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20 vaikų sužeista

Reikalauja daugiau pinigų, ne 
gu jų yra visame pasaulyje

Prezidentas įsakė 
nedaryti nusileidimy 
laivyno klausime

Skrynioj rado 3-jų 
kūdikių lavonus

Kebli studento padėtis: nuogas 
pateko studenčių bendrabutin

Teisėjas sustab
dė garsiosios T-N-T 
bylos nagrinėjimą

Atmetė plieno indus 
trijos pasiūlymus

- Po 9 savaičių 
teisėjas William

Kadangi ir Japonija nenusilei 
džia, tai Londono konferen 
cijai gręsra pakrikimas

liko suimta 10 žmonių už pi 
nigų dirbimą,

LOS ANGELES; CaL, Į. 22 
—Gatvekarių darbininkai nuta
rė paskelbti stre&ą, reikalau
dami pakelti algas.

Didžioji priešvalstybinių Par
tijų Byla greitu laiku buš 
Kariuomenes Teismo nagri
nėjama

MASKVA, 1. 22.
ambasadorius Amerikoj, Tro- 
janovski, neužilgo išvyks j To
kio tartis su Japonijos valdžia. 
Jis ir pirmiau yra buvęs ' am
basadorius Japonijoj ir mano 
ma, kad vyksta į ten su labai 
svarbia misija.

LE CREUSOT, Francijoj, 1 
22.—Didelė požeminė, upė iš
laužė sienų ir užliejo kasyk 
lų. 400 angliakasių betgi išsi 
gelbėjo.

Lietuvos Naujienos
Neumanno ir Sasso 

byloj bus 450 
liudininku

k?,Mis apakino

Nori, kad valdžia mažiau kištus i kapitalo 
kovą su darbininkais ir kad jie patys 

prižiūrėtų vykinimą kodeksų

Daktaras maigydamas širdį at 
gaivino moterį •

Anglija siūlo Indijai 
aprybotą autonomiją

Nusišovė dvarininkąs 
Horn

nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems ^vįtyąmą ir giminaičiams Lie
tuvoje.

Naujienų Pinigų Siundo Skyrius pasiųa juaų pi
nigus Uętovon <įoįef$ig 8U uįtikrinimu pilno
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eko- 
davė 
sako

Vaškys atleistas iš vir 
šaičio vietos

IRUN, Ispanija, 1. 22. —Bo- 
ris I, kuris buvo pasiskelbęs 
Andorros karalium, liko išva
rytas iš Ispanijos.

1. arba paleido terminų, nu
rodytų Karo jstatų Rinkinio 
24 kn. 728 nuostatais;

CHIKASHA, Okla., 1. 22.- 
Trokas ližgavo mokyklos bus^ 
ir sužeidė daugiau kaip 20 vai 
kų. Trokas pabėgo ir yra ieš 
komas policijos.

neži- 
buvę

MALTIMORE, Md., 1. 22.— 
Darant University ligoninėj 
operacijų vienai moterei urnai 
užėjo širdies ataka ir jos šir- 
dis paliovė plakusi. Daktaras^ 
įkišo rankų ir ėmė reguliariai 
spaudyti širdį. Pamaži Širdis 
pradėjo veikti ir moteris atsi
gavę . .

NEW YORK, 1. 22. —Skry
nioje, kuri Brooklyno sandely 
išgulėjo du metus, rasta lavo
nai trijų kūdikių. Suimta skry
nios savininkė, buvusi mokyto
ja Mrs. Ruby Clarke, kuri sa
kosi apie lavonus nieko 
nanti, nes jos skrynioj 
tik drabužiai.CHICAGO.—Prezidentas Roq- 

seveltas parašė laiškų New Yor- 
ko merui La Guardia, kurią 
vakar tapo perskaitytas mėrų

Chicagai ir apielinkei tederą* 
lio oro Moras šiai dienai pira
tauja:

Apsiniaukę, tiek pat šaltą.
Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:-

LEES SŲMMIT, Mo., 1. 22. 
—Keturi žmonės liko užmušti 
traukiniui užgavus automobilį. 
Nelaimė įvyko laike labai smar
kaus lietaus 
vairuotojų.

BAY VILLAGE, O., 1. 21.— 
8 žmonės Ikio Užmušti ir 7 su
žeisti susidūrus dviems auto
mobiliams. ’

V BERLYNAS, 1. 22. — Naciai 
uždarė katalikų žurnalų, kuris 
aštriai pasmerkė Vokietijoje 
skelbiamų pagonizmų.
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Paskyrė' f eceiverį 
buvusiam Dawes 

bankui

WASHINGTON, 1. 22.—Ame
rikos Darbo Federacija atme- 
te plieno industrijos santaikos 
pasiūlymus savo darbininkams.

rų pasirinkę arba pasisamdę 
gynėjus
11 prašo paskirti valdiškus 
gynėjus, o dėl likusių 11 dar 
nežinia kaip bus su gynėjais.

Gavus paskutinius kaltina
mųjų atsakymus dėl liudinin
kų, jie bus veikiai peržiūrėti 
ir po to byla greitai bus pa
skirta nagrinėti. ... .

WASHINGTON, 1. 22.—Dar
bo santikių taryba įsakė Brook- 
lyn-Manhattan gatvekarių kom
panijai priimti į darbų 20 dar-, 
bininkų, kuriuos ji pašalino už 
orgąniazvimų unijos.

Richberg irgi siūlo reformuoti 
NRA

Pagėgiuose 
nusišovė dvarininkas Hom, tė
vas jaunojo Hom, kuris yra 
kaltinamas Jesučio nužudymo 
byloje. Hornas buvo 70 me
tų amžiaus ir ankščiau valdė 
Strazdabalių dvarų, kurį vėliau 
buvo perrašęs dabar suimtam 
Simui.

LONDONAS, 1 
ras parlamento komitetas pa
siūlė suteikti Indijai aprybo- 
tų autonomijų.

prižada plačius 
viešuosius ir šelpimo! darbus

ANN ARBOR, Mich., 1. 22. 
—Vietos ųniversįtete, kuriame 
mokinasi nemažai ir lietuvių, 
metiniame frešmanų—pirmame
čių studentų susikirtime su so- 
phomorais—antramęčiais stu
dentais, antrankiai liko nu
galėti. Pirmapiečįąi pastvėrė 
vienų antramečių, išrėdė jį ir 
visiškai nuogų įstūmė į studen
čių bendrabutį, kuriame buvo 
apie 20 studenčių. Dėlei to 
frešmanų vadas liko suspen
duotas, o kiti dalyviai sušilau 
kė aštraus pabarimo.

NEW YORK, 1. 22.— Donald 
R. Richberg, direktorius NRA 
tarybos, kalbėdamas grosefrių 
fabrikantų suvažiavimui, pasi
sakė už-reformavimų NRA. Jis 
pasakė, kad administracija yra 
priešinga įvedimui visuotinos 
30 valandų darbo savaitės, bet 
visgi stovi už palikimų mini- 
mum algų ir mažimum darbo 
valandų, tik jas pritaikant at
skirai kiekvienai industrijai. Be 

už suteikimų dides- 
industrijai ir pre-

DALLAS, Tex., 1. 22. —Mrs. 
Meade, 36 m. ir jos duktė Mą- 
rian, 5 m., rastos prigėrusios 
savo apartmento maudynėje.

40 metų kalėjimo už išgėdįnimų 
’#.■ ■ mergaites . ' "

CHICAGO.— Edward C|au- 
šen, 29 m., liko nuteistas 40 
metų kalėjimai! už išgėdinimų 
9 metų mergaitės- ■

KAUNAS
tirti, kariuomenės teismas vi* 
sus prašymus ir pareiškimus 
dėl papildomo liudininkų iš
šaukimo jau peržiurėjo, pada
rė nutarimus ir jų nuorašus 
išsiuntinėjo kaltinamiesiems. 
Tajs nutarimais teismo posė- 
din nutarta iššaukti dar apie 
150 naujų liudininkų (be ank
ščiau numatytų apie 300) ir 
2 ekspertu (dalykų žinovų). 
Kąi kurių kaltinamųjų nuro
dyti liudininkai atmesti, ir

LOS ANGELES, Cal., L 22. 
—Tūlas George Joseph Goff- 

fošfošflPio savimi 
kas. kuris bylinėjasi jąu t nuo 
1930 m., federaliniame teisme 
užvedė bylų, kurioj reikalauja 
$20,555,005,9^3,703,418,735,025- 
000' alyginimo ir . dar $50 į sa
vaitę pragyvenimui. Tiek pini
gų toli nėra visame pasaulyje!

O ir į teismų patraukta be
veik tiek pat žmonių,., kiek do
lerių jis reikalauja— visa Ca- 
lifornijos valstija, jos valdžia, 
Los Angeles miestas ir pavie
tas, jų viršininkai, Los Angeles 
advokatų draugija ir Visi jo-? 
nariai, taipgi veik visi teisė
jai. Jis byloje protestuoja 
prieš paskirimų receiverio jo 
mašinšapiui.

L® 11, Tom Moon
ey f right, Chief 
Juatice Charle* 
Ev»n» Hughes; 
top, San Fran- 
cisco’s Prepared- 
nesa Day parade, 
arrow indicates 
figureg claimed 
to be Mooney and

Bylos nagrinėjimas liko su
stabdytas delei netinkamo 
prokuroro išsišokimo

CHICAGO 
nagrinėjimfb, 
V. Brothers panaikino tolimes
nį garsiosios T-N-T raketo by
los nagrinėjimų, delei netiks
laus prokuroro išsišokimo, pa
skelbė “mistrial” ir bylų sugrų- 
žino vyriausiam teisėjui Sulli- 
van, kad paskirtų naujų bylos 
nagrinėjimų.

DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim . užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?
žinoma kad ne.-

CHICAGO 
laiku lankosi du politiniai trem
tiniai, veinas iš Austrijos, ki
tas iš Vokietijos.

Dr. Julius Deutsch, Austri
jos socialistų' schutzbundo va 
das, savo prakalbose pareiškė, 
kad Austrija yra busiančio ka
ro pavojau‘3 vieta. Už Austri
ją dabar varžosi Italija ir Vo
kietija ir jeigu jos negalės su
sitaikinti, tai iš Austrijos gali 
prasidėti naujas karas, kaip 
kad iš ten prasidėjo 1914 m. 
karas.

Gerhart Seger, buvęs Vokie
tijos reichstago narys, sako, 
Vokietija yra apsiginklavusi 
nuo galvos iki kojų ir yra pri 
siruošusi karui, kuris gali kil
ti iš Saar krašto.
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CHICAGO. — Dr. S. L. 
Friędman, dentistas, rastas ne
gyvas, savo namuose 143 N 
Parkside Avė., nusinuodijęs 
migdančiais vaistais. Netoli jo 
gulėjo pusgyvė jo sesuo Mild- 
red, 45 m., irgi apsinuodijusi 
tais pačiais vaistais, bet jų gal
būt pasieks atgaivinti.

WASHINGTON, 1. 22. — suvažiavime. Laiške preziden- 
Amerikos industrija pareikala-1 tas prižada, kad valdžia steng- 
vo reformuoti visų NRA, jei į sis pravesti kongrese plačius 
norima, kad biznis kooperuotų! viešuosius ir šiaip šelpimo dar- 
su valdžia šalies gaivinimo dar- bus, kad tuo budu kovoti ne

darbą. Taipgi bus stengiamų- 
si įvesti nedarbo apdrai/dų ir 
senatvės pensijas.

“Musų pastangos šalies 
nominiam atsigaivinimui 
gana geras pasekmes”, 
prezidentas savo laiške 
rams. “Ateinančiame posėdyj 
kongresas atkreips .domę į to
limesnius pasiūlymus apie be
darbių šelpimų, viešuosius dar 
bus, nedarbo apdraudę, senat
vės pensijas ir namų statybų. 
Visų tai gyvai paliečia miestų 
valdžias. Aš negaliu pasakyti 
kų kongresas nutars šiais klau
simais, bet galiu užtikrinti, 
kad federalinė valdžia trokšta 
dirbti tiksliai ir sutartinai vi
sais šiais bendrais visiems 
klausimais. Pergalė gali būti 
pasiekta tik visoms valdžios j- 
staigoms dirbant bendrai”.

4. arba kad jų parodymai 
2ia patiekto kaltinimo es- 

x negali išaiškinti nusi- 
motyvų!

Tąią pačiais motyvais ne
šaukiami ir Dr. Neumanno 
nurodyti nauji liudininkai jų 
tarpe reicho ministeriai češ 
įę. Goebbels.

- Gavę šiuos pranešimus kal
tinantieji turi teisęs per tris 
dįenas prašyti teismo šaukti 
jų piritiesniuose prašymuose 
nurodytus liudininkus, jų pa- 
čių lėšomis arba leisti atsives
ti patiems laisvai su jais su
sitarus.
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Europoj yra dvi pa 
vojingos vietos-Aus 

trija ir Saar

National Ass’n. of Manufac- 
turers direktoriai priėmė ra
portų, kuris reikalauja pa
grindinio reformavimo viso! 
NRA, įvedant visai naujus 
savanorius teisingos kompeti- 
cijos kodeksus, nuo kurių bu
tų visai atskirti dabartiniai 
patvarkymai apie darbo ir ka
pitalo santikius.

Fabrikantai nori, kad valdžia 
mažiau kištųsi į kodeksų vyki- 
nimų ir tų darba pavestų pa
tiems fabrikantams, taipjau 
kad mažiau kištųsi ir į samdy
tojų santkius su darbininkais.

Dabartinis NRA aktas užsi
baigs birželio 16 d. Fabrikan
tai reikalauja, kad tas aktas 
butų pakeistas dviem patvar 
kymais, kurių vienas įvestų 
grynai įsavancįrius kodeksus, 
kurie uždraustų žalingų kom- 
peticijų. Tų kodeksų prižiūrė
jimas turėtų būti pavestas ne
priklausomai penfcių nartų ta* 
rybai, bet vyriausia kodek
so vykinimas turėtų būti pa
vestas pačiai industrijai.

Patvarkymai apie darbo są
lygas, vaikų darbų, mlnimum 
algas ir maximum r valandas, 
taipgi apie kolektyves derybas 
su darbininkais turėtų būti 
prailginti dar vieniems me
tams. . Tik turi būti aiškiau 
nustatyta kolektyvių derybų 
prasmė ir turi būti sušvelninti 
patvarkymai apie darbo valan
das, kad galima butų darbo vą- 
landas sulig reikalo ilginti. Bet 
ir į šių patvarkymų vykdymų 
valdžia turi mažiau kištis.

šiuos fabrikantų pasiūlymus 
dar turės ratifikuoti fabrikan
tų suvažiavimas gruodžio 5 d.

OHIGAGO.—pašant valsti
jos auditoriui Bąrrętt. teisėjas 
Prystalski paskyrė receiverį 
Central Republic Trust Co., bu
vusiam vice-prezidento Dawes 
bankui, Tas bandas yrą lik
viduojamas ir visos jo sąskai
tos perkeltos į kitų bankų, bet 
kad federalinė valdžia ėmė rei
kalauti per teismų iš banko še- 
rininkų $14,000,000 skolos, tai 
ir valstijos auditorius pasisku
bino pareikalauti receiverio, 
kad irgi šį tų iš šerininkų gau
ti. Esu bankas turi daugiau 
kaip 3,500 “trust” sąskaitų, 
siekiančių virš $1,000,000, to
dėl jis ir norys tuos depozito- 
rius apsaugoti.

Dawes iš valdžios pasiskolino 
$90,000,000, ^ad išgelbėti savo 
bankų. Paskui jo bankas su
sivienijo su kitais bankais ir 
dabar valdžia nebegali savo sko
los atgauti, tad iy traukia še- 
rininkus teisman. '

Augščiausias šalies teismas ruošiasi Svarstyti Tlipmas 
Mooney bylų, nes MoOney butro nuteistas pasirem’ant melagin
gais liudijimais, kad jis buk padėjęs bombų “Preparedness 
Day” parodoje San Francisco 1916 m. Jis turi ir fotografijų, 
kuri parodo, kad bombos sprogimo laiku jis buvo toli nuo įvy<- 
l.’io vietos. Kad gubernatorius Merriam paliuosuotų Mooney pa
reikalavo ir prof. Moley, artimiausias prežident< Roosevelto 
patarėjas. . r : ’į-į į

WASHINGTON, 1 
zidentas Rooseveltas įsake vals
tybės departamentui nedaryti 
didesnių nusileidimų . laivyno 
mažinimo klausimais \ ir. jeigu 
reikia, visai pasitraukti’iš da
bar laikomos Londone laivynų 
konferencijos. ' '

Tai reiškia, kad Amerika ne
sutiks nusileisti ir pripažinti 
Japonijai laivyno lygybę, ar 
pakeisti dabartinę laivynų pro
porcijų.

Japonija irgi nenusileidžia
LONDONAS, 1. 22 

kirtimas trijų valstybių dery
bose dėl laivynų nemažėja. Ja
ponijos ambasadorius Matsu- 
daira tarėsi su Anglijos už
sienio reikalų ministeriu 
Simon, bet iš to pasitarimo 
Nieko neišėjo. Japoniją nenori 
atsisakyti savo reikalavimo lai
vyno lygybės ir atmetė Ang
lijos kompromisinį pasiūlymų. 
Tas veda prie derybų pakriki
mo. Patys japonai pripažysta, 
kad tolimesnės derybos nieko 
gęro negali atnešti. Todėl ga
lima tikėtis greito laivynų kon
ferencijos pakrikimo. - *1

2. arba nenurodė aplinky
bes, kurias jie galėtų patvir 
tinti;

3. arba kad patvirtintų to 
kias neigiamas aplinkybes, ku 
rios bylai neturi jokios reikš 
mes:

KLAIPĖDA.-— Neoficiąliško- 
mis žiniomis, Vyžių (Šilutės 
apskr.) viršaitis Vaškys, krašto 
seimelio pirmininkas, atleis|ąą 
iš viršaičio pareigų. Taip pat 
iš viršaičio pareigų atleistas ir 
žinomas priešvalstybinių par* 
tijų veikėjas Jasaitis.- Abudu į teismo posėdin- nebus-šaukia 
šie viršaičiai jau iš seniai pa-jmi. Ir tai dėl šių priežasčių 
sižymėję gyventojų kiršinimp. 
Todėl krašto direktorijos įsiti
kinimu, jie negalį nešališkai 
eiti jiems skirtas viršaičių pa
reigas.

Abudu viršaičiai buvo ir 
lutės apskrities tarybos nariai. 
Pastaromis dienomis ten pada
rytos revizijos duomenimis, 
yra didelių piniginių trukumų. 
Apskritai rasta netvarkos, ku
rios tarybos nariai negalėjo 
nežinoti.

to jis stovi 
nės laisvės 
kybai.
Prezidentas

Isk '
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
SENU PITTSBUR 
GHIECIŲ ATSIMI 

NIMAI
Jono Ambrozaičio atsiminimai

Jonas Ambrozaitis irgi yra 
vienas iš senųjų pittsburghie
čių draugijų darbuotojų, kuris 
ir po šiai dienai musų drau
gijose tebesidarbuoja ir kuris 
jau yra pergyvenęs visokių lai
kų, gyvendamas 
jam Pittsburghe 
tus.

Pasakojo mums 
nimus

gnusų seną- 
per 43 me-

savo

da buvo apie 14 lietuvių šei
mynų ir aš galėčiau pavardė
mis suminėti.

Pirmas lietuvis biznierius 
Soho dalyje buvo Jonas Aly ta, 
kuris ant Tustin gatvės laikė 
krautuvėlę visokių mažmožių; 
antras lietuvis biznierius buvo 
Juozas Mickevičius, kuris už
sidėjo bučernę prie Forbes S t 
Kiek vėliau ir daugiau biznie
rių atsirado Soho dalyje. Jų 
vardus sunku* suminėti.

Lietuviai kuone visi dilrbo 
National Tube Co. dirbtuvėse 
prie karštų ir sunkių geležių, 
o kita maža dalis Keystone 
Bolling Mills ir “Moricoi”. Be
veik visi gyveno Soho apylin-atsimi- 

dedė” Pauleka ir Jo
nas Balčiui, kurie buvo kilę iš 
Dzūkijos krašto. Kai kuriems 
gal išrodyt, kad senieji pitts- 
burghiečiai visi yra dzūkų kil
mės ir Pittsburghas dzūkų yra 
atrastas. Nors dėl atradimo 
kol kas nieko tikro negalima 
pasakyti, nes senų pittsbur
gh iečių tarpe randasi ne vien 
tik dzūkų, bet aukštaičių ir že
maičių.

Jonas Ambrozaitis, vos su
laukęs 21 metų amžiaus, 1891 
metais apleidžia aukštaičių kra
štą, gražiąją Jurbarko apylin
kę ir gražuosiifls Nemuno kran
tus. Vyksta į tolimą ir nežino
mą šalį, Ameriką, laimės ieš
koti. Pirmiausiai apsistoja New 
Yorko valstijoj ant ūkio. Bet 
po trijų mėnesių atvyksta į 
Pittsburghą ir pradeda dirbti 
National Tube Co. bei įsivelia 
į tų laikų lietuvišką veikimą.

