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Areštuoti 27 Ameri 
kos rudmarškiniai

Ruošėsi maršuoti i Washingtoną, kad pre 
zidentą Rooseveltą paskelbti 

Amerikos diktatorium

tie rudmarškiniai 
Pennsylvanijos 
pulko ginkluo- 
amunicijos sa- 
Prie ginkluo-

PHILADELPHIA, Pa., sp. 12. 
—Policija šiandie puolė fašis
tinės karo veteranų “Khaki 
Shirts” organizacijos raštinę ir 
areštavo 27 žmones, kurie lau
kė įsakymo maršuoti į Wash- 
ingtoną.

Taipgi raštinėj užgriebta re
volverių, peilių, lazdų ir “blak- 
džekių”.

Policija sakosi gavusi “tikrų 
žinių”, kad
planavo pulti 
milicijos 111-to 
tUvę, kad gauti 
vo maršavimui.
tuvių tapo pastatyta sargyba, 
o raštinė buvo pulta kai gy
ventojai ėmė skųstis, kad gat
vėmis vaikštinėja ginkluoti 
žmonės.

Tarp suimtųjų yra “genero
las”, keli “pulkininkai”, bet 
policijai nepasisekė sučiupti pa
tį “Khaki Shirts” organizato
rių ir komanduotoją Arthur J. 
Smith.

Smith buvo paskelbęs, kad 
šiandie į Washingtoną atvyks 

1,500,000 žmonių, 
prezidentą Roo- 

diktatorium. 
laukė Smith 
m^ršavimą,

iš 9 valstijų 
kad paskelbti 
seveltą šalies 
sirinkusieji ir 
kymo pradėti 
juos užklupo policija.

Pasak policijas, "Srnitho

Su- 
įsa
kai

ar-

mijoj kilo “maištas” ir suim
tieji buvo atvykę pas jį gauti 
platesnių žinių apie jo planus. 
Pasak suimtųjų, kai jie atėję į 
raštinę buvusioj ligoninėj, tai 
Smith nėręs per užpakalinį lan
gą. Jie įėję į jo kambarį ir 
viską jame išdaužę.

Įsirašymas ton “armijon” 
kainavęs $2, be to nariai turėjo 
pirkti tam tikrą kepuraitę ir ru
dus marškinius, iš ko Smith 
darė gerą biznį. Karininkai 
prie savo kepuraičių dar nešio
jo plunksnas, kad atsiskirti nuo 
paprastų pieškų. Organizacijos 
tikslas buvęs įvesti Amerikoj 
diktatūrą ir apsidirbti su ko
munistais”.

Tarp tų rudmarškinių ir jų 
priešininkų įvyko jau keli kru
vini susikirtimai Philadelphi- 
j*oj ir New Yorke, kuriuose du 
riAimarškiniai buvo nukauti ir 
keli sužeisti.

Tai raketas, sako valdžia

Federaliniai agentai nepri
duoda rudmarškiniams ir jų 
“maršavimams” jokios svarbos. 
Visa ta organizacija esanti 
Smitho bizniškas raketas, o visi 
skelbiami “maršavimai” tai tik
tai medžiojimas naujų narių, 
kad iš jų gauti $2 ir parduoti 
marškinius.

Chicago, III., Penktadienis, Spalių-October 13 d., 1933

Oklahoma City, Okla., federaliniame (eisme stovintieji (iš kaires į dešinę) —Albert Bates, Har- 
vey Bailey, Armon Shannon ir jo tėvai klausosi teismo nuosprendžio milionieriaus Urschell iš
vogimo byloje. Visi keturi, išėmus jaunąjį Shannon, liko nuteisti kalėjiman iki gyvos galvos? 
Jaunasis Shannon gavo 10 metų kalėjimo, bet bausmė liko suspenduota. Pirmieji du, Bates ir 
Bailey, kaipo vyriausi kaltininkai, tuojaus tapo lėktuvu išgabenti į federalinį kalėjimą Leaven- 
worth, Kas. Vakar liko nuteisti kalėjimai! ir jų pagelbininkai Kelly ir jo žmona.

Išdavė injunetiona 
prieš Chicagos ja- 

nitorių uniją

Federalinė v a 1 d ž ia 
ruošia planus deg

tinės kontrolei

Wm. Green pasilieka plieno kompanija at
Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentu

WASHINGTON, sp. 12. — 
Viktoras Ęvcejev iššoko para- 
rinktas Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentu. Išrinkti ir 
visi kiti senieji Federacijos 
viršininkai.

Amerika tyrinės na 
cių puolimus 

amerikiečių

sisako taikintis su 
streikieriais

Esą darbininkai turi pirmiaus 
sugryšti j darbą ir tik tada 
pradėti derybas

Draudžia unijos viršininkams 
daryti niekurius išmokėjimus 
ir naudoti smurtą prieš uni
jos narius

įvestas tikras karo 
stovis Indiana 

valst. paviete
Gyventojai negali pasirodyti 

gatvėse ar ant kelių po 10 
vai. vakare; susirinkimai už
drausi! be milicijos leidimo

SULLIVAN, Ind., sp. 12. — 
Sullivan paviete Indianos mili
cija įvedė tikrą karo stovį.

Pereitą naktį trys eksplozi
jos supurtė miestą ir milicijos 
komanduotojas gen. Wray, pa
sitaręs su vietos valdžia, už
draudė laikyti kokius nors su
sirinkimus be specialio milicijos 
leidimo.

Taipgi įsakė visoms biznio į- 
staigoms, teatrams, restora
nams ir kitoms viešoms vie
toms užsidaryti 9 vai. vakare, 
o po 10 vai. jokie vežimai ar 
automobiliai negali pasirodyti 
gatvėse ar ant kelių visame 
paviete.

NEW YOAK, sp. 12. —Sena
torius Davis iš Pennsylvanijos 
ir Theodore Miller liko ištei
sinti federalinio teismo. Jie bu
vo kaltinami rengę loteriją de! 
Loyal Order of Moose ir tuo 
nusidėję federaliniams Įstaty
mams.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: z

Giedra ir biskį šalčiau.
Saulė

5:14.
teka 5:59, leidžiasi

Bomba išsprogdinu 
si lėktuvą, kur žu

vo 7 žmonės
GARY, Ind., sp. 12. —Por- 

ter pavieto koroneris Carl Da
vis išsprendė, kad didelį pasa- 
žierinį United Air Lines lėktu
vą, kuris sprogo ore netoli 
Gary ir kuriame žuvo du lakū
nai ir 5 pasažieriai, išsprogdi 
no lėktuve padėtos bombos — 
pragarinės mašinos. Tarp lėk
tuvo bagažo buvo rastas ir šau
tuvas.

Pasak 
vo trys 
užsidegė
kas rodą, jog lėktuvas 
sugedęs.

koronerio, lėktuve bu- 
eksplozijos ir 
iki nenukrito

jis ne- 
žemėn, 
nebuvo

Tyria tvirkavimo 
urvus Waukegane ' ; -------
WAUKEGAN, III., sp. 12. — 

Lake pavieto grand jury pra
dėjo tirti Waukegano tvirkavi
mo urvus ir kiek tie urvai su
mokėdavo grafto policijos virši
ninkui Ahlstrom ir kitiems pc- 
licistams už apsaugą tiems ur
vams.
- Prašant prokurorui Mason 
teisėjas Dady sutiko suteikti 
neliečiamybę keturiems policis- 
tams ir 12 tvirkavimo Urvų sa
vininkams, kurie patieksią 
grand jury įrodymus,

CHICAGO.—Teismas išklau
sęs skundo prieš didelės Chica
go Fiat Janitors unijos virši- 
hinkiis, kac( jie buk yra susi
rišę su Capones gangsteriais, 
kurių pagejba kontroliuoją na
mų savininkus ir verčia juos; 
pirkti anglis ir kitas reikme
nis iš tik tai šaikai priklau
sančių kompanijų ir kad jie 
eikvoja unijos pinigus, vakar 
išdavė injonetioną prieš unijos 
viršininkus—prezidentą Horan, 
kuris buk esąs Capones agen
tas, vice-prezidetą Vankech ir 
fin. sekretorių Peters.

Injunctionas, kurį išdavė tei
sėjas Finnegan, uždraudžia 
unijos viršininkams eikvoti uni
jos iždą, į kurį nariai kasmet 
sumoka po $60,000 ir ypač da
ryti pomirtinių išmokėjimus 
dar gyviems nariams. Viršinin
kam taipgi draudžiama varto
ti smurtą prieš narius — juos 
pulti ir mušti, taipgi negali 
versti namų savininkus paša
linti nepatinkančius viršinin
kams janitorius. 
t. •

Skundą prieš unijos viršinin
kus padavė pęnki unijos na
riai. Jie sako, kad viršininkai 
pardavinėja darbus po $600*; 
kad jie verčia namų savinin
kus pašalinti iš darbo nenuo
lankius viršininkams jani to
riui ir kad tokie nariai tan; 
kiai būna unijos mušeikų su
mušami. Taipgi vienas skun
dėjų sako, kad jis knygose esąs 
užrašytas kaipo “miręs” ir jis 
nori žinoti ar nėra kam kitam 
išmokėta jo $1,500 pomirtine. 
Taipjau kaltinama, kad yra 
sustabdyti pomirtinių išmokoj i-, 
mai.

VVASHINGTON, sp. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas ruošia
si veikti greitai, kad pašalinti 
tą suirutę, kuri gali pasidaryti 
atšaukus prdhibicijQ iki kon
gresas priims įstatymus prohi- 
bicijos panaikinimui ir sutvar
kymui degtinės pardavinėjimo.

Kaip išrodo, prohibicija bus 
atšaukta iki gruodžio 5 d., tuo 
tarpu gi kongresas susirenka 
tik sausio men. > Pasidaro tar
pas, kuriame jokių įstatymų 
^degtinei, pardavinėti nebus. Ta- 

: me tarpe ir gali pasireikšti di
džiausia suįrutė.

Kad tą suįnutę pašalinti, at
einančią savaitę Baltąjame Na
me įvyks konferencija, kurioj 
bus patiekti planai degtinės 
pardavinėjimo kontrolei. Da
bar tą klausimą nepriklauso
mai studijuoja keturi departa
mentai—teisingumo, vidaus rei
kalų, iždo ir valstybės, kurių 
planai toje konferencijoje bus 
koordinuoti.

Montana valstija į 
ves degtinės parda 
vinėjimo monopolį

Pati valstija pardavinės deg
tini tam tikrose degtinės san
krovose. Degtinei pirkti bus 
reikalingi perimtai

HELENA, Mont., sp. 12. — 
Montana jau išrišo klausimą 
ką ji darys kai bus panaikinta

Kelly ir jo žmona nu 
teisti kalėjimai!

Urschell, 
jie gavo

tame iš
liko nu-

BUENOS AIRES, sp. 12. - 
Daugiau kaip metai laiko atgal 
prapuolė $ao Paulo, Brazilijoj, 
milionierė Doamaral, 80 m. Da
bar surasta ją įkalintą vienuo
se namuose Rio Janeiro, ku
riuos, manoma, išnuomavo gi
mines, tarp kurių ėjo ginčas 
dėl pasidalinimo $2,500,009 pa
likimu.

i •' ■- •' ' 7' ‘ ...'' >" !

Nulinčiavo negrą

LABADIEVILLE, La., sp. 12. 
—Negras, kuris vakar buvo 
areštuotas sąryšy su nužudymu 
15 m. baltos mergaitės, kurios 
kūną rasta lauke, tapo govedos 
paimtas iš vietos kalėjimo it 
nulinčiUotas. /

OKLAHOMA CITY, Okla., 
sp. 12.—Garsus kriminalistas 
ir gangsteris George “Machine 
G»Un” Kelly ir jo žmona Katha- 
rine federalinio teismo liko nu
teisti kalėjiman iki gyvos gal
vos sąryšy su išvogimu Oklaho- 
ma City milionieriaus 
už kurio paliuosavimą 
$200,000.

Penki kiti dalyviai 
vogime jau pirmiau
teisti kalėjiman iki gyvos gal
vos. Tai Bates, Bailey ir Shan- 
nonai—vyras ir moteris. Pas
tarųjų sunUs liko nuteistas 10 
metų kalėjiman, bet bausmė su
spenduota.

Abu Kelly buvo sugauti tik 
prieš kelias dienas Memphis, 
Tenn. Iš ten atvežti į čia lėk
tuvu ir tuojaus tapo atiduoti 
teismui. Pirmiau nuteistieji 
Bates ir Bailey irgi tuojaus ta
po išgabenti lėktuvu į kalėji
mą.

Visi jie buvo teisiami einant 
naujais “Lindbergho įstaty
mais”.

BERLYNAS, sp. 12.— Iki- 
šiol Amerika tylėjo kai ame
rikiečiai buvo nacių mušami 
Vokietijoj, daugiausia už nesa- 
liutavimą nacių vėliavos. Buvo 
pasitenkinama tik konsulų pro
testais ir Vokietijos valdinin
kų atsiprašymais.

Tečiaus kadangi amerikiečių 
puolimai nepasiliauja, tai vals
tybės sekretoriui Hull įsakė 
ambasadoriui Dodd sužinot’ 
stovį bilų, kur amerikiečiai na
cių buvo sumušti. Dabar Ame
rikos protestai pasidaro oficia
liais diplomatiniais protestais.

Svetimtaučiai yra labai pa
sipiktinu tais puolimais ir gal
būt bus išleistas viešas įspėji
mas susilaikyti nuo keliavimo 
Vokietijoje, jei tie puolimai 
neapsistos.

Einant legislaturos priim 
tais įstatymais ,valstija turės 
pilną monopolį degtinės parda
vinėjimo. Ji kiekviename mies
te pati steigs degtinės sankro
vas, kurios degtinę pardavinės 
tiktai bonkomis. Visas pelnas 
iš degtinės pardavinėjimo eis 
valstijai.

Kiekviena apielinkė galės pa
sisakyti, ar ji nori degtines san- 

t 

krovos, trečdaliui gyventojų 
pareikalavus balsavimo tuo 
klausimu. .Jei gyventojai pa
sisakytų prieš degtines parda
vinėjimą, tai ten degtinė ne
bus pardavinėjama.

Kad pirkti degtinę tose san
krovose, bus reikalingi tarti tik
ri permitai, kurie valstijos gy
ventojams kainuos $2 į metus. 
Atvykę į valstiją svečiai galės 
pirkti permitus vienam mėne
siui už 50c. Monopoliuose pirk
toji degtinė galės būti išgerta 
tiktai pirkėjo namuose, taipgi 
girti negalės rodytis viešose 
vietose; negi negalima bus 
degtinės pardavinėti girtiems 
žmonėms.

Pasak gubernatoriaus, Coo- 
ney, šitokiu degtinės 
nėjimo pertvarkymu, 
pašalinti organizuotą 
rystę ir kartu neleisti 
senoviniam saliunui.

pardavi- 
tikimąsi 
butlege- 
sugryšti

Austrijos heimwehr 
prisidėjo prie Doll- 

fusso partijos

LANSING, Mich., sp. 12. — 
šiemet laisnių automobiliams 
Mich. Valstijoj išduota 269,836 
mažiau, negu pereitais

80,000 litų Dariaus 
Girėno paminklui 

Kaune

VVASHINGTON, sp. 12. — 
Nacionalė darbo taryba pa
skelbė, kad National Steel Co. 
galva E. T. Weir atmetė tary
bos pasiūlymą taikintis su strei
kuojančiais tos kompanijos dar
bininkais Weirton ir Clarsburg, 
W. Va. ir Steubenville, O., ge
ležies liejiklose.

Taryba pakvietė abi puses at
šaukti streiką, priimti • strei- 
kierius atgal į darbą be jokios 
diskriminacijos ir visus nesuti
kimus pavesti tarybai išspręsti.

Streikierių komitetas priėmė 
tą pasiūlymą, bet Weir atsa
kė:

“Streiko vadai paskelbė strei
ką nepadavę kompanijai jokių 
reikalavimų ir nieko mums ne
pranešę ir mes negalime kalbė
ti apie kokią nors arbitraciją 
iki darbininkai nebus sugryžę į 
darbą.

“Liejiklos dabar veikia, arti 
5,000 žmonių dirba, visi jie 
reguliari darbininkai. Mes pri
imsime visus buvusius darbi- . 
ninkus, jei jie tuojaus sugryš 
į darbą”.

