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Sena motinėlė, sesu- 
. Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų

Aviacijos diena bus lapkričio 
12 d. Lakūno James-Janu- 
šausko pasitikimui rengia
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prie Berlyno trau- 
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Neužmirškite savųjų Lietuvoje . 
te, broliukas f . 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Nedėldleniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Aukso kaina Ameri
koj pakilo iki $31.54
Aukso kaina pakelta ,k^d pasi

vyti Londono kainą. Pakils 
ir prekių kainos

CLEVELAND, O., sp. 26. — 
‘ nors dar tik 

kad nau-1 aP^e ^0 mėtą* amžiaus, bet at
rodo jau senas žmogus. O tai

The First and Greatest Lithuaman Daily ih America ^NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New®

as second-clas# matteri March 7, 1914 at the Post Office ®t GMcffigofi M*
o amdter Slh® Act of Marcfa 80 1879

i* The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Lydimas dviejų palydovų jis išvyko į Wa 
shingtoną. Visa jo kelionė i 

Ameriką slepiama
MASKVA, sp. 26. — Sovietų 

užsienio reikalų komisaras Ma
ksim Litvinov šiandie išvyko iš 
Maskvos į Wahingtoną, kur jis 
tarsis su prezidentu Roosevel- 
tu dėl Amerikos pripažinimo 
sovietų Rusijos.

Litvinov išvažiavo iš Mask
vos paslapčia, nes jis norys ke
liauti Amerikon incognito.

Ji privatinis vagonas 
prikabintas 
kinio. Jis 
vą.

Tik keli 
žemesnieji
misariato valdininkai, palydėjo 
jį i stotį.

Su Litvinovu kartu keliauja 
į Ameriką C. Umianski, užsie
nio žinių šefas ir Ivan A. Di- 
vilkovski, sekretorius užsienio 
reikalų kolegiumo.

Litvinovas atsisakė suteikti 
kokių nors žinių apie savo ke
lionę, kokiu keliu jis keliaus ir 
kada tikisi būti Washingtone. 
Jis sėdo traukiniu tuoj prieš 
vidurnaktį. Jo vagono langai 
buvo užtraukti, kad nesimaty
tų kas yra jo vagone. Prieš 
išvažiuojant Litvinov porą co
lių pakėlė užlaidą, žvilgterėjo 
per plyšį į stotį ir tuoj vėl lan
gą užtraukė.

WASHINGTON, sp. 26. — 
Valdžia šiandie pakėlė aukso 
kainą 18c ir dabar už vieną un
ciją aukso moka $31.54.

Tą pakėlimą aukso kainos 
privertė pakilimas aukso Lon
dono biržoje, ku‘r aukso kaina 
žymiai pakilo per naktį, o 
Jungt. Valstijos yra nusista- 
čiusios už auksą mokėti dau
giau, negu mokama pasaulio 
aukso biržose. Už au'ksą mo
kama 90 dienų notomis Re
konstrukcijos Finansų Korp.

Perkamas yra tiktai nau
jai iškastas auksas ir tai iš
kastas Jungt. Valstijose.

Supirkinėjant auksą ir 
kant^už jį augštą kainą, 
džia tikisi pakelti prekių
įas, nes augštos atfkso kainos 
zeiškia žemesnius pinigus. To
lei valdžia mano, kad ant kiek 
atpinga pinigai, ant tiek 
kils prekių kainos. Kada 
nos iškils iki užtektino, 
džios nuomone, laipsnio
tada pinigų vertė bus stabili
zuota, galbūt tik apie pusę pir
mykštės dolerio vertės. Dabar 
gi doleris bėra mažiau kaip 
65c.

Biržų parodą aplankė 
10,000 žmonių

AVIACIJOS DIENA 
BOSTONE

Albert Sarraut su 
darė naują Fran

cijos kabinetą

NRA atmetė naujo 
sios angliakasių uni 

jos reikalavimus

Amerikoje prohibicija dar nėra panaikinta, bet jau spar
čiai dirbama, kad prisigaminti užtektinai svaiginamųjų gėri
mų, taip kad jų netruktų kai prohibicija bus visai panaikinta 
pradžioj gruodžio mėn. štai Scobeyville, N. J., dirbtuvei! obuo
liai gabenami vežimais. Iš tų obuolių gaminama obuolių brande. 
Dešinėj — kongresmanas Sutphin iš N. J., žiuri kaip mašina 
korkuoja bonkas su obuolių brande. ' ;

PARYŽIUS, sp. 26. — Ofi
cialiai paskelbta, **kad senato
rius Ąlbert Sarrąųt ^ patapo 
Francijos premieru ir sudarė 
naują kabinetą, į kurį įėjo ir 
keli senieji ministeriai, tik jau 
kitose vietose.

Tarp senųjų ministerių yra 
buvęs premieras Daladier, kuris 
dabar bus karo ministeris; btf- 
vęs užsienio reikalų ministeris 
Paul-Bancour liko teisingumo 
ministerių; Bonnet ir toliau pa
siliko finansų ministerių, pasi
liko ir keli kiti senieji minis
teriai. Buvęs karo ir laivyno 
ministeris Sarraut dabar bus 
premieras ir užsienio reikalų 
mnisteris.

CHICAGO.—Harold Turner, 
30 m., iš Chicago Heights, per 
kiek laiko dirbo Dominic Cuda, 
40 m., gasolino stotyse, irgi 
Chicago Heights, bet paskui už
sidėjo savo gasolino stotį, ku
ri darė ^nemažą konkurenciją 
buvusiam samdytojui. Vakar 
Turner atėjo pas Cudą atsiimti 
savo skolos ir kai kurių jam 
priklausančių dalykėlių. Kilo 
ginčas dėl biznio ir Cuda pa
stėręs revolverį vietoje nušo
vė Turnerį. Cuda pasidavė po-

WASHINGTON, sp. 26.
Industrinė administracija 
metė pasiūlymus, kuriuos 
davė naujoji Illinois angliaka
sių unija—Progressive Miners, 
atsakydama į NRA 
Richberg sutaikymo 4

Richeberg pridūrė, kad NRA | ePb^ Weaver 
griežtai stovi už tai, 
josios ir senosios unijų gin
čas butų perduotas nacionalei ^e^°» kad jis už žmogžudys- 
darbo tarybai išspręsti. ^ę, kurios jis nebuvo papildęs,

 ? liko nuteigtas mačiai. 22 
w-r • • 1 1 •______ 1' mėnesius $8 išbu'Vp mirtaė'š ka-Nlisigmklavimo Ron- meroje ir jau penkis sykius jį 

fd*CHCiia vcl rengėsi nužudyti elektros kė. J I . ' dėj, bet kiekvieną kartą pas-
niltrailKta kutinę minutę gubernatorius jo

—--------- egzekuciją atidėdavo. Pagalios
GENEVA, sp. 26. — “Steer- liko surastas jo nekaltumas ir 

ing” komiteto nutarimu, gene- jis kalėjimo liko paliuosuo- 
ralinės komisijos nusigfnkla- tas. Cuyalioga pavieto komi- 
vimo konferencijos susirinki- sionieriai nutarė užmokėti jam 
mas atidėtas iki gruodžio 4 d. $12,000 kaipo atlyginimą už 

  tokį ilgą kankinimąsi mirties 
Ir Mussolini persi- ram®r,oje- Nutarti Jai niiterS’ _ _ ].------------------bet Weaver pinigų dar negavo
eme pasaulines re- ir nežino kada juos gaus, nes 

voliuciios idci<l pavieto iždas yra tuščias ir jis 
J J • pinigų išmokėti negali.

f I
RYMAS, sp. 26. —Mussolini , ____________

kalbėdamas fašizmo vadams _
pareiškė, kad fašistinė revoliu- Atstatė seną Salem 
cija iš nacionalės revoliucijos rmpch4i
vystosi į pasaulinę revoliuciją.' llllUoltll

Tie vadai buvo susirinkę iš
klausyti instrukcijų dėl 12-tų 
fašizmo metų, kurie prasidės 
spalio 29 d.

Kadangi fašizmas pasidarė 
pasauliniu judėjimu, sakė Mus
solini, tai ir iŠ fašizmo vadų 
reikalauja stropesnio pareigų 
ėjimo ir uždeda didesnę atsako
mybę.

at. Penkis sykius mir 
p«-1 ties šešėly-gaus 

$12,000

Prapuolė Western 
Electric Co. 
viršininkas

CHICAGO. — Užvakar pa- 
(slaptingai prapuolė vienas 
Western Electric Co’ viršinir.*- 
kų, John H. Kasley, 53 m., 
inspekcijos, superintendentas, 
išdirbęs toje dirbtuvėje 30 me-

Jis 
prie dirbtuvės 
įėjo į dirbtu- 
kad ir Kasley 
savo automo- 

gi turėjo 
konferencija,

Gal ir Vengrija at 
naujins ryšius su

■ -Rusija’ •'

SALTILLO, Miss., sp. 26.— 
Penki žmonės —tėvai, brolis, 
sesuo ir draugas liko užmušti 
ir viena 14 m. mergaitė gal 
mirtinai sužeista, traukiniui 
užgavus jų automobilį.

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

Apsiniaukę ir biskį šalčiau.
Saulė teka 6:15, leidžiasi 4:-

Lietuvis užmuštas 
automobiilo

CHICAGO.—Petras VeMušis, 
68 m. amžiaus, gyvenęs 12235 
S. Green St., Calumet Park, li
ko suvažinėtas ir užmuštas au
tomobilio prie J24 ir Halsted 
gatvių. Jį suvažinėjo Edward 
Kelly, 10006 Walace St., Fem- 
wdod.

SUDEGS SANKROVOJ

EAGLE RIVER, Wis., ap. 26. 
—Mrs. Diek Budde žuvo gais
re, kuris sunaikino jos vyio 
gėlių sankrovą

NEW SALEM, III., sp. 26.— 
šiandie su didelėmis iškilmė
mis, kuriose dalyvavo guberna
torius Horner ir daug kitų žy
mių žmonių, liko atidarytas 
atbudavotas senas New Salem 
miestelis, kuriame Abraham 
Lincoln praleido savo jaunys
tę. Čia jis dirbo klerku* san
krovoj, buvo pašto viršininku, 
nesėkmingai bandė verstis pre
kyba, taipgi buvo matininkas 

į ir laivų vairuotojas, čia užsi
mezgė ir jo pirmas romansas 
su karčiamninko duktere Ann 
Rutlegė, kurios ankstyva mir
tis nuliudino Lincolną visam jo 
gyvenimui.

| Miestelis atstatytas tokis ko
kis buvo Lincolno laikais, tu* 
rys 18 medinių bakužių. Jis 
bus dalis New Salem valstijos 
parko, kuris yra pašvęstas Lin
colno atminčiai.

r ht- ?Jis ąt'važiaVoĄ į dirbtuvę’ kar- 
:tuz su McNutt,nQueensboro, N. 
J., dirbtuvės manažeriu. 
paleido McNutt 
vartų. McNutt 
vę, manydamas, 
ateis, pasistatęs
bilių. Dirbtuvėje 
būti viršininkų
kurioj turėjo dalyvauti ir Kas
ley. Bet Kasley neatėjo.

Vakar jo tu’ščią automobilių 
rado prie Cottage Grove Avė. 
ir Ridge Rd., arti Homewood. 
Jokių pėdsakų nesurasta. Da
bar yra ieškomi visi apielinkės 
miškai.

Rado Kasley lavoną
' Neužilgo po to kaip tapo su
rastas John H. Kasley auto
mobilius, netoli tos vietos, tan
kiuose krūmuose rastas ir jo 
lavonas.^ Gerklė ir rankų rie
šai supiaustyti, čia gat gulėjo 
ir peilis. Spėjama, kad jis 
pats nusižudė ,nors priežasties 
žudytis niekas nežino.

VIENNA, sp. 26. —Vengri
ja, ktfri nesenai pasirašė su 
Turkija nepuolimo,, ir arbitrai- 
cijbs sutartį, pradeda ne su to^ 
kia baitne žiūrėti i sovietų Ru
siją ir galbūt ji neužilgo už
megs su Rusija diplomatinius 
santikiuts ,kurių ikišiol Vengri
ja labai bijojosi.

Prie to skatina ir tai, kad ir 
Jungt. Valstijos rengiasi pri
pažinti Rusiją. Be to Rusija 
pereitą vasarą padarė nepuo- 
imo sutartis su pasienio vals
tybėmis, taipgi čechoslovakija, 
Rumunija ir Jugoslavija. Tas 
labai padidino Rusijos presti
žą centralinej Europoj.

BINGHAMTON, N. Y., sp. 
26.—7 žmones, kurie linksmi ir 
juokaudami važiavo į gimta
dienio pokilį, prigėrė Susąute- 
hanna upėj, j'ų automobiliui 
paslydus ir nusiritus į upę.

žuvo Jacob Lord, jo žmona, 
trys ją vaikai, Avis Houston, 
14 m. ir Elsie Eldred, 14 m. 
mergaitė, kurios garbei poki- 
lis buvo rengiamas.

MADRIDAS, sp. 26.— Poli
cijos apsauga liko sustiprintąjį 
kad sustabdyti streiko sumiši
mus, laike kurių jau trys žmį* 
nės liko užmušti.

Uždarė universitetą
BERLYNAS, sp. 26. -- Iš 

Varšavos gauta žinia, kad Var
duvos universitetas, delei ptiuš- 
tyriių tarp pilsudskįninkų ir 
opozicijos grupių, liko užda
rytas neaprybotam laikui

■t R'i ®

BIRŽAI.—Rugsėjo 18 d. Bir
žuose įvyko žemės ūkio paroda. 
Į parodą buvo užregistruota 
daugybė gyvo ir negyvo inven
toriaus, žymiai daugiau kaip iki . 
šiol buvusiose parodose. Su sa
vo gaminiais ir vėliavomis da
lyvavo įr jaunieji ūkininkai ir 
koperatyvai. Ypač gražiai pa
sirodė pieninės pastačiusios iš 
900 bačkučių (vienos savaitės 
Biržų rajono pieninių sviesto 
gamyba) didelius Gedimino 
stulpus. 11 vai. buvo oficialiai 
atidengta paroda. Parodą ati
dengė žemės ūkio ministerio 
vardu ž. u. departamento direk
torius p. A. Vienožinskis. Su
važiavo daug tūkstančių žmo
nių iŠ viso apskrities. Tą dieną 
keliai didesnieji einą iš Biržų 
miesto buvo važiuotais ir pės- 
čiais užtvinę. Parodą aplan
kė apie 10,000 žmonių, tačiau 
tą dieną į Biržus buvo suvažia
vę, gal ir daugiau. Tą pačią 
dieną Pasvaly turėjęs įvykti 
turgus buvo veik visai tuščias. 
Parodos pasisekimas nepapras
tas.

Viena, kas dar' pažymėtina, 
parodai davusio šiek tiek įvai
rumo, tai ekstra parodai išleis
ti 4 pusi, koperacinio turinio 
ir laikraštis—“Parodos Lapas”, 
šis-laikraštis buvo dalinamas 
visiems parodos lankytojams 
veltui. Tai naujiena ir mala 
parodai sensacija^—----

Ir pačioje parodoje buvo jau
čiama labai daug gyvumo, lenk
tyniavimo tarp parodoje daly
vaujančių firmų. Reklama bu
vo nepaprastu tempu išsivys
čiusi. Dalyvavo keli mui’o 
fabrikai, saldainių ir kt. Gau
sus buvo namų prarhonės sky
rius.

Parodos ekspertų komisijos 
pirmininku buvo agr. P. Varia- 
kojis. Išdalyta daug pagyrimo 
lapų ir piniginių dovanų per 
3,000 lt. Parodos lankytojams 
dėl nenuobodžiavimo per spe
cialiai įrengtus garsiakalbius 

1 buvo transliuojama muzika.

