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Rastas federalinių 
agentų nušautas

CHICAO.-r-Trečiadienio ryte 
Niles Center miestely ant pie
vutės rastas negyvas garsus 
gangsteris George (Baby Face) 
Nelson, priklausęs Dillingerio 
saikai. Gulėjo jis beveik visai 
nuogas, apsuptas Manketu*, su
varstytas devynių kulkų. Jis 
buvo skaitomas pavojingiausiu 
laisvėje tebesančiu gansteriu 
ir po Dillingerio nušovimo pa
tapo pirmuoju “visuomenė*, 
priešu No. 1.”

Trečiadieny buvo trumpai 
pranešta, kad antradieny į va
karą prie Barrington miestelio 
įvyko susišaudymas tarp dvie
jų federalinių agentų ir dvie
jų gangsterių ir moteries. Bu
vo spęjama, kad vienas tų 
gangsterių ir buvo Nelson. Su
sišaudyme vienas agentų, Her- 
man E. Hollis, liko vietoje nu
šautas, o kitas agentas— Sa- 
muel P. Crowley. mirtinai su
žeistas. Crowley pasikankinęs 
10 valandų mirė. Gangsteriai 
gi nugalėję agentus paliko,sa
vo sušaudytą automobilių ir 
nuvažiavo> pačių /agentų auto
mobiliu*.

Bet pasirodė, kad ta pergale 
gangsteriams brangiai kaina
vo, nes vienas jų, Nelson, ir
gi agentų buvo mirtinai su
žeistas. Matyt, jo draugai 
bandė jį gelbėti, tvarstyti žaiz
das, bet jis yistiek mirė. Tad 
atvežę kūną į Niles Center pa
metė jį prie bažnyčios. Prie 
Winnetkos gi rastas pamestas 
ir iš federalinių agentų paim
tas automobilius.

Vėliau už kelių ' blokų rasti 
išmesti ir Nelsono kruvini dra
bužiai.

Pasirodo, federaliniai agen
tai jau senai sekiojo Nelsoną 
ir kai jis vyko į Chicago su 
kitu gangsteriu ir motere, pa
sivijo juos prie Barringtono, 
kur ir įvyko susišaudymas. 
Abiems automobiliams susto
jus, iš vieno iššoko agentai, o 
iš kito gangsteriai ir pradėjo 
šaudyti iš kulkosvaidžių. Mote
ris gi pabėgo. Abu agentai su
krito ir gangsteriai pastvėrę jų 
automobilį pabėgo Chicagos 
link. Bet Nelson arba mirė 
automobily, ar kur kitur, bet 
vistiek bandyta jį gelbėti, tvars
tyti. Mirė už kelių valandų— 
apie 6 v. ryto. Kas buvo kitas 
gangsteris ir moteris—nežino
ma, bent federaliniai agentai 
nesako. Kad Nelson yra mi
ręs, pranešė graboriui Sodows- 
ki gangsterio draugai, kurie nu
rodė, kur jis galėtų rasti lavo
ną.

Tikroji nušautojo Nelson 
pavardė yra Lester M. Gillis. Jo

tėvai yra belgai. Motina Mary 
Gillis, 65 m. ir viena dukterų, 
Mrs. Fitzsimmons ir nušauto
jo 4 m. duktė gyvena 5516 S. 
Marshfield Avė.

Motina ir sesuo, žinoma, tei
sina nušautąjį, kad jis viską 
daręs tik savęs apsigynimui. 
Esą jis pakliuvęs u’ž draugus 
ir paskui visuomet juos ginda
vo ir vis už kitus pakliudavęs 
bėdon. Prohibicijos laikais par
davinėjęs munšainą ir buvo po
licijos persekiojamas. Kad iš
sipirkti nuo policijos jis buvęs 
priverstas plėšikauti.

Pirmą sykį į pataisos namus 
jis pakliuvo būdamas 13 metų 

kada 
Su-

i va- 
Bu- 
gy-

amžiaus ir po to retai 
iš pataisos namų išeidavo, 
augęs užsiėmė stambiomis 
gystėmis ir bankų plėšimu, 
vo nuteistas kalėjiman iki 
vos galvos, bet vežamas į ka
lėjimą pabėgo. Po to susidėjo 
su Dillingerio šaika ir dalyva
vo kautynėse Little Bohemia 
rezorte Wisconsine, kur Nel- 
son nušovė vieną federalinių 
agentų. Tadą Dillingeris 
draugais pabėgo, bet šaika 
sisklaidė ir Nelson daugiau 
Dillingeriu nebesusitiko.

Dillingerį nušovus Ghicagoj 
jis patapo žymiausiu gangste
riu ir buvo stropiai federalinių 
agentų gaudomas. Nelsoną nu
šovus, dabar žymiausiu gangs
teriu skaitoma Hamiltoną. Ki
ti žymus tebesantys laisvėje 
gangsteriai yra Barker ir Al- 
vin Karpis.

SU’ 
iš- 
su

Mano, kad trys mer 
gaitės nužudytos 

dėl skurdo
CARLISLE, Pa., 1. 29, —Jau 

šeši liudininkai tiis rastas ne
gyvas mergaites surišo su ki
toje vietoje rastais negyvais 
vyru ir motere.

Vėliausias spėjimas yra, kad 
visa šeimyna kladžiojo auto
mobiliu po Pennsylvaniją. Jų 
ištekliai išsibaigė ir visi pra
dėjo badauti. Kad bado išsi
gelbėti, jie kokiu nors budu, ga] 
nutroškinant, kad kuomažiausia 
skausmo butų, nužudė mergai
tes, o patys nuvyko j kitą vie
tą, 100 mylių atstume kur vy
ras nušovė moterį ir paskui 
pats nusišovė. Visi liudininkai 
liudija, kad jie važinėją su tu
rinčiu Californijos laisnį auto
mobiliu. Vienok nušautoji mo
teris niekad nėra buvusi mo
tina. Tad manoma, kad vaikai 
bus vyro, kuris pametė savo 
žmoną ir susidėjo su kita mo- 
tere.

Audra Filipinuose, 
gal daug žmo

nių žuvo

ORH

MANILA, 1. 29. — Per cent- 
ralines Filipinų salas šiandie 
perėjo labai smarkus tyfunas, 
smarkiausias salų istorijoje. 
Vietomis vėjas siekė 125 
vai. greitumo.

Tikimąsi, kad naujasis tyfu
nas pridarė labai didelių nuo
stolių ir kad jame žuvo daug 
žmonių.

m. i

Chicagai ir apielinkei federą- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę,
temperatūroj.

Saulė
4:21.

maža permaina

PASLAPTINGAI PENNSYLVANIJOJ NUŽUDYTOS TRYS MERGAITĖS Fairbanks kaltas 
Ashlaye perski- 

rų byloje

F ■
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Trys jaunos mergaitės, kurios rastos. negyubš miške kalnuose netoli Carlisle, Pa. Dar ikišiol nepasisekė nustatyti jų asmeny
bę ir priežastį jų mirties. Spėjama, kad j ii tėvai, nebepakęsda mi skurdo, kokiu nors budu nužudė mergaites ir paskui patys 
nusižudė. Tai lig patvirtintų tuo pačių laikai rasti kitoj vietoj vyro ir moteries lavonai. Bet ir jų asmenybė nenustatyta. 
Spėjama, kad jie yra iš Californijos. if

LONDONAS, 1. 29. — Visa 
Londono aristokratija susirin
ko pasiklausyti Lordo Ashley 
perskirų bylos su savo žmona, 
buvusia aktore Sylvia HavvkeSi 
Jie tikėjosi išgirsti pikantiškų 
dalykų apie lordo žmonos san
tykius su garsiuoju Amerikos 
krutamųjų paveikslų aktorių 
DoUglas Fairbanks, Sr. Te- 
čiaus ponija apsivylė, nes liu
dijimai tęsėsi tik 10 minučių. 
Buvo paliudyta, kad Douglas 
Fairbanks tikrai santykiavęs su 
lordo žmona ir yra gyvenęs su 
ja viename name. Teisėjas su
tiko duoti perskyras ir pritei
sė, kad kaltinamoji pusė turi 
sumokėti $10,000 bylos išlai
dų. Nė Lady Ashley, nė Fair
banks jokio gynimos nedarė ir 
tik prisiuntė savo advokatus 
bylos pasiklausyti. Buvo ir tre
čias advokatas nuo nežinomo 
“užinteresuoto asmens”.

Perversmas Bolivi 
joj; tikimasi užsf 

baigimo karo

7 turistai žuvo prie 
Vezuvijaus kalno

SANTIAGO, Čili, 1. 29. —Bo
livijoj įvyko perversmas ir val
džios priešakyje atsistojo vice
prezidentas Jose Luis Tejada 
Sorzano. . JTai galbūt* Beikš~.už- 
sibaigimą karo su Paraguay 
Gran Ghaco raistuose.

Gautosios necenzuruotos ži- 
nios sako, kad tikimąsi kari
nio susmukimo ir didelių po
litinių sumišimų sostinėje, žinia 
pranešusi apie perversmą sako, 
kad senas prezidentas Sala- 
manca išvažiavo kelioms die
noms “svąrbiam vizitui” karo 
fronte.

Bolivijai pastaruoju laiku 
ėmė visai nesisekti ir ji ne tik 
prarado visą ginčijamą terito
riją, bet Paraguay armija įsi
veržė ir į pačią Boliviją.

Kitos žinios sako, kad La 
Paz ir Oruro jau įvyko riau
šių prieš karą. Bolivijos diplo
matams jau liko įsakyta bandy
ta per Ameriką ir tautų są
jungą prieiti prie susitarimo 
su Paraguay dėl baigimo karo. 
Ikišiol gi Bolivija visą laiką 
trukdė visas taikos pastangas, 
pasitikėdama, kad su kitų šalių 
kapitalistų pagelba galės lai
mėti karą. Pasiėmęs valdžią į 
savo, rankas Sorzano jau sten
giasi sudaryti liberalų kabine
tą.

NEAPOLIS, Italijoj; 1. 28.— 
Pilnas turistų elektrikinis va- 
bonėlis leid 
niakainio ši 
vietoj vag
bėgių ir tr 
po. 7 žm 
mušti ir 
si jie gryžo iš kelionės į Ve
zuvijaus kalną, kurį lanko la
bai

Didelėmis iškilmė
mis apsivedė Angli
jos .karaliaus sūnūs

si Vezuvijaus ug 
itu. Labai stačioj 
ėlis nušoko nuo 
kė į elektros stul*
ės liko vietoj už
takiai sužeisti.. Vi-’

daug turistų.

Apipiešė laivą
NEW YORK, 1. 29. — Plėši

kai, kurie, matyt,- taikėsi pa
vogti $60,000 auksu*, kuris bu
vo gabenamas j Vokietiją lai
vu President Harding, išsprog
dino laivo saugiąją spintą, bet 
pelnė tik $4,000. Aukso siun
tinys gi buvo paslėptas kitoj 
vietoj, bet apie tai plėšikai 
žinojo.

ne-

Keista pūga
MARSHFIELD, Wis., 1 

—šį miestelį užklupo keista 
sniego pūga, kuri palietė vien 
šį miestelį ir gretimas apielin- 
kės. 400 elektros ir telefonų 
stulpų liko išvartyta. Bet Už 
10 mylių nuo miestelio nebuvo 
jokio sniego ir audros.

Wassau apielinkėj buvo 
jundra.

BERLYNAS, 1. 29. — Bava
rijos nacių vadas Wagner kal
bėdamas Muenchene pareiškė,! 
kad kol Vokietijoje yra alka
nų žmonių, niekas neturi tei
sės uždirbti daugiau, negu rei
kia pragyvenimui. Todėl ir dar
bininkai turi dirbti daugiau? už 
garbę, negu už algą.