Taryba sakosi svarstanti ką 
dabar daryti šiame dalyke.

“Derybos progresuoja”

PITTSBURGH, Pa., sp. 12.— 
Progresas linkui susitaikimo

KAUNAS.—Tragingai žuvu.JPsnPsylvanijos minkštųjų ka-
siems musų transatlantiniams 
lakūnams 'Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui pagerbti ruo
šiamam paminklui statyti jau 
surinkta 80,000 litų. Paminklo 
projektą ruošia architektas inž. 
V. Landsbergis.

sykių angliakasių streiko tapęs 
padarytas konferencijoj tarp 
Frick Coke Co. prezidento Tho- 
mas Moses ir angliakasių uni
jos vice-prezidento Philip Mur- 
ray.

LIETUVOS ŽINIOS'
10,000 žmonių socia
listų vado Morris 
Hillųuit laidotuvėse

“Paramos” meisterį iš
nešė kepyklos darbinin
kai nemokamai ant ran

kų j gatvę
KAUNAS.— Aną šeštadienį 

Kaune, “Paramos” kepykloj 
meisterį Kontramavičių apie 1 
vai. po piet kepyklos darbinin
kai, įkišę į maišą, išnešė į gat
vę ir pasodino jos vidury. Apei
gose dalyvavo visi darbininkai, 
išskyrus, matyt, vieną, kurio 
pagelbos p. Kontramavičius ne
šamas šaukėsi. Vieniems ne* 
šant kiti švilpė, šaukė ir plo
jo. Po nemokamo išnešimo Kon
tramavičius /apmokamu vežiku 
išvažiavo į miestą.

Meisteris visų “Paramos” dar
bininkų, o ypač dirbančiųjų ke
pykloj, labai nekenčiatnas, nes 
ieško prie darbininkų priekabių, 
duoda netikusius įgakymus ir 
nurodymui, dėl kurių patys 
darbininkai dažnai nukenčia.

Sąryšy j su tuo įvykiu “Para
ma” atleido iš darbo 9 darbi
ninkus ir meisterį.

NEW YORK, sp. 12. — 10,- 
000 žmonių susirinko vakar 
Cooper Union dalyvauti sočia 
Jistų vado Morris HilląUit lai 
dotuvių apeigose.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Milwaukee mėras Daniel Hoan. 
šalę jo stovėjo Mrs. Meta Ber- 
ger, našlė prieš kelius metus 
nelaimėj žuvusio socialistų va
do Victor Berger.

Morris Hilląuit kūnas liko 
sudegintas.

Pasilieka 500 Ameri 
kos lietuvių

KAUNAS. Surinktomis žinio
mis, šiemet Lietuvon atvyko 
apie 2,500 Amerikos lietuviu 
(pernai apie 500), iš jų Ame
rikon jau nebegrįžta apie 500.

MASKVA, sp. 12. —Lakūnas 
Viktoras Evcejve iššoko para
šiutu iš virš 4 mylių augštu- 
mos ir tik visai žemai atidarė 
parašiutą. Tai yra pasaulinis 

i rekordas šokimo parašiutu.
_ - — -- . - _________________ - - - ----------- . ■-

VIENNA, sp. 12. —Austri
jos fašistų karinė organizacija 
heimwehr formaliai prisidėjo 
f>riejįdiktatoriaus Dollfusso par
tijos‘Tėvynės Frontas” ir 
heimwehr komanduotojas prin
cas ;Starh'emberg tapo paskirtas 
Dollfusso pagalbininkas. Prin- 

socialistų
priešininkas ir galima tikėtis 
naujų nuožmių puolimų sočia-

cas yra aršiausias

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
, Tiktai Doleriais

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

Naujieną, ofisas atdarai nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS ■
1739 SO. HALSTBD ST. TeL Canal 85
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MARGUMYNAI

nusistaty- 
turčti tiek 
savo dar-

nenorinčių

Rašo Žemaitis.
I

Socializmas ir turto paskirs
tymas.

Išsikalbėjus su paprastu 
darbininku, dažnai tenka iš
girsti šios rūšies paklausimų— 
na, brolau, juk sulig socialis
tų teorija, jei aš turėčiau, 
pav., du paršiuku, ar aš bu
čiau verčiamas autrųjį atiduo
ti tau ar kam nors kitam.

Išgirdus šios rųšies klausi
mų, nežinai, ar jį reikia skai
tyti užgavimu didžiausios par 
tijos pasaulyje, ar klausėjo ig- 
norancija.

Tenka klausėjui 
jog sulig socialistų 
mu kiekvienas gali 
daug turto kiek jis
bu gali uždirbti;* niekas negali 
būti savininku svetimo žmo
gaus uždirbtos nuosavybės. Su
lig dabartines sistemos 95 pro
centai darbo žmonių yra pri
versti pasidalyti ne tik savo 
paršiukais, bet ir namais; vi
su tuo, kų jie turi su penkiais 
procentais išnaudotojų, kurie 
tikrenybėje savo rankose turi 
visus gamybos šaltinius. Mili
jonai šiandieninių bedarbių 
Amerikoje skaitytų save lai
mingais, jei jie turėtų nors 
tą menkų paršiukų. Milijo
nai jų per šią šaltų žiemų bus 
alkani, daugelis
prašyti išmaldos labdaringų 
draugijų, turės 
turėdami sykį dienoje skystos 
zupės ir kietos duonos plutą 
ir vien tik dėl to, kad 5 nuoš. 
išnaudotojų statydami kapi
talistinį pasaulį, nekreipia do
mėk į kitų žmonių teises. »nors 
tas jųjų kapitalistinis paki
bs baigia smukti ir kuriam at
statyti nebėra sveikos medžia
gos. Ir taip musų darbo žmo
gus klausdamas apie paršiukų 
dalybas, nepagalvoja, kad jis 
ne tik kad neturi kuo dalytis, 
bet kad jis ir visi šios šalies 
darbo žmonės yra praskolinti 
(turi prieš save skolų) $150,- 
000,000,000 ir tai padengti, 
reikės daugiau, negu pinigų< 
infliacijos.

Infliacijos, refliacijos ir de
fliacijos yra niekas daugiau, 
kaip tik naujos rųšies lopas 
ant nuplyšusių kapitalimo kel
nių. Venintėlis darbininkų iš
ganymas tai kova už savo kla
sės reikalus.

pasitenkinti

Muzikantė nuo tilto

13 metų. Pra-na, amžiaus
ėjo daugiau kaip mėnuo lai
ko, dėta visos pastangos jų su
rasti, bet vis be pasekmių. 
Helena yra 4 pėdų ir 9 colių 
aukščio, sveria 95 svarus, plau
kai — tamsiai rudi, akys mė
lynos. Dešinės rankos antra
sis pirštas pusiau nupjautas. 
Laike prapuolimo ji vilkėjo 
rausvas gelsvos spalvos suk
ilėlį. '

Žinantieji apie jų, esate pra
šomi pranešti jos tėveliams, 
aukščiau pažymėtuoju adresu.

Serga
Juozo Venciaus, L. Piliečių 

kliubo pirmininko, žmona Ma
rijona sunkiai serga ir dabar
tiniu laiku guli ligoninėje. 
Linkime greito pasveikimo.

Darbas

Gabi muzikė, panelė Verne 
Shorpshire, gyvenanti Stowe 
Township šeštadienio naktį 
stengėsi nusižudyti, tačiau bu
vo išgelbėta.

Tragedija įvyko šiomis ap
linkybėmis: p. š. buvo žinoma 
kaipo gabi muzikė — kompo
zitorė,- tačiau kaip ir kitiems 
muzikantams, jai buvo sunku 
pragyventi. Ne senai ji gavo 
darbo viename miesto kotelių 
keltuvo valdytoja.
nors ne sunkus, bet ne geriau
siai apmokamas.

Nors p. Š. gerai užsilaikė, 
tačiau sulig jos paliktų rašte
liu, ji skundžiasi, kad ją visi 
įtaria esant bloga, be to, apy
linkės bernai neduoda jai ra
mybės.

Taigi dėl šių, o gal įr kitų 
priežasčių p. Š. šeštadienio 
naktį ir nušoko nuo didžiulio 
Manchester tilto, tačiau praei
vių buvo išgelbėta.

Nors p. Š. yra tilpna ir guli 
ligoninėje, tačiau yra vilties 
paveikti.
i «» Prapublė lietuyaitėy,v

Rugpiučio 29 dieną dpie 5 
vai. vakare prapuolė iš namų, 
adresu 234 Main St., Pgh. Au
gusto Barausko duktė — Hele-

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Aviacijos diena Pittsburghe

susirin- 
sve- 
lap- 
dic- 
ku-

skren-

Spalių 10 d., 8 vai. vakare, 
Pgb’o ir apylinkės veikėjai ir 
organizacijų atstovai 
kę Lietuvių mokslo dr-jos 
tainėje, nutarė surengti 
kričio 20 dieną Aviacijos 
ną lakūnui Janušauskui, 
ris ateinantį pavasarį
da į Lietuvą, užbaigimui pra
dėto Darijaus-Girėno žygio.

♦

Aviacijos programa susidės 
iš dviejų dalių: dienos metu 
skraidymas aviacijos lauke, 
vakare iškilmingas koncertas 
— prakalbos, dalyvaujant lar 
kunui Janušauskui, Lietuvių 
mokslo dr-jos svetainėje.

* Šiam darbui atlikti išrinktas 
komitetas iš šių r veikėjų ~r 
pirm. Stasys Bakanas, vicc- 
pirin. — G. J. Milius, J. Karu
ža ir Želionis, sekrt. — P. Dar- 
gis, II-sis sekr. Saniulevičius, 
iždininkas — Daktaras Joha
ną Baltrušaitienė. Į 
tą bus stengiamasi 
daugiau veikėjų iš 
draugijų.

Pirmasis Komiteto 
įvyks šio mėnesio spalių 23 
dienų, 8 vai. vak. L. Mokslo 
dr-jos svet. 142 Orr St. Solio. 
Visi veikėjai kviečiami daly
vauti.

įvykusiam susirinkime daly
vavo šie veikėjai:
25. Nuo Lietuvių Mokslo dr-jos: 

1 Juozas Virbickas, 2 Pau- 
leika, 3 Saniulevičius, 4 A. 
Vainorius, 5 želionis, 6 La- 
peika, 7 Rauktys, 8 J. Bal
čius ir 9 Jonas Bugailiškis.

B. Nuo Lietuvių Radio Kliubo: 
1 C. J. Milius, 2 J. Karuža 
ir 3 Jonas Kazlauskas.

C. Nuo S. L. A. 90 kuopos: 
Stasys Bakanas.

D. Nuo S. L. A. 353 kuopos, 
P. Dargiš.

E. Pavieniai veikėjai:
1 Jonaš Grėbliunas iš Home- 
stead, Pa., 2 Dr. Johanų Bal
trušaitis, Soho, 3 J. Baltru- 

' šaitis, 4 K. Šimkūnas, Soho,
5 Mrr. S. Daunienė, Pgh., 6 
Mrs. P.^Bukantienė, Pgh.
Plačiau apie parengimo pro

gramą pranešime per spaudą 
ir Radio.

P. S. Jei Nov. 26 d. butų 
kitų kolon. užimta, tuomet 
Pgh’as rengtų Dec. 3 dieną.

Aviac. dien. rengti — 
Sekret. P. P. Dargis.

Lietuvių Radio Kliubo Teatras
L. R. K. choristai rengiasi 

prie teatro — lošimo, kuris 
įvyks spalių -r Oct 29 d. Lie
tuvių Mokslo dr-jos svetainėje.

Veikalas parinktas — “Ame
rikos žėntai” — komedija. 
Režisuoja^ choro vedėjas Jonas 
Senulis. {Choristai daro prak
tikas kiekvienų savaitę. Aną

komite

įvairių

k _ Jįjį
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Del Aihbridge įvykių jaučia- valdžia, šaukia 
muš ne tik Jfttts)būrghe, bet vi
soje apylinkėje pasipiktinimas 
ijf būtį bu® reikalaujama, 
kad* fedteralė valdžia įsimaišytą 
jr reikalaujama aiubausti kalti
ninkai ne tik dcl žudymo ne
kaltų darbininkų, bet ir dėl 
''trempinid pilietinių teisių. O ar 
tame reikale bus kas padaryta, 
ąy ne, liad aplaužius plieno 
.maįpiatamš ragus, tai netolima 
ateitių parodys.

į Aiigjiakas/ų streike reiškiasi 
i'S:kiMneW Vieni grįžta į darbų, 
Saątiri stoja už streikų. Dalykas 
jyra štai kame: apie 80 procen- 
itą aiiglių kasyklą jau yra pa
sirašę ir t.M.W. of A. 
'unijos kontraktus. Tai padarė 
komercinės kasyklos. Gi plieno 
^magnatą kontroliuojamos ka- 
įsyklbš nors ir pasižada pildyti 
įNR'A sutarti® uždarbių mokėji- 
Jme ijf darbo valandų nĮistaty- 

bet jokiu budu nenori pri- 
pažinti uniją. Dauguma anglia- 
ftašiią yra pasiryžę tol tęsti 
•streiką, kol H. C. Fricks Coke 
Co. ir kitos plieno- dėdžių kon
troliuojamos kasyklos bus pri
verstos pripažinti unijų. Ang
liakasių unijos viršininkai ir

kr
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Admiiiistratorius: STASYS BARAKAS, 
2401 Charles St., N. S. Pittsbm’gh, Pa* Tek Fairfto 3710

u

dieną teko atsihmkyti į E, M. 
D. svetainę- ir pamatyti ju-os- 
praktiikiNiojiaBt;; reikia pasaky
ti, jog viisv vadidfcrte)# saw rote# 
yra piinait išmokę ir jRsKshap 

pritaiko sakomai 
kalbai.

Be fošimek bu# ir 
nė dahX ku®ią išpildtyft RašsSso 
orkestras; choras ir geriausie
ji Pgh’o ir apylinkės selinta i- 
(ės);. įžanga visai maža — 
tik 25 centai akmeniui, todėl 
visiem® ne> ir mažai dfrbaih- 
tiems bus proga ' atsikmkytL 
Taigi, visi bukime L. R. Kv 
parengime spalių 29 dieną. # >•

Vilntaas paminėjimas per 
Radio

Spalių 8 dieną L. R. K. tu
rėjo speciali programą iš sto
ties K. Q. O., paminėjimui 13 
metų nuo Vilniaus užgrobimo^ 
Panelės Kazačioniutės iš Hom- 
stead, Pa., padainavo duetą — 
“Vilniaus Kalneliai” — Že
maičio, P. P. Dargis pasakė 
tai dienai pritaikytą prakalbą, 
o orkestras sugriežė gedulingą 
Vilniaus maršą.

Nors Pittsburghe yra Vil
niaus vadavimo sąjunga, ku
riai pirmininkauja Petras Pi- 
varunas, tačiau sąjungiečiai, 
matyt, “pamiršo” Vilniaus 
praradimo datų ir todėl, tur
būt, 
nors

nesurengė paminėjimo, 
tai yra jų pareiga.

Nauji rekordai
Mokslo dr-jos šeiminin

kas Albinas Kaulakis parsi
traukė iš Chicagos keletu Bud
rike pagamintų rekordų, įdai
nuotu Stasio Rimkaus ir E. Sa-

• ■ «

dauskaitės apie Darijaus ir Gi
rėno tranzatlantinį skridimų. 
Vakarais pilnas kliubaš) žmo
nių su pamėgimu jų ' klauso. 
Teko girdėti, jog daugelis ren
giasi parsitraukti jų iš Chica
gos. Na, p. Budrike, bus “good 
business”. — Bugnamušis.

IŠ ANGLIAKASIU IR 
PLIENO DARBININ
KU KOVOS LAUKO

Pittsburgh, Pa., spalių 9 d.— 
Šiomis dienomis vėl musų se
nasis Pittsburghas yra liudi
ninkas kruvinųjų dramų strei
ko laukuose, kur yra ginkluo
tų mušeikų žudomi nekalti ir 
beginkliai darbininkai.

