų didžiausi prie
šai. šiandiena Lietuva supras, 
kas ji yra, kad musų tauta ir
gi turi didvyrių. Skaudu ir ny
ku, kad jie negalėjo pamatyti 
savo kraštą, savo gimtąjį kam
pelį. Lietuvos jaunimui Darius 
ir Girėnas paliko testamentą. 
Šis testamentas, Lietuvos jau
nime, turi būti jūsų rytmetinė 
malda. Mes turime gyventi jų 
dvasia, juos gerbti. Tauta be 
pasišventusių žmonių negali 
[gyvuoti. Ji žūtų,, kaip laivas 
be vairo audringoje juroje. 
Tauta gali išsilaikyti tik to
kiais didvyriais. Jie brangus 
mums, nes tai parodo, kad mes 
žengiame pirmyn.
Girėnas aukojo visą savo tur
tą net ir gyvybę tėvynės gar
bei.

Baigdamas savo kalbą, Vie
nuolio žodžiais pasakė: “Jie žu
vo, tarcjap'i,, paskųtųttus, žo
džius, -lai foyi^ioja - Uiėįtuy/i ”f 
. Paskiau kaifesjol!ir M. ’čilvi- 
naitė, pabrėždama, kad šeimos, 
drauge tautos ar valstybės lai- 

bonas notas po pamaldų sutik- mi ir gerovė pareina nuo to, 
tų padaryti eisetaą į kapines, kokius jį (turi narius; neveltui 

i-1įmonės sako: geri vaikai

šis žemėlapis parodo keliu‘3, kuriais patogiąusia pasiekti LANSING—FORD AIRPORT, kur 
sekantį sekmadienį, rūgs. 24 d., įVyks LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA, lakūno Juozo R. JAMES- 
JANUSAUSKO kelionės per Atlantiką { Lietuvę finansavimui. Važiuojant iš Northsidės reikia 
paimti Western avenue ir važiuoti ■ ’1’ j
į kairę ir važiuoti iki BURNHAif .
sukę po dešinei į Burnham avė., įvažiuokite iki Glenwood—Lansing Road—191 Street, 
rasite aerodromą. . ,,

Kiti pątogųs ikelidis dŠ Wėstsiįe, Cicero ir visų kitų‘ miesto dalių* yra šokami. CICERO 
AVĖ., arba WESTERN AVĖ., arba HALSTED STREET iki 159-tos (No. 6), 159-ta važioti į 
rytus iki BURNHAM ROAD ir pasukti, po došinei. Aerodromą rasite prie kampo Burnham 
Avė. ir |91 Street; arba—

95-ta gatve važiuoti 1M TOftMlfcfe AV». PasuUti į pietus ir važiuoti iki GLENWOOD—- 
LANSING ROAD. Pasukti į vytus Ir netrūkūs pasieksite aerodromą.

Sekmadienio važiuodami i aerodromą, pMe kampų kur reikia sukti žiūrėkite rodiklius su 
vielyčla, kurtę nurodys i kurią pusę sukti.
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MUSU MOKYKLOS
Verta pagalvoti

Ką mueų inteligentai ir taip 
vadinami veikėjai daro, kad 
supažindinti lietuvius tu tuo 
opiu Chicagos mokyklų klau
simu? Nieko! Viso butų ga
lima surasti kokius šešis as
menis, kurie stengiasi kiek 
plačiau su mokyklų klausimu 
susipažinti ir nedaro paviršu
tinių sprendimų.

Nejaugi musų žmonės,, ku
rie turėjo progos atsiekti mok
slų vienoje ar kitoje srityje, 
užmiršo, "kaip jiems tada rū
pėjo mokslo reikalai? Argi 
jie mano, kad tas mokslas yra 
reikalingas tik jiems, o ki
tiems jo nereikia?

Iš vieno profesionalo man 
teko girdėti, jog kiti profesio
nalai jam išreiškė padėkų už 
pasmerkimą spaudoje moky
tojų, kurie veda kovų prieš 
mokyklų tarybos pasimojimų 
nugriauti Chicagos mokyklas. 
Tik mokytojai reikalauja, kad 
beturčių vaikai turėtų lygiai 
tokias pat progas įsigyti aukš
tesnį mokslų, kaip ir turtuolių 
vaikai.

Praeityje . man daug kartų 
teko iš lietuvių veikėjų girdė
ti, kad Amerikos mokyklos 
mažai dėmesio kreipia į gry
nai kulturinius reikalus. Jie 
sakydavo, jog mokyklas bai
gusieji negali pasigirti savo 
kulturingumu. Kiek tie už
metimai turi pagrindo, — aš 
čia nebandysiu to klausimo 
nagrinėti. Tačiau noriu štai 
ką pabrėžti: jeigu pirma į taip 
vadinamus kulturinius daly
kus nekreipė pakankamai dė
mesio, tai dabar, priėmus tų 
neva “ekonomijos planų”, dar 
mažiau tais dalykais tebus 
rūpinamasi. Tad ar neverta 
protestuoti, kad švietimo rei
kalai nebūtų visiškai pa
neigti?

Tegul musų kritikai pasta
to sau tokį klausimų: kodėl 
miesto išlaidų mažinimas vy
riausiai paliečia mokyklas? 
Jeigu jau reikia išlaidas ma
žinti, tai tas mažinimas priva
lo paliesti ir visas kitas sritis, 
o ne vien tik mokyklas. O tai 
reiškia, jog visos kalbos apie 
ekonomijų neturi pagrindo.