CHICAGO.—- Po appendicito 
operacijos kritiškai Susirgo 
Jerzy Bojąnowski, vedėjas Var- 
šavos simfonijos orkestro, ku
ris šią vasarą vedė Chicagos 
simfonijos orkestrą.

29.
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CHICAGO. -
Thompson, buvęs turtingas 
real estate operatorius, liko fe- 
deralio teismo jury išteisintas. 
Jis buvo kaltinamas už naudo
jimą pašto prigavingiems tiks
lams. Esą jis paskleidęs bonų 
už $390,000 neva vieno trobe
sio; pataisymui, bet tam tikslui 
išleidęs tik $7,000. Prieš jį liu
dijo ir buvęs jo partneris Ha- 
milton.

ANN ARBOR, Mich., 1
—George Hawley, 24 m., pri
sipažino užmušęs savo kaimy
ną ir draugą jįichael Cerwin- 
ka, 36 m., tikslu apsivesti su 
pastarojo žmona Cecelia, 26 m.

■. < ...M-; ■''■■bhijI i i. ii ■

BERLYNAS, 1. 29. — Naciai 
surengė demonstraciją prieš 
Čechus ir apmėtė akmenimis 
čechoslovakijos legaciją, taipgi 
ją išdegutavo

Andrew

29

Londonas jau senai nematė to
kių didelių iškilmių. Kiti ir 
per nakt| išstovėjo, kad pa
matyti vestuvių paradą

jauniau-
vestuvių 
Marina.
negalėjo 
vestuvių 
visi Eu-

Kiekvienas

NIMES, Francijoj, 1. 29. — 
—Anglijos lakūnė Mrs. Brutįe 
jau nebeskrys autogyro lėktų* 
vu į pietinę Afriką, nes nusi
leisdama ji apsivertė ir susi
žeidė.

PARYŽIUS, 1. 29. — 8,000 
valstiečių stfvažiavo j Paryžių 
protestuoti prieš ūkininkų skur* 
dą. Tarp ūkininkų ir policijos 
įvyko daug susirėmimų

LONDONAS, lapkr. 29. - 
Visa Europa, o ypač visa Ang 
lija su dideliu susidomėjimi 
sekė prisirengimus prie Angli 
jos karaliaus Jurgio 
šio jo sūnaus Jurgio 
su Graikijos prineesą

Nė sosto įpėdinis 
turėti iškilmingesnių 
Į jas buvo pakviesti 
ropos ddižiunai.
pakviestas į vestuves buvo rū
pestingai diplomatų apsvarsty
tas, kad nė vienas reikalingas 
asmuo nebūtų aplenktas ir kad 
nebūtų pakviestas nė vienas 
bereikalingas didžiūnas.

Pasveikinimai ir.dovanos jau
navedžiams atėjo iš visų šalių. 
Į vestuves suvažiavo karaliai, 
princai, grafai ir kiti didžiūnai. 
Vestuvėms į Londoną buvo su
važiavę apie 500,000 žmonių, 
ne tik iš Anglijos, bet ir iš 
visos Europos.

Vedybos įvyko šiandie. Kad 
pamatyti vedybų paradą-proce- 
siją, paprastai žmonės pradėjo 
rinktis jau vakar vakare ir už
imti geresp.es vietas. Jie atsi
nešė valgio, šiltų drabužių ir 
knygų, ir taip per visą naktį 
šąlo gatvėje, kad tik pamatyti 
pravažiuojančius jaunavedžius 
Tie, kurie atėjo tik ryte, jau* 
navedžių ir viso parado jau ne
bematė, nes matė tik jurą gal
vų., Bet vistiek ir jie buvo 
patenkinti, nes ir jie “matė” 
princo vedybas. O visokie par
davėjai, ypač Užkandžių, per 
visą naktį darė gerą biznį.

Kad palaikyti mieste tvarką, 
buvo pastatyta apie 10,000 po- 
licistų. Bet vistiek judėjimas 
buvo veik visai sutrukdytas 
minių.

; Londonas, sakoma, neturėjęs 
panašių iškilmių nuo paliaubos 
dienos. Jį apėmusi tiesiog iste
rija.

Princo Jurgio, kuris yra ži
nomas kaipo Kent kuniįaįkšti- 
jos grafas ir princeses vedy-

bos įvyko istoriškoj Londono 
Westminister Abbey bažnyčioj. 
Sugryžus į. rumus buvo kitos 
vedybos — graikų ortodoksų 
(pravoslavų) apeigomis, prisi
laikant jaunosios tikybos.

Tarp karališkųjų svečių buvo 
ir daugelis Rusijos caro arti-' 
miausių giminių—didfcunigaikš- 
čių. Tarp jų maišėši ir •bol
ševikų ambasadorius Maiski.

Sovietų Rusija pa
naikinsianti maisto 

korteles

Laisvamanio laidotuvės

MASKVA, 1. 29. — Komu
nistų partijos centralinis ko
mitetas paskelbė, kad nuo sau
sio 1 d. sovietų Rusijoje bus 
panaikintos duonos kortelės ir 
kad atdarose sankrovose bus 
pradėta pardavinėti duonos 
mjjiai. , \

Komitetas sako, kad delei 
to' pakils duonos kainos, bet 
jis davęs instrukcijas, kad ir 
algos, darbininkų pensijas ir 
pašelpos studentams irgi ata
tinkamai butų pakeltos.ŠIAULIAI—Datigelaičio km. 

Meškučių vi. mirė džiova Pa
liukas Kazys. Namiškiai jam 
buvo pakvietę kunigą, bet ka
dangi jis buvo laisvamanis, tai 
kunigo nepriėmė. Kunigas to
dėl uždraudė laidoti bendrose 
kapinėse ir įnešti karstą pro 
kapinių vartus, liepdamas kel
ti per t varą. Karstą atvežę vy
rai įsižeidė tokiu pasityčiojimu, 
atidarė vartus, pro kuriuos nu
nešė į vietą karstą. Tai pama- 
čiusios davatkos nubėgo pra
nešti kunigui, kuris atskubė
jo padaryti “tvarįą”. Tačiau 
ūkininkai patarė kunigui grįžti 
klebonijon ir palaidojo miru
siojo lavoną.

Lietuvos vėžiai apdova
noti aukso medaliu

KAUNAS.— Neseniai Metzo 
mieste, Francijoj, įvykusioj vė
žių parodoje ir Lietuvos eks- 
portininkas Račkauskas buvo 
išstatęs Lietuvos vėžius. Musų 
vėžiai įpripažinlti aukščiausios 
rųšies ir apdovanoti aukso me
daliu. Minėtas eksportininkas 
jau turi daug užsakymų Fran- 
cuzijon, bet negali visų paten
kinti, nes nuo spalių 15 d. 
draudžiama vėžius gaudyti. Da
romi žygiai, kad vėžius gau
dyti laikas butų pratęstas.

GIMINĖMS LIETUVOJ

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

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—-kitą,
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriui? ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
Chicago, I1L1739 So. Halsted St.leidžiasi6:36,teka

geresp.es
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
SENŲJŲ P1TTSBUR-

GHIECIU ATSI
MINIMAI

naujokinus

vadinamos 
alkanų dar-

Juozo Mickevičiaus 
atsiminimai.

Pinh 42 metų Juozas Micke
vičius atvyko iš Anglijos j 
Pittsburghą ir apsigyveno So. 
Sidės dalyje kaipo stambiau
sioje tų laikų lietuvių koloni
joje. Jau tais laikais ten buvo 
priskaitoma apie 20 lietuvių 
Šeimynų ir kiek daugiau pa
vienių. Lietuviai daugiausiai 
dirbo plieno liejyklose ir už
dirbo po $1.12 už- 12 valandų 
dienos darbų prie karštos ge
ležies.

Juozui 
šią šalj,

ir

Mickevičiui atvykus į 
visos aplinkybės b ne
palankesnes, negu 

daugumai musų tautiečių, 
ilat, jisai jau labai gerai mo
kėjo vokiečių kalbų, kadangi 
gimė ir augo Naumiesčio mie-

kietijos rubežiaus, — ten, kur 
bėga Šešupė, ir iš pat jaunų 
dienų ėjo uždarbiauti į Vokie
tijų. Beuždarbiaudainas iš
moko vokiečių kalbų.

Užsidirbęs ir susitaupęs 
kiek pinigų Vokietijoje, Jau
nas Mickevičius (21 metų 
amžiaus) nutarė apleisti savo 
gimtųjį kraštų, Zanavykiją, ir 
važiuoti į Angliją laimes ieš
koti, nes į Ameriką važiuoti 
da neturėjo pakankamai susi
taupęs kcliontci pinigų. Mic
kevičiaus tikslas buvo Angli
joj užsidirbti pinigų ir va
žiuoti į laimės šalį, Ameriką.

Atvažiavęs į Angliją, jis ap
sistojo Mancliester mieste. 
Ten tuoj gavęs darbų ir dide
lio vargo neturėjęs, nes iJld- 
kant vokiečių kalbų buvę ne
sunku pramokti angliškai.

Pagyvenęs Anglijoje apie 
metus laiko ir užsidirbęs bei 
susitaupęs f pinigų ne tik ke
lionei į Amerikų, bet ir kiek 
daugiau, kitiems nepap
rastiems atsitikimams. 1892 
metais jis jau atvyksta į A- 
merikų tiesiai į durnų miestų, 
Pittsburghų, ir apsigyvena 
South Sidės dalyje.

Užeina blogi laikai
Padirbus apie metus laiko 

plieno liejyklose, 1893 metais 
užėjo blogi laikai, — tai pre
zidento Clevelando laikai. 
Plieno liejyklos sustoja dirbu
sios, darbininkai netenka dar
bo. Be darbo lieka ir Pitts
burgho lietuviai, kurių dau
guma neseniai iš Lietuvos bu
vo atvažiavę. Jie nemoka kal
bos ir nėra pripratę prie nau
jų šios šalies aplinkybių. Pi
nigų kiek kas buvo uždirbęs, 
tai daugumoje buvo pasiun
tę į Lietuvų, arba kiti vos tik 
buvo apsimokėję už laivakoh-
tes. žodžiu sakant, tų Idikų se. Tenai radęs

depresija skaudžja'usfiai pa
lietė lietuvių 
Pittsburghe.

Atsirado taip 
“sup lainės” dėl
bininkų, bet tuo labiausiai pa
sinaudodavo tie, kurie mokė
jo šiek tiek anglų kalbos. 
Daugiausiai lietuvių tikrai bu
vo sunku nemokant kalbos. 
Tad daugelis musų tautiečių 
nemokėdami ar nenorėdami pri
sitaikyti prie
kitokių valdžios teikiamų be
darbiams pašalpų ėjo peksti 
darbų ieškoti, kur kas žinojo 
arba girdėjo, kad gali galima 
bus koks darbas susirasti, — 
kas į farmas, kas į mainas.

Nors tais laikais mažai te
buvo išvystytos Pittsburgho 
apylinkėje minkštos anglies 
kasyklos, bet Pittsburgho lie
tuviai daug girdėdavo apie 
kietųjų anglių kasyklas, ha 
jau kietųjų anglių mamose 
daug lietuvių buvo apsigyve
nę.

Apiė 50 Pittsburgho 
lietuvių ėjo pėksti į an- 

gliakasyklas.
Tad Pittsburgho lietuviai, 

kurie darbo neturėjo, nors ir 
turėdami po kelis dolerius su
sitaupę, bet bijodami likti vi
sai be cento, peksti ėjo ne tik 
desėtkus mylių, bet ir šimtus 
darbo ieškoti. Pats Mickevi
čius, geriau mokėdamas ang
lų kalbų, buvo gavęs darbų 
miesto parkuose. Mokėjo jam 
po $1 už 12 valandų darbo 
dienų.