Šių savaitę 2 darbininkai bu
vo nužudyti ir desėtkai sužeis*- 
<ta. Vienas beginklis darbiniai- 
kas anglių kasyklų streiko lau*- 
ke buvo nušautas, ir vienas 
plieno dirbtuvių streiko lauke 
Ambridge, Pa., buvo nušautas, 
neskaitant tų desėtkų darbinin
kų, kurie yra mirtinai ar leng
viau sužeisti ginkluotų mušei
kų kulkų arba buožių.

Tur būt, biauriausias ir žiau
riausias ant streikuojančių dar
bininkų buvo surengtas puoli
mas prie plieno dirbtuvių Am
bridge, Pa., praeitų ketvergų, 
spalių 5 d. puolimas buvo par 
darytas gaujos ginkluotų mu
šeikų ant ramių streikuojančių 
plieno darbininkų, kada apie 
500 darbininkų stovėjo ant pi- 
kieto linijos prie Spang-Chal- 
fant Seamless Tube kompani
jos dirbtuvės. Pasamdyti mu
šeikos, apsiginklavę mašininė
mis kanuolėmis, šautuvais ir 
dujinėmis bombomis - pugjė be 
niekur nieko pikįetuatajtis, ati
darydami ugnį iš šautuvų ir 
mašininių kanuolių tiesiai į dar
bininkų minių. Puolimo‘pasek
mės buvo tokios: vienas krau
tuvininkas Adomas Pietrašęys- 
kis, kuris maišėsi tarpe darbi
ninkų, liko ant vietos užmuš-

■ .» . ' - . ’ 1 ' * .

tas ir apie 2fk darbininkų' pa
šauta, neskaitant tų, kuriems 
buvo gakos sltal'domoe mušeiką 
buožėmis.
Į Briitališkiausiu budu< pikie- 
tuotojafe buvo išvarlkyti; bet 
streikuojantys ptaio darbinii>- 
kai vistiiek nogtįįžta darbą, 

i nors visose plieno dirbtu vėse 
įyra iškabinėtė prte vartų pra
nešimai, kad darbininkai grįž
tų į; darbą ir kad tiems, kurie 
dalyvauda streike, nebusią da
roma .jokios.

darbinMtai kltons^s kompa- 
riijų pranešimų^ tai tą parodys 

• tik netolima ateitis^ — pasiro
dys kiek darbininkai yra pasi
ryžę tęsti kovą

J Ambridge streikuojančių plie
no darbininkų puolimas ir žu
dymas; tai da he visa to žiau
rumo istorija, kuri pasako ir 
parodo, kaip Ambridge, Pa., 
miestelio ir Beaver County ad
ministracija ištikimiausiai tar
nauja plieno magnatams ir da- 
silcidžia bjauriausių žiaurumų' 
prieš darbininkus.

Tur būt, šlykštesnio pasiel
gimo taip vadinamas civilizuo
tas pasaulis nėra matęs, kokį 
parodė Ambridge, Pa., ir Bea
ver County policija praeitoje 
nedėlioję, spalių 8 d., laidojant 
Adomų Pietrušeyįčių, kuris kri
to nuo mušeikų kulkų. Plieno 
darbininkai ruošė iškilmingas 
laidotuves žuvusiam Petruševi
čiui ir rengėsi keli tūkstančiai 
darbininkų dalyvauti laidotuvė
se. Miestelio ir kauntės polici
ja su būriais ginkluotų mušei
kų sustojo ant visų kelių, ei
nančių į Ambridge, Pa.> kad 
nejsileidus plieno darbininkų iš 
kitų miestelių. It jei kas norė
jo įvažiuoti į v Ambridge, tai bu
vo grąžinami be (jokių ceremo
nijų. O kurie drįso, protestuoti 
prieš tokį biaurų pilietiškų tei
sių trempimų, tai: buvo puolami 
ir mušami. Tokiu* budu buvo 
daug žmonių Sumušta.

Visi keliai buvo apstatyti 
sargybos, kaip karo metu, o 
prie Pietruševičių namų, kur 
žmonės rinkosi suteikti velio
niui paskutinį patarnavimą 
miestelio policija i? šerifo de^ 
putai saviškai šeimininkavo; 
dabodami mažiausį publikos pa
sijudinimų ir žiūrėdami, kad 
niekas neišdrįsti^ pasakyti žo
džio prie velionies grabo. Vie
na moteris vos spėjo pasakyti 
keletu žodžių, kaip policija puo
lė ją ir suardavo. Buvo su
areštuotos 2. moterys ir vienas 
vyras. Publikos {buvo prisirin
kę arti poros tūkstančių.

Grabą išnešus iš stubos ir 
prasidėjus laidotuvių procesi
jai, neprašyta policija ir čionai 
darė savotiškų kvarkų. Leido 
velioni Pietruševičių lydėti tik 
14 mašinų, o kit/ps mašinos ir 
pėkščioji publika buvo jėga 
prašalinta iš laidotuvių proce
sijos. Nulydėjus į kapines, po
licija ir ten da^ė savotiškų 
tvarkų, kad nebūtų prakalbų 
sakoma. Buvo giedama lenkiš
kos ir angliškos laidojimo gies
mės ir, ant galo, pasakė po ke
letą žodžių komuiiistų darbuo
toja, 71 metų afnžįaus senukė, 
Elta Reeve Bloor ir kitas ko- 
mupisitų darbuotojus Pat Cush. 
Tuo ir užsibaigė tos liūdnos 
laidotuvės. t

šis Ambridge policijos ir 
Beųver kauntės mušeikų savo
tiškas šeimininkavimas Pietru- 
ševičiaus laidotuvėse, tur būti, 
daugiau pasako, ‘ negu i šaudy
mas ramių darbininkų. Tai yra 
aiškūs vaizdus, kiek reikšmės 
teturi piliečių teisės ir Suvie
nytų Valstijų konstitucija plie
no magnatų vąldomuose mies
teliuose i# kąun'tėse, kur darbi- 
“inkų judėjimas yra silpnas.
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i angliakasius- 
grįžti į darbų. Valdžia pasiža
da priversti plieno magnatus 
pripažinti unijų. Tačiau anglia
kasiai nelabai tiki nė unijos 
viršininkų, nė valdžios paža
dams ir laikosi savo reikalavi
mo, kad- plieno magnatų kon
troliuojamos kasyklos pripažin- 
tų unijų. Pasak streiko šalinin
kų vadų: “jei valdžia nepriver
čia H. C. Fricks Coke Co. pri
pažinti unijų dabar, kada visi 
angliakasiai yra streiko lauke, 
tai mes netikime, kad tie ponai 
sutiks pripažinti unijų anglia
kasiams sugrįžus j darbų, ir 
mes tol negrjšime į darbą, kol 
Fricko Co. nepripažins anglia
kasių unijos.”

Angliakasių unijos viršinin
kų yra tokia nuomonė: visi 
angliakasiai turi grįžti j dar
bų pagal prezidento Roosevelto 
patvarkymų, nes negalima 
streiku baust; tas kasyklas', ku
rios yra pasirašiusios NRA ir 
unijos sutartis (o tokių yra 80 
procentų) dėl Fricko Co. ir ke- 
letos kitų plieno trusto kon
troliuojamų kasyklų. Angliaka
siams sugrįžus į darbų, prezi
dentas Rooseveltas privers ir

Penktadienis, špal. 13, 193Ž 

plieno magnatų kontroliuoja
mas kasyklas pripažinti unijų.

(Tęsinys 3-čiam pusi.)

Kodėl Skysti 
otojai 

Nėra Kenksmingi

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės imti “dvigubą kiekį" diena ar 
dvi vėliaus. Neigi ivelnut, tkystat 
liuotuotojat irituot jutų inkttut.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
iivalys vidurius, be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliau. •

Netinkami' liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite!

Pripažintas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris yra plačiai vartojamas dėl suau
gusių ir kūdikių) yra syrup pepsin. 
Dr. CaldvvelFs Syrup Pepsin yra pres- 
kripcija, ic yra pilnai SAUGUS. Jo 
veikimas yra paremtas ant senn>—na- 
turaliikat liuosuotojas. Žarnos nepa
sidarys priklausomos nuo šios pagal
bos. kas atsitinka nuo liuosuotojų, ku
riuose yra mineralinių gyduolių. Klaus
kite savo vaistininko Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin. Narys N. R. A.
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ĮrftlAT/ MY Boy! " 
bu FRANCIS WALLACE 
J AUTHOR. OF “HUDDLB"

SYNOPSIS
Born of humble par«nta, Mom 

and Pop, in a tiny Middle West 
factory town, Tommy Randolph, 
“always difterent from other chil- 
dren”, becomes a high school foot
ball sensation both to the delight 
and disdain of his hard-working 
family. Big yniversities are bldding 
for him with the chances favoring 
Thorndyke, a “millionaires’ college” 
in the East. Mom manages it so 
that she and Pop make a splendid 
showing at Tommy’s graduation 
which proved to be a public demon- 
stration in their boy’s honor as 
tears welled in Mom’s eyes and 
Pop, thrilled, temporarily forgot 
his shOp-sore feet in new store 
shoes....

, ( CBAPTISR TEN
Nobody who had ever graduated 

in Athens got near as many shirts 
and’ tfox and ties as Tommy Ran- 
doiph did. It seemed that every- 
body just wanted to show t h e y 
were behind him and backing him 
to put the old town on the map 
when he got to snooty Thorndyke. 
The fact was hardly anybody in 
Athens really knew much about 
Thorridyke except it w a s snooty 
and the place to go, some place 
better than State or the colleges 
the boys around town liked to go 
to — those who went at all. Mom 
didn’t know any better than any
body else būt of course she could- 
n’i* let them know that.

The funny part'was that Charlie 
Whitney, the one Mom thought did 
know all about places likę Thora- 
dyke, was štili kind of holding 
back. Pop came home from the 
factory one night alj wrought up; 
Mom knew it as soon as she caught 
aight of him Corning down the 
gtreet—that eye was sąuinted and 
he was acting real important, as if 
he were thinking, and not seeing 
people. He didn’t say anything un- 
til they had all sat down to supper. 
Then Pop started:

“Tom, I don’t know whether 1*11 
let yoii go to that Thorndyke or 
not.”

Tommy kept eutting his steak 
and said, carelessly: 
Pop?” .

Pop sguinted his eye and looked 
wise; he was speaking likę a father 
to a son, all right. “Well, they ain’t 
your kind.”

“I won,’t hold that against them, 
Pop. IVfore potatoes, Mom.”

Pop didn’t know what to think 
about that. He couldn’t go back of 
what Tommy said unless he ad- 

. mitted that the rich man’s sons 
were better . than his son. Then he 
said something different; and when 
he had said it Mom knew Charlie 
Whitney had been talking to him.

“Whąt kipd of a course you go- 
ing to take?”

Tdmmy looked up as if he had- 
n’t expeėted this kind of a ųuestion. 
“The regular oiie there—A B.”

Pop shook his head. “A B, huh— 
that’s right—A Bum.”

- Tommy laughed. “Pass the bread, 
Pop.“

“If you’re golng to waste four 
y e ars in college why don’t you 
learn something?” Pop argued, and 
Mom felt there was sense to what 
he said, even though she had con- 
fldehce in Tommy. “Why don’t you 
take law or something and then 
you could run for Office?”

Tommy made ąfaęe. “This town’s 
full of bum lawyprs now—and bum 
politiciąns, too. Every farnter in 
the county who goea to law school 
comes here ąnd ha n g s up his 
•hipgle.”

Mom knew that was true; štili, 
thrill Qut of thinking. of 

her own son as a ląwyer and may-

f
“W h y not, 

/

be mayOr; maybe governor—-there 
didn’t seem to be anything Tommy 
couldn’t do if he sėt his mind to 
it; the only thing he had really 
ever sėt his mind to was football 
būt Tommy was real smart—then 
Pop took the words right out of 
her mouth.

“Well, wbat I want to know,” 
Pop said, “is what you’re figuring 
on doing when t h i s football is 
over?”

“Plenty,” Tom said airily, “būt 
it won’t be back in this burg.”

Pop bristled. “So you’re too good 
for the town, huh?”

Mom broke in: “He don’t mean 
that, Pop—he means that some of 
them rich men will give him a 
chance to makq big money —and 
you can’t make big money back 
here—you know that'.” 
, Pop turnė d to her. “I suppose I 
never made big enough money for 
you, huh ? I suppose you’d rather 
you married big money? I suppose 
a workingman likę me or Pete ain’t 
good enough for you or this dude 
son of yours?”

“Now you know I don’t mean 
that,” Mom said. “Būt if Tommy 
gets a chance to bettenhimself he’s 
entitled to take it—you know that.”

“S u re, Pop — eut the comedy,” 
Tommy advised. “What’ve we got 
for dessert, Mom?”

“Apple dumplin’,” Mom said and 
went to the stove oven whexe shė 
kept it warm. T h e y ate in the 
kitehen except for big times.

“Hot ziggityl” Tommy said, 
“Apple dumpling! Lots of milk on 
it, too, Mom.”

“You could come back and do 
some white-collar job at the fac
tory if you took a business course,” 
Pop said.

Tommy t h o u g h t this funny. 
“Swell chance!”

“You might even be manager 
some day,” Pop said. Mom looked 
at him and wondered if Charlie 
Whitney had told Pop that.

“That dump needs a manager all 
right—būt it won’t be me,” Tommy 
said ąuiekly. Pop got up and left- 
the table. Mom rushed Over to him.

“Now Jim,” she said, “Tommy 
didn’t mean anything. Šit down and 
eat your supper before it gets coJd.”

Būt Pop stood and said: “You 
young swellhead—fhaybe some day 
you might be glad to come back 
to that factory.”

“Quit the kiddin’, Pop!”
Pop walked away—and when he 

didn’t talk Mom knew he was real 
mad undemeath; and she didn’t 
likę to see him that way because 
Pop had a bad temper if he really 
got started— when them talkative 
ones began to get quiet it was time 
to look owt.

“Tommy didn’t mean anything,” 
Meti said soothingly. Pop v.-ent out 
and didn’t come back for a long 
time. Mom knew how he felt. That 
factory was the big thing in his 
life; and Charlię Whitney was the 
one rich man Pop had much ūse 
for. Nobody could ever say any
thing about Charlie Whitney to Pop 
in that town; and the funny part 
was that nobody ever talked about 
Charlie ekcept some drunk that got 
fired, or some lazy good-for-notįi- 
ing strump that didn’t tend to his 
job.

The fact was, Charlie Whitney 
was too good to his men and the 
best of them, likę Pop, knew it; the 
trouble was, some took advantage 
pf it. Some said Charlie wasn’t a 
real good manager, that he wasn’t 
eut out fot speh a job būt had to 
do it because he just fell into it. 
Mom didn’t know anything about 
that; the factory always workcd 
good in good times and Charlie 
VV^itney was ą fine njan—had al- 
ways been a fine boy, too, and re-
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spectful to Mom when she worked 
around the house.

Mom didn’t likę Tommy to be 
taking slams at Charlie Whitney 
either; būt she didn’t say anything 
because she knew Tommy didn’t 
mean anything by it — or by calU 
ing the factory a dump.

Where would Tommy be if it 
wasn’t for that factory? Where 
would all of them be? Mom felt 
likę she ought to say something to 
Tommy about it būt she couldn’t 
quite bring herself to it.

Pop was cool to Tommy for a 
day or so būt Tommy pretended 
nothing had happened and >would 
wink at Mom when Pop pretended 
to be sore; then Pop’s mad spell 
Mew over as Mom knew it would 
becausę Pop was good as gold and 
couldn’t really stay mad at any
body he liked, particularly his own 
flesh and blood, no matter what 
they did to him. Young ories were 
thoughtless and didn’t realize, that 
was aH.

When it finally came time for 
Tommy to go to school everybody 
was grand, and the best of all was 
Charlie Whitney, who gavę Tommy 
a brand new wardrobe trunk with 
shelves and drawers and hangers 
and all, and a fine leather valise 
which Tommy called a Gladstone, 
and it had places for brushes and 
razors and things likę that. Mom 
ealled in Mrs. Johnson to see it and 
she knew Mrs. Johnson would tell 
Mrs. Farrell who was making quite 
a fuss around because her Joie had 
got a scholarship; through polities, 
Pop said, as Mr. Farrell was a Re- 
publican. Joie was only going to 
State and when he left Mom no- 
ticed that he had only the old trunk 
which his parents had used the 
time they went to Niagara Faile 
on that Insurance convention. It 
was the only time Mrs. Farrell had 
ever been anywhere, as far as Mom 
knew, būt the neighbors never got 
through hearing about it.