Milionierius McCor- 
mick vėl bėdoje

i į ■

ČHICAGO. — International 
Harvester Co. galva, milionie
rius Harold F.' McCormick, ku 
ris keli metai atgal atsiskyrė 
nuo savo žmonos Edith Rocke f 

feler McCormick (jau jnirusi) 
ir apsivedė su* lenke dainininke 
Ganna Walska, bet ir nuo jos 
kiek laiko atgal atsiskyrė, da
bar susilaukė naujų nesmagu
mų—vis dėl moterų. Tūla Mrs. 
Rhoda Tanner Doubleday iŠ 
New Yorko patraukė jį teis
man, reikalaudama $1,500,000 
atlyginimo už sulaužymą priža
do ją vesti. Girdi, jis laiškais 
ir žodžiais prižadėjęs ją vesti, 
bet to prižado neištesėjęs ir 
ant tiek “pažeidęs” jos širdį, 
kad reikia mažiausia pusantro 
miliono dol. tą žaizdą užgydyti.—
Amerika gelbės Vo
kietijos tremtiniams. | --- X----

WĄSHINGTON, / sp. 26. — 
Valstybės sekretorius Hull pra- 
nešįtautų sąjungai, kad Jtfngt. 
Valstijos priims jos pakvieti
mą prisiųsti atstovą į komi
siją, kuri gelbės pabėgėlius iš 
Vokietijos. /

SO. BOSTON, Mass. — So. 
Bostono lietuviai, kad arčiau 
susipažinti su lakunu Juozu R. 
James-Janušausku ir paremti 
jo žygį—nuskristi iš Amerikos 
į Kau*ną, ruošia didelę Lietuvių 
Aviacijos Dieną sekmadieny, 
lapkričio 12 d. Aviacijos dienai 
yra paimtas Metropolitan Air- 
port (Norwood-Canton, Mass.), 
kur ir Dariaus-Girėno diena 
buvo.

Dieną prieš tai, šeštadieny, 
lapkr. 11 d., didžiausioj svetai
nėj lietuvių distrikte—Munici- 
pal Building (Teismo Rumuo- 
>e) bus didelis balius ir šokiai 
pasitikimui lakūno James-Ja- 
nušausko.

Kad visą tą darbą sekmin- 
ai pravesti yra organizuoja

mas nepartinis komitetas, ku
zio susirinkimas įvyks spalio 
27 d. Dabar veikia kiek siau
resnis komitetas, bet norima 
iarbą taip praplėsti, kad j ko
mitetą į eitų 
tovai, kurie 
m lietuvių 

skridimui.
Reikia pasakyt , kad bosto- 

.iečiai ir apielinkės lietuviai 
James-Janušausko skridimui en- 
.uziastįškai pritaria ir jį remia. 
Reikia tikėtis, kad jie dar karš-

Unė Babickaitė išvyko 
Paryžiun

KAUNAS, sp. — šiandien 
priešpiet Derulufto bendrovės 
lėktuvu išskrido Berlynan Pa
ryžiaus teatrų artistė Unė Ba- 
bickaitė — Unė Baye. Iš Ber
lyno ji vyks Paryžiun. Unė 
Babickaitė . Lietuvoje viešėjo 
apie tris mėnesius.

WASHINGTON, sp. 25. — 
Gautas formalis Idaho valsti
jos ratifikavimas prohibicijos 
atšaukimo. Idaho yra 28-ta vals
tija pibhibicijos atšaukimą ra
tifikavusi. 

I

BISMARK, N. D„ sp. 26. — 
Pirmą kartą. North Dakotos is
torijoje tapo išduotas pirmas 
laisnis pardavinėti 3.2 nuoL 
alų. N. Dakota visą laiką nuo
įsikūrimo 1889 m., buvo sausa, jokio darbo.

žins su pačiu lakunu ir pama
tys jį skraidant ore, darant ja
me visokiausius šposus, kokius 
gali padaryti tik patys gerieji, 
labiausia patyrę lakūnai.
šį sekmadienį James-Janušaus- 

kas bus Scrantone
Šį sekmadienį, spalio 29 

Lietuvių Aviacijos Diena, 
lyvaujant lakūnui Juozui
James-Janušauskui, buts Scran- 
ton, Pa., apielinkėje—Moscow 
Airport, Moscow, Pa., 10 my
lių nuo Scrantono.

Be paties James-JanuŠausko
dalyvaus ir kiti lakūnai, kurie 
parodys ore nuostabiausių da
lykų. Taipgi tie, kurie norės 
paskraidyti si? lakūnais, galės 
tą padaryti, nes bus užtekti
nai gerų lėktuvų vežiojimui pa- 
sažierių.

Pradžia 1 vai. po piet. Visi 
Scrantono ir visos apielinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
šioje aviacijos dienoje ir susi
pažinti su lakunu James-Janu- 
šatfsku, kuris ateinantį pavasa
rį’ruošiasi plasnoti per platųjį 
Atlantiką j tėvynę Lietuvą, kad 
baigti Dariaus-Girėno žygį ir 
išpildyti jų paliktą testamen-

NEW YYORK, sp. 26.— Ak- 
torė Edwina Booth, užvedė by
lą ir pareikalavo $1,000,000 at
lyginimo iš Metro-Goldwyn-Ma- 
yer paveikslų kompanijos už 
prarastą sveikatą gaminant Af
rikoje paveikslą “Trader Hom”. 
Sugryžusi iš Afrikos ji visą 
laiką serga ir nebegali dirbti

’739 SO. HALSTED ST. T*4. ( anai
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
f IM<

Reįaktoriųs: P. gARGĮS,
43 Strausą Street, N. S. Pittsburgb, Pa, Tol Pairta 0493

. inp* ” v . ‘o-
Administratorius: STASYS BAKANAS, 
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MARGUMYNAI savo moters užmušime, — tei
smas išneš savo nuosprendį.

Darbininkų vado mirtis.
Plačiai žinomas ir mylimas 

darbininkų, vadas Pph’e P. J. 
McGrath mirė.

P. J. McGrath per 22 metus 
buvo vice-prezidentas “Amal- 
gamated Association of Street 
and Electric Railways Em- 
ployes of America” ir sekreto
rium - 
Union”.

P. J. M. pasižymėjo kaipo 
nuoširdus darbininkų draugas 
ir vadas. Per visą savo gy
venimą jis dirbo su darbinin
kais, vėliau juos atstovavo jų 
įsteigtose unijose. Jam mirus, 
liūdi visi Pittsburgho 
pratę darbininkai.

Iš UCTVVIŠKO 
VEIKIMO

Jtete Viekšyišfy's Pauįė

IR. kM«- Vąhdk®» B- Kil" 
neris, 20. Kisnerienė, 21. Ra-, 
jąus.kaįtė, 22. Vakarius, 23. 
Kazlauskas, 24. Lapeika, 25. 
Bačėnas, 26. Leliosiu.

Nutarta sekantį susirinkimą 
laikyti spalių 30 d. 8 vai. vak. 
L. Mokslo dr-jos svet. Susi
rinkimas tapo uždarytas 12 v. 
naktį.

gianią ąvtaųm diw PW 
burgjię ir ąpte transatlanti 
nį Janušausko skridimų į Lie

visi diįsmteji ittikr 
raščiaį Pghte m. 
plakai išgarsinti rengiamųjų 
aviacijom dięPft Pgh’o.

“Central Labor

lĮ-rajatn transatlantiniam, sk
ridimui rengti ll-sis dr-jų 
atstovų ir komitetą susinu- 
kimas.

„o—
Lakūnas Janušauskas Pitts-

susi-

Tarptautinis sekretorius naci- 
ona lės Mainierių Unijos 

deportuojamas.
Frank Rorich, tarptautinis 

sekretorius N. M. U. apeliaci
jos teismo — “circuit court” 
of Appeals” sprendimu, kaipo 
nepageidaujamas asmuo, kėsi
nantis nuversti J. V. valdžią* 
deportuojamas jo gimtinėn— 
Jugo-Slavijon. Nors F. B. yra 
padavęs kitą apeliaciją “Uni
ted States Supreme Court”, 
tačiau mažai vilties pirmesąaio 
sprendimo pakeitimui.

Ona Val

Jaunieji socialistai pagerbė 
savo vadą

National Executives of the 
Young People Socialist Lear 
gue savo suvažiavime, kuris įr 
vyko sekmadienį, spalių 22 d. 
dalyvauja Morris Hillųuit so
cialistų vadui pagerbti pami
nėjime, kuris įvyksta Y. M. & 
W. H. A. name. .

Paminėjime kalbės žymus 
kalbėtojai, jų tarpe: Louis 
VValdman iš New Yorko, Pat
ruk Fagan iš Pgh’o, Centrali- 
nės darb. unijos atstovas ir 
Aaron Levenstein nuo 
nųjų socialistų lygos.

Spalių 23 d- 8 y. v. L. Mok
slo dr-jos, svetainėje įvyko dr- 
jų atstovų ir komiteto posėdis, 
surengimui aviacijos dicųo^ 
Pittsburghe.

Susirinkimą ą|įdarč pirm, 
Sį. Bakanas.

Dalyvavusieji delegatai ir 
komiteto nariai užsiregistra
vo sekamai:

1. Nuo jaunimo dr-jos — 
‘‘Naujoji Aušra 
kapskaitė.

2. Lietuvių Vaizbos butas — 
J. Tamkevičįus ir Ąd. Mųrčiur 
teilis,

3. SLA. 90 kuopa — Kazys 
MiRer ir St. Bakanas.

4. SLA. 353 kuopa — Povi
las Dargiu ir Gert. Dargienė.

5. — L. Radio kliubas — C. 
J. Milius, J. Karuža ir Jonas 
Kazlauskas.

6. L. Mokslo Dr-ja — A. 
Vainorius, Samulevičius, La
peika, Zelionis.

7. Pavieniai veikėjai — Dr.
J. Baltrušaitienė, kunigas Va- 
ladka, Juozas Baltrušaitis, A. 
Bačėnan, P. Kisneris, Ed. Bal
trušaitis, G. Rajauskaitė, t*K. 
Lelipšįs. >

Deleg. užsiregistravus eita 
prie patiektos dienotvarkės 
svarstymo. Dienotvarke buvo 
didelė ir plati.

Svarbesnieji tarimai —Išrin
ktos šios komisijos — 

Lakūnams, priimti konii-

jau-
sija.

2.

"Margumynais'* įdomaujasi.
“Pgh’o N.” malonu pažymė

ti, jog musų margumynų sky
riumi susiįdomėjo ir Lietuvos 
spauda, nes teko 'patėmyti 
“Lietuvos Žiniose” ištrauką iš 
musų “Marg. skyr.”

Kunigas Vipartas teisme.
Tautinės parapijos kunigas 

Z. Vipartas tapo keletos pa- 
rapijonų patrauktas teisman 
už beverčių čekių rašymą. 
Teismas įvyko prie '“Justice 
of the Peace”, teisėjas pasiun
tė bylą aukštesniam teismui.

Parapijos komitetas Užvedė 
atskirą bylą prieš kun. Vipar- 
tą, reikalaudamas prieš kun. 
V. “injunetion”. §i byla buvo 
svarstoma “Common Picas 
Court”, tačiau bylos papildy
mui, tapo atidėta. Papildyta 
byla bus neužilgo svarstoma.

Kaltina žmogžudyste?
Edward«s McDade, 24 metų 

amžiaus, gyvenantis Charles 
St. N. S. yra kaltinamas dėl 
įvykusios jo moters mirties.

Praeitą savaitę pit E. Mc
Dade su stivo žmona išvažia
vo savu automobilį pasiva
žinėti. Grįžtant namo, jo mo
teris buvo sužeista, vėliau mL 
rė iš automobilio iškritus ar 
išmesta.

Valdžia kaltina McDade, jog 
d ją turėjęs saittykips su ne? 
I pilnamete |7 melui amžiaus 
M.K/iDanahey iš' Carnegie, 

• PaPMr5 todėl norėdamas atsi
kratyti savo žmonoj; dviejų- 
vaikų motinos, išstūmęs ją iŠ 
tautomoEllio ir dėl skaudaus
MJ

Ar 'pll. McDa yrą kaltas

Spaudos komisija. 
Koncerto komisija. 
Parodos komisija.

Nutarta sekmadienį lapkr. 
26 d. surengti visuotiną paro
dą nuo L. Mokslo dr-jos na
mo tiesiai į aviacijos lauką — 
Betties Field. šiai parodai or
ganizuoti išrinkti kompeten- 
tiški asmenys — L. Radio kl. 
pirmininkas C. J. Milius ir 
graborius Adomas Marčiulai- 
tis.

Koncerto komisijon išrinkti 
daugumoj muzikantai, todėl 
muzikalė sritis bus tikrai, pui
ki.

Spaudos komisiją sudaro 
asmenys plačiai susipažinę ir 
bendradarbiaują amerikiečių 
ir lietuvių spaudoje kaip jau 
pirmiau buvo pranešta, pro
grama susidės iš kopcertę, 
prakalbų — vakare, diena — 
aviacijos lauke skraidymas, 
šio susirinkijųo tapo patvir
tinta.

Kadangi į visas kpmisiją^ 
tapo išrinkti kompetentingi 
asmens, tai reikia tikėtis, jog 
aviacijos diena Pittsburghe 
tikrai visapusiai pavyks.

Kadangi į šį susirinkimą 
buvo kviečiami veikėjai ir dr- 
jų atstovai, kad jie įeitų pr 
pildytų p|rmiaų ISrinkįųĮKko-

ą- 
p- 

niitetą, tapo nutarta, kad pra
dedant šįp sp§irįnki|PU 4te 
veikėjai yrą išrenkami komi
teto nariai:

1. Dr. lįlteušmtięnę, 2 J. 
Karužą,. 3. p. 4. B.

lioųis, 7. Ed. Baltrušaitis; 8. 
J. Baltrušaitis, 1 0. Samulevi
čius, , į©: ,0.^ Valkauskąitė,,4 
A. Vainorus, 12. Rajauskaitė, 
13. Tamkevičius, 14. A. Mar- 
čiuįiti^, 15, C, J. Milįs, 1Q. 
Ch. Miller, 17. Gert. Datgietie*

Spalių 17 d., antradienį 7 v. 
vąk, lakūnas Juozas Janušau
skas- Jąmeą su mechanikų 
Morre atskrido iš Detroito i'nišk® vakarienę, kurioje <Wy- 
PittsburgliQ. Pernakvoję pas|vallg »}į. Ąųįroą” nėrini ir 
P. Dargj nnt rytojaus, trečia- ia]{„naą JgOųšgųskąS. 
dieny, su draugo Bakano au
tomobiliu nuvyko apžiūrėti 
patogiausių aviacijos laukų, 
pasamdymui vieno iš jų dėl 
lietuvių aviacijos šventės, ku
ri įvyksta lapkričio-Nov. 26 d. 
Paimtas gražiausias ir vienas 
didžiausių Betties Field šali- 
mąis County Air Port. Tą pa
čią dieną vakare (spalių 18) 
L. M. D. svet. įvyko, aviac. 
dienai rengti komitetu susirin- 
kimąs, lakūnui Janušauskui 
dalyvaujant.

Nors buvo šauktas 
toto posėdis, tačiau 
sužinoję,’ kad bus 
prisirinko pilnutėlė 
Visi su didžiausiu 
jimu klausė Janušauską kal
bant. Reikia pažymėti, jog Ja
nušausko asmuo ir jo rimta, 
nuosekli kalba padarė gilų įsr 
pudį klausytojuose.

Ketvirtadienį, spąlių 19 d. 
lakūną palydėti ^aviacijos lau
kan, skrendant Philildelphijon 
susirinko b’ufęlib draugų.
Prįęš išskrendąnt lakūnas Jar 
pušąuskas savuoju orlaiviu
pavėžino Gertrūdą Dargienę 
ir Martą Platakiutę. Apie 1 v. 
p. p. lakūnas išskrido/ į Phila- 
delphią. Laimingos keliones. 
Lauksime jūsų lapkričio 26 

—o—
Pas k u tin is paraginimas

L. Radio kliubas spalių 
dieną, sekmadienį 8 v.v . L. 
Dr-jos svetainėje rengia pir
mą šiais metais teatrą ir kon
certą. Bus suvaidinta — “Žen
tai iš Amerikoj,” dviejų veik
smų komedija. Radio choras 
sudainuos daugybę liaudies 
dainelių, o R. orkestras visus 
linksmins įvairia koncertine 
muzika. Įžanga 50c ir 35c. 
Visi esate kvięčiąmi dalyvau
ti. Atsilankę ne tik pąremsite 
Lietuvių Radio klįubą, Vlj^t iį* 
linksmai laiką prąleįsitę^y' 

Dariaus-Girėną pąmmėji^iCis.
Sekmadienį, spalių 22 d. 