Apie 50 Pittsburgho lietuvių 
tame tarpe ir plačiai žinomas 
South Sidės biznierius Baltrus 
Vaišnoras, kuris jau yra mi
ręs, ėjo peksti į kiėtųsias ka
syklas darbo ieškoti. Nuo
Pittsburgho į kiėtųsias yra
apie 300 mylių toldmo. Rei
kėjo eiti per didžiausius Alle- 
gheny kalnus ir didžiuosius 
miškus. Tais laikais nebuvo 
tokių vieškelių, kaip dabar,— 
buvo tik šiaip sau farmeriški 
keliai. Tai musų tautiečiai, 
keliaudami iš Pittsburgho į 
kietąsias, neėmė jokios rizi
kos — keliavo gelžkelio bė
giais, pasiklausdami žmonių, 
kur randasi 
los.

Tai tokiu 
Pittsburgho
vo į kietąsias kasyklas, 
kaip jiems tenai sekėsi, 
tik galėtų papasakoti tie, 
rie yra keliavę.

Pradėjus kiek darbams 
taisytis, vieni grįžo atgal į 
Piįlsourglio plieno liejyklas, o 
kjti pasiliko mainose ant vi
sados.

Juozas Mickevičius irgi me

kietosios kasyk-

budu tų laikų 
lietuviai nukelia- 

O 
tai 

k u-

keliauja apie 30 mylių nuo 
Pittsburgho į Vandergrift, Pa. 
darbo ieškoti. Susiranda dar
bų “Sheet Mill”, kur geriau 
galėjo uždirbti, negu parkuo- 

apie 2 lietu-

ir Reikalaukit

Lietuviškos 
Begtintš

NATRAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentūcky 
Bourbon

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted Si

T«L YARDS 0803

Gerkit

vių šeimynas ir keletu pavie- ; 
nių.
Grįžta į Pittsburghą ir 

užsideda biznį.
Išbuvęs apie porų metų 

ir užsidirbęs kiek pinigų, 
Mickevičius grįžta į Pittsbur
ghų ir užsideda keliaujančių 
krautuvę. Nusiperka knygų 
bei kitokių mažmožių ir eina 
pardavinėdamas. Sekėsi ne
blogai. Daręs neblogų pragy
venimų. Bet vienų kartų nuė
jęs į Vandergriftų ir tenai 
buvęs areštuotas. Mat, neturė
jęs valdžios leidimo tokiam 
bizniui. Nors jis turėjęs leidi
mų savo bizniui iš Pittsburg- 
bo miesto, tačiau tas leidi
mas buvęs negeras ir jam rei
kėję užsimokėti pabaudos $8. 
Tais laikais tai buvę gana di
deli pinigai.

Pasiduoda į kariuomenę
Laikui bėgant nusibodę biz

niavote su keliaujančia krau
tuve, tad sumanęs pasiduoti 
į kariuomenę. 1895 metais įs
toja į kariuomenę, į 3-čių pės
tininkų pulkų, kurio buveinė 
buvo Minncsotos valstijoje, 
nelabai toli nuo SI. Paul mie
sto. Mickevičiui nuvažiavus į 
kariuomenę, už kiek laiko 
tenka sužinoti iš pavardžių, 
kad ir da 3 lietuviai tarnauja 
tame pat pulke. Neužilgo jis 
susipažįsta ir su lietuvišku 
žydu, tarnaujančiu kariuome
nėje. Girdi, visai ne sapnuote 
nesapnavęs, kad tuose vakarų 
šiaurėse galėjo rastis koks lie
tuvis. Gerai atsimciiųs iš tų 
3-jų lietuvių, tarnavusių ka
riuomenėje tik Jurgį Višniau- 
skų, su kuriuo draugaudavęs. 
Kitų pavardes jau pamiršęs.

Prasideda Įspanijos-
AmerikosJkari&. į

Jali buvo belik^^ik 15 die
nų iki baigimui tarnystes, bet 
štai balandžio 21 d., 1898 m. 
prasideda Amefikoš-Išpanijds 
karas. Jų 3-čias pulkas irgi 
yra siunčiamas į karo laukų. 
Jų pulkas da pirm karu pas
kelbimo, būtent, balandžio 15 
d. jau buvo išsiųstas iš M'in- 
liesotos valstijos ir keliavo vis 
pietų link iki atkeliavo į Ala- 
baihos valstijų, 
daromi galutiniai 
mai prie karo.

Toji kelione 
šiaurių į tolimus pietus buvus 
tikrai įspūdinga. Minriėsotbjc 
palikę sniego ir šaltų orų, o 
jau Alabamoje radę vyšnias 
nunokusias.

Išvažiuoja į karo lauką
Už'kiek laiko jų pulkas su

sodinamas į laivus, kurie iš
plaukia į Kubų /kariauti šit 
ispanais. Birželio 4 d. pasie
kia Kubos šiltąjį kraštą. Mic- 
kbvičitii ii* kitiems Aiherikos 
karfeivialils bitvęs labai nėpri- 
prastaš klimatas. Jo draugūs 
Jui-gis Višhiauškas tuojau “su- 
pleidavęs” ii* buvo nuvežtas į 
ligoninę; Nuo to karto jis apie 
jį nibko negirdėjęs.

Pabiivutf Kuboj ir pripratus 
kiek prie to ki’ašto pio, liepos 
1 d. jų pulkas stojo į ugnį. 
Pirniaine riiitšyjb Mickevičiuš 
tampa stižeistds, — jam per
šaunama ranką. Jis lieka nu
vežtas į ligoninę ir ten jam 
tenka iŠbdti kuUriė 3 mėne
sius, iki rugsėjo 27 d. Tuo lai
ku ir karas pasibaigia.

Grįžta vėl į Pittsburgą
RūgšėjU 27 diehą, paliūbšlio- 

tas Iš ligoninės ir kartu iŠ ka
ri uumenės, vėl grįžo atgal į 
PittSbdrghų, klir pradėda ieš
koti tinkaiiids viėttfe dėl biž- 
hio. •

Užsideda bučernę Solio da
lyje. Kiek vėliau vdžiltbja į 
■Vhndėrgrift, Pa; Tenai irgi 
Užsideda bučernę: Vėl grįžta

į Pittsbufghą ir vėl eina į 
biznį. Biznis kaip kur geriau 
sekasi, kaip kur prasčiau, bet 
vis gąlimh būvę VerštiS nėblo- 
giausiai.

Pasak Mickevičiaus, tų lai
kų biznį su dabartinių laikų 
bizniu jokiu budu negalima 
sulyginti.

Tarp biznierių nebuvę jokio 
tarpusavio susitarimo; buvu
si didžiausi koinpęticija ypač 
bučernės ir grosernėš biznyje. 
Gaspadines, laikydamos bur- 
dingierius, pirkdavo maistų 
ant savo burdingierių knygu
čių ir dažnai huhešdavo nesu*

mokėdavo. Būdavę tokių at
sitikimų, kad biznierius kito 
biznieriaus kostumerius pri
mokydavo ir net užfundyda- 
vo, kad heriiokotų už paimtų 
tavorų ant knygutes. Tada jis 
tokiems kdšfumeriains duoda
vo kreditų savo krautuvėje. 
Mat, tokiomis priemonėmis 
biznierius biznierių tikėdavo
si išmušti iš biznio. 7

Tačiau toks kvailas elgesys 
tų laikų biznierių tik demo
ralizuodavo kostumerius, ir 
daugiau nieko.

Mickevičius sakosi, kad kiek 
jo pinigų iš tų laikų yra likę 
žmonėse ir, jei jis galėtų nors 
dalį tų pinigų iškolektuoli, 
tai Amerikoje dabar negyven
tų, bet važiuotų į Lietuvą ir 
tenai galėtų geriausiai be jo-' 
kio rūpesčio užbaigti savo gy
venimo dienas.

Amerikoje gyvendamas, p. 
Mickevičius didelio vargo ne
mato. Kaipo buvęs kareivis 
ir dalyvavęs kare, jis gauna 
pensijų. Bet, jam vistick butų 
maloniau užbaigti savo gyve-

Tcnai buvo 
prisirengi-

iš tolimųjų

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel, Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell St. 

Tel. Republie 9728

AKIU SPECIALISTAI

nimo dienas tame krašte, ku
riame yra gimęs ir augęs.

Kitdme “Pittsburgho Naujie
nų” numeryje papasakos ša- 
vo atsiminimus A. Palūpis, 
Vienas iš Senųjų North Sidės 
lietuvių. —S. Bakanhs.

, (Tąsa pusi. 3-čiam)

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

Garsinkite Naujienose

DAKTARAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI' KITATAUČIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republie 7868

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos-.1-4 po pietų, 7-10 vai. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

vak.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviais žinomas per 35 
metus kaipo patyrus 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 7:80 vai. vakarė.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: .

Hyde Pafk 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS . '

Optometricklly Akių Specialistas; 
Palengvins akių įtempimą, kųęi^ 

esti priežastimi galvos skaudėjqho, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atšiti- 
kimUose ėg?aminavinias darbinas du 
Plektrą, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nė- 
delioj. nuo 10 iki 12.

'i
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainęs pigiau 
kaip pirmiau.'

4712 South Ąshland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
. LIETUVIS 
Tel., Yards 1829

Pritaiko Akinius 
i Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St 

kampas Halsted St..
Valandos uo 10—4, nub 6 iki S 

Nedėlioniis nuo 1Q iki 12 Yal. dienfy 

25 METU PATYRIMO 
Pritajkime .akinių dėl visokių . ąkių

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

. Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;.

nuo 9 iki 11 valandai ryte
* huto 6 iki 8 valandai Vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai vak. 
išskyrus seredomis.

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubb'š 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis
-< •-J"' * ' • • • • f* r » * * ■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 

6-8 v. t. Nedėlibj pagal sutarti

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel, Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS fį. DANTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Ėrancisco av.

Telefonas Yards 0994 .
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avehuė
Ofiso valandos:. _

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

Rėz. Telephojie Plaza .2400.. 

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Vdlahdbs: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6..iki 8 vakaro.

šventadiChiėis’ nuo '10 iki 12 
' , ; M Phpnę BjcrųĮev^Įpd ,8483 J r;

A. MotitVid, M. D.
Wėst Towh State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso .Tel,: poulevard 7820
i Nainu Tel. Prospetet 1939 1 ’ 

—-..į'm.n't>>,'4ii <■* i 
v Phone Boulevard 7042 j

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos rido 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

’ Ofiso Tel. Calumet .6893
• Rez. Tel. DrexeT9191

Dr» A» A. Koth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
... chronišku ligų.
4 1 Ofisas 8102 So. HĄbted St.
. • _ arti .81 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

dėlfbmis ir. šventadieniais 10—12.” 
• ••(■ui diena. ...

AKUŠERĖS
- Jį • • *

Tėl. Bęulevard 59JL4 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaš ir Rezidencija 
3385 So. Halsted St.

CRlCAGO, ILL;

nes. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Strėet 
CHICAGO, ILL.

Aneiia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
% 6109 S. Albany

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
sfe ar ligoninėse, 
duodu inassage 
eleetrie treat* 
ment ir inagne- 
tič blankets ir tt.
Moterims ir ąter- 

ginoms patari
mai dovanai.

galvos skaudėjimo.kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas

Jei

skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums teikia 
akinių. ...

Dr. Jdm J. Stnetaha
, .. OPTOMĘTRJštAS .
1801 So. Ashland Aye.