“Totamy will need a bag for foot
ball trips,” Charlie told Mom when 
she stopped him on the ^Street to 
thank him. Mom looked in the win- 
dows for prices, knowing the valise 
and the trunk mušt have cost plenty 
of money. She knew Charlie Whit- 
ney was just doing what he could 
so Tommy wouMn’t need to feel 
ashamed among the ręst of the mil
lionaires’ sons.

Indeed, when he left, Tommy did
n’t have to take a back seat for 
any millionaire when it came to 
clothes. He already had the new 
suit from graduation and the shirts 
and sox and Mom bought him some 
warm woolen ones for the c o 1 d 
weather, because they said it got 
awful cold over east in the winter. 
And Sidney opened up his heart 
and gavę him a big reduetion on a 
tweed overcoat and a fine grey hat; 
and when Tommy got all dressed 
Up in everything, Mom could bard- 
ly believe he was her own son, he 
was So handsome and rich-looking.

Pete lęt Tommy take the pick of 
his shirts and ties and Pop brought 
out all the šilk sox he had been 
getting for ten years for Christmas 
būt had never worn because the 
burnoms on his feet wore them out 
too ąuiekly for him to get the good 
of them anyhow, he said, būt Mom 
kn®w be had been sąving them up 
and they wefe easier on hią feet 
than ,hęavy ones. r ,

There' vtas quite a time getting 
thtf tfu^k ’out of the house when 
it twas packed,: on aecount of the 
turh dn thfc stainvay; būt Pop 
pushed the express man to one aide 
and hclped Tommy get it down.

“Whoh two big men get hold of 
them, they movė,” Pop said.
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PIRKITE DABAR!

BULVĖS

GRAYBAR Elektriška
Siuvimui Mašina

RAZINKOS Extra Puikios Baltintos

21c$4950 jrcz-
ARGO” Gloss Starch

CLEAN QUICK
BRILLO
CLOROX

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

132 S. Dearborn St.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

t!

ęlepnone 
frAhkuh
6400

ŽIŪRINT PRO RA 
KTO SKYLUTE

Jeigu., jų- n^artosite,' ji bus la
bai gražus ir naudingas rakandas 
jūsų namuose.

I Chips 
svaru baksas

kaitant labai parankų, keliu kontroliuo 
j amu prietaisu ir patogia siuvimui švie 
sa. Tyli ir padaranti gerą darbą.

24 V2 svarų 
maišelis

CORN FLAKES “Midwest

(Tąsa)
Kad J. V. smagiau 

dėlto nesiginčysi 
jimas didesnis visame 
be to 
tame 
dalis 
gumą manau, kad jauno 

griauna automobi

*wimming pool 
Rutiika ir turkiška 

icredomb iki

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT
arti St. Loai* Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir drasko* vano*.
1.

irti* moterimi

mine- 
na- 
pas

RAUD. VYŠNIOS “White Swan” 2 unc. stiklas 2 už 15c

eiga kiti ni- 

daugeli metų ir' išgydė takitančiai ligonių. Patarimai 
VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Tel. Čravrford 5573

ne- 
paliegė- 
butų be 
nes juk 
prohibi-

“Tėveli, kaip moksleiviai ži 
no, kuomet turi būti užtėmi 
mos?”

“Juokingas vaikas 
negali skaityti laikraščių taip 
pat kaip mes visi?”

(“Nagels Luestige Welt”,
Berlin).

PASTABA Dauguma "Midivest Store*” tari ir mėsos skyrius, kur fųr 
galite pirkti gerą metą, paukltleną ir tt. ai lemiausias kainas!

*9* IR TAUPYKITE!
Puikiausios Ryšies Maistas žemiausiomis Kainomis.

Marija F. Jokubynienė

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

loutii Statėį^ep 8oUth Stato st. 
toffl8wood—853 w, 63rd St.įouti? OhĮcago—2950 E.02nd St.

ima*

NE STEBĖTINA, kad daugelis moterų 
pačios padaro savo siuvinius na

mie su mašina panašia į šią viršuj! Ši 
nauja Consolę Modelio Graybar Elek- 
triška Siuvimui Mašina palengvina siu
vimą. Ji veikia švelnai, gerai siuva ir 
yra aprūpinta naujausiais priedais, įs-

Pittsburgh’o Nau 
jienos

Dėl Retailers* Occupational taksų 

visas kainas aukščiau 25c., nuro- 

damas musų skelbimuose, p ai i si ta 

pakėlimas apie 2%.

daug lietuvių.
Sudiev Jungtines Valstijos!
Lai gyvuoja mano naujoji 

tėvynė Kanada...
Toronto —22—IX—33.

(Galas)

’4.00
ĮMOKĖTI

Likusi kas Menesį

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Toks nuomonių pasiskirty- 

mas tarp streikuojančių ang
liakasių pamatiniuose klausi
muose, žinoma, nieko gero ne
lemia. Vieni grįžta į darbą pa- 
gaJ unijos viršininkų patvarky
mą, antri streikuoja ir eina pi- 
kietuoti tas kasyklas; kurios 
pradeda dirbti. Ir tokiu budu 
nėra vienybės tarp streikuojan
čių angliakasių, kuriems dau
giausia reikia šiame momente 
atstatyti uniją. Už vis blogiau
siai yra tai, kad platinasi tar
pe streikuojančių angliakasių 
disorganizacija ir suirutė, o 
tuo greičiausiai gali pasinau
doti anglių baronai.

Kas yra kaltas dėl tokio ang
liakasių pasiskirstymo pamati
niuose klausimuose streiko rei
kalais, aš čia nedarau jokių iš
vadų, — 
sprendžia

įPrMitą šeštadienį, spalių 7 
d., iš Washington, D. C. buvo 
pranešta, kad prezidentas Roo- 
seveltas pašauksiąs anr karpė
te plieno magnatus, būtent: 
Myron C. Taylor, čermaną U. 
S. Steel korporacijos, George 
M. Laughlin, galvą Jonės & 
Laughlin plieno kompanijos, 
Ernest T. Weir, galvą National 
Steel Go. ir Eugene G. Grace, 
galva Bethlehema Steel korpo
racijos. Beiškia, visi didieji 
plieno dėdės buvo pašaukti pas 
prezidentą ir buvo kalbinami, 
kad pripažintų angliakasių uni
ją ir tokiu budu butų baigtas 
streikas. Bet kaip pasirodo iš 
Baltojo Namo oficialiu praneši
mo, tai nieko nebuvo atsiekta, 
kad užtikrinus unijos pripažini
mą. —S. Bakanas.

energijos, kuri 
jiems tarnauja, 
lio - chemikalų 
kurio atprasti 
jėgs) galutinai 
gas, Jai tie, kurie turi, šeimas, 
taps nelaimingais ilgamečiais 
paliegėliais. Kurie šeimų ne
turi, valdžiai teks juos si au
ginti; bet kas bus su tais, ku
rie nėra J. V. piliečiai? Ypač 
jeigu jų protas atsisakys tar
nauti. Aš bijau, kad jie gali 
būti deportuoti į jų gimtąsias 
šalis; tuomet ir Lietuvai 
mažas skaičius tokių 
lių tektų. Nors tai 
galo didelė neteisybė, 
jie nustojo sveikatos 
cinėse J. Valstijose.

Man atvažiuojant į Kanadą, 
teko susitikti amerikiečius, be
važiuojančius į Lietuvą. Vie
nas jų vežė savo brolį, sergan
tį proto liga. Jis man paaiš
kino, jog J. V. ligoninės jo ne
gydo veltui, nes jis nėra pilie
tis. Tą amerikietį aš ir imu 
už pavyzdį.

Svaigalų pardavinėjimas 
Kanadoje

Musų šalyje — Kanadoje, 
svaigiantieji gėrimai visuomet 
yra leidžami, tik su nekuriais 
skirtumais atskiruose miestuo
se ar provincijoje. Kitur yra 
leidžiami sabiniai, gi Ontario

Gydytojas: “Jeigu tas neiš
gydys tamstos, ateik tamsta 
vėl ir aš duosiu, kas tamsta 
išgydys”.

Ligonis: “Ar tamsta negali 
tai duoti man dabar, gydyto-

“Revoliucija”
Raudonasis internacionalas 

laimėjo. Gal klausite kur, ogi 
Pittsburghe;

Praeitą savaitę Matuškos 
Kasėjos lietuviški parapijonai 
turėjo “fdiodą” N. S. savaja
me kliube, kuriame vyriausia 
gizelis su visais parapijonais 
traukdami “karštimą” taip į- 
sidrąsino, rėždami spyčius ir 
keldami revoliuciją, kad net 
nepajuto, jog revoliucija pra
sidėjo tarpe jų pačių. Revo
liucija buvo tikrai smarki, ne
apsieita ir be kraujo, o jo lie
josi iš daugumos nosių ir 
žandinių. Revoliucijai numal
šinti pasišaukta buržuazinė 
policija, kuri visus revoliuci- 
jonierius šiaip taip atšaldė.

Teko nugirsti, jog karštes
nieji rengiasi prie naujos 
“revoliucijos** ir sulig jų pa
reiškimu, šią revoliuciją jie 
tikrai laimėsią.

Mokytojas: “Kaip galima 
kitaip pavadinti bičiulį?”

Mokiniai: ?????? -
Mokytojas: “Gerai, kaip jus 

vadinate asmenį, kuris visą 
ką padaro jums ir niekuomet 
nieko nenori?”

Fricas: “Kvailiu”.
(“Die Muskete”, Wien).

KUOMET ATEIS ŽIEMA, pilnas 
aruodas Consumers Garantuotų 
Anglių yra jūsų geriausias užti
krinimas turėti šiltus, smagius 
namus, be jokių tolimesnių rūpe
sčių apie šilumą.
Consumers Anglis yra rūpestin
gai parinkta duoti jums didžiau
sią vertybę už jūsų pinigus. Kie
kvienas tonas anglių yra parduo
damas su pilna garantija kad ji 
yra augštos rūšies, teisingai nu
sverta, kad kostumerj užganė
dinti.
Šaltas oras bus čia neužilgo. Ko
dėl ne išvengti paskutinės minu
tės paskubos ir patelefonavus 
duoti mums jūsų orderj šiandie? 

(cjnsų^grs <§mpanyg 
COAL-COKĖ-ICE 
BUILD1NG MATKPIAL

manai, kad au- 
griauna jaunąją

jonkos vyro ir prašo išmainy
ti čekį 200 dolerių vertės. Ži
noma, parapijonas tuoj jo rei
kalavimą išpildo, bet prašo 
nesakyti žmonai. Praėjus ne
kuriam laikui ir parapijonui 
nuėjus į banką, paaiškėjo, jog 
tėvas dvasiškas banke visai 
neturi pinigų. Supyksta pa
rapijonas, ima grasinti teis
mu. Išsigąsta prabaščius, bet 
nenustodamas Pranciškaus 
globos sugalvoja būdą gauti 
tuos 200 ir atiduoti parapijo
nui.

Vieną gražų vakarą 
tam parapijonui nesant 
mie, prabaščius užsuko 
jo žmoną, paskolina nuo 
200 dolerių, perspėdamas 
sakyti vyrui, ir tuos pinigus 
atiduoda jos vyrui. Viskas 
buvo tvarkoj, kol vyras ir 
žmona nepasijuto apgauti.

Tokių atsitikimų daugybę 
mat, kam-kam, bet prabaščiui 
Pranciškus tikrai pagelbėjo.

Braunas: “Kuo tamsta ūžti 
kpinsi skolą?”

Džonsas: “Garbingo žmo 
gaus žodžiu.”

Braunas: aEik ir gauk gar 
bingą žmogų ir aš duosiu tam 
štai pinigus.”

(“Pele Mele”, Paris)

provincijoje, kuriai ir Toron
to priklauso, sabinių nėra, ir 
visose viešose vietose, k/’t. sto
tyse, teatruose, susirinkimų 
salėse, restaurantuose ir kitose 
panašuose vietose, alus ar kiti 
svaiginanti gėrimai laikyti 
griežtai uždrausta; išskiriant 
kotelius, bet juk savaime aiš
ku, kad praeivis į kotelį alaus 
gert neis, nes jis ten brangus.

Vienok kiekvienas pilietis 
turi teisę gert ir net'pasigerti, 
jeigu jam tas patinka, bet tik 
savo namuose. Jis privalo iš
siimti leidimą, kuris kainuoja, 
rodos, du doleriai metams, ir 
gali pirkti gana didelį kiekį 
šiokio ar tokio gėrimo valdžios 
sandėliuose. Leidimo knyge
lėje jie užnotuoja, kiek, kuo
met ir kokio gėrimo pirkta ir 
jeigu kartais pilietis norėtų 
gauti virš nustatytos normos, 
tai jam neduodama. . Miesto 
pašalpą įmautiems tokie leidi
mai visai neduodami; vadina
si, džiaugkis, kad duoda val
gyti, o išsigerti nevalia. Taip- 
pat įstatymais draudžiama ki
to leidimu naudotis.

Girtieifis gatvėje

parapijon- 
ka papasakojo, kokiu budu iš 
jos gauta 200 dolerių. Atėjo 
tėvas dvasiškas prie parapi-

“Ar tamsta 
tomobiliai 
kartą?”

“Ne, aš 
ji Karta 
liūs?* (“New York Medley”)

Kaso Pliumpis.
Dvasiškas badas praturtėti.
Atvyko iš užmarių-jurų tė

vas dvasiškas, nuplikęs, kaip 
tilvikas,—nei pinigų, inei tar- 
bų neturėjo.

Atvyko, ' apsistojo avinyčio- 
je. Skelbia aukštus žodžius. 
Šaukiasi iškėlęs rankas prie 
Pranciškaus; Pranciškus tyli, 
bet užtai parapijonai nepa
miršo ne tiek Pranciškaus 
kiek ganytojo.

Pinigų buvo, automobiliai
net po 3 į metus dygsta, kaip 
grybai po lietaus. Rojus, de
presijos nėra. Ir taip viskas 
puikiai klojosi, kol tų nelabų 
jų “čekių” prabaščius nerašė 
ir kol, parapijonai nepajuto, 
kad prabaščiaus turto nebega- 

parapijos. 
neva para- 
pinigus, o 

skubiems 
išduo- 

čekiai vė- 
tiek, kiek

SWEET CORN 3.... 25c

I....... ...... ........ •- HIHilW.W«‘

imagu pasirodyti, nes “dėde 
tuojau užfundija 
nakvynę, už kurią ant ryto
jaus paprastai reikia atsily
ginti 10 dolerųkų. Kaip ma
tote, gerbiamieji, Ontario 
Canada, patvarkymas, ku
riuo ir (Toręhto nau
dojasi, yra be galo geras. Jo 
dėka, miesto gatvėse visuomet 
blaiva nuotaika, ir kas nori iš
sigerti irgi nėra nuskriaustas. 
Ar negalėtų ir J. V. panašiu 
patvarkimu naudotis? To
kiu budu jie galėtų užkirsti 
kelią visokiems munšainie- 
riams ir nuodų gamintojams. 
Bet. tiek to 
galvos tvarką veda.

Amerikos ir Kanados 
tvarkdariai

Prohibicijos aukos
Beje, dar teko pamatyt ne 

vieną prohibicijos aukų. Tai 
žmonės tik turintys žmonių 
pavidalą, bet paliegusiu orga
nizmu, o proto atžvilgiu jie 
tikri invalidai. Aš manau, 
kad po kelerių metų, kuomet 
jie neteks ir tos paskutinės 

šiek tiek dar 
Kai alkoho- 

mišinys (nuo 
jie jau nepa- 
pakirs jų jė-

gyvent, 
Ten judė- 

kame, 
ir aludę ten kas kėbli

name rasi, o juk didelė 
amerikiečių aluje 
tik ir randa.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistai ii 

' Ruiijoi

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo lig.w pilvo, plaučių, inkstų it puslii, ožnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą,' galvot skausmus, ikausmai nuga
roje, kosėjimą, gerklė! skardė jimą ir paslaptingai ligai. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. r_.__ 1-------
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kernosi Keeler Avė.

FoircRssr

STORES
NtUGHBUBHOOD STUKKS

Įima atskirti nuo 
Prabaščius skolino 
pijos reikalams 
kartais saviesiems 
reikalams ir, žinoma 
<tavo čekius, o tie 
liau pasirodė verti 
Zablockio muilas.