Lietuvių Piliečių svetainėje, 
1721 Jane st. S. S. įvyko?‘Dr? 
riaus ir Girėno paulinėj imas.

Visa programą, iŠskiriąpt 
kalbėtojus, išpildė Lietuvių 
Radio kliubo choras ir orkes
tras, tačiau rengėjai vengė 
Radio kliubo vardo dėti pla
katuose. Žmonių susirinko vi
dutiniai.

Reikia pažymėti, kad nę 
vienas kalbėtojų neprisiminę 
apie rengiamąją aviacijos die
ną ir lakūną Janušąuską. Kal
bėtojais buvo P. Pivarunas ip. 
Jonas Mažukna. Pelnaš skiria
mas paminklo pastatymui lak. 
Dariui’Girėnui.

Amerikos lietuviai išpildys 
Dariaus troškimą — jįę pas
tatys gyvų. pan|in|dą? remda
mi Janūšauako skridimą į 
LięUivą. A .... ,f

( IIHĮĮf .

Amerikiečių spauda apie ahi-
i b rąjį trgniiatlaĮitipį skpk 

į . diaių i Dietuuą. v 
^Fitjsbursh Post Gazette,” 

viępąs iŠ didžteuęįų UlJcfaščių 
Pgh’e, pirmadiente numery 
plačiai pranešė apie liet ren-

tik komi- 
žmonės, 
lakūnas, 
svetaine, 

susidome-

pąsakė gana rimtą kalbą. Ren
ginio Komiteto Sekretorius An
tanas Lelionis skaitė laišką nuo 
Suvienytų Valstijų senątpriąus 
«famęp J. Davjs. įš laiško pa
aiškėjo, kad komitetas bųvp 
net kvietęs senatorių James J. 
Davis kalbėti. Laišku sekreto
rius Davis pranešė, kad jis ne
galįs kalbėti šiame vakare, nes 
esąs labai užimtas.
Steičius (scenerija) buvo gra

žiai išpuošta gyvomis gėlėmis 
ir Dariaus-Girėno paveikslas 
buvo išstatytas ir papuoštas gė
lėmis scenoje. Publikos buvo 
neperdaugiausiai kaip tokiame 
parengime, — nebuvo nė pilna 
svetainė. —S. Bakanas.

L. R. Kliubo Choras, statyda
mas sęenoje dviejų veiksmu 
komediją “Žęntai iš Amerikos”, 
turi tą pačią mintį, kad pa- 
j nokinti Pittsburgho lietuvių 
publiką, kuri ateinančioje nę- 
delioje, spalių 29 d., susirinks 
į LMD. Svetainę, 142 Orr St„ 
pasižiūrėti šios juokingos ko
medijos “žentai iš Amerikos”.

L. R. K. Choras po vadovys
te Jono Senulio jau per dauge? 
lį savaičių mokinasi viršminė- 
tą veikalą, kad prajuokinus ir 
palinksminus publiką. Kitas 
dalykas, tai lietuvių publika jau 
pasigenda lietuviško lošimo. Jau 
keli metai, kaip bebuvo stato
mas koks scenos veikaliukas, 
ir pittsburghiečiai yra pasilgę 
lietuviško lošimo. Koncertų tai 
jau gal ir perdaug yra rengia
ma, bet lošimų trumpa. Mato
mai, dėl tos paprastos priežas
ties, kad prie lošimo reikia dau
giau prisirengti, negu prie par 
prasto koncerto.

Pittsburghiečiai, kurie tik 
(Tęsinys 3-am pusi.)

tų9 tepu tąs paį Bąkanąs yęa 
ųemąžį tiėl šio
Vftįpm s^ręųgįrpo į rey ląįk- 
rąįčlus jį gąęąino. Ęet vakare 
pasakyti žodį kltet — jau 
į išleistiną, Tąį, ųiatot^, gęp 
biamięji, kiek yra partyviški 
tokie “Dirvos” tautininkai, kaip 
p. ĮPivaronas.

GaiĮfy kad aprašant Dariaus- 
Gięėno trągingos mirties pa
gerbimo gedulo vakaras, reikia 
pylŠimlpAI tekius nemalonius 
įvykiui. Bet ąš nematau reika
lo ne slėpti, -r: lai pati lietu
vių visuomene padaro savas iš- 
vądM

Vakare muzikali programą 
ląhai gražiai išpildė Lietuvių 
Badte Kliubp Choras po vado
vystę Jono Sęnulip, Radio Khu- 
bo Qrkes.traa po vadovyste Jo- 

!Uq gąruže*, dęipįninkas Aiek- 
| Sandras Sadauskas,, sesutės Ra- 

ir dą keletas kitų, 
Pavardžių nenugirdau.

KėlbętojRę huvo adv. G. Zat-

pasakyti žodį tytą,
• i • j • rri-. •

‘W. Ąuįiąn
Janušauskų^

L. pąžąngąųą jaunimo drr.įa 
“Naujoji Aušra” savo 
kimę, įikytąuie skaliu 22 d. 
Brightoo teatro — Hrtehtete 
Roąd nutarė surengti įkuuuįį .. . . . T IZ
Janušauskui draugiška-šeimy- Hovitet kuu- Misius ir J. K.

• • . . t , , iMažmUną; ypač kun. Misius

Roąd nutarė surengti Įakupui

S. S. Pittsbiirgh, Pa,

ei.

M.

Spalių 22 d/Lietuvių Piliečių 
Svetainėje buyo surengtas Ge
dulo Vakaras paniįnėjimui me
tinių sukąkUivįų Dariaus-Girė
no' lankymosi Pittsburghe ir 
Pittsburgho Lietuvių Aviacijos 
Dienos dėl Dariaus ir Girėno 
skridimo į Lietuvą finansavimo. 
Šis gedulo vakaras ir buvo 
rengiamas tam, kad turėtų dve
jopą reikšmę: paminėjimą la
kūnų tragingą ir didvyrišką 
mirtį bei metines sukaktuves 
jų lankymosi Pittsburghe.

Prie šio parengimo buvo ren
giamasi iš kalno. Pradedant 
rengimą, buvo sukviestos Pitts
burgho lietuvių draugijos, va
dovaujant Liė tuvių Vaizbos 
Butui/ Buvo ; sutfAfytas komite- 
tas, kuris turėjo rūpintis gedu
lo vakaro sureii#imtu žihoma, 
gal komitetas ir dirbo geriau^ 
šiai, kaip jis žino ir gali, bet 
surengtas vakards nebuvo toks, 
kokio dauguma., musų tikėjosi 
minįnt tas Ihuiųąs sukaktuves.

Pirmiausia ' reikią pasakyti, 
kad minėtame vakare buvo lai
komasi itam tikrpą politikos ir 
nebuvo to nuoširdumo, koks 
turėjo būti, ypač iš vakaro ve
dėjo pusės. Politika buvo ma- 
topaa tame, kąd vakaro kalbėr 
tojai kalbėdami apie Darių iri 
Girėną, nei per pusę žodžio 
neprisiminė apie antrą rengia
mą lakūnui Janušąuskųi skrieji? 
mą. O kaip visiems yra žinoma; 
ląkuno Janušausko skridimo 
rengimas ąteiųantį pavąsąrj 
kaip tik ir yra/bariaus įr Gįf 
rėno palikto te^įnęnto pildy
mas ir baigiųia^ų' nebaigtos 
kelionęs į Lietuvą; Nebūtų taip 
keista, kad tie kalbėtojai nięf 
ko neprisiminė ' apie rengiamą 
antrą skridimą (kai kųpe jų 
gal nieko ir nežino), bet ląbaį 
keista, kad ir tas kalbėtojąs, 
kuris ganą gerąkžino apie antr 
rą rengiąmų skridimų ir nu? 
duoda esąs jo ^ąjįplnkąs, irgi 
nieko neprisimiųč. Matomai, 
prį^iląikę vakaro' vedėjo, p, Pir 
yarono, ir kitų “Dirvos” tauk 
itininkų- patvąrkymo... O tokią 
neišmintinga taktjka tikrai gan
dino vąkaro nuotaiką, kadangi 
ne tik dailgl,ma Publikos, bet 
ir ‘ yiši ptegrapib^ dalyviai yru 
karšti šalinįpkai ir rėmėjai, antr 
rojo skridipio- Todėl jų ųpaą 
buvo ąpgadiųtas^ '

Nęgalimą pralę^ji ir dą yier 
ųo tatp Siepaniinęjuę, būtent, 
šiame gedulo vakare vąkąro 
vedėjas net neleido S. Rakanuį, 
kaipo pirmininkiii antrojo skriį- 
dimo komiteto Pittsburghe, pa
daryti " 1 minu^š^ pranešimų

pirmadienį numery

Lietuvių Radio Kliu 
bo Choras Stata Sce 
noję “Žentai iš Ame 

rikos”
Yra sakoma: “Juokis, o pa

saulis juoksis su tavim”. Tai
fOffm11i.^r—■■■   ■ ■ ■ ■ ■■  ■m,,.,.,      H,

ftlATjrMYBOYr 
bu FRANCIS WALLACE 
J AUTHOR. OF “HŲDDLE”

Dariaus-Girėno Gedulo vakaras

n?juę, būtent,

Paduoda rateliu i# 
TO&ro vrilSjfts, tį>r būt, bijojo, 
kad Balana?. vis9. Yftitaru r»e, 

*««»»■■■«

ĮĮypyM, ferXMarra.?arrg'. 11 nit,. j, a

SYNOPSIS
”Big Jeff” Randolph, now in his 

ącęępd yęąr Uie Thorndykp var- 
sity and one of the nation’s great- 
00 tefttbąll hąs hąd a bril- 
lian| grid ęareer e v e r sinęe his 
high school days in little Athens. 
a faętory tpwn, w h e ę e
Mom and Pop and the ręst of the 
fąraily ąrę n«v listening over the 
rądio to the ąaąie between their 
boy’s great eastern university and 
Indiana State. “Big Jeff” is Just 
Toinmy back home which he vjsits 
op vacations and s|ąrtląs with his 
social-sąrtorial splendor. He’s gone 
somęwhat higfi-hat with the seal of 
Thorndyke upon him and has drift- 
ed ąway from Dorothy VVhitney, 
daughter of the richest mąn in 
Athens —the owner of the gląss- 
works ią lylųąh his Pop labors. . . . 
Thorndyke is tęądįng, 7-0, thanks 
to a todfchdovn pass by “Big Jeff”. 
as >ts latt^r
half witji Charlie Whitnęy, A|hens 
tycoon; his daughter, Dorothy; and. 
hęr esccfft, Jerry IJandąll, in thą 
huąę terpąz pykiną te? stądium.

CHAPTER TWENTY-ONE '
The late afternęon chill was upon 

the cr<?wd in the Stadįum. Jerry 
Rąndall offęred his flask to Doro
thy; she declined; būt Charlie Whit- 
nęy accepted and then Jerry had 
his driąk. Hę smiled at the giri: 
“You women amaze me. Look at 
Elaine Winthrop’ down there.”

Dorothy nodded. She had been 
noting the young woman in the 
short leopard jacket; for reasons 
di$eyent than Jęrry’s.

, “That little jącket—and her legs 
ou| Hk® a C0UPIe oi*phans. 
Frpddy’s sitting there wrapped up 
in. ą beąrskin coat and pickled in 
gin bqt she hąsn’t had a drink yet.”

^Perhaps she doesn’t likę it,” , 
Dorothy sąįd.

“Don’t fool yourself. She’s a deep 
well, that Udy, and there’s nothing 
she doesn’t likę?’

“AįVho is shę ? ”
“Plenty. Back Bay, Park Avenue, 

plays around with art—the kind of 
sočiai register which tinkles Broad- 
way columns.”

i; Jerry y/asn’t usuąlly so infonna- 
tivę t>ut he hąd had many drinks to 
helį) him kęep warm. Elaine Win-

> throp had come through for 
Dorothy’s estimate. Those legs 
Jerry hąd noticęd were twin bits 

Hof shąpėly slim bamboo; evei’y 
touch oi her rei/ealed thę artist.

“Come on, Jeff, do something,” 
Jerrj7 complained-

A’ notą in his voice caught 
Dorothy’s attention. It hądn’t been 
ąn inspUing gąrpe; ąfter the first 
sudden toucndown the Indianą teąm 
had changed its defensive tąctics, 
sv^itehed teėjai Spia^tly according 
tą Cha^iifi Wtytney—ąnd Doręthy 
knew ficr fąther had ą good knowl- 
eilgc of foqtball. He answered now: 

ą tuugh JeTO Those 
boys from\hornp are getting petter 
as they go—and t imagine they’re 
giving To»n a gopd rpugfi afternoon 
ųnless T’ią miHakęn.”

“A hero is Rllpposęd to be hęroic?’ 
Jcrpy maintained. “thaVs what he’s 
here. fpr.”

His voke and his manner were 
nnft<iy!hg. Dėrothy ha<teH heęp 
greatly excitcd nboųt thę gąąie. 
Nornmlly she would nave wahtcd 
Tndiąhą tp įpit Tbumdykė was 
<lfrty s ftęhoęl.ąjįd bęęąnsę .Tommy 
pUyed ttote -U ba>i beeome Charlie

biU| Md.-
kefcn int^rest either wąy.

‘WM’.H yh0 he’ą - paid fbx,” 
Jerry continnęd.

”Jerry---that*s unfair?’ Dorothy 
obJecUmi

tejjęr, ą slpvy smjh on 
hį« feli ®y(}» *
trift? uneertMn. “Gbme on; |Jot?—

Pitney waą warningx

The garne juątjkk tom. 
. J?;. .i ‘ a ”>■ ' '

.

A
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lėft his feet with tremendous dęiveTom _________ _ _ _ r the bąll popped
from Carlton’s arma . . , Thorądyk* ręcovered it! 

Indiana had been stubborn, de- 
fensively, būt inept on. the offensę. 
Now the Thorndyke line seemed 
to sag suddenly, to grow limp. Red 
jerseys begari to pour through—and 
behind them came Garlton, the 
Jloosier fullback, bowjing his way, 
head to his knees and the bąli 
buried somewhęre within the cavern 
of his short arms and belly.

They crossęd midfield—a short 
pass made first down on the Thorii- 
dyke 37-yard line.

“Well!” Charite Whitnęy said.
The stands were alive to the si|- 

uation, sensing one of those sudden 
erackups of goojd teams. Indiana 
shouted for its men to come on for 
a tie and a pioral vietory; Thorn
dyke implored: “Hold that line! 
Hold that line! Take it away! Take 
it away! Stop Cariton! Stop Cari- 
ton!”

Cold shadows were upon the field 
būt the men of Indianą hoppftd and 
charged into positipn with the fire 
of reprieye — the qųįck, buoyant 
spring of unęxpected relęase. They 
had a fighting chance and were tak- 
ing it. They encou^aged eaęh other. 
Cariton was sųrrounded by. his 
happy teammates after each 
chąrge; and eąęh tinje, after sur- 
rendering the bąli to the referee, 
he jumped back to his position, h|s 
fist in the air, beating the air with 
staccato jerks.

‘ “Up’s mąrvellpųą,” D o r o t h y 
vvhispered. -

Thorndyke dug in desperateįy 
each time the crimson wave hurled 
it back. Fresh men ran out from 
the Pilgrim bench, fresh men with 
clean uniforma, dancing stėp, fire, 
ąnd determinątion. They were met 
by Torų Rapdplph ąftpr . they rę- 
ported to thp refereęį he pushed 
them into position; pounded the|r 
bąęks; shouted at them.

•įom wąa ‘backing up tJĮję finą, 
roving frofn si d e to aide, trylng to 
diągnose the piays; he waą in every 
play būt- the crimson march wpnt 
on.

“What*s the matter with him?” 
Jerry dpmanded. “Why don’t he got 
in ihere?”