Jonas Ambrozaitis yra vie
nas iš pirmųjų LMD. narių ir 
iš pirmųjų
Kazimiero parapijos. I 
priklauso ir prie keletos 
draugijų. LMD. Jonas Am 
za itis p^r daugelį metų yra
valdyboj kaipo direktorius, — 
kitose draugijose irgi \ūžima 
valdybose vietas. i

Savo atsiminimus Jonas Am
brozaitis pats aprašo sekamai: 

“Dėdė Pauleka savo atsimi- 
nimi.*ose neviską gerai atsime
na ir aš norėčiau keletos tų 
atsiminimą papildyti. Pirmiau
siai 
kad 
lyje 
nos.

Tais laikais, 42 metai atgal, 
aš dėdę Pauleką pažinau kai
po pasižymėjusį savo drutumu. 
Tada nebuvo nė Pažėlų, nė 
Kondrotų, nė kitų garsių dru- 
t Uolių ir apie jokias kitas riš
tines nežinojome, kaip tik apie 
dėdės Paulekos. Vieną kartą 
Adomas Paniekas buvo sudė
jęs po $10.00 lažybų su Domi 
ninku Kaščioku. Pauleka pra
lošė.

gaspadorius. Per pirmą mėne
sį padarė pelno apie $30. Ta
da jau mes jautėmės, kad esa
me turtingi ir persikraustėm 
į kitą geresnę ir parankesnę 
vietą. Ten pradėjom dar ge
riau gyvuoti.

Susitaupę $800.00, nuperkam 
2 lotus, ant kurių pastatėm 
medinį namelį. Už kiek laiko 
tas namelis buvo padidintas. 
Laikui bėgant ir padidintas 
medinis namas pasidarė per- 
mažas. Tada pradėjom rengtis 
prie statymo dabartinio mūri
nio namo, kuris stovi ir po 
šiai dienai. Jis yra pilnai iš
mokėtas jau kiek metų atgal. 
Draugija jau savo ižde turi 
kelis dolerius ant visokių rei
kalų. Mirusių narių šeimynoms 
duoda po $100 kaipo dovaną 
ir gėlių $15 vertės, 
tik moka po $1.50 
duoklių.

O kiek LMD. yra
prie visokių labdaringų ir kul
tūrinių darbų ne tik tarpe 
Amerikos lietuvių, bet ir Lie
tuvoj, — tai viską butų sun
ku ir su rokuoti.

Pittsburgh, Pa.
Pastebės

■ r f ■ • 

.. . —
Man teko- keletą . sykių ypa- 

tiškai girdėt, kad kai kurie
musų bimbiniai komunistai ir ;vieno cento? 
sandariečiai, Pittsburgho “Nau
jienų” skyriai skaitytojai/ 
randa ką nors tokio Jiems ne
patinkamo para^yta. Bot jie vi
sai nežino; kjftsf tas korespon
dencijas rašo; L- , ; ’

Tačiaus jie drįsta ypatiškai 
sutikp bart, ^mokyt’1 p. 
Bakaną ir p. J, Baltri^aitJ,

i , į " !i.irrr,j.ažsa!ftf ftn'ia ji i1 iiirp>,TWlr>*r

ADVOKATAI

kuomet jie dažniausiai nė vie
nas, nė antras tas arba kitas 
korespondencijas nerašo. Jas 
parašo visai kiti žmonės.

Toki užpuolimai visai nė vie
toje, nemandagus, storžieviš- 
kiu ■*— “lygus” tam plėšikui, 
kuris sutikęs žmogų, visai ne
žinodamas ar jis turi kišeniu- 
je pinigų, ar ne, — užpuola 
ir sako: atiduok pinigus, o jei 
ne, tai užmušiu. Na, o kaip 
tas žmogus jam gali atiduot 
pinigus, kuomet jis neturi nė

Jeigu kada nors jauna mer. 
gina madas gaudydama ima ir 
apsimauna vyriškomis kelinė
mis, apsivelka vyriškais try- 
nyčiais ir ant galvos užsika
bina vyrišką šliką, tai ji man 
tada atrodo lygiai taip, kaip 
tas šuo be uodegos.

Bet jeigu kartais vyras.ima 
ir apsimauna moterišką sijo
ną, ant krutinės užsideda pa- 
duškaitę, o ant galvos užsi
mauna pakulų kuodelj, kad iš 
rodytų lyg butų merginos plau
kai, tai tada tokia dirbtinė

“merga” man išrodo lygiai taip 
“graži”, kaip ta baidyklė, ku
rią Lietuvos ūkininkas pasta
to kanapėse, kad žvirblius bai 
dytų.

Neperseniai ir mes pittsbir- 
ghiečiai turėjome progos ma
tyti tokią “lietuvišką” žvirblių 
baidyklę. Ją atvežė iš Čikagos 
lietuviškas artistas ir pasakė, 
kad ta “panelė” neseniai yra 
atvažiavusi iš Lietuvos ir kad 
ji buvus Lietuvoje išrinkta

(Tąsa pusi. 3-čiam)

DAKTARAI IR DENTISTAI
i' ..i—.. ................................         —. ...................................   —------------

Į LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

Lietuvių Mokslo Draugijos su- 
sicrganizavimas

sutverta 1900 
14 d. Pirmoji 

13 Seneca St. 
niro pirmosios

O nariai 
metinių

prisidėjus

šame

organizatojių šv. 
į>a+ 
it

dėdė Pauleka pasakoja, 
jam atvažiavus, Solio da- 
buvę tik 2 lietuvių šeimy- 
Kiek aš žinau, tai jau ta-

LMD. tapo 
metais vasario 
buveinė buvo 
Aš prisirašiau
dienos ir tebesu nariu iki šiai 
dienai.

Laike 34 metų draugija per
gyveno visokių laikų ir visko 
yra mačius, žinoma, tais lai
kais nebuvo turtingų žmonių, 
o pradžioj, užsidėjus kliubą, 
visko reikėjo supirkti. Nupir
kus tavoro, musų gaspadorius 
viską sau* pasiimdavo ir net 

^nebūdavo jokio uždarbio nė 
rendai užmokėti, ba savo na 
mo neturėjom. Buvo prieita 
net prie bankruto ir nariai no 
rojo padalinti tarpusavyj kliu- 
bo rakandus, — kas stalą, kas 
kėdes.

Tačiau mes kokie 8 nariai, 
sudėję po $1, užmokam rendą 
už namą ir vėl pradedame iš 
naujo, paimdami naują gaspa- 
dorių, kuris buvo tikras geras 
žmogus ir per pirmą savaitę 
jau uždirbo $8, tiek tavoro te> 
parduodamas, kaip ir pirmasis

•*&

* t

zįįįį

i
bet 
ta-, 
al-
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JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard’ 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St* 
Tel. Republic 9?28

* - » ■ ■' .

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėtomis pagal sutartį.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietijj 7-10 vai. vak.
Rezidencija: ė

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

AKIŲ SPECIALISTAI
-+■ ♦- M -Ą   *% SSLaĮ* ~

Pirmieji lietuviai biznieriai 
Pittsburghe

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., NedSliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS .

Gerai lietuviams Žinomas ber 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel, Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pa^k 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 .

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaLvak. 
išskyras seredomis.

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;!

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins Akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nefVU’Cttf- 
mo, skaudamą akių įkarštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius.’ Vieuose atsiti
kimuose egzaminavimas darbinas su 
elektra, parodančią, mažiausias klai- 
dar. Specialė atycta atkreipiam į mo
kyklos vaikus; Kreivos akys atitai
somos. Valandos. ąup 10 iki. 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12., . .. . , 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip lomiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 •

tai 
tais 
Al-

yra žinoma, 
dalyje, kuri 
žinoma kaipo

lietuvių pas
sau drabu-

\

buvo Penn.
tai Adomas

i

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso ‘ valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Kaip man 
North Sidės 
laikais buvo 
legheny, Pa., lietuvių biznierių
mažai tebuvo. Man žinomas bu
vo tik Mateušas . Urlakis, ku
ris, kaipo siuvėjas, gerą biz
nį darė ir daug 
jį siūdindavosi 
žius.

Kitas kriaučius 
Avė. dalyje —
Pauliukaitis. Bet apie jį lietu
viai mažai ką ..žinųdayo, b a 
Penn. Avė* lįetuyjąįv.bv<'YO su 
šimaišę su . lenkais. Ta apylin
kė vadindavosi “juodąją”, nes 
tenai būdavo labai daug du
rnų.

South Side tarpe pirmųjų 
lietuvių biznierių daugiausiai 
žinomas buvo Povilas Obečiu- 
nas.
Biskis atsiminimų apie pirmą 
lietuvių parapiją Pittsburghe

Pirma lietuvių parapija — 
tai šv. Kazimiero parapija, 
rios organizavimu rūpinosi kun. 
Jonas Sutkaitis. Jis jau yra 
miręs. Pirmas musų susirinki
mas parapijos tvėrimo reika
lais įvyko gatvėj prie 5th 
Avenue.

Pirmos pamaldos lietuviškos 
parapijos įvyko Katedros skie
pe prie Grant St„ Potam pir
kom bažnyčią, vėl pirkom lo
tus ir vėl pardavėm, ir vėl ki
tus pirkom. Mainėme iki, ant 
galio, pasistatėm dabartinę šv. 
Kazimiero bažnyčią ir moky
klą.

Jonas Ambrozaitis.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo. 10 r, iki, 2 po pietų 
ir'nub d 31£i 8 vakaro.

' šventadieniais ihųo! >10 iki ,12 ' ' 
t Phone Boulevąrd 8483
____________—________________ .i... .......... :__

Nicholas A. Schwall, pirmiau dirbęs Willmette banke, 
išeikvojęs nemažai banko pinigų, pasislėpė. Tik nesenai jis 

i

po surastas gyvenąs vienišu Wisconsino miškuose ir tapo 
gabentas į- Wau-kegan, III., kalėjimą. Gyvendamas miškuose
maitinosi žuvimis ir žvėrimis ir su niekuo nesus;ž?nojO. Tik 
kai tapo parvežtas po pustrečių metų slapstymos, jis sužinojo, 
kad jo bankas jau senai yra užsidaręs, taipgi, kai yra mirusi- 
jo motina ir kad jo žmonai prieš porą metų gimė dąr vienas 
kūdikis. Dabar ji® laukia teismo; kad greičiau atkal
nuodėmes ir vėl gryžl i prie primityvio gyvenimo miškuose, tik 
jautu savo šeimyna. z ........... _.....

už savo

vwy..
MfcJį

g

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464S So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėliėj pagal sutarimą 

, i Ofi^o Tekiu Boutevhrd *7820 : 
Namu Tol.. Prospect .1930 . ‘■■T

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauriee Kahn

’ 4631 South Ashland Avenue
Qfiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p<etų
7 iki 8 va*!. Nedėl. nuo 10 iki 12

i Rez. Telephone Plaza 2400 
Ofiš^TelTCahnnet^93 
Rez- Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

So. Halsted SU e .(
I * (irti4 Slst Street. , .

Valanda ? • 3^9^ vali ’idk.'.'f ■'
dėliojai^ ir šventadieniai? 1O-—12 t

diena.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt ' 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokių akių

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DR. g: serner
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
' Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
I Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
,756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nUo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

T"

Tek Cicero 218? . <

ANTANAS PETKUS

U.

i Mmll ii>i i *

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži, 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.
j ....... ....................................    .m.. . ........... 1 "

Incorporated
LIETUVIŲ GRABI 

Palaidoja už 625.00 ir _ ,
Moderniška koplyčią dykai.

668 W. 18th St. Tel Canal 6174
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley E Mažeika 
Graborius ir 

Baizattiuotojas
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinamu.

3319 Lituaniea Avenue 
CHICAGO, ILL

- iMtiBdbHtiH. .iĮIhi ibhitfUu ' n i, i ■■■ ■■n.i.iai——

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct
‘‘ CICERO. ILL

■■■ '  .i .. , i.l.. I I l.į| llilįlĮ » ■     

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo
Laidųtuyėsę.........Pašaukite............

PuUman 4151

Sekamame Pittsburgho Ną^ 
j ienų numeryje papasakos sa1- 
vo atsiminimus Juozas Micke 
vikius, kuris yra vienas iš se
nųjų pittsburghieČių ir kuris 
savo laiku labai daug darbavo
si tarpe Pittsburgho lietuvių. 
Kiek metų atgal yra buvęs1 

: A. P. L. A. Centro sekreto
rium ir yra daug pasidarba
vęs dėt tos draugijos.

i Juozas Mickevičius yra vie
nas iš pirmųjų Pjttšburgho lie
tuvių biznierių ir, tur būt, vie
natinis Pittsburgho lietuvis, 
kuris dalyvavo Is^anijos-Ame- 
rikoa karė, tarnaudamas Ame-’ 
rikos kariuomenėj.

Gerbiamo Mickevičiaus atsi
minimai tikrai yra įdomus, o 
prįegtam jie* daugiausiai lies 
fte tiek viso Pittsburgho seno- 
!vės lietuvių veikimą, bet ypa
tingai $outh Sidės dalį‘ kuri’ 
yra seniausiai! FiiĮįburkho lie
tuvių kojionija? ’̂ '

g. Bakanas.

Jei- kenčiate nuo galvos, skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei< skaitant arba neriant skaudą 

akys, tuomet jau jums reikta' 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite rnąnb iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo; Room 8. Nedaliomis uždaryta.

. Kalbame Lietuviškai 
PhOhe Canal 0528

t į ;<■■■»i      

PILĖS
Be peilio, degininio: arba skausmo

VOTIS. SeRACAB. FIHTpr.AS. mURTriS 
(Mežiuič)oH I’llesY, I’ROSTATITIS Ir kitos 
mefilInSs Ilgos xy<1ainos mtisą Švelnu ir nb- 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mes yputiugal kylečlame tuos, knrlo yra ne
tekę vilties būti pagydytais. Yra ata£iok 
nuostabu kaip tos rusMos, bO vilties llgod 
greit atsiliepia | fl| treatmentą.
Oaiigells >.il)dnlU mtuio; Kad Jltt kenkta MUo 
RHEUMATIZMO, NKURITIS, NKURALGIA. 
ARTIIRITIS, NERVIŠKUMO, atba’ INKSTU 
Ll(IOS, kuomet, ju Ilga tikrai paeina nuo 

s 
GV.

BE RUKIMO IŠ DARBO 
ARBA IS NAMŲ 

VARIUOSE 
GYSLOS IR VOTYS <

' . i
Greit Iv. be Skausmo, Panąikijiąmos 
The VAWICUR padArįf tūkstanrtua linksmais 
—KODĖL NR JUS?
REIKALAUKITE MUSU KNYGELE DYKA! 

’ Dykai Egzaminaciia ir Patarimas
Ofiso Valandos: 0 iki 8 kasdien. Antrad, Ir Penktad. tiktai nuo 6 iki 6.—-Nedaliomis 

0 Iki 1 po piet.

y VARICJJR .

; etranoolph st.
4-tos labos (tartlok Theatro Ridą.

/ . Visi Telefonai: .
Yards 1741-' 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambuląnc© Patarna
vimus Dieną ir Nak
tį: Modemiška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAIS

J. F, EUDEIKIS
Laidotuvių .Dlrekto^- 
riua nėr. 3Q Metų

4605*07 S; HermUaget 
Avenue
f M A I'.' 5 '*

■. Skyrius
4'447 S. FajrtleM Av«

t

nuo ; Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas Reras ir nebranifiJB'
!' • '-i ~

Tel. Moprce 8Š77

i* ■/. Aį*

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

.lONU VUASOC) MUlf lIt 

Ji L BAGDONAS

2506 W. 63 St
Tel. Republic 3100

1G734 SOUTH
MICHIGAN AVĖ.

Telefonas A. MASALSKI 
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė 
Tel Boulevard 4139

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)
I 11 ■ » .i i.     -i i-*—' * ■ . 11 i t, ■' n iimr,r,!,■?,, i   į,u

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse’kuopigiauslai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
23fl

t; ■ Tel. Ctmal 2515 arba 2516
1439 S. 49 Ct®Cicero, III.

• Tel. Cicero 5927

I. J. ZOLP
st.

Tek Boulevard 5008- ir 8413 
1327 So. 49th Ct.

Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai

f
u.



Penktadienis, lapk. 23, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III.

Pittsburgh’o Naujienos )ių studentai aptaria glaudes- 
lio savo bendradarbiavimo gal
ės1, keičiasi universitetų lei

diniais, vieni kviečia kitus pas 
..avė praleisti atostogas ar ai
di ti praktikos darbus ir t.t.

Pabaltijų- valstvbių studentų; 
„ąjungą pirmiausiai norėjo iš-j 
ardyti lenkai. Jie pradėjo vi-1 
..omis jėgomis brausis į SELL. 
Tačiau griežtas lietuvių pasi
priešinimas sukužė lenkų stu
dentų norus ir SELL liko ne
suskaldyta. š ame pasipriešini
me lietuvius energingai parė- 

Imė ir latvių studentai.
Dabar kai jau pasirašytas ir 

pradedamas įgyvendinti Pabal
tijo valstybių po’itinis bendra
darbiavimas, tai ir tų valsty
bių studentija pradeda galvoti 
apie savo sąjungos praplėtimą. 
Pirmiausiai norima, kad SELL 
nariu* pasidarytų Švedija, o pa
skiau ir Norvegija bei Danija. 
Su švedais Pabaltijo studentai 
jau seniai turi tam tikrus san
tykius. šiemet Švedijoje viešė
jo Lietuvos studentų didelė 
ekskursija, kuri visiems šve
dams padarė gero jspudžio. Apie I 
ją ir apie Lietuvą, ekskursijos 
proga, plačiai 
spaitla.

Su Norvegų 
tij-a Pabaltijo 
ga glaudžių 
neturi, šiuo metu tik pradeda
mas šių kraštų studentų bem 
dradarbiavimas.

Universitetų vadovybės pa 
našiam studentų bendradarbia
vime netik netrukdo, bet jį 
vispusiškai remia. Suprantama, 
kad iš studentų ateityje būta 
vadovaujantieji žmonės ir val
stybių vyrai. Todėl jų susi
draugavimas ir pažinimas vie
ni kitų iš pat mažens yra la
bai svarbu.

Lietuvos studentai dabar 
pradeda daugiau rūpintis už- 
megsti artimiausius ryšius su 
Amerikos lietuvių studentija. 
Ištiesų, ligi šiol tarp Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių studentų 
artimų santykių nebuvo. Vie
ni apie kitus kuo mažiausiai 
žinojo. Gi tokių' ryšių užmez
gimas turėtų netolimoje atei
tyje lemiamos reikšmės. Ame
rikos lietuvius aplankiusieji 
Lietuvos profesoriai ragina to
kius ryšius kuo greičiausiai už- 
megsti. Neseniai net buvo iš
kilę sumanymai, kad Lietuvos 
studentų atstovas turėtų apsi
lankyti Amerikoje pas tenykš
čius lietuvius studentus.

Tsb.

ję ščyr'ųjų klaidingos taktikos 
.jraga'.šlingumą no tik lietuvių 
.raugi jose, bot ir darbininkų 
unijose. Pasakė, kad ščyrieji 
ra geri meisteriai skaldyti ir 

griauti darbininkų vienybę. x
Buvo atėję keli ir ščyrųjų 

jaskk.ūsyti prakalbų. Laike 
iraka.bų gana ramiai užsilai
kė. Bet po prakalbų Mažeikis 
ui savo draugais bandė pasiro- 
lyti, bet kalbėtojas labai tin
kamai jiems atsakė. Iš to pu
blika turėjo gardaus juoko.

Trumpai sakant, prakalbos 
labai gerai pavyko.

Po prakalbų teko ' si.taitikti 
su tokiu žmogum, kuris save 
skaito labai geru kataliku, bet 
gyvena su svetima moteria ir 
po šiai dienai dar tebeužsiima 
“mėnesėlio spindulių” išdirby- 
ste. Jis bėdavojo, kad draugy

Jis Kentėjo Nuo — 
Atkaklaus Užkie

tėjimo Vidurių
‘*Whiting* Ind.. Spa. 27. — Vie

nas mano draugu kentėjo nuo at
kaklaus vidurių ufk’etėjimo. r ;zu ir 

i yalvos skaudėjimo, aš jam patariau 
Į vartoti
TRINER’IO KARTŲJĮ 

‘ VYNĄ
ir j’s greit išgijo nuo to nesmagu
mo.—Mis. G. F.|’ Jeigu jus serga
te panašia liga, Triner’io Kartui 
Vynas iums pagelbės taipgi. Jis 
išvalo vidurius nuo nuodu, reguliuo- 
’a juos, ats eig'a gera apetitą ir 
gyvumą. Daugelis gydytoju ii reko
menduoja. Randasi pas visus vaisti
ninkus. Jos. Triner Corn. 1333 So. 
/ sh.'und Avė., Chicago. III.

Soho Pittsburgh, Pa.
\

Lindariečių jubiliejinis koncer- 
tas-vakarienė. — Youngsto- 
nietė p-lė Rožė LukoševiČiu
tė gerai pasirodė.