Pliumpiui viena

Pamatykit demonstraciją šios puikios eleklrikinės siuvamos mašinos musų artimiau 
šioje Electric Šapoje. \

Electric Shops
Vidurmiesty— 72 W. Adams $t, 

vĮ? Visi Telefonai RANdolph 1200 Lakatas 1226

Ashland—4834 South Ashland, Avė,fouth St?te7;?,4w0 1

I—11118 8. Michfran Avee
ridėdama matąs pristatymo prit
RALIUS KUPO

šeimininkė: “žiūrėk, tamsta 
sakei, kad jeigu aš duosiu tam
stai pietjUS^ tamstą sulyginsi 
pievą man! Dabar tamsta 
atsisakai tą daryti”.

Valkata: “Aš norėjau tą da
ryti, ponia, bet aš noriu tam
stą pamokinti. Niekuomet ne
tikėk žodžiu visai nepažįsta
mojo”.

(“Hackney Gazezete”).

Puikios Baltos U. S. No. 1
PEKAS ...............   faPC

“Blue Winner” Dideli No. 2^ *| Fp
1 I VtJbJ Riekutės ar Pusės Kenai | v G

rBUsi Irftt

MfflWEST
300 indupbndbnt

J. Valstijų tvarką, atrodo, jog 
ten perdaug viskas laisva. 
Nors sakoma, kad laisvė yra 
progreso vystytoja, bet vis
kas turi būti su saiku..

Ten pradedant politikieriais 
ir baigiant gengsteriais, visi 
suka, apgaudinėja, net su 
žmonių gyvybe nesiskaito, bi- 
le tik savo kišenę pripildyti. 
O policija, nors Jir su didžiau
sioms lazdomis apsišarvavus, 
bet pasižiurėjus iš šalies, atro
do, kad tą lazdą jis nešiojasi 
savo saugumui, o apie pilie
čių apsaugą tas tvarkos dabo
tojas visai nė nepaiso. Ir ne
nuostabu, jeigu jų niekas ne
bijo, nes kiek man teko J. V. 
policiją matyti, tai tikra nykš
tukų armija, palyginus su Ka
nados policija. Mes kai pa
matome policininką, tai tuo
jau dasiprotime, kad tai eina 
šalies ' “įstatyinas”, kurio rei
kia klausyti, nors jis be lazdos.

Dovanokit man, gerbiami 
amerikiečiai, jeigu perdaug 
jūsų patritotiškus jausmus už
gavau. Man, kaipo svečiui, 
lyg ir nepritiktų tiek daug 
kalbėt; bet ką aš galiu daryti, 
kad turiu tokį blogą būdą, — 
viską į akis išplepu.

Užbaigdama savo kelionės 
įspūdžius, dėkoju visiems, su 
kuriais asmeniškai mačiausi ir 
jų malonėmis naudojausi. 
Taippat labili esu dėkinga 
Chicagos lietuviams už suren
gimą taip didelio ir gražaus 
lietuviško programo liepos 16 
d. Pasaulinėje Parodoje. Aš 
tą dieną jaučiausi, kaip Lietu- 

nevisai voje; aš verkiau iš džiaugsmo,

ir jeigu norėčiau Chicagoje gy- 
patogią” venti, tai tik dėlto, l^ad ten yra

Dėl Puodų ir\\
Skauradų* pak. | į C

Baltina—Valo Kvort. bonka
Dizinfektuoja PAINTĖ į7c

6 dėžutės 23c 
šmo- dĮ

Irvlng l’ark—4883Irvlnir] 
Logan Square—2618 Milwa 
Madl*on-Crawford—423^

Ant vistį plrkfnltį ant it mokėjimo 
DU ODAME F E D

KIAULIŲ KOJOS Be kaulų-“Midwest” .... Paintės dž. 16c 
“Chicago Motor Club” CIGARAI Vien. 5c, baksas 50 *2.20 
DEGTUKAI “Midwest” 

CAMAY MUILAS

3 did. rišuliai 10c
....... 5 svarai 17c
.............. sv. 12c
.............. sv. 19c

IŠPARDAVIMAS!
Pčtnyčioj ir Subatoj, SPALIO-OCT. 13 ir 14
“CERESOTA” — NE BALTINTI

MILTAI5 25

SALERIAI Puikus Michigan .................
OBUOLIAI Dideli U. S. No. 1 ... .............
CALI HAMS “Drexel Farms" Be kaulų 
SALAMI DEŠRA “Cudahy’s” MINKŠTA 

f AT2TTP Diiilrnc “Midwe8t” Mažos 9c 
LAldlJr rUlKUS Didelės Bonkos

“COMET” RYŽIAI Baltagalviai .............. 2 1 sv. pak. 17c
“RIDGWAYS” JUODA ARBATA ..............  % sv. pak. 19c
_______________ Kuponas dėl Sidabrinių taukžtų 
CHOCOLATE FRUIT BARS “Sunshiner
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“VIENYBĖ” PALIOVĖ ĖJUS

Šio mėnesio 10 dieną išėjo paskutinis savaitraščio 
“Vienybės” numeris. Vienybės Bendrovės direkcija pra
neša skaitytojams, kad ji nestengė ilgiaus išlaikyti laik
raštį, nes “skleidžiami gandai, kad Vienybė bankrutuo
ja, ekonominė depresija, kuri daugybei musų žmonių 
atėmė perkamąją galę, sustabdė prenumeratas, biznį ir 
kitas laikraščio pajamas”.

Redaktorius p. Juozas Tysliava įdėjo ilgą, gražiai 
ir jausmingai parašytą atsisveikinimo žodį, kuriame 
jisai apgailestauja turįs skirtis su seniausiu lietuvišku 
laikraščiu pasaulyje, vieninteliu gyvu pusės amžiaus 
lietuvių tautos gyvenimo, darbo ir kovos liudininku. 
Tokį pat jausmą pergyvens ir kiti žmonės, kuriems ru
pi lietuvių kultūros edarbas.

Mums, laikraštininkams, ypatingai gaila, kad toks 
likimas ištiko “Vienybę”, kuomet ji buvo pavirtusi šva
riu ir rimtu spaudos organu. Juozas Tysliava, atsisto
jęs prie Brooklyno laikraščio vairo, buvo padaręs iš jo 
gerą liaudies švietimo įrankį.

“Vienybė” gyveno ilgai ir matė savo amžiuje daug 
visokių atmainų. Užgimusi Plymouth’e, Pa., ir gavusi 
vardą “Vienybė Lietuvninkų”,' ji pradžioje tarnavo ku
nigų interesams, vėliau virto laisvamanių (“šliuptar- 
nių”) laikraščiu, paskui — socialistišku, dar vėliau pu- 
siau-anarchistišku, galų gale nukrypo į kraštutinį na
cionalizmą ir fašizmą. Tik pereitą vasarą, pasikeitus 
jos leidėjų bendrovės valdybai ir redakcijai, ji vėl pa
tapo pažangiu, kulturingu laikraščiu. \

Gal dar per anksti daryti galutinus sprendimus 
apie “Vienybės” vaidmenį Amerikos lietuvių visuome
nės gyvenime, bet mes manome, kad tas daugkartinis 
krypsnio keitimas buvo žymiausioji “Vienybės” yda. Ji 
negalėjo išlaikyti platesniosios visuomenės pasitikėji
mą, kas kelinti metai keisdama savo gaires. Skaudžiau
sias smūgis jai, nuo kurio ji, matyt, niekuomet neatsi
taisė, buvo jos nukrypimas į fašizmą, po 1926 m. gruo
džio perversmo. Ji bandė irtis prieš Amerikos lietuvių 
masių sentimentą, ir juo jai blogiau sekėsi, juo ji darė
si piktesnė. Jono Valaičio (kuris persivertė iš liaudinin
ko į smetonininką) redagavimo laikotarpiu ji tiesiog 
gyvėno isteriką, visus, plūsdama ir užgauliodama, kas 
tik nepritardavo jos “tikrai tautiškai idėjai”. Nauji 
“Vienybės” vedėjai paėmė ją, jau begulinčią mirties 
patale. Jie negalėjo jos išgelbėti. Jie tik suspėjo paro
dyti, koks tas laikraštis turėjo būti, jeigu jisai norėjo 
pasilikti naudingas visuomenei.

Atsisveikinimo žodyje redaktorius praneša, kad 
“Vienybei” atgaivinti jau daroma stropus žygiai ir esą 
vilties, kad netrukus pasirodysianti nauja “Vienybė”. 
Jei ne depresijos laikai, tokį pareiškimą butų galima 
pasitikti didesniu optimizmu.

jais bolševikams visą laiką te
ko ir dar tebetenka kovoti, ši
to fakto • neužginčys nė patys 
Maskvos orakulai.

Kai dėl Grigaičio, kuris, anot 
to bimbuko, skaitydavęs ant 
pirštų sovietų valdžios gyveni
mo dienas, tai čia irgi yra tuš
čias prasimanymas — vištos 
galvoje gimusi fantazija. “Nau
jienos” jau prieš trylika ar ke- 
turioliką metų pasisakė už so
vietų valdžios pripažinimą, ir 
nuo to savo nusistatymo jos 
nė vieną kartą- nenukrypo iki 
šiol. Bet kiekvienas gali su
prasti, kad pripažinimo reika
lavimas tiktai tuomet turi pras
mės, kada yra įsitikinimas, kad 
valdžia, kuriai reikalaujama 
pripažinimo, yra pastovi.

Sovietų valdžiai grasino 
vojus bile dieną nuvirsti 
maišiais d vėjais, trejais
tais po bolševikiško perVersmo. 
(Patys bimbiikai turėtų tatai ži
noti gerai (jeigu jie turi ge
resnes atmintis, negu višta). 
Jati bekalbant ,apie užsienių 
ginkluotas intervencijas ir 
“baltgvardiečių” ofensyvą prieš 
bolševikus (gen. Jitdėničo ar
mija, pav. vienu laiku jau buvo 
beveik priėjusi prie Peterburgo 
priemiesčių), bet 1920 metais 
prieš Leniną buvo Stikilę net 
bolševikiški raudonarmiečiai ir 
jurininkai. Kronštadto tvirtovė

pa- 
pįjs 
me-

Apžvalga
SPAUDOS LAISVĖ 

LIETUVOJE

Vienas Kauno laikraštis pra
neša, kad

“ ‘ABC’ (nubaustas) 200 
lt. arba 10 parų kalėjimo. 
Voldcmarininkų ‘Tautos Bal
sas’ — 1,000 litų arba 1 men. 
kalėjimo, ‘Dienos Naujienos’ 
200 litų ir ‘Rytas* 500 lt. ar
ba 2 sav. kalėjimo.” 
šiomis dienomis, be to, atėjo 

žinia, kad 
nubaudė 
“Lietuvos Darbo Balsą”, žo
džiu, visi laikraščiai Lietuvoje, 
be partijų skirtumo, gauna 
ragauti “tautiško” bizūno.

karo komendantas 
ir socialdemokratų

pa-

VIŠTOS GALVA

“Laisvės” redaktorius paste
bėja tą “Naujienų” pasakymą, 
kad sovietų valdžia įrodė savo 
pastovumą, išgyvavusi 15 me
tų, ir rašo pamokslą mW *<*-

Ž Ryt lakūnas James-Jannšauskas išskren 
da į Detroit, Mieli. Aviacijos Hienai

. Mfc—.ly.i* IiįįiI iii; i > h’M  .i

Kartu su juo skrenda paiflšiutiniiikas R. Briggs; 
abu dalyvaus prograftie

vius, kurie nbrčs pamatyti kaip 
Detroitas — automobilių sosti
ne — atrodo iš oro.

Visų atsilankiusių laukia pui
kus programas ir todėl nenuo
stabu, kad tūkstančiai Detro
ito lietuvių rengiasi vykti į Na
tional Aerodromą sekmadieni 
rytą. Privažiavimas prie acro- 
dromb yra labai patogus ir leng
vas. Aifportą galima pasiekti 
yažiiiojaiit Joy Boad, Plymouth 
Road, Ford Road ir Michigan 
aveniletiki Middle Beit Rd.

• ■*W • *■" .........-

buvo pakėlusi mai
lio ir kitų didmiesčių ___
kai streikavo.

Bolševikų laimė, kad jiems 
tada pasisekė iš tų bėdų išsi
sukti. Bet jeigu jie išsisuko, iš
sižadėdami savo “karinio komii-f 
nizmo6 ir duodami įvairių kon- 
cesijų miestiečiams ir sodie-l DETROįT) MjCh.. sp, 18. — 
čiams, tai juk yra kvaila šian- Rytoj ankstj rytą jg Chjca?t)s 
die įsivaizduoti, kad jiems tuo- škunas Jtožas R.*
met nebuvę jokro pavojaus James-Janušauškas ir trauks į 

Mes seniai žinome ir niekuo- Detroif Mich kllr sekriiadiė- 
met to neslepčme, kad sovietų nj> gpaIių lf- d' jaift ..ra ren.

*1 AO 1 D L 4 • tvirtėti Ljama didžiulė Avarijos Diena 
nuo 1921 m. Bet taikas čia jyjiational Airpofte, prie Ply- 
per stebuklas? Mussolimo dik; moutJl Road ir Middie 
tatura Italijoje jau iJsilaikS Detroitą pasieks priešpiet, 
daugiau, kaip 10 metų, bet ar nusileig<jamas aerodrome, kur 
tai k, nors pasako apie jos ge- L.. aviacijos diena jo tranzat. 
rūmą? Rusijos Romanovų di-žygj(> . Lįetuvą sekan. 
nastija išgyvavo “°ne f1® įiais metais naudai yra rengia- 
šimtus metų (nuo 1613 m. iki L.
1917 m.), bet, nežiūrint to, ta
valdžia buvo viena iš labiausia Skrenda ir parašiutininkas 
netikusių, kokias yra matęs pa- R. Briggs
sauhš. , Kartu su lakuriu skrenda ir

Tai ko čia dabar tas bimbu- para§Įuįjnirikas R. Briggs, ku
kąs taip smarkauja. uo kojį L.-g rUgS§j0 24 d. stebino tuks- 
iki dantų Apsigm avęs žiaurus Lan^us Aviacijos Die-
despotizmas gali būti pastovės-kttrj įvyko Lansing-Ford 
ms, negu demokratine žmonių airporte> savo meistriškais šo- 
renkama valdžia, bei despotiz- kimais .. skrendančio *ėrdi)la. 
mas vistiek yra nelaimė darbi- I su paraMutais. yra eks. 
ninku klasei, ir ji prie pirmos s sayo srityje Atsimena.

- ” . , ma, vieną šokimą atliko neatsi-neišvengs ir bolševikų Į darydamas parašiuto, iki nenu- 
pųo/ą iŠ 2,000 pėdų aukštumos 
iki 1,500.

Jis dalyvaus Detroito Aviaci
jos Dienoje ir šoks du kartu; 
padarydamas tokius pat šoki
mus, kokius padarė Chicagoje; 
Detroitiečiai, reiškia, susilauks 
“treat”.
JątiUšau^kas atidUtyš Detroite 

Av. D; programą
Detroito Aviacijos , DiehOa 

programas prasidės apie 1 po 
pietų, kuomet lakūnas Janu
šauskas pradės šavo šposus ore", 
su mažyčiu Fleei- aeroplanu. 
Jis darys akrobatinius ■ mahev-' 
rus ore keliais atvejais, taip 
kad susirinkę galės gerai su
prasti koks jis lakūnas ir kiek 
jis kompetentiškas savo kelio
nei per Atlantiką į Lietuvą, ku
rią planuoja įvykinti sekantį 
pavasarį.

Du kiti lakūnai dalyvaus 
progrartie .

Be jo, programe dalyvaus pa
rašiutininkas R. Briggs ir kiti- 
dū lakunaii: Bill Maycbck su. 
nauju Stinson tipo aeroplanu meshJanušatiškui.
■ ,T !■■>"> .'j"......  J.... jį į,^„1,1.

' BAlbOSI '

progos^ stengiasi jį nuversti; Tb 
likimo 
saldžia

Sveikatos Dalykai
Ar galima iš akių 

pažinti ligą
šiuo mokymu nesinaudoja ir 
ne vienas akių ligų specialis
tas nėra pastebėjęs kokių nors 
kūno susirgimo žymių raine
lės paviršiuje.