Toliau, kodėl mokyklų tary
ba nepriėmė mokytojų pasiū
lytų planų sumažinti išlaidas? 
Einant tuo planu butų buvę 
galima kur kas daugiau sutau
pyti miestui pinigų, negu da
bar.

bui, bet ir turi dešimties me
tų ir daugiau patyrimo. Ne
žiūrint to, tos mokytojos tapo 
paliuosuotos, kuojnet palikta 
mokytojauti nemažas skaičius 
visai nepatyrusių mokytojų. 
Ar tai nėra politika?

Pavyzdžiui, mano sesuo mo
kytojavo per dvyliką metų. Ji 
baigė tinkamų mokyklų ir iš
laikė tarybos egzaminus. Per 
aštuonias dešimtis dienų dir
bo “on probation”. Praėjus 
tapi laikui, tapo pripažinta 
tinkama mokytojauti. O 
po trijų metų ji gavo taip va
dinamų “life certificate”. Ji 
mokytojavo visuose skyriuo
se ir jos rekordas yra kuo ge
riausias. Vienok ji neteko 
vietos, kuomet palikta moky

tojauti asmenys su nepalygi
namai mažesniu patyrimu.

Tai dar neviskas. Paliuo
suotos mokytojos dabar turės 
lankyti Normai College, kas 
kainuos piliečiams apie $60,- 
000. Tai kur ta ekonomija?

Atsakinėti į užmetimus tų, 
kurie bijosi savo vardų pasi
rašyti, aš neturiu noro. Man 
rodosi, jog atvirumas yra ge- 
riauria politika. Galimas 
daiktas, jog aš klystu moky
klų klausimu. Bet jeigu taip, 
tai tegul kas nors nurodo ma
no klaidas. Ir nurodo tas 
klaidas faktais, o ne vien tik 
tuščiais tvirtinimais.

Štai kodėl aš ir dabar vi
sai atvirai kalbu ir nesibijau 
pasėkų. Aš esu giliai įsitiki
nusi, jog dabartinė mokyklų 
tarybos politika nieko gero ne
žada musų mokykloms.. Visos 
kalbos apie ekonomiją yra tik 
burbulas. Tokia ekonomija, 
kur bandoma sutaupyti keli 
doleriai, o šimtai eikvojama 
be jokios atodairos, nėra ver
ta nei išėsto kiaušinio. Tai 
primena tos beždžionės pasi
ryžimą surinkti kelis nukritu
sius žirnius: berinkdama tuos 
žirnius, ji išbarstė visus kitus, 
kuruos turėjo saujoje.

Lyginai tokių ekonomijų da
ro ir Chicagos miestas. Ir tai 
žino kiekvienas, kuris tik no
ri žinoti.

Matydama tokius dalykus, 
aš negaliu tylėti. Aš giliai 
esu įsitikinusi, jog Chicagos 
mokyklos yra tiesiog griauna
mos. 0 nuo to pirmoje vie
toje nukentės biedniokai, ne
turtingi darbininkai. Jų vai
kams atimama progos siekti 
aukštesnio mokslo.

Man rodosi, jog tai yra ne
paprastai svarbus klausimas, 
su kuriuo reikėtų visus supa^ 
žindinti. Musų veikėjai pri
valėtų tikrai susirūpinti tuo, 
kas dabar daroma su Chica
gos mokykloms.

— L. Narmontaite.

Kai kurie mano, jog moky
tojai yra kažkokie keisti žmo
nės. Tačiau taip nėra. Mo
kytojai yra tokie pat, kaip ir 
visi kiti piliečiai. Jie tarpu
savyje taip jau skirias, kaip ir 
ktii, — vieni vienaip mano, o 
kiti — kitaip. Priegtam visi 
žino, jog mokytojai iš savo 
uždarbio negali susikrauti tur
tų. Daugelis mokytojų mėgs
ta savo profesijų ir todėl yra 
pasirengę visokias kliūtis nu
galėti. Mokytojams primeta
ma, jog jie triukšmauja vien 
tik todėl, kad nori savo “soft 
jobs” palaikyti. Tie žmonės, 
matomai, nesuprantama, jog 
dar yra ir idealai, kurie mo
kytojams esti labai brangus.

O kai dėl to, jog mokytojų 
yra lengvas darbas, tai daug 
nėra reikalo nei kalbėti. Kas 
bandė mokytojauti, tas gerai 
žino, jog tas darbas yra itin 
sunkus. Pasakysiu, sunkus ir 
gana nedėkingas.

Noriu čia paliesti dar ir ki
lų klausimų. Visiems žinoma, 
,iog tapo? paliuosuota tūkstan
tis su viršum mokytojų. Kai 
kurie tų paliuosuotų mokyto
jų yra pilnai kvalifikuoti sa
vo pareigas eiti. Sakysime* 
didelis skaičius mokytojų ne 
tik baigė mokslus ir tinkamai 
prisirengė mokytojavimo dar* »

Pranešimas

calbos lĮėrlito žodynas (400 
pusi, kaina tik $1).» H. Senke
vičiaus, Jule Verne raštai ir 
daugybė dailiosios literatūros 
veikalų.