There a tpųch of aharpnesa 
lų- Chariie Vį’hjtnęy'a an»wer. 
“TheyVe se.nding two fnen qn Tom 
— riding hun oūt of the play; 
i.hey've b^cu ’Uing it all dąy; he'e 
atnppmg most bf tbęm aa. it ia— 
būt bu nr-ver getu a clean ahct at

Cariton; it’a alwaya frpm the aide 
dt behind.”

The bal! waa on the 22-yard line. 
Dorothy looked at the clock. About 
eight minutea to play. Plenty of 
time.

“Come on, Tom!” It came out 
unbidden. Charlie Whitney nodded. 
Dorothy knew, then, which sidg 
shę reaily favored- She wąnted Tom 
Randolph to win. He was tired; he 
was trying hard; and he waa play- 
ing against odds.

“We’vę got to stop Cariton!” 
Charlie Whitne^ said, desperate as 
though his fortūna depended upon 
stopping Cariton, ”lf Tom could 
Only get ą shot at him — they’ve 
been smart with thėir plays. Out- 
guess them

. Chąrlię waą taĮking tp {Tom Ran
dolph as though he were his own 
9pn.

The bąli was on the 18-yard line.
A wjde hole opened in the Pil- 

grim line; so wide that Cariton 
came throųgh without being 
touched—n weak sįęĮe Pl®y» a sur- 
prise play which depended so much 
on its dęception that Cariton was 
sent thrpųgb witb°ut interferenca 
while his usual blockers went off 
as decoys.

“Attabpy Tom.” Charlie Whitncy 
was up, shouting, waving his hat. 
Dorothy bP- Thę entire stad- 
ium crowd was up. It had happened 
so quickly they had not been, pre- 
pared.

Topi hąd qųtgues§ęd tbem—-per- 
haps it was a mere accident that he 
wa? oųt there-rhąt when Cariton 
hąd buręt thrpPgh the line at top 
speed. Tom was ^ųeętly in qis pjąth. 
coming forward to meet him. He 
left his fe$ wUb tremendous dflv? 
and whištled forwai*d.

, The impact was hcard in the 
stands. Toip’s shpulder bashed Into 
Cąrltpn's Cąvltpn

^pppad cold, The bąli fell from 
his Mm*-
sorąmbled for it. The wbite-cla4 
referee dovė ąmong them, chme up 
quickly and threw his arm ener- 
K|^cė|lJh P0«ting tp t^ Indiana 

Thorndgke’s baili The Pilgrim 
crowd shouted in delirious relief; 
thę Rpoąipr. groan yąs tarajy 
audible.

.......
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Pittsburgh’o Nau 
jienos

• (Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
mylite gražaus ir juokingo 
Šimo, nepraleiskite progos, 
bukite ateinančios nedėlios va
kare LMD. svetainėje ir pama
tykite juokingų dviejų veiks
mų komedijų “žentai iš Ame
rikos“. Prie lošimo bus gražių 
dainų ir muzikos. Gros 
orkestras po vadovyste 
Karužos. —S. Bakanas.

10-
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MISIJOS IR JŲ 
REIKŠMĖ GY

VENIME
Knoxville, vienoj rymiškoj 

bažnyčioj, apie savaitę laiko 
buvo laikomos'misijos. Kadan
gi toje miesto dalyje gyvena 
daug lietuvių, tai ir jie dideliu 
skaičium ėjo paklausyti misi j o- 
r.ierių pamokslų.

Sugrįžę iš misijų, vieni pas 
kitus susirinkę namuose pasi
sako, kiek kuris ar kuri pralie
jo ašarų. Bet įdomiausios mi
sijų dienos, tai buvo “special“ 
moterims, čia joms, kaipo dau
gumoj šeimynų kon-trolierkoms, 
buvo nurodyta prasižengimai 
prieš dorų ir pasakyta, kad 
laužančioms 6 Dievo įsakymų 
laukia didelės po mirties kan
čios pragare. Krato šiurpas ne
apšviestas moteris-motinas ir 
jos tariasi tarp savęs draugiš
kai, ar tikrai tas gali būti tie
sa, nes meilės dalykai žemėje 
daug malonumo teikia žmogaus 
kunui, už kurį po mirties turi 
būt priešingas atlyginimas — 
“kančia“.

Kad to išvengus, tai niekas 
daugiau .nelieka,, kaip tik kas 
met turėti po naujų šeimynos 
įpėdinį ir išpildyti misijonie- 
riaus nurodymus, už kuriuos 

atlaidų daug tikimasi. - 
Bet kadaapsidAlrai’ bažny

čioj, kuri prikimšta žmonių, tai 
mažai tarp jų gali pastebėti 
žmogų inteligentų, žmogų apsi
švietusį ir lavintų. $*Jes jiems 
tie dalykai, tie misijonieriaus 
nurodymai sukelia ne įdomu
mų, bet juokų, čia ateina gal
von mintis, apie biednų šeimy
nos motinų, kuri, užuot apšvie- 
tos ar supratimo gavus, kad 
tvarkyti savo gyvenimų, kaip 
reikalauja šių dienų taisyklės, 
baime ir fanatizmo įtaka toliau 
ji yra tempiama į gyvenimo 
nedateklių.

Gaila tų minių, kurios yra 
taip mokinamos, o drauge gai
la ir lietuvių, kad ir jie ten su 
žmonomis ir vaikais eina sem
ti aklos išminties.

Bažnyčia šių laikų turėtų tu
rėti aiškų gyvenimo supratimų,* 
žinant nesenus įvykius, kurie 
iš tikinčio žmogaus padarė už
sispyrėli. Tai rusų artodoksinės 
bažnyčios 
sijoj. Ar 
pasako ? 
bažnyčios
skaitytis. Jie rizikuoja ir toliau 
palaikymu žmonėse tamsumo, 
kuris yra geru jiems įrankiu 
žmogų išnaudoti.

Mano supratimu, bažnyčia, 
jeigu ji rodytų savo nuošir
dumų tikintiemsiems, tai daug 
šiuo laiku pagelbėtų
bininkams, aiškindama, kiek 
reikšmės jų gyvenime turi, 
davimas iŠ valdžios pusės tei
sės, jiems organizuotis į uni
jas.

Bet pasakos apie platinimu 
šeimynos, apie visokias kan
čias ir laimes, tai yra niekas 
daugiau, kaip tik nonsensas.

Aš tikiu, kad ir visi kuni
gai tikrai butų šventi, jeigu 
nebūtų 6 dievo įsakymo...

žlugimas pačioj Rū
tas mums nieko ne- 
Taip! Bet rymiškos 
tėvai su tun nenori

dar-

KORESPONDENCIJOS! t™“

Binghamton, N. Y
Lapkričio 5-tai dienai 

besiartinant

Anąmet Li n d Vergo pasiseki
mas, jo milžiniškas pagarsė
jimas visame pasaulyje užde
gė žmonijos fantazijų. Musų 
divyriai Darius ir'Girėnas, vos 
prieš tris mėnesius pasekmin
gai perskrido per okeanų ir, 
atlikę sunkiausiųjų kelionės 
tarpų, netikėtai ir tragingai 
žuvo Vokietijoj, Pomeranijos 
miškuose. Tų , šiurpulinga ir 
skaudi žinia sukrėtė ne tik 
lietuvius, bet ir visų civilizuo
tų pasaulį. Reiškia, Darius ir 
Girėnas pasiaukojo žmonijos 
progresui. Koks tai didelis 
>uvo jų pasišventimas ir pasi
ryžimas atnešti Lietuvai gar- 
>ę Lituanicos sparnais. Ro
dos , da veidai lietuvių ne
nudžiūvo. Rodos, tik vakar 
jie žuvo? o šiandien atsirado 
eitas drųsuolis, James-Janu- 
šauskas, kuris rengiasi atei
nantį pavasarį skristi į Kau
nu su Lituanica Antrąją, kad 
įaigus Dariaus ir Girėno tų 
drųsų ir garbingų žygį.

Taigi kiekvienas Bingham- 
tono lietuvis privalo būti lap
kričio 5 d. Bennett Field. 
Programas bus įdomus. Čia 
tai visi turėsime progos pirmų 
kartų pamatyti ir susipažinti 
su lakunu Janušausku, kuris 
ateinantį pavasarį skris į lai
kinųjų sostinę Kaunu. Taipgi 
čia galėsime patirti jo gabu
mus ir pamatysime, kaip jis, 
pakilęs ore, darys savo viso
kius gabius triksus.

Vienas šoks ir su parašutu. 
Taippat bus galima pasivaži
nėti ore su lakunu Janušaus
ku ir kitais, 
jį tenai.

^Atminkite tai, kad per oke- 
i, — tai ne bų- 

ronkų suvaldyti. Tokion ii* 
gon ir pavojingon kelionėn 
leidžiantis, pirma reikia gerai 
pagalvoti ir prisirengti. Žmo
gus rizikuoja savo gyvastį. 
Tad nežiūrint įsitikinimų ir 
kitokių smulkmenų, parody
kim savo susipratimų. Paro
dykim, kad mes gerbiame sa
vo tautų ir jos didžius dar
bus. Kiekvienas prisidėkim 
savo keliais centais prie pas
tatymo galingos Lituanica An
troji, su kuria ateinatį pava
sarį Janušauskas nugalėtų ru
stų ir klastingų okeanų ir. pa
sveikintų mus amerikiečius iš 
Kauno. Koks tai butų didis 
džiaugsmas jam ir musų tau
tai, atsiekus savo tikslų.

Tad nė vienas Binghamtono 
lietuvis nepasilikite namie 
lapkričio 5 d. Visi važiuokite 
į Bennett Field, ten yra gana 
vietos dėl mašinų. Įžanga 
ypatai 25 centai.

M. Balčaitis, rašt. •

JUOKAI
Mokytojas važiuoti automo

biliu: “Koks yra didžiausias 
pavojus automobilininkams?”

Mokinys: “Policija“.
(“Luestige Koelner Zeitung’F).

Ūkininkas (diktuodamas sa
vo palikimo raštų): “Aš pąlie- 
ku savo žmonAį 5,000 fran-

v ----- -- —. ..
Gydytojas: “Tamsta sakai 

tųtįs baisus įkaitomus — ar jie 
didesni naktį?“

Ligonis: “Tur būt — bet aš 
negaliu pasakyti“.

Gydytojas: “Kodėl ne?”
Ligonis: “Aš visuomet nak- 

4į miegu”.
(“Nagels Luestige Welt”,

Berlin).

Advokatas: “Bet ji gaila jau
na galvoti apie naujų ištekėji
mų. Ar tamsta nedarai jo
kios pastabos dėl to?” •

Ūkininkas: “Taip, jeigu ji 
ištekės vėl, ji gaus 10,000 ffan-

tai yra
sumaži*

Advokatas: “Bet 
dviguba. Paprastai 
narna tokiu atveju”.

Ūkininkas: “Bet 
čiau nelaimingam vyrui bent 
kiek atlyginti”.

(“Le Moustiąue”, Charleroi).

aš nore-

Mažas Arturas ruošėsi eiti į 
zoologinį daržų. “Aš noriu 
cukraus“, jis tarė. “Aš galiu 
turėti juokelių su maišu šmo- 
tinio cukraus ir drambliais“.

“Kai aš buvau tavo am
žiaus”, pastebėjo jo tėvas, “aš 
bučiau galėjęs turėti daugybę 
juokų su maišu šmotinio cuk
raus be jokių dramblių“.

(“Boston Transcript“).

M. Zosčenko
Atsilankymas

Krautuvininkas: “Palik tam- 
a savo pavyzdžių dėžę prie 
irų”.
Prekių agentas: “Kodėl?“ 
Krautuvininkas: “Kitaip, aš 
įsiu priverstas vis tiek jų iš-

(“Fapn“, Dien).

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailM ir persidirbę mus

kulai grąiinami j normali gyvumą ir 
iitvermę ištrinant juos ANCHOR Paln- 
Expelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudliu trukčipjiroų ir gėlimų nuo 
perdidel'o fizinio itsitempimo. gerai ii- 
sitrynkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
iisitrynimų pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Vjsose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.--skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienkli.

“Kas yra Esperanto?“ 
“Ar tamsta nežinai? Tai 
tsaulinė kalba“.
“Kame ja kalbama?“ 
“Niekame”.

‘Luestige Koelner Zeitung”).

yra PAINMUĮĮ
Garsinkitės “N-nose”

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
PEOPLES TAVERN, 1616 W. 47 Street 
Spalio (October) 28 dieną, 1933 metuose 
Skanus užkandžiai ir šokiai prie geros muzikos veltui. Taippat už-

Povilo draugas

Pinigų siuntinis, Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

šis pokalbis, kurio liudinin
ku aš buvau, žodis į žodį yra 
mano užrašytas. Tii gali į ma
ne, mielas skaitytojau, nusi
spjauti, jeigu aš čia bent žo
dį bučiau įkišęs. Nieko aš ne- 
perdėjau. Viskas taip įvyko, 
kaip Čia kad rašau.

Apsilankymo ir pokalbio 
vieta buvo vieno kalėjimo lan
komasis kambarys.

Motina aplankė savo sūnų. 
Pasimatymas buvo širdingas. 
Motina apsipylė džiaugsmo 
ašaromis. Sūnūs reikšdamas 
susijaudinimų ilgai šniurkš
čiojo nosim.

Kai nudžiūvo pirmosios aša
ros ir kai vienas kitų po ke- 

Tad pamatykite pius syk*118 išbučiavo, motina 
atsisėdo greta savo sūnaus ant 
suolo.

— Taip, taip—tarė sūnūs, 
— taigi ir, tu čiak» '> j

— Taigi ir aš čia — atsakė 
motina.

—. Taip, taip, — pakartojo 
sūnūs. t

Su dideliu susidomėjimu 
žiūrinėjo ji pilkas kąlėjimo 
kambario sienas, paskiau du
ris, krosnį ir ] 
žvilgsnis nuslydo į jo patiesi' 
liatus.

— Taip, taip, — tarė sūnūs 
trečiu syk ir atsiduso.

Ir motina atsiduso. Nuo sa
vo skepetaitės nuėmusi utėlę 
ir tarp pirštų trindama ji ap
sidairė aplink.

— Taigi ir vot, — tarė sū
nūs ir garsiai nusišnypštė.

1 Taip tris minutes išsėdėjo 
tylėdami.

Pagaliau tarė sūnūs.
— Kalbėjimosi laikas, ma

myte, dabar yra sutrumpintas. 
Tik dvidešimts minučių, taip 
sakant, lankymas gali tęstis. |

— Tai mažai, 
labai mažai — tarė motina vėl 
atsidusdama. ‘

— Taip,z taip, savaime aiš
ku, kad tai nėra daug — pri
tarė ir sūnūs.

— Aš manau, Vasinka, kad 
mudviem ypač maža dvide
šimties minučių. Nieko nė pa
šnekėti galima su savo arti
miausiu, nei nieko...

Motina papurtė galvų ir pri
dūrė :

— Na, bet aš turiu jau ir 
eiti, Vasinka.

— Eik jau, mamyte/
Abu atsistojo, 

ėmė bučiuotis.
Sūnūs tarė:
— Na, gerai, 

netrukus mane, 
Bet palauk, ką gi aš tau no
rėjau Čia pasakyti? Taip, aha, 
vot pasakyk man ar dūmai 
vis taip tėbesiverčia virtuvėj 
iš prieždos, mamyte?

— Dūmai? Aišku, Vasinka, 
kaip pasiutę vis tebesiverčia. 
Neseniai visas kambarys buvo 
pilnas durnų.

—. Tai, taip na^ eik mamyt 
Motina su sunum meiliai viens 
į kitų pažiurėjo ir atsiskyrė.

Vertė J.

ĮSITAISYKITE SAVO APŠILDY
MO PLANTUS, DABAR—ŽIEMA

# BUS ČIA PAT 
ES NEUŽILGO’

inžinieriai atsilan- 
suteiks jums pilną

Musų patyrė 
kys pas jus ir _
apskaitliavimą dykai—Musu pla
nus ir tulšis galite vartoti dykai.
Karšto Vandens-štymo-Vapor ar
ba Fumace šiluma per 24 mene
sius ant išmokėjimo.
S. MALMAN CO., Ine

1930-32-34 SO. STATE ST.
Visi Telefonai VICtory 4278-4279

T0WN OF LAKE
PASntENDUOKTTE 
baksą musų Safety 
D e p o s i t Voltuose I 
$2.50 į metus I 

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon peri 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos I 
ratos.
NUO UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau-1 
da mėnesiniais išmo-| 
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengtam, ko- 
lektuojame nuošim
čius.
MOKYKITE ČIA vandens bi
tas ir taksų bitas, mes ištnai- 
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

jums.