Kilo klatiSirhas, ar gydytojai 
nėra pakankamai ištyrę akių 
sudėtį ar visas šis mokymas 
yra klaidingas. a

Chirurginėse klinikose, kur 
atvyksta ligoniai su sulaužy
tom kojom ar sužalotais ki
tais organais, nė kartą nebii-

ir Laurence Flo, Jamišausko 
mėkįdclbs dienų draugas. Ii- jie
du abii ddlyvaus akrobatiniuo
se manevruose, be to; kartu su 
James-Jariušauskti važios kelei-

- i r ' - *

Antro Tranzatlantinio skridimo į Lietuvą

resu. Girdi, “Nauj.” pranašavi
mai, kad žmonės nuversią so
vietų valdžią, “nuvirto nuo viš
tos kojos”.

“O kas pasidarė su menše
vikais Grigaičio bičiuliais 
(?), kurie per visus 15 me
tų tvirtino, kad Sovietų val
džia laikosi tik ‘kaip amt viš
tos kojos’, nes, girdi, darbi
ninkų ir valstiečių masės 
‘tik stena ir laukia progos 
atsikratyti nuo Sovietų val
džios ?’ Grigaitis pats ant 
pirštų skaitydavo Sovietų 
valdžios gyvenimo dienas.” . 
Taip bara mus Brooklynb 

bimbukas. Bet tie jo priekaiš
tai prasčiau, negu vištos koja 
paremti. Jie gimė vištos galvo
je!

Kur gerbiamas bimbukas ma
tė “menševikus Grigaičio bičiu
lius” per penkioliką metų tvir
tinant, kad sovietų valdžia tuoj 
bus nuversta? Tokių tvirtini
mų menševikai nedarė. Tiesai 
jie nurodydavo j pavojus, ku
riuos neišmintinga bolševiką 
politika dažnai, užtraukdavo 
ant sovietų valdžios, bet kad tų 
pavoją buvo daug ir kad su

Vokietijoj yra išsiplėtęs 
naujas neva mokslas apie li
gų pažinimą iš akių. Tačiau 
nė vienas rimtas gydytojas 
šiuo “mokslu” nčsinaudo’ja, 
bet visa eilė šundaktarių stebi
na savo pacientus spėjimais, 
turėdami iš to nemažai pelno. 
Kai kurie iš jų, apsigyvenęjvo pastebėta, kad butų kokios 
Lietuvos pasieny, susilaukia 
nemažai ligonių ipriš Lietuvos. 
Todėl tenka išsiaiškihti, iš kur 
toks mokymas kilo ir kokia 
akių reikšme ligų pažinimui.

Akys yra vienas iš svar
biausių musų organų. Jose 
atspindi žmogaus jaunyste, jė
ga ir grožis. Tai vieniritėlė 
kūno vieta nepaslėpta neper
matoma oda ir čia galimą 
gražiai matyti kraujo indai, 
nervai ir kitos svarbios musų 
organizmo dalys. Senstant 
kunui, akys nebetenka savo 
pirminio blizgėjimo, vadinas, 
jos keičiasi lygiagrečiai kū
nui. Kai kam kilo mintis ar 
įvairus musų kimo pakitiiųai, 
kurie įvyksta susirgus kokia 
nors 
akių paviršiuje. Pradėta tyri
nėti aky*. Lengva pastebėti, 
kad 
nodos spalvos. Arčiau įsižiū
rėję, pamatysime, kad raine
les paviršius yra nelygus, įvai 
riomis vagelėmis išraižytas. 
Tarp vagelių išsidavę į pavir
šių nedideli vingiai sudaryti 
iš plonų siūlelių, einančių iš 
išorės į vidų. Gilumoj raiheles 
esą pigmento grūdeliai pri
duoda visai rainelei vienokį 
ar kitokį atspalvį. Net to pa
ties žmogaus akyse dažnai bū
na nevisai vienodas pigmentų 
pasiskirstymas.

Pradeda ieškoti rainelės 
vingiuose, vagelėse ir pigmen
te žmbgatis sveikatos ar sū- 
sirgimo žymių. Rainelė pas
kirstyta į daugelį mažų lau
kelių, kurių kiek vienas ati
tinkąs tam tikrą organą. Pav., 
jaknos turi aavb laukelį, kuria 
keičiasi susirgus jaknoins, ko
jos savo laukelį ir tt.

Vienas 11 mėtų vaikas nety
čia sužeidęs pelėdos koją ir 
rainelėje -“kojos laukelyje”
pastebėjęs juodą brūkšnelį.
Dar atsiradus Meletai panašią 
stebėjimų, išsivystė ištisas 
mokymas apie |igą pažinimą 
iŠ akių. Vokietijoj 
kiaušiniu gana daug knygų, 
tačiau nė

nors žymės tų organų lauke
liuose akyse. Gyvulių gydyto-1 
jai, tyrinėdami nušautų jau
čių akis, nesurado jokių su
žeistų organų laukeliuose pa
kitimų. Apskritai, visas minė
tas mokymas yra* grynas' me
las, gudriai užsiimančių ho
meopatinių gydymų panaudo
jamas žmonių apgaudinėji
mui ir savo pelnui. Tenka ste
bėtis, kad net inteligentai da
žnai pasitiki tokių “gydytojų” 
diagnozėmis ir gydymd. Kiek 
vienas organas turi dešimtis 
įvairių ligų ir kiekviena liga

Kaip jau yra žinoma, SLA. 
4-ios dpškrities shvažiavitne 
Ansonia, Čoriri., rugsėjo 24 d. 
buvo išrinkta komisiją iš 5 aš 
menų riipiniis sur&iįinuf Avia
cijos hienos Čonh. valstijoj. 
Ton koihišijon pateko T. Ma
tas ir Dr. StanišlovaHis (Wa- 
terburyj, J. Sekys (Hartford), 
S. BująmUškas (Ansonia) ir 
A. Pilvelis (New Haven), ši 
komisija pirinti kartu susirin
ko Waterburyje pas g. T. Matą 
(43 Fox Street); be to dar, 
Waterburio kbinisijbs nariai 
jau išanksto buvo atsilankę 
keliose lietuvių draugijose it 
tos draugijos iškinko ir dele
gatas, būtent, Amerikos Lietu
vių Piliečių Klitibaė Bronių Sta
nį ir S. Senkų; Lietuvos Sti
bį DraUg. V. Bradųną įt.M. Krii- 
gėlį; SLA. 11 kp; H. Tarei- 
litttę if O. AŽUndtiUt^. Šiė visi 
atstovai sU SLA. A apskr. ko
misijos nariais spalių -9 d. ap
tarė šiuos dalykus (pirmininka
vo J. Sdkyš,' sekrėtoriavo O. 
AžuirariUfė):

Štfrfengtį*.Ajnerikos Lietuvių 
Aviacijos '* pieną Conn. vOlst. 
lapkriido 19 cL Nužiurėjiihui 
aerodronio-lauko įgalioti S. Bti- 
janauskds, A. Pilvelis ir J. Se
kys. įžangos 25c., skraidyti 
orė karna palikta, kai atva
žiuos pats lakūnas James-Ja
nušauskas; taipgi ir visą pro
gramą palikta sutvarkyti pa
čiam lakūnui. Jeigu lytų, taip 
-kad jau ore ir ant lauko nega
lima būt pakęsti ir “štųkas” 
rodyti bei skraidyti (“raidus” 
turėti) > tai nutarta gruodžio 8 
d. 2 vai. pp. Waterbttry sureng
ti masinį mitingą, pietus, pra
kalbas ir kitas pramogas, da1-' 
lyvaujant pačiam lakūnui Ja-

Tbliau nutarta, kad turėjus 
geriausias pasekmes ir kad 
Aviacijos Diena pasiektų savo 
tikslą, kviesti visų lietuviškų 
vietų darugijas, kliubus, kuo
pas, svarbiausia parapijas su jų 
dvasiškais vadais, taipgi visus 
veikėjus, profesiohdlirs, fete. su- 
važlubti į Waterbųry lapkri
čio 5 d. it jau galutinai viską 
Sutvarkyti. Iki tdm suvažia
vimui išrinkta laikinė valdyba: 
pirmininku Dr. Stanislbvaitis, 
Vičfe-pirm. T. Matas, sekr. Olga 
AŽuriariutė, kasiniiiku M. krif- 
gelis. Taipgi ir spaudos komi
sija: ponia Stanislovaitiėnė, p- 
lė TareiliUtė ir J. Sekys; pir
mosios dvi darbuosis s vfetirh tau
rią spaudoje, o pastarasis — 
lietuvių. Lapkr. 5 d. jau bus 
išrinkta pastovi valdyba, kuri 
darbuosis dėl surengimo Avia
cijos Dienos ir veiks iki to lai
ko, kada jau bus likviduota 
Amerikos Lietuvių II Tranz- 
Atlantihio Skridimo Sąjunga.

Nutarta, kad visos Gonh. 
vdlst. liet, draugijos, kliubai, 
kuopos, parapijos išrinktų po 
du delegatu ir atsiųstų 5 d. 
lapkričio į Waterbūry, Conn., 2 
vai. po pietų, 48 Green St. Čia 
jau' bus aptarti ir aprūpinti pas
kutiniai žygiai Lietuvių Avia
cijos Dienai lapkr. 19.

Nutarta kviesti Avicaijos 
Dienoje dalyvauti amerikonus, 
ypač miestų viršininkus-majo- 
rus, Conn. valšt. gubernatorių 
ir kitus svečius.

Tai tiek iš pirmutinio susi
rinkimo, ktfris buvo pilnas ener
gingumo ir įspūdingumo.

Laukite tolimesnių praneši
mų, nes kai tik jdu valdyba ką 
natrjo suŽihos, tai Visuomenei 
praneš.

(Tęsinys 5-am pusi.)

liga, nepalieka žymių

akių raineles yra nevie

išleista šiuo 
« «• wi*. T. waiw « :

vienas gydytojas

laujančių įvairaus gydymo, 
apie kurias homeopatai netu
ri jokio supratimo. Jie tenki
nasi bendro *pobudžio diagno
zėmis; pav. silpni plaučiai, 
užkrėstas kraujas, nesveiki vi
duriai ir vartoja tą patį gydy
mą ar tuose viduriuose auga 
vėžys, ar plečiasi žarnų įdegi
mas. ’

Negalima ginčyti, kad šių 
dienų medicinoj akių tyrimas 
neturėtų jdkJįds reikšmės. 
Kai kurie sunkus susirgimai 
(džiova, cukrinė liga, reuma
tas ir tt.) toli ’ nužengę pir
myn, paliečia akis ir tuomet 
pažiurėjus į akis, galima pa
žinti ligą. Bet tais atsitiki
mai* esti paliepta nė Viėhas 
turis nors laukelis, o visa rai
nelė ir kartais Uėt visa akis. 
Ypač didelės reikšmės turi 
smegenų susirgimų dij agnosti
kai akių dugno ištyrimas.

šviesos spinduliai, praėję 
pro vyzdį, atsimuša Ukiėš du
gne, kuris yra išsivystęs iš įl 
priekį įŠsidavbsios sinegerių 
ataugos. - Vadinas, matydami 
akies dugną, mes matome dalį 
smegenų, iš kurių dažnai pa
siseka pažinti ir visų smegenų 
susirgimus. Bet akįešž dugną 
ištirli gali tik prityręs dydy- 
tojas šu pagalba atitinkamų 
stįklų, o nę ūžsįimantis hįme- 
opatįja šundaktaris, petbrin- 
tis nuovokos gydymą»
liei aftfe akių .

/. Kupčinskas,» Dr

v*

■



D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Lietuvės Akušeres

labai

Nuo

Advokatai

gra

Namai

emi 
žino

P. Žalnieraitis suva
žinėtas automobilio

SLA. 134 Moterų kp. 
rengia Bunco Party

'rtsSTOr® 
Meater.

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

(Tęsinys iš 4rto pusi.)
Valdybos (laikini) adresai:
Pirm. Dr. Dr. J. S. Stanislo

vai tis, 95 No. Main St., Water- 
būry. Vice-pirm. T. Matas, 4& 
Fox St.» Waterbury.

Sekr. Miss Olga A žu nariu te, 
654 Highland Avė., Waterbu*ry.

Ižd. M. Kugelis, 344 Wilson, 
St., Waterbury, Conn.

AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Kedzie Grill sve- 
So. Kedzie Avė

Chic. Liet. Dr-ja S. P 
baigia persiorgani 

žavimo darba

to, kad 
TaiJgi ši 

tam ir persiorgani-

Kaip pereitais, taip ir šiais 
metais, girdėsime veik visi Ame
rikos lietuviai, lietuviškus ra^ 
dio programos iš stoties W.J.J. 
D. (1130 kyloc.), lygiai 3 vai. 
popiet (4 vai. E. St. Time) 
kiekvieną sekmadienį—(Sp.)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

Ketvergais 4
Šetadieniais sulig sutarties

Antro Tranzatlanti 
nio skridimo į Lie 
tuvą reikalai Conn. 

valstijoje

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut, 
Tel. Boulevard 2800 

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir visokios 
taip ir pavieniai 

prie didelio 
kad tikrai ši draugija

Svarstė įnešimą užvakar 
kusiame posėdyje 
atiduotas gatvių komisijai

ir. nuo tada prasidės didelis 
vajus, kad padidinus šios 
draugijos narių skaičių iki 
kelių tūkstančių. O norint, 
tas yra pilnai galima su tomis 
spėkomis, kurias turi Chic. 
Lietuvių Dr-ja S. P. Ir šiame 
susirinkime buvo priimta keli 
nauji nariai ir taip pat pa
duota kelios aplikacijos. Taip 
pat buvo pranešta apie drau
gijos namą, kad yra viskas 
gerai aptaisyta ir visas išnuo- 
muotas.

Susirinkimą uždarius, kal
bėjo Dr. Dundulis apie tai, 
kad sveikata yra reikalinga 
saugoti ir prižiūrėti pirmiau 
negu ją liga pakerta, apsisau
go j ant nuo ligos nešančių prie
žasčių. Prieš ir po kalbos dai-

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pabūkite Mane 
2506 West 63rd St 

Tel. REPUBLIC 3100

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

LIETUVIŲ RADIO PROGRA 
MAS Iš W.J.J.D.

savišalpos. Labdaringos, grupes. 
Panašios organizacijos netu* 
ri ateities ir bile dieną gali 
pačios suirti arba, atsitikus 
kokiam kivirčui, gali būti val
džios uždarytos.
Dėl ko panašios lietuvių orga

nizacijos lig, šiol1 turėjo 
įprotį gyvuoti nelega- 

liškai?'
Ne tik ta viena priežastis^ 

kaip jau minėjau pirmiau, tai 
yra, įpratimas neapkęsti ne
tikusių caro įstatymų, vertė 
lietuvius ir čia taip elgtis, bet 
ir tai, kad daugelis lietuvių 
važiavo į šią šalį tik laikinai, 
ir dėl to daugelis jų organi
zacijų tik ir buvo budavojama 
laikinai, tarsi koks legendiškas 
namelis ant ledo.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nęą 7 iki 8:30 gal 
vakaro. Nedėl. />uo 10 iki 12 v. dieną

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tąk Monro e 3377

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apidipkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

IR CHIRURGAS
. 59St
iki s v,Į. it

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

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.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. CanaI 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvy 
dalyka Mrs. ANELĮA K. JARUSH

Physical Therapy 
a U Midwife

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252.

