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Nušovė Taylorville, Illinois 
Angliakasių Vadą

Nušautas laike naujosios unijos 10,000 an
gliakasių demonstracijos Springfielde. 
Užmušėjas, senosios unijos narys, pabėgo

ir dabar
Illinois

nušautas

pildomi, kad naujosios unijos 
angliakasiai nėra \ priimami į 
darbą ir kad niekurios kasyk
los bando atsisakyti tartis su 
jos atstovais. Protestui prieš 
tokią padėtį ir buvo surengta 
ši demonstracija.

Nušovus Staple,. unija ant 
greitųjų paskelbė masinį stfei- 
rinkimą Reservoir parke, kur 
turėjo būti išdėstytas naujas 
veikimo programas.

Jungt. Valstijos ne 
leis importuoti deg 

tinęs ir vyno
Sako, kad pilnai užtenka savos 

degtinės ir vyno iki bus nu
statyti nauji muitai.

SPRINGFIELD, Ilk, sp. 19. 
—Šiandie apie 10,000 streikuo
jančių naujosios angliakasių 
unijos, Progressive Miners 
Union, narių surengė protesto 
demonstraciją valstijos sosti
nėje, laike kurios tapo nušau
tas Melville Staple, 31 m., va
das naujosios angliakasių uni
jos Tay|orville apielinkėje.

Demonstracija tapo surengta 
protestui prieš federalinės ad
ministracijos nesirūpinimą pra
vesti kasyklų kodeksą Illinois 
valstijoje ir priversti kasyklų 
savininkus tą kodeksą pildyti. 
Bet, pagrinde gludi seni ne
sutikimai tarp naujosios ir se
nosios angliakasių unijų, kurie 
jau ne karią buvo privedę prie 
kruvinų susirėmimų tarp ang
liakasių ir kurie dagi 
neleidžia susitvarkyti 
anglių laukams.

Melville Staple liko
kai jis per minią ėjo linkui nau
josios unijos raštinės pačiame 
vidurmiestyje. Jis buvo tik 
už bloko nuo raštinės, kai^er 
minią prisigrūdo Žmoguts ii 
pradėjo šaudyti. Viena kulka 
pataikė į širdį ir Staple už ke
lių minučių pasimirė ligoninėj, 
žmogžudys gi sumišime pabėgo.

Nušautojo švogeris Harry 
R h odes kaltina už žmogžudys
tę Peter Haynes, viršininką se
nosios unijos, United Miners of 
Am., laikinio lokalo Kincaid. 
Rhodes sako, kad jis buvo pa
stvėręs užmušėją ir laikęs per 
kelias minutes, bet jam pasi
sekė išsisukti iš rankų ir pasi
slėpti minioj.

Valstijos policija ir milicija, 
kuri buvo sumobilizuota delei 
demonstracijos, dabar ieško 
Haynes, prieš kurį yra išimtas 
warrantas.

Ginčas tarp abiejų unijų bu
vo kiek aptyląs, bet pastaruo
ju* laiku atsinaujino visu smar
kumu. Atsinaujino jis, kai Pea 
body Coal Co., ties Harrisburgu 
ėmė gabentis iš kitur senosios 
unijos narius, aplenkdama vie
tos bedarbius angliakasius, ku
rie pirmiau toje kasykloje dir- 
bo, bet kurie dabar priklauso 
naujajai unijai. Ištikus kruvi
niems susirėmimams atvyko 
N RA atstovas, kuris kodeksą 
išaiškino taip, kad kiekvienas 
angliakasys gali priklausyti to
kiai unijai, kurią jis pats pasi
renka, o kasyklos pirmiausia tu
ri samdytis tuos angliakasius, 
kurie pirmiau jose yra dirbę. 
Prievartos ir smurto nė viena 
pusė neturi vartoti. Nors kar
tu eina gandų, kad naują jai
unijai buk buvę įsakyta susi
vienyti su* senąja unija. Tų 
gandų patvirtinimo nėra.

Naujoji unija kaltina, kad Šie 
NRA atstovo patvarkymai nėra

WASHINGTON, sp. 19. — 
Patirta, kad valdžia uždraudė 
importuoti iš užsienio degtinę 
ir vyną iki bus susitarta su ki
tomis šalimis dėl muitų. O iki 
to laiko pilnai užteksią savo 
degtinės ir vyno, jei prohibici- 
ja ir fuojaus butų atšaukta.

Toji degtinė, kuri jau dabar 
vežama laivais, bus priimta.

Hooverio paskirtieji 
prokurorai atsisa

ko rezignuoti
WASHINGT()N, sp. 19.—Ge

neralinis prokuroras Cummings 
paskelbė, kad kelių federalinių 
distriktų prokurorai, kuriuos 
paskyrė buvęs prezidentas Itoo- 
veris, atsisako rezignuoti.

Cummings sako, kad jie buvo 
prašomi rezignuoti ne dėl po
litinių sumetimų, bet dėl jų ne
tinkamo ėjimo savo pareigų ir 
nesugebėjimo. Gabesni republi- 
konai dagi prašomi pasilikti sa
vo vietose. Tarp pastarųjų 
yra ir New Yorko prokuroras 
Medai’’1, kuris pareiškė pagei
davimą pasitraukti, nors admi
nistracija yra daugelį 
prašiusi pasilikti jį 
Cummings taipjau giria 
gos prokurorą Green.

kartų 
vietoj. 
Chica-

Kviečių embargo 
North Dakotoj

PAŠALINO PREZIDENTĄ

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

Nepastovus; Šalčiau.
Saulė teka 6:07, leidžiasi 5:-
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AMERIKOS “VELNIO SALA”
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General Cummings 
perėmė iš karo depar- 
Alcatraz salą, San 
įlankoj, kur ikišiol bu-

<w‘<

B

M

Attorney 
(dešinėj) 
tamento 
Francisco
vo militarinis kalėjimas. Dabar 
ten busią tremiami patys žy
mieji civiliai kriminalistai. Pabė
gimas iš tos salos esąs negalimas. Todėl į šią “Velnio Salą
bus tremiami federalinės valdžios sugaudytieji pavojingiausi 
kriminalistai. Sala yra netoli San Francisco miesto.

Valstijos šen a t a s Fašistai nori kurti
• —. — • V <« K > A . Apriėmė visus bedar

bių šelpimo bilius
.11J 1 t

Priimtieji biliai numato išlei
dimą $30,000,000 "paskolos bo
nų, kurie įbus sunaudoti be< 
darbių šelpimui.

nes federalinė 
duoti valstijai 

šelpimui, jei 
neprisidės ir

savo fašistinį
internacionalą

Tuo tikslu yra vedamos slaptos 
derybos tarp.įvairių šalių fa
šistų. Internacionalas butų 
prieš demokratiją ir komu
nizmą

....................

AVIACIJOS DIENA
PITTSBURGHE

PITTSBURGH, Pa., spalių 19 
d.— Šioje kolonijoje Lietuvių 
Aviacijos Diena įvyks lapkri- 
čio-Nov. 26 d. Komitetas, kiv* 
ris susiorganizavo lakūno J. R. 
James-Janušausko tranzatlanti • 
niam skridimui remti, darbuo
jasi smarkiai ir entuziastiškai.

Lakūnas James atskrido į 
Pittsburghą iš Detroito ir su
stojo čia porai dienų sutvarky
ti kas reikią Aviacijos Dienai, 
šiandie po pietų buvo padaryta 
sutartis su Bettis Airport ma- 
nadžer’u.

Bettis Airport, kuriame į- 
vyks Lietuvių Aviacijos Diena, 
yra prie McKeesport Blvd. Va
žiuojant gatvekariu, reikia im
ti karą No. 56. Automobilių ke
lkis—No. 51.

Aviacijos laukas labai dide
lis. Kartu su James’u progra- 
me dalyvaus dar šie ekspertai 
lakūnai: Dewey Chillcott, Wal- 
ter Hartman, Al Hamburber ir 
James Franklin. Bus taip pat 
ir patyręs parašiutistas. Todėl 
Aviacijos Dienos programas bus 
nepaprastai įdomus.

Rytoj, spalių 20 d., lakūnas 
Hmes-Janušauskas išlėks į Phi- 
iadelph^ją, kur Aviacijos Die
na įvyksta ateinantį sekmadie
nį.

Dariaus ir Girėno ka 
tastrofos priežastys

Nustatytos Lietuvos valdžios specialčs ko
misijos katastrofos priežastims ištirti

Komisija spėja, kad motorui 
gendant lakūnai ieškoję vie
tos nutūpti, bet apsiriko dėl 
augštumo ir viename pasisu
kime užkliudė medžius ir su
sidaužė. Nė lakūnų kūnuose, nė 
lėktuve esą nesurasta jokių 
peršovimo žymių

S ūkininkai apkal
tinti už nušovimą 

2 streikierių

ji
I
H

BISMARCK, N. D., sp. 19. 
—Gubernatorius Langer paskel
bė kviečių embargo ir uždrau
dė iš North Dakota valstijos 
išvežti kviečius iki nepakils jų 
kainos. z

Geležinkeliai embargo nepai
so ir kviečius iš valstijos ga
bena po senovei. Gubernatorius 
ruošiasi pasiųsti prieš juos vals
tijos milicijų ir milicijos pa- 
gelba sustabdyti kviečių išga-

SPRINGFIELD, Ilk, sp. 19. 
— Valstijps senatas ^iąndie 
priėmė šešis binus bėdąrbių 
šelpimo reikale. Biliai numato 
išleidimą paskolos bonų už $30.- 
000,000. Gautieji pinigai bus 
sunaudoti bedarbių šelpimui at
einančią žiemą, 
valdžia atsisako 
pinigų bedarbių 
prie to šelpimo 
pati valstija.

Visi šie biliai dabar eina į at- 
stovų butą, kur laukiama smar
kios kovos.

Paskolą bedarbių šelpimui nu
matoma atmokėti iš gasolina 
taksų, neutždedant specialių tak
sų namų savininkams. Tečiaus 
didelė dalis atstovų, ypač iš 
pietinio Illinois reikalauja, kad 
gasolino taksai nebūtų naudo
jami bedarbių šelpimui, bet ir 
toliau pasiliktų politinio graf- 
to šaltiniu, bet kad vieton to, 
ypač Cook paviete (Chicagoj), 
kur daugiausia yra bedarbių, 
butų uždėti bedarbių šelpimui 
specialiai taksai namų savinin
kams. Tam priešinasi ir gu
bernatorius, ir, žinoma, Chi- 
cagos atstovai. Todėl laukia- 
ma atstovų bute smarkių susi
kirtimų, ypač kad biliai turi 
gauti du trečdaliu balsų.

VIENNA, sp. 19. —Iš auto- 
frhetingįj šaltinių patirta, kad 
fašistai veda slaptas derybas 
dėl sušaukimo viso pasaulio fa
šistų kongreso, kad, pasekant 
socialistus ir komunistus, ku
riems fašistai yra taip prie
šingi, suklerti “ketvirtąjį (fa
šistinį) internacionalą“, kuris 
butų priešingas komunistams, 
socialistams, liberalams ir vL 
soms demokratinėms srovėms ir 
su visais lygiai kovotų, neda
rydamas tarp jų 
mo.

Susirašinėjimas 
šalių fašistų yra 
kelintas mėnuo.

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
19. — Tulare pavieto grand 
jury apkaltino 8 Sąn Joaąuin 
klonio ūkininkus už nušovimą 
dviejų streikuojančių' medvil
nes skinejų. Abu nušautieji 
yra meksikiečiai.

Dujų bombomis vai
ko Fordo streikierius

jokio skirtu-

tarp įvairių 
vedamas jau 
Fašistų viltį 

didina stiprėjimas fašistų 
nacių judėjimo Europoj.

CHESTER, Pa., sp. 19. — 
Policija vakai* dujų bombomis 
išvaikė streikuojančius Fordo 
darbininkus, kurie bvvo susi
rinkę pikietUoti dirbtuvę. Iš
vaikius streikierius, streiklau
žiai liko išvežti iš dirbtuvės 
automobiliais.

ir

Nulinčiavo negrą

Senato komisija ty 
rinės raketą

GAUYAQUIL, Ecuador, sp.
i. Senatas Šiandie vienbalsiai 

pašalino prezidentą Mera už ne
tinkamą ėjimą savo pareigų. 
Nė opozicija, nė prezidentas po
sėdy nedalyvavo. Prezidentas 
paskelbė, kad jis, nors ir ne
kaltas, iš vietos pasitrauksiąs.

' CHICAGO.— Į Chicago at
vyksta ąpecialė senato komisi
ja tyrinėti raketą. Tyrinėji
mai prasidės pirmadieny * Pal- 
mer House. Liudyti komisijai 
pakviesta apie 1,200 žmonių— 
teisėjų, policijos viršininkų, kri- 
minologų ir k.

PRINCESS ANNE, Md., sp. 
19.—1,000 žmonių gauja puolė 
pavieto kalėjimą ir pastvėrė 
negrą kalinį, kuris* buvo kalti
namas išgėdinęs seną baltą me
telį. Negras liko išrėdytas 
nuogas, pririštas prie automo
bilio ij* valkiojamas gatvėmis. 
Nuvežus už miesto jis, galbūt 
jau nebegyvas, liko pakartas. 
Po to kūnas tapo atvežtas į 
aikštę ir sudegintas.

Kalėjimą gynė 25 policistai, 
bet minia juos nugalėjo. 8 po
licistai liko sužeisti. Negelbė
jo ir į minią paleistos dujų bom
bos-. . '

, ■
'f

KANSAS CITY, Kas., sp. 18. 
—Dr. Stetnen priežiūroj per be
veik tris metus yra nepapras
tas pacientas, Virgil Bennętf, 
21 m., kurio širdyj yrą kulka. 
Paciento sveikata v esanti gera. 
* K ' 
t. 5/ -

K &X-

Lėktuvas 
parinkta skridimui buvo Bel- 
lanca CH 3(X) Pacemakcr. •

Šis lėktuvas įsigytas pačių 
lakūnų jau vartotame stovyje, 
rutošiantis perskridimui buvo 
atiduotas dirbtuvėsna, kur jis 
buvo’ pagrindiniai sutvarkytas, 
būtent padaryta: nauji didesnio 
ploto sparnai, nauji vairai, nau
ja važiuoklė, nauji benzino ir 
alyvos bakai. Be to, įstatytas 
naujas mptoros Wrigh J 6 E 
series 365 H. P. »

Lėktuvo tuščias svoris buvo 
1210 klgr. Benzino paimta 2140 
klgr. Skardinės nuo benzino 
apie 50 klgr. Alyvos 110 klgr.

I
£

----------- . ' į
Vyriausybės paskirta tarpva- 

dybinė komisija transatlantinių 
lakūnų a. a. Dariaus ir Girėno 
palaikams globoti, kurią sudaro 
pirmininkas V. R. M. gen. sekr. 
pulk, štencelis, K. A. M. at
stovai—gen. Nagevičius, pu*lk. 
Pundzevičius, pulk. Įeit. Gustai
tis, U. R. M. atstovas E. Tu
rauskas, L. Aero Klubo atstovai 
—kap. Morkus ir inž. Bulota ir pilotai ir paštas '180 klgr. viso 
sekr. U. R. M. vald. J. švelni- 369o kigr.
kas, savo šių metų liepos 24 d. Lėktuvo maksimalus greitis 
posėdyje nutarė sudaryt! spe- kilometrų per valanda> ko. 
cialę pakomisę garbingo at- )iongs greitis 170_180 kilom. 
minimo Dariau^ ir Girėno ka- ( 
tastrofos priežastim ištirti.

Baigusi savo darbą, ši pako
misė, kurią sudarė pirm. inž. 
pulk.-Įeit. Gu£ta?‘s? nariai — 
maj, Reimontas ir Kap. Morkus 
ir ekspertas inž. maj. Gevelis, dįmui (nakties tamsumoje arba 

rukey* lakūnų blivo itin rupes- 
pasiruošta;..turėta šie in- 

klaushisi rugsėjo 22 d. posėdy- s t ramentai; ą) dirbtinis kori
ję katastrofos priežastims, tiili zontas Sperry; b) krypties ži- 
pakomisės pirmininko pulk. įeit, riskopas Sperry (directional gi- 
Gustaičio pranešimą, pripažino .r0—prietaisas turintis kompa- 
jo šiito klausimu pateiktą akta se padalinimus palengvinantis 
nuodugniau aiškinanti Dariaus užsibrėžto kurso laikymą); c) 
ir Girėno žuvimo priežastis ir Posūkio kontrolinė rodyklė Pic-

Lėktuve buvo įruošta visi na
vigacijos ir aklam skridimui 
reikalingi instrumentai. Kom
pasai: vienas distancinis induk
cijos tipo ir antras pagelbinis 
skysčio kompasas. Aklam skri- ■

Du nuteisti mirčiai

surašė atitinkamą aktą.: .
Tarpvadybinė komisija, -

nutarė paskelbti jį viešai. neer; d) variometras; e) grei
čio rodyklė; f) aukščio rodyk
lė. Be to, turėta visi reikalin‘ iv. JDV Vvrj VUI VVC4 VAK.it

Už Kristaus gyveni- j gi motoro kontrolei instrumen

mą konfiskavo žy 
du laikrašti

VARŠAVA, Lenkijoj ,sp. 18.

tai; a) apsisukimų rodyklė; b) 
benzino ir alyvos manometrai;
c) alyvos termometras.