Vacek&Company
Įsteigta 1905

1751 West 47th St
(arti Wood St.)

“Kodėl tu leidaisi to vyru
ko pabučiuojama?“

“Ar ąš leidausi, Džodž?“
‘’Nesakyk “Ar aš leidausi 

Džofdž?“ man! Kai aš įėjati, 
viena jo nosies pusė buvo pu
druota ir viena pusė tavosios 
nebuvo pudruota“.

(“Paddington Mercury“).

Teisėjas: “Tamsta įsilaužei 
į namus 
dirbai su triguba apsaugine 
užsklanda?”

Kaltinamasis: “Nieko nepa
dės mano pasakymas tamstai 
— tamsta niekuomet taip ne
apsidirbsi, tam reikia metų 
praktikos“.

(“Flicgende Blaetterr,
Muenich).,

bet tamsta apsl-

“Labai bloga su Zebu Hei- 
fildu. Jis skaičiavo metus, 
kai grįš jo vaikas ir prašalins 
skolas”.

“O paskui?”
“Jis grįžo — ir prašalino si

dabrinius daiktus“.
(“Wisęqnsin Octopus“).

“Ar tamstos tarnaitė gali ty 
lėti?“

“O, taip, bet tik, kai tamst 
nori, kad ji kalbėtų”.

(“Kikeriki“, Wien).
*

“Kaip veikia tamstos nauj 
įžiebtuvas?“

“Puikiai; aš jį galiu 
jau su vienu degtuku.”

(“Carolina Buccaneer”).

Kodėl Ūmus
Keitimas į Skystą 

Liuosuotoją?
Gydytojai visuomet pripažino skyst* 
liuosuotojo vertę todėl, kad ji lengva 
galima mieruoti ir jo veikimą kontro 
liųoti. x

Žmonės irgi skubiai grįžta prie sky 
stų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jo: 
gerai prirengtas skystas liuosuotojas iš 
valo vidurius gerai be jokių nemalo 
numų laike išėjimo arba vėliau.

“O, aš taip džiaugiuos tams
ta sutikęs — ar gali tamsta pa
skolinti maų bent kiek pini* 
gų, nes aš palikau savo pipi- 
gus namie?”

“Žinoma, štai pensas trąm* 
. .vajui, parvažiuoti namo ir p£-

pagaliau jos saVo piniginę”
• - | “Kikeriki”, Węn), :Įįra ki,k'

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
pamainomas kad atitiktų kiekvieno 
mens reikalui. Jo veikimas irgi 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi 
te, jums nereikės imti' “dvigubą kiekį' 
diena ari dvii kėliaus. Neigi švelnus, sky 
stas liuosuotojas įrituos jūsų inkstus.

Netinkamas liuosuotojas laikys jusi 
vidurius užkietėjusiais taip ilgai kaip j 
vartosite.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin yra pre 
škripcija, ir yra pilnai saugi. Jo liuc 
suojančios ypatybės yra paremtos ar 
senna-—naturaliikas liuosuotojas. Žai 
nos nepasidarys priklausomos nuo Sic 
pagalbos. Dr. Caldwell's Syrup Pepsi 
"ra pas kiekvieną vaistininką. Nar)

as

■ ■ 4*’
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Vasinka,

sudusavo ir

aplankyk vej 
mamyte. —

r >

WEE COMFORT
^n^MierLong !
KUOMET ATEIS ŽIEMA, pilnas 
aruodas Consuįners Garantuotų 
Anglių yrą jūsų geriausias užti
krinimas turčti šiltus, smagius 
namus, be jokių tolimesnių rūpe
sčių apią šilumą.
Consumers Anglis yra rūpestin
gai parinkta duoti jums didžiau-, 
šią vertybę už jūsų pinigus. Kie
kvienas tonas anglių yra parduo
damas su pilną garantija kad ji 
yrą augštos rūšies, teisingai nu
sverta, kad kostumerį užganė
dinti.
• ■ ' i . ' ■ ■ * ' ■ . ' ■

šaltas oras bus čia neužilgo. Ko
dėl ne išvengti paskutinės minu
tės paskubos ir patelefonavus 
duoti niums jūsų orderi šiandie?

įCOAL-COKĘ-jęk
(§nsy

'■ J ■'

, ... . ... ■J.;.;...,-'a-

laikome geriausios rūšies alų ir kitus minkštus gėrimus. — Visus 
draugus ir drauges kviečiame į musų iškilmingą atidarymą šešta
dienyje. Savininkai P. PAGE ir F. R ALKUS.

W GERAS MAISTAS
gįt ŽEMOMIS KAINOMIS
Pasitikėtinas Patarnavimas Visuomet Laukia Jus “MIDWEST 

___________________STORES” SANKROVOSE.___________________
IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, SPALIO-OCT. 27 ir 28

QUirQTAQ uVIluIAu KasdMs
“Midwest“

Puikiausios
Augšti 
Kenai

IT A V A . “Del Monte” Vacuum 
Illi.Vxi Pakuota Ortho Cut

ARBATA
Svaro kenas 27c

ioc
jEEL-o Visų skonių ....... .... ...............
SWANS D0WN KĖKSŲ MILTAI ...................
SWANS DOWN BISKVITAI MAIŠYTI ..............

PA1NTĖSDVARAI SAMC°1/ZilrlllHl SUPER SEAL KVORTOS

Sv. nak. 27c
... Pkelis 31c

Tuz 59 c
69 c

DŽIARŲ ROBERTAI “Midwest” 12 pakelyje 3 pak. 10c 
“CERTO” Del Prezervavinū)
CREAM.CHEESE “Brookfįęld“ .... 3 unc, pak. 2 už 13c
“WARDSn Butterscotch Nut Loaf

Bonkutė 25c

-PAUL SCHULZE” BUTTER COOKIES ............... sv. pakelis 23c

SALOTAI Dideli puikios galvos 2 už 11c
PUIKUS MICHIGAN RUTABAGAS ................................... 4 sv. 10c
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 .................. . 5 sv. 17c
CHOCOLATE DIPFED CHERRIEŠ “Cosniopolitan” sv. baks’as 23c
BLYNAMS SYRUPAS “Midwest” .......... ........  22 unciją džiogas 14c
BAKED MEAT LOAF “PreKcl Farms” .... ..................   svaras 19c
BE KAULŲ PICNIC Kumpiai “Perfection“ sv. 12'/2C
ROOT BEER
SODA
GINGER AL”.

Midwest

MALT SYRUP “Midwest

Didelės bonkos 3 25c
(Plūs depozitas už bonkas)

“CAMAY“ Veido Muilas
“ivory”"7muilas . T

Setas 39c
4 už 19c

Vid. Didumo 5c 
MUILAS “American Family” 4 šm, 25c
“AMERICAN FAMILY“ Soap Flakes .... 2 vid. pak. 37c 
“ONYDOL” Maži pakeliai 2 už 17c
“GOLD DUST” 2 maži 9c did. pak. 15c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma “Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jut 

galite pirkti gerą mitą, paukltieną ir tl, už žemiausias kainai!

MIDWEST<
300 INDKrSNDBNT

O(STORES
NKIGHIHJItHOOD rtVlJU

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W.\ ROOSBVELT ROAD 
arti St. Louia Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus it druskos vanos. 
swimming pool. >

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

■■ I ivžžt.
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Užsisakymo kalnai
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Metams $8.00
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FORDO PASIPUTIMAS

Automobilių magnatas Henry Ford atsisakė pasi
rašyti NRA kodeksą, parodydamas tuo, kad jisai ne
pripažįsta teisės valdžiai ^kištis į biznį”. Tačiau tuo 
pačiu laiku jo agentai pasakoja, kad Fordo dirbtuvė
se darbo sąlygos esančios dagi geresnės, negu kad rei
kalauja NRA.

Bet tas ožiškas Fordo užsispyrimas ignoruoti “mė
lynąjį arelį” gali jam brangiai kaštuoti. Vakar buvo 
pranešta, kad karo ir laivyno departamentai atsisakė 
leisti Fordui dalyvauti varžytinėse dėl užsakymų, ku
riuos tie departamentai ketino duoti įvairioms kompa
nijoms. Kariuomenė ir laivynas rengiasi išleisti 70 mi- 
lionų dolerių motorams, aeroplanams ir t. t. Žymi dalis 
tų užsakymų galėjo tekti Fordui, nes jo fabrikai to
kiems darbams yra tinkamai įrengti. Bet dabar dėl to, 
kad jisai neprisidėjo prie NRA, tie riebus kąsniai teks 
jo kompetitbriams.

Nebūtų bloga, jeigu Fordui valdžia kiek aplaužytų 
ragus. Jisai neturi simpatijų darbo žmonėms, nors sa
vo jaunystėje jisai pats buvo neturtingas. Apie Dear- 
borno karalių šiandie yra susispietę visokį buvę caro 
generolai, vokiški princai ir kitoks juodašimtiškas 
šlamštas. Europos spaudoje buvo rašyta, kad Fordas 
šelpė savo aukomis ir Hitlerio gaujas.

bėjibiuose patvirtino kiti darbininkai, ūkininkai ir net patys komunistai, su kuriais jam dttug kartų įteko atvirai pasišnekėti. Bendra išvada iš tų pasikalbėjimų tokia:“Darau sutrauką pamatinių dalykų: industrializacija" ir piatilietka pasibaigė pilnu chaosu. Niekas nestengia nieko apskaičiuoti, niekas negali galus su galais sudurti, ir didžiausią smug| planingumui sudaro transportas, kuris yra * galutinai suiręs. \Plri- nus išpildo ir perpildo, o ant rytojaus didele dalis atlikto pagal planą darbo eina niekais: sugadinta! Nors savo kelionėje aš buvau girdėjęs daug palankių atsiliepimų apie kai kurių pramonės šakų stovį, pav. traktorių pramonės, man neteko nei savo akimis pastebėti, nei iš pasikalbėjimų su eile žmonių, kurių tarpe buvo ir stambiųjų įmonių direktorių, patirti, kad reikštųsi koks nors pakrypimas į gerą. Priešingai, daugelyje įmonių, tame skaičiuje, dirbtuvėje

' Raudonoji armija apšepusi ir je ūpo, — tik spcciališki GPU (žvalgybos) ginkluoti būriai atrodo nusipenėję ir smarkus.Dauguma sovietų gyventojų, anot to žurnalisto, nelaukia
nieko, išimant, gal bu t, tiktai —- karo. Karas tai paslėpta Rusijos žmonių svajonė. Ateis karas, sako jie, tai viskkš pasikeis; d jeigu karo nebus, itai “taip ir pražūsime“!

ĘINSTEIN AMERIKOJE

GAZOLINU VAROMAS TRAUKINYS

Viena kompanija neseniai padarė dviejų vagonų 
traukini, kuris eina daugiau kaip 75 mylias per valan
dą. Jj nupirko Texas and Pacific geležinkelis.

Tas traukinys yra padarytas iš nerudyjančio plie
no ir varomas ne garu, bet gazolinu. Jeigu pasirodys, 
kad jisai yra tinkamas praktiškam vartojimui, tai, to
kios rųšies traukinius ims taisytis ir kitos geležinkelių 
linijos.

Reikia pasakyti, kad technikos atžvilgiu geležinke
liai yra atsilikę nuo progreso. Per paskutinius 25 me
tus tikrą revoliuciją susisiekime padarė automobiliai ir 
aeroplanai, bet traukinių greitumas per tą laiką visai 
nepasikeitė. Todėl geležinkeliai toliau vis labiau ne
tenka biznio, ir milžiniškas į geležinkelius investuotas 
kapitalas neneša pelno.

Įvedimas motorinių traukinių gali tą kliūtį geležin
keliams pašalinti. Tuo tarpu, žinoma, negalima pasa
kyti, ar problema bus išspręsta su gazolino motorų pa- 
gelba. Gal būt, ateitis priklauso elektrikos motorams. 
Bet kaip ten nebūtų, geležinkeliams jau yra laikas da
ryti. reformą savo technikos įtaisymuose. Tie traukiniai, 
kurie žmones patenkindavo 19-ame šimtmetyje, nebegali 
jų patenkinti aeroplanų ir automobilių amžiuje.

Apžvalga
AMERIKIEČIO ĮSPŪDŽIAI 

Iš SOVIETŲ RUSIJOS“Naujienų“ skaitytojai žino, kaip aprašė “sovietų rojų“ keletas lietuvių darbininkų, kurie iš Amerikos keliavo j Rusiją, norėdami <tenai apsigyventi ir dirbti “proletariato tėvynės“ labui. Maskvos garbintojai, pamatę tų lietuvių darbininkų pasakojimus apie badą ir skurdą bolŠevikijoje, baisiai plūdo darbininkus ir “Naujienas“, už ką jos jų pranešimams davė vietos savo Špaltose.Bet štai dabar turime įspū
džius iš sovietų Rusijos ame- 
rikječio žurųalisto, kuris šią 
vasarą aplankė Leningradą, 
Maskvą, Charkovą, Kievą, Ros- 
itpvą-prie-Dono ir Minską. Tas 
laikraštininkas tai — G* Lang, 
new-yorkiškio “Forverts’o“ (žy
dų socialistų dienraščio) ben
dradarbis. Jisai apleido Rusi
ją tik spalių mėnesio pradžioje 
ir, atvykęs į Paryžių, parašė

spūdžius rusų socialdemokratų centraliniam organui, “Socialis- tičeskij Vestnik“.Mes čia paduosime tik kelias ištraukas iš G. Lang’d straipsnio. Jisai rašo, kaip jam pradžioje buvo patikęs Leningradas, kuomet jisai su savo žmona per pirmas dvi dienas, ‘Tn- turisito“ palydovų vedamas, apžiūrinėjo įdomesnius to miesto vietas. Viskas New Yorko žurnalistui atrodė taiį) nauja ir įdomu, kad jisai jau buvo pradėjęs manyti, jogei klysta tie, kurie atsiliepia apie gyvenimą Rusijoje neigiamai. Bet į trečiu dieną tos jo malonios iliuzijos gavo skaudų smūgį, kuomet jisai, atsilikęs nuo valdžios palydovų, ėmė kalbėtis su vieno milžiniško fabriko darbinįri- kais. Ve ką jisai apie tai pasakoja :
“Jų sumanymu, mes po 

darbo susitikome su darbi- 
ninku grupe nuošalioje vie
toję, ir tenai pirmą kartą iš 
tikrųjų fabrike dirbančiųjų 
proletarų išgirdome tiesą 
apie Rusiją.“ ę 
Tą4, ką jisai tanai, 

jam paskui įvairiuose
išgirdo, 
pasikaK

pav. ir Putilovo Leningrade, aš kad sugadintų nuošimtis žymiai

Robert Louis Stevenson. Verte A, Kartonas

Turtų Sala

dirbinių padidėjo palyginant su pereitais metais. Pamatine priežastis — iš vienos puses, viešpataująs chaosas, iš antros pusės, pusiau alkanas darbininkų ir tarnautojų gyvenimas.“Iš viso tenka pasakyti, kad tikrasis caras šiandie Rusijoje itai — badas. Kur tik mes atvykome — ar į Ukrainą, ar į Baltgudiją arba į Maskvą, su kuo tik kalbėdavome, ar tai butų kom- somolas arba atsakomingas partijos žmogus, sovietų tarnautojas arba studentas, trusto direktorius arba darbininkas, miesto gyventojas arba valstietis — vienintelė interesuojanti pasikalbėjimų tema biivo maiste Mausimas. Kur kas galima gauti, kur ką duoda, kada reikia stoti į eilę, kaip išmainyt nereikalingą daiktą į reikalingą — štai visų kalbų, diskusijų ir ginčų tema. O mums teko būti įvairiausiuose sovietų visuomenės sluoksniuose. Man teko nuoširdžiai išsišnekėti su darbininkais ir aukštas vietas užimančiais ūkio vedėjais, su žymiais vietinių GPU skyrių nariais, su pavieniais ūkininkais ir su universitetą baigusiais sostinės gyventojais. Mums teko praleisti gyvai ir nuoširdžiai pasišnekant ištisą naktį greitojo traukinio vagone restorane, dalyvaujant tame pasikalbėjime visiems vagono pasažieriams, kurie beveik visi susidėjo iš aukštųjų sovietų valdininkų ir partinių 'komunistų; mums teko girdėti iš senų partijos draugų atvirų nusiskundimų, išreikštų pašnabždomis nakties tylumoje.” “Badas, badas, badas...” lobaus piešia savo įspūdžius žurnalistas.“Alkani jie išeina į tarnybą arba į darbą, pusiau-alka- ni pakyla nuo stalo po vadinamų pietų, alkani grįžta namo. Nei energijos, nei pasiryžimo, nei didelių istorinių perspektyvų, nei entuziazmo, nei dagi itikro susidomėjimo tuo, kas dedasi aplinkui. Badas viską užmuša.“
žurnalistas toliau paduoda 

daugybę atskirų faktų iš savo 
atsilankymo įvairiuose sovietų 
miestuose, bet juos čia atpa
sakoti užimtų perdaug vietos ir 
laiko.