. (Tasa iš pual. 2-ro) 
kaipo gražiausi Lietuvos 
gina “Miss Lithuania”. 

a a a 
“Draugo” No. 228 Pittsbur

gho žiniose skaitau: “Lietuvių 
R. K. Federacijos Pittsburgho 
apskritis sukvietė visų srovių 
bendrą susirinkimą rugsėjo 12 
d. Šv. Kazimiero mokyklos sve
tainėn ir čia išrinkta Vilniaus 
užgrobimo dienos paminėjimo 
prirengimo komisija: Juozas i ats’menu, tai ir praeitais me- 
Tamkevičius, kun. V. Sadaus-Įtals Pittsburgho sandariečiai 
kas, Kastas Vaišnore, Jonas buvo surengę apie tą patį lai- 
Grcbliunas, Juozas Kizis, An-,^ koncertą su vakariene kai- 
tanas Januliavičius, Kazimie- po 20 metų Sandaros sukak- 
ras Skrabis, V. Medonis.

Toji komisija jau uoliai dar- ** buojasi, kad atsakančiai pri
rengti paminėjimui tas liirtlė- 
sio dienas. Jau pakviesti žy
mus kalbėtojai: kun. J. Misius,j . , 
Petras Pivariunas, V. Sadau®-! sl€^Us metų senumo neina I------
kas, Jonas Mažinkna, Juozas 
Bulevičius ir t

mer-

Lapkričio 18 d. Pittsburgho 
ssndarlečiai buvo surengę L. 
M. D. svetainėj koncertą-vaka- 
rienę paminėjimui Sandaros 20 
metų sukaktuvių. Bet kiek aš 

tai ir praeitais me-

tuvių paminėjimui.
Reiškia, Pittsburgho sanda- 

riečiai tiek praeitais, tiek šiais 
metais minėjo 20 metų Sanda
ros sukaktuves. Atrodo, kad 
Sandara, kaip ta mergaitė, pa-

senyn.
Na, tai tiek to dėl to jubi

liejaus. Kaip kas nori, tai taip 
Taip, ponas Prabalčiau, jus 'ir mini. Tai, žinoma, yra pa- 

gerai žinot, kad tam jūsų “ben-Įčių Pittsburgho sandariečių da- 
drame” susirinkime kitokių įsi- • lykas.
tikinimų lietuvių organizacijų 
ir visuomenės veikėjų nebuvo, gana geraš. Geriausiai pasižy- 
Jųs ir nenorėjot, kad butų. Ta 
jūsų rengimo komisija ir kal
bėtojai buvo vien tik jūsų pa-

Koncerto programas buvo

mėjo p-lė Rožė LukoševiČiutė 
iš Youngstown, Ohio. Daugu
mai pittsburghiečių tai, 'tirt

sekėjai. Tas jūsų spalių 9 d. būt, pirmą kartą teko girdėti 
apvaikščiojimas buvo sureng
tas tam, kad užbėgus už akių 
Pittsburgho 
gioms 
menės 
galėtų 
singą
galima Vilnių iš lenkų 
duot.

lietuvių pažan- 
organizacijoms ir visuo- 
veikėjams, idant jie ne- 
žmonėms pasakyti tei- 

žodj, kokiu budu butų 
atva-

“Draugo” No. 228 Vanagi
nis rašo: “Bendrų minčių — 
žmonės rišasi į draugijas ben
dram veikimui. Tokiu budu 
mes turime visą eilę* įdėjinių 
organizacijų susigrupavusių'. į 
A. L. R. K. Federaciją ir vei
kiančių Bažnyčios, Tėvynės ir 
savo narių labui”.

Taigi ta A. L. R. K. Fede
racija savo Idėjinį veikimą iš
dalina taip: Bažnyčios labui 
duodą daug dolėrių, už kuriuos 
jųjų prabaščiai poniškai gyve
na.

“Tėvynės labui” duoda įvai
rių prieštaraujančių žodžių ir 
darbų.

tt B »
“Draugas” No. 228 prabaš- 

čių Vanaginis savo skaityto 
jams štai ką sako: “Pittsbur- 
glte ‘Naujienų’ šulai neleido 
suorganizuoti bepartyvio A. L. 
T. A. S. S. komiteto, nes jie 
suprato, kad kitų pažiūrų žmo
nės nebūtų leidę rinkti skelbi
mus, sveikinančius lakifną Vait
kų, iš kurių pelnas buvo vien 
tik ‘Naujienoms’ ”.

Ponas Vanaginis su tuo sa
vo melų raštu papildei didelį 
smertelną grieką, nes peržen
gei aštuntą Dievo prisakymą. 
“Nekalbėk neteisingai prieš ar
timą savo”. Jus labai gerai ži
not, kad tas Pittsburgho 
ALTASS skyriaus komitetas 
buvo ir yra bepartyvis. Jame 
vietos buvo ir yra dėl visų įsi
tikinimų lietuvių — lygus su 
lygiais. Bet tas prabaščiams la
bai nepatiko, kad negavo vie
tos įkišt savo tikybinį krome- 
Ij. Todėl ir priešinatės.

Toliai/ tas pats Vanaginis 
rašo taip: “Užbaigimui šio 
svarbaus darbo (F., Vaitkaus 
skridimo. A) turėtų paskirti 
kompetentiškus žmones”. (Gal 
špitolnikus? A.).

— Antanas.

tą jauną ir talentingą daini
ninkę, kuri padarė labai ma
lonų įspūdį į klausytojus, su
dainuodama Šimkaus “Lopši
ne” tikrai vykusiai. Aš turiu 
pripažinti, kad man dar pir
mą kartą teko girdėti Šimkaus 
“Lopšinę” dainuojant.

Kiti programo dalyviai b ur
vo vietiniai, kurie dažnai mus 
palinksmina. Būtent, Marcelė 
Grienienė, Laura Paulekiutė, 
sesutės Rajauskaitės, Bliumbe- 
ris, Agnieška Kuiziniutė ir 
Marčiukoniutė, kuri, tur birt, 
pirmą kartą Soho dalyje pasi
rodė. O Milda Virbickiutė, kai
po žymiausia Pittsburgho lie
tuvių pianistė, visiems akom- 
ponavo.

Kalbėtojais buvo J. Virbic
kas, kaipo vakaro vedėjas.

Po keletą žodžių pratarė P. 
Pivaronas ir šv. Jurgio tautiš
kos parapijos klebonas kun. X. 
Žukauskas.

Po koncerto visi ėjo į žemu
tinę svetainę prie užkandžių. 
Įžanga buvo dėl koncerto ir 
vakarienės tik 35 centai. Pu
blikos dalyvavo apie 200.

— Rep.

McKees Rocks, Pa
Sklokininkų prakalbos; “ščy

rieji” gavo j kail|

Lapkričio 18 d. L. A. P. Av 
2 kuopa, savo svetainėj suren
gė prakalbas. Kalbėto jum bu
vo “Naujosios Gadynės” re
daktorius E. Butkus. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. Visi 
atidžiai klausėsi ir gražiai už 
silaikė.

Kalbėtojas pirmiausiai kal
bėjo apie APLA., primindamas 
SLA. skilimą bei abelną lietu
vių darbininkų veikimą. Nuro

Tai man primena pasakėčią 
apie jautį ir musę. Kai jau 
tis grįžo per visą dieną lauką 
aręs, tai musė nutupė ant jo 
rago ir išdidžiai pareiškė: “Ir 
mes arėme”.

Matomai, ’ir Vanaginis nori 
tos musės rolę sulošti. Bet tai 
tuščios pastangos. ;'

• — Antanas.

šiomis dienomis Washingtone įvykusioj ekonominio pasto- 
,vumo konferencijoj, darbo sekretorė Frances Per Ji s pristato 

stė pasikvietus ne kataliką, bet Yorko merą La Guardia (kairėj) tos konfeiopcijos pir- 
bolševiką kalbėtoją, o katali- inįmnkui Dr. Frank P. Graham. 
kai susirinkę klausėsi jo pra
kalbų. Girdi, kai klebonas su | 
žinosiąs, 
klausyti 
gai.

Pasak 
kas yra 
vikų prakalbų geriems katali 
kams.

Na, o jam pačiam, kaipo ge
ram katalikui, irgi griekas ei
ti klausyti bolševikų prakalbų, 
bet ne griekas gyventi su sve
tima moteria be šliubo ir dirb
ti “mėnesėlio spindulius”. Ge
ra katalikystė, — nėra kas sa
kyti. — Sklokininkas.

kad katalikai 
bolševikų, butaią

. , Mačių draugai linki jiem-J
e\na greitai pasveikti. - 
blo-. _ _ _

UEriivus žinios

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storu* Vilnonius 
Svederiua dėl Vyrą, Motery, 

Mergaičių ir Vaiky.
NERIA VILNONES PANČ1A-' 
KAS DEL MOTERŲ IR VVRŲ.

Taiso senus svederius. »

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

grie-to kataliko, tai 
eiti klausytis bolše-

N. S. Pittsburgh, Pa
NORTH SIDĖS NAUJIENOS

Viena bėda ne bėda, bet kaip 
dvi-trys, — tai tada tikra 
bėda.

Lietuvos Sūnų Draugija ren
gia balių lapkričio 28 d. savo 
svetainėj. Visi yra kviečiami 
atsilankyti. . — X.

Soho Pittsburgh, Pa
Lietuvių Mokslo Draugija 

rengia savo metinį balių Padė
ka vonės dienoj, lapkričio 29 d., 
savo svetainėj. Visi yra kvie
čiami atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. — X.

New Kensington, Pa.
________ 

SLA. 192 kuopa rengia links
mą balių

SLA. 192 kuopa gruodžio 1 
d. rengia linksmą balių. Tai 
bus paskutinis pąrengimas prieš 
Kalėdas. Įvyks 'jis ukrainiečių 
svetainėje ĄrnoĮ$. Pa. Svetai 
nė randasi prjej 14-tos gatvės.

Komisija deda visas pastan
gas, kad bulius butų kito šiau- 
niausias ir atvykusieji svečiai 
galėtų smagiai laiką praleisti. 
Bus gardžių gėrimų ir užkan
džių. Gros taip’ pat geras or
kestras, tad šokti visi galės 
tiek, kiek tik norės. ■
> Rengimo komisija kviečia vi 
sus kuopos narius, jų drau
gus, pažįstamus ir šiaip visus 
lietuvius atsilankyti i balių. 
Įžanga tik 25 centai. Balinta 
prasidės 7:30 vai. vakaro ir

Lapkričio 11 d. Marijona 
Mačienė, gyvenanti 1409 Ful- 
ton St., eidama laiptais nuo 
antro aukšto’ pa^liflo įr t krito. 
Bekrisdama 'drūčiai susižeidė 
ir buvo nuvežta į Allegheny 
General ligoninę. Lapkričio 15 
d. jos vyras Benediktas Ma
čius sunkiai apsirgo ir buvo 
nuvežtas į šv.. Jono ligoninę. 
Jis sunkiai serga plaučių už
degimu. Reiškia, abiem reikė
jo nueiti į ligoninę.

Kolkas moteriai nieko nesa
ko, kad ir jos vyras yra ligo
ninėj. Mat, nenori užduoti dau
giau rupeščio.

Mergaitėmis pasilikutaioms
vienoms namie labai rupi jų tęsis ligi vėlumos, 
tėvų padėtis. — SLA. 192 kuopos narys.
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MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

The District National Bank of Chicago
■ 1110 West 35th St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

PETER PEN

LOOKV 
BAD 
FOR 
OUR

i

Pabaltijo studentai 
plečia savo bendra-

* darbiavima
rašė visa švedų

ir Danų studen- 
studentų sąjun- 
santykių beveik

1 PAiN-EXPELLER '

Lietuvon, 
Suomijos 
einančio-

Pabaltijo valstybių 
Latvijos, Estijos ir 
aukštuosius mokslus 
ji jaunuomenė pati pirmoji 
pradėjo tarputaavį artimą ben
dradarbiavimą. šių valstybių 
universitetai yra |sisteigę, dau
giausiai, tik po didžiojo karo. 
Tik Taline universitetas jau 
buvo rusų laikais, šiame uni
versitete išėjo aukštuosius mo
kslus ne vienas, dabar žymus 
lietuvių veikėjas. Ligi 1923 
metų Pabaltijo valstybių stu
dentija nebendradarbiaudavo 
tarp savęs. Tik 
kai buvo iškeltas 
bendradarbiavimo 
kuris jau' dabar 
tai ir studentija
čiau galvoti apie tarpusavį 
bendradarbiavimą. Tais pačiais 
metais buvo įsteigta Pabaltijo 
valstybių studentų t sąjunga 
šiandien žinoma, SELL vardu. 
Tai yra Suomijos, Estijos, Lie
tuvos ir Latvijos studentų są
junga.

šios sąjtfrigos nariais yra 
visų keturių Pabaltijo Valsty
bių studentai. Kiekvieni me
tai iš eilės šių valstybių sosti
nėse įvyksta SELL1 sąjungos 
metinės konferencijos. Kaune 
jau buvo trys tokios konferen
cijos. Per jas Pabaltijo valsty-

Nuo Gėlimų ir
Skausmų I 
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

U palengvina skausmus

DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELF1

tais metais, 
šių valstybių 

klausimas, 
įgyvendintas, 
pradėjo pla-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

A splendid chęese. 
food for children j >

It spreads Ajgįg. 
sllces 

toasts 
mėlis .

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

LINCOLN’S PRIOE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tinė, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
________________________Tel. VICTORY 5382—5383 ,______________________

I®? BSHOLD 
BlAJNPER 

BUCT, 
THE 

PIRATE 
KING.

<OhUCK. M*C.*OL>
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Tarpe kitų socialinių reformų, kurias žada įvesti 
Rooaevelto ^valdžia, buvo kelis kartus prezidento ir jo 
padėjėjų pąreįškįmuose paminėta ir sveikatos ąpdęau- 
da. Tos ;apdraudos planai yra datiflr diskųąuojami spau
doje ir įvairiose 'konferencijose.

„ Jais ypač gyvai interesuojasi gydytojai. .Daugelis; 
jų, matyt, bijo, kad >gąli nukentėti jų profesijos reika
lai jeigu valdžia ims tvarkyti žmonių sveikatos daly- 
kųe.

Tačiau ;bųtįų gerįaų, kad tuos dalykus tvarkytų vąl- 
.<l£ia, negu dcad jie butų palikti <vįsai netvarkomi. vGydy- 
itojo patarųavipias kaštuoja gana daug, ‘todėl .daugelis* 
beturčių dažnai ‘turi apželti be jo. Biednas žmogus šau- 
skia daktaru paprastai įtiktai tuomet, kai jisai yra sun- 
ikfaį susižeidęs t#rtįa taip sunkai susįrgę^, kad jo gy-{ 
vasalai .grasina pavojus. 0 ,tųo tarpu ligos pradžioje,! 
kol dar ji neatrodo pavojinga, -gydytojas :guli ligoniui’ 
daugiau padėti, negu paskiau, kada diga įsigali.

įBet -sergančiam .^mųgui ‘kaštuoja *ne <tik daktaras.1. 
Kaštuoją ta|p pat vaistai ir išlikimas iš darbo, šiandie1 
žmogus ‘gali *tik apsidrausti privatinėje apdraudos kom-j 
panijoje ąr^a .susišdĮpimo .draugystėje. Bet ši ąpdrauda! 
padengia yos dalį pražudyto dėl ligos (uždurbio, o ue 
gydymosi išlaidas. ’

Šitoje antyje, kaip jr kituose socialinių reformų1 
dalykuose, Amerika yra toli atsilikuši nuo pramonin-Į 
gųjų įĘuropos aapų. 'Tepai gyvuoja darbininkų ligonių, 
kąapą, ikprioa >wiiMpa^valdžios prieži^ą. Jo.^ auteikiaį 
biednam žmogui visokeriopą pagelbą ligoje. Jos turi pa-; 
^stačiusios špitoles dr aąnatorijas, užlaiko klinikas, už- 
rpoka daktarams ir slaugėms tuž jų (daubų, .nuperka <vais-‘ 
tus. O jų fondai sudaro iš nedidelių dudklių, kurias* 
moka darbininkai, dr iš darbdavių mokesnių ir valdžios’ 
subsidijų. ,

Gydytojų profesijai vįsąi ,nėr(a .rąikąlo .bijoti tųkių 
’fles. turtingų .padienių .ligonių kasos jiems 

veikia, .o iš beturčių, kurie šnera apsidrąudę, jie .vistiek’ 
nieko -nepelno.

tų .Sąjungą neitralizuotų Austriją, paliucs.uo.dama jų 
nuo lelijos kontrolės ir užtikrinama jai teritorijos ne- 
liemamybe. Tik šitaip apdraustą ,nuo atakų > Rifeu šalių, 
Austrija sugebėtų -nusikratyti ir savo klerikalinių fa- 
šiStU3U»,gU. -■ ■

Amerikos vįešojj opinija pasitiko <tų ©eutgchlp su-; 
manymų pfilanki«i- • '

r,'".u ..".'y^11';|u .'?*>'t;.!Į?"r:.,1,!,; i*. . .

‘hnen^vikus”, buitie su Suąi; 
yienijinąu neturi nieko ibęndrp; 
nes jie yj^ ^uąy ^irtįja.

Sąyo Jąukifliu riksmu komu" 
.nistąi pe <tįk nąpądAio pftšalin? 
ti tą bloginą, jmrie ibuyo Są- 
sivienijįtnę, betį, prięringat jie 
pąrąližiavo ikiekyleną mustangą 
pagerinti dalykus ųorgąnįzacijo-, 
ję. Bevąik per tlešįmtį metą’ 
SLA. nariui buvo ^rivąrąti dau
giausia ąąyo jėgą ąuvąrioti qr-' 
gariizacijos gynimui nuo komu- 
>nistą smurto ir dėl to jie negalėjo, 
kaip reikiant sukontroliuoti sa
vo (viršininkus. Jeigu į įkopiu 
niątą rąnkas -butų patekęs Su 
si vienijimas, tai jie butų jį se 
niai sunaikinę.
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Ir stalincai kiša savo dvyle
kį j xęikąlU3. Jįoigu itąu-Į 
tinųįkėi» įSMH
vienijirną, ąukišo orgąnijjącyąsi 
Pį^ĮgUs į .prąstųą -tošies invest-Į 
plentus, ..tai esą kalti, .girdi, ir 
“pienševikai”, nes jįe paląikę 
“Gtegužio šaiką”. J

Brooklyno viernųjų kom-rėks- 
nių organas rašo, į tuos “men j 
ševikus” kreipdamasis:

“Atsimenate, kaip jus gy- 
nėte Gegužius, o keikėte ko
munistus ir apšaukėte juos 
SLĄ. organizacijos 'griovi
kais’, ^triukšmadariais’ įr iki-: 
tokiais vardais ? Pągaliaus 
sChicagos .seime padėjote Ge
gužiui pašaukti policiją ir 
buožės ipagelba .ištaškyti iš 
seimo tuos delegatus, kurie 
buvo nusistatę prieš šitą 
SLĄ. organizacijos griovikų- 
kliką — Gegužius, Vitalius 
> t. tt.” ...................... ,
Tai, žinoma, kvadąs plepalas. 

Kęniunistųs “apšaukti” ,grioyi-( 
kąis jr Jrįukšniadąrįąis nebuvo 
jokio ..reikalo, nes jie jpątys sa 
ye .tokiais ne tik apšaukė, liet 
.ir parodę. Ąr gąįi hyti aršesnis 
Organizacijos ^griovimąs, .kąip 
,103 suskaldymas? Ar gali .būti: 
aršesnis triukšmo .darymas 
.kaip jSrtaMgimas seime per dvi, 
,tris .dienas, Jsąri pilkas negale- 
jįą kalbėti,? ,0 juk faktas, kądj 
•koiuMuistai tatai .darę. i

J>ęl ją keliamo J^ipo .ne,t po -į 
Įięįja ,turėjęt „bųtį..pašaukta į 
Ghįcąg^ ^eimą;motut •'* •• • ■ s

Yra kvailą yensįi už tai kaltę 
ant kitą. Nusikalsta pe .tię, ku-į 
rie yiešam susirinkime palaiko 
.tvarką, kad ąųąįrinkę .žnionėsi 
{gaįė,tų syąrstyti ,^ąvo ,reikąlus>i 
,hęt Jiię, kurie ^usįrinkįmą ardo?