Platt kamp. 18 Ši. 2 aukštai 
Pastfebekitė riiartd iŠkdbhs

Vąįandęs nuo 9:£0 ryto BU 8:30 yd- 
karo. Room 8. NedČlioniiš tiždarytft;

Kalbame Lietū/iŠkai
Phonė Can^l 0523

Jei

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite.

J. J. BAGDONAS
2506, W. 63 St.

Tel. Repiibijc 3100 
10734 SOUTH 

i M1C111GAN AVĖ. ,
Telefonas /f

Pullman 4151 A J

Tėl. Lafayėttė 8572 
J; Liulevičius 

GRABORIUS , IR 
BALSAMUDTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje • 

Didelė ir graži 
> koplyčia dykai 
I 4092 ARCHER AV.

PILĖS
Be peilio, deginimo; arba skausmo 

votis; spragas; fistulas, jpruritis 
(Nležonfioft Pilės); PROSTATITIS tr kitos 
nwAliii/s Ukos. .jr.vdainoH milsų Švelnu it rie- 
skAuužlu VARIOTJR Metodii.
K

h. ■"•y

“’bfe ištiknto ‘iš daRPo 
arba Iš namV 
VARIUOSE 

GYSLOS IR VOTYS
dVdlt it be Škhušihd Pdnalidttfcftiba 

tulMtane,u’ Unktmaia
RElkAtAtkiTH iOv DY^A)

Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—NedšUonJie 
nuo 9 Iki i po pjet.

AARICVR

64 Wešt 
4-to« laboa IMS.

Visi Telefonai:
Yards 1741

,1742 
LAIflOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulancc Patarna-’ 
vimaš Diena ir Plak
ti, Modemiška Kop

lyčia ir Vargonai iDYKAI! | 

J. F. ĖUDEIKIS 
L$idotiivii} ..Direkto
rius per 30 Metų 

4605-($- S,. Hęrmitage
Avenue

4447 S. Fa Ave<

Simon M. Skudas
v' ' ’ . * * J

3RABQRIUS IrBALSAMUOTOJAS 
Patnmavlmaš garas ir nebrangus

718 W. 18th St.
TOL Kionroe 8877

ANTANAS PETKUS
Graborius

_ KOPLYČIA DYKAI .
1410 South 49 Ct.

CICERO. 1LL.

GJtAfeORiUŠ
3307 Lituanica Avė.

Tėl. Boulevhrd 4189

Juozapas Ėudeikis 
ir Tėvas 

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse...,..:.Pašaukite............

RĘPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių au firma tuo 
i)Ačiti vardu)

——    ------ r-—-----------------------

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patai-nal ja. laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mū- 

sų darbu^bdMtė užganėdinti.
2314 W. 23td PL Chicago 
-/• Tel. C»nal .Ž515 arba 2B1«

1439 IU.
TeL Cicero 5927

TfelefbtUs iards. il38

Stanley Ps Mažeika
Graborius ir 

Balž^iHtiotdjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanika Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIU8
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modemiška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

i. J. ŽOLP
, GRABORIUS

i 1646 West 46th St
’ Tel. Boulevard Č“ L 2“

TeL Cicero 3724.. Koplyčia dykai

j
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3oho Pittsbunęh. PaPittsburgh’o Naujienos
Pittsburgh, Pa

P. Dargis.
ra-

A. 11 kp. ir L, D. Sus. kp. Bal-

b

N. S, Pittsburgh, Pa
N ori h Sidės naujienos. pri- 

Dr.1

pasakyti, jog 
keturklasiai, 

žinantieji ke- 
aritmetikos,

no- 
pa-

Whceling, W.
A. Krutulis, A. Palutis;

senna—naturališkas lino 
Žarnos nepasidarys

Andrių Sakavičių teismas 
do esant keltą dėl išgėdini- 
m o mergaitės. — Reikalau
ja naujo bylos nagrinėjimo. 
—Bausmė da nepaskirta.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelia per prisikimšu
sią prieplauka. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

Šis Bankas siūlo toki na- 
tarnavima per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1

r-
McKces Rocks (2

pa- 
šių 
ku- 

parodoma jų
“švietimas’*.

Konferencija prieš karą ir 
fašizmą.

gti vakarienę apskričio suva
žiavimo dienoje.

Daugiau jokių tarimų 
buvo. Tuo susirinkimas ir 
sibaige. —<$’. Bakanas.

Gydytojai visuomet pripažino skys
to liuosuotojo vertę todėl, kad jj 
lengvai galima mieruoti ir jo vei-, 
kimą kontroliuoti.

žmonės irgi skubiai grįžta prie 
skystų liuosuotojų. Žmonės patyrė,
jog gerai prirengtas skystas liuo-, 
suotojas išvalo vidurius gerai be jo
kiu nemalonumų laike išėjimo arba1 
vėliau. j

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
būt pamainomas kad atitiktų kiek
vieno asmens reikalui. Jo veikimas 
irgi gali būt reguliuojamas, Priėjo 
nepriprasite, jums nereikės imi “dvi-' 
gubų, kiekį” diena ar dvi vėliaus.1 
Neigi švelnus, skystas liuosuotojas 
irituos jūsų inkstus.

Netinkamas liuosuotojas tankiai 
padaro daugiau blėdies, negu gero/

Dr. CaldweH’s’ Syrup Pepsin yra 
preskripcija, ir yra pilnai saugi. Jo 
liuosuojančios ypatybės yra parem
tos ant 
suotojas. 
klausomos nuo šios pagalbos. 
Caldwell’s Syrup Pepsin yra pas 
kiekviena vaistininką.

(Tasa iš pusi. 2-ro) tėmijęs iš “P. N.” tilpusios

UBAGAI DVASIOJE' S"'"’ ”. . . . . . . . .
Labai dažnai musų Romos 

agentai didžiuojasi savo nu
veiktais darbais tautai, o ypat- 
tingai tas reiškiama per Ma
rijonų “Draugą“.

šiandien į mano rankas 
teko “Draugo** No. 276 iš 
metų lapkričio 22 dienos, 
riame aiškini 
tikrasis tautos
Laikraštis susideda iš šešių pus
lapių ir iš jų trys puslapiai 
pašvęsti- “apšvietai** — tai yra 
išniekinimui mano asmens 
kaipo nepakenčiamo “cicili- 
ko,** kenkiantį Romos agentų 
bizniui; ir tas “nelabąsias** 
“Pittsburgho Naujienas“, štai 
ištisa eilė nuodėmių, kurias 
“cicilikas“ papildęs: Griekas 
pirmas—■

1. Neprirengimas “Lituani- 
cos’’ kelionei į Lietuvą,

’2. “Dvasios šventos” stoka- 
v imas.

3. “Bemokslis.”
Dėl gricko pirmo — t. y. 

Antrojo trans-atlantinio skri
dimo į Lietuvą prabaščėliai 
tegu nevargina savo galvų, 
nes prie to darbo jie neprisi
dėjo, o skridimas vistiek atei
nantį pavasarį įvyks. Bridg- 
villės kunigužis, kuris taip 
dažnai mėgsta dangstytis Vi
limų vardais turėtų rausti iš 
gėdos, rašydamas apie II-jį 
trans-atlantinį skridimą, nes 
jis turėjo drąsos draskyti pla
katus, kuriuose buvo garsina
ma aviacijos diena Pittsbur- 
glie to skridimo rėmimui. Bet 
iš antros pusės žvelgus, nėra 
jam ko “pavydėti,” nes juk 
prabaštėliai remia tik tai tą, 
iš ko jie gali pasipelnyti.

Be reikalo jie rugoja, jog 
aš kai kada užsistojęs už vie
tinę Tautinę parapiją. Asme
niniai man mažai apeina tiek 
Romos, tiek Tautinė, tačiau 
turiu pažymėti, jog vietinė 
Tautinė parapija remia kiek
vieną kilnų lietuvišką darbą, 
įskaitant ir Trans-atlantinį 
skridimą, už tai aš atiduodu 
jiems tinkamą kreditą.

Prabaštėliai yra susirūpinę 
“Dvasios šventos“ teikimu "ir 
didžiuojasi jos suteikimu vie
tiniams sandarokams.

Gaila, kad nedaugeliui tos 
šventosios dvasios tekliuvo, 
nes sandariečių visam Pitts- 
burghe teliko paprasta trai- 
cė, štai ji: J. Virbickas, P. 
Pikšris ir P. Pivarunas. Visi 
vyrai ambicingi, pretendentai 
į vadus, o kaimenės neturėda
mi prisiglaudė prie prabaš- 
čių globos, tačiau vargiai kuo 
šventoji dvasia jiems pagel
bės. Be reikalo prabaštėliai 
didžiuojasi sudarę su traice 
frontą surengimui įvairių lie
tuviškų paminėjimų, nes tie 
jų parengimai savo progra
momis primena tik Ž. Kalva
rijos atlaidus, kuriuose pra
baštėliai ’ peklomis gąsdina 
liaudį. Jų kalbėtojai viena ne
turi iškalbos, o antra nežino 
apie ką kalbėti; todėl visais 
budais stengiasi gauti nors ir 
nekošerną kalbėtoją iš pažan
giųjų tarpo, kad ir pažangią
ją publiką sutraukus. Tačiau 
tas jiems nesiseka. Pažangio
ji visuomenė kiekvienais me
tais rengia nepriklausomybės 
paminėjimus ir tie paminėji
mai sutraukia minias žmonių. 
Toks parengimas privalo įvy
kti ir 1935 m. vasario 16 die
ną. Reikia tikėtis, jog inicia
tyvą ims L. Mokslo Dr-ja, 
kuri savo kultūriniais darbais 
yra toli pralenkusi vietinius 
prabaščius, nors ir" ne būda
ma po šventosios dvasios glo
ba.

Prabaščius Vilimas giriasi 
savo ir kitų kunigužių išeitu 
mokslo stažu, pabrėždamas, 
jog«°N.” ir “P. N.” red. esą 
bemoksliai ir net nežiną savo 
gimtosios kalbos, o tai jis pa-

Visiems yra žinoma, jog 
“N.” redaktorius yra baigęs 
aukštuosius mokslus, žymus 
kalbėtojas ir žurnalistas. Sa
vęs aš negirsiu, tik turiu tiek 
pasakyti, jog jei aš Lietuvoje 
galėjau baigti 1925 m. šiau.ių 
Valstybinę Gimnaziją, lankyti 
Lietuvos Universitetą, dėstyti 
lietuvių kalbą ir literatūrą 
liaudies mokytojų kursuose 
ir redaguoti laikraštį, manau, 
jog aš esu kompetentingas ži
nojime savosios kalbos ir sa
vo išeitojo mokslo, apie tai 
savo antspaudą patvirtino ma
no mokslo dokumentus Ame
rikos konsulas Kaune ir tik 
tuo budu galėjau į šią šalį 
atvykti kaipo studentas įsto
jimui į šios šalies aukštąją 
mokyklą — Universitetą. Kas 
link minėtos korespondenci
jos tilpusios “P. N.** iš lapkr. 
9 d., aš nerašiau ir ir “Pitts- 
burgho Naujienų’’ pradedant 
rugpiučio mėnesiu nebetvar- 
kau (neberedaguoju).

Kalbant apie kpnigužių išsi
lavinimą galiu 
jie yra paprasti 
pusinteligenčiai, 
tūrius veiksmus
gadzinkas ir katekizmą, todėl 
butų jiems daug sveikiau ir 
naudingiau, kad ir skelbtų 
tai, apie ką jie išmano, prie
šingu atveju jie pasirodo esą 
niekas kitas, įcaip tik ubagai 
dvasioje.