Mes atiduodame ta pačia 
kaina, kaip Lietuvoje. Kiek
vienam yra gera proga įsigyti 
reikalingų knygų.
“Spaudos Fondo” įgaliotinis, 

J. Kriščiūnas,
917 W. 34 St., Chieago, III.

dirbame po 14-ką Valandų j die
ną ir, be to, turime dirbti sek
madieniais. •

N. R. A. reikalu Lietuvių 
Bučerių Sąjunga šaukia susi- 
rinkimą rugsėjo 28 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje. Bu
tų gerai, kad visi lietuviai bu- 
čeriai pribūtų.

J. Balčiūnas.

Vandalai Humboldt 
Parke Ištepė

Stovylas
Savo laiku4 North Sidėj Hum

boldt Parkas buvo labai švarus 
ir gražus. Bet depresijos laiku 
buvo kiek apleistas. Visgi gė- 
ių ir įvairių žalumynų netru

ko. Pavasaryje gėlės buvo gan 
rūpestingai apžiūrimos.

Nuėjau? vakar į parką, kur 
randasi gėlynai ir fontanai. 
Ten, prie vieno gėlyno ežių vi
dury yra didelis prūdas, o vi
suose keturiuose prūdo kampuo
se pastatytos gan meniško dūr
io bronzo stovylaitės. Tos sto- 
vylaitės buvo žalsvu tonu pa
dengtos ir atrodė švariai, žiu4- 
riu, kad visos keturios stovy
laitės taip bjauriai sudarkytos 
— išmozotos juodais dažais, 
kad net mirga juodi bruožai 
ir taškai. Ant vieno berniuko 
galvos dar ir keli kiaušiniai 
sudaužyti... veidas apvarvėjęs 
kiaušinių tryniu...

Ot, pamaniau, yra žmonių 
ant svieto! Miestas rūpinasi, 
kad parkai butų gražus, kad 
žmonės galėtų ramiai pasilsė
ti, pasivaikščioti ir pasigerėti 
vasaros gražumu, o visgi at
siranda tokių “piliečių”, kurie 
rodo savo nekultūringumą ir 
daro nuostolius.

Š1'1’ —kis.

Lietuviai bučeriai 
šaukia susirinki
mą NRA reikalu

Aptars naują valdžios patvar
kymą rugsėjo 28 d., Chicagos 
Liet. Auditorijoje

BKIDGEPORT. — Lietuvių 
bučerių sąjunga gyvuoja daug 
metų, bet mažai veikia, toli 
atsilikusi nuo kitų biznierių or 
ganizacijų. Nežinia kodėl taip 
yra. Jau atėjo laikas pabusti 
ir žiūrėti kur pasaulis ritasi. 
Kiti bizniai sutrumpino darbi 
valandas, o mes lietuviai buče
riai prisilaikom senovės laikų,

Linksmas Ramyga- 
liečių Aido Klubo 

išvažiavimas
Ramygalos Aido klubas tu

rėjo savo išvažiavimą sekma
dienį, rūgs. 17 d., kuris labai 
gerai pavyko. Datfg svečių at
vyko ne^vien iš Chicagos bet 
ir apielinkės.

Klubo nariai ir svečiai link
sminosi ilgai, sutikę senai ma
tytus draugus ir pažįstamus. 
Buvo jaučiamas pageidavimas 
turėti daugiau tokių suėjimų 
Vieni kitiems linkėdami geriau
sios kloties, svečiai išsiskirstė 
9-tą vai. vakare.

Ramygalietis.

Žinios iš Lith. Aero 
Club of America

Pereitą savaitę šis klubas 
laikė susirinkimą naujoj vie
toj. Daug narių neatsilankč, 
turbut todėl, kad buvo rašyta> 
jog susirinkimas įvyks senoje 
vietoje. Dabai’ pranešu, kad su
sirinkimai yra laikomi šiuo an
trašu, 814 West 33rd street, 
užpakalyje buvusio Universal 
Banko. Nariai neužmirškite at
silankyti į susirinkimą šį sek
madienį nevėliau 9:30 ryto.

Pereito sekmadienio susirin
kime bu4vo nutarta padaryti 
ženklai nariams, ženklai busią 
labai grąžus: Lietuvos šaulių 
skydas su dviėjais sparnais iš

Tel. YiWs 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akiniai 
> Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuves Akušeres

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

šiomis dienomis prisiųsta 
iš Lietuvos naujų knygų, ne
senai išėjusių iš spaudos.

Vytauto Didžiojo Albumas, 
Putino garsusis romanas “Al
torių šešėly”, Anglų-Lietuvių

POVILAS LUKOŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug

sėjo 20 dieną, 10:30 valandą ry
te 1933 m., mirė nelaiminga mir* 
čia, traukinys suvažinėjo, sulau
kęs 43 metų amžiaus, gimės Tel
šių apskr., Plungės parap., Mila
šaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo- 

etrį Barborą, po tėvais Gudaitai- 
tė, 3 sūnūs Povylą, Zenoną it 
Liudviką ir dukterį Liudą, ir gi
minės, o Lietuvoj 3 seseris Oną, 
Zuzaną ir Jadvygą.