Pridėjus dar turėtus instru
mentus: a) derivometrą; b) ok-

NEWTON, III., sp. 19. — Har- 
ry Shelby, 44 m. ir jo gimi
naitis John Allen, 26 m.,-liko 
nuteisti mirčiai už nukankini
mą ir nužudymą Mrs. Mary 
Schrader, 82 m. Vyriausiais 
liudytojais buvo senutės |duktė 
ir broliu, kurie taipjau* buvo 
kankinti. Be to abi moterys 
piktadarių buvo išgėdintos. Tre
čias piktadarys tebėra nesu
gautas. Tai buvo pirmas mir
ties nuosprendis Jasper pavie
te.

—Prokuroras konfiskavo žydų tantą; c) keturius. laikrodžius 
savaitraštį, kuriame tilpo iš- tenka konstatuoti, kad lėktuvo 
traukos iš Dr. Klausner knygos 
apfe Jėzų Kristų. Prokuroras 
Veikė prašomas katalikų arci- 
vyskupb. Jis sako, kad tokie 
raštai esą paniekinimas krikš- 
ščionybės ir laikraštis, taipjau 
straipsnio aktorius busią pa
traukti teisman.

(Prof. Klausner iš Jeruzoli- 
mo biografjja “Jėzaus 14 Na- —vis vien maža butų galėjęs 
žareto“, parašyta 12 metų at- duoti naudos.
gal, yra paskilbusi visame pa- Bendrai įvertinant patį lėk- 
saulyje ir yra iš žydų kalbos , tuvą žvilgsniu jo tinkamumo 
išverstakį daugelį kitų kalbų, transatlantiniam skridimui ga
ji yra daugumos kunigų se- Įima konstatuoti, kad jis šiam 
minarijų .vartojama kaipo rank- tikslui buvo tinkamas, 
vedis, duodąs gilesnę įžvalgą yra lėktuvo tipas plačiai varto- 
į Kristų, negu du’oda krikščio- 
hių rašytojai. Klausner'vadi
na Kristų “didžiausiu kilusiu iš 
žydų rasės etiniu 'mokytoju“.)

įreigimas bortinių instrumentų 
žvilgsniu buvo tinkamai ir pil
nai atliktas. Neturėta radio 
aparato, bet nuo jo tur bu‘t bu
vo atsisakyta daugiausia dėl 
svorio sumetimų, nes lėktuvas 
ir|be to jau buvo įkrautas, iki 
ribų, o radio pavojingiausioje 
kelionės daly—virš vandenyno,

Bendrai įvertinant patį lėl

transatlantiniam skridimui ga

- nes tai

W-

ą <

«

SULLIVAN, Ind., sp. 18. — 
Karo stovis šioje apielinkėje 
vis dar tebesitęsia, nors kova- 
tarp angliakasių jau yra ap
sistojusi
gali bifti atdatfi iki 10 . vai 
žmonės gali būti gatvėse iki 11 
vai. vąkaro.

Tik dabar bizniai
6

MANAGUA, Nicaragua, sp. 
19.—Trys amerikiečiai užsimu
šė vakar, jų lėktuvui nukritus 
iš 2,000 pėdų aUgštumos į Ma- 
nagua ežerą.

jamas Amerikoje ir jau keletą 
kartų išmėgintas kelionėse virš 
vandenyno.

įvertinant lakūnų pasiruoši
mą kelionei tenka ji skaityti 
pilnoje ankštumoje, kas mato
si aiškiausia iš to kaip tiksliai 
jie yra nugalėję sunkiausiąjį 
kelionės tarpą.

(Tęsinys 6-am pusi.)

4

Nužudė savo baltą vyrą, kad 
apsivesti su negru 

z ' ------------- -- . ■

FULTON, Mo., Sp. 19 —Mrš. 
Wm. Gathright, 38 m., baltoji, 
kuri dabar yra vedusi negrą, 
tapo nuteista 45 metams ka
lėj ima n ųž prisi dėjimą priėyųu- 
žucĮ?mo jos pirmojo, balto, vy
ro. , Jos antrasis vyras, 25 m-»< 
liko nuteistas, kalėjimais iki. gy- 
vos galvos.

io jos pirmojo, balto, y y

■■
ANKARA, Turkijoj, sp. 18. 

—Vakar Turkija ir Rumunija 
pasirašė draugiškumo ir nepuo
limo sutartį. 

. .... . . .........- I
WASHINGTON, sp. 18. —Iki 

ši-d dienai, 27 valstijos forma- 
Ii:ii ratifikavo prohibicijos at> 
šaukimą. 
........t

ii IJK.i

■C/ -ę/'■ <.

ii£-! •■£?»*'
t;Ui

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais .

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitn.
Siunčiant daugiau kaip $100.60, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. v ak 
NedSldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai*, po pietų.

1739 SO. HALSTED ST Tel. fanai 8.W

iv.v
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kurtam vadovauja Martin Ry- Pa., po praeitos, savaitės riau- 
an, garsusis JF&yette kaunąs i ‘

MARGUMYNAI
Daugiau darbo

IŠ LIETUVIŠKO 
VBKIMO

Aviacijos diena Pittsburghe
Sulig apskaičiavimu Philade1 i 

phia Federal Reserve Bank, vi-> 
soje Pennsylvanijos valstijoje 
bėgyje rugsėjo mėnesio priimta į Lietuvą remti, rengiasi lap- 
įvairiose industrijose 393,000 
darbininkų, kurių savaitinė al
ga sudaro — $6;876,000.

Pradžia neblogiausia.
"Pigiai”

šiomis dienomis į policijos 
rankas papuolė visas tuzinas 
sukčių, ki?rie garsinasi “pigiai”, 
net už 50 centų sugarbanoją 
moterims pastoviai plaukus.

žinoma, pigia kaina panorė
jo šimtai moterų pasinaudoti, 
tačiau sugarbanojus plaukus 
kostumerkos ne tik kad užmo
kėdavo 50 centų, bet ir extra 
penkinę. Tai tau ir “pigumė-

Išrinktasis komitetas antra
jam tranzatlantiniam skridimui

Pasikorė

Allegheney apskrities tarnau
tojas VVilliam S. Schwab,. 56 
metų amžiaus, sekmadienį ras
tas savo namų skiepe pasiko
ręs. W. S. paliko raštelį, ku
riame nurodo saužudystės prie
žastį, — silpna sveikata.

Žuvininkų kliube — šaudosi

Būrys jaunų piliečių vakar 
vakare užsuko į Blackadore 
Fishing Club, 216 Sandusky 
Street pasilinksminti. Pil. Pat- 
rick Herron N. S. gyventojas 
turėjo revolverį; na, žinoma, 
jame butą ir kulkų. Nežinia dėl 
ko p. Patrick Herron gaiduką 
“sprūstelėjo” ir kulipka para
gavo Emest Mildred blauzdą, 
kuri gydoma ligoninėj. Priežas
tys aiškinamos, — galutinai iš
ris teismas.

kriČio 26 d. surengti Aviacijos 
dieną Pittsburghe.

Centralinis komitetas Chica 
;goje pilnai pritaria ir remia 
pittsburghiečių pasiryžimą. La- 

I kūnas J. Janušauskas tikrai 
pats su savo lėktuvu lapkr. 26 
skraidys oro padangėmis, do
mindamas žiūrovus.

Aviacijos diena susidės iš 
dviejų dalių. Dienos laiku avia-* 
cijos lauke įvyks skraidymas, 
kur lakūnas Janušauskas pavė-, 
žes visus savuoju orlaiviu. Va
kare, Liet. Mokslo dr-jos sve
tainėje, 142 Orr st., Soho įvyks 
koncertas su prakalbomis.

Atsilankę turėsite progos pa
klausyti muzikos, dainų, o ypa-! 
tingai bus malonu pamatyti ir 
išgirsti kalbant apie savo skri-. 
'dimą Lietuvon lakūną Janušau
ską.

Taigi visi kaip vienas buki
me Lietuvių Aviacijos šventėje 
lapkr. 26 dieną.

Liet. Radio kliubo teatras

tulikų veikėjų. Reikia manyt’, 
jog jo svarbią misiją parems 
lietuviai be pažiūrų skirtumo. 1

Rytoj vakare Pittsburgho 
veikėjai ir antrajam Tranzat
iantiniam skridimui remti ko
mitetas turės drauge su lakū
nu Janušausku susirinkimą, ap
tarimui aviacijos dienos Pitts
burghe, įvykstančios lapkričio 
*26 d. Apie tai pranešiu kitam 
numery.
S. L. A. Jaunuoliu N. S. balius *■

Pirmas S. L. A. Jaunuolių 
balius N. S. reikia skaityti pui
kiai pavykusiu. žmonių prisi
rinko pilna Sūnų Lietuvos sve
tainė. Jono Vainauskio (S. L. 
A. nario) orkestras puikiai 
griežė įvairias žemaitiškas pol
kutes ir amerikoniškus toks 
trotus. Jaunuoliai visiems man
dagiai patarnavo.

Nariai pilnai patenkinti pir
muoju parengimu ir yra dėkin
gi visiems kurie juos parėmė.

IŠ ANGLIAKASIU IR 
PLIENO DARBININ
KU KOVOS LAUKO

Apiplėšimai
Bėgyje praeitos savaitės 

Pittsburghe įvyko daug užpuo
limų, apiplėšimo tikslais, per 
kuriuos plėšikai pasinaudoja 
pinigais ir įvairiomis brange
nybėmis.

šeštadienio naktį trys vyrai 
užpuolė C. P. Jackson, vedė
ją W. T. Grant krautuvės ir 
nuo jo atėmė $4,250. Plėšikai 
pasislėpė.

Tą pačią naktį plėšikai u*ž- 
piiclė City Printing Co., 1200 
Vickroy St., išplėšė saugiąją 
•7pintą, pasiėmė buvusius tenai 
pinigus ir rašomąją mašinėlę.

Valdž os paskolos namų 
savininkams

Valdžios įkurtoji įstaiga • 
Home Dwners’ Loan Oorpora 
tion in Pennsylvania praneša., 
jog tik per vieną praeitąją sa
vaitę suteikta paskolų Pitts 
burgho .apylinkės 28 nuosavy
bių savininkams, sumoje $57,- 
539. 

«w* .

Nuo ifr-nėtoslos įstaigos vei
kimo pradžios ri.‘gp. 1 d. iki 
šiai dienai yra suteikta 1,148 
paskolos.

Nesipriešink "dėdei”
Jaunuoliui A. Moore, gyve

nančiam S, S. 1800 Carson st. 
ne tik teko paragauti parako 
kojoje, bet ir užsimokėti 10 
dolerių bausmės, už pasiprieši
nimą policijantui.

Tačiau bus gera pamoka ki
tiems jaunuolio apylinkėj ber
nams, nes nakties metu jie už
kabinėdavo ramius praeivius.

L. R. K. spalių 29 d., 8 vai. 
vak., Lietuvių Mokslo dr-jos 
svetainėje rengia puikų teatrą. 
Vaidina — “Amerikos žentai” 
— komediją. Be vaidybinės da-’ 
lies, bus dainų ir muzikos.

Visi esate kviečiami dalyvau
ti ir paremti Radio kliubą. j 

Keistas pasipelnymas. .. _ . .. IViena vietine organizacijoj
sumanė surengti dainininkei išj 
Philadelphijos koncertą. Pada i 
ryta si? dainininke susitarimas, 
jog jai po koncerto butų sumo
kėta $250.00. i

Pridėjus svetainės, spaudos: 
ir kitas išlaidas, susidarys iš
laidų virš $300.00. šiais laikais 
visi žino, jog jokiu budu nėra 
galimybių padaryti pelno virš 
$300.00.

Na, tiek to, geros kloties, 
tačiau reikia pastebėti, jog ren-, 
gėjai pasirinko labai negražų’ 
būdą patraukimui publikos', 
pranešdami per spaudą, jog 
pelnas skiriamas Dariaus-Girė-: 
no paminklo statymui. Bukite 
švarus ir neapgaudinėkite pu
blikos.

Koncertas yra rengiamas dai
nininkei ir jos naudai, taigi ne
naudokite Dariaus-Girėno var
do.

, - , j

"Pltg’c N.” Red. pastaba: !
Kadangi redakcijai tas ren

gėjų skymavimas yra žinomas, 
todėl jokių pranešimų apię ren
giamąjį koncertą Redakcija! 
daugiau netalpins.

Lakūnas Janušauskas-James 
Pittsburghe

Šį vakarą, spali ų-Oct. 
7 vai. vakare, lakūnas 
šauskas su mechaniku R.
savu orlaiviu iš Detroito at
skrido Pittsburghan.

Lakūnas nusileido Gounty 
Airport. Draugas Bakanas 
drauge su P. Dargiu ir žmonai, 
nuvyko pasitikti lakūnus.

Reikia pasakyti, jog -lakūnas 
Janušauskas daro malonų įspū
dį. Vyras stambus, tvirto, pa
siryžusio žemaitiško budo.

ion+iiai IrnlKn^ 

nuoširdžiu, pasiaukavusiu

17 d., 
J-anu- 

Moore

• . t. - <
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą delta, , 
kad pačios Naujienos

Išsikalbėjus jautėsi kalbąs 
su
aukštesnėmis tikslams vyru.

Lalęunas pareiškė, jog De
troite aviacijos diena pavyko

Pirmadienį, Oct. > dieną, 
Detroite įvykusiame pasikalbė
jime dalyvavo didžiulis veikė
jų būrys, jų tarpe daugelis * ka-;

PITTSBURGH, Pa., spalių; 
16 d. šitą savaitę jokių dide
lių įvykių bei permainų strei
ko laukuose nebuvo. Tiesa,l 
buvo pasireiškęs lyg ir skyli- 
linias streikuojančių' anglia
kasių tarpe dė grįžimo į dar-' 
bą tose kasykose, kurios yra: 
pasirašiusios NBA. kodą ir 
pripažinusios angliakasių imi-! 
ją. O tokių kasyklų randasi; 
apie 80 procentų, — tai visos 
taip vadinamos komercinės 
kasyklos. H. C. Frick Coke 
Co. ir kitos plieno trusto kont
roliuojamos kasyklos vis da 
nepripažįsta angliakasių uni
jos.

Pas streikuojančius anglia
kasius buvo tokia nuomonė, 

• ’ f 

kad negrįžti į darbą visose 
kasyklose iki plieno trustas 
nepripažins angliakasių uni
jos. Bet unijos viršininkai ir, 
valdžia šaukė angliakasius 
grįžti j darbą bent tose, kasy
klose, kurios jau yra pripaži
nusios angliakasių uniją. Tai 
dėl to ir buvo prasidėjęs tar
pe angliakasių skylimas, ,bct 
vėliausios žinįos iš angliakasių 
streiko lauko jau praneša, kad 
steriko tęsimo šalininkai nu
sileido unijos viršininkams iri 
valdžios patvarkymams; esą 
nutarė grįžti į darbą visose' 
tose kasyklose, kurios- yra pri-į 
pažinusios uniją. Streikas bus 
tęsiama tik H. 'C. Frick Coke 
Co. ir kitose plieno trusto 
kontroliuojamose kasyklose.

Jau apie savaitė laiko, kaip 
UMWr of A. unijos vice-prezi- 
dentas Philip Murry^^ęda da
rybas su M. C. Frick Co. pre
zidentu Thomaę Moses dėl pri
pažinimo unijos, bet kol kas; 
vedamos derybos neduoda jo
kių teigiamų pasekmių. Ir 
kaip rodos, tai plieno trustas! 
vargiai pripažįs angliakasių: 
uniją. O jei ir “pripažintų”, 
tai greičiausiai stąs neva prh 
pažinimas bus su tam tikro
mis rezervacijomis dėl plieno 
trusto nąųdop. ‘

Nors streikuojantys anįlia-! 
kasiai ir grįš į darbą pagar 
patvarkymą unijos viršininkų! 
ir NRA. atstovų, bet pas juos 
nėra pasitenkinimo, streiko pa
sekmėmis. ;1 _ /,; ,

Tiek daug vargo, ir aukų 
(net ir gyvasčių), pasišventi
mo angliakasiai yra padėję 
laike šio streiko^ ir tikrai bu- 
vd pasiryžę Jhirhėti vilose J<a- 
sykl6a,ę Unijos pHįpąžihimo. O 
knip reikia, tai pasirodo, kad, 
H. C. Frick Coke Co:^ prezk

dentas Thoupis Moses. yra ga
lingesnis, negu Tie lik visi 
sti’ciktrajn'ntys angliak ašiai, 
betjir Valstijų val
džia, reiškia, nepripažįsta 
a n gliate1$ fe jos, Ir tiek. Ir 
niektas įo tegali priversti.

II. C. Wick Čoke Co. ir vi
sas plieno tmstas įyra Visų 
smerkamas UŽ .tokį didetlį už- 
sispįyrtaį nepaisyti nieko ir 
nieku nesiskaityti.