Bendrai G* Lang’o įspūdis 
yra tas, kad Sovietų Sąjunga 
yra galutinai sUbahkrotavusi rfe 
tik ekonomiškai; bet ir 
liškai. žmonės valdžios 
kenčia ir ja nępąšftflci. 
valdžia nežino, kui* ji einu ir 
kas jos laukia ateityje. Vai- mirlisniu. 
stybes tarnautojai nusiminę. *

(Tąsa)‘Mano širdis pradėjo tankiai plakti, kiti mes abu išėjome tą šaltą naktį ant taip pavojingo pasikėsinimo. Pilnas mėnulis jau buvo patekėjęs ir rausvas skverbėsi pro viršutinius ruko pakraščius, o tas pagreitino musų žinksnius, nes mums buvo aišku, jog kai mes vėl išeisime, jau bus taip šviesu, kaip dieną ir musų įasišalinimas iš namų bus engvai patėmytas bile budėtojų akimis. Mes slinkome ša- e krūmų, tyliai bei skubiai, nieko nei matydami, nei girdėdami, kas butų padidinęs musų baimę, kol musų nusiraminimui. “Admiral Benbovv“ durys neužsidarė mums įėjus.Aš tuojau užkišau velkę ir mes alsuodami stovėjome trumpą laiką tamsumoje, vieni du namuose, prie kapitono avono. Tada motina atsinešė žvakę iš bufeto, ir rankomis susitverę, mes Žengėm į seklyčią. Jis tebegulėjo taip, kaip mes buvome palikę jį, aukštielninkas, atmerktomis akimis ir ištiesta viena ranka.“Užtrauk lango uždangą, Zigmonte,“ šnibždėjo mano motina; “jie gali ateiti ir žiūrėti iš lauko. O dabar,” ji tarė, kai aš atlikau, ką ji liepė. “Mums reikia surasti raktą prie to, o kas gi tą palies, aš norėčiau žinoti ?“$r. ji kažkaip verkė, tardama tuos žodžius/Aš tuojau atsil<latipiau. Ant grindų arti jo rąnkos, buvo mažas, sugniaužtas poperėlis, vienoje pusėje pajuodavęs. Aš negalėjau abejoti, kad tai buvo juodoji žyme; ir pasiėmęs aš radau ant antros pusės labai gerai ir aiškiai parašytas šis trumpas pranešimas: “Laikas pasibaigia dešimtą ! vaalndą šią-nakt“.“Jis galėjo laukti iki dešimtos valandos, motin,“, aš pasakiau; ir man tą besakant, musų senas laikrodis pradėjo mušti. Tasz staigus garsas baisiai išgąsdino musų; bet žinia buvo maloni, nes tebuvo tik šešta valanda.“O dabar, Zigmonte,“ ji tarė, “raktą.““Aš ieškojau vienoje ir kitoje kišenėse. Keletas mažų pinigų, noperskas ir kiek siūlų ir didelių adatų, šmotas suspaustos tabokos, kurios vienas galas nukąstas, jo peilis lenkta rankena, kišeninis kom pasas ir dėžė su titnagu bei s'keltuvu, tai ir viskas, ką aš radau, ir aš buvau pagautas desperacijos.“Gal būt yra užrištas ant jo kaklo,” patarė motina.Pergalėjęs didelį pasibiaurė- jimą, aš praplėšiau jo marškinius riud kaklo, ir ten, iš tikro, kabantis ant trumpo, dervuoto siūlo, kui7į aš nuploviau su jo paties peiliu, mes radome raktą. Iš tris pergalės, mes buvom pilni vilties ir skubinome ant aukšto, laiko negaišindami j mažą kambarėli, kur jis gulėdavo visą ilgą laiką ir kur jo dėžė stovėjo nuo dienos jo atėjimo.Tai buvo kaip ir visų jūreivių dėžė iš viršaus, ant dangčio karšta geleže Išdeginta raidė “B,“, o kampai apdaužy- ti bęi ląįla^ą, i^įlyg1 iš i.If^O.

darbo, žalvario šeši va"

ir d.etvos kvapas, bet ant viršaus nieko ypatingo nesimatė, išskiriant eilę labai gerų drabužių, gerai sulankstytų. Drabužiai nebuvę nešioti, motina sakė. Po to, prasidėjo mišinys — kvadrantas, skardinė, keletas pailgų šmotų spaustos labokos, dviejų vamzdžių puikus pištoletas, šmotas nelieto sidabro ir senas ispaniškas laikrodėlis, bent kiek mažmožių, nedaug vertės ir didžiuma svetimų šalių pora kompasų ant užtaisytų ir penki arkarų Indijos keisti kevalai. Nuo to laiko, aš dažnai spė- llodavau, kam jis nešiojo su savim tuos .kevalus visą savo klajojantį, nusikaltusį ir besislapstantį gyvenimą. .Visą tą laiką mes neradom nieko brangaus, apart sidabro ir mažmožių, o tų mums nereikėjo. Apačioj buvo senas laivo darbams Apsiaustas, nunešiotas bei nutrintus prie daugybės prieplaukų bufietiį. Mano motina nekantriai ištraukė jj, ir čia. buvo matyti paskutiniai daiktai . dėžėje, rišinys linoleumu surištas, atrodė lyg popierų ir drobinis maišelis, kurį pajudinus, išdavė aukso Skambėjimą.. “Aš parodysiu tienis niekšams, kad aš esu teisinga moteris,“ tarė mano motina. “Aš pasiimsiu kas man priklauso, nei fartingo daugiau. Palaikyk ponios CrdsSley maišelį.” Ir ji pradėjo atsiskaityti sau skolą, iš jūreivio pinigų, dėdama į tą, kurį aš laikiau.Tai buvo ilgas, keblus darbas, nes pinigai buvo visų Šalių ir visokio didumoĮtinai, louis-d’or’ai, gvinėjąį ir nebežinau kokie kiti, ir visi sumaišyti be jokios tvarkos. O gvinejų pasirodė buvę mažiausia, kuriais mario motina težinojo kaip atsiskaityti.
... ■ - 'l I .ilMI... .....

dob

Viršuje: mokslininkas prof. Albent Einslein (dešinėj) su prof. Ęisenhart, kurie profesoriaus Princeton universitete. Apačioj: prof. Einstein žmona (dešinėj) ir jos sekretorė Eileen Dūkas,Kili jau musų darbas buvo beveik pildau pabaigtas, staiga aš pasigavau motinos rankų; bes ramiame, šaltame ore, aš išgirdau garsų, iš ko mano širdis net pašoko į mario gerklęilo gerklę — barkšt, barkšt, aklojo žhiogaus lazdele barškinimą į sušalusį kelią. Garsas vis artinos ir artinos, kai mes abu sėdėjom be kvapo. Tada jis Smarkiai uždavė į užeigos duris ir mes išgirdom silkinėj imą durų rankenos ir barškėjimą velkės, tam niekšui sutvėrimui bandant' įsi- briauti; tada sekė ilgas laikotarpis tylos kaip lauke, .taip ir viduje^ Pagaliau barškėjimas atsikartojo, ir neapsakomam musų džiaugsmui bei dėkingumui, pamažu ir vėl nyko, kol visai nebe buvo girdėtis.“Motin,“ aš sakiau, “pasiimk visus pinigus ir nieko nelaukę, eikime“, nes aš buvau tikras, jog i turėjo atrodyti įtartinomis iri mes neužilgo išgirsime visą lizdą širšių, o; kaip aš buvau dėkingas užstūmęs durų velkę, niekas negalėtų pasakyt* kas nebuvo suėjęs tą aklą ba» sų žmogų.
J,, ,, —1 n -, „ -........... . ...

KODEKSAS MUMS VISIEMS

Bet mano motina, kad ir nusigandusi, nesutiko imti nei dalelę daugiau, negu jai priklausė ir užsispyrus nepasitenkino paėmus mažiau. Dar toli gražu nebuvo septinta valanda, ji sakė; ji žinojo tavo teises ir ji prisilaikysianti jų; ir mes tebesiginąi- jom, kai pasigirdo mažas, žemas švilpimas gan toli, ant kalvos. To jau užteko, ir daugiau, negu užteko mums abiem.“Aš pasiimsiu kiek jau turiu,“ ji tarė, staiga atsistodama.“O -niain kinu, aš paimsiu tų, 'tikslcs- atsiskaitymui,“ aš pasa- pasiimdamas rišinį.(Bus daugiau)
.... : r l-..— -

RUGSĖJO men. 9 “KUL
TŪROS” numeris atėjo — 
galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prade- užstumtos durys dant nuo moksliškų straips-
nlų, literatūros, baigiant 
politika; aprašyta ir pra
nešta viskas, kas naujausia 
pasauly.

UNTo

55

ora- eap- "Diiok W mano motina;labai kietai užrakinta, ji atrakino ir ėtvČrė dangtį akies
raktą,“ tarė iiv nors buvo . .. . !

ėjo* burtas tabokos
0 1955, King PcMuret Synjk'.te. Ine., Gni
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geras

Lietuves 'Akušeres

Įvairus Gydytojai

kuriam
D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

CHICAGO, ILL

Advokatai

CHICAGO, ILL.

Graborius

9199ICE

DYKAI 
KNYGELI

Opozicija smerkia jo elgesį 
miesto tarybos posėdžiuose

—Opozicija primeta 
dabartiniam miesto

išaiškino 
Po nuo- 
tasai da- 
adminis-

administraeijai 
Korespondentas

Grafas Zepelinas 
lankės Chicagoje 

tik 25 minutes Raginą moteris ląn 
kyti mokyklą, lavin 
tis, tapti pilietėmis

bus
20 iki

ir ĄfcUii Pįd’t’jyi

Liet. Piliečių Darbi
ninkų Pas. Klubas 

gerame stovyje

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockivell St. 
T^I. Republic 9723

Sako, Cicero prezi 
dentas Cerny esąs 

“diktatorium”

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Nusileido Curtis-Reynolds lau
ke 6:55 vai. ryto; išskrido 
į Akroną

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų *

Užvedė bylą prieš 
buvusius Cicero 
miesto valdininkus

WESTSIDE 
liečiu Pašelpimo klubo bertai? 
ninis susirinkimas įvyko nedė
lioję, 22-tro spalių, M. Meldą* 
žio salėje, 2242 W. 23 Place.,

Pirmiųinkas Jurgis Puišys 
atidarė susirinkimą 1-mą vąl, 
po pietų ir sekretoriui S. Paų- 
goniui perskaičius protokoįą 
eita prie komisijų raportų.

Likosi pašaukti komitetą! 
lankymo sergančių klubo ną- 
rių. Kiekvienas komitetas su
teikė pilną raportą, apie ser
gančius narius, pripažindami 
tikrais ligoniais ir taipgi pripa
žįsta vertais gauti pašalpą iŠ 
klubo. Ęąportaį priimti ir nu-

didelis papar- 
Ę. Milerienės, 

Evanslon, Iii., porą kralikų —> 
T. Jonaitienė, 10 yardų baltos

lįąinpai Halsted Št.
Vąląųdo? nuo. 19—4, nuo 6 įlfi 8 

bjęd^aomi^ 1,0 i^į 12 vjL ryto

CHICAGOS 
ŽINIOS

Draugija Lietuvos 
Dukterų vėl prie 
dąrbm rengia balių

, H P- 
f ketviųa-

Organįzaęijąs pąr engimas 
vykstą lapkričio 4 d., 

Auditorijoje

Valandos
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa 

niais 10—12 dieną.

kad ji parodytų 
surinktų 

įplaukė 
uždėtų

Rengia įstatymą 
prieš šmeižtus per 
radio

CICERO.—Miesto advokatas 
Edwin Turėk paskutiniomis 
dienomis užvedė bylų Superior 
teisme prieš buvusią miesto ad
ministraciją 
kur dingo $300,(MM) 
extra mokesčiais, kurie 
po specialių asesmentų, 
1927 metais.

Po ilgo tyrinėjimo,

Bąusnąęs bus tokios pačios, kaip 
ir laikraščiams, smeižian- 
tiems ąsmenis

Reikalauja paaiškinti kur dingo 
$300,000, surinktų mokes
čiais; byla užvesta Superior 
teisme

Tek Lafąyette 3572 
J, Liyjevičius 

GRABORIUS ir 
BAtSAMUOTOJAS 

Patarųauja Chicagoje 
i ir apielinkčje.

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Pamokos duodamos Felloiu-. 
ship Ilouse, Briclgeporte, an
tradieniais, ketvirtadieniai, 
ir penktadieniais.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Seęnrlty Savinas & Comtnerdal 
Bank Buildlng 
i * ♦'

(Dlredly acrocs Street Irom Patent Office)

VVA8IHNGTON. D. C.

J.J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pabūkite Mane 

2506 West 63rd St
Tel. RĘPUBLIG 3100

DR. A. L. YŲŠKA 
2422 W. Maręu«(f. Rd.

■ kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

drobės — A. Grigonienė, porą 
rankų darbo užvalkčių-— S. 
P. Sentilienė. Viso dešimts 
dovanų.

šokiams parūpinta 
orkestras, be to, geras alus 
užkandžiai. » * ’*

Be to,1 į organizaciją 
priimamos narės nuo 
40 metų amž., be įstojimo mo-| 
kesčio. Taigi kviečiame visus 
ir visas atsilankyti į šį paren-| 
girną ir laikinai užmiršti kas
dieninio gyvenimo rūpesčius, 
linksmai praleidžiant laiką.

Kaip teko patirti iš musų 
darbščios komisijos, O. Pat- 
kąpiąrienės, A. Grigonienės ir 
Ą. Dųdonienes^ viskas jau pri
rengtą ir visi • užtikrįnti, kad 
vakarąs bus- linksmas ir sek- 
npngąs. Tad dar kartą kvie
čiam visus atsilankyti į Audi
toriją lapkr. 4 d.

ir kareivių “apsaugoji 
dirižablio nuo piktų ran-
Mat, jis atskrido su Uit 

vėliava, o sentimentas 
swastikai nėra labai prielankus.

Graf Zepelin vadas Dr. Hų- 
go Eckener pasiliko Chicagoje 
vienai dienai paviešėti ir pa
matyti Parodą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namų Tel. Hydę Pa r k 3395 

Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vaą. Trečiadieniais

Šętądięniaįs sujįg sutarties.

Vai.—8:3Q A. M. iki 8:30 P. : 
—Nędėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Dažpąi tenką išgirsti, kad 
nipterįms nereikią mokslo, 
kad ir be mokslo galima šei
myną išauklėti. Bet ar to- 
kįopis ipotinoms mąlonų, Rųę- 
njęt jos negalį susikąjbeti sų 
sąyę vąikąis,\ kuomet jįę tų 
inętįnų gėdinusi, kad jos ne-

Gu'bernatoriui ruošiantis šau
kti specialę Illinois legislaturos 
sesiją lapkričio mėnesį, planuo
jama į programą įtraukti pro
jektą bausmių prieš tuos, ku
rie šmęiž asmenis per radio. 
Ikišiol nebuvo paruošti jokie 
specialiai įstatymai tam tiks
lui ir autoriai mano, kad pub
lika nėra pilnai apsaugota.