Buvo narys Golden Star Club.
Kūnas pašarvotas, randasi 128 

E. 104 PI.. Roselande.
Laidotuvės įvyks šeštadieny rug

sėjo 23 dieną, 8 vai. ryto iš na* 
mų į Visų šventų parapijos baž* 

- nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
fen bu? nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. P. Lukošiaus giminės 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motėm, Sunai, Dūkti 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eucjeįkis, Tel. Yards 
1741.

šalių, kad atvaizduoja Lietuvą 
r aviacijų. Toliau klubas nu
tarė spalių pradžioje surengti 
L. A. G. of A. dienų musų žu^ 
vusių lakūnų S. Dariaus ir S. 
Gjrėno statomo paminklo nau
dai. Visi lietuviai tėmykite šio 
klubo tolimesnius prandšimus 
šiuo reikalu. Klubo prezidentas 
dabųr tariasi su paminklo ko
miteto kas link dienos suren
gimo.

Nariai norintieji įstoti į Aero 
klubą, prašomi atsilankyti su
sirinkime rūgs. 24 d., 9:30 ry
to, adresu, 814 West 33rd st.

Koresp. F. A.

Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 24-tą dieną nfg-, _ — nfrDIA
sėjo, 1-mą valandą po pietų, ĮJK, iViAKuLlUU
Meldažio salėje, 2242 W. 28rd pranešimas
Place. Persikėliau į erdvesni ir patogesni vietą

Visi nariai malonėkite pri- 3325 So. Halsted St.
būti, nes daug svarbių dalykų Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

turime dėl apsvarstymo. Na- g„nudi’nw, I o^iki u 
riai» katrie esate užsilikę su| Phone Boulevard 8483 

mokestimis į kliubų, malonė
kite užsimokėti, nes neužsimo
kėjęs narys laike ligos arba 
mirties nustoja visas tiesas 
kaip pašelpos ligoje arba po
mirtines.

Lietuviai Daktarai

Korespondentas.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Vlctory 2343 

DR. BERfASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Lietuvių Piliečių Darbi
ninkų Pašelpinio Kliu

bo susirinkimas
WEST.SIDE. — Lietuvių Pi- 

liečiu Darbininkų Pašelpinio

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
i Pbysical Therapy 

U Mįdwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

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

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

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIpYSIS OFISAS ;
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Viti Telefųnai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL,

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

ar r icę.
Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 

—Nedėlioj 9—1
Tel. HARison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS I

326 S.STATE sT
2 na riaorAcrossjromiMvis  store 
SMeSt. Next ĮZoorRfaMo Jhoater.

Graboriai
Tel. Victcry 4088 

Dieninis ir Naktini Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(B ai samu o to jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. > 

3319 Auburn Avenue 
ČttlČAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Kenwood 5107Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

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

apart iventadienio it ketvirtadiinio.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avinui 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milivaukęe Avinus 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
Pbone Boulevard 7042 I TX, ■nTTnTTnci

tąt> I — 1S K U oi J (Jo —DR, C. Z. V EZEL 10 Gera| lietuviam, žinoma, per 35 m«- 
DeiltistclS tus ka*P° Patyrt* gydytojas chirurgas it

4645 So. Ashland Avė. Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
arti 47th Street moterų ir vaikų pagal naujausius me-

Valando. nuo 9 iki 8 vakare Itodus X'Ra7 « kitokiu« tlektro« P“*' 
Seredoj pagal sutartį. ta:sus. ...

1 Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18rt» St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

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.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chieago je 
ir apięlinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Ratarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 28rd PI., Chieago 
SKYRIUS:

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Res. 6600 South Artesian Avenue Į vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 

Pbone Prospect 6659 (vakarę. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną
Ofiso Tel. Canal 0257 | Phone Midway 2880

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So., Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

4631 South Ashland Avinui 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telepbone Plaza 3200

Dr. Strikol’is

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

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

Advokatai

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Repųblic 7868

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utsrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«I. BOULEVARD 9199
‘ K

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Dll.lf . ......... ... '   ’ ''į  , i.. ■ i . 11 ................. ,   ..................

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikis ir sūnūs yra taip’ arti kaip ir jūsų telefonas. — .Nežiūrint tolumo, nėra 
jokių kaštų. — Eudeikiaus ypatiškas, atsakaptiĮ < patatfnavimąs į yra , 
tūkstančius beveik 30 metų. — Vienintelis LietĮuvjs įGrabprij^ Vartojapi 
nišką, elektros varoma, karaimą,; l»d šoninėm' dutfm, r^um pakųgyi 
įkėlimą. — Jeigu didžiuojatės ’dailumų ir ‘ taupumu laidotuvėse, —- 
REPŲBLIC 8340, ir persitikrinkite. v , v c r : : r

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzie Avė. 
Viai telefone): REPUfLIC 8340 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu verdu)

latęriktnęs 
HiiUpder- 
ja tabu 
pasaukite

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St..
Tel. REPŲBLIC 3100 1

Tel. Cicero 2109 lt 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th ® Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.
i , m' ...  ■ ■/» įk I

Tel. Repubic 0098

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nuo 7 iki 8 vai. vak.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060: valandos «

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedSUo. Seredos ir P5tnyčio» rak. 6 iki B

Telefonas Canal <0.2 S
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Utaralako, Ketverto ir Substop vak. 7 Uri I
Telefoną. Bepubliš 6600
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

TRANSATLANTINIS LAKŪNAS LIETUVIŲ AVIACIJOS 
DIENOJE

Svarbu tiems, kurie 
neturi automobilių 

nuvažiuoti į Ford 
Airport

Visose kolonijose įsteigtos re
gistracijos stotys ir parūpin
ti trokai

Sekmadienį, rugsejo-Sept. 24 
d. trokai vežios žmones į Lan
sing Ford airportų už 35 c. Vi
si, kurie seknuųlienį norite nu
važiuoti į aviacijos parodų, o 
neturite auomobilių, galite už
siregistruoti sekamose vieose.