' Vidurių Vaistai Kurie
Taipgi Nuvalo Odą

Valparaiso, Ind. Spalio 15.—Mano 
kaiminka, jauna mergina, skundėsi 
galvos skaudėjimu ir pučkais. Aš 
patariau jai pamėginti

TRINER’IO KARTŲJĮ
VYNĄ

suoti galėjo taipgi komitetas ir 
svečiai.

Sustiprinimui Lygos nutar
ta atsišaukti į draugijas laiš
kais ir siunčiant atstovus. 
Rinkta delegatai į visuotiną 
liet, lygos suvažiavimą, kuris 
bus Clcvelande. Nubalsuota 
patai (i, kad tai butų saukia- keletą savaičių ii atėjo man 
ma į Pittsburgbą. (padėkoti—Mrs. J. S.” Triner’io Kar-

nnvonrdnK I vitns Vnmi.'tuais VVnas išvalo jūsų kūną, pra- bios apygardos nygos Komi §aHnn nešvarumus, užkietėjimą vi- 
pirm. P. Nor- duriu, gazus ir galvos skaudėjimu, 

- - — todėl ir oda atsrija ir visi nučkai 
. Triner’io Kartusis Vynas

Lapkričio 25 d., po piet, įvy
to Pitlsburgli’c, Liet. Mokslo 
Draugystės svetainėje konfe
rencija Lietuvių Lygos prieš 
karą ir fašizmą. Delegatų bu- 
|a nuo šių draugijų: L. M. D.. 
Pittsburgh — J. Pociūnas ir 
1. D. Sliekas, A. Lclionis (ne

tetas išrinkta:
kus, vicc pirm. A. Žvirblis, ^nyksta.
JC’kr. J. Urbonas, ižd. A. Simo-* plačiai pagarsėjo per 45 metus. Gau- 
nnifk P Nimirn A Slinkimo 1 site Das visus vaistininkus. Jos. nams, 1 . kiaura, a. Mickiene, Trinf( ConM 13S3 So Ashl{lnd Ave< 
Ą. Norkiene. Ich:eago, 111.

Buvo raportas iš nacionalio 
\merikos lygos prieš k. ir faš. 
kongreso, neseniai įvykusio 
Cbicagoj. Buvę daugel dele
gatų visokių įsitikinimų, net 
ir nuo armijos ir kaikurių pa
rapijų. Svečias.

.ė, Wilmerding — M. Zapa- 
rackas; S. L. A. 28 kp., Mc- 
Kecs Rocks — K. Naujokas; 
S. L. A. 128 kp., Carnegie, Pa 
J. Žukauskas , A. P. L. A. kuo
jų šie delegatai: New Kens
ington — K. Šukys ir P. Povi-

Lapkričio 22 d. kriminalia
me teisme prasidėjo Andriaus 
Sakavičiaus bylos nagrinėji
mas. Sakavičius buvo kaltina
mas dėl išgėdinimo jaunos 
mergaitės, apie ką buvo savo 
laiku ir laikraščiuose rašyta.

Byla tęsėsi □ dienas ir prį- 
saikintųjų džiurininkų .nuo
sprendis buvo paskelbtas tik 
pirmadienį, lapkričio 26 d. 
Andrius Sakavičius buvo pri
pažintas kaltu dėl išgėdinimo 
mergaitės. Tačiau kaltinamo
jo advokatas pareikalavo 
naujo bylos nagrinėjimo, rem
damasis tuo, kad “džiurė” ne
supratusi ar ignoravusi teisėjo 
patvarkymą.

Mat, teisme nebuvę įrodyta, 
kad Sakavičius butų išgėdi
nęs minėtą mergaitę, ba pati 
mergaitė ir mergaitės motina 
liudijo, kad Sakavičius tik kė
sinosi ją išgėdinti ir nieko pa
vojingo jai nepadaręs. Todėl 
teisėjas, duodamas instrukli- 
jas “džiurei” prieš išnešimą 
nuosprendžio, patarė, 'kad 
“džiurė** gali apkaltinti ar iš
teisinti Sakavičių tik dėl kėsi
nimosi išgčdyti, bet ne dėl iš
gėdinimo.

Bet “džiurė** savo nuospren
dyje atrado Sakavičių kaltu 
dėl išgėdinimo ir pasielgė 
prieš teisėjo patvarkymą. Tai 
tokiu bildu skundėjo advoka
tas turi rinito pamato reika
lauti naujo bylos nagrinėjimo.

Teisėjas priėmė reikalavi
mą bylą iš naujo nagrinėti. 
Tačiau galutinas argumentas 
dėl naujo nagrinėjamo bylos, 
tur būt, bus‘tik kitais metais, 
kovo mėnesį. O tuo tarpu tei
sėjas susilaikė nuo paskelbi
mo bausmės. —Reporteris.

Eina gandų, kad generalinis 
pašto viršininkas James A. 
Farley, kuris taipjau yra de
mokratų partijos pirmininkas, 
neužilgo pasitrauksiąs iš savo 
vietos. Spėjama, kad- jo vietą 
užims dabartinis jo vyriausias 
pagelbininkas W. W. Howes 
(viršuj), Huron,. S. D., advoka
tas.
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Orda, Jonas Monskis ir Z. U 
monienc;
kp.) —Ig. Kazlauskas, A. Jan
kauskas; East Pgh. — A. Švie- 
žauskas; Pitlsb. Solio — P. 
Niauru, J. Bikinas; Braddock 
— Jur. Urbonas; Carnegie — 
J. Gatavcckas. A. P. L. A. Cen
tro delegatas J. Gasiunas.

L. Dari). Susivienijimo kuo
pų delegatai: 
Va.
New Kensington — J. čuplis.

ilJllJHl-N.IVd t

Keitimas į Skystą 
Liuosuotoją?būt, prieš tai irgi neprotestavo.

Mums labai buvo įdomu pa
matyti paveikslą “South of 
Scranton”, kuris parodoj yra 
laimėjęs pirmą dovaną. Apie 
jį esame skaitę ir girdėję vi
sokių nuomonių; vieni gyrė, 
kili pcJke. Mes pirm pamaty
mo nebuvome nusistatę nė vie
naip, nė antraip. Tačiau ap
žiurėjus paveikslą, visi sutiko
me, kad paskiriant pirmą do
vaną už “South of Sranton” 
nebuvo padaryta klaida, ba 
tai, musų akimis žiūrint, yra 
gražiausias kūrinys, kokį teko 
matyti visoj. parodoj. Nors 
iries neturėjome mažiausio su
pratimo, ką tas paveikslas 
reiškia, bet mums labai pati
ko paveikslo spalvos ir tech
nika.

Kitas dalykas, tai aš įdoma
vau pamatyti Sovietų Rusijos 
ir Lenkijos artistų kurinius. 
Tiek Sovietų Rusija, tiek Len
kija nedaug teturi savo ku
rinių. M I'' ,

Iš Sovietų kurinių man ge
riausiai patiko vaizdavimas šo 
kimo iš orlaivio; iš lenkų ma 
ne suįdomino Bronislovo Ja
montt-Joinanto kūrinys, kuris 
yra pavadintas “Old Houses 
in Wilno”. Paveiksle vaizduo
jama senojo Vilniaus pirmo
sios stubos. Kūrinys gražus, 
tik gaila, kad jisai yra išstaty
tas lenkų kuriniuose, o ne lie
tuvių. Lietuvos artistų kuri
nių visai ne nebuvo. Kas dėl 
to kaltas, tai ne' nežinau. Bet 
man rodos, kad tai negerai.

5. Bakanas.

— J. Stasevičia, A. Norkienė, 
A. Simonaitis; New Kensing
ton, Pa. — P. Kriščiūnas; 
Pittsburgb-Sobo — H. Sakavi- 
čia, A. Sliekicnč; McKees 
Rocks — J. Kvederas, J. Mi
liauskas. A. L. D. L. D. 4 ap
skričio — J. A. Kazlauskas. Iš 
Monongabela, Pa., J. Adomai
tis rinktas nuo A. L. D. L. D.

Pittsburgh, Pa

Garsinkitės Naujienose

PETER FE1N

MES PASIUNCIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAO’ŠYOMIS RATOMIS.

Aplankius Tarptautinę Dailės 
Parodą

j W W W ■ T»• ;: r’f1■ ! Kr " ’i' 1

Susi- 
apskričio

J. Milleris, sek- 
Ivanauskiute, iž-
K. Šimkūnas, or- 
— S. Bakanas;

Iš SLA. Darbuotės. — Lap
kričio 21 d. Lietuvos Sūnų 
svetainėje įvyko SLA. 3-čio 
apskričio komiteto ir komisi
jų narių susirinkimas, 
rinkime dalyvavo 
pirmininkas 
retore Ona 
dininkas — 
ganizatorius
parengimų komisijos nariai: 
P. Marmokas, A. Janulevi- 
čius ir J. Kizas. Kiti valdybos 
ir komisijų nariai neatvyko į 
susirinkimą.

Pirmiausiai buvo suvestos 
atskaitos iš buvusio apskri
čio baliaus, kuris įvyko lap
kričio 9 dieną LMD. svetainė
je. Suvedus atskaitas, pasiro
dė, kad paliaus rengimas da
vė nuostolių apie $15.

Paskui buvo nutarta šaukti 
metinį apskričio kuopų suva
žiavimą gruodžio 30 d. LMD. 
svetainėje. Posėdžiai prasidės 
pirmą valandą po pietų.

Taip pat buvo nutarta da 
pirm suvažiavimo šaukti viso 
komiteto susirinkimą gruodžio 
23 d. LMD. svetainėje. Komi
teto susirinkimas prasidės 2 
valandą po pietų. Bus aptar
ta rekomendacijų pateikimas 
apskričio suvažiavimui, kny
gų sutvarkymas ir kiti daly
kai.

Butų gerai, kad SLA. 40 kp. 
išpildytų savo prižadą suren-

Lapkričio 24 d. susitarėm 
keliese aplankyti tarptautinę 
dailės parodą, kuri randasi 
Carnegie Muziejaus Name.

■ Kol apėjom ir paviršutiniai 
apžiūrėjome parodą, jau jau
tėmės lyg ir pavargę. Mes ap
žiūrėjome tų ttrutų kurinius, 
kurie buvo parodoje išstatyti, 
ir darėme savotiškus komen
tarus. Vieniems patiko vie
nokie kuriniai, kitiems kito
kie. Musų draugės moterys 
piktinosi kai kurių europiečių 
artistų kuriniais, kur buvo iš
statytos moterys Ievos “rūbuo
se**. Bet vyrai, kiek teko pas
tebėti, prieš tai neprotestavo, 
ba tai dailės atžvilgiu esą vis
kas tvarkoj.

Buvo ir vyrų, išstatytų Ado
mo rūbuose, tačiaus man ne
teko girdėti, kad moterys prieš 
tai protestuotų. Vyrai, tur

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

BLUNDER 
BUST 
AND 
MIS

PMANTOM 
CLOUD QWICK, 

PKTKQ 
PBN/

A splendid cheese 
food for children

It epreada

toaats 
mėlis

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

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

swimming pool. - 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

LINCOLN’S FRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtines 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 bildu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir palys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine
s WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
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WISCONS1NAS jau turi nedarbo apdraudę
KUR GI TOS ATSKAITOS?

turinys seku

KAS YRA Spulka

SįK

STALINO BUDELIAI? DIRBA

būti di- 
kiekvienu

$8.00
4.00
2.00

$7.00
3.50

, ir pradedant su 
mokama nedarbo

organo 
buvo to 

. Savo 
kad

EnteTed ak Sėcond Oasė Matter 
Hardi Ith 1014 at the Post Office

Federales taupymo 
ir paskolų bendroves

redaktorius 
parengimo 
laikraštyje 
i Mariem

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujlėnų Ben
drovė ltM> S. Hėlsted SU Chicago, 
DL Telefonas Canal 8500.