Įr .tas rusišku ,i|acionalįzmu! 
perrugęs Brooklyno laįkrąštis 
.bando prikergti prie SLA.;
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AUSTRIJOS NEITRALITETAS
į^*... .................. . ... ■ "

• Julius Peųtsclt, Icųris atvyko j Ameriką pąpąsąkoti; 
upie ipadūtį Austojoje, iškėlė sumanymų, kad -pasaulio, 
valstybėj per Taį^jj ,S$iwig£, .sųtarftųai ;gąrąntuo^t 
Austrijai nepriklaųsw>W>«, |Paversdawę6 jų '‘frjeitrale 
šalim”. Tokiu “neiĮ®?|JitotU’’, ipav. itieniąi naudojasi Švetv; 
čarijos jtespubli^a įr įki Dąąąųlio karo ^neįtralės vąlaty- 
bės” af<xvyje buyo Bęigįįja. ' * į

įRuvųsig Aųįrįjog' “Schutabųndoy toeąpųhBos
.CT ^jviųgos)) vadas udaai (teisingai «ako, kad Austriją 
šiapęke ynajpavojingiausias tarptautinei taikai punktas! 
Europoje, ©ėl Austrijos varžosi vokiškas ^fašizmas su 
italįSku foįįfemu. Įtąrpu 4uri .Austrijoje;
vir^į. .IKsaii faktinąi kontrplipoja $a^ąriip£ josios yaĮb 
(Ižią. ‘Itališkam fašizmui tą kraštą pardąyė .Aųžltirijos 
klerikalui *su popiežiaus palaįipinįiuų. |

Bet kada klerikalų lyderis Dęllfuss (kurį ipaskiau 
•nužudė ,(‘naGiai”i) nutarė .paversti savo šalį itališko f aš 
šizmo provincija, tai jisai turėjo išpildyti Mussolinio 
Įsakymą ir sunaikinti socialdemokratus. Dollfusso klika 
išžudė kelis tūkstančius Austrijos darbininkų, pąąųko- 
dama savo ‘kraštą juddiemsiems Idalijos banditams, ©a- 
tiąr #ųssolipi laiko sayo saujoje Austrijos valdžią, ku-. 
jSos neapkenčia. Tačiau bįĮe dieną Vokietijos;

*Mali včl padaryti atąką prioš Mussęlinio par 
sįumdęHus Austrijoje., Tuomet kiltų kąrąs tarpę Ital.P 
jos jr jKpkidtijos.

<0 deigų nesųsipes itališki fašistai su vokiškais, tai 
gali kilti karas tarpe Italijos ir Jugoslavijos. Per Aust
riją Mussoliui susisiekia diesiog su Vengrija; kurios po- 

reųria. Vengrija nori atsiimti kai kurias 
ižeme^, tekusias po karo Jugoslavijai, ir tuo tikslu ji se-. 
jnigi ginklpoįslsi. Taigi italų įsigalėjimas .Austrijoje su-, 
(daro -rimtų pavojų Jugoslavijai, ir vienų gražių dieną 
# ®abffl|dyV .dĮ^uvu jOięąpštyti tų -ne^eidauja- 

svečią iš kaim_ . _ ... _ .
Wa -.padarytas ^ąlaa,’Siriyu Tau

j

PO HITLERIZMO LETENA

Buvęs ‘Vokietijos .reichstago 
narys, Gerhart $eger, .kuriam 
pavyko pabėgti iš Oranienburgo 
koncentracijos stovyklos ir !kų 
ris dabar vieši Chicagoje, sa 
ko, kąd Hitlerio diktątąra tų 
rėš neišvengiamai žlugti. ’Rų 
dieji ,despqtai, pasak jo, valdo 
Vokietiją tik su pagelbą žiau
riausio terorų.

Vokieitijoje esą ųabur 4J kon
centracijos stovykla, kuriose 
laikoma 41,0Q0 pelitinių kali
nių. Per dvyliką mėnesių “nu
ėjai” sugrudo į kalėjimus 
.giau žmonių, inegų Bismarkai 
per 12 metų.

Šią vasarą Hitleris (padarė sa
vo partijos “^valymą ’,. nužudy-j 
damas daugybę -buvusiųjų sayo 
pagelbinįnkų, (kurie Ibuvo pasi
darę j am ‘fnrištikimi”. Vokieti 
-jos valdžia, pranešdama ąpie itai 
spaudoje, (pareiškė, ,kad itame 

valyme” buvę inugajabinta ?77i 
asmens. 'BeV^Seger tvirtina, ikąc 
-nužudytųjų w ‘ skaičius siekįa 
O8fr! ' ’ -

šitokia (kruvina diktatūra ga 
iii gyvuoti liktai nenųrmal-esei 
sąlygose. Jė$£u Ji ^pasilaikytų 
Ilgesni Jaikąy tąi 'Vokietija pra
būtų. Bet reikia ^manyti, ’kąd; 
didelė ir .pramoninga šalis ilga? 
.nepakęs tokios tvėrių saldžios.

meris yrą “N.R926Y”.
Taįpgi, lėktuvas jau yra be

veik pabaigtas įrengti. Trū
ksta tik dar naujos “landiųg 
gęar”, jies, kaip minėjau, tą, 
eurią buvo padirbusi Lock-
heęd Ęorporacija, turėjomę, 
grąžinti atgal. Manau, kąd 
geriausią bus ją padaryti Koh- 
Jeryje po ,inž. Brotz’o ir manoj 
priežiūra: bus tiksliaus atliktus-, 
darbas ir, gal bųt, dar pigiau, 
ųegu* Jcitųr.

Gazolįno ,bąKams įęleti daug* 
ląiko nereikia. Dabar yra dą-. 
romi jų išbandymai, kad gą-: 
lutinai įsįtikįntume, jogei jie* 
išlaikys ttg svorį, kuris į juos 
,eis. Be to, 5g«ižįpojąu ąu: 
We^tport ikompąųija, iš kurios/ 
e^ame pirkę Ra^ię Co(iųpaąS£. 
Jisai jau yra įdėtas, bet kpių4 
pąųij^ ;yra 4*^ 
ka$ įnstrumęntąs butą sekrųių- 
#aą, jiog'ei ji sutiko ąąj(ę lėšo-i 
mis atsiųsti Jųžįnierią iš GlejU 
dąlę, Cąl., idant jisai “nųčę-l 
kilotą”, ąr pepądaryta kokios1 
klaidus jį įvedant, nes Jnst^yJ 
•plentas yra įlapąi painius Įoų- 
strukcijos.

Taip šitaip stovį dalykai sų‘ 
‘tLituąnica ii” .įrengimų. Bar
bąs Prie jos yęa .baigiamas, i? 
jeigu ne ta kliūtis su “važiuok- 
įe”, :tai jisai galėtų bUti »gręl 
įtu laikų .visai pabaigtas. Da
bar, ižinoma, skubintis merą xei 
•kaip, nes iki pavasario yra lai 
ko pakankamai. Tačiau a^ 
porių4, ;kad Tamsios suprastų 
mete, jogei -aš dar anaiptol ne 
airengi.il .sunėręs rankas Ilsė
tis. Kaip dirbau iki šiol, ne
atsitraukdamas nųp lėktuvo po! 
įt044 yffląiriu .Ręr dĮiepg, .ęęiš- 
imant nė šventadienių, taip,’ 

tpųųianaų, reįkšs ^padirbėti ,dar! 
ilgoką laiką.

Darau vvis naujus dr -naujus, 
lįyąirią Jųstrųmentų Jr-įtaisų iš
bandymus. JiA) nuodugniau, 
kiekvienas jų .bus išbandytas^ 
.fųo daugiau bus tikrumo, kąd’ 
jįę ęvęiks lobuliai, .Skrendant5 
:R?r įįąntais, įtik įį$O

f

Kada užėjo -banką .bankro-1 
tavimo laikotarpis " Chicagąį ,* 
tai daugiausia Užsidarė valsty-' 
Milių (šteitavąj bankų. Gžsi- 
darė tokie bankai, kuriuose di
džiuma paprastų darbo žmonių 
savo sutaupąs laikė.

Vienas valstybinių (šleita- 
vų) ‘bankų požymy s buvo tas,; 
kad jie duodavo paskolas ant 
morgičių. Kai valstybiniai ban
kai užsidarė, galimumas gauti1 
paskolas ant morgičių suma
žėjo. Be -to, birželio 16 d. 1933 
metais tapo išleistas federalis 
įstatymas, -kad nacionaliams 
bankams nevalia duoti pasko* 
las ant morgičių, 'kad net ne-( 
pageidaujami -tokie -nacionalių 
bankų direktoriai, kurie turi 
artimų ryšių su morgičių kom
panijomis.

Tokiu budu žmonės pasili
ko be įstaigų, kurios galėtų* 
teikti jiems paskolas ant mor
gičių. Pasiliko be tokių įstaP

1 gų ir lietuviai. Ir šiandie lie-: 
tuviai nėra aprūpinti paskolo
mis ant namų.

Teisybė, užsiliko spulkos. BetJ 
jų pinigai buvo įguldyti j pa
skolas. 'Spulkų dalininkus, di-' 
džiuipoj darbo žmones, užgavo’ 
nedarbas. ‘Jie liovėsi mokėję 
spulkoms. Spulkų pajamos su
mažėjo. Jų turtas “sušalo”. ;

.Kadangi padėtis buvo sun
ki, tai -fedęrąlė valdžia išleido’ 
įstatymą, kurį prezidentas už-’ 
gyrė birželio 13 dieną >933 me
tų ir kuris sutvėrė Home Own 
ęrs įLpeęn Corporation. Fede- 
ralė - valdžia pati jęUjjp į *tą kor-4 
poraęiją $200;000|000. ‘ Be to/ 
korporacijai .duota galią išlei
sti bonų /iki ^dviejų bįlionų dd-

Vargiai kas ginčys tą fak
tą, -kad '.Home -0wners Loan 
■Corporation tapo didelė pagel- 
bą pąiną savininkams. *Ęet kor-’ 
poraęiją buvo, sutverta trims 
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Kaip %kuaaica IP 
Ruošiama Skridimui

Rašo mMSAS -VAITKUS i

■ ■ ■ t — .

..... r '«•r
^ienomis leitenantas Ęe- 

tbkąąs iišsiuntip^jo
visiems ALT ASS skyriąips 
tokio gurinio ,prauęšimQ:

.Gerbiamieji Rėmėjai:
iSųradęą valandėlę atlieką^io 

laiko, nutariau pąrašyti Jppi3 
.įr ,bent jnftnęįti’ apie tai, 
eina darbas su “Lituanicos 11” 
pąiąioripąu ’tWWVąntiniw 
skridimai. j

Tuo laiku, kada AmerįkQ3 
•L,ietuvių Trans-Atlantinio §kri~j 
,dimo Sąjungos (ALTASS) yąl-* 
dybft, sulig •.Lietpypis Ąerp ^lp- 
bo patarimu, nesprendė atidėti 
skridimą sekančiai vasarai, lėk
tuvas jau seniai turėjo naują 
jnžįpą, jp .pąaą^įęrįnĮs kamba
rys buvo išardytas ir vietą .pri-i 
puošta ditįiemsiems gazoliną ba
kams, .Įąpgai užtaisyti dr įdė
tas naujas alyvos bakas; gąJ 
žolino bakai taįp pat jau buvo 
pagaminti.

Visi instrumentai Jr įtąiąos 
buvo nupirkti ir dauguma jų 
buvo pristatyti. Jų dalis jau 
(buvo įdęta į lėktuvą. Taigi, 
pirmas mąnę uždavinys nuo to 
laiko bąvo .pabaigti juips dėti* 
Dėl 'ekonomijos, ątleidope me
chanikus, ir prie darbo palikau 
tik aš su inžinierių Brotz’u 
(mudu kiekvienas turiva iš vai-

Taigi ji pareiškė spulkoms.: 
priimkite federalius patvarky
mus, taikomus spulkoms, ir kai 
mes jumis pripažinsime, tai 
duosime jums finansinės pa
galbos. Kitaip sakant, valdžia 
sutiko eiti į partnerystę su 
spulkomis, jeigu jos sutiks pil
dyti valdžios -reikalavimus.

1933 metų pavasarį valdžia 
išgelbėjo šalies bankus, kai vi
si jie ėmė drebėti lyg drugio 
krečiami. Kiek vėliau valdžia 
.ištiesė pagelbos ranką spul
koms, s kurioms ateity teks bū
ti bene svarbiausiomis paru- 
pįntojoniis paskolų namams.

ĄtsižveĮgdami i tai ir lietu
viai tyretų skubintis susitvar
kyti, tąi yra pasinaudoti fede- 
ralės valdžios pagelba, kad ,ne- - 
pasilikti be jstąigy, kurioj ga 
lėtų jiems paskolas suteikti.

Nes ir lietuviai turi užtrau
kę morgičius ant ąayo namų, 
ir tie morgičiaį kada nors pri 
bręs, arba reikės juos atnau
jinti-

Todėl taip pačioms spulkpms 
taip visiems namų savininkams 
-tose apylinkėse, kur spulkos 
veikią, svarbu yrą, kad spjil- 
kos tvirtėtų, o ne silpnėtų. Ba 
jeigu spulkos negalės duoti pa
skolų ant namų, tai tų ąpie- 
liĄkių namų vertė puls. .Mat, 
pirkėjai bijosi takiose ąpielin- 
kėse pirkti namus.

Daįar yra .būtinas lietu
viams reikalas auginti ^pųĮkąs. 
Cechai, pietų-slavai, lenkai it 
kitų tautų žmonės šiandie yra 
labai susidomėję spulkų klau
simu. Jų spulkos ne tik per
eina j federales valdžios prie
žiūrą. Kai kurios kitataučių 
spulkos net nusisamdę užsida- 
rių^ių bankų vietas įr nradč- 
j^rytf bįkiif daug1 platesne 
skale, ne kad iki šiol darė.

Kol kas ,tokio judėjimo Jie- 
tuyių tarpe nematyti. Tur būt, 
lietuviai, kaip ir dėl kai ku
rių ‘kitų ręilįlų, mano: pampė
sime dar rytoj padaryti.

Visgi yrą nemenką gęųpė 
lietuvių darbuotojų, kurie tu
rėtų atkreipti .dėmesį j spulkų 
fedęralizacįjos ,klapsimą tuojau. 
Ir ne tik atkreipti dėmesį į tą 
klausimą, .bet ir imti akciją 
lietuvių spulky ir lietuvių na-

<«
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-kia :knks tnors (driektas, kurio' 
ipra$ridię pebtfvo įgalima pašte-, 
(t^ti. Bet nesigailėsią paJ 
stangą ir lesu įtiktas, jogei, pir- 
W vųęgą pąsibaįgs žiema, <4Li- 4 .......
■taąmęą lŲ” ifeys taip .sutaisyta, .metams ir jos darbuotė baig 
ięgei Atakvieiia josios maginei sis 'įdėlio, 18 dięnį 1936 ,nw 
rijęs dalę|ė veiks, ikajp la|k-į ‘di° 
rodyje. -Tai yra >ne įtik .mano’ 
iflorae, bet #inąu, kad (tai .yra’ 
jr Jūsų poras, tnes šis skridimas' 
turi netik įvykti, ibęt ir įturf 
pusihekG! ' . .

Prisipažinsiu, ikad .svarstant’ 
skridimo atidėjimo Mausimą, 
man .buvo nemalonu manyti, 
jogei »musų sumanymo 'rėmė- 
pai galėjo' ,pasijusti suviltaįą.; 
Aš, ,toM j>pvąu ;jmwešęs AL- 
TASS valdybai, kad aš vistiękj 
eąu pasiryžęs skryli, n«paisy,- 
•damės rp<i.eps WJ ir Ikttokiy 
klipčip, ,iy jeigu valdyba buty, 
atmesi 'J4«Wib Amo. -Klube 
.patarimą, >aš »budiau, -kad <ir vė-į 
M ^itois ,j ' i

TačtaP yra aiškų, «kad taMa-i 
me atsitikime Ištartas b«tu iųi-| 

jungta? ?nt AreitSių- In
strumentai nebūtų .bpyc .išmė- 

iSfiniii. jr rMs <mano Wis burtui 
buvęs me daugiau vertas, kąipi 
hąząrdo Jęšiipas įsu Jįkįmu. Ęet 
dabar, kada aš -turįp jflik.p Hi^k- 
vieną mažmožį rūpestingai .ąp-. 
žiūrėti ir patikrinti, aš žinau, 
kad šis skridimas itMės ipepą-' 
lyginamai didesnės reikšmes. 

■ Su >tomis .puikiomis jįajisomis, 
kuojos yra ^iįi^pięęje ?ir*, a$ 
esu .tikras, kąfl aš Plėsiu ,pgJ 
daryti antnu , itrąpąailąntipf 
akr(dim.ą ,di<WlW liJįyklif ,pa-, 
šaulio /aviacijoje. 'Lėktuvas 
•suošlftmas pagal ,tataįPIs^ Amerikos didžiųjų geležinkelių. AV. Averill Harriman,
na, kokio dar ,n<|ip ■,vykdės -W 
viepus trausoĮteanipis Iftkpnas;

. , * - T ' r .. ’ ' " ,

' Kur '.tada namų sąvinįnkai
Atsakymas:
- — - - i

gaus paskolų? Atsakymas:
dauginusia, tur buĮ, iš spųl-1

‘k».'■ /•
Vadžia betgi numatė, kad

spu^eps ątšigriebs labai povąl. pių sąVininkų gerovei.
•; * i' i ■•'

o

Vienas iš daugelio prezidento iRoosėvelto pat^'jų, trėmėjų

Mums .tryko .tik dyieją stam^ 
biųjų įtaisų: propellerio, kurį1 
Lycoming .Motor Cpmpąny pa
vėlino {priątaįyti, jir dandin^ 
gear (važiuoklės), kurį# 'buvo 
padarius Jockheąd Ąiręrgft kor-! 
poracija .pagal mžyakymą dr >at-i 

M ja 
•! m» • 1 . V • . 1 • J ? 1 ' i '1

ji buvo. .Wwta, negerai.
InstįRtHnęntų^ yįęnj 

pab«igwe j tW 
yra fta$LŪ ''lln-t
strument pabels” dr <dar -du ki
tose pietose. Suprantamas da
lykas, ’kiękvįępą jų ;rriRęjo > 
kelis kartui bandyti ir nutai
kyti (adjust). Tai yra smul
kus, kropštus ir ilgas darbas 
jr .jisai man PŽėme jki Šiokdau- 
ginusia laiko. Pagalios, atėjo1 
jr seniai lauktas speciajis pro- 
pelleris su “variable pįtch”. 
Kompanija kuri jį pagamino,i 
atsiuntė ir savo 1žmogų jįį 
Williamsport, Pa., padėti jį tin-' 
karnai įdėti.

Tuomet daviau žiiiią Depąrt-' 
ment of Commeice oro in-. 
spekcijaį, prašydamas duoįr
naują Jaisnj lėktuvui “For
Trans-Ąt|antic Flight and Tešf 
■piightą”. Valdžios inspektorius 
^tvyko ;j Kohler, | Wis^|apžiu- 
rėjo didžiuosius ^gazolino ibąkus kojų Aąins ^už p^ęftjną, $^į®sHo patarėjas prof. Moįey ir (kuris buvo įsteigtas gyni- 
4r ąnt<vi3|co U^dčjo W W P«"^u’ CTLJL mhU Tam kitu Cinkeliu. Har.

reikėjo gražinti ątgal, -kadangi,
Ii ktlOrt ri>*WF'4"4^ Mnrw/\Mni

po kito
rtw-4 Am

ir dįaųgų yra turtuolis W. Avąrill Mąrriman, .kilęs iš garsio- 
^įos ^ąležinkelią magnatų, Ęarrimanų, šeimynos, kuri valdo

JB m.,’irgi yra pasižymėjęs nepaprastais biznio gabumais. Jis *
Mano .juubicija .vra (rodyti jo11* va,do geležinkelius Amerikoj ;(>et taipjau turi dideles 
teisiijgųm sėkmingu juridiniu,; JMHies liejiklas Vokietijoj, turėjo jnąijganęzo Jc<meeąii« savie- 
ArtiiiiiaiĮSiu laiku ' ai ;^pie įjĮjį tįį r Rupijoj. Dabar jis yra Rpogev^ltp ^ajuffuos Malybos šali- 
puaiškinsiu plačiau iCįĮmstęDĮ^ trupkas ir. yra stambiosios indųą(rijes ikodekeų administratorius, 
ir visuomenei.*;® .(jtp -tarpu 4Ą-jtpįpgi ^vienas leidėjų savaitraščio Today, kurį, redaguoja kitas

' - — «<< 7 u - t I.....<- •

Artimiausiu laiku ą$ ;^pie tąį

•¥

•«

mui Kposevelto Naujosios Dalybos. Tarp kitų ^įginkelių, Jįiar- 
Union £|acific

• 1 :

“ fy. n. Mr
davė laisnj. Dabartinis “Lj- 
iManififts • JI’’; .«®istaacijos .»«n

Su ai
■ ■ ■■?

airengi.il


Penktadienis, lapk. 23, 1934_____________________

Žmonijos Rykštė
NAUJIEW^^W,<^gQ. IP-

Kas ąpskaitys, kiek žmonių 
4u.vo įvairiais laikai? per ka
irus? Vien tik paskutinysis ka- 
jas .išplėšė žmonijai apie 10 
milijonų gyvybių. Azijoj kas
met miršta badu dešimtys tūk
stančių Įmonių. 20 tūkstančių 
indusy .kasmet žpva nuo nuo
dingųjų gyvačių. Miego liga, 
maras, cholera baigia naikinti 
senuosius, pirmykščius jvairių 
musų žemės šalių gyventoju?. 
Bet ne mažiau žmonių aukų 
imdavo ir ima dažnai pasikar
tojančio? neįveikiamos gamtos 
katastrofos: .tfgniakalnių išsi
veržimai, žemės drebėjimai, po
tvyniai, gaisrai ir t. t.