Praeitą ketvirtadienį spa-! 
lių 12 d., iNm^sytvanijos gu- 
bernatornw , Pmcfeo't lankėsi j 
Pittsburghe ir pasakė kalbą,' 
kuri buvo perduodama per ra
dio. Gubernatorius irgi smer
kė plieno teistą už tokį at
kaktų užsišpyrimą ncpripažįti 
angliakasių uniją. < Pasak 
P i n chot: d abari i ni s a ngli aka- ■ 
šių streikas ir plieno teisto 
nesiskaitymas* ne tik prieš 
angliakasius, bet ir prieš Su
vienytų Valstijų valdžia reiš
kia, kad plieno trustas jaučia
si tiek galingas, kad atvirai sto 
ja į kovą su Suvienytų Valsti
jų valdžia. Bet gubernatorius 
manąs, kad saujalė plieno 
magnatų turėsianti nusileisti 
prieš 125,000,000 Amerikos 
žmonių nusistatymą, ir plieno 
trustas kovą su valdžia pralai
mėsiąs. .b , ,,

. Ne tik gubernatorius smer
kia plieno trustą, bet daugybė 
ir kitų žymių žmonių ir visa 
pažangesne spauda. Vienok 
plieno kietomsįoms galvoms 
visas tas smeigimas mažai ką 
reiškia.

H. C, Frick Cokę Co. dar 
vis nenustoja vilties dėl savo 
“kompaničnų” uhijų. Spalių 
14 d. netoli ; riiio Uniontown,j 
Pa., prie Colonial No. 1 mai
nos buvo bosai sušaukę neva 
nf i liūgą /taip vadinamos 
“Miners Independent Brother- 
liood”. Tačiau tame bosų su
šauktame mitinge mažai kas 
dalyvavo. Kiek toliau ant 
farinos buvo sušauktas UMW. 
of A. unijos nhitingas, kuria
me dalyvavo aį)ie .400 anglia
kasių.
bojo abudu mitingus, 
buvo 
kiltų.
kasių

garsusis IFMyet’te kaunąs 
streikuojančių atfįliakasių Va- 
4as, tartis 'sėkmingą kovą 
įrieš pfteno" trinto kasyklas. 
Nusileidimas b-Urvo tame, kari 
Fayėtte kaustės stre^kieriai 

j|«XjikfilavQ, -kad 4 distrikto pre
zidentas William Feeney butų 
prašalintas už neveiklumą ir 
at7SiW&iųą.;internacionalūs uni
jos viršininkai; vadovaujant 
rice-p’rez’idėnhiį ’ Phillip Murry, 
prašalino 4 distrikto preziden
tą Wil'liam Feeney ir paskyrė 
jo vieton Įritą, kuris yra gores
niuose santykiuose su streikie- 
triais. Jei unijos viršininkai bu 
tų laikęsi savo seno užsispyri
mo nepaisyti angliakasių rei
kalavimo, tai tas, žinoma, nie
ko gero nebūtų lėmęs tiek dėl 
streikuojančių angliakasių, tiek 
dėl atsteigimo vienybės.

Iš pl’eno darbininkų streiko 
Pitts’burgho priemiesčiuose ma
žai kas girdėti. Iš Ambridge,

.Us 'Sėkmingą 'kovą

šių if* darbininkų žudymo, nie
ko daugiau nebesigirdi, — ten 
viskas ramut Plieno kompani
jos tvirtina, kad visi darbinin-, 
kai jau esą sugrįžę j darbą.; 
Bfet ar visi darbininkai sugrį
žo, ar ne, -— tai sunku tiksliai 
pasaky ti, kadangi miestelyj e < 
neleidžiama laikyti jokie uni
jos susirinkimai.

Clairtcn, Pa., Carnegie Steel 
dirbtuvėse dalis darbininkų dir
ba, dalis streikuoja.

Kiek stambesnių įvykių yra‘ 
National Steel Co. dirbtuvėse, 
kurios randasi W. Virginijos 
valstijoj ir Ohio, kur virš 12,- 
000 plieno darbininkų atšaukė 
streiką ir grįžo į darbą, pagal 
NBA sutartį tarp plieno kom
panijos ir Amalgainated Iron‘, 
Steel & Tin Workers Unijos, 
Darbininkams bus duota teisė 
nubalsuoti, kokios jie unijos 
nori, ir ar jie nori prigulėti 
unijai. Jei darbininkai pasi

rinks sau uniją, tai plieno kom
panija turės tą uniją pripa- 
Sinti.

Unijos viršininkai spėja, kad 
unija laimėsianti nemažiau kaip 
85 procentus darbininkų bal
sų. '

'National Steel Co. nepriklau
so plieno trustui, todėl strei
kuojantiems darbininkams bu
vo lengviau kovą laimėti.

Darbininkų laimėjimai uni- 
(Tęsinys 3-Čiam pusi.)

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausia* budai, praAalinimui pečiu 

-skaudoj imo, tai paprašyti 4co nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
p^llerki skaudami) vieta — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite jj neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.-— 
skirtinffb didumo bonkutės.^ 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkŲ.

PAIN-EAPELLER

itlAl/ MY BOY!"
bu FRANCIS WALLACE .<*■*, 
J AUTHOR. OF "HUDDLE"

fa

psA J, <■

Valstijos policija da- 
Mat, 

bijoda, kad riaušės ne- 
Streikuojančių anglia- 

mitingas buvo ramus ir 
valstijos policijai nebuvo kas 
veikti.

Negana to, kad H. C. Frick 
Coke Co. bosų pagimdyta taip 
vadinama angliakasių “Bro- 
therhood” pradėjo mitingauti, 
bet ir atsišaukimus ėmė raši
nėti į Wąshingtoną NRA. vir
šininkams, žadėdama pagelbą 
prezidento Roosevėltd progra
mų!. Jie -pra^o ' viršinin
kų, kad pripažintų jų ^Brother- 
hoodą” .kaipp ąpglįąkasių uni
ją, kuri buk atstovaujanti It. 
C. Frick Čo. 'ir^kitas kasyklas. 
Angliakasiai nusiskundžia prieš 
UMW of A. Unija; kįiri ‘ buk 
jėgą vartojanti prieš angliaka
sius. Smerkia it gubernatorių. 
’Pindhot, kuris įuk kokiais tai 
politiniais sumeriinais einąs iš-. 
A/ien su UMW of A. Unija ir 
pagerbsiąs jai smurtą palaiky^ 
ii prieš angliakasius.

Streikuojantys angliakasiai, 
tur būt, pi/i kiaušiai žino, kad 
ta “?BrOthėthood” yra tik H. 
C. Frick Cdkie Co. bošų padaras 
laužyti hh^lialkašių streiką. Tie! 
neva atsišaukimai — tai blofaš; 
ir dumiiAaš publikai akių. JSfe 
įfa m•2Žiąusids; abejonės, kad ?ta 
brolija yra muilo blurbtilas ir 
greičiau sutruks^ negu kas ma-l 
•no.’ J /• i; ■■ .

Kitas gana reikšmingas. da
lykas yra įvykęs, įiuriš reikią 
a t steigimą UMW of A. Unijo- 
jėi^renybės. Būtent, ųnijo^M 
šiiiinkai - padarė stambų Attri- 
leidimą ► taip vądįntaėriis “ihįį?

SYNOPSIS
' ♦

Thomas Jefferson Randolph „ . . 
now a great football prospect at 
famous Thorndyke University . 
was bom of humble parents, Mom 
and Pop, in a little Middle VVest 
factory town where he won early' 
renown as a brifliant high School 
back so much so that the great 
eastern college had Itn-ed Wm to its 
8wanky halls. Tommy came heme 
for Christmas, spent much of the, 
time trying to polish household 
manners, did not return Easter, 
būt during his summer vacation he 
caused a most profound sensation 
throughout critical Athens by 
flashing on that bar g the very lat- 
est in sport togs, white knickers, 
flannels, et ai. The ndlghbors are 
rather eaustie būt, as Mom explains 
it, “if you fly with fine birds you 
mušt wear fine feathers” referrihg 
to h‘e t boy’s “millionaire college 
chums” 4 ». . However, Tommy’eJ 
sočiai and Sirtbrial splendor causes 
another flare-up betwcen those two 
Veteran Democrats, Pop and Uncle; 

. Louie, the s t a 1 w a r t Thorndyke 
freshman constantly correcting 
grammar, dietion, ete^, of 
workaday elders. .

CHAPTER FIFTEEN
Tommy talked much, differently 

than he had before, even vvhen he 
was home at Christmas. He didn’t 
laugh so much and was more digni- 
fied; and he used bėtter grammar 
except when he let something slip 
likę that “attaboy.” Mom cduld See 
'he was trying to improve himself 
. and so she didn’t mind it so much 
when he corrected her grammar. 
;Everybody should talk right, par
ticularly when they had a son at 

. Thorndyke.
“Don’t pay no attention to that 

bagga wind,” Pop said.
“Don’t pay any attention, Fa- 

theh,” Tommy corrected him.
i “I said no attention." 
j “Būt any attention is correčt.” 
’ “You knew what I meant, didn’t 
you ? ’’

i. “Yes, Father, būt—*’
“Then what the dang difference 

does it make what words I ūse?1’
; “It’s just the way it sounds." 
T “Listen, Son, you’re going to col
lege and you talk the way you 
want; būt I went to the school of 
hard knocks and I talk the way I 

į learnt there. Now don’t bother me 
no more."

the 
his

Tommy rested and golted (with “Dot” Whitney) for two wecks as part 
of his betwecn-season football training.

f Būt Mom felt sorry for Pop just 
■the sarhei particularly after that 
whėn she caught -him correcting 
himself tfhen he was talking to out- 
siderš. lt was the šame way with 
her; būt when they had a son likę 
Tommy they didn’t want to dis- 
grace him.

- Štili, Pop was funny. She caught 
him looking at some of Tommy’s1 
outfits and shaking his heąd. She 
knew he didn’t quite see why Tom
my had to wear them, just likę, 
everybody else; even Mom didn’t, 
for. tąat matter; būt Pop had de- 

■ c Jare d himself before Uncle Louie 
and he’d stiek to it because you’d 

< nsver catoh Pop admitting he was 
wrong. ' 7' ' ■

) Then came the job.
1 Soon as Tommy caiĄe Jiome Pop 
had started usfrig hią influence to 
Jgėt -a job fot htm.iit hard,- 
because Mom knew Charlie Whit- 
ney had a soft spot in his heart 

\fot Tbftnny. ahd hlmost eve'rybody 
in tONvn wbtfld have been proud to 
have him wox>k for them, for that 
matter; būt Pop made ą big to-do* 
about it and caihe ’home with the 
news he had a place for Tommy <on 
the lears, which was wherę the 
glass was picked up after it had 
been tempered. ’

“Būt-Y don’t .jvant to work yet, 
Father," Tbmmy' ^lainod.-

\ VYjdu ’didn’t go to /college to learn 
„ how-to. be a loafer, did ydų?’’ Pop 
,’aškėd,?ihdignantly. .

, Then. Tbmmy ‘ etoplalnfed. Mom’ 
'eoa><*Ą’t įtv«rjr.w611 pirtį

r. ' ' ■ v ■' ’

i

the way Tommy told it she knew 
he was right.

He needed some ręst, 'first. Pop 
laughed at that—he couldn’t see 
that at all, how anybody needed 
ręst when they had been doing 
nothing būt wasting time at college. 
Then Tommy had to improve his 
golf game, he said. Pop waš fit to 
be tied and Started a sermon about 
he >wasn’‘t keeping a house for 
ntftty guys who played cow-pasture 
pool, which was what the tnen at 
the factory called it; although Mom 
knew none of them had ever seen 
the golf.

Būt Tommy was patient and ex- 
plained thevwhole thing.

“In the kind of work 1’11 be do
ing, Father,'" 'he said, “golf is im- 
portant. Big business men get to- 
gether in a golf game and talk over 
deals as they go around the course; 
so it just isn’t for the fun of it. 
If ,a fellow cafi’t play a good game 
of golf he’s handicapped.

“Būt I don’t want to play golf 
all summer. I’ve got it all mapped 
out. 1’11 ręst and golf for tWo 
weeks, then I’ll work for six weeks, 
and the tougher the job the batt' 
bpcause I want to be’hard as pu'.io 
when I quit and go badk to school 
in shape. Then 1’11 ręst another, 
week before I go back. -I went over 
the whole program with Coach Tay- 
dor 'before I left.”

Pop was satisfled if Tommy was 
vvilling to work some and Mom was 
gtlad because Che boy seemed to be 
enjoying himself so much at the 
golf — and because almost every 
day heSvent with Dorothy Whitney 
in her car to the SmithviUe ‘Couhtry 
Club where her father was a^mem- 
ber and where some of Tommy’s 
school friends played.

Then, true to his promise, he 
went to work in the factory at a 
harder job than on the learS; he 
was a trucker and carried boxes of 
ware to the packer’s benches and 
then took the barrels away and put 
them in stock. This work was al- 
most all lifting and eterybody said 
Tdinmy was a rehl good worker. 
On account of being so tall they 
said he could lift higher than his 
head and cęuld pilė the boxes up 
•higher than anybody else; and they 
said there was nobody could break 
down a stack of barrels likę ToYn- 
hiy. Everybody seemed real sur- 
prised at the way he worked and 
Mom knew Pop was very proud of 
the way he showed the knockers 
that he could do hard work if he 
really ;wanted to. «.

Toirtmy worked the day turo 
which"gave him his evenings off. 
It did Mom’s heart good to see the 
way he put away a good meal aud?. 
she could almost see him growing 
and getting bigger and stronget, 
p eularly aTound the shoulders. ' 
Charlie Whitney stopped to talk to 
Pop once and told him Tommy 
would give t’r “Big Three” lines 
plenty of trouble; and when Pop 
told Mom she knew TomYny would 
although she didn’t Want him to get 
into trouble with anybody; būt 
Charlie Whitney seemed to think it 
was Somethipg to be proud of, so 
MomMves proud too.

In the evenings after supper— 
Mdm Yiever ‘remember to cal! 
it dinner, it soemed—Tommy would 
go down town and talk football or 
go to the movies with Dorothy or 
take a ride in her car. They were 
keeping steady company būt the 
best Mom could ever get out of 
Tommy aboUt it was that Dot was 
a good scout.

Tommy never gavę any of his 
mortey at home būt this was all 
rigfot because he was buying him
self more cldtheB and saving up 
for spending money. He got him
self a lot of fancy-striped undei^- 
wear which the neighbor ladies 
used to look at and slieke their 
heads. Ali of the nėighbors always 
watchod the *washings that were 
hung out and Mom’s was always 
spotless as she took a pride ht 
hanglng out lovely washings; būt 
she noticed that even Joie Farrell 
Štili wore the plain white baevee- 
dees tvhich went to Vhcnv that he 
was just the <dame bųmp on a log 
and wasn’t learnjing much at col- i 
lege.

Sure enougih, .Jote' *was working 
the vacation at the mill oNfer the 
river ahd -doing,just v/hat Pop Said 
the čhemists did -over there, which 
was tęst ’iron 'every so often and 
then sleep betweon tests; which 
proved that Pop knew vvhat he had. 
been talkinu about all ri^ht. No- 
bofiy Taid mudh dttentlvn to Joje 
u*ho \Vent moping along and didn’t 
seem *to bbther anybody, ’uhich was 
m^re than could be said? for his 
mothey. Joie and Tommy said helio' 
ivlienever they met and seemed te 
be rea7 -f-rieftdly and once Mom 
heard them tblicing -about the foot- » 
bąli although she didn’t know what 
a shrimp likę Joie w o u 1 d know 
about the football, as he hardly . 
knew he was alive. •

- '/(TdBėCbntlnued)
Copyright, 1932, by Francis Wallaee 

Distributed by King Featurca Syndicate,

jf’■«.J- '' iJlTll*: 'v ■ .)• f %



F

♦*

Penktadienis, spal. 20, 1938

Audra Giedroje

kankina
Detroit, Mich

matote, darbi

Bakanas.

Sv. 29c

3 sv. 10c
4 sv. 10c

sutartis

ILL.

THE TWO ORPHANS

rjHME,

23c
10c

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Ką Milleris pasakoja 
apie Sovietų Rusiją
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MUILAS Milžiniškos mieros
MUILO PAUDERIS ............

CLEANSER ........ .C.../.......
VEIDO MUILAS ................

Liuosuotojai 
Vėl Yra Mėgiami

AbV THE PUV»' HU /MHT 
VSf£> TO SUCH HlGH-

SPfcNT H\S UFE. <£

SHAVCHILt) 
F^OVA A L\FE.

OH THE 
OVJRL.

TV4O VM/MFS
FINU

TO THE 
bA ANStOM

\AjHW-5E. THE 
SO-Vab^NG-

HEPHE.VM ' 
OP THE.tR. WINJ> 
BEHEFACTOR j 
tAYS HtS

15 pas mus j vyko 
Aviacijos Diena pa- 
anlro tranzatlantinio 

Mat, gerb. J. R. 
Janušauskas sekamų 

pasiryžęs skristi 
užbaigti musų

Tarp Chicagos 
Lietuvių(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

jos pripažinimo anglių kasyklo
se ir neprigulmingų plieno kom
panijų dirbtuvėse paskatins 
darbininkus smarkiau kovoti ir 
prieš plieno triratę, kuris taip 
atkakliai spiriasi prieš pripaži
nimą upijos.