NAUJIENOS
The Lithulfllafr Dali/ News

Published Daily Except Sunday by
The Uthuahian NėWs Pub.,'Co., Ine.

173d South Halsted Street
Telephofae CANal 8500

Subscription Ratas:
18.00 per year in Canada
$7.00 per yėar oulside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
30 per copy.

nėra.
atskaitų iš

ne ilgiau, kaip per 40 
pusę to, ką, jisai Uždirbdavo, bet

dėl to, kad sovietų fabrikams

, Jeigu žmogus ištraukia savo 
Sutaupąs begiu vienų metų jų 
{guldymo J spulkų, Iki spulka, 
sUgrąžindama jam sutaupąs te
moka tik pusę pripuolamų ant 
jo sumos nuošimčių arba divb 
dendų.

tikslui, tai rengėjai 
visuomenę atsiskai-

Harlem aero- 
rodos, butų 

ne tik “akme- 
paminklų. Ta- 
ir apie akmenį

1 salite padaryti pas 
’iYitis' pigiau ir geriau 
< negu kitur.
(Klausdami informaei- 
! jų; iš' kitu’ miestų' 

rašykite

RAIBUMAS IR JO VERTĖ 
GYDYME

“KULTŪRA” No. 10.
Tik ką atėjo is Lietuvos
Tai vienas įdomiausių Lietu 

Vos žurnalų.
šio numerio 

mas:
Autarkinis ūkis Lietuvoje — 

P. Kopustinskaš.
Ekonominės Lenkijos būklė 

ir ekonomine politika—D. Pum
putis.

Jurgis Baltrušaitis—S. Kara- 
Mūrza.

Apskrities miestas— Petras 
Cvirka.

Dujos—Stefan Faber.
Autoanalizė—Stasys Anglie- 

kas.
Aleksis Kivi—J. R.
Elektr<onų mikroskopas—A. 

Žvironas.
GALIMA GAUTI NAUJIE

NOSE—Kaina’ 45 Centai.

tos” dažnai yra labai aukštos, tai daugelyje vietų jos 
negalėjo būti išpildytos. Tuomet Stalinas pasiuntė te
nai žvalgybininkus ieškoti “kontr-revoliucijos” ir “sabo
tažo”. Na, ir jie, žinoma, surado. Kur tau nesuras, kuo
met diktatorius liepia! ’ -"į.

Univeršalis vaistas nuo visų bėdų bolševikiškam 
“rojuje” yra sušaudymas. Todėl dabar yra šaudomi Uz
bekistano ūkininkai 
trūksta vatos.
i Kada Amerikos pietinių valstijų plantacijose neg
rai vergai nedirbdavo kaip reikia, tai pono pastatytas 
užveizda kirsdavo jiems per galvą arba per / nugarą 
nagaika. O Rusijos komunistų valdžia, vietoje, nagaikos, 
Vartoja šautuvą. Teisingai sakė diktatorius Stalinas: 
“Mes kapitalistišką Ameriką; pavysime ir pralenksime.” 
Aišku, kad jau pralenkė!

Radi ūmo spinduliais gydoma 
sekančios ligos: vėžys, tumorai, 
liaukų ir odos tubercūlozas, 
odos neužgydomos žaizdos (va- 
lasninkas), karpos ir kai kurios 
rųšies apgamos (tamsiosios ap- 
gamos turi būti išplautos). 

Į Taipogi yra gydoma didelis 
kraujo plūdimas, mažakraujys
tė, įdegimas liaukų, narių ir tt.

Gydyme pavartoti radlumo 
spinduliai arba niton padaugi
na kraujo celeles, atskiria iš 
kraujo nuodingas rųgštie (utie 
acid) ir prašalina jas su išma
tomis. Spinduliai smarkiau vei
kia ant nesveikų kūno audinių, 
negu ant sveikųjų. Kraujagys
lės, žarnos oda ir lytines liau
kos lėngvai pasiduoda spindulių 
veikmei ir dėlto turi būt aty- 
džiai apsaugojama su gumos, 
švino, sidabro ar kitokiais pri
taikintais insuliatoriais. Spin
duliai, arba niton, mažiausiai 
veikia ant akių ir nervų diks-

Kaina už vartojimų radiumo 
yra nustatyta maždaug tokia: 
penki centai už vartojimų vie
no miligramo per vienų valan
dų. ‘ Kadangi gydymui reikalin
ga apie 100 miligramų radiu
mo, arba 100 milieurų spindu
lių, dujų (emanation or niton), 

i tų kiekį pavartojant vieną va
landų biis 100 kartų po 5c i= 
$5. Tų pačių dožų Vartojant 10 
valandų bus 10 kartų po $5 ar
ba' $60. Taigi pavartojus 24 
valahdas bus 24 kartus po $5 
arba $120 ir t. t. Iš ekonomi
nio atžvilgio radiumu gydymas 
pasirodo nepraktiškas. Bet ne
atsižvelgiant į radiumo vertę, 
višgi gydytojams prisieina re
komenduoti radiumų gydymui 
kai kurių rimtesnių ligų... Ne
žinodamas kur kreiptis, ligonis 
kartais bereikalingai brangiai 
užmoka už gydymų radiumu. 
žinant jo kainų ir kur kreiptis, 
galima ligoniui išlaidas suma
žinti. Radiumo kaina priklauso 
nuo to, kiek miligramų ir kiek 
valandų jis yra vartojamas.

giau nei metus, .bet trumpiau 
kaip tris metus, tai spulka iš
moka* jam tris ketvirtadalius 
priklausančių nuošimčių arba 
dividendų.

Pagalios, jeigu asmuoj ištrau
kia savo siltkupas po to, kai 
jos išbūva spulkoj tris mctUs 
ar ilgesnį laikų, tai jis gautia 
priklausančiu^ jam nuošimčius 
arba dividendus pilnai.

Iš to, kas pasakyta aukščiau, 
galima suprasti, kad federalė 
spulka mėgina duoti aukštes
nius dividendus tiems, kurie 
taupina reguliariškiau ir kurie 
laikos spulkoj ilgiau.

Kokias paskolas federalė 
spulka duoda

Kaip jau buvo minėta pirmes- 
niame straipsny, f ėderalė spul
ka duoda paskolas 50 mylių ap
linkumoj nuo savo buveinės.

Federalė spulka duoda pasko
lasant namų nė didesnių, kaip 
keturių šeimynų’ gyvenamo na* 
mo a?ba gyvenamo namo ir biz
nio kartu.

Paskolos neprivalo 
dėsričsį kaip 
atveju*

Kitas gi yra toks: morgičius 
pasilieka tokia s u m a, kokia bu
vo padarytas; tačiau skolinin
kas užsirašo šėi*ų spulkoj tokia 
suma, kokių gavo namui įsigyti. 
Kai šiė jo šėrai pribręs, jų ver
tė padengs morgičiij. Supranta
ma, skolininko mokami šėrai 
neša jam nuošimčius.

Federalių spulkų vedėjai j
Federales spulkos darbuotės 

taktiką nusako direktorių tary
ba. Ji susidaro ne mažiau kaip 
Iš penkių asmenų ir ne daugiau 
kaip iš penkiolikos.

Valdžios atstovai, kurių ži
nioj yra federalių spulkų orgar 
nizavimas, pataria rinkti į di
rektorius žinomus, švarius žmo
nes, kad dėka to spulka įgytų 
juo greičiau visos apielinkės 
gyventojų pasitikėjimą.

Jau greit bus keturi mėne
siai, kai “Draugas” su Dariaus 
ir Girėno fondo komitetu ren
gė triukšmingų jomark’ų Har- 
leni aerodrome. To parengimo 
tikslas buvo pakenkti Lietuvių 
Dienai pasaulio* parodoje, ir kad 
publikų butų lengvinus apmul
kinti, tai tas jomarkas Harlem 
aerodrome buvo irgi vadinamas 
“lietuvių diena”. Buvo skelbia
ma, be to, kad visas pelnas ei
siąs Dariaus-Girėno paminklui.

Bet kodėl iki šiol iš to paren
gimo neišduodama atskaitos?

Jeigu buvo garsinamų, kad 
uždarbis bus paskirtas visuo
meniškam 
turi prieš

Šiais laikaii jokio bhfrio Įh)O* 
ni be rėkiamos' negati gyOud- 
th Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nUolatibis, kasdieninis 
skelbikas gali patraukti didėt* 
nį klijentą skaičių.

Amerikos įmonei getai
pranta, kad be geros reklamos 
rfeapseisl; Ktio daugiau tik- 
lumdojieriį tuo fmiu sekusi.

Rėkiama, kuri atitekama duo
dant skelbimus į; laikrailius, 
visuomet" apsimoka.

Kas garsinasi' "Naujienctte", 
tii visuomet turi naudos.

Pirmutinė valstija, kuri įvedė darbininkų apdrau
dę nuo nedarbo, yra* Wiscbnsin. įstatymas tuo reikalu 
įėjo į galią šių metų liepos mėn. 1 
liepos 1 diena ateinančių metų bus 
pašalpos bedarbiams iš tam tikrų fondų, kurie dabar 
yra sudaromi.

Apdtaudoš fondai Wisconsine yra dvejopos rųšies: 
valstija* ir darbdavių. Kiekvienas darbdavys, kuris 
samdo1 ne mažiau, kaip 10 darbininkų, turi mokėti 2 
nuošimčiir to* sumos, kurią jie išmoka algomis. Bet 
darbdavys gali arba duoti tuos mokesnius į valstijos 
apdraudos fondą, arba pats sudaryti tam tikrą rezervą 
(atsargą) bedarbių pašalpoms.

Bedarbis galės gauti pašalpą iš apdraudos fondo, 
jeigu jis bus išgyvenęs valstijoje ne mažiau, kaip dve-

Nuo rugpiučio 5 d. iki dabar 
praėjo jau kuon© keturi mėne
siai. Laiko buvo pakankamai 
atskaitų padaryti ir paskelbti.

Tų pačių tugpiučio 5 dienų 
buvo surengta Lietuvių Diena 
pasaulio parodoje. Nors jos 
tikslas nebuvo sukelti pinigų 
kokiam nbrs tikslui, bet Lietu-1 
vių Dienos komitetas išdavė' 
pilnų atskaitų, ir jau koki dti1 
mėnesiai, kai paskelbė jų spau
doje. Tai kodėl gi p. šimutis 
neprisirengia su atskaitos pa
skelbimu ?

Kur yra tie keturi ar penki 
tūkstančiai dolerių pelno, kurį 
sulig “Draugo” paduotomis 
skaitlinėmis apie atsilankiusių 
publikų turėjo komitetas už
dirbti? Ar tie pinigai .yra ati
duoti Dariaus-Girėno fondui?

Jeigu fondas juos gavo, tai 
kodėl jisai apie 'tai nieko ne
praneša publikai? Per kelis 
mėnesius iš to fondo jokių at
skaitų nematyti. Prieš kiek lai
ko jo “bustytojai” pranešė 
spaudoje, kad fondas ketinąs 
netrukus dėti “kertinį akme
nį” Dariaus ir Girėno pamink
lui. Už tuos tuksiančius dole
rių, kurie turėjo būt uždirbti 
“milžiniškamė 
dromo kermošiuje, 
galima nupirkti 
nį”, bet ir visų 
čiaus dabar jau 
kalbos nutilo,

O atskaitų visai
šimutis neduoda 

rugpiučio 5 d; parengimo, o pa
minklo fondas, kurį Marijonai 
vartoja, kaipo savo propagan
dos įrankį, neskelbia jokių at
skaitų. Tai atrodo, lyg kokia 
tylėjimo konspiracija.