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

, vanai.

didžiumoj, narių pritariant, 
įveda šį vįsą ..perorganizavimo 
darbą šią draugiją per kukius 
$-7 metus, išauklėjo. nuo 200 
-—300 šimtų ligi beveik pusan
tro tukstajjčio narių. Ir taį yra. 
(tik labai maža Chicagos lie- 
tuvių dąlęlė. Dar yra desjštkai 
tūkstančių Chicagos lietuvių, 
kurie nepriklauso jokioms or
ganizacijoms, o taip, pat dau
gelis priklauso prie tokius ku
rie tik gyvuoja < 
nepajėgia numirti, 
.draugija 
zavo, arba teisingįau pasakius 
legalizavosi Valstijos, Apdrau- 
dos Departamente, kad visus 
tuos lietuvius patraukus į sa
vo eiles.
Kokis reikalas vertė šią drau

giją legalizuotis.
Jau pradžioj šio rašinio nu

rodžiau reikalą ir tikslą C. L. 
,D. legalizavimui, bet pats le
galizavimosi tikslas nėra nau- 

1 j as, o vien tik nerangumo vis 
tolyn nustumtas reikalas. Jau 
daug metų kaip šioj valstijoj, 
lyra išleistas įstatymas ir kiek 
vėliau pertaisytas^ kad nei 
viena organizacija, kuri imą 
narines mokestis ir moka po
mirtines, negali veikti be val
stijos apdraudos departamen
to leidimo. O jei tokios orga
nizacijos gyvuoja ir jų niekas 
nekliudo, tai čia jau jų lai
me. Man kartą teko skaityti 
viename anglų laikraštyj, kad 
vienas farmerys nusipirkęs 
fordą, išvažinėjo’ septynis me
tus be laisnių ir paskiau, kuo
met buvo verčiamas mokėti, 
tai šerifui paliko karą ir pėk- 
ščias nuėjo namo. r

Šitokiame atsitikime su or
ganizacija gal butų kiek sun
kiau. Taip pat šiai organiza
cijai ne vien tik rupi pašalpos 
ir pomirtinė, o taip pat kul
tūros ir apšvietus darbas, kas 
draugijoj jau seniai yra prak- 

► tikuojama.
i Keli žodžiai iš 10 d. spalių 

draugijos ^susirinkimo.
šiame susirinkime buvo pra- 

s nešta, kad jau draugijos lega- 
i lizavimas Valstijos Apdrau- 
i dos Dep. yra baigtas ir, kad 
i jau yra gautas naujas čarteris 

ir tik yra baigiama išlyginti 
nekurie konstitucijos punktai, 
kurie turi sdtikti su valstijos 
įstatymais. Tikimasi, kad vi
sas darbas bus pilnai užbaig- 

I tas iki ateinančio susirinkimo

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauriai. 
Reikale męljžįaine atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. CanaI 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS:

1439 & 49 Ct„, Cicero, UI 
Tel. Cicero 5927

Chicagos miesto taryba už
vakar vienbalsiai priėmė Ame
rikos Lietuvių Piliečių Lygos 
Įnešimą pavadinti vieną iš Cui- 
cagos gatvių Dariaus ir Girė
no vardu*.

Tolimesnį dalyko svarstymą 
taryba perdavė Streets and 
Alleys Commitlee, kuri turės 
savo posėdį sekančią savaitj.

Prie šio sumanymo daugiau 
šiai darbuojasi p. M. Zolpienč, 
Moterų Lygos pirmininkė. Tai 
organizacijai padeda A. L. Ad
vokatų draugija.

Dr, Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7830 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

šios draugijos 
pąreiga nėra 
arba apginti

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

„ TeL Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone CanaI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
< i ... i •; Jncorporated i < > 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez.' Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaū pagal sutarti

JURGIS TRIJONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 12 dieną, 4:15 valandą 
ryte 1933 m., sulaukęs puses 
amžiaus, ginies Lietuvoj, Pa- 
gramončio par., Tauragės ap., 
Kuturiij kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudimo 

broli Mikolą, brolienę, du brol
vaikius ■ Aleksą ir Fabijoną 
ir brolio dukterį Valeriją, du 
pusbrolius Antaną ir Ahgustą 
Marozus ir daug kitą giminių, 
o Lietuvoj pusbrolius ir bro
lienes ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5224 So. Paulina St.

Laidotuvės ivyks pirmadieny 
spalio 16 d., 8:30 v. r. iš namų 
j §y> Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Trijonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvautu laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Brolis, Brolienė. Brolvaikai, 
Pusbroliai ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja 
borius J. J. Bagdonas, 
Republic 31Q0.

Laidotuvėmis rūpinasi 
lis Mikolas Trijonis. ■

Komisija deda pastangų, 
kad šis vakarėlis butų links
mas ir sėkmingas, ir turi daug 
gražių dovanų surinkę ku
rias musų darbščios nares su- 
aukavo. Taigi kviečiame visas 
ir visus atsilankyti kur visi 
nors dalinai pamiršę savo kas 
dieninius rūpesčius linksmai 
praleisime laiką pasikalbėda
mi ir žaisdami bunco arba 
kortomis, ir, turėsime progą lai
mėti dovanas.

Taigi dar kartą kviečiame 
visus, nes atsilankysieji ilgai 
minės, o kurie neatsilankys, 
—turės ko gailėtis. —Komisija

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojas cbirargas ii 
akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas vyrą, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. 7 <

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

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 « Central 7464

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Seniausi lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypatiškaš patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų.. 
varomą, 
pumu laidotuvėse,

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

L—8:30 A. M. iki 8:30 P. ] 
—Nedėlioj 9—1

Tel. HARison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Per praeitus kelis vasaros 
mėnesius apie šią gal didžiau
sią ir stipriausią individualę 
lietuvių draugiją Amerikoje 
labai mažai buvo rašoma.

Ši didelė Chicagos Lietuvių 
Draugija, kad da daugiau iš
plėsti savo darbą Chicagos ir 
apielinkių lietuvįų tarpe ir 
kad netik užganėdinti iš Lie
tuvos atvažiavusių lietuvių 
reikalus bet, kad taip pat pa
traukti ir čiagimius dėtis prie 
savo tautos organizacijų, tu
rėjo pertvarkyti savo veikimą 
pagal šios šalies reikalavimus. 
Reikia neužmiršti! kad apsi
stojus emigracijai ir jau au
gant 3-čiai ar 4-tai gentkartei 
Amerikoje gimusių lietuvių, 
jų skaičius apsčiai pradeda 
nustelbt skaičių atvažiavusių 
iš Lietuvos.

Lietuvos žmones, gyvenda
mi po caro valdininkų jungu, 
ir slegiami netikusių įstatymų, 
paprato juos neigti — neap
kęsti, tai ir atkeliavę į šią ša
lį, visur kur tik yra galima, 
stengiasi vesti savo reikalus 
senu įpratimu.

Išskiriant kelias plačiau vei
kiančias lietuvių organizaci
jas, visos kitos lig šiol gyvavo 
nelegaliai, lik kaipo laikinos

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

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

Rasas Gydytojas Cbirargas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St, 

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10

Phone Boalevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
i ' Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
, Valandos nao 9 iki 8 vakare • 

Seredoj pagal sutarti.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb V Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

SLA. 131-ta Moterų kuopa 
rengia Bunco Party šeštadie
nį, spalių 14 
kare.

Joc Eringis 
tai nėję, 3959 
ir 4011) St.

Bet laikui bėgant, gyveni
mas keitėsi. Daugelis ir lietu
vių kaip ir pirmesnių emi
grantų, pradėjo priprasti prie 
Šios šalies, pradėjo auklėti 
šeimynas, leisti į mokslus vai
kus ir daugiau domėtis šios 
šalies gyveniniu. Dąugelis 
pradėjo užsiimti įvairiais biz
niais, tapo Amerikos pilie
čiais ir tt. '

Ypač . daug persimainė po 
pasaulinio karo, kuomet Lie
tuva patapo atskira respubli
ka ir Amerikoj gyvenanti lie
tuviai pradėjo būti atskiriami 
nuo “poles”. Daugelis pradėjo 
įdomautis ne tik savo ypatiš- 
ku gyvenimu, bet taip pat ir 
išauklėjimu stiprių ir pasto
vių organizacijų. O kad išau
klėti ir padaryti ją pastovia, 
reikia daugiau domės kreipti 
ne į beveik nustojusią 
graciją, o į čia gimusius 
nes.

Mums dažnai būna 
sunku ypač į pašalpos organi
zacijas prikalbinti, čia gimu
sius žmones, o tuom tarpu la
bai didelė jų didžiuma pri
klauso įvairioms draudimo 
kompanijoms, moka didelius 
už apdraudę pinigus ir neturi 
mažiausios teises dalyvauti 
tų kompanijų sprendžiamuose 
susirinkimuose. Bet, jei joms 
pasitiki, kad tos apdraudos 
kompanijos yra ipd valdžios 
priežiūra.

Mano, kaipo 
korespondento 
reikalas neigti 
vieno ai’ kito ‘ nario nuomonę. 
Kiekvienas sprendžia pagal 
savo išmanymą. Man tik yrą 
žinoma tas, kad tie žmones, 
kurie ligišiol veikė ir veikė 
pirmose šios organizacijos ei
lėse, yra kompetentiški ir to
liau auklėti ir palaikyti drau
giją gerame stovyje. Daugelis, 
ypač seniau prie šios draugi
jos priklausančių narių žino, 
kad dabartinė valdyba, kuri

Lyga numato Dariaus ir Gi
rėno vardą Auburn avenitfe 
Bridgeporte, nes tai esanti ss 
niausią lietuvių apgyventa gat 
vė Chicagoje.

nininkas p. Rimkus padaina
vo kelias dainas, o pianu ako
mpanavo p-le Aldona Bried- 
žiutė. Visi jie yra šios draugi
jos nariai ir susirinkimas juos 
sutiko ir palydėjo garsiais ap
lodismentais.

Taigi, užbaigus vasaros ato
stogas, draugija pradeda savo 
darbą su pilnu tempu.

Kaip valdyba 
komisijos 
nariai rengėsi 

I darbo 
pataptų, visos Chicagos lietu
vių draugija, nes Chicagoje 
tokiai organizacijai yra plati 
ir neišsemiama dirva.

—Jonas Ascilla.

Tel. Cicsro 2109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

GICRRP. ILL.

JONAS VAITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 11 dieną, 4:50 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gipięs Žadeikių 
dvaras, Kartinas parap., Kre
tingos apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

draugas Kazimieras Mačernis 
ir jo žmona Johaną Mačernis, 
ir draugus, o Lietuvoj, brolj, 
broliene ir giminės.

Laidotuvėmis rūpinasi Kazi
mieras Mačernis.

Kūnas pašarvotas, ( randasi 
6916 So. Maplewood'- Avė.

Laidotuvės j vyks subatoj spa
lio 14 diena. 8 vai. ryto iš na
mu i Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Vaitkaus gi
minės, draugai ir pažĮstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutini patarnavimą ir* atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Mačerniai, Pažystami 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borįus A. Petkus, Tel. Cicerd 
2109.

Miesto Taryba pri 
taria Dariaus-Girė
no gatvės suma

nymui

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. V. A. ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir njio 1 iki 

vai.. Nedėliomis nuo. 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

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

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

8 vak. Trečiadieniais ir

NORTH SIDE. — Antradie
nį, spalių 1 d., Pijus Žalnic- 
raitis buvo sunkiai sužeistas 
kuomet jį suvažinėjo auto
mobilis.

P. Žalnieraitis eina dženito- 
riaus pareigas. Važinėja su 
dviračiu nuo vieno namo prie 
kito. Jam bevažiuojant, auto 
mobilis užvažiavo ant dvira
čio. Krisdamas, išsinarino 
nugarkaulį. Dabar randasi 
Danish-American ligoninėje, 
prie Keystone ir. Grand avė. 
Dr. A. Montvidas prižiūri li
gonį. — Draugas.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAUN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
10 ik: 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 
iki 8 vai. Nedėl. nao 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

{vairus Gydytojai____
->*^ww*^**»****»****«**a***«*«**’'^*******"*^****^************w

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal satartj.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

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

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

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
4605-07 SO, HERMIT 

Vui Telefonai YARDS 1741—174J2

JOHN B. BORDEN
• LIETUVIS ADVOKATAS

WS W.

roleta»»ii 0123
6450 3. nockvrell Street Utrergo tr Babsloe vak* V Ud I U4<ibm Uapątlti P000

- Vienintilis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
karaboną sti Joninėm dptim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir taa-

— pajaukite , - >
REPUBLIC 8340, ir perait:kf|nki^. f

Juozapas Eudeikis Ir Tėvas
5340 So. Kedzie W

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
*' (Neturtine e,tyiiq su tiras tw p,il» v«4“)

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai ^paktarai 

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliaa į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nao 10 ryto iki 2 po pietą 
ir nao 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nao 10 iki 12 
Phone Boalevard 8483

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo H Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 3-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD 9199
-...... 111............ |

Tek Republic 0098

DR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS II

3008 W

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brųnswick 0597
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A.L.T.A.S.S. narių skaičius sparčiai daugi 
naši; daug įstoja

Antro lietuvių tranzatlantinio skridimo darbas 
vystosi šuoliais

Kiekvienų diena Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri
dimo Sųjungos narių skaičius 
auga ir, tikima, jis augs, iki 
didesnė dalis Chicagos lietuvių 
priklausys prie organizacijos.

Narių duoklės, kurios yra 
sekamos: $2—nariui; $5—na
riui rėmėjui; $25 ar daiigiau— 
nariui aukotoju’! ir $100 — 
garbės nariui, yra skiriamos į 
skridimo fondą kaipo aukso; o 
palikęs nariu, kiekvienas lietu
vis aktyviai 
S.S. darbe, 
tiesioginiai 
skridimo.

Paskutiniu’ laiku prisirašė į 
A.L.T.A.S.S. sekami nariai:

Vincas Pužas
Lietuvių Jaunimo Draugija 
Mykolas Kanapickas 
Juozas Juškevičius 
Anton Michalo 
Vincas Dikselis 
Antanas Krasauskas 
Matthew D. Vilas-Veleika 
Aug. Strofel 
Antanas S. Šimkus 
F. Vismantas 
Petras Kavaliauskas 
.1. P. Markus 
T. Rypkevičius 
Jonas Puzaras 
Louis Kalaines 
P. Grigonienė 
V. Lukoševičienė 
Kasper Dunta

Frank Bulaw 
J. Grybas 
Antanas Brijunas 
B. Paulauskaitė 
S. M. Kupšis 
R. Shaiku*s 
M. Karčiauskas 
Ch. Matikonis.

(Bus daugiau)

dalyvaus A.LT.A. 
tuo pačiu laiku 
prisidėdamas prie

LJOjrOLDMANWINTER
AND THE

Pirkite savo garo ir vandens Šildymo 
eystemą dabar — žemiausiomit* kainomis 
nebuvuaioiniH daugelį metų. Kainos greit 
pakils!

RADIATO
RIAI

Naujausio ar
tistiško dezai- 
no. Visą sai- 
zą ir platumą. 
Kv. pėda

23c
Karšto

ir 
atikAč.

vandens ar garo 
Boileriai

bungalow> g
No. W. 52 

(vidutiniam I
Pirkite dabar — Lengvus limokčjimai

Pri tai komi Jūsų Patogumui,

AMBĖSTOS Oro Atvaros

Asbesto* paiponis pa
dengti. Visų šaižų; 
geriausos ruAies, 100 
»v. niaiA. Asbesto* 
Cementas SI

1 $1.55
> .DOLE 
“ $1.10
3 DOLE

45c

Thiį| Colonial 
Kadlatu-

rlal

Sniego Baltumo
Rprayed Celluloid

Tol lėto SėtlvnČH
Į. I I *» l. » ™ i •- — .

Halu
kaina. __
Special ....

■unkiaio kab
lia žema 

Garant.
pUtią 38 
inch. 
augAta

ŠILDYMO PLANTV 
PATAISOMS 

Mes turime didžiausi pasirinki
mu Chicagoje grėtų, durų, colis, 
ir pataiHyniui dalių dėl visokių 
furnasų. bolerių ir pečių — že
miausiomis kainomis. Talpai vi
sokiems raditatoriams pataisymui 
dalis.

2118-32 S. STATE ST.
1 Victory 2454

4606*08 WEST 22NO ST.
Lawnda’c 215’ -Cicero 130

3945-47 LINCOLN AVĖ.
Lake VI 8?00

5912-2’ V/. GIUMO AVĖ.• • , |
Atdara" Neimlioj iki 12 vai. ifekyrlant 

Lincoln Avė. Krautuve

D. L K. Vytauto D-ja 
rengiasi iškilmingam 

metiniam vakarui
Parengimas įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje lapkr. 1.2 d.

turės

Praslinkus vasaros šiltoms 
dienelėms, štai ir sulaukėme 
šaltesnio rudens oro. Draugijos 
arba organizacijos rengiasi prie 
žiemos sezono arba žiemos va
karų parengimui, taip pat ir 
draugiškam pasilinksminimui.