Karai ,ir bąiąųs karo pabūk
lai žmonėms naikinti yrą pa
čių žmonių padaras, taigi apie 
juos čia plačiau ir nekalbėsi
me. Prisiminkime, kiek žmo
nių aukų paėmė jr nuolat pa
ima .nesustabdomų gamtos jė
gų sukeliamos katastrofos ir 
įvairios nelaimės.

Seniausia istoriniais laikais 
įvykusi ^gamtos katastrofa — 
Vezuvijaus ugniakalnio išsiver
žimas 79 metais po Kristaus. 
Jis sunaikino tris gražius ro
mėnų pajūrio miestus: Pom- 
pqjų, Herkulanų ir Stabijų su 
visais gyventojais, šį nepapra
stų gamtos reiškinį aprašė ro
mėnų istorikas Plinijus Jau-, 
nesnysis. Katastrofa turėjo 
įvykti labai netikėtai, nes gy
ventojams nepavyko pabėgti; 
Pastaruoju metu darant kasi
nėjimus, miestų griuvėsiuose 
randami žmonės ir gyvuliai 
taip, kaip juos užplūdo išsi
veržę iš ugniakalnio lava ir pe
lenai; tiesų sakant, pačių žmo
nių bei gyvulių neranda — jie 
yra sudegę. Randa tik jų for
mas, tuščias vietas, į kurias 
pilamas gipsas, ir tuo budu 
gaunamos gyvų padarų kopi
jos. Nuo 79 metų iki šių lai
kų Vezuvijaus išsiveržimai pa
sikartojo. apie - 30 / ikąrtų>! ta
čiau buvo silpnesni ir nepaėmė 
tiek aukų. z

Kita panaši katastrofa įvy
ko 1883 metų rugpiircio 27 die 
nų Martinikos saloje (Antilų 
salų grupė) netoli šiaurės Bra
zilijos pakraščio. Išsiveržęs ug7 
niakalnis Mt. Pelėe per .tris 
minutes sunąikino miestų St. 
Piere su 80 tųkstąnčių gyven
tojų.

Daug žmonių pasaulyje žū
va nuo žemės drebėjimų, že
mės drebėjimas ypatingai bai
sus, jeigu, jis ištinka miestus, 
ktfr daug didelių mūrinių na
mų. Griūvančios namų sienos 
užmuša daug žmonių ir gyvu
lių. žemės drebėjimas pasikar-, 
toja dažnai. Nėra tokių jnetų,

skad vienur kitur neįvyktų stip
resnis ar silpnesnis žemes dre
bėjimas. Stiprus žęmės drebė
jimai pąsitaiko, žinoma, rečiau. 
Palyginti neseniai yra buvę šio 
žemės .drebėjimai:

1692 metais Sicilijos saloje 
žemės drebėjimas sunaikino 54 
miestus ir apie 800 kain^ų; žu
vo apie 60 tųkstąnčių žmonių.

1,755 metais j^mės drebėji
mas sunaikino Portugalijos1 so 
stinę Lisaboną ; ./tfvo apie 40 
tūkstančių žmonių.

•1783 metais pietų Italijoj že
mės drebėjimas sugriovė daug 
miestų ir kaimų; žuvo apie 40 
tūkstančių žmonių.

1868 metąis Pietų Amerikos 
Peru valstybėje žemės drebė
jimas sugriovė keliolika mie
stų; buvo apie šimtą tūkstan
čių žmonių.

1906 metų balandžio 18 d. 
nuo žemės drebėjimo kilęs gai
sras sunaikino San Francisko 
miestų (Vakarų Amerikoje) su, 
400 tūkstančių žmonių gyven
tojų. Per tris dienas siautė ug- 
jris, ir iš didžiulio miesto kilo’ 
tik griuvėsiai. Kilusios dėl že-‘ 
mės drebėjimo vąntfenyno ban
gos stovėjusius moste didelius 
laivus išmetė toli j krantą kaip 
šipulius.

1908 metų gruodžio mėn. 28 
d. įvyko viena didžiausių že
mės drebėjimo katastrofų Si
cilijos saloje. Didelis Messinos 
miestas visai išnyko iš žemės 
paviršiaus. Įsisiūbavusi juta 
prarijo miestų Scilą su 6,000 
gyventojų ir dvi< Liparų salas. 
Nesuvaldomos gamtos jėgos 
pražudė apie 200 tūkstančių 
žmonių.

Ypatingai daug žemės .dre-. 
bejimų būna Japonijoj, kur 
per vieną pereita amžių žuvo 
apie pusę milijono žmonių. Bai
siausias žemės drebėjimas išti
ko Japoniją 1923 metų rudenį, 
kada buvo sugriauta Japonijos 
sostinė Tokio ir kiti ’niiestai 
— žuvo apie 200 tūkstančių 
žmonių. Smarku? žemės drėbė . 
j imas įvyko 1927 metų gegu
žės mėn. 23 d. Kinijos pro
vincijoj Kansu, kur žuvo arti 
šimto tūkstančių žmonių ir ke
li šimtai tūkstančių liko be pa
stogės ir maisto.

Smarkus žemės direbėjįmąs 
palietė 1928 metais Bulgariją 
ir Graikiją, kur žuvo keletas 
miestų ir keli tūkstančiai žmo
nių.

Bene daugiausia žmonių gy
vybių bus paėmęs badas. Ara
bijoje, Rusijoje, Indijoje. Ki-! 
nuošė dęl .majątp .^stokos mir-; 
šta kasmet tūkstančiai žmo
nių. 1865 metais nepaprastas 
Sausmetis sunaikino ryžių der-

dių Bengalijoj (Indijoj). Kilo 
badmetis, ir tik per vienus me
tus čia išmirė apie pusantro 
milijono žmonių. Keletas mi
lijonų žmonių žuvo per, b^d- 
•metįį Rusijoj 1922 metąis.

Musų tėvai ir seneliai dar 
pamena didelę choleros epide
mijų, kuri iš Indijos per Rn-

6
Dorothy Ann Distelhurst

metų mergaite iš Nashville, 
Tenn., kuri prapuolė rugsėjo 19 
ęl. ^ėlį^u jos tėvas #avo laiškų, 
'kuirię reikalavo sumokėti $5,000 
už jos paliuosavimą. Kai jis 
bandė susižinoti su žmogvagiais 
ir reikalaujamus pinigus sumo
kėti, netoli Nashville liko su
rastas laukuose palaidotas mer- 
gąijės kūnas. Spėjama, kad 
žmogvagiai ją sumušė ir gal’ 
dar gyvų palaidojo ir tik po ii-’ 
go laiko ėmė reikalauti išpir- 
ikimo.
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Hayes,, Jlofcięrt Hęmphill, How- 
ąrd Doster, Anna Josephs.

Viso .............. . $3.50
iRiohmond Hill, Long Island— 
Rinkėjas: F. Kiburis

$2.00 aukos—M. Steinys, Os- 
wald Kiburis.

50 centų aukos—J. A. Gar- 
liaųskas, P. Lelis, J. Brazdi
nąs, A. Sinus, J. Vineikes, P. 
Brazdionis, Mr. aųd Mrs. T. 
,G. Norkus, Mr. and Mrs. P. 
Buzęl, Petronella Zinis, M 
'dulvan, Jonas Juozapavičius,

ri?, .Ernest Kiburis, Victor Bu
tėnas.

25 centų aukos—A. L. Day- 
nard, -Germaine Krauch, A. J. 
Stalonąs.

Viso ............... $12.25
.Niagarą Falls—Rinke jas: W. 
Stųlpin

$5^00 aUkar—S. L. A. Kuopa 
270.

liąs valaųįas .puskąudo su $1*00 laukos—Vincas Stulpi- 
1600 jkeįelvių. Atvykų?įam jo Įias’ Keršis, Petras Wa- 
gelbėti jąivui “Carpathia” pa- langevičia 
vyko išgelbėti tik 711 nelai
mingų keleivių. 1 p _ • -

Seniau, :kada gesinimo prie- kūnas
J $1:00 aukos—Adomas Yan-’

vių. O kiek traukinių susiku
lia, ^nukrinta nuo -bėgių — ir 
.visa Aftt ibe aukų neapsieina.

Kur tik žmogus žengią, cMi 
aųr tyko mirtis, ^ąąmąt 'žūna 
šimtai augUakabių nuo ^pio-

>dųjy, ^žgJtiųMimy. Vie
na (baisiausių ‘kabyklų ‘katąs- 
trofų jv^p 1906 metų Įkoyo 
vLO ,d. (ęopritiąr’čs Juokiose. 
Šiaurės Prancūzijoje. Iš 4,800 
dą^^nittkp, ;tik $00 tepavyko 
įišgalbeti,; yiąi kiti žuvo dęgąn- 
Kiose kasyklose. lUžgriuvueitrs 
kasyklų dalium tląr >są \gy- 
yąis žmonėmis iįr gyvuliais, įte
ko

dažnai žmopčš nuvaro į įjca 
(pus tpąr di<0U& ilengyąpūdiĄku- 
mas. Greitumo rekordo

Ti
taniką”, kuris 1912 metų ba
landžio -12 d. -peržengęs visas 
.neatsargumo ribas, -susidūrė su- 
dideliu lądų įkalbu iir Por k.e-

tojų dr-stė, 52 Kuopa.
$5.00 auka—švenč. Panoa 

Marijos dr-stė.
$2.50 aukos—Stasys Jonai

tis, Ignas Kairys.
$2.00 aukos—Amerikos Lie

tuvių R. K. Studentų 4-ta Kuo
pa, Kun. Jonas Bakšys, Juo
zas Baranauskas, Teodor Pa- 
liukis, Petras Narkeliunas, Pe
tras Mackevičius.

$1.00 aukos—Peter J. DeVo- 
nis, Antanas Balaišią, Kazys 
šlevas, Jonas P. Levickas, Pe
tras Mllevičitfs, Juozus Gors*Adęlč Kiauri?, F rances Kibu-j kis, George Savage, Juozas šu-

Viso ___ _............ $8.00
. ■ • ■ .4

Portchester—Rinkėjas: A. Jan-I

,monės jąebuyo tiek 1 tqbulog,i
jkąįp dąbąr, ;dflu£ mįpfttpliy ,pą. kūnas, Viktoras Rodekatfskas, 
įdarydavo ir daug gyvybių 'Mikalina Dzekfenė, Auna Raut- 
žųdydąvo :gaįąrąi. 188fl*.motąis kunienė, Jonas Keseles, Anta- 
ppr teatro .gaisrų Vienoj žuvo nina Mourkienė, -Dauneza Šir- 
445 žmonės, šiandien, turint Wedas, Mike Wasson.
gerus gesiiiimo prietaisus, gai- 50 centų aukos—Juzė Brie- 
srąi žmomų ffyyypei .didelio pa- diene, Adomas Melauna, Sta- 
Vpjąus nesudaro. ’lnislovas Gregaliunas, Marijona*

šių dienų technika atkakliai Doubienė, Marijona Širvvedie- 
kovoją ąu gamtos jėgomis: sta- nė, Matas Cikas, Petras Yan- 
tomos milžiniškos užtvankos, kūnas, W. AneĮienė, ,WĮady- 
ityirtos sienos, .išrandamos >gai- siaw Dowgiallo, Kastantas 
arams gesinti ddjos. įvairus Koundrackes.
inaųji išradimai mažina >pavo- 40 centų .auka—Ęladas Pe- 
jų susisiekimui .tiek .sausuma, traitis.
♦tiek vandeniu, diek oru. Medi ) 25 .centų auka—Stanislovas 
eina ;ir chimija ieško naujų Alaks.
Priemonių .apsaugoti žmonijai, viso ........   $13.65
;nuo ligų; moriipa pailginti met ■ .. o
žmogau? amžius. Ęoche&t^r^Rmkejas: P. Sve-

iBftt .gamta neišsemiama ,ii 
menugftlima, Ji jsurąnda vi? 
naujų priemonių bausti žmo
nijai. Nežiuriht didelė? pažan- 

<gųsz žmonijąf įpųoląt teks; ko- 
yoti su ' slįprešniii, nenugalimų 
priešų — gamta.

^v. Juliai”.

Dabartinis Marylando gubernatorius AJbert J<itqhie .(de
šinėj), kuris rinkimuose pralaimėjo, tariasi apie valstijos rei-; 
kalus su išrinktuoju gubernatorium Harry Niee. i 

=F= ■ -Lu į
sijų pasiekė 1892 metais ir Va
karų Europą. .Blogos sanitari-l 
nės priemonės, palengvino ;ta-, 
da šiai 1 balsai ligai greit plisti.i 
Kiek tukstaųfių •ž^o^ių nuva
rė į kapus tųi?.^tais c.hplera, 
sunku pasakyti.

Daug nuostblių žmonijai pa-: 
daro ir daug aukų paima di
džiuliai potvyniai ir audros.’ 
Viena baisiausių potvynio ką< 
tastrofų, primenanti pasaulin) 
tvanų, įvyko 1927 mt. pavasa 
rį Amerikoje. « Išsiliejusi did
žiausia pasaulio upė, MississL 
ppi, užliejo visų Luizianos val
stybę, viso apie 120 tūkstan
čių kvadr. kilometrų (plotas 
pustrečio karto didesnis už 
Lietuvų). Išėjęs iš krantų van
duo išplovė užtvankas ir ap
sėmė visų žemumų su .mies
tais ir miesteliais. Panaši po
tvynio katastrųfa,. įtik .mažės- 
ųip maštabo, , įvyko 19.^8 jne-' 
tų kovo 13 d. Amerikos |val-' 
stybėje, Kaji^ornijpję, ,kųr iš-' 
siliejusi Santa IGara lipė ąž-. 
liejo 7Q. kvadr- Į<ilometrų .plo
tų per 15 Įnetrų’ gilumo. Per’ 
šių .Katastrp^’ žuvo ^pie 500' 
žmonių. Nuotoliui siekė 150 
milijonų ,dol^,ų.

1.926 mety /Ljr^'Sėjo 20 die
nų baisus M vjesųlas, .Ąin^ikoja 
•yą^inamąsA (torpądo,' .sugriovė 
Miami miestų Floridos pusią< 
lyje (Amerika). Po miesto: 
griuvėsiais žuvo. 12. .tųkstąnčių 
žmonių, 6,0^0 <: suželta, apie 
siuitų tųk^taąčijų JiKp te (pa» 
?tpgėS. ■ /' ■ ; 1 •'

Tačiau Viso to mažą. ;Žm.Q-* 
gus pats <sau išsigalyojo: 
šų. Tie jo .priešai — > tai įvai-' 
.rus technikos .išradimai: pa-' 
vyzdžiui, kąd ’ jr geležįtigeliai/ 
Vos šimtas .ifiety; Kąit) nuties
ti ,pirmieji geležinkeliai’,, s» ikiek' 
jau .bątvo ;dįdą?mų įr <m^snių 
geležinkelių belaimiu! Pakann 
ka .prisiminĮL JA79 -.mptys, ka
da .Škotijoj’, ;esąnt .djdėlpį ąur 
.drąį, nugriuvo drauge ?u 
.lupiu didelis tiltą? ir pąįaidor 
jo juros - gęĮm^sę ^ęiei- Miss Helen Kuhnj Dorothy

T** T“

40 centų .uųka—Ęladas Pe-

kys,: Robert Sherelis, Juozas 
Rickis, Juozas Broknis, Juozas 
Vizbarą, Ona Levickienė, Juo
zas Macejunas, Matas Urba- 
nas, Valeria Urbanas, Aleksa 
Rumbutis, Mykolas Kapapic- 
kas, Mykolas Jankus.

50 centų aukos—Mykolas Sa- 
dzevičiUs, Kazys Bartašius, 
Juozas Bartašius, B. Di/bickas, 
Pranas Grybaitis, Frau k Ar- 
ląukąš—tSvetikas, , Dominikas 
rRovas, Retras Pikunąę, Felik
sas Paliukis, Kazy? Zlątkus, 
Pranas Rimkus, Antanas Bu
trimas, Alekas Maątąuskas, 
Mykolas Bartolis.

25 centų aukos—Walter Kaz
lauskas, Sylvestras Butrim, Ig
nas Vilimas, Jonas Prancku- 
nas, Juozas Baranauskas, Jifo~ 
zas Rovąs, Jonas Mąteikis, 
•Henry Svetimas, Pranas Kąli- 
;nąuskąs, Antanas Beisevjčia, 
Petronėlė Dominąs, J. Styrna, 
Stella Chappin, 2igmas Griš
kevičius, Jonas Gudolevičips, 
Martynas Stačkus. Vinęąs Bpt- 
rimąs.

10 įceptų auka—iPetrąs Jur
gelionis.

Viso $62.85
(Bu? daugiau)

.Skelbfaai Naujienose 
duoda nAudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

$10$0 auka—Tėvynės Mylė- yra naudingos.

Gerkit ir Reikalaukit
- 1 ■ ■ V ' *
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v

ai rasas

•Jamaiea--*Rinkėjas: J. 'Naud
žius

Mauti- 
žius. , 1

25 cen^ų aukos—Kązė ^eke- 
vi(p), 'Helen Šultarus, Edįt|i 
-Kuhn, i. F. xVeinot, (Į. J. ‘Lity,

Visose Alinėm 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

’ ?tr 
Lietuviškos

Degtinis

NATHAN KANTER

MutualUquorCo.
4707 S. Halsted St

Jei. YAKDS 0803

Garsaus Fakiro BEN ALI j Antano Pilkausko }

STEBUKLAI
■ ■

GRAND RAPIDS, MICHIGAN

Šeštadienyje, lapkričio 24 j

KENOSHA, WISCONSIN
Sekmdiejiį, lapkričio 25 į, 3 valanda po piet

&V. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 701—51st Street
ĮŽANGA 35 (CENTAI 

GĘIŲĄGOJE—NORTŲSIDEJE
t t j ,• 1 i j -Kw.* < • 1 A If 11

LI

«V. OGIO SVETAINE
Kampas Quarry ir Webster St.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. ĮŽANGA 25 CENTAI ’
"————  —— .. ...

Musų garsus fakiras BEN ALI rodys stebuklus — vyrai ir moterys įseni ir 
didžiausius stebuklus: KRYŽIĄVOJIMĄ, ANT KARPŲ GULĖJIMĄ, ŽAND 
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai pąrodj 
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus ’

Z ' I . ■ ’ 1

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodo j e apatė ir ge^č josi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakira BEN AIL da 
bar yra proga jj mums matyti pirm negu užbaigs savo maršrutą.

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas) ,w ĄRMITAGE AVENUE

Pradžia 7:30 vai. vakaro. ’ . Įžanga 35 Centų
WU!WWJW IPWW1IIIIWIWWJ>«11 IIJ

ir jauni ^enEaleiskiite liuqs4 1»iW'bu(}awi namie, o ateikite pamatyti 4ar nematytus 
»V PER VE®! UGNYJE DEGIMĄ, felES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI i

Netiktą! parodys ouminStps y^iz^us įr 4aug«lię ki^lbet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus- j 
luš padaro. P,UbJikaii bus .proga yiska (ta matyti savo akioiisir girdėti savo ausimis stebuklą paslaptis. į
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LIETUVOS REVOLIUCIONIERIAI

Iš Draugijų Veikimo
Raudonos Rožės Kl. 

sukaktuvės bus 
garbingos

Per 20 metų atliko daug kil
nių visuomeninių ir kultū
ros darbų.

CICERO. — Lietuvių Rau
donos Rožės pašelpinis kliubas 
rengiasi prie savo 20-ties me
tų jubiliejaus apvaikščiojimo, 
kuris įvyks Padėkavonės Die
noje. lapkričio 29 d.. Lietuvių 
Lii.’osybės Salėje.

šis kliubas, kaipo stambiau
sia organizacija Ciceroje, kaip 
skaičiumi narių, taip ir pini- 
giškai, per paskutinius depre
sijos laikus sugebėjo netik pa
laikyti senuosius narius, bet 
dar ir padidino narių skaičių 
pritraukiant jaunuomenę ir 
čielybėje duodant jiems progų 
turėt savo sporto skyrių.

Dirba kultūros srityje —
Kultūros srityje, šis kliubas 

užima pirmą vietą. Jis yra pa
rėmęs kaip moraliai, taip ir 
materialiai kiekvieną kultūrinę 
įstaigą, pavyzdžiui, yra Liuo-

I

Isybės svetainės stambus kre
ditorius.

Lietuvių visuomenės dirvoje 
R. R. kliubas taipgi nėra pa
silikęs, pavyzdžiui, pirmasis ir 
antrasis skridimas skersai At- 
lantiką, o taipgi Lietuvių die
nos Pasaulinėj Parodoj, kaip 
pernai — taip ir šįmet, nebuvo 
užmirštos, bet prie pirmos pro
gos pinigiškai paremtos.

— labdarybės —
Labdarybės srityje šis kliu

bas irgi yra pagelbėjęs dauge
liui savo tautiečių šiokiu ar 
kitokiu bud u. Retai esti susi
rinkimų, kad nebtftų atsišau
kimo prie kliubo, kad jis pri
sidėtų su savo parama. O kliu
bas, žinoma, neatmeta savo 
tautiečių prašymų.