, Fondo kopiitetininkai, tur 
būt, bijo diskredituoti Marijonų 
organų, kuris tiek primelavo, 
kad dabar pats nebežino, kaip 
iš savo melagysčių išsikivink- 
liuoti.

yra nevartojamas medicinoje, 
tik būna vartojamas jų kriš
tolines druskos, svarbiausiai 
radiumo bromidas. . Radiumo 
dujos, arba spinduliai, (ema
nation or niton) tai yra gam
iną spinduliai laboratorijose 
su tam tikrais aparatais su
renkami į mažytes stiklines 
trubeles, atsargiai saikuojami 
dozose yra taipgi vartojami 
gydymui pavojingų ligų. Gy
dytojas su auksine adata į- 
smeilcih keliose vietose į žaiz-1 
dų ir per keliolikų* valandų 
spinduliai sunaikina gyvybei 
pavojingų ligų. RadiumO spin
duliai yra vartojami gydymo 
vidurių ligų. Gamina spindu
liai būna ištirpomi vandeny
je, alyvoje ar kitokiam skys
time ir atsaikuojamomis do
nomis duodami ligoniui gerti. 
Tų patį skystimų galima įlei
sti po oda į skaudamus na
rius. Kažkurias odos ligas gy
do maudynėmis. Taipogi bū
na priruošiami tam tikri in- 
daU inlial^torium, kur įleid- 
žiąhia radiumo kvėpavimui. 
Bet pastarieji ' budai, dėl jų 
neparankumo, yra mažai var
tojami. \

Medicinoje, radiumo kiekis, 
arba doza, yra saikuojami mik- 
rOgramais (viena tūkstantinė 
dalis gramo), o radiumo spin
duliai mikTocurais (viena tūks
tantinė dalis metro), Kadangi

Marijonų 
p. šimutis 
pirmininkas 
jisai bubnijo 
aerodromų rugpiučio 5 d. bu
vo susirinkę* 20,000 žmonių. 
Įžangos buvo imama po 25 cen
tus nuo asmens. Taigi turėjo 
įplaukti vien tik iš įžangos ko
ki 5,000 dolerių.

Be to, tame 
planuotam ir 
rengime buvo 
ulus, šnapsas, 
mas ir

(Tęsinys) 
i

Ištraukimus sutaupą iš 
federales spulkos

Fodėralėj spulkoj, kaip ir ki
tose sutaupoma įstaigose, gali 
pasitaikyti; kad taupyto j ui yra 
reikalas pakeisti savo Šerus į 
pinigus. Tokiame atsitikime jis 
paduoda spulkai aplikacijų 30 
dienų pirm ištraukimo, kad 
jam išmokėtų dalį ar Visų jo 
sūtaupų sttmų. Ir bendrovė 
(spulka) išmoka tokioj sėkmėj, 
kbkioj kalbamo žmogaus, apli
kacija paduota tapo kitų ištrau* 
kimo aplikacijų tarpe, jeigu 
spulka turi reikalaujamus fbn-

Pašalpos formoje jisai gaus 
savaičių per metus 
ne daugiau, kaip $10, ir ne mažiau, kaip $5. Pašalpos 
mokėjimas prasidės už dviejų savaičių po darbo nete
kimo.

Yra da ir kitokių taisyklių tame nedarbo apdrau
dos įstatyme, bet čia užimtų perdaug* vietos jas visas 
aiškinti. Mums čia rūpėjo tik bendrais bruožais apibu
dinti šitą naują socialinę reformą^ įvykintą pažangiau
siame Amerikos šteite* Ji anaiptol nėra tobula> bet ji 
yra reikšminga tuo, kad ji yra pirmutinė tos rųšies re
forma šiame krašte. Wisconsinas pralenkė kitas valsti
jas, be abejonėj, dėLtU^kad jame nuo; seniai turi labai 
didelės įtakos socialistai.

Ilga socialistų kova dėl socialinio teisingumo jau 
atnešė Užčiuopiamų vaisiui Wišconsino valstijoje. Kaip 
sakoma, ledas yra pralaužtas. Panašus darbininkų ap
saugos įstatymai turės būt, neilgai trukus, priimti ir 
kitose valstijose* Nedarbo apdraudos klausimą svars
tys ir ateinančioji kongreso sesija. Numatoma, kad tai 
bus bene svarbiausias dalykas tos sesijos darbuose.

Taigi ir Amerika žengia į tą kelią, kuriuo senesnie
ji pramonės kraštai pradėjo, eiti pirmiau, žengia nedrą
sia^ palengva, bet visgi nestovi vietoje. Individualistiš
kas (“amerikoniškas0) kapitalizmas baigia atgyventi 
savo amžių* Tai nereiškia, kad ir pats kapitalizmo pa
grindas bus tuojaus apverstas aukštyn kojomis; jisai 
da yra perdaug stiprus, kad urnai galėtų būti sugriau
tas. Ir juk dar nėra organizuotos sąmoningos jėgos, ku* 
ri stengtų iš pamatų perorganizuoti visą? ekonominį šio 
krašto gyvenimą. Bet kapitalizmas, kuriam visuomenė 
uždeda pareigą maitinti darbininkus ne tik tada, kada 
jie dirba, bet ir tada, kada jie netenka uždarbio, jau 
yra? žymiai skirtingas dalykas nuo tos sistemos, kurioje 
j dhrbo žmogų žiūrima tik kaip į išnaudojimo įrankį.

Kai dirbančios masės bus apsaugotos nuo bado pa
vojau*; tai* jos turės daug daugiau energijos ir pasiry
žimo kovoti dėl geresnės ateities;

Marijonų su- 
išgarsintam pa- 

pardavinėjama 
kendės, aiskry- 

kitoki dalykai. Jeigu 
dviejų dešimčių tūkstančių žmo
nių minia nuo ryto iki vakaro 
gėrė ir valgė ir visokius “tink- 
sus” pirko ant tos intencijos, 
kad pelnas eis Dariaus-Girėno 
paminklui, tai iš šito biznio tu
rėjo būt irgi uždirbta nemaža 
suma pinigų.

Kas gi su tais uždarbiais pa
sidarė? Kodėl Marijonų orga
nas nepaskelbia atskaitos?

15 nuošimčių viso federales kiekvienu duoklių mokėjimu, dėlto jų dozos būna mažos, 
spulkos turto gali būti inVes- 
tuota į kitokių, negu ankščiau 
pažymėtų, real estaite savastį.

Paskolos' neprivalo būti di
desnės kaip 75 nuošimčiai įkai
nuotos vertes gyvenamo namo 
arba gyvenamo namo su bizniu. 
Paskolos neprivalo būti dides
nės kaip 50 nuošimčių įkainuo
tos vertės, kai jos yra duoda
mos kitokioms' real estate rū
šims.

Kokių tik savo turto dalį no
ri, federalė spulka gali inves
tuoti į Jungtinių Valstybių ob
ligacijas arba Federal Home 
Loan Bank bonus arba stakus.

Išmokėjimas tttorgičių
Morgičiai, kuriuos padarė fe

deralė spulka, gali būti išmo
kami dviem budais. Vienas jų 
tai tiesioginis numokėjimas su
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Bonų pardavėjas Gterald <P. MacGuire (kairėj), kuris va
dovavo fašistų suokalbiui nuversti Amerikos valdžių ir įsteigti 
fašistinę diktatūrų. Jis siūle, kad gert. Btitler suorganizuotų 
500,000 ex-kareivių ąrmiję ir su ja'užimtų Washingtonų. Wall 
strytis tam tikslui, pasak MacGuire, galės judėti $3,000,006, 
ar daugiau, jei bus reikalas
Marke, kuris bandė nuginčyti gen. Butler kaltinimus, bet visgi 
nė MacGuire, nė jo advokatas negalėjo išaiškinti didelių pini
ginių- MacGuire apyvartų ir kam jis tuos pinigus sunaudojo.

Rašo A. Yuska, M. D., 
Chicago j e 
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Radiumo spinduliai eina be 
veik tokiu greitumu, kaip ir 
šviesa'ir turi neapsakomų jėgų, 
arba energijų. Tyrinėtojai yra 
apskaičiavę, kad, jei turėtų vie
nų tonų radiumo ir galėtų su
valdyti jo spindulius, tai jų jė
ga butų tokia didelė, jog di- 
džiausį laivų galėtų- varyti 15 
mylių į valandų per 30 mėtų.

Radiumo spindeliai, paghl jų 
bangų ilgumo ir greitumo, yra 
padalinti į keliolikų rūšių ir jie 
pavahlinti grekiškų raidžių var
dais: alpha, beta ir t. t. AlpĮįį 
ir beta spinduliai, dėl' jų kenks
mingumo, nėra vartojami medi
cinoje. Jų spindulių bangos bū
na didesnes už kitas,' tai jos 
nepersikošia per daugelį metų, 
tokiu budū jos pasilieka metali
nės trubelės sienose, kur radiu- 
mas yra laikomas. Gamma 
spinduliai yra daug mažesni ir 
greitesni. Tai jie lengvai per
eina pęr tani'tikro storumo me
talinę trubelę, palikdami kitos 
rųšies spindulius. Gamma spin
duliai, patyrusių gydytojų at
sargiai vartojami, būna nau
dingi gydymui daug pavojin
gų ligų* Patsai radiumas irgi Vadiumb spinduliai yra galingi,

Nė iš viehbs šalie* neateina tiek daug žinių apie 
žmonių galabijimą, kiek iš komunistų valdomos Rusi
jos. Štai, telegrama iš Maskvos praneša, kad šį mėnesį 
tik per dvi savaites, nuo lapkričio 9 iki 22, buvo sušau
dyta arba nuteista sušaudyti 29 ūkininkai Uzbekistano 
distHkte (Sibire) už tai, kad jie trukdę vatos ėihitną 
nuo laulių.,.

Tame distrikte’ (bolševikai apkrikštino jį net “res
publika”) sovietų valdžia augina vatą> kad* jos nereikė
tų importuoti ruelįi audiino fabfikains iš užsienių/ Per
kant vatą Amerikoje, tektų mokėti už ją auksu* o aukso 
Maskva* turi labai mažai ; ji voš ištenka jo apmokėti 
algas komintemo agentams svetimose šalyse. Taigi Ūz- 
bekistahe tapo įsteigtos didelės vatos plhhtacijo* (dva
rai), ir tos srities gyventojai buvo- į jas suvaryti dirb
ti, — .panašiai, kaip negrai Amerikos pietinėse. valsti* 
jose.,

Sovietų* valdžia paskyrė kiekvienai apygardai tam 
tikręr vatos- “kvotą”, t y. kiek vatos kiekviena jų turi Jeiįu jis ištraukia 
užauginti ir pirstatyti valdžiai. Bet kadangi tos “kvo- taupas, r* “
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/J streikų lauko.

Pas mus, kaip ir visur kitur, 
darbininkams pasitaiko turėti 
nesusipratimų su kompanijo
mis. Kadangi dabartiniais 
laikais unijos gali liuosai vei
kti, tai ir darbininkai pasida
rė kovingesni. Jie rašosi į 
unijas ir reikalauja darbo są
lygų pagerinimo. Kada kurio
je nors dirbtuvėje didesnė 
darbininkų pusė susirašo į 
uniją, tai jie tuoj pareika
lauja savo organizacijos pri
pažinimo. Suprantamas daly
kas, kad kompanijos visais 
galimais budais priešinasi uni
jų pripažinimui. Tokių kom
panijų, kurios be kovos pri
pažįsta darbininkams teisę 
organizuotis, labai nedaug tė
ra.