Bridgeporte
V. Bagdonas, 3244 S. Hal

sted St. Tel Yards 3408. Tro
kas išeis prieš 12 vai. dienų.

Marųuette Parke
Julius Velička, 2506 W. 69tb 

St. Tel. Republic 
Kartano
69th St. Tel. Hemlock 0318.

Mr. Ališauskas, 7126 S. Rock- 
well St.

Town of Lake
P. Norkus. Reikia užsiregis

truoti pas Wm. Kareivų, 4644 
S. Paulina St. Tel. Boulevard 
1389.

3713, arba 
vaistinėj, 2557 W.

18-to ji Apielinkė
“NAUJIENOS”.
Joseph Varnagis, turintis 

kraustymo ir anglių pristaty
mo biznį, 1721 S. Jefferson St., 
sustos su dideliu troku 
Naujienų kaip 11:30 vai. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 
nuos

prie 
ryte, 
kai-

Avė.

35c.

Brighton Park
Yuszkiewitz, 3647 Archer

Cicero
Liberty Hali name, 14th St. 

Avė., Kavaliausko krau- 
Važiuos 
50c ten

ir 49th 
tuvėj. 
trokas.

H. Washtako 
ir atgal.
SidėjWest

West Side Express Co., 2146 
S. Hoyne Ace. Tel. Canal 5233. 
Trokas išeis 11:30 nuo Melda- 
žio svetainės.

Registruokitės iš anksto, kad 
trokai galėtų tinkamai prisi
rengti.

Taipgi automobilistai irgi 
prašomi suvažiuoti į vieną vie
tą savo apielinkėse ir kartu 
pradėti traukti į aerodromą.

Marųuette Parke
Pas Kartano aptieką, 2557 

W. 69th St.
Town of Lake, pas Mr. Ka

reivą, 4644 S. Paulina St.
Northsidėj, prie Morning 

Star Klubo, Robey ir Wabansia 
Avė.

Reiškia, visa Chicago suva
žiuos į šią aviacijos parodą, ne
žiūrint ar kas tpri automobilių 
ar ne. Rengimo komitetas vi
siems suteikia galimybę ten da 
lyvaut.

Cicero registracijos 
bus paskelbta rytoj.

stotis

Atsišaukite
Kadangi tūkstančiai Chica

gos ir apylinkių lietuvių atei
nantį nedėldienį rengiasi su
važiuoti į Lietuvių Aviacijos 
Parodų Lansing, III., Ford Air
portų, tad kad tinkamai visus 
priimti ir ten palaikyti tvar
kų, reikalinga apie 70 darbi
ninkų.

Žemiau talpiname sąrašų 
musų numatytų draugų, kurie, 
tikimės, neatsisakys porą va
landų padirbėti.

J. Degutis
P. Galskis
V. Galskis Jr..,
Pi Martinkaitis

i»
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Garsus lakūnas Lon Yancey-Lcwis A. Yancey, perskridęs 
okeanų iš J. V. į’ Ispanijų, kuris dalyvaus LIETUVIŲ AVIA
CIJOS DIENOJE sekmadienį, rugsėjo 24 d., Lansing-Ford air- 
porte, Lansing, III., netoli nuo Chicagos. Jis skraidys “auto- 
gyro” tipo aeroplane, kuris vakar buvo aprašytas ‘‘Naujienose”.

A. Žile
Ch. Chepukas
J. Gura
J. Milašauskas 
P. Milašauskas 
J. Mickevičius 
Mickevičius Jr.
J. Bačiunas
K. Navickas
B. Barniškis 
J. Ascila 
John Ascila 
V. Mišeika 
J. Vilis
A. Vilis 
Z. Viliutė 
P. Skurkis 
A. Ilevičiutė 
Rob. Rachaitis. 
J. Čeponis
A. Ambrozevičia 
V. Ambrože 
Šmotelis Jr.
J. Gumauskas
B. Abraškevičiutė
M. čepulevičia
K. čepulevičia 
P. Čereška
P. švelnis 
V. Mankus 
V. Briedis 
A. Kondrotas 

Charles Matekonis 
Petras Kampikas 
Juozas Vytas 
Jim Gudzinas 
Joe Daukšas 
Stanley Mikalajūnas 
Vladas Kuzavinas 
Steponas Deringis 
Walter Sabaitis 
A. Lechavičia. 
Jonas Sugentas 
Marie Sliauteriutė 
Vincent Šliauteris 
Frank Krasauckas 
Visi čion paminėti asmenys 

privalo atvykti į airportą m 
vėliaus 11:30 vai. ryto. Kurie 
neturi automobilių, atvažiuoki
te prie Oksas Express raštinės, 
2649 W. 43rd St., 10 vai. ryto. 
Kuriems nepatogu tenai, galite 
atvažiuoti prie J. Budriko krau
tuvės, 3417 S. Halsted St., 10;- 
80 ryto, nes P. Okso trokas su
stos tose vietose pažymėtu lai
ku. Visi, kurie yra čion iš
vardyti, bus nuvežti ir parvež
ti veltui. Kiti turės užsimo
kėti 85c už transportaciją.