įgyti įspūdžiai Lietuvių Mokslo 
Draugystės Name

pasi 
sunai

mų statymo dirbant, kanalų ką- 
symo ir kitokį panašų darbą 
dirbant, tai jis rėktų išsižio
jęs iki ausų, kad baudžiavą at- 
steigia kapitalistai 
musų moteris. Bet kai Milleris 
pasakoja, kad tpkius darbus at
lieka moterys Sovietų Rusijo
je, tai Andrulis katutes ploja 
ir džiūgauja 
ninku tėvynėje visi lygiai dir
ba atstatymui industrijos...

O kaip apie badą?... Millerio 
akimis žiūrint, ten visko per
viršius. Jis sako, kai eini pro 
dirbtuves, tai girdi didžiausj 
klegėjimą, braškėjimą, užimą. 
Iš kaminų durnai tik veržias, 
pleškia. Jei koks paukštis ant 
jo atsitūptų, tai tut>j ir iškep
tų. Toks įtemptas industrijos 
darbas parodo, kad Sovietų Ru
sijoje bado nėra.

Paskui jis paėmė “Naujie
nas” rūgs. 29 d. laidą ir per
skaitė F. Bulaw rašytą straip
snį “Kodėl nusižudė A, -Milius?

Matote, draugai, prabilo kal
bėtojau. Antanas yra mano 
brolis 
“Naujienos 
re naturale mirtim ir ne 
kvoje, bet Kryme. Ir jis 
ne iš bado, bet dėl vidurių 
vos. '

galėdami prisidėsime, 
jis butų įvykdytas.

— J. P. Sunkoraitis.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanoa. lietam ir drasko* vanos.
»wimming pool. ?

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

Albk'T YOU A S H AtAE. OF j 
YOOB.SEJ-F, &KH5E.VS? iT'S 
GOMHtR. BE A TouO-H 
VAMMbą? W A GEMT E.F,1_ 
fcOG' ST\EJl.YOU AlbCv to t 
BUČMAEJ HUBRY UPV4\TH/ 
YER. - --------
< FAST*

Pittsburgh’o Nau 
jienos

YOUR Eito 
Night and Mcming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įor Frec “Eyu Care** 
ar **Eya Beout*” Bnolc

Maria»C4«IHp>. a. S..!* 2-V^MS>..CHcag»

“Audra Giedroje” yra vienas 
populiariškiausių veikalų lietu
vių scenoje. Jis yra verstas iš 
svetimos kalbos 1903 metais ir 
pirmą kartą vaidintas Petrapi I 
lyje iš rankraščio studentų-mė- 
gėjų. Manau, kad vargu kitas 
veikalas yra tiek kartų vaidin
tas lietuvių publikai tiek Lie
tuvoj, tiek čia, kaip- “Audra 
Giedroje”.

L. S. S. centralinė kuopa pa
siėmė šį veikalą vėl suvaidinti 
chicagiečiams šj sezoną, nes 
jau bus arti dešimties metų, 
kaip Chicagoje jis nebuvo vai
dintas. Į dalyvių sąstatą įeina 
beveik visi vaidylos, kurie šia
me veikale yra jau vaidinę net 
po kelioliką kartų. Net ir tie, 
ką yra lošę premjeroje, t. y. 
1903 Petrapilyje. Pasirodo, 
kad iš tų dalyvių šiup kartu

Chicagoje turime net kelis. Ne
reikia abejoti apie tinkamą 
perstatymą, tik lieka nekan
triai laukti ateinant gruodžio

Tonikas Dėl Silpnų 
AKIŲ.

Ar jus kuomet nors jaučiate, kad 
jusu nervai sujrę ? Jūsų akis pa
vargusios, raudonos ir skaudžios? 
Gal jums reikalingas akių tonikas, 
kad atgaivinti jusu akis? Akių 
Ligos kaip tik ir suteikia jums 
nuovargi. Tūkstančiams ligonių 
pagelbėta su LUCJA EYE RE- 
MEDY. Atgaivina ir sutvirtina 
akis, prašalina užsidegimą ir rau
donumą alkyse ir šalti galvoje.

Greit prašalina mieži, šiurkš
tus paviršius prašalinama i kele
tą treatmentu. Ir nestebėtina, kad 
žmonės “Laiko ją visupmet po 
ranka” nepermatytam atsitikimui.

“Du lašiukai į dieną laikys jus 
liuosą nuo akių ligų”. Nusipirki
te buteli Lucia Eye Remedy šian
die. Parsiduoda vietinėj vaisty- 
nyčipj arba departamentinėj krau
tuvėje. arba prisiųskite $1.00 dėl 
pilno didžio butelio ir nurodymus.
Lucia Laboratories

638 N. Monticello A v. Narys NRA 
CHICAGO, "

Kliubo gaspadorius Albinas 
Kaulakis praneša, kad jisai tu
rįs pertraukęs iš Chicagos, iš 
Budriko krautuvės, Dariaus-Gi
rėno rekordų-plokštelių, įdai
nuotų St. Rimkaus ir Sadaus
kaitės. Iš Katiliaus taip pat 
yra gavęs naujų rekordų apie 
Darių ir Girėną. Klausome^ vi
si naujų rekordų. Man geriau
siai patiko Rimkaus dainavi
mas.

Užėjus į susirinkimų svetai
nę, randame laikomą draugijų 
atstovų ir visuomenės darbuo
toj ų susirinkimą surengimui 
Pittsburgho Lietuvių Aviacijos 
dienos dėl Juozo R. Janušau
sko, kuris rengiasi užbaigti Da
riaus-Girėno kelionę į ‘LietuTą 
ateinantį pavasarį. Susirinki
mas gyvas ir visi nuoširdžiai 
dalykus svarsto.

Viršutinėje svetainėje Lietu
vių Radio Kliubo choras po va
dovyste J. L. Senulio turi cho
ro praktikas ir girdisi daininin
kų skambantys balsai.

Reiškia, vakare tikras lietu
viškas darbymetis LMD. Na
me, ir to viso veikimo prisi
žiūrėjus, lieka malonias įspūdis, 
kuris teikia garbę LMD.

Tai tiek šį kartą.
Jūsų Reporteris.

HE. 8>T\U\.
SVE.EF> BŪT DOG-v j

ABOVT HE. RE.-
FUSE. H\SB^AKFAS'

CUTUET ?
\AlWH /

Atvyksta Karužo — 
magiškas teatras

OCTOBER 22 D 
pradžia 7 vai. vakare 

ŠV. PETRO PARAP. SVET.
Lapkričio-November mėn. 

šitas teatras bus Milwaukee, 
Wis. parapijos svetainėj. Diena 
bus vėliau paskelbta.

IŠPARDAVIMAS!
Petnyčiųj ir Subatoj, SPALIO-OCT. 20 ir 21

Tur būt jau nė aiškinti ne
reikia apie Lietuvių Mokslo 
Draugystės Namą. Ne tik Pitts
burgho Lietuvių publikai, bet 
ir plačiai Amerikos lietuviams 
jis yra žinomas ir laikraščiuo
se daug buvo rašyta apie sve
tainę parengimams ir visokiems 
susirinkimams. Dažnai skaito- 

laikraščiuose pranešimus: 
toks ir toks susirinkimas 
šaukiamas LMD. Name, 
toks ir toks parengimas 

rengiamas LMD. svetainė- 
Arba dažnai girdime per 

Radio pranešant: kad choro 
praktikos arba orkestro prak
tikos įvyks LMD. Name.

Reiškia, Pittsburgho lietuviš
kas veikimas pasilaiko ir su
kasi apie LMD., kaip apie ko
kią ašį. Jei kas nori kokių ne
būt pažiūrų laikraštį paskaity
ti ne tik Čionai Amerikoj išei
nantį, bet ir Lietuvoje, — tai 
randa LMD. knygyne. Knygų, 
kokių tik yra lietuvių kalboje, 
galima gauti LMD. knygyne.

štai truputis įspūdžių, ku
riuos įgijau praeitą pirmadie
nį, spalių 9 d., LMD. Name. 
Pirmiausiai teko būti kliubrui- 
myje, kur susirenka daug lie
tuvių, gyvenančių toje apylin
kėje, praleisti laiką ir su savo 
draugais pasikalbėti apie savo 
laimes ir nelaimes. Girdisi Ra
dio muzika, ant baro padėtas 
pundas visokių lietuviškų laik
raščių. Vieni atsisėdę prie sta
lų skaito laikraščius ir politi
kuoja apie lietuvišką ir ameri
konišką politiką, antri, pralei
dimui laiko, lošia kortas.

geriausias liuosuotojas dėl kiek 

systemos, kaip, 
padaro jus iš- 

Dr. CaldvveH’s Syrup Pep- 
skystas liuosuotojas, kuris atsi- 

senna kaipo veikiančio liuo- 
Jisai sureguliuoja žarnas vienos 

jos veikia taip regulia- 
kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin byle kurioj vaisty- 
nyčioj priren^t^ ( vartojimui. Narys N. 
R. A. 1' ' “ ‘

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO^ ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reuniatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5-—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 41 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St.____ Kampas Keeler Avė.____ Tel. Crawfoyd 5573

Kenosha, Wis.
didelis

Žmonės vėl grįžti prie vartojimo skys
tų liųosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamai prirengti skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba Vėliaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
pamainomas žiūrint pagal atskyro as
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu gali 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva nu
statyti tinkamą dožą. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai ne įrituoja inkstus.

Gydytojai abelnai pripažino, jog sen- 
na yra geriausias liuosuotojas dėl kiek
vieno. Senna yra naturaliikas liuosuoto
jas. Jisai ne džiovina 
kad kiti liuosuotojai, 
troškusiais 
sin yra 
deda ant 
suotojo. 
savaitės laiku 
riai

Maisto stoka ir badas 
reiškia daugiausia dėl 
kinto privatinio ūkio, įsteigi
mo kalchozų ir neturėjimo 
įrankių nei patyrimo išdirbti 
tą subendrintą žemės plotą So
vietų Rusijoje. Tad jei paukš
čiai skraido apie dirbtuvių ka
minuos, tai gal ir jie nebeturi 
ką lest ant laukų.

Tačiau apie brolį Antaną tu
riu tiek pasakyti, kad rašyda
mas tą žinią buvau informuo
tas iš Maskvos sugrįžusių žmo
nių, kurie buvo artimuose san
tykiuose su A. Milium. Jie pra
nešė, kad Agota Zramaučienė 
ir jos vyras jį gelbėjo, atiduo
dami paskutinius maisto liku
čius, kad batįii nenumirtų. Ir 
ta pati Agota pranešė, kad jis, 
gulėdamas ligoninėje, persi
pjovė su britva gerklę ir mirė. 
Maisto trukumas, liga ir šaltas 
atsinešimas jp draufgų pilnai 
gajėjo privesti prie saužudy- 
stės. — F. Bulaw.

Antanas yra 
jis nepasipiovė, kaip 

meluoja, bet mi-
Mas- 
mirė 
džio-

17 dienos, ir C. S. P. *S. svetai 
nė j, 18 ir May St., pamatysi 
me “Audrą Giedroje”.

— Nesiūs.

Spaliu 
Lietuvių 
rėmimui 
skridimo 
James - 
pavasarį yra 
į Lietuvą ir 
tragingai žuvusių lakūnų, Da
riaus ir Girėno, pradėtą žygį. 
Tai tikrai vertingas ir remti
nas pasirržimas.

Prisirengimo darbas aviaci
jos dienai turėjo eiti itin 
smarkiai, kadangi laiko buvo 
labai mažai. Bėgiu vienos sa
vaitės reikėjo parengimą kiek 
galima plačiau išgarsinti. Ir 
tenka pasakyti, jog rengėjai tą 
užduotį atliko labai gerai.

Diena pasitaikė labai graži 
ir žmonių suvažiavo galybės. 
Aviacijos diena suteikė para
mą ne tik p. Janušauskui, bet 
išėjo naudoti ir detroitiečiams. 
Čia buvo progos susitikti su 
savo senais pažįstamais bei 
draugais ir pasitarti su jais, 
kaip geriau butų galima 
tranzatlantinio skridimo su
manymą paremti. Prieita iš
vada, jog reikalinga kiek ga
lima daugiau rėmėjų gauti.

Kiek man žinoma, pirmiau
siai buvo atsikreipta į Dr. J. 
Jonikaitį ir į kelis kitus avia
cijos dienos surengimo reika
lu. Tuoj ant greitųjų susidarė 
būrelis veiklesnių žmonių, ku
rie pradėjo rūpintis aviacijos 
dienos surengimu. Rengimo 
komitetas susidarė iš Dr. .To
li ikaičio, adv. J. Uvicko, Kazio 
Steponaucko, Antano Strazdo, 
J. Resaspario, P. Kučinsko ir 
daugelio kitų, kurių čia var
dus sunku butų suminėti. Jie 
tikrai gerai pasidarbavo ir pa
rengimas puikiai pavyko.

Prie progos noriu -tarti žo
dį apie Dr. Jonikaitį. Tai tik
rai puikus darbuotojas, kuris 
visuomet prisideda prie kiek
vieno vertingesnio darbo.

Buvo nutarta ant rytojaus 
po aviacijos dienos turėti su
sirinkimas, kuris galėtų išrink
ti pastovų komitetą, kad tęstų 
pradėtąjį darbą. Vadinasi, ir 
toliau^ rupintąsi sukelti pinigų 
antram tranzatlantiniam skri
dimui. Reikia atiduoti Detroi
to lietuviams kreditą už tai, 
kad jie į susirinkimą labai 
skaitlingai susirinko ir entuzi
astiškai parėmė lakūno James- 
Janušauftko sumanymą.

Musų kolonijos lietuviai yra 
labai susidomėję antruoju 
tranzatlantiniu skridimu. Ga
liu pasakyti dar tiek, kad mes 
visais galimais budais remsi
me tą vertingą sumanymą ir 
kiek 
kad

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

roa~LBW

STORES
NUIGHItOltHOOD STIHUUI

Dar apie Lietuvių Aviacijos 
Dieną ¥ PIRKITE DABAR!

Pagelbėkite Valdžiai jos Atsteigimo Programe! Pagelbėki- 
te pats sau taupydamas pinigus ant šio labai reikalingo 

maisto ir grocerių produktų!

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą. 
B Vėliausi ir geriausi 

gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės, yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinatųos. Galintą susitarti de| 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, III, 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a, m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Antradienį Liuo- 
sybės svetainėje J. P. Milleris 
pasakojo grupei bolševikų apie 
sovietų “rojuje” neaprėpiamas 
žmogaus protui linksmybes, 
gerbūvį ir pažangą. Milleris no 
kaipo “milkmonas” ar mainie- 
rys, bet kaipo poetas skrajojo 
mintimis po ilitfzijų dausas ir 
formavo žodžiais atspindį so
vietuos darbininkų gyvenimo.

Milleris pasakojo, kad tokį 
gyvenimą^ kokį sovietijos žmo
nės gyvena, galėjo įsiveizduo- 
ti tik “gabiausi mokslinčiai”. 
Bet koks gi jų tas “nežinomas’’ 
gyvenimas? Jis sako: Kapita
listinėse valstybėse, kur mili
jonai žmonių be darbo ękursta, 
tai kiti yra verčiami dirbti po 
6 dienas per savaitę ir 10—12 
vai. per dieną. Bet sovietijoje 
normalė darbo skalė yra nu
statyta dirbti 5 dienas ir 4 vai. 
per dieną. Esą, ir Dievas su
kūręs 6 dienas ir vieną pasky
ręs poilsiui.

Toliau kalbėtojas sako, kad 
kiekvienas darbininkas-kė, ku
ris dirba įmonėje per keletą 
savaičių, turi eiti pas gydyto
ją, kad ištirt sveikatos stovį. 
Jei suranda, kad jam ar jai 
tas darbas kenkia sveikatai, 
tai leidžia pasirinkti, kokis pa
tinka. Tad moteris ir pasiren
ka, ku*r mažai reikia dirbti ir 
brangiai užmoka.

...O kaip su vyrais?
Toliau... Moterys turi lygias 

teises su vyrais. Jos atlieka 
tokius pat darbus, kaip ir vy
rai. Maskvoje galima matyti 
moteris statant budinkus ir 
šiaip prie visokių < industrijos 
darbų. Bet daugiausia jos i?ž~ 
ima valdiškas tarnybas, tvar
kydamos “trafiką” gatvėse kai
po poliemonai.