— ir politikos.
Politikos reikalai šiam kliu- 

bui taipgi nesvetimi, nes ne 
vieną lietuvį yra parėmęs net 
su šimtine, kada jie kandida
tavo j miestelio valdvietes.

Man stebėtina, kad šio kliu
bo veikėjai, ypač tie, kurie sto
vi arčiau kliubo vairo, tokia 
me svarbiame momente prieš 
apvaikščiojant savo kliubo 20

Čia matote žemaičių Rožę su savo numylėtiniu “Ereliu”., 
kurį caro valdžia ištrėmė katorgon j Sibirą už jo revoliucijiniuft 
žygius kovoje už Lietuvos laisvę, žemaičių Rož5 pagelbėjo 
“Ereliui” pabėgti iš katorgos, ir šitame paveikslėlyje jus ma
tote juos besidžiaugir.čius po pabėgimo. Žemaičių Rožė kruta- 
muose paveiksluose bus parodyta Bridgeponte subatoj, lapkri
čio 24 d., 1 vai. po piet. Mildos teatre.

metų sukaktuves, kurių retai 
kas sulaukia, nepažymi spau
doje nors trumpais ruožais, apie 
šio kliubo nuveiktus darbus.

— Tarulis.

Iš Cicero Lietuvių 
Improvement Kliu

bo darbuotės

tuomi labai įsižeidė. Išėjo iš 
kantrybės.

O piliečio nuomone, jo pa
stabos turėjo pamato, nes 
kliubas niekad nėra davęs jga 
liojimą pirmininkui eiti pas ku
nigus rinkti parašus ir mar
guoti į “town hall”. Pašaliniai 
tą pastebėję ir daro užmeti
mus. 1 Kliubietiš.

Dabar yra Geras Laikas W
Pirkti puikų maistą žemomis kainomis!

ŠIS SPECIALIS IŠPARDAVIMAS KURIS ĮVYKS
Pėtnyčioj* ir Subatoj, Lapkričio 23 ir 24 d. d.

PAGELBĖS JUMS SUTAUPYTI PINIGŲ!

Cukrus 10sv48c - v|i||fai Swift’s “Silverleaf” O ETAUKAI 1 ’svaro kartonai SV. ZUC 
“Del Monte” KAVA .......... sv. kenas 300
“Sun-Maid” RAZINKOS 52™^Zi. 1ŪC
TYvlrni! Kepimui a Premium % sv. OOp
lyyKaii Skavrada oArVUiK O rhnrnUM »ni

4 unc. kenai 120“Southern Style" COCONUT
CHOCOLATE-COVERED CHERRIES sv, pa. 250
“UA:PPY"HOLLOW’’"dATES ..................  sv. pak. 150

SPECIAL “DEL MONTE” IŠPARDAVIMAS
SLICED PINEAPPLE ......................  No. 21/, kenai 210
PYCftS PUSĖS .................................. No. 21/,' kenai 210
l’RUIT COCKTAIL ..........................  No. >2y, kenai 270
“LITTLE BOY” SWEET PEAS No. 1 kenai 2 už 170
“Midwest" MIXED VEGETABLES No. 2 kenai 120
“PEERLESS” ALYVOS ..................  kvort. džiarai 330
“Midwest” DILL PICKLES ........ 12 unc. džiarai 100
"Midwest~SWEETTiOTATOĖS....... No. 21/2 ken. ĮQ0

TIPK'” PRIRENGTI 
MtTTat 19r»

svaras OOa 
nnk. WWW

Įrnrgpv ępatkers ........ v, 2 »»« 10c.

“Sunshine” MARSHMALLOW COOKIES ......
“CHEF-BOY-AR-DEE

SPAGHETTI and MEAT BĄLLS 2 už 250
“Armour’s” CORNED BĖEF .......... No. 1 kenai 170
“H0LSOM” LAŠINIAI—paltyse .................. sv. 260
DIXIE SULZ .................................................. svaras 210
“Cream Crest” SPREAD ČHEESE .... 4 unc. šmot. 140

svaras 19c

Im-

Draugija moka $300 pomirti-vestmentų į nekilnojamas nuo 
nes ir $5.00 į savaitę pašalpos savybes, namus, morgičius ir 
ligoje. Metiniai mokesčiai todėl neturėjo m.ikėti jokių 
siekia $7.00 ir prie draugijos (aukštų-.nuošimčių, kuriuos pa 
gali priklausyti ir vyrai ir mo- prastai turi' užmokėti pirkėjai 
terys nuo 19 iki 35 metų am- Roosevelt 
žiaus. Rusiu ir aH Paltis,

Furnituio krautuvė 
yra labai didelė. Jeigu ta pa
talpa butų jų nuosavybė, tai

Stambi liehiviii istai- ““Z“ a™,™“ 
ga Roosevelt Fur 

niture Co.

sti kaip teisėjas Guthnecht 
baudžia automobilistus, kurie 
buvo suimti ar už pergreitą 
važiavimą, už susidurimus ar 
už kitus prasižengimus prieš 
įstatymus. Per radio perduo
dama visa teismo procedūra, 
nuo pradžios iki nuosprendžio.

yra piokama šiais laikais nuo
mos. O turite neužmiršti, kad 

| nežiūrint kokias išlaidas krau-t 
tuvė turi, jas padengia visados 

lir visur pirkėjai. Dėl šių ir ki 
tokių priežasčių Roosevclt Fur-' 
niture Co. gali parduoti savo 

.prekes žymiai mažesnėmis kai-, 
nomis.
tančiai Chicagos lietuvių.

(Apg.) Biznio ŽMilgas.

Kodėl Ligoninės 
Vartoja Skystą 

Liuosnotoją?
..............................................■■m I ..........................

Viena iš didžiųjų ir pasek- 
mingiausiai biznį varančių lie
tuvių rakandų krautuvių Chi- 
cagoje yra Roosevelt Furniture 
kompanija po adrenu 2310 W. • 

,Roosevelt Road. Tuo pačiu lai
ku ši krautuvė yra bene jau
niausia. ' -

Ji gvvuoja tik *eši metai, 
bet padarė didelę pažangą, šios 
didžiosios pažangos paslaptis 
tame, kad Roosevelt Furniture 
kompanija atsidarė pačiuose 
sunkiausiuose depresijos laikuo 
se. Sunkiausiais depresijos me
tais žmonės neįstengė išmokėti 
dideles sumas pinigų už savo 
rakandus. Jie ieškojo vietų kur 
galėtų gauti daugiau už savo 
sunkiai uždirbtus pinigus. 
Roosevelt Furniture kompanija 
buvo tokia viena. Jos nusistaty
mas buvo ir> yra: duoti geriau 
sios - rųšies prekes už žemiau
sias rinkos kainas. Kaip ir ko
dėl Roosevelt Furniture Co. ga
lėjo ir gali atiduodi savo augš- 
tos kokybės prekes už žemesnes 
kainas ?

Atsakymą rasime tame, kad 
ši kompanija nedarė jokių in-

O tuo naudojasi tuks- i Ligoninės ir gydytojai visuomet var- 
j tojo skystus liuosuotojus. Ir žmonės 
j greit grįžta prie skystų liuosuotojų.

Šeimininkėms
b i uChicagos mėsos rinkos 

ras sako, kad šiandien ir ryt 
geriausi mėsos pirkiniai bus 
šviežia kiauliena, Kaip “pork 
loin roast” ir “porkchops”. Že
momis kainomis bus galima 
nupirkti ir “pot roast of beef”.

Galima išgirsti kaip 
automobilistus 

baudžia
Kaipo propagandos 

sumažinimui Chicagos

Ar jus Žinote kodėl ? •
Skysta liuo8uotojn labai lenp-va 

yra numieruoti. Jo veikimas gali būt 
riureguliuotas sulig ypatos reikala
vimų. Prie jo ne priprasite: Jums 
nereikia imti “dviguba kieki“ die
na ar dvi vėliau. Ir švelnus skystas 
liuoRuotojas ne įrituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas na
tūraliai išvalys jūsų vidurius be 
jokiu nesmagumų laike išėjimo ar
ba vėliaus.

Netinkami liuosuotojai gali pada
ryti daugiau blogo, negu gero.

Tinkamai prirengtas skvstas liuo
suotojas kaip Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin atneša saugia pagelba nuo 
užkietėjimo vidurių. Jis švelniai pa
gelbsti vidutiniško žmogaus vidu
riams. pakol gamta atsteigs norma
lų veikSma. Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin yra užgirtas skystas liuosuo- 
tojas, kuri visi vaistininkai užlaiko 
jau prirengta naudojimui. Jis pada
ro idealų šeimynoms liuosuotoją; 
veikianti dėl visokio amžiaus žmo
nių ir galima duoti nors mažiausiam 
kūdikiui.įrankį

nelai
mių skaičiaus, specialis Auto
mobilių Teismas transliuoja
skundų svarstymus per radio.

Kiekvieną rytą, nuo 1D-.15 kad pačios Naujienos 
per stotį WBBM galima išgir- yra naudingos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Šiandien Dariaus - 
Girėno kp. moterų 
skyr. susirinkimas

CICERO. — Lietuvių 
provement Kliubo susirinkimas 
įvykęs Liuosybės svetainėje an
tradienį, buvo gana skaitlin
gas. Perskaityta keletas laiš
kų. Tarpe., kitų ir “bedarbių” 
atsišaukimas, prašymas, kad 
kliubas išneštų rezoliuciją prieš 
policijos žiaurų e’gėsį. Prie to 
viena “tavorška” dalino Komu
nistų lapukus prieš miesto val
dininkus.

Prieita ir prie raportų, o jų 
bu‘70 galybės. Visi buvo išklauu 
syti ir po diskusijos aptart; 
priimti. Apie vandens aukštas 
bilas kol-kas rezultatų nėra, 
bet veiksme eina toliaus ir ta
me daro kliūtis patys žmonės^ 
nėra geros kooperacijos. Kat
ras turi aukštą bilą, turėtų ją 
atnešti kliuban. 0 valdovas p. 
Broz labai teisingas pasirodė, 
prašė, kad patys žmonės pa
skirtų vieną žmogų ir tas vi
sus atstovaus. Kliubas, kaipo 
organizuotas kūnas, tam ne
pritarė.
Darė pranešimą apie paskolas 

namų taisymui
Bi/llding commissioner p. J. 

J. Mockus darė pranešimą kas- 
link gavimo paskolos dėlei tai
symo namų. Tas jo praneši
mas buvo labai naudingas kiek
vienam. Jeigu katras namo sa
vininkas tuomi interesuojasi, 
galite atsikreipti prie savo tau
tiečio, p. Mockaus, 1243 So. 
49th Avenue, Cicero, o jisai 
mielu noru patars kokius for
malumus reikia atlikti.

Buvo nutarta atsišaukti į 
vietos organizacijas dėlei su
darymo veiklaus kūno politi
niam veikimui. Tai svarbus rei 
kalas ir tuomi visi turėtų su
sidomėti ir iš anksto rengtis.
Rengs vakarą kliubo naudai

Buvo išrinkta komisija su
rengimui vakaro kliubo nau1- 
dai. Beje, čia neapsieita ir be 
įsikarščiavimo. Vienas pilietis 
pastebėjo pirmininkui p. Po
ciui už sauvališkumą. Sakė tik
ras “Musolinis”.

American Legion Auxiliary, 
Dariaus-Girėno^ unit No. 271, 
turės savo mėnesinį susirinki
mą penktadienį/n.:lapkričio 23 
d., 7:30 vai. vakare. Kadangi 
tą dieną salė jaus užimta, tai 
susirinkimas įvjdcs pas p. Piet- 
kiewicziaus ofi^0, 2608 W. 47 
Street.^'-»’t • j. 

j: • F « • < ; .

Visos nares .malonėkit atsi
lankyti ir atsiVesti naujų nat
rių. Po susirinkimo: turėsim 
lėlių kontestą. Kurios narės 
gražiausiai paisys lėles, tos 
gdus tris prižūs,'.pirmą,' antrą 
ir trečią. Be to, bus rodomi 
krutami paveikslai ir ■ 
kandžiai. . •

Korespondentė.

RYTOJ
ii

« ■ • , t ,, ■ . ■ t • * • » . . ♦ ■

ant Bridgeporto

uz

Palaimintos Lietu
vos D-ja švęs 20 
metų sukaktuves
BRIDGEPORT -v šį sekma- 

dięnį Lietuvių Auditorijoje 20 
metų sukaktuves švęs Draugi
ja Palaimintos Lietuvos. Jubi
liejaus proga organizacija ren
gia Koncertą ir Balių, kurio 
programą išpildyti pakvietė 
dainininką P. K. Sabonį su jo 
grupe jaunų artistų ir daini-

Žemaičių Rože
Didelė drama
krutamuose paveiksluose

< ■

iš laikų kovos už Lietuvos laisvę
Laike vakaro kalbą pasa

kys draugijos narys adv. C. P. 
Kai, kurioje jis perbėgs trum
pais bruožais per organizacijos 
istoriją ir darbus. Be to, na
riams, kurie nėėmč pašalpos 
per 10 ir 20 metų, bus suteik
tos garbės davonos, šokiams 
gros geras orkestras.
Rengia vakarą kartą į metus

Palaimintos Lietuvos Drau
gija rengia tik vieną parengi
mą į metus ir tiki, kad šis bus 
tiek pat pasekmingas, kaip ir 
praeities vakarai. '

Laike vakaro bus priimami 
draugijon nariai —- be įstpji-

Pirmininkas mo mokesnio sumokėjimo*
.......... ■ .m. ................................................ .UI ................ .. ..................... .. i*—..........................B11.11.11.1

Gili h#!

2 už 17c“Midwest” 
20 unc. rak

20 unc. pak. 2 už 150
Midvvest** PURE GRAPE JAM ....... 2~ sv. džiaras 250 

............ 3 
80-didžio 4 už 190 

".? 5 sv. 230

BLYNELIŲ MILTAI
ROLLED OATS “Midwest”

RINKTINIAI BANANAI ......
(1RAPEFRUIT bFgrudeliųTZ
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1
Puikus GELTONIEJI CIBULIAI U. S. 1 .... 4^71T0 
“LA-FRANCE’’ pak. 80 “SATINĄ" 3 pak. 140 
“SEMINOLE” BATHROOM TISSUE   4 rolės 250 
“Midwest” BLEACH kvortinės bonkos 100 plūs dep. 
“OAKITE’‘~dėrvalymo .................. ............  2~pak7-230
“RINSO” 2 maž. pak. 15c 2~did. pak. 390 
“LIFEBUOY” VEIDO MUILAS ...............   3 už 170

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Midunrt Stortt” turi ir merai tkyrtut, kur Įųt 
aafita nirkti arta mėta naitklrieina it tr. ui iemiautiar kaina t f

IiMIDWES1WSTORES
300 !***"* MNT

r

Įspūdinga
/

Sujaudinanti
Pravirkdanti

■ ■ . ../■-/■

• ■ .. ■. / * r " '

Neužmirština

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS
— Rengia ■— 

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKAS KLIUBAS. 

Subatoj, Lapkričio-Nov. 24 d„ 1934 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

(Mažojoj Svetainėje) 8138'So. Halsted St. ■ <’ *
Lietuviška muzika, šokiai, skanus gėdinai ir užkandžiai, 

įžanga 25 Centai. Pradžia 7:00 vai. vakaro.
Visus; Kviečia KOMITETAS.

MILDOS TEATRE
-t,' ■

’U

..
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RADIO

onai po $45.

jums reikia

5208-10-12 Wentworth Avė. 
Saukit Bbulevard 0412-0418Team

numeriu

■’ ii
btelerti^nii

H. LANG & SON CO. 
Ledas anglis. Pristatome kasdien 
krautuves ir tavernas.

Hub Auto Supply, 6824 S. Westem 
Pros, 4729, Pristatymo patarnavimas

BARZDASKUČIAI
BARBER SHOPS

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 85 Street.

BLEKES 
SHEET METAL 

. A

HENRY MILLER
204f Canftlport Avė. ęanal 3695.

Naujienos” Basket 
bąli Tournament

Cicero Red Rose 
Team Enter 
Tournament

is managed by Pete 
Gerame

The 
aro

planning a novelfy dance. 
plans of the undertaking 
to be divulged in the near 
future. —Auna, B. A. rep.

Note to Managers of 
Teams:

will gladly insert items 
the activities of your 
if you Kend them in to

. We 
about 
teams, 
this Department. They will
serve to acųuaint the readen 
of the progresą made in pre- 
paring this meet and the poss- 
ibilities of the various teams.

the entrance • of
“Pirmyn” team 
the list of contesting 
in the Naujienos Bas

the 
and

Dar viena mintis dėl 
fakiro Ben Ali

Visiems radio klausytojams 
svarbu įsit&nyti pakeitimas 
laiko if stoties Naujienų ryti- 
niems radio programams. Taip 
pat kas panedėlį, seredą ir 
pėtnyčią jie dabar eis iŠ dides
nės stoties WGĖS kaip 8:30 
iš ryto. Neužmirškit ir ki
tiems pasakykit.

Vakariniai seredos progra
mai pasilieka kaip buvę iŠ 
stoties WSBC D vai. vakare.

IMPS meet Washing 
ton Heights Boost

ers Sunday

DAILY BUSINESS DIRECTORY
! * KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

šis skyrius yru vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intateų ir reikmenų Jeigu iš telpančių čia skelbimų

TVARKOJE
■ ■ < z

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznių Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

AKORD1ONAI I
ACCORDIONS

120 baisų chromatiški akordionąi 
vertės $400 dabar tik $75. Lėkei- 
108 ,46-

3417 8, Hahrted St,
i ' 1   i h  '■ iin»» imiii>»iiMįihm O'I »  ................

APTIEKOS
DRUGSTORES

e  iii U l> »■ »| ll n I I

J. S. ZABELLA, liėt. aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitageav., Boul.10170

susirasit 
ko

AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

modeRn millworK A bldg. 
SUP. CO. Tel. Virgnla 1914 3000
Archer Avė. Storm Sasn ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing te 
Asfrestos — Siding ir Virtuvių Šėpos,

LEDAS
ICE

With 
IMPS, 
others, 
groups
ketball Tournament is graduallj 
growing to twenty.

The number was inereased 
by one more entry, that of the 
Red Rose team of Cicero. The 
team is managed by Pete Ge
rame and has been at work for 
some time. It is a group of 
cagers of long standing 
has won honors in the 
seasons.

The Ciceronians will
themselves to be a <juintet 
dangering ambitions of 
most powerful entnes i n 
tournament.

Siūlą daktarų komisiją tyrimui 
stebukladario lietuvio aktų

After a Wėek of uneNpected 
vacatibning, the IMPS ate to 
play the Washington Meights 
Boosters, Sunday, Nov. 25 th. 
The game witt take place at 
113th and Western avenue, at 
2 P. M. sharp.

The Washington Heights 
Boosters ha ve not been defeat- 
ed so far this year, The IMPS 
are all sėt to broak that vVhf^ 
ning streak.

ANGLIS
COAL

[■ ■■’ L ■■ Į'' ‘ --------------------------------------------------------------

Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.68; Black Ban$ Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglj pas 
MULCAH^ COAL CO, 

4028 S; WentWorth BoUl. 4028
.--- - - - --—-----------

NEWKIRK’S QUĄLITY COAL 
1252 So. CrawfordP Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run» 85% Rupus $6.0(1 
Screenings> $4.75, Lumps $6,25

Lawn<tate 4961 
Mes pristatome visur 
______ ______ ___ —u-- ----- ---- -------------

that 
past

prova 
en- 
the 
thi

The Bulaw Aces are 
voicing their views

You can’t get away from it. 
It’s coming eloser every day. 
Yes, it is the Naujienos Tourn- 
ament.

The Bulaw Accs are by no'sv 
up to their neeks n whipping 
the team in shape, polishing 
some rough spots, proping some 
weak ones — all-in-all hard a t 
making a good job of it all. 
Yesf indeed, slick are thoęe Bu- 
la\v Aces — even if we say so 
ourselves.

Their activiiies, however 
not Confined1 to landing 
pili in» the basket. They

are 
the 
are

“Naujienų” numeryje 276 fa- 
kira^ Ben Ali-Pilfcūnskas bando 
įrodyti p. J. Grigaič’ui, kad jis 
savo matymo organas netiksliai 
naudoja ir todėl nemato to, ką 
fakiras Ben Ali vaizdžiai paro
do.

Tiesa, aš su fakirizmu nesu 
plačiai susipažinęs, negaliu tik
rai ginčyti, kad musų fakiro 
Ben Ali rodomi seansai nėra 
tikri, bet už gryną pinigų visgi 
atsisakau priimti. Dar ir dėlto 
pas mane abejone kyla, kad fa
kiras Ben AK atsirydamas p 
J. Grigaičiui, nieko nesako ar 
jis pasiduotų medicinos dakta
rų tyrimui jo daromų seansų.

Jeigu fakiras Ben Ali sako, 
kad jo rodomi seansai yra šim
tą nuošimčių teisingi, tai kodėl 
nesutikti pasiduoti medikų ko
misijai, kad jie tiksliai patik
rintų fakiro Ben Ali seansus. 
Tada išdiltų abejonės ne tiktai, 
iš manęs, p. J. Grigaičio ii 
tūkstančių kitų.