Nepamirškite šeštadienio va
kare atsukti laikrodžius 1 va
landą atgal.

. — Komitetas.

Rytoj linksmioji LSS 
kp. pramoga

Tai Bunco ir Bridge Party Uni- 
versal kliube, 814 W. 33 St.

Rytoj, šeštadienio vakare. 
Universal Kliube, 814 W. 33 St. 
įvyks pirmas šį rudenį LSS. 
centralinės kuopos parengimas. 
Tai bus draugiška sueiga kuo
pos narių ir pritarėjų, kad vi
siems suėjus krūvon prie bun
co ar “tilto” jaukiai praleisti 
liuoslaikio vakarą savo draugų 
tarpe. Bus dar i)žkapdžių ir 
alaus.

Kuopos nariai būdami Užimti 
įvairiais darbais retai turi pro
gos susieiti grynai draugiškuo
se vakarėliuose, kurių ikišiol 
labai mažai ir buvo rengiama. 
Todėl ir pritarėjai neturi pro
gos susipžinti su kuopos na
riais, negi patys kuopos nariai 
nepažysta nepriklausančių prie 
kuopos savo idėjos draugų. Kad 
tą spragą užpildyti, LSS. cen- 
ralinė kuopa, yra pasiryžusi šį 
sezoną surengti kelis draugiš' 
kus vakarėlius, kurių pirmas ir 
bus šį šeštadienį.

Visi kuopos nariai ir prita
rėjai kviečiami rytoj vakare at 
vykti į Universal kliubą, su 
draugais pasišnekučiuojant pa
žaisti “tiltą”, bunco, ar kokį 
kitą lošį, kokis kam patiks.

Šįvakar ir rytoj va
kare atsisukite 
stotį W. L N. D.

Išgirskite pranešimus apie
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIE
NĄ; nuo 7-ių iki 9-6/ vak.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, UI.

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

Sūnūs iŠ aeroplano 
inėte gėles savo 
tėvams, Roselande

at ithe top of the dial, at 7:15, 
7:45, 8:15, and 8:45 tonight 
and

PRANEŠIMAI
toWorrow night.

S. ir E. Šidlauskui iškilmingai 
šventė sidabrinių vestuvių 
sukaktuves

ROSELAND.—Pereitą šešta
dienį Stasys ir Elžbieta Šidlaus
kai, 10916 Edbrooke avenue, 
iškilmingai šventė savo sidabri 
nių vestuvių sukaktuves, kurios 
pasižymėjo nepaprastu jų pa
gerbimu iš sunaus pUsės.

Po apeigų bažnyčioje, jų sū
nūs Alfonsas, 23 m., aviatorius, 
skraidė aplink ir metė gėles 
keliais, kuriais tėvai važiavo.

Vaišės įvyko Balčiūno, buvu
sioje Strumilos svetainėje, ku
riose dalyvavo didelis skaičius 
draugų ir pažįstamų.

, The EngiishCohimn

Advance inųuiries in 
dicate huge attend 

ance at Sunday 
Air Show

All Lithuanians rally to stip- 
port J. R. James-Janušauskns 
Trans-Atlantic venture.

K R’s Sip Tea 
And - ?

S. L. A. 6to Apskrido Kuopų Atsto
vams. S. L. A. 6to Apskričio suvažia
vimas įvyks nedėlio/, rugsėjo 24 d., 1 
vai. po piet, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
$. Halsted St. Visi išrinkti kuopų at
stovai malonėkite susirinkti, laiku, atsi- 
veždami naudingų sumanymų S. L. A. 
6to

CLASSIFIED ADS

thatlatest about ’em is 
R’s sip tea and nibble 
sandwiches and daintier

Šįvakar ir rytoj vakare, tarp 
septynių ir devynių, Gary, 
Ind., radio stotis W. L N. D. 
560 kc., padalys eilę praneši
mų apie LIETUVIŲ AVIACI
JOS DIENĄ, kuri įvyksta 
Ford-Lansing aerodrome, sek
madienį, nigs. 24 d.

Pranešimai bus įterpti į ne
paprastai gerus Columbia 
Broadcasting System progra- 
mus, 7:15, 7:45, 8:15 ir 9:00 
vai. vak. C.
tuo laiku 
virtuoze Ann

Hundreds of inąuiries have 
been pouring into the offices of 
fthc Lithuanian Trans-Atlantic 
Flight committee regarding the 
American-Lithuanian air show 
is to be held Sunday afternoon 
at the LansingyFprd airport at 
Lansing, UI. 't,,./,.

That Lithuaniąns in Chicago 
are becoming air-minded is be- 
ing graphically ąhown not only 
by the over-whei|ping response 
būt also by the rąpidly grow- 
ing crowd eager (fo support the 
flight to Kaunas which is 
planned for next. spring. The 
fact >of1 ąir-mjn^dpess...cleapįy 
reveals ‘ Lithuanian as Progress
ive thinkers. Thęy^ąre ready td 
follow and back jpnovations of 
which only a feyy other groups 
of people darė to think.