Na, tik įsivaizduokite, jei, 
pavyzdžiui, Chicagos komunai’- 
kos užimtų panašias tarnybas, 
o Millerio žmona eitų “čyfo” 
pereigas, tai jau poliemonų vi
sos lazdos butų sunaikintos, 
nes su jomis daugiausia buvo 
apdaužyta komunistų “klabe
nęs”. O jei Andriulis pamaty
tų Chicagoje moteris prie na-

■į M ■ ■ MM m ■ “MIDWEST”Hilll I Al PUIKIAUSIOS KOKYBĖSMILTAI

t AAbl'V 
PO&\Tl\IE. .BŪT CCS A 
CHHKGE FTSofrA 

JlKi BOK CAV9S AH' 
k VMOMtBFę, HOVM
X SFEHT THE. y

T0WN OF LAKE 
PASIRENDUOKITE 
baksą musų Safety 
D e p o š i t Voltuose 
$2.50 į metus 

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 

nuo' UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais . išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg
zaminu© jam 
dėl prailginimo mer
gišių prirengiam, ko- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksų bilas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

’■ jums.

Vacek&Gompany
' Įsteigta 1905

1751 Wėst 47th St.
(arti Wood St.)

2 1 sv. pak. 13c
Svaro pak. 15c

CHOP SUEY SAUCE ............ 2 bottles 19c
BEAN SPROUTS No. 2 kenai .... 2 už 23c

KIAUŠINIAI binkti^’’ TUz.21 C
KAVA “Midwest” Puikiausi Sv. maiš.
Iiii T ii Golden Santos 3 sv- mai^- 49c

“Midwest”
stiklo džiaruose

me 
kad 
yra
kad 
yra SLYVOS Puikios “Midwest” Dideli No. 2^2 kenai 17c 

SPICED I1AM “Midwest” .....     Svaras 29c
MUSTARDA “Midvvest” 101/2 imc- Puikiam puoduke 10c

Pak. 7'/2c

KAVA Vacuum pakuota 
^TKYfrKAšINIAr“Lincoln Cello pak. V2 sv. 10c 

“Bargain Brand'
ŠPAGETAI ar MAKARONAI .......
TYRUS EGG NOODLES “Midwest

PASTABA — Dauguma “Midioett Storet" turi ir metot tkyriut, kur jut 
galite pirkti gerą metą, paukitieną it tt. už žemiautiat kainatf___

■MJY'HT THB

MIŪWEST
300 INDKPtNbBNT

.. 5 u*ž 
4 pak.

3 už 
. 3 už 
.. 3 už 
... 3 už 

TOILET TISSUE “Midwest” 1000 lapukų rolės 3 už 17c 
“NO-RUB” Skysta® padlagos vaškas Wilbert’s Pt. ken. 39c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

“KWIK BIS KIT” Biskvitų Miltai
“E-ZEE FREEŽ” Pasidarysi Aiskrymą Namie 2 pak. 17c 
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 .....................  5 sv. 17c
SALDŽIOS"BULVĖS~“Nancy Hžll” ...... ...........
GELTONI CIBULIAI Puikus ....................... .....
GRAPEFRUIT Puikus Floridos Dideli ..............
“Little Boy Blue” Lozurkas ARU
“Little Bo-Peep” Ammonia 8 uncijų Už
Sutaupykite 100 Octagon Kuponu dėl 6 puodukų ir Hiud
OCTAGON 
OCTAGON 
OCTAGON 
OCTAGON 
SUPER SUDS ..........
PALMOLIVE MUILAS
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Kaip Buvo Sunaikinta
Machados Diktatūra

tikrai buvo 
kurio visai

Tokių atsiti- 
nes kiekvie-

CECHAI IR AUSTRAI

čechoslovakijos užsienių reikalų ministeris, Eduard 
Beneš, buvo Vienoje ir turėjo pasikalbėjimą su Austri
jos ministeriu pirmininku Dollfussu. Juodu, žinoma, 
kalbėjosi daugiausia apie pavojų, grąsinantj Austrijai 
iš hitlerizmo pusės.

Čechoslovakija yra suinteresuota tuo, kad Austrija 
nepatektų į Hitlerio nagus, nes tuomet Vokietijos mi- 
litarizmas pasidarytų pavojingas Čechoslovakijai.

Cechai yra demokratinė tauta. Jų valstybė yra vie
na iš tų nedaugelio naujųjų, po pasaulio karo įsikūru
sių, valstybių, kurios moka tinkamai savo reikalus 
tvarkyti, čechoslovakijoje nebuvo ginkluotų pervers
mų; jos konstitucija tebėra galioje; jos valdžia yra ga
na liberališka — nepersekioja politinių priešų, nevaržo 
tautinių mažumų teisių ir neskriaudžia darbininkų.

Bet čechoslovakijos teritorija yra sudaryta iš bu
vusios Austrų-Vengrų imperijos žemių. Jeigu. Austrijo
je butų atsteigta monarchija arba įsigalėtų militariz- 
mas, tai ji norėtų vėl uždėti savo jungą cechų tautai. 
Viena Austrija, žinoma, yra šiandie per menka kėsin
tis pavergti Čechoslovakiją; bet jeigu Austriją pasi
griebtų hitlerininkai, tai ji pavirstų Vokietijos įrankiu. 
Tuomet Čechoslovakijai susidarytų rimtas pavojus.

Štai dėlko ministerio Benešo laikraštis Prahoje 
paskelbė įspėjimą Austrijai, kad čechoslovakija bus 
draugiškuose santykiuose .su Austrija tiktai tol, kol 
Austrijoje neužviešpataus “kraštutiniai krypsniai”.

va

RAKETIERIAI DARBININKŲ UNIJOSE

Senosiose Amerikos darbininkų unijose turi labai 
daug įtakos toki elementai, kuriems turėtų būti visai 
ne vieta darbininkų unijose. Unijų priešakyje dažnai 
stovi kyšių ėmėjai ir net kriminalistai. Juk buvo ne 
vienas atsitikimas Chicagoje ir kitur, kad teismas nu
teisia unijos skyriaus prezidentą už plėšimą arba va
gystę ir pasodina į kalėjimą, o unijos nariai moka spe
cialius asesmentus, kad advokatai iškovotų “laisvę” jų 
“vadui”.

Kol darbininkų unijos nuo to supuvusio elemento 
neapsivalys, jos nebus stiprios. Šitame reikale padėti 
unijoms turėtų ypatingai Amerikos Darbo Federacijos 
valdyba. Jos pareiga yra žiūrėti, kad raketieriai butų 
pašalinti iš unijų, priklausančių prie federacijos, — ki
taip tos unijos neaugs, ir Federacijos prezidento 
Green’o svajonė suorganizuoti 25 milionus po Amerikos 
Darbo Federacijos vėliava niekuomet neišsipildys. 

.... .......—.......
IR ŠVEICARUOS MILITARIZMAS KELIA GALVĄ

Įtempti tarptautiniai santykiai Europoje, nusigink
lavimo konferencijos nepasisekimas ir padidėjęs karo 
pavojus stiprina militarizmo tendencijas ir ramioje 
Šveicarijos respublikoje.

Šveicarija neturi pastovios armijos. Vietoje nuola^- 
tinės kariuomenės, ji turi žmonių miliciją. Tai milicijai 
priklauso visi.suaugę vyrai. Kiekvienas jų turi namuo
se šautuvą ir atliekamu laiku pratinasi jį vartoti. Du 
kartu per metus — pavasarį ir rudenį — milicijos na
riai būna sušaukiami trumpam laikui pasimokinti mar- 
šavimo ir kitokių kariškų “štukų”. ./

Bet karininkai, kurie tuos milicininkus mokina, 
turi būti išlavinti karo amate vyrai. Jie žiuri į savo 
amatą profesionališkų militaristų akimis. Jiems rupi, 
kad kraštas butų kaip galint geriau apsiginklavęs. Ir 
štai dabar, padidėjus neramumui Europoje, jie parei
kalavo, kad valdžia paskirtų daugiau pinigų ginklavi
mosi reikalams. f ' /

Pereitą vasarą Šveicarijos parlamentas paskyrė 
pusšešto miliono dolerių, naujiems ginklams. Dabar ka
ro departamentas ketfna^vėl kreiptis j parlamentą, rei> 
kalaudamas; kad butų paskirta 85 milionai auksinių 
frankų ($23,502,500) krašto apsaugai. '

Savo rėikalavimą karo departamentas teisina tuo, 
kad Šveicarija turėsianti ginti savo neitralitetą, kuo
met kils karas tarpe didžiųjų Europos valstybių. Bet 
vargiai galima tikėtis, kad kas nors Šveicariją norėtų 
pulti. Ji į kelią niekam nepareina^ Tačiau militarizmo 
šalininkai visuomet kalba apie “apsigynirųą”, kuomet 
jie mato* įrrogą^gauti Mauglau pinigų kart) 'dalykams.

tikslo, naiki- 
pasitaiko ke-

neturėjo plia- 
dėl “balky”
grobuoniškai

Niekam ir į galvą nebuvo 
atėję, kad Kubos liaudis taip 
lengvai ir netikėtai išsiners iš 
po sunkios Machados diktatū
ros letenos. Tai 
stebėtinas jvykiš, 
niekas nesitikėjo, 
kimų būna rotai,
nas rimtas užsimojimas reika
lauja plano* daug energijos, 
pasišventimo ir pasiaukojimo. 
< Niekas dar pasaulyje nebuvo 
subudavota ar sugriauta be 
taktikos, dvasios pakilimo ir 
noro, nes nei vienas darbas be 
tam tikro pastūmimo neina, ne
juda, nesikelia. Įdomu yra ma
tyti, kai sutartinas žmonių vei
kimas stojasi kimu, bet dar 
įdomiau būna, kai darbas pra
sideda iš “nieko” ir visai ne
manant, lyg ta padėta pragaro 
mašina, pasiekusi 
na viską, kas tik 
lyje.
Kubos revoliucija 

no; ji prasidėjo
Machado buvo

žiaurus tironas. Jis plėšė žmo
nes visokiausiais “impuestais” 
(mokesčiais), ir todėl nestebė
tina, kad per šiuos paskutinius 
ketverius metus subankrutijo 
galybes dirbtuvių, komercijos 
įstaigų, nebeišsilaikė savo pozi
cijoje ir profesionalai, o tūks
tančiai darbininkų neteko dar
bo.

Paskutinis Machados užsimo
jimas (kuris iššaukė šią revo
liuciją) buvo ant šoferių. Jis 
mėgino' kiek galima daugiau 
išlupti už jų automobilių lais- 
nius. šoferiai, matydami, kad 
vistiek jiems galas, kaip vie
nas tam pasipriešino ir sustab
dė savo mašinas; vadinasi, su
streikavo. Na, ir kam galėjo 
ateiti į galvą, JauPčia; gludi 
tas knopkis, kurio paspaudi
mas Sunaikins Machados galy
bę? Niekas nežinojo. Ir nesap
navo. Nežinojo to ir pats gud
rusis diktatorius, kuris abelnai 
pasižymėjo ne tiek gudrumu, 
kiek žiaurumu. . v

Ant rytojaus, tuo pačiu at
sakydami, šoferių protestą pa
rėmė autobusai ir gatvekariai. 
Už dienos sustojo visi gelžke- 
liai ir bėgy vienos savaitės lai
ko buvo sustabdytas visoks ju
dėjimas visoje Kuboje, išski
riant elektros šviesą ir vande
nį. Na, ir šis stabdys, susilie
jęs iš vieno, užblokavo viską 
ir susiformavo labai origina
liškas ir galingas generalinis 
streikas. . .

Opozicijos vadai, taip netikė
tai įgavę jėgą, nelyginant lyg 
kad naujo kraujo, šoko j dar
bą, ir visai be jokių kompro
misų pastatė Machadai ultima
tumą pasitraukti.

Diktatoriui ši staigi permai
na buvo lyg perkūno trenkimas 
iš mėlyno dangaus, ir jis “pa-f 
vartojo” visus savo smegenyno 
rezervus atakai. Iš pat * pra
džios jis susipyko su, Ameri
kos ambasadorium' Wellesu, 
kuomet šis patarė jam paimtį 
“atostogas”, ir kuriam laikui 
Kubą visai apleisti. O kiek vė
liau jo “gudrus” protas pradė
jo visai krypti iš “elipsijaus”. 
Mat, jis buvo manęs “sukurti 
pirtį” Amerikos marinams, tik 
laime, kad tarpe generolų nera
do pritarimo, nors jie diktato
rių ir rėme kiek galėjo, bet ši
tokio darbo padaryti neapsiė
mė.

Bet laikas bėga, minutės vir
sta valandomis, o valandos die
nomis, nes žmonės nekantriai 
laukia “visagalinčio j o” pasi
traukimo. Nesulaukia, išsilieja 
tūkstantinės miniom į gatvę ir v ; ..f!
viešai parodo savo protestą jr khrtų sU Vita bavo fenta įsėdęs

iš po tironi- 
nelaime, kad 
laivų nesiju- 
policija per

jo sujudimas, žmonės, sužinoję 
kad žymi dalis armijos jų pii- 
sėjė, visi pradėjo miesto “valy- 
b?ą . .

Visų pirma buvo persiėnu- 
mas tarpe dviejų priešingų pu
sių. Tie kareiviai, kurie valdė 
miestą ir saugojo Palacio, visi, 
kaip vienas, stojo sukilėlių pu
sėn, išskiriant tik kelis “nekal
tus avinėlius”, kurie pasiauko
jo diktatūros garbei, Iš tūks
tantinės policijos armijos, ku
ri taip pat valdė miestą, nėma-

e w '■>

ža§ įkaičius krito ant Macha
dos aukuro,; bet vis tiek di^žio- 
jt,|įąlis ir policijos kaip bema
tant perėjo į sukilėlių įusę. 
Pasiliko ištikima tironijai tik 
viena “La Purra” (slaptosios 
policijos organizacija); .kurios 
skaičius siekė netoli 8,000 vy
rų. Taipgi jų pusę; rėmė išim
tinai tik karininkai ir Visi kiti 
buvę Havanos miesto viršinin
kai. Na, ir ftarpe šių dviejų pu
sių prasidėjo atvira batalija.

(Bus daugiau)
.. • ■ .'t’įi . ■1 i” ** ’r •'•■■■■

Robert Louis Stenenson. s Vertė A, Kartūnas

Turtų Sala

kiti dejuoja... o dar kiti.., įnirš-? 
ta. Bet pavojas tironijai nesi
baigia, — jis darosi didesnis, 
šiurpulingas, baisus. Ir nevel
tui yra sakoma, kad vieno kri
tusio už laisvę, jo vietoje stoja 
dešimtis, čia pasirodė tikriau
sia tiesa. Slaptosios (opozici
jos) organizacijos “ABC
dai išnaudojo momentą. Jų 
radio stotis veikė ir žinias 
skleidė po visą Kubą ir toliau, 
žmonės pasidarė lyg užhipnoti
zuoti ir tik laukė momento di
deliam mūšiui.
' Ir štai Santa Clara, Camag- 

vey ir Oriento provincijų gy
ventojai jau buvo pradėję at
virą puolimą ant diktatūros at
stovų ir daug jų išžudė. Puoli
mo nebuvo kam sulaikyti, nes 
visos jėgos buvo sutrauktos į 
Havanos miestą ir. sustatytos 
už barikadų.

Yra sakoma, “kad prieš aud
rą visad ramu”. Gal būt, šis 
pasakymas bus teisingas, nes 
paskutines tris dienas prieš 
mūšį Havanos miestas atrodė 
kaip išmiręs. Per tą laiką nei 
vieno civilio žmogaus nesima
tė. žmonoms buvo įsakyta gat
vėse nesirodyti, dargi net pro 
langus žiūrėti, buvo uždrausta. 
Vienok, nežiūrint į tai, kai 
plaukė į Havanos portą du 
Amerikos karo laivai, tai žmo
nes, prasimušę pro barikadas, 
bėgo prie iiosito ir sveikino juos 
mosuodami nosinėmis ir skry
bėlėmis, duodami suprasti, kad 
eitų jų išvaduoti 
jos letenos. Tik, 
marinai nuo savo 
dino, o Havanos
kirto jų ekstazą kulkosvaidžių 
šoviniais ir žmonės pradėjo 
bėgti, kur kas galėjo ir slėptis. 
Keletas dešimčių pasiliko ant 
gatvių užmuštų bei sužeistų.

Mieste jau ' bfivp prasidėjęs 
badas ir, jei dar keletą dienų 
taip butų pabuvę, tai nėra ži
nios, kas butų įvykę. Gal būt, 
pagieža butų pasiekusi aukš
čiausio laipsnio.'1- •

Bet štai pasigirsta, kad Co- 
lumbia stovykloje sukilo visas 
garnizonas ir sušaudė vieną 
generolą ir kelis oficierius. Ka
reiviai pasisakė, kad jie stoja 
žmonių pusėj ir pareikalavo iš 
Machados pasitraukti. Kadangi 
Columbia stovykloje buvo žy
mios jėgos, tai tarpe antros 
dalies kareivių, kurie stovėjo 
Cabana porte, kilo sujudimas. 
Jų vadai, kurie buvo ištikimi 
diktatūrai, mėgino juos suval
dyti, bet jų jėgos prieš karei
vius buvo tiek tvirtos, kiek 
dulkes prieš veją. Visi karinin
kai kaip bematant buvo nu
ginkluoti, sugrusti į tos pačios 
Cabana’s celes ir pastatyti po 
stipria sargyba. Kareiviai, išė
ję iš porto, susiliejo su Colum- 
bia kareiviais ii4 su jungtomis 
jėgomis pradėjo žygiuoti į 
miestą tvarkos daryti.
Machado ir jo adjutantai bėga 

lauk iš Kubos orlaiviais. — 
/ Mieste sujudimas
[Prasidėjus kąreivių maištui, 

diktatorius pamatė, Jcad prie
monių valdyti nebėra, todėT ant 
greitųjų buvo sušaukta as- 
amblea ir neva perduota val
džia jo dešinei rankai Herrerai. 
Bet kadangi Herrera yra italas 
ir šiaip lygus Mftchadai tiro
nas, tai opozicija jo kandida
tūrą ' į prezidentus atmetė ir 
laikinu prezidentu
Cąrlos Manuel Cespedęs, kuris 
Machadai suteikė leidimą jš 
Kubos Tevažiuoti.