Tai -tiek turėjau pasakyti šia
me klausime. -^S Hs.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

LIGONINES
HOŠPITALS

žymiai mažesni 1933 
metų sąskaitose

LARSON COAL €0.
Geriausias Pocahontas pakaitas 
Indianos Frąnklin pav. trečios gys
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
coliu sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausią šiluma.

4710 W. Adams
Tel. Mansfield 0561.

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500

KVIETKININKAI
FLORIST

Mokesčių rata bus $2.06 nuo 
kiekvieno šimto.

anot 
žy

me* 
tais. 1933 metų ra ta bus $£.06 
nuo kiekvieno šimto. 1932 me
tais buvo $2.82 nuo $100*.

,’Pilna mokesčių rata 1933 
metams bus $6.49 ntio šimto, 
kuomet 1932 mėtų rata buvo 
$7.36. Tada, išviso, numaži
nimas siekia $1.24.

Nežiūrint to, kad mokesčiai 
ir yra žymiai sumažėję, inies* 
tas yra atmokėjęs iki dienai 
valdininkų ir darbininkų al
gas. ’ Biržoje-gi, pakilo Ghica^- 
gos miesto vertybės.'

Ghicagos mokesčiai, 
1933 metų sąskaitų, bus 
miai mažesni, negu 1932

“Tautų Karnivalas”

OFFICIAL ENTRY BLANK-(1934-35)
NAUJIENOS CHAMPIONSHIP BASKET- 

BALL TOURNAMENT
(“NAUJIENŲ” BASKETBALL ČEMPIONATO TURNYRAS)
Enclosed find $3.00 entry fee, for which enter the (name of 
team) ......................................................................
MANAGER’S name ............................. ’.................... ........... .

ADDRESS

TELEPHONE

(Mail this entry blank, with entry fee, to the Sports Dept. 
Naujienos, The Lithuanian Daily News, 173D South ■> Halsted 
.Street Canal 8500. Entry fee nfifet be paid betofe W 
first game). - ‘

Dienraštis Chięago Daily 
News rengia trečią; mėtinį Tau
tų Karnivalą, kurtume 'daly
vauji didžiuma Chieagos tau
tinių grupių.

Tarp dalyvaujančių tautų 
yra ir lietuvių. Jų programas 
įvyks lapk. 28 dl, Chieagos 
Lietuvių Auditorijoje. Pfou 
grame dalyvaus bažnytiniai 
chorai, akademijos šokėjos, 
solistai, etc.

Lapk. 24 d., Hamilton kKu*- 
be įvyks vokiečių programas.

. (Apg.)

ANGLIS! Kodėl mokėti ąugŠtA 
kainą kuomet Jus galite nusipirkti 
geriausią angli tiesiog iš kasyklų;. 
Šcreenings .............   $4.75
Mine run ...........    $5.75
L"mnNa5MM cOAL CO?6'0" 

Lawndalie 7366Merrimac 2524.

Anglis, Koksas, ■ Medis, Kufas. 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI

2 colių screaningš .... ................... $4.75
Mine run ar nntUUZ;.'................. 5.75
Egg ................................     6.00
Šmotais — lunm ............   6.50

PEARLESS €OAL CO., 
...........  ,,Monrpe.<442 ■ ____ _

AMATO MOKYKLOS
TRADE SGHOOLS i 

____ ___________ ■ '.i ■ -- _______ __________

IŠMOK MAŠINISTO, AMATO 
įrankių ir patęrnų darymas > 

(Tool and;Die Makiug) 
Automatiškos šriubinės mašinos. 
Didelis pareikalavimas darbininkų 

■ir geras užmoketini*.
Išmok amato, -dirbdamas ALLIED 

ŠAPOSE. Pradėk dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų moi- 
kiniams veltui . sujieškome dąrbąi. 

■ Ateik i šapų arba parašyk prašydar 
mas veltui knygutės su paaikinimais^. 
ALLIED SCREW MACHlNE CO.,

Ine. Dept. 100
1 609-^3 Ltfe St.

McCARTHY FLORTST, 6314 South 
Westem Ave^ Prospect 1614-1615.

KELIONĖ BUSAIS
TRAVELBYBUSe
...-..................

ęhieago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i SoUthus, Memphis, New Or
leane, Jąeksonville, Miami, Nashville, 
Birmipgham1, Atlanta, Chattanooga. 
BlUebird System Southern Limited, 
Bnd. Tel. Gal.- 4668. '

Krautuvių Fikceriai
STORE FIXTURES

buvo

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—09 S. Halsted St
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė ChteSgoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsit patys.

Jeigu butūmet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reiki*
RAŠOMA POPIERA

WRITING PAPER

$10.00 
$45.00 
$15.00

$1.00

Gera rašoma- poptera parduodama 
po 18 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitmv pridėkite 8c. 
įersiuntimo kaštams. Pinigus ga- 
Ite siųsti stampomis. Gausite Nau

jienų- ofise 1739 So. Halsted Street, 
>hicago. 111.

RADIOS I
RADIO

AŲGščIAUSIAS cash kainas mokė
sime už sėnus radios arba priimsi
me senus radios i mainus-už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite

________ Cicero 1829.___________

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ...........
Palagas ligoni

nėje ......... .........
Hemoroidų opera- 

rtocija ........... .
Medikale egzami- 

načija ...........
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S, Kedzie Avė,

LENTOS ir Medžiai
EUMBER

..     .................... ' ■ M unijini m ■«■■■■!—

KĄ TIK NORITE IS/ MEbžK)—len
tų, langų, duru, sienojų, adverijų — 
cyDictif* Ain

West End MilI & Lumber Co.
Morgan' ir 22-ra gtv. Tel. Canal 1861 
—~ —1—1,;   .. .. ...................... .

, CZERWIEC WRECKING , AND 
LUMBER CO.

Ofisas if yardas
3698 S. Westei*n Avė.

r Virginia 0458
Ąžuolo ir klevo grindys. PJaster 
Board., Stogams medžiaga. 4 kom- 
binUcijų durys. Langai. Advėrijos. 
Naujos lentos. Ateikit. .

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

DIDELIS DIRBTUVRS STARAS.
Speciellin išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlOr setus. 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS if JOE KAZIK, 
ARCHER AVT?nFURNrrURE CO.

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICĖ

MAUDYNES
BATHS

A. F. CHESNA, turkiškos, suiferinės
maudynės, elektriški treamentak Ųltra 
yiolet spinduliai, masažas.1657 W.4,5 st.

Garfield Store Fikture Exch. 
>3Q9-14 $ Halsted. Si. Boųlevąffd 1600

t i, kailiai
, !■: •<.!-. I^FURS'
■Į..-.;.'i: :.,'.. <t ... ........ ....—,
, Dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybe:’ darome kailinius kautus ant or
derio visokios mieros.- Taipgi taisom 
labai pigiai. David Alderblum, jsteig. 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

I. n II I..— .     į, . . .
Perdirbame Kailius Pataisome.
Ęxper tudarbas

1 Pataikykite savo kautą pirm negu

MUZIKA
MUSIC

ORCHESTRAS AR BENAS 
Visokiems ųarengimams. Pųj^uodu. 
Mokifib iVaifius muzikos instrumentus 

' JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emerald Ave. Tel. Victory7f>97

X BUDRIK EXPERT radio tafeymM 
ir .įęrvice. SąuU ĮĮoul^«?

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
ntos ‘ :

Perkėlimas Kūno iš Duobes i Koplyčią

Ryt perkeliamas į 
koplyčia K. Kalninio 

kanas

kilmeš velionio žmona, p. Do
micėlė Kalainienė, kviečia visus 
giminaičius ir draugus.

Velionis K. • Kalainis 
užmuštas Kutonfobilio nelaimėj,
rUgs. 5 d., metais, prię 
47th ir Kedzie gatvių. Jis bu-: 
vo1 plačiai žinomas ne vien 
Brighton Parke, bėt ir visoj ei 
Chicagoje, kaipo stambus ir 
pasekmingas bfchierius ir ge
ras lietuvis. Jis užlaikė auto
mobilių agentūrą ir gazolino 
stotį.

Velionis K. Kalainis paliko? 
žmoną, ir'dyi (fakręles, Pauliną1 
ir Eleną.-—Seinus Petras.

Klemensas Kalainis

Buvo Užmuštas automobilio ne
laimėj suvirš metus laiko ąty 
gal?

BRIGHTON PARK.—Pernai 
mirusio Brightonparkiečio Kle
menso Kalninio kūnas rytoj-bus 
perkeltas iš kapo šv. Kazimiė^ 
ro kapinėse, į koplyčią.

8-tą valandą ryto vietines pa 
rapijos bažnyčoije įvyks gedu 
lingos pamaldos už velionį. Po 
tų pamaldų visi vyks į kapi
nes, kur perkėlimo ceremoni
jos bus atliktos. I perkėlimo

Chicagd$ Draugiją 
KliąBū, Valdybos 

1934 mėtoms
■ĮįiiU^i i .......'

Lengvi išmokė ji mainuo 12- iki 24 
menešfu. Kreipkitės visuomet j 

* ' LEVINTH1K'3 MUMBING 
------- SUPPLY CO.
/ #3^ W. Divfefon St 
r 'kampas Marshfield \

I SPAUDOS DARBAI
.. .. ... ...... . '...... ................I*. rT-....■■!"■>•■<...

ATVIRUTES, programos, plaka
tus;- biznio korteles, knygas, laiktaŠ- 
čius Jums gerinusia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St Canal 8508

n n imi miltino

NAMU TAISYMAS
BUIJLDING REPAIRS

, Iii ■ ■ . ....... x..y—J

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar* 
bau garantuotas, i žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W,. 63 St. Tel. 
WėnthVorth 8800.

........... ,lft

Ęxpertu darbas —>• žemos kainos, 
Aprokavimas dykai. 

ui-_r alfu. _•>.*. 11 _v *• “ • •

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

Piusų* pamušalu ..........
! IRVING PENNER FUR SHOP 

39 South’ Statė St. 
lBtos, lubos Mentor Bldg.

_______ Tel. Dęarborn ,7134

KNYGOS
BOOKS

I.——■■■—.m i ■■ ,1
Senų te naujų lietuviškų knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Hriątad Sį.t Chicago, III

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUdoA KANARKOS 
Baltos Cinanien ir kitokios.

1750 W. 21št Placfe,
j.iri'.................. ------------------------------------------------------------- -----------------

LAIVAKORTES
i ST EAMSHIP TICKETS

! (

’ Laivakortės i Lietuvą ir i visas 
kitas svieto Šalis yra parūpinamos 

. Keleiviai aprūpinami pasportais te 
kitais dokumentais* kurie reikalingi 

i keliųpeL
Naujiem! Laivakorčių Skyrius* 

Į739 Sq, Halsted St,, ębįcagp^

’ tai; Antanus Rūdis, maršalka’; A 
: Karoblis, lingonĮų lankytojas,
1 Susirinkimus laiko kas antrą ne- 
dėldiąni. LaWter Hali1 Svet, 8929 W. 
Madison St. taip' 1 vai. pų Dtet

1: ,7i"i WŠ0.
iAMĖRKpAN įlTR., .ClTlZENS 

CLUB of 12ih WĄRD valdyba
, 1984 metams:* J; Svitorius pirm,, 

4819 Tripp Avė.; į Jurgelionis 
pirm* pag.j k- j. Petraitis nut. 
rąštiv 8159 St Halsted St.: X Nau
džiūnas tarto* rast,; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rast.; J.: 
Jasiunas kas, globė jes; Dr. A.

•
A. Šalčiukas, 4088

$2.00

$7.75
PINIGŲ SIUNTIMAS

FOREIGN EXCHANGE

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonų* dolerių ir dabar tebesiunčia 
be’ jokios pertraukos, Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per. Nau
jienas— doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimų* Skyrius, 

1739 S. Hatefed SK, Chtcagd, I1L

St Mžria & EVetgrėen Moftutaent Co.
H St ir Kęd^ie Avė. Ev. Park ui

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress RėnGvated
’ ',■* " - ► ' .. 1 ■ ■=  -•• * J

*

STOGAI 
ROOFING

M B utį. i rt liIMži.iiitili .lEU illlll »i ii •,»»■! I Ii  1 iltį

The bridgeport roofing co.
Ar jūsų stogas reikalauja' patai

symo ? Pašaukite MaUė te mes pasa
kysime kiek kaštuos pataipytL Mes 
taipgi darome visūki biėkorystės 
darbą.

3816 Sff. Halsted Street.
L___ W,..WM........

LAUNDR1ES
n įį i a, m 11,6i,> w■, 4j>».. t i nu 11„ 

MARŠKINIAI prie. kitų šeimynos 
skalbinių išpfoSijąmi g*-*
tik pd .................. ....... .........

EMPIRE LAUNDBY " 330 WePt 4?<h SU - furd, . W

Siuvimo Mokyklos < Dressmaking SGHOOLS
išmokit PELNiriiįd AiliAid , 

Specialią pasiulymste Fiteas kursės 
siuvimo dfėsių tik už $30.00.. šią pa
siūlymas geras rtub tepki*- 18' iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši- paskelbi
mą. Pradėkit tuojaus,.

CHICAGO SCŲOOC ; OF
- _ DfcESSMAkfNG, ' 7

SftOO Patalus padarom su jūsų 
® liauju užvalkalu te pamu- < ( 

Šate. Už Šitą kainą tik kada* atsi- 
nešit ši skelbimą. — Matracai perdir- ' _ 
barni, . Apskaitliuojam dykai. Dar- 

‘bas j’ vieną dieną, garantuotas. 
Į A & ę BETTER BEDD1NG CO. 

2228 Mi!waukee Avė, < 
” Humbbldt 4766........ ■ i ■ - ■ - ■ ■■ - -

i

i RAKANDŲ Bargenai
, FURNITURE BARGAINS

< i 
t u i. T - r ~ - T ■■ ■ 1 .X

' JKAURŲ — RAKANDŲ 
Bargenai dabar Sandelyje.

$150. Importuoti, Kaurai' $20—$25’ 
'$250. importuoti Kaurai $30—$35
3 Kambarių Rakandai kaina

vo $400., . Dabar ............ ;.....  $125'
4 Kambarių Rakandai ........  $175

Cash arba- ant išmokėjimo;
' ..Ateina vak, te nedėlioj. ■. 
RAPfr STORAGE, 5746 S. Ashland ąv.

JULIUS BlgNDER. Ine.
901 W. Madison St Tel. Monroe 1710 
Krautuvams te tavernąmą intaisymai 
nauji ir Vartoti. Labai piglaį. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai* Dide
lis pasirinkimas.

; I .......mii.Įlinni »■ ,||

LENGVI IŠMOKESČIAI, $t Įmokė
ti, i 25 mėnesių išmoki. $ kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor sėtai' 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va- 
knrąte. 258, W. 68 St ___ ___

v Ala-

1 ŪKU

7Wvailk^«rt^ 
ų Auditorijoj, 8188

TAVERNS
I . , llj « ’ • *

i. nAKGpžlŽ JTAviąiN. užkandžiai 
■veltui, 33l« W. 35 St, ęhlcago, I1L
.....    » —L,. im- i,4>el',-n ,• i .e.

Old Timers Tavern. Lietuvių, Aludėj 
raute dideli1 pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skanių gėrimų te valgių už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bd- 

pritartuW>

VALO IR DAŽO
: CLEANERS' & OTERS

. ....... ... Ii,1 ,l,t i IU l.« , Al<> | aiBžii, l.a

JAUNŲ LIETUVĮg AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLItJBO valdyba 1934< 

’ metam?: pirm. J, Rūta; vice-pirm.
B. Jenkauskaš, 3220 S. Union Avė. į 
nut. rašt S. KOneVIče,; 8220 So.' 
Union- Ąve.<- fin. rhšt. F. Kaspą-; 
ras; .3534 S. Lowė Avė.; kąs. rašt.

' P. VirtiM, 8200 Limė St.; kasteriu® 
K. Laucius/83H S. Lįtuąniėa Avė.; 
kąsos globėjai E. Blumas, 8283;

: Lįme St. IT J. Malinauskas, 84091 
a LO^ Avė.; teisėjas K. Valktis.

' 8800 So. Uitfoii AV&; ligoni!) pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
?riikoe suririhkimūtf kas mėnėsi* pir

mą penktadieni 7:80 vai. vak., Chi- «aaJW- 81ds *

^ARFIĘLEiĖARKLIETUVIŲVYRŲ 
te MOTEBŲ PAŠĘLPINIO Kliubo 
Valdybė pef 1934 įdėtus: Gėofge; 
Mėdalinskaa, pirmu 288 S. Central!

Kariūnas, Ptem. pąg„ 
kvė., Bernyti; w.;i

* ML Ma YteK ii4Me.v 288; S.

t riftm iždininkas, 8508 GuAdatfidnį

..■ur..,

|Ut.
w nuiBw ov.i y. x’tati
tarto rašt,j 1500 So. 48: 
Manikas kontr. rast.; ’J.į

te Davls Sto

į fojuhas kontr. rašt? 109 W. 
! F. Balete kasterite*, 5653

VaL—8:80 A. M. iU 8:8# p. M.- 
TeL HARrimn 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

A4.i^R»»..li,.i,,r>........h

: ' ", V ' !* * ’ j/’

rašt., 8144 S. Wdiace St; J 
fėjuhaa kontr. r»St» t09 JV. s 
Šsž’ž-įįžft?* 

Laiko iteširihtomus tais mėnėi

Garsinkite^ “N-nose”

Kuris persiskyrė su šiuo* pasaulių patikęs 
nelaimingą mirti autoteobilte nelaimėje rug- , 
s5jo 5 dieną 1933 metais.

Vėlionio Klemenso Kalbinio kuną& bus 
perkeltas iš duobės i koplyčią švento Kazi
miero kapinėse šeštadienyje, lapkričio 24. 
diena 1934 metais.

Atsibus gedulingos pamaldos už vėltonio 
stelą Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčioje, 8tą valandą 
ryte. . i.

Viri giminės, draugai ir pUšistami po pamaldų' yrą kvie
čiami dalyvauti švento Kazimiero kapinėse prie perkėlimo velio
nio Klemenco kūno iŠ duobės i koplyčią, .

Mylimas mano' vyra® ir tėvelis^ jau virš metai praėjo po 'tavo' 
mirties kuri uždavė mums skaudu smūgi, bet mūšų širdies skaus
mas mums neduoda ramybės ne po šiai dienai; mums iljgil' bėJ ta
ve*, lauk mus ateinant ateityje.

Nuliude liekame, 
MOTERIS, DUKTERYS. GlMlNgS 

IR DRAUGAI. 7T

Manikės sergančių narių kvotėjas, 
8008 W. 59' St., tai. Republic 0098j 
boneteonai? _1 1 .
Archer Avė,* tel; Lafayette 6719, 
K. Grąmantąs. 4535 S, Rockwell 
St., tah Yafąyčtte 2418.
Klįulį , riteteiąldhnąt . atsibuna 8 

sekmadfeni kiekvieno mėnesio.
|-4H<> nMil.i nW>Hl.iUliU.'.».4 ■Wi;,-,l. .. ........ K.Ii ifHi—1.

SUSIVIENIJIMU LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVINįN&Ų aitf Bridgeporto. Chi- 
<jago, iul Valdyba 1934 metai Vin
cas Stanius. Pįrm? 6606 Mozart 
St, Antanas Šimkus,- 8110 Litua- 
nica AVe., pirin. pagelb., S.

TONY THE CLEANER 
Seninusius in geriausias < rūbų va
lytojas ir dažytojus Bright&C Parke. 
Taiso, promja & tt-

W<Į 
i VARTOTI TAIRAI / 

USEDTIRES
iii.it4n>liiii*.. ,nil.iiti.iliiii..*|liiUi> i į . ... .................. JurtAd



turi

pareiškė savo

T1

kapitalistų jran

iŠ

Parės, parės, parės
Thanksgiving parė

k

m(dos mados mados

Grybų ir Chop Suey pare

TEL. REPUBLIC 8402

per kratine

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

į»S

Au- 
bet 

A u-

čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..

Mieros

ANGLIS geriausios rijšies: Blac’< 
Band $9.25. Illinois lump $7.00. Egs‘ 
$6.75. Poėohontas mine run $7.40. 
3303 Certnak Rd. Rockvvell 2243.

Mao h name jau Šiuo adresu virš 60 net

Financial
Finanaai-Paskoios

“Midwest” organizacijos 
išpardavimais, ji nuolat 
šiame laikraštyje. Jus 
dienos skelbimą kitame 
Perskaitykite ji! Dide- 

i .visokio reikalingo

PARDAVIMUI Shoe Shop. geram 
lietuviui yra gera vieta. Priežastis, 
turiu k’tą ‘ bizni. 1343 S. 49 Ct, 
Cicero, III. * •

ATIDA !
žmones kurie dabar gauna anglis 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos >e-auti per

GARDEN CITY COAL CO.
2013*2021 So. Morgan St.