For this reason it is ex- 
pected that the most sought 
for thrill at the Lithuanian air 
show will be the air ridės given 
to passengers, one and all. Any 
one of the spectaitors who 
wishes to ride in the air will 
have the opportunity to do so. 
And the cost will be the lowest 
that has been charged for a 
ride of equal ’proportions. Two 
dollars has been compuited as 
the most reasonable charge 
considering that the money 
will help Hnance f the coming 
flight to Lithuania.

Joseph R. James-Janušaus
kas, who is to be the pilot ih 
the Kaunas flight, will be one 
of the main flyers <to take pass
engers into the air. Lieut. 
Felix Waitkus also will provide 
the thrills of flying to 
customers.

A twelve passenger 
tored Ford transport
piloted by Harold Johnson, a 
noted aviator, will be available 
for any who do not wish to go 
up in a smaile? plane.

If one was to stop and realize 
for a moment that he has an 
opportunity to fly with Joseph 
Janušauskas, thę man who will 
become famous over the world 
with a Trans-Atlantic flight to 
Lithuania, there is no doubt 
that every Lithuanian at the 
air show will be damoring for 
thA nrivilere. A chance such

The 
the K 
dainty 
cookies and the daintiest “dės
petits fours”.

Saturday, the 16th lašt, the 
K R’s (“Kultūros Ratelis”) had 
their Annual Tea to which they 
invited a number1 of friends. 
Ali enjoyed the Tea and Bridge 
and the games with prizes, and 
of course all enjoyed the re- 
fined, friendly, homey, yet col- 
legiate, atmosphere of the In
ternational House at the Uni- 
versity of Chicago, where the 
Tea was given.

Credit is due the Committee, 
consisting of the Misses Valc- 
ria and Elden Genitis, Ann 
Kairis, and Chairman Jose- 
phine Schultz, for arranging 
the program of the afternoon 
and seeing to it that all pres- 
ent were cliarmingly enter- 
tained.

While sipping tea and chat- 
ting on tea-time topies, wc 
mused of the opera, and de- 
cided to attend “Rigoletto” 
Friday evening. And as de 
cided, so done, to be šifre, to 
be sure.

Būt, to return to the Tea, 
— we were disappointed at not 
laving with us oui’ President, 

Eugenie Roges Lenkart, who 
had another very important 
engagement out-of-town. You 
bet, we missed her; she is the 
most charming of hostesses. 
And I had a eup of tea poured 
in her honor, and then it was 
solemnly sipped, with all the 
decorum and dignity possible 
(?), by

Apskričio ir kuopų labui.
A. J. Zalatorius, pirm. 
Justas Cilauskas, sekr.

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas Mt. 
Greenwoode dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. lllth St., kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

Naujienų Adm.

F

SUGRYŽO 
Iš Lietuvos 

Advokatas 

. P. BRADCHULIS
Attorney and Counselor at Law 

3112 S. Halsted St. 
Telephone Victory 2394 

Ir vėl pradėjo praktikuoti visuose 
teismuose kaip ir pirmiau.

. REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite { musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

CRANE COAL CO

Pirkite anglis ir sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jauss1

REPUBLIC 8402
—O—

paying

tri-mo-
plane

Frankie
' * '■ i. j ...... Zų

Užkvietimas Groser 
ninkams!

. vak. C. B. S. programuose 
laiku dalyvaus vargonų 

tuozė Ann Leaf, kalbės J, 
komercijos sekretorius D. 
per iš Washington, D. C. irRoper

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. IR

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS "hand presser”, pa
tyręs į kriaučių šapą. M. Goldman, 

2506 W. 59 St.

REIKALINGAS siuvėjas prie abeloo 
kostumeriško darbo, turi mokėti protinti 
ant mašinos. 2525 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 9511.

*■- -- --......................u —

Fūrnished Rooms
KAMBARYS ant rendos. 

4357 So. Wastenaw 
Lafayettt 1329

ANT RENDOS kambarys dėl vaiki
no, apšildomas su visais parankamais. 

6406 So. Francisco Avė.

For Rent
ANT RENDOS krautuvė ir 4 kam

bariai geroj vietoj tinka visokiam biz
niui. Karštu vandeniu apšildomi. A. 
Shatbaras, 2519 W. 69 St.

ANT RENDOS 6 akerių farma. Le- 
mont, III. Taipgi parduosiu ir biskį 
stako. Joe Grajauskis, 6230 S. Racine 
Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AftT PARDAVIMO duonos kepyk
la. Biznis geras, arba reikalingas bu- 
čeris į partnerius, kad ir su mažai pi
nigų, bile suprantantis ruginės duonos 
darbą.