Machado, apsuptas keliolikos 
“viernųjų”, labai šląptaį auto- 
mobilįii' ųųvyko j aerodfbtaą ■ ir 
ul ..Lti gU kavo šeimą įsėdęs 
^orlaivį pabėgo. Gelbėdami s£- 
vo kailį, tuo pačių keliu pabė
ga ir J keletą^ joj ąrtimęsįiių

paskyrė

(Tąsa)
“Ne, ne, ne, ne, lai būna ga

las tam!” Vieną kartą jis rė
kė. Ir vėl, “Jeigu jau kars, lai 
visus pakaria, aš sakau.” V

j '1
Tada staiga išsiveržė bai

siausia keiksmų ir kitokio 
triukšmo ekspliozija — kėdė 
ir stalas suvirto į krūvą, susi
kirto plienas, pagaliau pasi
girdo skausmo šauksmas ir aš 
tuojaus pamačiau Juodąjį Šu
nį visu greitumu bėgantį, o 
kapitoną visomis pastangomis 
besivejantį jį, abu nuogais 
kardais, o pirmojo gi, iš kairio 
peties paplūdusi srovė krau
jo. Prie pat durų, kapitonas 
užsimojo paskutinį baisų smū
gį pabėgėliui; be abejonės, 
tas smūgis butų perskrodęs jį 
iki pat nugarkaulio, jeigu 

kardas nebūtų užkliuvęs už
mušą Admiral Benbovv iška
bos. Ir iki šios dienos tebe- 
matomas randas žemutinėje 
pusėje iškabos rėmų;

Tas smūgis ir užbaigė muš
tynes. Kada jau buvo ant ke
lio, Juodasis Šuo; kad ir su
žeistas, pabodę. nuostabiai 
gerą porą kulnų ir pražuvo už 
kalvos į pusę minutęs. O kas 
link kapitono, tai jis -stovėjo 
ant vietos ir žiurėjo į iškabos 
lentą, lyg pamišęs. Tada ran
ka pabraukė savo veidą ke
letą sykių ir pagaliau grįžo į 
vidų.

“Žigmontai,” jis sakė, 
mo”; ir tą besakydamas, 
pradėjo truputį svyruoti,
tuojaus ranka atsirėmė į šie 
na.

sužeistas?”, aš

pakartojo. “Aš 
čia. Romo! ro-

“ro- 
jis 
bet

“Ar tu esi 
surėkiau.

“Romo,” jis 
turiu bėgti iš 
mo!”

Aš bėgau atnešti jam romo; 
bet aš buvau gan išsiblaškęs 
iš to viso, kas buvo atsitikę ir 
aš sudaužiau vieiią stiklelį ir 
sugadinau kranelį, ir kai aš 
bandžiau pripilti romo nuosa
vu bildu, aš išgirdau garsų 
puolimą seklyčioje, ir, atbė
gęs, radau kapitonų išsitiesu
sį ant grindų. Tuo pačiu lai
ku, manė .motina, išsigandusi 
nuo šauksmų ir muštynių, bė- 
go žemyn laiptais man į pa
galbą. Mudu pąkėlėm jo gal
vą. Jis alsavo labai garsiai 
bei sunkiai; bet jo akys buvo 
užmerktos, o jo veidas buvo 
baisios spalvos.

mano motina, “kokią 
užsitraukėm savo namams! Ir 
dar kai tavo tėvas serga!”

Tuo pačiu laiku mes nieko 
nežinojom, kaip pagelbėti 
kapitonui, neigi mes galėjom 
įsivaizduoti ką kitą, kaip tą, 
kad jis gavo mirtiną smūgį, 
besigrumdamas su nežinomu 
svečiu. Aš atnešiau romo, be 
abejonės, ir bandžiau įpilti į 
jo gerklę; bet jo dantys buvo 
kietai sučiaupti ir jo nasrai 
taip tvirti, kaip geležiniai. 
Mes jautėm esą laimingi, kai 
durys atsidarė ir įėjo gydyto
jas Liyescy, atėjęs atlankyti 
mano tėvą.

“Ah, gydytojau,” mes šau
kėm, wką mums daryti? Kur 
jis sužeistas?”

Vargšė, vargše aš,” šaukė 
gėdą

“Sužeistas? Smuiko stygos 
galas!”, tarė gydytojas. “Ne
daugiau sužeistas už tave, ar 
mane. Žmogus gavo kraujo 
Įpapludimą ant smegenų, kaip 
aš jį buvau įspėjęs. O dabar, 
ponia Hawkins, bėgk ant auk
što prie savo vyro ir, jeigu 
galima, nieko nesakyk i jam 
apie šį įvykį. Iš mano pusės, 
man reikta stengtis išgelbėti 
šio žmogaus trigubai niekam 
nevertą gyvybę; o tu, Zigmon- 
tai, atnešk man duobiną.”

Kai aš sugrįžau su duobi nu, 
gydytojas jau buvo nuplėšęs 
kapitono rankovę 'ir nunuo
ginęs jo tvirtą ranką. Po visą 
ranką, keliose vietose, buvo 
išbraižyti vaizdai ir žodžiai, 
“štai, kur laime,” “Geras vė
jas” ir “Vincas Bonos, tai 
jo įsivaizdavimas,” tie buvo 
labai sklandžiai bei aiškiai iš
braižyti ant rankos, tarp rie
šo ir alkūnės; o aukščiau, 
prie peties, buvo vaizdas kar
tuvių ir žmogaus pakarto — 
padaryta, kaip man atrodė, 
dideliame dvasios pakilime.

“Geras pranašavimas,” pa
sakė gydytojas, pirštu palies
damas tą atvaizdą. “O dabar, 
Meistre Vincai Bones, jei tas 
yra tavo vardas, mes pažiūrė
sime, kokios spalvos tavo 
kraujas. Zigmontai” jis tarė, 
**ar tu bijai kraujo?”

“Nei kiek,” aš atsakiau. .
“Gerai,” jis pasakė, “tu pa

laikyk duobiną,” ir, tą pasa
kęs, jis pasiėmė savo instru
mentą ir prapjovė veną.

Labai daug kraujo buvo 
nuleista, kol kapitonas praplė
tė savo akis ii; pradėjo neaiš
kiai žvalgytis aplink. Pirma 
jis pažino gydytoją, aiškiau
siai susierzinęs; tada jis pa
žvelgė į mane ir jis atrodė nu
siraminęs. Bet staiga jo spal
va atsimainė ir jis stengėsi 
atsikelti šaukdamas.

“Kur yra Juodasis Šuo?”
“Čia nėra Juodojo šuns,” 

tarė gydytojas, “išskiriant tą, 
kuris yra ant tavo paties nu
garos. Tu vis gėrei romą; tu 
turėjai kraujo paplūdimą gal
voje, lygiai taip, kaip aš tau 
sakiau. Ir aš ką tik ištraukiau 
tave už galvos iš kapo, nors 
ir labai nenorėdamas. Dabar 
gi, pone Bones---- ”

“Tai ne mano vardas,” jis 
įsimaišė.

(Bus daugiau)

Garsinkites “N-nose
i.« I     .. I IJ! j.11. '!■■'        .J .1'.. r ............ ... ■ ■  
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! vežė jų pas gimines. Po to 
pats nuvažiavo savo automo-

1 bitiu.
.4 ;■

Banditai atėmė $1,000

Daug poliemonų ir 
niagesių gali netek 

ti darbo

ug

Prieš porų dienų buvo pas
kelbta, jog mokesčiai ant na
mų bus sumažinti 25 nuošim
čiais. Jei tas sumažinimas 
bus įvykdytas, tai, esu, mies
tui reikės atleisti apie 1,100 
poliemonų ir apie 600 ugniage
sių, kadangi nebus pinigų, 
kad jiems algas mokėti.

H. C. Childs, kuris atvyko, 
iš Tcxas valstijos pažiūrėti pa-, 
šaulio parodos, išsiėmė iš ban
ko 1,000 ir važiavo j savo bu
tų. Jį sulaikė -trys banditai 
ir atėmė pinigus.
—........... ... ................... ... "T......... ....................    1 ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasaulio paroda, tur 
būt, bus pailginta

------------------------------------------------

Dr. C. Kasputis vėl 
tęs “Vikingų Ke
liais Lietuvon”

Sumanymas prailginti pa
saulio parodų dar vieniems 
metams randa didelį pritari
mų. Užvakar įvyko skaitlin
gas stambių biznierių ir pro
fesionalų susirinkimas, kur 
buvo vienbalsiai nutarta reika
lauti, kad pasaulio paroda bu
tų pratęsta dar vieniems 
tams.

Dr. C. Kaspučio “Vikingų 
Keliais Lietuvon” labai užinte- 
resavo skaitytojus. Ji> itin gy
vai aprašinėjo savo kelionės 
įspūdžius, o taip pat gyvenimą 
Lietuvoje. Kada per vasarą Dr. 
Kasputis 
pildžius,

f - ’ • : * ' ' / J' -

sidęs punktuališkai. Tokiu bil
du ir šiandien vakare įvyks pa
moka. Moterys yra prašomos 
nesivėluoti ir paskirtu laikuVat- 
vykti į Fellovvship House. / 
v Jei kas norite pasimokyti an
glų kalbos ir/rašybos, tai esate 
kviečiamas atsilankyti antradie
nio ir ketvirtadienio vakarais 
nuo 7 ligi 8 valandos. Anglų 
kalbos pamokos duodama toje 
pat svetainėje dykai. Mokyto
jauja ponia Mauck.

Lietuvės moterys esate kvie
čiamos naudotis šiomis progo
mis. Mokslas yra xreikalingas 
ne tik jauniems, bet ir suaugu
siems. Nemokantys skaityti 
ir rašyti esti savo rųšies neby
liai ir turi visokių nesmagu
mų pakęsti. Todėl mes moterys 
privalome neapsileisti, nes mo
kytis niekuomet nėra vėlų jį 
mokslo niekad negali būti per
daug, 
seni,-- 
proga,
dvasios penas.—M. Z

plačiai žinomas ciceriečiams, I 
kuris neseniai apsivedė su po
nia Lukštiene ir dabar laiko j 

‘bei tvarko 'bent kelis biznius; j 
Stasys Jankeliūnas, dailydė, j 
kontraktoriauja kartu su p. 
ištašiusi: Jonas šlyteris, pavie
nis, kuris yra šaunus bučeris 
'ir dirba pas p. Putrimų; Au-

grupė, kuriai vadovauja Belia-^ 
j us. šokėjų >- grupė jau pabiro - 
dė pasaulinėje parodoje ir šiaip 
daugelyje lietuvių parengimuo
se.

ISpalių 21 d. ši jaunuolių 
draugijėlė rengia “Buhėoį 
Party” Woodmano svetainėje,' 
8253 So. Linie St. LietiMų vi-į 
suomenė turėtų paremti “Gė-| guštas Petrėnas, pavienis, sma
ilų, Darželį” skaitlingu atšilan-1 gaus budo vyraš, elevatoriaus 
kymu. — Ragutis

Ne

paliovė rašęs savo įs- 
tai daugelis jų pasi-

Nuteisė gengsterį 
lėti

ka

Chi- 
, neišsisuko 
nežiūrint to.

Mokosi visi— jauni ir 
tad ir mes naudokirties 

kadangi mokslas yra

Geliu Darželis

Louis Al tori c, puški Ibęs 
ca^os gcngideris. 
nuo kalėjimo, 
kad Colorado valstijoje nusi
pirko farnių, kuomet čia pasi
darė karšta. Jis tapo suimtas 
Chicagoje kaipo valkata. Tei
sėjas Grecn pasiuntė Alterc 
šešiems mėnesiams į kalėjimų.

vasaros kaiščiai pasi- 
,taip pat pasibaigė ir 

golfo sezonas. Tad Dr. Kaspu
tis dabar turi daugiau laiko ir 
pradės tęsti “Vikingų Keliais 
Lietuvon”. Rytoj vėl turėsite 
progos pasiskaityti 
Keliais”, kurie pa 
kiekvieną šeštadienį.

baigė, o

Vikingų 
•j tilps

P-niai 0. Vilienei pa 
daryta operacija
mė jau sugrįžo iš ligoninės

Kiek sunaudojama 
degtukų

Amerikos Degtukų Institu
tas laiko Chicagoje konvenci
ja. To instituto aj>skaičiavi- 
mu, kiekvienas Amerikos gy
ventojas peę dienų sunaudoja 
septynis degtukus. Bendrai 
imant, per dienų Amerikos 
žmonės sunaudoja 910,000,000 
degtukų.

NOBTH SIDE. — Prieš po
rų savaičių p-nia Ona Vilienė, 
Antano Vilio žmona, buvo iš
vežta į Grant Hospital of Chi
cago ligoninę, kur jai buvo pa
daryta vidurių operacija.

Ligonė jau shgrįžo namo. 
Jaučiasi 'gerai, bet dar gydyto
jo priežiūroj guli lovoje. •

P-n a s A. Vilis yra linksmas, 
kad operacija pavyko iv ligone 
greit pasveiks. - — š.

Išvogė brangius rakan
dus Pilietybės Pamokos

Iš Tliomas Donnolly 
deneijos, kuri randasi 
kaunteje, plėšikai išvogė 
gins rakandus, kurių vertė sie
kė $15,(XX).

rezi-
Lake 
bran-

Šeimyninė tragedija
Gartkc šeimoje* va- 
tragedija. Gartkc, 

35 irietų amžiaus 
adresu 958 Algeld

William 
k ar įvyko 
kuris yra 
ir gyvena 
st., nužiūrėjo, kad jo žmoni? 
nėra jam ištikima. Kilo bar
niai. Padarinyje Gartkc mir
tinai pašovė savo * švogerį 
Frank Scherer ir sužeidė savo 
žmonų Charlotte. • Paskui pa
siėmė dukterį Natalje ir misi-

, Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos pastangomis pirma piliety 
bes pamoka tapo surengta spa
lių 13 d. Fello\vship House pa
talpoje, 831 W. 33rd place. Mo
kytoja ponia Mauck supažindi
no lietuvių moteris su Ameri
kos istorija. Pirmiausiai pa
aiškino, kaip buvo atrasta Ame
rika, kas jų atrado, kokie bu
vo pirmieji gyventojai ir 
buvo šios šalies pirmieji 
mukai.

Pamokos pasiklausyti 
rinko apie 20 moterų,
sos. buvo labai, patenkintos. Pi
lietybės pamokos nuo dabar bus 
rengiamos penktadieniais (nuo 
8 Egi 9 valandos vakaro. Pra-

kokie 
valdi-

Siri
jos vi-:

Jau pora mėnesių, kaip su
sitvėrė jaunuolių draugijėlė 
vardu “Gelių Darželis”, ši 
draugijėlė susideda iš progre
syvių tėvų vaikučių. TuTi du 
skyrius, būtent, chorų, kuriam 
vadovauja Mrs. Voight-Stani- 
liūtė. Nors eboras dar visai 
nesenai susitvėrė, bet jau ga
na gerai pasirodo Lietuvių Au
ditorijoje spalių 9 d. tranzat- 
lartlnio skridimo prakalbose.

Antras skyrius, tai šokėjų

Viola Radis
Persiskyrė su šiuo pasauliu . 

spaliu 18 (i., 6:15 vai. vakare, 
1933 m., sulaukus 17 metų am- ; 
žiaus; gimus Nevvark, N. J., 
1917 metais sausio 20 d. Pa- * 
liko dideliame nuliudime tėvą j 
Nikodimą, dėde S. Rodtkų, Lie- ;; 
tuvoje motiną ir 2 brolius. 
Kūnas pašarvotas randasi 1101 • 
W. 101 St.

Laidotuvės 
spalių 21 d., 
iš namų bus

kapines.
a. a. Violos Radis 
pažystami esat nuošir-'’

ivyks šeštadieni, 
1 vai. po 
nulydėta į

pietij 
Tau-

(Irau-
tiškas

Visi 
gai ir 
džiai kviečiami dalyvauti lai- i
dotuvėse ,ir suteikti jam pasku- ■ 
tinj patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliude liekame
Tėvas ir Dede.

Laidotuvėse ptarnau'ja gra- 
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Bevęrly 4171. .