D. L. K. Vytauto. Draugija 
Rridgeponte darbuojasi, kad 
surengti linksmų ir draugišką 
vakarą su perstatyjnu teatro, 
kuris atsibus sekmadieny, lap
kričio 12 dieną, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. Ruošiama 
sulošti veikalus “Sodne” ir 
„Paieškojimų Biuras”, iš kurių 
kiekvienas atsilankęs 
linksmaus juoko.

Mėnesinis draugijos susirin
kimas įvyks antradieny, spalio 
17 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Todėl nariai 
būtinai privalote atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų tari
mui. Taipgi turėsime išrinkti 
darbininkus parengimo vakare 
patarnauti.

Komitetas rengiasi visu grei
tumu, kad visus narius ir (Sve
čius patenkinti. Tikietus įžan 
gai turi pagamintus ir jau ne- 
kurie nariai pasiėmė išplatinti 
savo draugams. O kiekvienas 
narys už pasidarbavimą gaus 
likietą veltui be mokesnio. To
kiu budu kurie nariai nedirba 
ir neišgali už tikietą apsimokė
ti, tai gali pasidarbuoti drau
gijos labui ir sau įsigyti tikie
tą veltui. Tikietų kaina visai 
maža, todėl kiekvienas draugas 
pasistengkime būti susirinkime 
ir pasiimti tikietų išplatinimui, 
arba galima gauti pas draugi
jos pirmininkų T. Janulį, 3430 
So. Morgan St.

Šiuo kartu tiek turiu primin
ti nariams kas link musų drau
gijos baliaus: Vėliaus bus dau
ginus pagarsinta laikraščiuose. 
Tėmykite “Naujienose”

P. K., rašt.

Šiandien prasideda 
pilietybės pamo

kos moterims

Lietuvių Piliečių Lyga, kurios 
pirmininkė yra p. M. Zolpienė.

{Pamokas teiks p. Mock, o 
jos prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visos moterys nepilietės yra 
kviečiamos pamokas lankyti. 
Jos yra veltui ir įvyks kiekvie
nų penktadienį tuo pačiu laiku.

Pirmutinė Lietuvių 
Spulka Chicagoje
Rytojaus iNaufienų lafidoje 

telpa 37-ta metinė atskaita 
Keistučio Skolinimo ir Buda- 
vojimo Draugijos No. 1 (Spul- 
kos). Ši draugija įsteigta 1897 
metais, inkorporuota — 1901 
metais. Keli metai atgal ši 
spulka buvo dasiekusi jau 
$5,000,000.00. Dabar, laikams 
pablogėjus, visoms įstaigoms 
sunkiau verstis. Bet Keistučio 
spulka ir dabar laikosi tvir
tai. Pavyzdžiui aš čia suminė
siu keletu skaitlinių telpančių 
jų atskaitoje:
Užaugusio nuošimčio

dabar yra ......  $16,000.00
lesčrvas dėl pasilikusių nuo

šimčių, premijų ir baus
mių' premijų .........11,799.87 

Atsargos fonde dabar
randasi .................. 50,000.00

Nejudinamo turto suma
žinimo rezervas .... 15,000.00 

Ncišdalinto pelno dar
yra .............   2,866.25
Reikia manyti, kad šios 

skaitlinės yra teisingos, nes 
Keistučio Spulka yra po vals
tijos valdžios priežiūra.

Išvada pasidaro aiški: — 
spulkoje taupyti pinigus vi-

Kas dar 
kur

suomet yra saugu.
tebelaiko savo pinigus 
nors po matracu, geriau tegul 
pasideda į panašių įstaigų, 
kaip Keistučio Spulka, čia 
taupomi pinigai atneš nuo
šimtį. — Antanas.

K. Steponavičius 
sparčiai ( darbuoja
si Ramova i Gar- 

dens įstaigoje
Įvedė lietuviškus valgius; va

karais groja G. Stephens šo
kių orkestras.

BRIDGEPORT. — K. Stepo
navičius pasirodė nevien ge
ras muzikas ir chorvedis, bet 
ir geras menadžeris. Kaip ži
noma, jis dabar yra Ramova 
Gardens, 3508 South Halsted 
street, vedėjas ir vykusiai po- 
puliarizuoja vietų tarpe lietu
vių.

šiomis dienomis įvedė ten 
lietuviškus valgius, kaip var- 
škiečius, virtinius ir kugelį, o 
kas jų nemėgsta? Be to, tie 
valgiai parduodami labai pri
einamomis kainomis.

Pietų Ramova Gardens duo
dami kasdien nuo 6-ių iki vė
lumos. Vakarais ten groja G. 
Stephens šokių orkestras, su
teikdamas visiems atsilankiu
siems progų pasišokti.

Pataisymas
Lietuvių Piliečių Lyga kviečia 

.vienas nepilietes jas lankyti 
šįvakar Fellowship svetainė

je, 831 West 33rd Street, pra
sidės pilietybės pamokos lietu
vėms nepilietėms. Jas surengė

rasy-

Garsus kriminalistas George “Machine Gun” Kelly ir 
žmona Kathryn, kurie tapo nuteisti kalėjiman iki gyvos gal
vos sųryšy su išvogimu Oklahoma City milionieriaus Urschell, 
iš kurto jie išreikalavo $200,000 išpirkimo. Keturi jų draugai 
jau pirmiau liko nuteisti kalėjiman iki gyvos galvos, o penk
tas gavo suspenduotą bausmę.

jo

PRANEŠIMAI
“Lietuvos Ūkininkas” draugijos 

tnėn. susirinkimas jvyks spalio 15 d., 
vai., Meldažio svetainėje, 2242 W.

23 PI. Valdyba prašo užsimokėti 
aasilikusias mėnesines mokestis.

S. Lenkauskienė!

LINKSMAS BALIUS
NEDĖLIOJĘ, SPALIO 15 d., 1933 

Tautinės Parapijos Svetainėj, 
3501 S. Union Avė. 

Pradžia 7 vai. vakare.
Įžanga 25 centai.
Kviečia visus Komitetas.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Vistory 3486

III

CLASSIFIEDADS
EducationaI

Mokyklos
PAMOKOS dėl pilietybės popierų 

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

, joseph j. grisk, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefoną Boulevrd 2800

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

Lošt and Found
Rasta Pamesta

ATLYGINSIME už sugrąžinimą 
arba informaciją apie pasimetusį 
“wire hired terrier’,, turi keletą ma
žu juodą tašku ant nugaros, "V” ran
da ant kairios pusės snukučio, bal
ta plčtmą ant dešinio 
plėtmą prie uodegos.

ALLEN, 
3220 W. 66 

Tel. Republic

peties, juodą

v*

R

s

i:*?

Ir

Šiandien Gėlių Dar
želio repe tie i j a 

Woodman’s sve- 
tanėje

Nuo šiandien, vaikų 
zacijos, Gėlių Darželio 
kos įvyks Woodman’s 
nėję, 3253 Lime Street, o ne 
Universai Klube. Visi vaikai 
ir motinos prašomos atsilan
kyti į naujų vietų. Bepeticija 
prasidės 7:00 vai. v.

orga.ui- 
pamo- 
svetai-

Nuo Reumatišky Skausmų
R e ūma tižioj skausmų kentijimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu įtryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik iitrinsite skauda
mas vietas iiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
Iaus jausite malonią žilumą, kas liudys. 
:ad Pain-Expelleris dirba Savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70a.—skirtingo didumo bonkutes.
Tiktai tikrasis turi Inkaro yaisbaženkli.

PAIN-EXPELLER
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

OKŠAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Miilers Creek 
$9.75, Pašaukit LAFayette 8980.

2649 West 43rd Street

MORTGAGE BAMKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

st., 
5852

į.*J-

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už pirmarankį be- 
kerį prie visokios duonos ir biskutų, 
arba už antrarankj, esu pavieris. 

Telefonas Yards 2600 
J. GRAMANTIS 

4514 S. Paulina St., 
Chicago, III.

For Rent
ANT RENDOS krautuvė tinkama 

visokiam bizniam ir 4 kamb. gyve
nimui. karštu vandeniu šildomi. An- 
ton Shadbaras, 2519 W. 69th St.

Kainos yra žemos!
I -- ------------- --------------- <

Namų šeimininkės nuolat susidu
ria su problema, kurią išrišti nėra 
taip jau lengva. Maistas turi būt 
ant stalo, šeimą reikia aprūpinti rū
bais, be to yra ir daugiaus visokių 
išlaidų, kurios turi būt padengtos iš 
kas savaite įplaukiančios algos.

Prie dabartinių sąlygų ši problem 
pasidarė itin rimta. Kainos jau kjla, 
bet tik retuose atsitikimuose savaiti
nės įplaukos padidėjo. Todėl kiek
viena namų šeimininkė apsidžiaugs 
sužinojus, kad ji gali sutaupyti pi
nigų ant mąisto produktų. , ((
ii Šia savaite ' Įvyks ąpecialis išpar
davimas “Midwest Stores”, kuris siū
lo tiktas sutabpasi Tik pažvelgkite j 
šios dienos skelbimą, kųrįs telpa šios 
dienos laikraščio laidoje ir susipažin
kite su detalėmis. Čia rasite ge
riausios rūšies maisto, produktus, pa
stebėtinai žemomis kainomis.

Tokios žemos kainos yra galimos 
dėl “Midwest Stores” organizacijos 
didelės supirkinėjimo galės. Ne tik
tai tas, kad maistas perkamas va
gonais, bet jis atvežamas tiesiog iš 
išdiirbėjų ir manufaktorių.

Dar daugiau, orderiai tam mais
tui nupirkti paduoti buvo1 keletą mė
nesių atgal, pirm negu kainos pa
kilo. Produktai dabar gaunami 
Midvvest Stores” wareauzuose. To
dėl, kad maistas buvo nupirktas la
bai žemomis kainomis, jisai gali būt 
pasiūlytas išpardavime be jokio pa
aukštinimo.

Tūkstančiai namų šeimininkių įro
dė, kad jos gali numažinti savo iš
laidas ant maisto, pirkinėdamos 
“Midwest Stores” sankrovose. Ką 
jos sutaupo ant maisto, pagelbsti pa
dengti kitas išlaidas. Kadangi sei
mą išleidžia ant kitų dalykų dau
giaus pinigų negu, ant maisto, šios 
sutaupos bus gana’didelės.

Persitikrinkite pačios ka jus gali
te sutaupyti. Perskaitykite “Mid- 
west Stores” skelbimą dabar, o pas
kui nūęikite i artimiausią sankrovą 
ir padarykite savo pirkinius.

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Naujų Metodu

MADOS MADOS
Prisirašykite i musą spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

2818
Nauja rudeninė suknelė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Peter Conrad
Fotografuoju Jusą na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Stnd.)
Res. 730 W. 62nd St.

* Tel. Englevood 5840
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Įclassifiedads

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musą biuras suteiks patarimus namą sa
vininkams reikale nesusipratimą su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper* 
tą patarimas visose namą savininką b 
rendauninkų reikalais. Męs neturime įky
rią. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. {žymus namai originalio ir Vie
nintelio namą savininką biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OP CHICAGC 
, Inkorporuotas

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs 'jame jau šiuo adresu virš 40 metą

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

ANT RENDOS
4 kambarių bungalow, furnace ši

luma, su garadžium, cementinis skie
pas, vanduo bėgantis — šiltas ir šal
tas, elektros šviesa ir telefonas. 
Užtektinai žemės dėl užauginimo dar
žovių. Renda $20.00.

Melwtna Ąye. ir 92nd St. 
Oak Lawn, III.

Furnished Roomš
ISPANIETIS ieško kambario šeimy
noj, 18-tos gatvės apielinkėj, nebran
gi renda, rašykite Bo 84, 1739 So. 
Halsted St.

Business Chances
Paf^a^”1”! Bizniai_

DELICATESSEN—1. didelis kam^ - 
rys užpakaly pečium šildomas, renda 
$30, ideališka vieta dėl poros žmonių, 
galima jrengti bučernę,, $700.

2500 W. 39th St.
—O—

PARDAVIMUI Restaurantas, ge
rai išdirbtas, prie dirbtuvių. Parduo
siu pigiai.

2222 So. Wabash Avė.
—O—

—O—
KAS PIRMAS TAS LAIMES

40 KRĖSLŲ VALGYKLA
Visi puikiausi įrengimai tarp dide

lių dirbtuvių, štoras 2 pagyvenimai, 
2 karų garadžius, renda $20 mėnesy. 
Priežastis pardavimo turiu 2 biznius, 
priimsiu pusininką arba mainysiu ant 
automobilio, mažo namo arba loto.

920 S. alifomia Avė.
Tel. Nevada 10053

PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė, 
biznis geras . Renda nebrangi, garu 
šildomas. Pigiai. 801 W. 74 St.

PRIVERSTAS esu išparduoti visą 
grosernės ir bučernės staką ice ma
šina ir fikčerius. nes kitas biznis 
užims tą vietą. Parduosiu viską la
bai pigiai. 4001 Brighton Place- 
Tel. Lafayette 8780.

>■

Tel. Yarda 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perk raustome ant vietos 

Nuvežam; ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago.

Real Estate For Sale
Na n!itį. Py d? v i m u i

PARDAVIMUI 4 kambarių cot- 
tage, karštu vandeniu Šildomas, 
maudynė, elektra, gazas, cementuo
tas basementas. J Kaino $4000. Duo
sime morgičių. 3637 W. 55 th Place, 
Tel. Hemlock 3687.

2818 ______
Galima siūdinti iš vilnonas materijos ir 
pagrąžinti su šilkine stuga ir kaspinu 
apie kaklą.
4p; 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę

Norint gauti' vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų* pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Sukirptos mieros 36, 38,
Be operacijos ar ičlrSklmą, Be prlvt 
poilsio. Sis paprastas i 
žla t ims atlikti savo _______ T__r ,
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, 
esate priversti gnlfitl lovoje. Tokiame

gydymasis namie leid* 
reikalus kaip papras*

______________________
klme, Emerald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų .kolą žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jąs 
į trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai IsT 
k y kit3s lengvą nurodymų ir jums tikrai pa- 
geibSs. Jūsų aptleklnlnkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorMta.

m.
Prieš kiek laiko buvo 

ta, kad detroitietis Pranas Ra
kąs ir chicagietis Petras Page 
nupirko alinę 1616 W. 47 St. 
Turėjo gi būti —Pranas Rač- 
kus. P. RaČkus yra senas Det
roito gyventojas, per daugeli 
metų ten turėjęs valgyklų. Bet 
ir Chicago jam patinka; čia esą 
žmonės linksmi, draugiški, tad 
esą smagu tarp jų gyventi ir

KO JUS LAUKIATE?-T

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.
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SO. HALSTED STREET
KUR BUSITE PAVAISINTI SKANIAIS

VIETOJ KAD GAMINTI PIETUS NAMIE, ATVAŽIUOKITE Į

Ramova Gardens
3508

4 CANAL 8500 4
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varškiečiaisjvirtiniais ir kugeliu 
čia galėsite ne tik gardžiai pavalgyti, bet pą- 

7./ ve klausyti gražios muzikos ir net pasišokti prie
GEORGE STEPHENS REVELERS.

Jus Visus Kviečia
K. STEPONAVIČIUS,

Manadžeris.
PIETAI KASDIEN 6 V. V. IKI VIDURNAKČIO. 

NEDALIOMIS 2 V AL. PO PIETŲ 
MUSU KAINOS LABAI PRIEINAMOS

Sie laiškai vra aW5r H Enrnnnr 
Kam jk priklauso, teirol nnolnn 
vyriausiu pašta fCHaik Ir Adnrtv 
gatvių) atsifmH. Reikia klausti nrii 
langelio, kur "ndėta iškaba “Advar 
Hsed W<ndoww lokėj nuo Adams ira*
ris, pasbkant laiško NUMERI, kalt 
kad šiame sąraše

i '' ; ' ,h i" ' :,v' ’j ■ ' V.' •-

514 Kridučiunni Antanui

Don’t 1 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos i a minutes su Muste- 
rolę, pagelbsti. praBalintl irl- 
taeijąt Vartok SYKI j VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turts . pagelbėti; vMUijonai 
vartoja t per metus. Reko
menduojamos gydytoją ir siau-

■

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, gafadžių? 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.

PAŠAUKITE
j
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