Manoma, kad radio šmeiži
kams bu‘s pritaikintus tokios 
pat bausmės, kaip ir laikraš
čiams. Naujo įstatymo suma
nymai randa, priturimo tarp 
atstovų.

Pilone Boulevąrd 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dptuVesę i* kąl^iam* rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir, nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų ūžląikyn^ai skydtį.

Rss. 66Q0 South Arteįian Avenue 
Phdne Prospect 6659 

Ofiso Te J. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. H ai it e d Street 
CHICAGO, ILL.

tą“ rengia Hallowe’en šokius, 
sekmadienį, spalių 29 d., 7 vai 
vakare Hollywood Inn, 2417 W. 
43 st. Kviečiame visas nares 
ir draugijos pritarėjus daly
vauti pirmame šio sezono pa
rengime. Visų laukia įvairios 
įdomybės ir pamarginimai. šo
kiams gros ' Jurgio Steponavi
čiaus orkestras. įžangos bilie
tai 25c. Kas lanko apšvietiečių 
parengimus, visuomet išeina su 
šypsena ir patenkinimu. Kvie
čiam visus. Iki pasimatymo.

—Komisija.

gali, išėjusios į viešą vietą, su
sikalbėti angliškai? žinoma, 
kad ne.

Todėl, progai pasitaikius 
veltui pasimokyti reikia ja pa- 
sipaudotį, taipgi prisiruošįį į 
prie pilietybės kvotimų.

Amerikos Lietuvių Piliečių j 
iniciatyva yra įsteigta tokia 
piokykla, duodanti pamokąs 
yeltuL Kiekvieną antradienį 
ir ketvirtadienį, nuo 7-ių ilęi 
&įų vakare, Ęęlloyvship House, 
831 We8t 33rd Plase, yra duo
damos anglų kąlbos — skaity
mo ir rašymo pamokos, o pi
lietybės pamokos ■ kiekvie
ną penktądeinį, nuo 8-ių iki 
9-ių vakare. Visos šios pa
mokos yra visiškai veltui. 
Branginki! niokslą, nes jis yra 
labai reikalingas, gyvenime. 
Mokslas brangiausias turtas.

K. P. G U G IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dfarborn St.,Roomi 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South ffahted Strnt 

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

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

BRIDGEfORTĄS — Norą 
moterys didžiumoje yra užim
tos namų ruošęs darbu ir šei
nių auklėjimu, jos neturi už
miršti stengtis šiek tiek ir m0’ 
kytis skaityti ir rašytį., Čią 
Amerikoje gyvenant, bemoks
lių gyvenimas yra vargingiau
sias. Jie turi skursti, panešti 
daug neipalopupių, paniekos,

SIMON M. SKUDAS
GRABpRIŲS IR BĄLSAMUOTOJAS 

Patąrnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel, Monroe 3377

ALEKSANDRAS KAZINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 d, 5:45 vai. ryte, 
1933 m., sulaukęs 60 amžiaus, 
gimęs Kavarsko miest., Pane
vėžio apskr. Amerikoj išgy
veno 30 metų. Paliko didelia
me nuliudime sūnų Joną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6734 So. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks subatoje, 
spalio 28 dieną, 8:3(L vai. ryte 
iš namu i Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Alenksandro Ka- 
zinsko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie-1 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs ir Giminės.

laidotuvėse oatarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, tel. Re- 
public 3100. *

Iždas didėja; t visos pomirti 
nes ir pašalpos atmokėtos.

A. K. Rutkauskas, M.D.
, 4442 South Wutim Avtnu» 

Tel. Lafayctte 4146 
VALANDOS:

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

Toliau, kalbama, kad demo
kratų tarpe įvyko skilimas ir 
susidarė dvi grupės. Vienai 
vadovaująs Cerny, miesto pre
zidentas, o kiton įeina tarybos 
nariai Loyda, Mrs. Cucha, 
Schvvarzel ir Hendrikse. Mrs. 
Cuchna yra miešto kolektorė. 
Jie keturiese sudaro opoziciją.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai. 
’ ‘ * ,¥iamę atsišaukti, o muių

busite, užganėdinti, 
ą) 25J5 arba 2516 
Ž3rd Pi, Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct, Cicero, Iii. 
T<1. Ci«ro 5927

Ofiso Tel. Victoyy 6893
Rez. Tel. Drevei 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
, arti Slst Street

ryto, 2—4,

JUOZAPAS ŠARKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 23 dieną, 7 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 44 m. am
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Plungės parap., Stanelių km. 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 2 
pusbrolius, Adomą ir Juozapą 
Valauskus ir jn šeimynas, 
draugus pažystamus ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Lachavičių koplyčioj, 1439 So. 
49tb Ct., Cicero.

Laidotuvės įvvks šeštadieny, 
spalio 28 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčioj i šv. Antano parapi- 
jps bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Juozapo Šatkau
sko giminės, draugai ir pails
ini dalyvauti laidotuvėse ir 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą, '

Nuliui*? liekame,
Pusbroliai, jų šeimynos ir 

Giminės. x
Laidotuvėse natarnauja gra

borius Lachavičius. tel. Canal 
2515 ir Cicero 5927.

DR. V. A. ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valąndęs nuo 2 iki 4 ir' iyio 7 iki 

vai.. Nedėliomis nup 10 iki 12 
' 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

tafta pašąlpas i|mokėy pagal 
klubo kpnstitucija.

Iždininką^ V. Ivanauskus 
raportavo, jog klubo turtas 
randasi geriausioj tvarkoj. 
Klubo kasa kiekvieną mėnesį 
didėja, tąipgį pašalpa ligo
niams ir mirusių narių pomir
tinei išmokėta pagal klubo nų-‘ 
tafimą. Iždipinko raportas 
priimtas.

Paaiškėjo, kad klubo ątfcį- 
kierys likosi išgabentas bę 
klubo žinios ir pąvelijimo ir 
dabar randasi prie svetimų 
ypąlų. Išrinktai tam reikalui 
komjtętąs raportuoja > klubui, 
jog buvo nusidavęs prie tų su
interesuotų ypątų ir buvo pri
žadėję streikierį atgal į buvu
sią vietą sugražinti, bet iki 
šiam laikui tas neišpildyta. Po 
ilgų svarstymų nutarta griež
tai pareikalauti, idant grąžin-

Tel. Bonlevard 5203 ir 8413 
• 1327 So. 49th Ct.

Tel. Čfceęo 3724. Koplyčia dykai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Aihland Aut., 2 luboi 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pittų it nuo 7 iki 8f30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieųą 

Phone Midway 2880

BRIDGEPORT. — Pasilsėję, 
praleidę karštąs vąsąros die
neles, grįžtąip pfie darbo, prie 
vakarų renginio. Tad kaip ir 
kiekvienąįs pietais, sumanėme 
patiekti publikai k$ BPrs ne
paprasto šį sezoną. Nųtąrėmc 
rengti bąli ų su įšlaimėji- 
mąis ląpkrįčio 4 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Pradžia 
6 v. v. įžanga maža—tik 25c. 
Kiekvienas tuo pačiu kartu 
gaus ir balioną ir galės daly
vauti įšjąįmėjimupsę.

Tarp dovanų yra puiki lem
pą, kurią padovanoję p. 0. 
Patkamarienė 
tis — nuo p.

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aųgŠčiau 

Mpderpiška koplyčia dykai.
668 W. \3th St. TeL Canal 6174 

CHięAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343 

DR. BERTASH 
756 W. 35th St.

(Cpr. of 35th B Halsted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nup 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

vadovavo dabartinė administra
cija su Cerny priešakyje, ras
tą, kad ta stambi suma žmonių 
pinigų žuvo ir dabar daromi 
žiąKsniąį surasti kur ji dingo, 
ir, jeigŲ galima, ją atgauti.

Investiga toriai, saRo, radę, 
kad extra mokesčiais, nuo 1927 
m. ,iki 1931 surinkta virš 
$300,009, ir kad jie žlugę: bu
vusia kolektorius, būdamas vie
toje, sukrovęs turtus, taipgi 
aprūpinęs pinigais kai kuTiuos 
savo giminaičius.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — .

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
diorttų ‘ ir vaikų pagal naujausius me
todus ir kitokiu* elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W* nttoli Morgan St»

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

Tel. Canal . 3110 
Rezidencijos telefoųai

Hydi Patk 6755 ar Ctntral 7464

Vokiečių oro milžinas “Gra
fas Zepelinas“ vakar si/vylę 
tūkstančius chicągiečių, kurie 
jo laukė nekantriai kelias die
nas. Jis nusileido vakar 6:55 
ryto Curtis-Reynolds lauke, kuo
met didžiuma dar miegojo ar
ba pusryčius valgė ir nieko ne
žinojo apie jo atskridimą. Bu
vo rašoma, kad dirižablis at
skris po pietų.

Išleidęs kai kuYiuos keleivius 
ir išmetęs paštą, Zepelinas tuo 
jau pakilo ir apsukęs Pasaulinę 
Parodą traukė toliau į Detroitą 
ir į galutiną tikslą—Akron, kur 
paims kuro ir dujų.

Įdomus tas faktas, kad ae
rodrome buvo keli šimtai poli 
cijos 
mui

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoa nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart ivtntadienio ir kitvirtadimio.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th & Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Ta!man Avė.

Tėl. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-t 

Nedėldieniais fugai sutarti.

Physięal Therapy 
B Midwife 

6109 South Albany 
Avenua 
Phone 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W, Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 0—6

W. Slde: 2201 W. 22 SI. (Ccrm.k Rd> afar’- •,u •

Tel«-f<«aa Benui 11 • UBOO

.Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomts sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Ofiso t*l. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

“Apšvietą” rengia 
Rullowė’en Party 

spalių 29 dieną
BRIGHTON PARK.— Lietu 

vių Moterų draugija “Apšvie

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatišjcas pątąrnavimąs gatenkinęs, tuk?qnČius beveik 30 
metų, — Vhąintčlį LątoYh Qpbopus vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. —. Jeigp dį^žį^oją^s dailumų ir tau-’ 
pumu laidotuvėse, —• pašaukime ; jį; q

CICERO 
diktatūrą 
prezidentui Joseph G. Cerny 
už tai, kad jis ignoruojąs vi
sus jos įnešimus, juos vetuo
jąs ir valdąs miestą sau’vališ-

J. F. EUDEIKIO i 
daugiausia šermenų,

J. Ę. EŲĮĮĘIKĮS yrą vienatinis lietuvių 
turi įrengęs grabų dirbau

Pulki?uąips, męflerpižHąi {rengtoji trys kpptyčios su 
. vargonais UVKAĮ d«| ięrmenq^

Npliu(liqio valąndoje, pajaukite Šią jstaio.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ graborius 

‘ DIDYSIS o:---------
4605-07 SO. HERp 

Vili T'././ond YARDS 174?

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Iždininkas V. Ivanauskas 
raportuoja, jog mirusio nario 
a. a. Martino Puišio pomirti
nės išmokėjimui randasi neku
riu kliūčių. Nutarimu rašti
ninkas S. Pangonis 
randančias klintis, 
(lūgnių apsvarstymų 
lykas pavestu atlikti 
tracijai;

Baigiant dalykų svarstimą, 
pirmininkas dėkoja nariams 
už skaitlingą susirinkimą ir 
gražų užsilaikymą, taipgi pa
žymėjo, kad <ląhąr klube ran
dasi tvarka, tokia kokia reika
linga yra būti, už ką priklau
so garbė 
nariams.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avinai 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS,

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

tj.-y ......... i  .............. ..

I, J. ZOLP 
GRABORIUS

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofi(»si 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Napių Tel.: Prospect 1930

■į!.t!-.'.-) . ................... .....................

Phone Canal 6122

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

Valandų*: 1t—3 ir 7—8
Sęredųmis ir nedaliomis pagal sutartį 
Ręiidendja ^631 So. California Ava, 

Telefonas Republic 7868

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laikas daug reliktą 
prie patentų. Ncrlzt- 
kuoklf vilkindami su 
apsaugojimu savo 
snmanymn. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukellų, 
arba rąžykite dei 
NEMOKAMOS kay- 
KUtSė "How to Ob- 
taln a Patent” ir “Reeord of la- 
ventlon” formos. Nieko neimant 
nž Informacijas ką daryti. Busi- 
raSInSJlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Juozapas Eudeikis iiTėvas 
t 5340 .fe Ęędzie Avė.

Visi RjEPUBLIC 8340
, <w«wiw. ų. fip»»««»*«*»)

" ..... ... 1 J « ui I.UJ-!

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA (HICAGOJE

Įpaborty įtaiga m mianMa, W 
aenq, todSl ga|Į pigiau pątąmaatl.

.bortus,

Lietuviąj Dautarai

DR. ę, KASPUTIS 
DENTISTAS

(įrįio ii Europą ir
VALANDOS?”©?

7,r9 P. M. Se|ų
dieniais paj

8885 So.1
Tel. BOUL:

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. MaĄiion St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

\ " Grąborįąj \ "" 
Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
# lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
. .CJijKJĄGO, ILL,

PATENTS

v\^ESl)EVW



WESTSIDE

die-

For Rent

MADOSMADOS MADOS

ATIDARYMAS

*1

PROBAK-

Petras Madenis, senas “Nau
jienų” skaitytojas ir rėpaėjas.. 
kuris porą mėnesių atgal ap
leido Chicago ir išvhžiavo į 
Lietuvą trumpoms atostogoms

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

RENDUOJU visa antrą aukštą 
40x60 pėdų didumo. Buvusi kriau
čių šapa. Pigi renda. S. Kiela, 4843 
—14th St.. Cicero, III.

Priiirašykirc i musų ipalkg

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
*023 S. Halsted St.

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
TeL Englewood 5840

KRAUTUVĖS PARENDAVOJIMUI 
3 krautuvės prie šiaur-Rytinio kam
po 35tos gatvės ir Halsted Street; 
garu šildomos: nebrangi renda.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 35th Street

tel. Yards 4330.

SIMANO DAUKANTO DRAU
GIJOS METINIS AP- 

VAIKŠČIOJIMAS

Patenkintas kelione, bet ne 
Lietuva; sako gyvenimas 
ten vargingas.

IEŠKAU šeimininkės prie namų 
ant farmos, merginos arba našlės 
su vienu arba dviem kūdikiais. Aš 
esu nevedęs vyras. Parašykite man, 
o aš aprašysiu apie viską. William 
Czesna, Daggett, Mich.
=5

w.w.v.

f
V

5

Ki- ■

Miesto tarybos komisija vien
balsiai už Auburn Avė., pa
keitimą į S. Lithuanica avė.

Turėjo nepaprastą pasisekimą; 
dainavo į 8,000; pasakoja 
apie vietinių lietuvių gyve
nimą

- w

■ ■

F 'i

kalnierium, kuris ,np tiktai gerai 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 

šilko arba lengvos vilnonius ma- 
20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 

linine

2958 —' Augesnei moterei suknele, Tinka bile progai. Sukirptos

___  ______ sti_ naujos rūšies 
atrodo bet ir yra labai’ praktiškas.

ii/,-.

NAUJIENOS pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

Mieros ....................i....... < per . krutinę
i *< : ■

(Vardas ir pavardė), 

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

(Mietas ir vaitt.) :

■p!1-“

■o '.y

Šaltis krutlnfij ir gerldšj galt 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos 1 S minutes su Muste- 
rolę, pagelbsti praBallntl Iri- 
‘a®1**’ Vartok SYKI I VA- 
LANDA, per penkias valandas, 
jos turįs pažibėti. Milijonai .

MVtnt <w»»i l 1 vartoja per ’ metus. Reko- .>! kuris , np tiktai gerai menduojamos gydytoju ir alau- .... -« -- gijj, >2570 —• Bliuzka

. Penktadienis, spal. 27, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sutiko pavadinti gat 
vę Chicagoje žuv. 
lakūnų atminčiai

Chicagos Miesto Tarybos 
Streets and Alleys komisija 
vakar vienbalsiai pasisakė už 
pavadinimą gatvės Chicagoje 
žuvusių lakūnų S. Dariaus ir
S. Gireno pagerbimui.