JULIJANA RUSTEIKIENĖ 
po tėvais Danaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 17 dieną, 9 valandą vak. 
1933 m., sulaukus - pusės am- , 
žiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 1 
vyra Juozapą, 3 sūnūs Kazi
mierą, Joną ir Juozapą, duk
terį Barborą, marčią Elsie, 
broli Wm. Danj. seserį ir Švo- 
gerj Pekorius ir giminės.. .1

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadienį, 
spalio 21 dieną. 8 vai. ryto iš 
Eudeikio- koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rtėje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš : 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Rustei
kienės giminės, draugai ir pa-* 
žjstmi esat nuoširdžiai kviečia- ' 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sunąi, Duktė, 
Brolis. Sesuo. Marti, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741.

RUDIENĖ
Rizaitė
šiuo pasauliu 
10:30 valandų 

sulaukus pusėŠ

MARIJONA
po tėvais

Persiskyrė su 
spalio 18 dieną, 
ryte 1933 m., 
amžiaus, gimus Panevėžio ap., 
Panevėžio parap., Vensloviškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 pietus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Petrą, 2 dukteris Oną ir 
Stanislavą., sūnų Mateušą, žen
tą Aleksandrą Martihku ir du 
anuku Leonard ir Laverne ir 
giminės, o Lietuvoj broli Juo
zapą.

Runas pašarvotas, randasi 
3782 So. Homan Avė. Teki
nas lafayette 6945.

Laidotuvės įvyks Šeštadieny 
spalio 21 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų bus nulydėta i 
Tautiškas kapines.

Visi a. ai Marijonos Rudie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus, 
Žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. T. Eudeikis, * Tel. 
Yards 1741. .. . ■

i operatorius; J. S. Skridulį?, 
dirba ant laivų, lietuvių judė
jime beveik visai nedalyvauja, 
ir J. Marozas, kuris, rodosi, 
yra gimęs Amerikoje ir jau 
gana senai priklauso kliubui.

Praeito šeštadienio vakare Visiems jiems linkiu kuo ge- 
Raudbnos Rožės Kliubas šven- viausios sveikatos ir dar peTr 
tė devyniolikos metų sukakau- ptešimtį metų neimti iš klinlm 
ves erdvioje Lietuvių Liuosy- pašalpos.
bes Svetainėje. Nors svetainė patį parengimų pavadinau 
gana talpi, tačiau- ji buvo per- istorišku todėl, kad sifsirinko 
maža. Svietelio susirinko iš vi- nepaprastai daug žmonių. Bet 
sos plačiosios apylinkės ir to- nežiūrint tos minios, viskas 
kiu budu patys kliubo nariai sklandžiai ėj0, — nebuvo, kaio 
sudarė tik nedidelę publikos amerikonai sako, jokio “skrep”. 
dalį. Parengimas susidėjo i.*: Didžiulis orkestras paliovė gro- 
jvairių šokių. O jau tų šokėjų, Lį tik po antros valandos nak- 
šokėjų, — tai didžiausia jura LjeSt Tada publika, nors ir ne 
siūbavo. - norėdama, priversta buvo skir-

Tarp kitko aštuoni kliu’bo stytis. 
nariai tapo apdovanoti auksi
niais žiedais už tai, 'kad per 
dešimtį metų iš 'kliubo nerei
kalavo pašalpos. Dovanas išda
lino vice-pirminink'as Fran'k 
Jasutis, kadangi kliubo pirmi- 
ninkas Leo Švėgžda dabartiniu 
laiku serga. Po to, 'kai dova
nos tapo išdalintos, tai garbės 
nariai susodinta prie gražiai Iš
puošto stalo, kur - jie linksmai 
vaišinosi su savo 
draugėmis.

Tarp gavusiųjų 
dasi šie, asmenys : 
silitinas, pavienis, 
su Stoniais pasekmingai veda, 
bučerne.s biznį; Povilas Putri
mas, vedęs, auklėja gražių šei
mų, apsukrus biznierius, — 
laiko bučernę; Juozas šamets, 

1

Cicero
!• ♦

Istoriškas parengimas

Lietuves Akušeres ._ _ _ _

drą ilgais bei

dovanas ran- 
Mykolas Mo
klins kartu

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Vai.—8:30 A. |M. iki 8:30 P. M. 
—Nedelioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S.:STAĮ^.sf

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNE^
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. r/to 
■! ..... ..... f...; ■■ , . t..*....,į., U.^,, ....

'.......... .................. . lh .......

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE I

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis iietuviij graborius, kuris 
tari įrengęs grabų dirbtuvę. •' . * ■ 

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

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

I F FlinFIKK iln ■ ■ LUUtlAlv
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS ČPisAS 

46054)7 SO. HERMITAGE AVĖ. , 
Vlti Tttątmti YARDS 1741—. .įCUCASb. StU-' J

i.. . ........... ...... ,„iĮ i „..i..,,..'....i,., i,, „mului, i riji! * i tiąi i .y. »uw ■irt. iii»* u j
L . 4.. t . t į ■ t(,, h.:'. - .4- •c'e/.hL-□

Seniausi UetuviiĮ totoriai Chicagoje
Eudetkiaus ypaci^as |<.pptąenąv,imas )#rh. , patenkinęs ^ukata^fais' 'beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Grabbiiu#; ęyąrtbjąųiU ■ >ųi9.de»^i|i)cą^ elektros | 
varomą. 'karabOną su'TortihSm durim. — Jeigu.'didžiuojatės dailhmu ir tau- j 
pumu laidotuvėse,ipalaukite- L ' \ * .h;, i *|

REPUBLIC 8340, ir''6edhlMinį#i^

Juozapas Eudoikisįr Tėvas
s,.i

5340 So. jKfiS
Visi telefonai: REPUBLIC 8340.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

i :.;ū: ■ e *
' L'■ ?/'į ■ 4

Rengimo komitetas prašei 
manęs visiems dalyvavusiems 
viešai tarti didelį lietuvišką 
ačiū. Ypatingai reiškiama dide
lė padėka “Naujienoms” ir lie
tuvių radio valandų vedėjams, 
— p. J. F. Bu’drikui ir Peoples 
Furniture kompanijai už pa
rengimo išgarsinimą. Linkime 
toms įstaigoms kuo geriausio 
pasisekimo biznyje^ Aadangi jos 
niekuomet neatsisako lietuviams 
patarnauti. 

* * «
Vietos blzmeiius L. Zamule- 

vičius dabartiniu laiku4 lanko
ki Westville apylinkėj pas gi
mines ir draugus. Be to, jis ža
da gerokai po apylinkę pasiva
žinėti ir paieškoti grybų.

“Good luck, Leo!”
— Korespondentas,

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

it nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St
<Cor. of 35th B Hahted Su.)' 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb « Haltted Ste.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Ncdėldieniais ragai sutarti.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
. Physical Therapy 

S U Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone 

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

. . ../į ' k. vanai.

Garsinkites “N-nose”
■ - ■     I II...................................... 11II

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 'Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 Soiith W este r n Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu# visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
, Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

I

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

Kenwood 5107Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

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

apart ivtntadienio ir ketvirtadienio.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

Pbone Hcmlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Tel. Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

□uo 7 iki 8 vii. vak.

įvairus Gydytojai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebili 1595 

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

nedėliotais pagal susitarimą.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS — .

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyąs gydytojai chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todas X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone ^Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime' iš-

! 3Mgį^e. I DR. V. A. ŠIMKUS
___________ ____________________________J- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-r-: t ą r 7-71 Valandos nub 2 iki 4 ir nuo 7 iki
t’ . 2 val- Nedėliomis nuo, 10 iki 12

JLlUleVlClUS z 8843 Sbuth Halsted St.
GRABORIUS ir Tel. Boulevard 1401

BALSAMUOTOJAS .
Patarusiu ją 'Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

Res. 6600 Sbtith Artesian Avenue
Pbone Prospect 6659 

dr.op"£'žalatoris I dr- Stakles segal 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS P k ^ISAS

4729 South Ashland Av,., 2 lubos 
pHIGAGO, ILL. CHICAGO, ILL.

į-------------------------- --------------------------------------- SPECIALISTAS DŽIOVOS .

Dr. Zuzana Slakis MOtenOFISOyVALANDOS^’1
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų iNuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

4145 Archer Avenue S. “„'"“k, ik! 12™J <u",
Ofiso Tel. Lafayette 7337 T Phone Midway 2880

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

pKetvergais 4 —8 Vak. Trečiadieniais ir _ Vards 0994Į Šetadieniais sulig satattice. Į MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephont Plazą 32009

Dr. StrikoHs
(Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645* S. ASHLAND AVĖ.

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

......... ■■■■;*.... -į.. .................. ...... !

Pbone Canal 6422

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st. Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
vai. vak. Nedaliomis iš šventa- 

niais 10—12 diena.
I. J. ZOLP

, GRABORIUS 
1646 West 46th St. 

Tel. Boiflmrd $203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 37J!4, Koplyčia dykai
Į'————-—........i,.,.— .<■ ... _

LtoMįk ir Simus
GRABORIUS gydytojas ir chirurgas

220vl West 22nd Street 
darbu busite užganėdinti L « Valandos: 1--3 ir 7--8

Tel. Canal 2515 arba 2516 PJgal. ,0?rtl
2314 W. CMcagol^^^^r Av" 
1439 S. 49SW * Cicero, I1L 

Tel. Cicero 5927
• s ■ » ■ i ’*■ i. ‘.La H U’ f ■

Lietuviai Daktarai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

1127 N. Dearbom St.,“Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

J. J. BAGDONAS
1 . ‘ 11.1. ? . :.l ■ .1 . -

Lietuvių Graborius
Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100 , ?
.   - 1     ......... i—

Tel. Cicero 2109 k ,85® J

Antanas Petkus 
Graborius 

. , KOPLYČIA DYKAI

CICERO, ILL.

&J’-N. V* . v1 i v t .,

»M3Įjfc0

A. MONTVID, M. D.,
West ToHvn State Bank Bldg.

. 2400 “W, Madison St.
VąL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

*Tel. Seeley 7330
Namų telefonas 'Bruųvwick K)59Z

DR. C KASPUTIS
t - DENTISTĄ3

Gijid ‘ii Eutofioį ir Vėl praktihuoja
• id tednbfoj iviėib}. rfT* ;

VALAhU?°|S8 1 (M 2 A.' -M. 2-6 K M. 
7-R “P, M. Sekmadieniais Ir ketvirta- 

įdtehiah payaI susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l, BOULEVARD 91S»

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas . 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
'I'rilfifipDaB, State 7660: valandos O—6

W. Sįdė: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
fmeirello, ir vak. 6 Iki D

Namai: 645'9 S. Rockwell Street 
Utarninko. Ketvergei Ir Bubaloi vak. 7 Iki I 

Telatcmas Boputlle D600



Dariaus ir Girėno ka
tastrofos priežastys

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Maršrutas ir kelias

Sprendžiant iš žemėlapy pra* 
vestų linijų, lakūnų buvo nu
matytas kelias New Yorkas — 
Londonas — Amsterdamas — 
Svinermtade—jurų pakraštys— 
Karaliaučius—Kaunas, šio kelio 
ilgis yra: New York— Londo
nas—5,531 klmtr. Londonas— 
Amsterdamas—Svinemunde 1,- 
014 klrr.tr. Svinemunde— Kara
liaučius 425 klmtr. Karaliaučius 
—Kaunas 216 klmtr. Viso 7,186 
klmtr.

smulki orien- 
reikalinga, iki 
dar likę 650 

turėjo būti pa-
Šis kelias nėra trumpiausias 

į Kauną. Pats trumpiausias 
maršrutas į Kaunu praeina Siek 
tiek šiauriau škotlandijos, jo 
ilgis yra 6,826 klmtr. Todėl tai 
turint omeny lakūnų yra pažy
mėta žembėlapy be viršmineto 
kelio per Londonu, dar dvi kryp
tis, viena per Anglijos vidurį, 
antra per Škotlandijos šiaurę 
tiesiai į Kiel miestų Vokietijoj. 
Kadangi pirmesnis maršrutas 
(per Londonu) yra rastuose 
žemėlapiuose smulkiai išdėsty 
tas gabalais su kompaso kurso 
pažymėjimais ir numatomu skri
dimo laiku, o kelias šiauria ir 
Londono pažymėtas tiktai toje 
savo dalyj, kur jis eina per An
gliją, tai iš to galima spręsti, 
kad lakūnų buvo skrista pra
džioje kelionės kryptimi į Lon
doną. Tai patvirtina rasti že
mėlapiuose lakūnų pažymėji
mai, kurie siekia iki 14 vai. lai
kotarpio skaitant nuo išskridi
mo pradžios.

Iš šių pažymėjimų matosi, 
kad pirmus 2,500 kilometrų ke
lio jie nenukrypo nUo savo už
sibrėžto maršruto per Londo
ną. Tolimesnių pastabų, kurios 
butų buvę padarytos vėliau pa
žymėto laikotarpio nei žemėla
piuose nei užrašų knygutėse vi
siškai nerasta. Kadangi lėktu
vas Europos kontinente buvo 
pastebėtas tiktai Stargarde apie 
23 vai. 16. VII, tai apie fak- 
tinai įvykdytų maršrutų gali
ma tiktai daryti hipotezes, bet 
tvirtinti tikrai negalima, Pati
kimiausia iš šių hipotezių yra 
toji, kad lakūnai praskrido per 
škotlandijos šiaurę Kiel krypti
mi.

Išvadoje dėl atlikto kelio ga
lima tikrai konstatuoti tiktai 
tai, kad išskridę iš New Yorko 
liepos mėn. 15 d. 11 vai. 25 
min. musų laiku buvo pastebė
ti liepos 16 d. 23 vai. virš Star- 
gardo Vokietijoj, t. y. per 35 
vai. 35 min. pralėkė 6.403 
kilom, (skaitant trumpiausiu 
keliu, — faktinai praskristas 
kelias buvo be abejo šiek tiek 
ilgesnis), vėliau po U/2 valan
dos, būtent liepos 17 d. 0 vai. 
36 min. juos ištiko katastro
fa prie Rosenthal 60 kilom. į 
pietvakarius nuo Stargardo, 
6.411 kilom, nuo New Yorko.

što, bet yra sudužęs iš priežas
ties to, kad skrisdamas labai 
žemai užkabino medžių viršū
nes. Katastrofos momentu 
motoras dar sukosi, apie kų 
galima buvo spręsti iš prope
lerio įvorės, kurion buvo įsuk
ta su didele jėga medžio 
pluoštai. Skristi labai žemai 
nakties metu blogame ore yra 
labai pavojinga ir lakūnai tų 
darydami be abejo buvo ver
čiami rinitų motyvų. Tokiais 
motyvais galėtų būti viens iš 
dviejų, ar noras susiorientuoti 
ar ieškojimas vietos tūpti. 
Pirmoji hipatezė neįtikėtina, 
nes lakūnams 
tuotė nebuvo 
Kauno buvo 
kilom, ir jis
siektas jau prašvitus, todėl la
kūnai butų galėję skristi ir 
aukštai nematydami žemės, 
vadovaujantis vien kompasu. 
Jeigu smulki orientuotė galė
jo būti reikalinga, tai tik tik
slu surasti aerodromų tūpti. 
Iš pranešimų apie numatytų 
lėktuvų paskutiniame pusva
landy prieš katastrofų galima 
spręsti, kad lėktuvas tikrai ieš
kojo vietos tūpti. Kokios prie- 
žatys vertė lėktuvų tai dary
ti? Čia galimos tiktai dvi 
hipotezės: 1) lakūnai matė, 
kad benzinas baigiasi; 2) mo
toras tiek nepatikimai pradė
jo dirbti, kad jo sustojimas 
galima buvo laukti kiekvienu 
momentu.

Liepos mėn. 16 d. 23 vai. la
kūnai kaip žinoma praskrido, 
virš Stargardo, kuris yra at
stume 150 kilom, nuo Berlyno 
ir kiek galima buvo spręsti iŠ 
balso nuskrido šiaurės rytų 
kryptimi. * Bet šioje krypty 
,ie turėjo nutikti audringų 
orų su stipriu ,lietumi, kurs* 
vyravo Dancigo rajone. Pa
tilti virš audros lakūnams su
kliudė pasireiškęs aukščiau 
minėtas defektas, kuris nelei
do išvystyti reikalingo moto
ro galingumo. Smarkiai blaš
kant lėktuvų, filtro nešvaru
mai galėjo protarpiais visai 
slopinti motoro veikimų. La
kūnai praskridę apie 80 kilo
metrų Kauno kryptimi buvo 
iri versti dėliai viršminėtų 
priežasčių pasukti atgal ir 
skrido Berlyno link ieškodami 
nutūpimo vietų. Padėtis buvo 
kritiška, nės nakties metu ra
sti tinkamų nutūpimo vietų 
)uvo labai sunku, tuo labiau, 

kad nakties oro susisiekimo 
inija Berlynas —- Dancigas — 

Aaraliaučius šiais 
veikia jr apšviestų 
galima 
lyne.

buvo rasti

metais ne- 
aerodromų 
tiktai Bcr-

15—20 min. 
nakties lakūnai

pirmos va- 
buvo

ketu- 
bakuose 

dviejuose didžiuo- 
lėktuvo liemeny 
ir 27 skardinėse 
skridimo laikas 

katastro-
todel benzi-

2) Sunkiausia kelionės dalį 
įiedu atliko, tiksliai numatytu 
laiku.
' * , l- ‘ '' • 4

3) Katastrofa įvyko dėliai 
sunkių atmosferinių sąlygų, 
prie kurių prisidėjo motoro 
veikimo defektai.