Del platesnių informacijų kreipkitės.
P. D„

1032 Lawndale Avė., 
Detroit, Michigan

PARDAVIMUI restaurantas. išdirbta 
vieta, parduosiu pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

3456 S. Halsted St.

Mes tapome painformuoti, kad visi 
Chicagos ir apielinkių nepriklausomi 
iroserninkai gavo pakvietimą. Tas pa
kvietimas , yra taip nepaprastas ir taip 

svarbus, kad apie ji reikia tarti keletą 
paaiškinančių žodžių. "

Mažiau kaip tris metai atgal, grupė 
groserninkų suorganizavo nuųsavų ko
operatyvą, vardu — The Midwest Gro- 
cery Co. šis nepriklausomų grosemin- 
cų žingsnis susilaukė daug komentarų. 
Cai kurie žmones abejojo, ar jisai bus 

sėkmingas. Kiti vėl žiurėjo į jį kai
po į eksperimentą, kuris laikui bėgant 
pasirodys sėkmingu arba tik tuščia sva
jone. Tiktai tos 
pradėjo savo planą 
ir dirbo sąžiningai, 
jdnę įgyvendinus ir 
sėkminga, bet neštų

Kad ta idėja buvo pasekminga, visi 
tai šiandien gerai žino. Šiandie mes 
matome 300 "Midvvest Stores” sankro
vų operuojančių kaip viena organizaci
ja. Todėl, kad jų savininkai vado
vavosi tuo, kad duoti visiems gera pa
tarnavimą, geriausius produktus ir že
miausias kainas. Taip elgdamies, jie 
įsigyjo plačiosios visuomenės simpatiją, 
kuri dabar naudojasi tų neprikląusomų 
groserninkų p'atarnavimu. Jų kostume- 
rių skaičius kasdien auga didyn ir didyn, 
ir warehouse kurią vartojo kooperaty
vas, pasirodė permaža aptarnavimui to- 
čio didelio skaičiaus pirkėjų.

Reikėjo įsjgyti kitą namą, ir dabac 
du dideli namai yra vartojami dėl su
dėjimo prekių — produktų. . Ware- 
houses yra operuojamos naujausia syste- 
ma ir yta labai įdomu susipažinti su 
vedama juose tvarka.

Savininkai. Midwest Grocery Co. už- 
kvieČia kiekvieną groserninką atsilan
kyti į tas warehouses, Nedėlioj, Rugsė
jo-September 24 d. ir būti tos . organi
zacijos svečias. Warehouse randasi 
ant So. Western Avė. prie 24-to Place, 
Bus iškilmingas priėmimas atsilankiusių 
groserninkų tarp jZ-ros vai. po piet ii 
8 vai. vak. J,

Visi groserninkal prašomi priimti ?'|į 
užkvietimą, Tai bus gera proga pa
matyti kaip nepriklausomi groserninkai 
susivieniję pagerino savo biznį. Ir tai 
ką jie atliko, gali būti naudinga ir ki
tiems, kurie verčiasi panašiu bizniu.

organizacijos nariai 
vykinti gyveniman 
kad ta savo sva- 

kad ji ne tik butų 
naudą visuomenei.

Šiandie

PATENTS
apsaugojimu savo 
sumsnymn. Prisius* 
kitę braiUul ar mo
deli dėl lertrukdJu, 
•rba rašykite M 
NEMOKAMOS kap

DYKAI 
KNYGBUI

as this may never cbme up in 
a lifetime.

Salesmen circulate

taln n Patent” Ir “Ręeord of ln> 
ventlon” formos. Nieko neimnm 
ui informacijas ko daryti. Bnsl- 
raSlnSjlmai laikom! paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas no. 
tarnavimas.

šeštadienį vakare tarp sep
tynių ir devynių programuose 
dalyvaus Elgar 'Mięhan dai
nininkų grupė, Casa Loma or
kestras ir kiti. Nepamirškite 
atsisukti stotį.

tickets for the convenience of 
the people who wish to enjoy 
the most modern invention, fly- 
ing through the air.

Tune in on ‘ station WIND

Regloterod Patent Attorney 
48-A Seeurlty Savlngs & Commerelal' 

Bank Bullding

(Dlreotly aoross Street from Patent Office) 

VVABHINGTON. O. C.'

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
4023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

CLASSIFIEDAPS Į

. Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR . JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su rtn- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper/ 
tų patarimas visose namų savininkų b 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC. 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952

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

PARSIDUODA alaus užeiga, vieta ne
toli railroad. priežastis, turiu 2 bizniu. 
1548 E. 93 St. Tel. Saginaw 5566.

STORAS su pagyvenimu, tinkamas 
dėl saliuno, geroj vietoj.

2540 W. 45 PI.

PARENDUOSIU, parduosiu arba 
mainysiu: Pasilinksminimo namas su
Alaus Tavern ant pirmų lubų. 4 nau
jos bowling Alleys, ant antrų lubų. Te
lefonas Bellwood 8223.

PARDAVIMUI alaus Tavern. Geras 
biznis. . Bargenas dėl greito pirkimo. 
Traiuferinis kampas. Matyk Mr. Scbeel. 
M. J. Kiras, 3335 S. Halsetd St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki. $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. & Co., Ine.. 
1647 W. 47 St.

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvei — 10 flatų — $10.000. 
Cash $5000. Likusius kaip morge- 
gečių ant 4%.

1923 So. Union Avė.

Męs esame jau šiuo adresu viii 40 metu Sacramento Avė.*

APLEIDŽIU miestų. Paaukausiu 
5 kambarių bungalow, plieno kon
strukcijos, aržuolu išbaigtas, ugnia- 
vieta, 2 karų garažas, už cash ar
ba ant lengvų išmokėjimų. Priim
siu morgičių. Atsišaukite 5623 So.

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.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

4 CANAL 8500 4