Bus pakeistas dabartines 
Auburn avenue vardas į
South “LITUANICA” avenue. 
LITUANICA yra vardas aero
plano, su kuriuo lakūnai lei
dosi į nelaimingai pasibaigu
sią kelionę.

Amerikos Lietuvių Advoka
tų Draugijos atstovai pp. J.
T. Žuris, J. Borden, R. VaSalle 
ir A. Grish, o iš Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos, p. M. Zolp 
ir dar viena narė atsilankė 
komisijos posėdyje, miesto 
rotušėje. Už gatvės vardo pa
keitimą kalbėjo adv. J. T. Žu
ris ir adv. J. Borden.

Dainininkas Juozas 
Babravičius grįžo iš 

Omaha, Nebraska

šios savaitės pradžioje dai
nininkas Juozs Babravičius grį
žo iš Omaha, Nebraska, kur jis 
buvo pakviestas dainuoti visų 
Tautų kamivale. Penktadienį, 
sp. 20 d., dainavo į milžinišką 
8,(XX) minią miesto auditorijoj, 
kur tą vakarą įvyko lietuvių 
programas.

Dainininką sutiko su nepa
prastu entuziazmu ne vien vie
tiniai lietuviai, #kurių randasi 
apie 300 šeimynų Omahoje, bet 
ir kitataučiai, kurie sudarė di
desnę atsilankiusios publikos 
dalį. Prieš išvažiuojant daini
ninkui, vietiniai lietuviai suren-

gė koncertą, kuriame, išsiilgę 
lietuviškų dainų lietuviai jautė
si sužavėti J. Babravičiaus dai
navimo.

Lietuviai geriausiai pasirodė
Lietuviai, sako vietinė spau

da bene geriausiai pasirodė 
Tautų karu i vale. Vietinės pa
rapijos lietuvių mokyklos mo
kiniai parūpino šokius ir cho
rą, kuris pralenkė kitų tautų 
grupes. Be to, lietuviai laimė
jo virvės traukimą, strtnušę 
airius, lenkus, kroatus ir visus 
kitus dalyvavusius. O tas ne
stebina*, pasakojo p. J. Babra
vičius, nes niekur ikišiol nema
tęs tokių stiprių, sveikų ir au
kštų vyrų, kaip Omahoje. Visi 
pačiąme gyvume, nežiūrint me
tų.

Be to, vietiniai lietuviai labai 
gražiai gyvena. Didžiumoje tu
ri namus gražiose miesto daly
se. Visi jaučiasi esą vien lie
tuviai ir partijos ten rolės ne- 
lošiančios. Visi dirba išvien 
žymią rolę vietiniame veikime 
užima lietuvių parapijos klebo
nas kun. J. Jusevičius, p. Uvic- 
kienė, adv. J. P. Uvicko, Det
roito, Mieli., motina ir kiti. 
Visi omahiečiai per J. Babra
vičių perduoda linkėjimus Chi
cagos lietuviams ir savo pa
žįstamiems.

Štai Omaha lietuvių prašy
mai, kurį perdavė J. Babravi
čius. Jie prašo, kad į jų ko
loniją atvyktų bent po vieną, 
lietuvis medicinos gydytojas, 
dentistas, graborius ir kiti amat- 
ninkai ir profesionalai. Jie ne
turi nei vieno profesionalo ir 
todėl pageidauja, kad atvyktų 
ir ofisą įsteigtų bent vienas 
kiekvineos profesijos ir amato 
žmogus.

Bendrai, J. Babravičius atsi
vežęs iš Omaha kuo geriausius 
įspūdžius ir skaito tą koloniją 
vieną iš ideališkiausių lietuvių 
kolonijų Amerikoje.

laivu “Europa”, laivakortę 
pirkęs per “N-nas”, šiomis die
nomis grįžo atgal.

Drg. Madenis sako turėjęs 
gerą kelionę ir pataria ki
tiem?, kurie mano važiuoti į 
Lietuvą, kreiptis į “N-nas”, 
nes jos keleivį aprūpina vis
kuo, kas reikalinga kelionei. 
Jis neturėjęs jokių sunkumų 
ar nesmagumo. Jis viešėjęs 
Lietuvoje trumpai, apie tris 
savaites laiko ir aplankęs sa
vo seną tėvelį, kuris gyvena 
Utenos apielinkėje ir kitus 
gentis bei draugus.

Lietuvoje, sako, gyvenimus 
yra nemalonus, nes žmones, 
kaip ūkininkai, taip ir darbi
ninkai vargingai gyvena, Vi
sur purvynai, neišbrąidžioja- 
mi keliai, nes šįmet buvę daug 
lietaus.,

Matė “Lituanieos" likučius
Kaune, laikinoje Lietuvos 

sostinėje, P. Madenis suėjęs se
ną chicagietį P. Adomaitį, 
Lietuvos eks-kareivį, kuris ka
riaudamas su lenkais buvo su
žeistas į koją ir šiandien yra 
užlaikomas valstybės lešoinis. 
Gauna pensiją. Taipgi buvo 
suėjęs ir Joną Patalauską, 
Šaulių vadą. Kaip ir Adomai
tis, drg. Patalauskas išvadžio
jo P. Madenį po Kauno mies
tą, svarbesnes vietas ir karo 
muziejų. Jam teko matyti ir 
Dariaus ir Bireno sudužęs or
laivis “LITUANICA”, ir lakū
nų paveikslai, kurie stovės 
Lietuvos Karo muziejuje, tol 
kol Lietuvos valstybė gyvuos.

Sako, Lietuvos piliečiai ne
kaip žiuri į Smetonos diktato
rišką valdžią. Kai kurie kal
ba, buk A. Smetonos laukia 
toks pats likimas, kokį jis su 
savo karininkais užtaisė pre
zidentui Griniui.

Drg. P. Madenis dabartiniu 
laiku užlaiko biznį adresu

6502 So. Weptworth avė. Jis Kiekvienas didesnis biznis yra pa- 
,, ritimu nlnnila Vnnnpriioti fili Val-daręs planus kooperuoti su vai-netiktai užsirašė “Naujienas”, pTanTu “Midw^

pet dar ir Senam Petrui šutei-f Stores” sankrovų savininkai reali
us U T Uh.vna nf'r.Pzfn tlnvnnn zuoja, kad kiekvieno pareiga yra pake iš Lietuvos atvežtą dovaną, gelbgti šiame atsteigimo programe.
tokią dovaną, kokios jis nėra 
gavęs savo gyvenime. Kas to
ji dovana — paljksių spęti 
skaitytojams.

— Senas Petras.

J. SpaitisFederal 
Meat Markets nau

jas skyrius
Stambus lietuvis biznierius 

atidaro naują, trečią krautu
vę Wesfsidėje.

Nors dar te
bėra depresijos laikai, bet J. 
Spaitis, kaip išrodo, visaį ne
paiso * depresijos. Kiti bizniai 
siaurėja, mažinasi, bet J. Spai- 
Čio biznis plečiasi, bujoja.

Jis iki šiol turėjo dvi mo
derniškas bučines. Bet nuo 
šiandien ‘atidaro ? dar vieną, 
trečią labai gražią ir moder
nišką bučėrfič West Saidėj, 
2119 West Cerinak Road 
(22nd St.). Kitos' dvi jo bu- 
černės randasi įekamais adre
sais: 3631 S. Halsted Street ir 
1949 S. Halsted! St. '

Kuomet maną šeimynai rei
kia mėsos, vistfomet važiuoju 
pas J. Spaitį ii* visuomet esu 
užganėdintas jo prekėmis.

Linkėtina J. Spaičiųi pasise
kimo ir West Saldėje.

. —♦ Antanas.

Kadangi Valdžia <>.bar visų prašo 
jirkinėti, tai “Midvvest Stores” san- 
crovų savininkai kooperuos šitokiu 
judu, kad jus galėsite pirkti dabar 
ir padarysite geras sutaupąs.

Nors kainos ant beveik visų mais
to produktų pakilo ”Midwest Sto- 

j res” sankrovos prirengė speciali iš
pardavimu, laike kurio kainos ant 
maisto yra labai nupigintos. Reikia 
tik pažvelgti i šios dienos skelbimą, 
kuris telpa l ame Jaikraštyje, kad 
persitikrinus apie šio tvirtinimo tei
singumą.

Todėl, taupios namų šeimininkės 
turėtų pasinaudoti Biuo Išpardavi
mu, ir pripildyti savo lentynas mai
stu, kuris parduodamas šiomis taip 
hetikėtai žemomis kainomis. Kiek
viena kaina representuojame šiame 
išpardavime yra tikrų tikriausia 
sutaupą. Ir suprantama maisto pro
duktai yra augščiausioS rųšies.

Pirkite Dabarll! Pagelbėkite Val
džiai jos atsteigimo nrograme. Pir
kite “Midwest Stores” sankrovose 
ir pasigelbėkite pačios sau, sutau- 
pydamos ant maisto, kuri nuolat 
vartojate. “Midvvest Stores” padarė 
savo kainas tokias žemas, kad pirk
damos šiame išpardavime jus tikrai 
pasidarysite dideles sutaupąs. Pirki
te dabar — tas bus garbinga ir 
naudingai!! 4t»skelb<

Pirkite Dabar!
• .k . ■ ■ ’ - • ,.

, ru........r I- - - - ~~
. . • 1 • . . J.

Dabar eina didelis judėjimas - kurį 
remia Valdžia ragindama, kad žmo
nės pirktų dabar. Tai yra dalis abel- 
no biznio ir industrijos atsteigimo 
prograpio. Jeigu žpionės daugiau 
negu dabar pradek pirkinėti, tas 
tuojaus susimažintų bedarbių skai
čius.

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ Draugija 

Apšvieta rengia Halloween šokius, 
nedėlioj, spalio 29. Parengimas ivyks 
Hollywood salėje, Brlghton Parke, 
2417 W. 47th St. 7- vai. vakare, 
įžanga 25c. Kviečia skaitlingai at
silankyti KOMITETAS.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone Vistory 3486

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teiiingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

BRIDGEPORTO 
KOLIONIJOJ

Nedėlioj, Spalio 29-tą 
ną, 1933 m.

Chicagos Lietuvių Auditori
joj, — 3133 So. Halsted St

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Įžanga 35c ypatai.
Rengiamas Teatras “Naktis 

Pabaltijos Pakrantėje”. Po te
atro šokis. Visi esate kvie
čiami skaitlingai atsilankyti. 
Laukiame daug svečių biznie
rių ir inteligentų taippat visų 
lietuvių iškilmingai apvaikš
čioti ir paminėti Simano Dau
kanto Draugijos gyvavimą.

Kviečia KOMITETAS.

Grįžęs iš Lietuvos p. 
P. Madenis atpasa- 
koja įgytus įspūdžius

f F■ Jr

2570

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus -t pristatau 
anglis už pigiausias kainas: t51ack Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

CtASSIFIED APS ]i

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ĮtalRai

KAS TURI Parduoti Grosemės ice 
baksi iki 5 pėdų platumo, durys su 
stiklais, prisiųskite savo antrašą.

1951 Canalport Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo Antano 
Žvirzdino. Pirmiaus gyveno 936 — 
3rd St., Beloit, Wis. Paskiausiai ra
šė iš Rockford, III. p. Antano Soben 
adresu NR No. 7. Prašau jo paties 
ar kas apie ji žino pranešti busiu 
dėkinga.

Petronėlė žvirzdinaitė, 
Brevikių dvaras, Paštas Alsėdžiai, 

Telšių apskr. Lietuva.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI 4 bučeriai unijistai.
3631 So. Halsted Street.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva mergina 
arba našlė prie namų darbo.

6601 So. Richmond Street

Trečio Naujo Marketo
2119 W. Cermak Road (22 St.) 

NETIRPYTI TAUKAI, 
svaras ................

VERŠIENOS KULŠYS, 
svaras..... ..........

VERŠIENA DEL KEPIMO
svaras....................... .....

JAUNOS AVIENOS KULŠYS 
svaras . .............

RŪKYTI LAŠINIUKAI
svaras.......................

MINKŠTAS SULTINGAS ROUND 
STEIKAS, svaras . 

ŠVIEŽI ŠOLDERUKAI 
svaras....... .....

IR DAUG KITOKIŲ BARGENŲ

J. SPAITIS FEDERAL
MEAT MARKETS

3631 South Halsted Street
1949 South Halsted Street

taipgi 36, 88 ir 40 colių per. krutinę.
2688 — Išėjimui suknelė iš margo 

terijos. Sukirptos mieros 14, 16, .18, 
krutinę.

I žlibo — Augesnei muiera suKneie. 
mieros 86, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per,krutinę,> * *

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padubtą blan- 
kutę arba priduoti^ pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 

JSo. HaJfitcjęį ChicagoUH.....
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PRAKALBOS
. v TEMOJE: .

KOVA
ARMAGEDONO

NEDĖLIOJĘ,

Spalio 29 d., 1933 
BRIGHTON PARK 

SVETAINĖJE 
2458 W. 38th Street

Prie pat Archer Avė., jėjimas nuo 
Campbell Avė. ant 3 lubų.

KALBĖS
S. BENECKAS
Lygiai 3 vai. po pietų.

Gerbiami draugai ir drau
ges: Nepraleiskite šios pro
gos, kviečiame visus atsi
lankyti, nes bus kalbėta 
apie įdomius dalykus. Bus 
išaiškinta Armdgedono, ku
ris neužilgo ateis, ir kas 
pagydys šį sergantį pasaulį 
ir kitas palaimas, 
esate gyvas ateikite 
negirdėtų prakalbų.

. Rengia ir kviečia 
Liudininkai.

, Įžanga veltui, nebus kolektų
i------------ -

CLASSIFIED APS) NUOMAI 3 kambariai visi švarus, 
šviesus, renda $9.00. 3121 So. Mor
gan St.

Kas tik 
ant šių

Jahovos

JLJOn-t k

l '

Business Service 
Bizrtio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik> 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie 
uintelio namų savininkų biuro Chicagoje

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC
*

5—KAMBARIAI rendon su mau
dyne — $15.00 3—2 kambarius su 
toiletu. 1161 West 18th St.

RENDON 4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomas, naujai išde- 
koruotas —$33. 554.2 So._ Tai man 
avenue.

Furnishęd Rooms
RUIMAS ant rendos vienam ar

ba dviem vyrams, garu apšildomas, 
vanduo visada šiltas. Galima matyti 
visada. 3231 So. Emerald Avė.

Inkorporuotai 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes 'jame jau šiuo adresu viri 40 meti)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

: SVEDERIUS padarome ant užsa
kymo, valome ir pataisome, visų šai
žų ir spalvų. 1161 West 18įh St.

WEATHER STRĮPS, Kam reika
linga aptaisyti langai ir durys su 
“vveather strip’ais”, turiu ilgą prity
rimą tame darbe. Pašaukit, Hemlock 
2573 J. Purtokas, 6425 So. Rich- 
moncį St., Chicago. III.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
SALIUNAS. Viskas naujausios ma
dos, 4 kambariai prie vietos, prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišau
kite 2346 W. 69 St. (arti Western 
Avė.).

PARSIDUODA Aludė; biznis iš
dirbtas per 15 metų. Biznis randasi 
geroj apielinkėje. 6818 So. Ashland 
Avė.

suteikia HHH 
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AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS,

Mes padarome expėrto darbą až jusą 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas.* 
“down spots” ir visokį blekis darba. 

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

Td. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraostome ant Tietos 

Nuvežam? ir į tolesniu vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So.v Halsted St. Chicago.

PARSIDUODA Restauracija su 
Alum, už $600. 4 kambariai prie 
vietos. Labai svarbi priežastis. At
sišaukite: 1435 Saųgąmon St.

PARDUOSIU savo pusę saliuno 
biznio, labai pigiai iš priežasties su- 
sižeidimo. 788 W. ISth St. Savinin
ką galima matyti 6010 So. Sawyer 
Avė. Tel. Grovehill 0990.

■ . ' ■ ' S ' / ' « ’ 1
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Real Estate For Sale 
Namai-žcmė Pardavimui

PARDUOSIU ar išrenduosiu na
mą geroj apielinkėj, parduosiu už 
prieinamą kainą.

517 W. 43 St.III
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