Pasimirė Viola Radis

Penktadienis, spal. 20, 1933

PRANEŠIMAI
L. S. S. Chicagos Centralinės kuo

pos susirinkimas tsibug penktadie^ 
nyje, spalio 20 d., 7:30 vai. vak., 
Naujiena name. Nariai ir norintie- 
jie tapti nariais malonėkite atsilanky
ti ir draugus paraginti ateiti. Ran
dasi daug svarbių reikalų aptarimui.

Kviečia Valdyba.

CLASSIFIEDADS
...... .........................................  I. ■ Į II—-. UI. .........I ■ ......................................... .................

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

O’Meara, 26 m., iš Ncu 
k u riš*" petribtori ni u lėk-

Jack 
Yorko, 
tuvu padare 46 kilpas ore ir 
'tuo nustatė pasaplinį apsiverti* 
mų sklandytuvu rekordą.

Užvakar kai 6:30 valandų 
vakare, pasimirė Viola Badys 
(buvusio Lietuvos seimo atsto
vo p. Radžio duktė) 17 metų 
amžiaus. Pašarvota prie 1101 
W. 101 St., Beverly Hills.

Laidotuvės atsibus šeštadie
nį, spąlių-Octobfer 21 d. Palai
dotu bus Tautiškose kapinėse.

Laidotuvės, kuriomis rupi- 
naši graborius p. J.-J. Bagdo
nas, busiančios labai iškilmin
gos. Bus gerai žinomi daininin
kai p. S. Rimkus ir p-ia Ože- 
liene. Be to bus keletas lietu
vių kalbėtojų ir- teisėjas G. 
Gorman. Rep. 
I * ■ •

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Tie kurie turite pirkę morgičius iš 
buvusio Univcrsal State Banko, ant 
namo Halsted ir Archer Avė. Būti
nai atsilankykite penktadieny spalio 
(Oėtober) 20 d. 7 vai, vakare i 
Mark Whitc parko knygyną 30ta ir 
Halsted St.

Ten bus svarstoma, kaip butų 
geriausia apsaugoti jūsų inve.Mmen
tus. , — Komisija.

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

Gėlių Darželio Jaunuolių draugi
jėlės Bunco Party jvyks šeštadieny, 
spalio-Oct. 21 d.. 1983, Woodmano 
svet., 3253 So. Lime St. Pradžia 8: 
vai. vak. i

MORTGAGE BANKERS

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

GERAS per visus metus parda
vėjo darbas, patyrimą turintis gaus 
pirmenybę, *nors nebūtinai reikalin
ga. Ekpensai garantuoti, turi kalbėti 
angliškai. Atsišaukite prieš 10 v. 
ryto. 1339 W. 63rd St., * 1658 W. 
47th St... 4212 Archer Avė.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergina prie 
barbecue stand.o dirbti, kalbanti lie
tuviškai. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite

Tel. La Grange 5138

For Kent

Katastrofos apystovos
Katastrofa įvyko lėktuvui 

užkabinus medžių viršūnes le
kiant pilnu greitumu. Tų ga
lima spręsti iš nelaimės vietos 
apžiūrėjimo duomenų ir iš 
liekanų. Nelaimė įvyko lie
pos 17 d. 0 vai. 36 min., laikas 
tikrai galėjo būti nustatytas iš 
sustojusių laikrodžių (kaip 
jau buvo minėta lakūnų turė
ta keturi laikrodžiai, iš kurių 
vienas laike katastrofos ne
auštojo ėjęs, o kiti trys buvo 
sustoję). Oras nelaimės vie
toje buvo skridimo žvilgsniu 
labai blogas: lynojo lietus, 
žemi debesys, vietomis rūkas 
ir labai tamsu.

Soldino apylinkėse naktį iš 
16 į 17 liepos audros nebuvo, 
bet Dancigo rajone buvo aud
ringas oras su lietumi, kurio 
iškrito per naktį 27 mm. (So
dino apylinkėje tiktai 1 mm.)

Nelaimės prieiastys
Kalbant apie katastrofą Men

ka pirmiausia konstatuoti, kad 
lėktuvas nėra nukritęs iš auk-

Ištikinimui įtarimo dėl ben
zino trukumo surinkus ir iš
nagrinėjus visus duomenis ra
sta, kad:

a) Lakūnai buvo paėmę 
benzino ir alyvos apskaičiuo
tų kiekį dėl 44l/$ vai. skridi
mo, būtent viso 779 galonus 
benzino (2.940 litrų) ir 32 ga
lonu alyvos (121 litrų); ben
zinas buvo sutalpintas 
riuose sparnuose 
(900 litrai) 
se bakuose 
(1530 litrų) 
(510 litrų);
nuo pakilimo iki 
fos 37 v. 11 min 
no turėjo normaliai pakakti 1 
dar 7 vai. su virš; prileidžiant, < 
kad eikvojimas benzino ir bu
vo kiek didesnis negu numa
tyta, vis tiek neįtikėtina, kad 
galėtų įvykti tokia stambi 
klaida, tuo labiau, kad benzi
nas buvo sutalpintas atskiruo
se baksuose ir lakūnai lengvai 
galėjo pastebėti ar jo suvarto
jimas vyksta normaliai; — o 
jeigu butų buvę pastebėta, 
kad nakčiai benzino nepa
kaks, be abejo, lakūnai butų 
ieškoję tūpti dar prieš naktį;

b) po katastrofos benzino 
sparniniame bake rasta dar 
apie 50 literių benzino, kurio 
butų pakakę dar arti valan
dos laiko skridimui, o jeigu 
benzino po katastrofos ir visai 
nebūtų rasta, tai iš to vis vien 
negalima butų daryti išvados, 
kad benzino truko, nes ply
šus benzino bakams, aišku, 
benzinas gali ištekėti iki la
šui.

Išvadoje tenka konstatuoti, 
kad hipotezė apie benzino tru
kumų yra neįtikėtina.

Lieka galutinai paskutinė 
hipotezė — galimi motoro de
fektai.

Išnagrinėjus motorų aviaci
jos dirbtuvėse rasta, kad mo
toras mechaniškų defektų ne
turėjo — (išskyrus palaužymų 
įvykusių avarijos metu) sute
pimo taipogi netruko, alyvos 
filtrai švarus. Bet benzino 
filtras ir karbiuratorius rasti 
gerokai užteršti aliuminiaus 
rudžių, prisirinkūsių iš aliu
minių bakų, šia filtrų užter
šimas nebuvo pakankamas, 
kad motoras visiškai sustoti, 
veikęs, bet galėjo sukliudyt 
normalų motoro veikimų tiek, 
kad jis negalėjo dirbti pilnais 
apsisukimais. Tuo budu ga
vosi ne staigi kliūtis, bet pro
gresuojantis defektas.

Suglaudus visus turimus 
faktus ir panaudojant tas hi< 
potezes, kurios atrodo patiki 
minusiomis, katastrofos įvyk 
galima atvaizduoti sekančiai.

andos 
pastebėti virš Berlinchen, kur 

, ie padarė porų ratų. Gali 
uiti, kad virš Berlinchen jie

du paleido šviesos rakietų, 
tūrių buvo pasiėmę keturias 
štukas. , Persitikrinę, kad 
3erlinchene nėra aerodromo, 
jie skrido tolyn pietų vakarų 
ink. '33 kilometrų atstume 

nuo Berlinchen, iy tik 100 ki
lometrų iki Berlyno lakūnai 
pastebėjo ties kaimu Kubdam 
šviesesnę vietų, norėdami per
sitikrinti ar tai nėra tinkama 
vieta nusileisti, padarė labai 
žemai ratų, kuris buvo tra
gišku. Dėliai labai blogo ma
tomumo, tamsios miglos nak
ties, nuovargio, jie laike posū
kio palietė aukštėliau išsikišu
sias medžių viršūnes ir lėk
tuvas visu smarkumu kirsda
mas medžius nuėjo žemyn.

Jėga, su kuria lėktuvas susi
davė į medžius, buvo tiek di
dele, kad nėra abejonės, jog 
tai atsitiko, ne laike vykdomo 
tupimo, bet laike skridinio ap
sirikus aukšty.

Kartu reikalinga atmesti, 
<aip visiškai prasimanytų, ka
tastrofos priežastį, kad lakū
nai esu pašauti, nes

1) gydytojų specialistų pra
nešimu (pulk. Oželio pridėtas 
laiškas), lakūnų kūnuose ne
rasta jokių pašovimų žymių ir 
icndrai pėdsakų, kurie duotų

.............. ... .... . ............ .... .. *. . ... 
pagrindo kokiems nors įtari
mams apie pašovimų.

2) Katastrofa įvyko 33 
kilom, nuo Berlinchen, prie 
kurio buk pašpvimas esąs įvy
kęs, taigi ir pats lėktuvas, bū
damas sugadintai, nebūt ga
lėjęs tiek praskristi, bę to, 
lėktuvo svarbiausiose dalyse, 
pristatytame motore, benzino 
r alyvos bakuose nėra jokių 

apšaudymo pėdsakų.
Sutraukiant akto išvadns 

constatuojama:
1) Lakūnai kapitonas S,, 

Darius ir S. Girėnas-buvo pil
iai pasiruošę atlikimui suma
nyto žygio; techniškos parink
tos priemones buvo taipogi 
Šiam žygiui tinkamos.

REAL ESTATE
Biznis .pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PAStRENDUOJA Storas su galiū
no fikčeriais, 1715 W. 46 St. taip
gi štorelis 4601 So. Hermitage Avė. 
Tinkamas dėl bile kokio biznio. At
sišaukite John Karnelski, 4601 So. 
Hermitage Avė.

RENDON 4 šviesių kambarių fla- 
tas, naujai išdekoruotas $11.00, 6 
kambariai — $17.00. Atsišaukite 

' 1534 S. Central Park Avė.

Geri, šviežus pro
- dūktai

Kiekviena šeimininkė 
yra užinteresuota maistu, 
priseina nusipirkti. Ne 
cainos turi būt prieinamos, bet mai
sto produktai turi būt geri ir švie
žus.

Todėl tie, kurie perka maistą 
“Midvvest Stores” sankrovose, gali 
būt užtikrinti, k*d jie visuomet gau
na kuo šviežiausi maistą. Maistas 
šitose sankrovose yra superkamas 
tokiu metodu, kad jis ilgai nebūna 
vienoj vietoj. Kiekvienas “Midwest 
Stores” sankrovų savininkas yra pa
tyręs groserninkas, kuris žino koks 
maistas jo apielinkėj greit parsiduo
da. Jisai užsisako ji iš savo ware- 
house ir greit jį išparduoda.

Kita priežastis, kodėl nauji ir 
šviesus produktai visuomet gaunami 
“Midwest Stores” sankrovose yra ta: 
Visas tos krautuvės gauna produk
tus iš nuosavios kooperatyvės ware- 
hoUses. Ši warehouse kasdien gau
na vagonus ir vežimus visokių mai
sto produktų, kuriuos atgabenama 
tiesiog iš dirbtuvių ir manufaktūrų. 
Paskui visas tas maistas greit iš
dalinamas po visas “Midwest Stores” 
sankrovas.

Taip greit ir gerai visa ši prista
tymo ir padalinimo sistema veikia, 
jog namų šeimininkė išsiverda sa
vo namuose kavą, kuri tą patį rytą 
buvo kepinta ir supakuota.

šios dienos laidoje telpa “Midwest 
Stores’’ sankrovų skelbimas. Vie
nas iš svarbiausiu pirkinių yra “Mid- 
west” kava. ši kava yra atsargiai 
sumaišyta ir moksliškai kepinta. 
Didžiausias atsargumas yra varto
jamas jos supąkavime, kad aroma 
ir šviežumas nepasimestų, čia bus 
geriausias įrodymas, kad geras, švie
žias maistas visuomet bus skanesnis.

Didelė dauguma produktų reika
linga, kad pprupinus 300 krautuvių. 
Juo budu kostumieriai gali gauti pi
gesnes kalnas, nes pačiam grosernin- 
kui tas maistas pigiau apseina. Tos 
sutaupos, kurios padaromos dėl di
deles supirkinėjimo galės, perduoda- 
dam kostumieriams. Pasinaudoki
te!

perka maistą

L urnished Rooms

su

St.

CLASSIFIEDADS

MADOS MADOS MADOS

mtttj

su visais 
šeimynos. 
Telefonas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

111
*

be abejo 
kurį jai 
tik, kad

Prisirašykite j mnių spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Petcr Con ra d
Fotografuoju josų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted

(Jansen Srnd.)

Res. 730 W. 62nd
Tel. Englevrood 5840

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbta# per* daug metų, 
biznis randasi Marųųette Mannor, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 38.

ANT RENDOS kambarys dėl te- 
notos poros ar pavieniems.

2510 W. 47 St.

OKSAS EXPRESS’
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50: Hackin'g $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS
2649 We^t 43rd Street KAMBARYS ant rendos 

patogumais prie mažos 
4357 So. Washtenaw Avė. 
Lafayętte 1329.

—O—

2888

3198
........

' ; Y f; . , . ... . . ,, .
Žiurstas ir kepuraitė, iš batisto arba perkalio 

Ij.
Kautas — platus ir dabar labai mėgiamas.

Mieros ........

-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Ncriam„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, UI 
Prie Normai St.

Pbone Vistory 3486
NAMŲ SAVININKŲ ATYDA!

Musų biuras suteiks patarimus namų ta 
/ininkams»reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų (r 
cendauninkų reikalais. Męs neturime sky*. 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro' Cbicagojt.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs <*same jau šiuo adresu virš 40

PARŠIDUODA bučernė ir groser- 
ne, biznis išdirbtas per daug metų, 
pardavimo priežasti patirsite ant 
vietos. 1158 W. 59 St.

PARDAVIMUI puikiai ir pilnai 
įrengtas restaurantas. Nebrangi 
kaina, gera apifelinkė.

3457 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba priimsiu i pu- 
^ininkus i aludės bizni, vienai mo- 
terėi persunku.

3141 So. Halsted St.
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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. z 
Tel. Victory 4965

Tci. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant Vietos 

Nuvežam? ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA vištų farma 7 my
lios nuo Chicagos, 200 vištų, 10Q 
ančių, 1 karvė, kiaulė, visi įrengimai 
dėl vištų auginimo. Renda pigi, 
kas norite gyventi ant tyro oro at
sišaukite greitai, nupirksite pigiai 

4503 Fishermen Terrace 
, . Lyons, III.

arba dėl informacijų 
3352 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU farma 120 akerių že

mės su gyvuliais ir mašinomis ant 
namo mieste.

716 W. 22 St.Educational
Mokyklos

LEGAL TRAINING 
that ąualifies the lawyer to appear
in court eųually ąualifies the Busi
ness executive to remain out of court.

Young executives today wljio are 
sure of their Future, have legal 
training.

Examine the uniąue Single Text 
System which so distinguished the 
Chicago Law School.

Today — Now.
Phone, write or call for catalog 

with the Simrie Text System Students 
may enrol at any tinie Day and 
Evening Classes.

CHICABO LAW SCHOOL
14 E/ Monroe St.. Tel. State 6143

V , ' ' i

Real Estate For Sale
_ bJamai-Žemė -P»r<laviĮnuį

PARDAVIMUI namas su bučerne 
labai pigiai, geroj vietoj Brighton 
Parke. Turiu greitai paleisti, nes 
du bizniu negaliu laikyti, arba mai
nysiu ant pnvatiško namo.

J. Pį’ROYAL BLUE STORE 
2942 W. Pershing Rd.
|—-r?-—f—

PARDAVIMUI dvi biznio' praner
tos 2 Storai, bargenas 4J34-36 Ar
cher Avė. taipgi Storas 4353 Archer 
Avė. Darykite savo pasiulijimą. Pa
šaukite J. D. Republic 2929.

J

3198 —žiurstas ir kepuraitė, iš batisto arba perkalio. Galima gauti 
visokio didžio.

2887 — Kautas — platus ir dabar labai mėgiamas. Jis lengva pasiu; 
dinti, jeigu kam toks rūbas tinka. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

‘ 2888 — Mergaitei suknelė su trumpu kautu. Jūsų dukrelei jisai be 
abejo patiks. Jeigu pačios rūpestingai parinksite. j^trijolą ir gerai pa
siūdinsite, tai ne tik bus džiaugsmo, bet ir sutaupysite pinigų. Sukirptos 
mieros 8, 10, 12 ir 14 Pietų amžiaus mergaitėm

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

1,1,1 1 .........................

NAUJIENOS Pattem Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų it prašau at

siųsti man pavyzdį No......................

per krūtinę

(Miestas ir valst.)

«*

Ji ' (Vardas ir pavardė)
.............

(Adresas)
* •'

v v
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