Pasakykite klerkui Emergency Re- 
lief stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musų kompanijos.

sąs;:*:c.’.V.j

TAVERN pardavimui. Kaina 
$300.00. Joe Good, 4352 South 
Ashland.

(Miestą* ir vatot.)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1759 S. Halsted Su Chicago, III.

barius svečiams. Alinė įreng
ta su skoniu ir stilingai, nes, 
pp. Garšvai yra progresyviški 
žmones ne vien mintyse, bet ir 
darbuose.

Town of Lake
NĄMŲ SAVININKŲ IR PILIEČIŲ 

SUSIVIENIJIMAS 
r Rangia •

PUIKU ŠOKĮ
su daugybe išlaimSJimų ir už

kandžiais
• NEDALIOJ,

Lapkričio 25 dieną
' P. GENDALIO SVETAINRJE

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
rūmuose. Vienos durys eina 
į alinę iš Auditorijos priean
gio. Senas Petras.

Ir vėl kalakutai

Kalakutienos užkandžiais 
svečius vaišins ir Auditorium 
Tavern, 3137- South Halsted

Real Estate For Sale 
Namąl-Žeml Pardavimui

PARDUOSIU South Sidėj muri
ni narna 4 flatų. 2 Storų, yra bučer-
nė ir tąvepi, su bizniu arba be biz
niaus. arba mainysiu an£ mažes
nio namo ar farmos.

6110 So. State SL

DR. DEUTSCH PRANAŠAUJA NAUJA KON 
FLIRTĄ EUROPOJE

Karas neišvengiamas, jei Austrija nepa 
liks neutrali ir negrįž prie sveiko 

proto valdžios
—. . ....... Į ................ ■Įiitiyim

Austrija yra maža, turi 7 leidę rankų, nors jie ir 
milijonus gyventojų, bet dėl kovoti prie priedanga, 
jos gali kilti konfliktas, kuris Prakalbose buvo atsilankę 
įveltų į naują pragaištingą ka- labai daug publikos. + 
rą visą Europą.

Taip pareiškė Dr. Julius' 
Deutsch, iš Austrijos ištremtos 
piliečių gvardijos ir darbiniu-į 
kų vadas, kuris trečiadienį va
kare kalbėjo į didžiulių minią 
publikos Orchestra Hali sve-. 
tainėje. , ,

Dr. Deutsch buvo ištremtas 
po. garsių Viennos skerdynių, 
kuriose jis gynė darbininkų 
kvartalą nuo fišistų užpuoli-1 

kovų jis buv> ; 
neteko vienos

Nuo pirmadienio 
Naujienų rytinis 
radio eis iš stoties 
WGES—8:30 ryto

mo. Laike tų 
sužeistas > ir 
akies.? a

Dr. Deutsch
kalboje, kad naujas kruvinas

. konfliktas .Europoje nebus
' vengtas, jeigu Austrija nepa
liks neutralia valstybe ir jei
gu ji negrįž prie sveiko proto 
valdžios sistemos.
Fašizmas

kis prieš darbininkus
Fašizmas pirmiausiai apsi

reiškė Italijoje ir yra skaito
mas Italijos produktas, tęsė 
kalbėtojas. Kai kapitalistai 
pamatė iš Italijos pavyzdžių, 
kad su fašizmu galima su
triuškinti darbininkų judėji
mą, jie pradėjo jį skiepyti sa
vo šalyse ir dabar fašistinis 
judėjimas yra pasireiškęs ne 
vien Vokietijoje/' Austrijoje, 
bet ir demokratiškoje Fraųci- 
joje, Anglijoje, ir Skandinąvų 
šalvsc. **

•r

Hitleriui įsigalėjus Vokieti
joje, jis užsinorėjo paimti 
strija po savo leteną, — 
Italijai buvo svarbu/ kad 
strija linkti) į jos pusę.

Italija ar Vokietija?
Austrijos diktatorius Dolfus- 

sas pasirinko Mussolini. Ne
trukus po to,’ DolfusSas pradė
jo žiaurią ataką prieš pažan
gius savivaldybių ir miestų 
valdžių vienetus. Kilo garsio
sios Vienuos skerdynės, laike 
kurių Viennbs administracija 
su socialistu burgomeistru bu
vo nuversta ir miesto darbi
ninkų kvartalai buvo sunai
kinti. Tose kovose Dr. 
Deutsch ir pasižymėjo, kaipo 
darbo žhionių lyderis.

Kalbėtojas toliau pareiškė, 
kad dabartinė Austrijos krikš
čionišką fašistišką diktatūrą 
yra žmonių neapkenčiama, bet 
ji pasilaiko vien dėlto,f,kad ji 
yra finansuojama iš Italijos. 
O, kaip visi gerai atsimena, už 
susibičiuliavimą su Italiją, na- 
ziai Austrijoje nužudė dikta
torių Dolfussą. • 'Kalbėtųjų 
nuomonė, dabartinė Austrijos 
valdžią butų galima nuversti, 
bet ją nuvertus, įsigalėtų tik 
kita fašistų grupė naziai, Jęy- 
rie pastūmėtų Austriją Vokie
tijos linkui.

Italija tokios permainos ne
sutiktų. suglaudusi rankas — 
ir išsivystytų konfliktas, į ku
rį būti įvelta visa Europą. Dą- 
bartiniu-gi laiku, Italija trak
tuoja Austrija lyg kokią savo 
provinciją. ..

“Vokietijos naziai moraliai 
bepročiai“

Be Dr. Deutsch prakalbose 
trumpai kalbėjo Gerhart Se- 
ger, buvęs Vokietijos reichsta
go narys, kuris pareiškė, kąd 
Vokietijos nazių vadai yra mo
raliai bepročiai ir, kad Hitle
rio rėžimas ilgai rieiŠsilaikys.

Laike prakalbų buvo renka
mos aukos rėmimui sociaRstų 
partijos darbo Austrijoje. Par
tija yra nelegali, tad darbas 
yra varomas slaptai/ Dy. 
Deutsch tuo reikalu pridūrė, 
kad darbininkų judėjimas Au
strijoje toli gražu nėra užslo
pintas. Darbininkai nėra, nu-,

• * ’ ; ’ V s r

Kad geriau ir <tohau galėtų 
girdėti klausytojai Naujienų ry
tinius radio programus, Naujie
nos paėmė didesnę stotį ryti* 
niems programoms.

Naujienų rytiniai programai 
dąbar eis kas antrą dieną iš 
stoties WGES, kurią rasite ant 
savo rądio po numeriu 1360, ir
tai 15 minučių vėliau, būtent, 
8;30 vaj, iš ryto, pusėj devynių.

Šiaudįęn rytinis programas 
dar einą iš senos stoties, bet 
pąnedėlio rytą jus išgirsite 
Naujienų rytinį programą kaip 
8:30 iš stoties WGES, 1360 ki- 
locyeles. Tai ta pati stotis, iŠ 
kurioj antradienių vakarais ei
ną Teoples kompanijos progra
mas. . Taigi įsidėmėkite ir ki 
tiema pasakykite.

Rytiniąi Naujienų radio pro
gramai eis kas antrą dieną:

Piripądienyj (panedėlyj) 
Trečiadienyj (seredoj) 
Penktadienyj (petnyčioj) 
8:30 vai. ryto. .
Stotis WGES, 1360 kilocycles.
Seredos programai 9 vai va

kare eis kaip ėję iš stoties 
WSBC.

ne vienas , Adomas rojaus ne
beteko.

Jos sėdėdamos gatviakaryje 
ant išilginio suolelio kalbėjosi 
ir protarpiais gardžiai juokėsi, 
nors man jų, besiklausant ir 
prisiminė lietuviškas obalsis: 
“Savas pas savą”, betgi aš at
sitolinai nuoši’yj įsikabinę® 
turėklią stovėjau.

štai maždaug apie ką jos 
kalbėjosi:

—Mes laukėm tavęs. Kodėl 
užvakar neatvaž avai? Tai bū
tum turėjus “gocd time”!

—Yes, o kaip atvažiuosi, kad 
;as mano išsižiojėlis lyg pri
rištas visą vakarą namie buvo.

—Tegul jį biesas. Reikėjo pa
likti namie ir atvažiuoti, ži
nau, ten buvo Dennis. Jis ta
vęs laukė.

—Ar ištikrųjų buvo Den 
nis?

—Taip, taip buvo. Sakau lau
kė visą vakarą.

—Tai nežinojau, kad buvo
, »

Dennis bučiau kaip nors • ab 
važiavus.

—Sakau tau, reikėjo atva
žiuoti. Butum mačius kaip 
mano vyras prisigėrė ir užmi
go, o mudu su Wiliamuku —

Vėlesnis jų pasikalbėjimas 
man nesiduoda ant popieros pa
rašyti, nors ir labai norėtųsi. 
Taigi, paliksiu.—A. J. S.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

NAUJIENOS, Chicago, UI._______ __________________

PRISIDEDA PRIE ŽEMAIČIŲ ROŽĖS PERSTATY
MO MILDOS TEATRE

V. Beliajaps artistų kuopa suteiks įžanginį programą iš 
šokių ir dainų prieš rodant didelę krutamu jų paveikslų dramą 
“Žemaičių' Rože” subatoj, lapkričio 24 d., 1 vai. po piet, Mildos 
teatre. Progrąme dalyvaus Šokėjai, kuriuos matote šiame pa- 
veiklėlyj, o tai Alfred Dikčis, Rūta Bružas ir Kazys Dudinskas.

Ik ' ?■ įj

Penktadienis, tapk. 23, 1934
■... .... j.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuviu" Vyrų Choras 

dainavimo nemokąs laiko kas nedel- 
dienj nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryLo 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 
visus mylinčius dailę kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvą Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Ch.ei goje. Vyrai sukreskime žem? 
savo balsais! ' Valdyba. ,

Extra. Kriaučių Lokalo 269 A. G. 
W. of A. susirinkimas įvyks pėtny- 
čioi lapkričio 23 d. Am Igamatėd 
Centro name 333 So. Ashland Blvd. 
7:30 vai. vak. bus nominavimas Joint 
Board virš ninku ir Bizn’o Agento. 
Visu pareiga yra dalyvauti.

— Valdyba.

Marųuet'.e Park — Lietuvių Ame
rikos Piliečių kliubas laikys savo re
guliari susirinkimą penktadienio va
kare lygiai 8 vai. Gimimo Pan. šy. 
parapijos salėje, 68 ir Washtenaw 
Avė. Kviečiame visus narius pri
būta Susirinkimas perkeltas iš sek
madienio iš priežasties parapijos ba- 
zaro. — Valdyba.

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Didžiausls pasirinkimas^ žemiau

sios kainos už modemiškus bary fik- 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi įtaisome pilną refrigeriavimą už 
labai žemą kainą. Mes priimame jū
sų senus fikčerius i mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlvgos.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St., Chicago, III. 

Tel. Monroe 1710

CLASSIFIEDADS
>|R i m,............. n |

Business Service

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
renuauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vąl. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai orfginalio ir vienintelio namų 
mvininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1042 West Division St. 

Tel, Armitage 2951-2952

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

^Paskolos iki $3,000.00 daro
mos ant namų nuo vienų iki 
trijų pagyvenimų. Reikąlau- 
dąmi paskolos, meldžiame pra
nešti antrašą namo ant kurio 
manote imti paskolą.

Rašykit
Bok 192

1739 So. Halsted Street

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU John A. Witches ir 
Veldrijos ir Celestian Phiopiliu rei
kale atmokėsimo jiems mortgičiaus. 
Rašykite Box 190, 1739 S. Halsted 
St., Chicągo, III.

Hel(TWanted—-Female
Darbininkių Reikia

-»^^Ma»***w*^^^***»*rf****a***-a*a****

REIKALINGĄ mergina i valgyk
la. nuolatinis darbas. Borisas Lunch- 
room, 4440 S. Western Avė.

/.*’ 4 , ' J ' i. V ' , f , 0 Ų į

Sako, valdžia neuž 
miršusi namų sa- 
vjninkų reikalų

Nors Thanksgiving šventė 
ir nevisai išpuola tą dieną, bet 
šeštadienį vakare Margie’s Ta- 
verne susirinks kalakutienos, 
šokių ir kitokių dalykų mėgė
jai švęsti tą šventę. Susirin
kę negalės nuobodžiauti, nes 
bus skanių turkių užkandžių, 
muzika šokiams, prie kurios 
net ir seni, nekalbant apie 
jaunuosius, šoks Jsijuosę.

Margie’s alinės savininkė 
yra p-a M. Belclier, narė'Ame
rikos Piliečių Kliubo.

Street, kuriai savininkauja pp, 
Juozas ir Prudencija Bachu- 
nai. Jie nuoširdžiai kviečia 
savo klientus ir draugus nepa
miršti užsukti pas juos šeš
tadienį vakare. Iš savo pusės 
jie prižada visiems gerus lai
kus, nes busianti ir muzika 
šokiams, o muzikantai netin
giniaus.

Auditorium Tavern randasi

IETKIEWlėz£-fe

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
■ j . ■ o .1. " . - į

Prisirašykite i musu apulką.
TEL. LAFAYEETE 1083

2608 Wėst 47th St..

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA I. G. A. Storas bu- 
černė ir grosėrnė. Biznis cash, ge
roj vietoj. Visokių tautu apgyven
ta. Renda piąi, priežasti pardavi
mo patirsit ant vietos.

6759 So. Elizabeth Avė.

HOLC pareiškia, kad kredito 
šaltiniai bus prieinami na
mų savininkams ir toliau.

............* .m —

Trumpą laiką atgal Home 
■’Loan Corporation pa

skelbė, |<ad. nebeduos daugiau 
paskolų namų savininkams.

’ HQLČ Chicagos skyrius iš
leido oficiali pareiškimą, ku
riame, tarp kito ko, sako, kad 
“nors ĮIOLC paskolų nebe
duos, bęt namų savininkų kre
dito reikalavimai nepaliks be 
valdžios priežiūros”. Chica- 
gos bankas operuos ir toliau, 
aptarnaudamas Illinois ir Wis- 
consiu valstijas. Jis ypatin
gai prižiuręs, kad visuomet 
putų*, pakankamai privatinio 
kapitulų namų morgičių rei
kalams. ' *

Patrkplas namų savininkams
dabar teiksiančios spulkos, Į 
kuriąs HOLC įdėjo apie $125,- 
000,000 (šimtą dvidešimts 
penkis milionus). į tas spul- 
kas, pagal autorizavimo aktą, 
HOLO gali įdėti dar daugiau 
ųęgų vięną bilioną dolerių. Qi- 
džiumą Chicagos spųlkų pri
klauso prie HOLC.

Štai kodėl ir gatvia- 
karyj reikia atsar

giai kalbėti
■■11 j .

Ypątięgai negalima diskusuoti 
ręmąnsų su Denniu ir Wil- 
liąmuku

O p. A. A. Garšvų alinėn, 
1521 West 69th Street, susirin
kę geri žmones neragaus ka- 
lakutų, bet grybus ir chop- 
suey. Todėl jų parė ir pak
rikštyta atatinkamai.. Bus ir 
ten muzika, kuri gros įsijuo- 
susi iki ankstyvo ryto.

Pp. Garšvų alinė yra naujai 
išpuošta ir turi gražius kam-

Dėkos Diena jau 
čia pat!

Dėkos diena ateis neužilgo, apie 
tai nėra mažiausios abejonės. Kas
dien apie ja mums primena visokie 
dalykai... Krautuvės jau pradėjo 
mainyti paveikslus languose ir < juos 
puošti. Laikraščiuose telpa skelbi
mai apie visokius reikalingus tai 
šventei dalykus ir tt.

Kad suteikti kuogeriausį patarna
vimo savo kostiumieriams, “Midwest 
Stores” irgi pradėjo rengtis prie šios 
šventės. Per nuosavą urmo sandeli 
jos nupirkto naujų ir Šviežių pro
duktų. šie produktai jau yra ant 
pardavimo visose “Midwest” organi
zacijos krautuvėse. 1

Kaip paprastai, visi produktai yra 
geriausios rūšies, kokius pinigai ga
li nuuirkti. Del moderniškų distri
bucijos metodų, šie produktai siū
lomi kostiumieriams už žemiausiai 
galima kainas . Del didelės apkar
tos “Midwęst Stores” krautuves gali 
užtikrinti namu šeimininkes, kad vi
si produktai yra šviežus ir nauji.

Idant supažindinti plačiąją visuo
menę su ' 
krautuvių 
pasiskelbia 
rasite šios 
pusla^vje. 
lis pasirinkimas 
šventėms maisto bus jums naudin
gas ir jus ji nusipirksite už labai 
prieinamą kainą. Skęlb.
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P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St 

EnKlevood 5883-5840

Sejonas ir bliuzka. Toks praktiškas rūbas reikalingai
7 __ *____  ’ .. Su*

14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
Didžio per juosmenį 26, 28, 30, 32 ir 34

3

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė 

Chicaeo. I1L

Aną dieną važiuojant Blue 
Island gatviakariu didmiestin. 
tekę nugirsti dviejų lietuvių 
ipoterų pasikalbėjimą.

4os buvo palyginamai dar -- Wood g.
jąunos ir gražios, gražios kaip Pradžiae vai. vakare, 
tęs Avutes, dėl kurių ja^ I tiktai 16c ąu Jšhfoišlaimfijimu.

Kviečia KOMITETAS.

902 —* 688 
kiekvienai moteriai” ir merginai. Greit pasiuvamas ir nebrangus, 
kirptos mieros bliuzkai 902 
krutinę. O sejonui No. 688 
»lių.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kainąIfr ^ąptųi Gali
ma pasiųsti pinigų^ arba paš
to ženkleliais, ^arjii su užšali
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted Cbicago, HL

YOUTH!!
FUN—MYSTERY 

Corning your tfay soon the 
GRAND MASQUERADE

DANCE
Sponsored by the 

“LITHUANIAN YOUTH 
SOCIETY”

SATURDAY, 
NOVEMBER 24th,’34 

8:00 P. M. at the . 
“GOLD COASTS” CpZIEST 

HOTEL
“HOTEL MARYLAND” 

900 N. Rush St (cor. Del- 
aware, between State and 

Michigan avė). 
MUSIC WILL BE FUR- 

NISHED BY THE “LOS 
ALEGROS’ ORCHESTRA.

Your only outstanding Pre- 
Advent Affair. Come all to 
enjoy yourselves. Go witb 
L. Y. S. and you will never 
go wrong.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PARSIDUODA Tavern, visa arba 
puse, biznis išdirbtas per daug me
tu. 68f8 So. Ąahland Avė.

..i" 3L ' T ' ■ ' << K
PARDAVIMUI LIBERTY PARK 

Tavern. Barbęcue Stand. pirmos rū
šies namas su moderniškais įrengi
mais svkiu su 8 iki 5 akru žemės, 
su dideliais medžiais, arba farma, 
yra 8 kambariu namas, garu Šildo
mas ir kiti budinkai. sodnas, 40 ak
ru geros žemės. Parduosiu pigiai, 
atsišąukit greit. LIBERTY PARK, 
Vincas Jonikas, Sav. 135th St prie 
Archer Avė. Rout No. 1. Telefonas 
Lemont 87 J 2.

AUKSO PROGĄ. Parduosiu .Ta
vern ir Lunchruimi prie 8 dirbtuvių, 
geras kampas, renda $25, svetainė 
dėl 'šokių, arba priimsiu partneri, 
nes turiu du bizniu, arba viską mai- 
nysiu i automobili, 3000 W. 47 St,

KRIAUČIŲ ATIDAI ant pardavi
mo kriaučių šanos rakandai, kam rei- 
kalingi nepraleiskit progos, neg tu
riu apleisti Chicaga. Atsišąukit 
adresu. 6631 So. Rockwell St.

Exchange-^Mainai
90 ĄKERIU FARMA, be skolų, 

gera žemė, geri namai, arti Chica
gos. Mainvsiu ant Chicago praper- 
tės. C. Bagdonas. R. R. 3, Winamac, 
Indiana.

PARSIDUOBA namas su tavern 
bizniumi, biznis išdirbtas gerai ar
ba mainysiu ant rezidencijos, namo. 

2119 So. Halsted St.
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PAMATYKITE ši dideli bargeną 
šiandien. Turi būt tuojaus parduo*
tas. 6 kambariu mūrinis bungalow 
p-aru apšildomas su 2 karų garad- 
žium. Naujas kainavo $8750. Grei
tam pardavimui paaukausiu beveik 
už puse originaleą vertes. Be spe
cialiu assesmeplu. Taksai užmokė
ti. Apžiūrėkite adresu 7243 South 
Washtenaw Avė. šiandien, o paskui 
pasimatykite su savininku.

W. R. LEMKE 
33 W. Washington St. 

Tel. Randolph 3750. 
. ' -.....—-

PARSIDUODA puikus bizniavas 
mūrinis namas su Tavern bizniu. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. 4 
kambariai * užpakalyj. 6 kambariai 
viršuje. Garu apšildomi, 2 karų 
garadŽius. Randasi ant Halsted St 
Priežastis pardavimo moteris našlė. 
Parduosiu arba mainysiu i bungalow 
ar 2 Ratu namo.

Atsišaukite
LAWRENCE, 

2$7 W. 618t PI. 
Tel. Englewood 5145