Kada geruoju negalima 
sitaikyti, tai darbininkai 
prastai skelbia streiką, 
streiko laiku kompanijos 
gali gauti streiklaužių, tai 
priverstos yra skaitytis

su
pa- 
Jci 
ne
jos 
su

nepraleidžia nei vieno sekma
dienio, kad neaplankytų baž
nyčios* Bet tai jam nekliudo 
lošti išdaviko rolę ir eiti prieš 
savo draugų darbininkų rei
kalus.

Aš noriu lietuviams darbi
ninkams, kurie dirba Wirc 
Spring kompanijoje, štai ką 
priminti: .slteiklaužiavimas
užtrauks dėmę ne tik ant jų, 
bet ir ant jų vaikų. Skebų 
juk niekas nemėgsta. Tad ir 
skebų vaikams per ilgą laiką 
bus prikaišiojama; kad jų tė
vai buvo streiklaužiai.

Taip, į skobus darbininkai 
su panieka žiuri. Ir tai visai 
naturališkas dalykas: skebai 
yra aršiausi priešai darbinin
kų judėjime.

Tad, lietuviai darbininkai, 
nebūkime išdavikai! Kovokim 
už darbininkų 
tuo pačiu mes 
tik kitiems, bet 
nę ateitį!

reikalus, nes 
iškovosime ne 
ir sau švieses-

Detroit, Mieli

Mig

w

Ko p-ia Budvidienė nori?

Prezidentas Rooseveltas su savo žmona ir palydovais, kely j savo “mažąjį baltąjį namą’’ Warm 
Springs, Ga., vyksta apžiūrėti labai plačius Viešųjų dhrbų projektus Tennessee upės klony, ku
rio išvystymui valdžia mano išleisti daug pinigų, stato daugelį tvenkinių pašalinimui pragaištin
gų potvynių ir gaminimui pigios elektros.

kruvinų susirėmimų, 
susirėmimuose kai ku- 

pasitaiko ir gyvastį pra-

streikuojančius 
grįžti į darbą. Ir 

jiems pasisekė 
kurie streikieriai,

Tačiau toli gražu nevisuo- 
met streikas ramiai pasibai
gia. Daugumoje atsitikimų 
kompanijoms pasiseka gauti 
streiklaužių. Tada jau itovo 
pasidaro aštri ir dažnai veda 
prie 
Tuose 
rietns 
rasti.

Šiuo laiku mes turime vie
ną didesnį streiką Clevclan- 
de. Streikuoja Wire Spring 
kompanijos darbininkai, ku
rie susirašė į IWW. uniją. 
Tai nėra jauna unija. Per kai 
kurį laiką* ji buvo apmirusi, 
bet pastaruoju laiku ji pradė
jo gana smarkiai Veikti. Neži
nau, kaip kitur, bet pas mus 
ji turi neblogą pasisekimą.

Taigi, kai nemažas skaičius 
darbininkų sU|irašė į uniją, 
tai kompanijai buvo įteiktas 
reikalavimas tą organizaciją 
pripažinti. Kompanija griežtai 
atsisakė 'reikalavimą paten
kinti. žinoma, darbininkams 
nebeliko nieko kito daryti, 
kaip tik paskelbti streiką.

Kiltis streikui, kompanija 
pradėjo visur žvejoti streik
laužių. Pasirodė, jog jų nėra 
lengva gauti iš kitur. Tąsyk 
visokie bosai ir boseliai ėmė 
prikalbinėti 
darbininkus 
šiaudhdtišių 
gauti; Kai
kurie jau buvo įstoję į uniją, 
grįžo į dirbtuvę skebauti. Va* 
dinasi, parsidavė, kaip tas 
Judošius už tris dešimts gra
šių. Parsidavėlių skaičiuje ran 
dasi 'ir apie desetkas lietuvių.

.Jie dabar bijosi net' savo 
.'skalįbinių^ kuriuos dėvi* ant 
nugaros; Bijosi išeiti ir iš na
mų, kad: nesustikus su strei
kininkais.

Tie skebai tikrai užsitar
nauja pasmerkimo. Jų pasiel
gimą jokiu budu negalima pa
teisinti. Suprantamas dąiktas. 
kad kiekvienas musų nori? tu
rėti didesnį duonos kąsnį. 
Tam juk ir kova vedama. O 
kada kova paskelbta, tai vi
siems reikia laikytis vienybės. 
Visi už vieną, vienas už visus, 
—tik tbkiu budu mes galime 
tikėlis savo būklę pagerinti. 
Kitos išeities nėra.

Skcbavimas sukelia darbi* 
įlinkuose neapykantą, veda 
prie tarpusavinės kovos. Ske- 
bavimo vaisiai jau pasireiškė: 
Kazys Šneideris tapo* pusėti
nai apkultas, daugeliui langui 
išdaužyti, vaikučiai išgąsdin
ta, šeinius pastatyto paniekai*

Tai vis nemalonios streik- 
Ihužiavimo pasėkos. Blogiau
sias dalykas yra tas, kadJ ske
bauti eina tokie darbininkui, 
kuriuos badhs neverčia tat da
ryli. Aš pažįstu vieną; lietuvį, 
Ribai gerą kataliką, kuris su
sidėjo su skebais. Jis, tur bhtį

“Naujienų” No. 270 p-ia F. 
Budvidienė verkšlena, kam V. 
Karpšlys parašęs laišką SLA. 
352 kuopai. Esą tame laiške da
roma priekaištų, kad Budvidie- 
nės paskelbtas “Tėvynėje” ra
portas nėra teisingas.

Toliau ji sako, kad Karpšlio 
priekaištas yra melas; kad “Tė
vynėje” paskelbtas raportas 
esąs teisingas ligi iotos; kad 
Karpšlys rengimo komisijai ne
priklausė, jos susirinkimuose 
nedalyvavo ir negirdėjo, kas 
ten-buvo tariama; kad raporto 
nekritikavo nei vienas komisi
jos narys ir t. t.

Well, jos raportb nekritikuo
ja nei Karpšlys ir nieko nežino, 
ar jis tikslus, ar ne. Dėliai to 
juk ir jokių priekaištų? Budvi* 
dienei nebuvo padaryta. Todėl 
kam bereikalingai sielotis ?

“Tėvynės” No. 39 p-ia Budi 
vidienė parašė ilgą raportą, ku
ris užėmė net keturias skiltis. 
Iš viso to ilgo raporto išvada 
pasidarė labai trumpa. Būtent, 
kad šeiminiai parengimai pelho 
davė $315. (Bet jeigu bilos ne
išmokėtos, tai tų $315 negalima 
vadinti pelnu. Tai greičiausiai 
bus įplaukos). Išmokėjus visas 
bilus, sako Budvidienė, gryno 
pelno liko $30. Toliau priduria, 
jog grynas pelnas tapo paskirs
tytas visoms trims kuopoms, 
kurios prie seimo rengimo pri
sidėjo. Po $10 buvę’ išmokėta 
SLA. 2(XV kuopos pirmininkui 
ir SLA. 21 kuopos sekretoriui. 
Tos dvi kuopos ir priminusios 
raportų. Raportą nepriėmė tik 
352 kuopa;

Turiu pasakyti, jog Budvidie- 
nes pasakymas, kad 200 kuopa 
priėmė raportą su $10, ir pri
vertė Karpšlj parašyti 352 kuo
pai laišką. O tai todėl, kad 200 
kuopa tokio raporto nepriėmė 
ir jo nesvarstė. Pirmininkas 
kantu su komisija pridavė ne 
$10, o $70. Įteikdamas tuos pi
nigus kuopai, jis pareiškė, jog 
tai trečia dalis pelno nuo šei
minių parengimų. Kuopa tą ra* 
portą su $70 priėmė net su 
gyrimu.

Tai ir viskas. Tad’ kur 
tos Karpšlio priekaištas ir 
teisingas užmetimas?

Žinoma, Budvidienė rašo
ką komisija nutarė. Bet juk ko
misijos nutarimus kuopos turi 
teisę priimti arba atmesti; Ir 
jeigu atmeta, tai komisija’ tori* 
su tuo sutikti, o ne rūstauti*

Vihcas Karpšlys, 
200 kuopos sekr.

“LITUANICOS II" 
AUKOTOJI! SARAŠAS

NEW YORK
Albany
Rinkėja: Elena Grigaitienė
$2 auka

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas
50 centų aukos

Ona Tiškienė, Juoze puta Ya- 
kaitienė.
25 centų aukos

Julie Jodienė, Ona Bernotai- 
Jenė.

Viso .... ......... z....... .
Amsterdam
!linkėjus: J; A.. SKuhskis
25 centų aukos

Vincas Burimauskas, Stasius 
3urimauskas, Vytautas Buri- 
mauskas, Katrina Buriinauskas, 
Anthony Ligmalis, Juozas Lig- 
malis, Antanas Liberis.

Viso ........ ............'.......$1.75
Blnghamilon
Rinkėjai: P. Rakauskas, K. 
••IU Albumas ir M, Urbas 
$5 aukos

A; L. T.' Sandaros. 64 kuopa, 
Draugystė Marijos Magdclenos. 
$2' aukos

Leonas ■ Kleiva, ■■ Vincas Kazė
nas, Anastazija Judikevičienč, 
Antanas Gindrėnas, Juozas 
Skrebis, Antanas Alinauskas, 
Pranas Kizis; Pranas žiburys, 
Edi Gormari, Pranas Baltriu- 
nas, Adomas Sloveckis, Frank 
DeSte.

$3.50

Petras

$42.00

J. Zda-

'<-wrr

pa

čia
ne-

tai,

menas, Kostantas Nedzinskas, 
Nabartas Kabazinckas, A. Ma
sionis, F.' Petrulis.
25 centų aukos

J. Peleckis, M. Rekežius, A. 
Yekštonis, A. Ceplekas, J. Oko 
lowich.

Viso ........................
Glėndale, L. I.
Rinkėjas: P. W. Shalins
$3 auka P. W. Shalins
$2 aukos

Pėter AVilčinskos, A. Daukan
tas,
$1 aukos

Charles Sidabrą, Jr., Joseph 
Zdanawyče, Paul1 Yesevvyče.

$69.50

50 centų auka Charles Sidabrą.
Viso ...................... $10.60

Great Neck
Rinkėjas: Jonas Yogis 
$2 auka5 Jbnas Yogis. 
$1 auka Adomas Vinitškas. 
50 centų aukos

S. Kilinski, S. Majauski, Ma
rė Yogienė.
25 centų aukos

Petras Yogis, Simanas Yogis, 
Anna Yogis, Johnny Yogis, Jr. 
Mary Yogiute.

Viso $5.75

Pirkite savo apielinkes 
krautav&e

Chicagos Trečias
TAUTŲ KARNAVALAS

Linksmybes, įvairios spalvos, šokiai ir muzika iš už 
jurų ir marių dabar atvaizduojami didžiausiuose 
Chicagos Tautų Karnavaluose kurie dabar atsibuna 
visame mieste.

John Yuknis, Walter Zabiela- 
kis, Jacob Okolowich, Paul Pau
lauskas; Jacob Mackevičius, 
Peter J; šlapikas, Peter Svetka, 
B. Waichaitis, 
$1 aukos

M. Markūnas, Mrs; A. Janu- 
škaitiene, A. Januškaitis, Anta
nas Bazaras, Julius Laurynai- 
jtiSj Petras Matonis, r Antanas 
Razminas,- Simonas Cerebejus, 
Jonas Meškis, Petras Bagovi- 
nas, Julius Karsokas,. Jonas 
Lasis, Frank Yocis*
$1.25 nuo Jacob Mockevich.
50 centų aukos’

Antaniną Kinitięnč; Jonas Ši-

;$1 aukos
Joųas Jusbainis, Juozas Gir- 

nis, Jonas Ališauskas.
50 centų aukos

Alfonsas Marčinška, 
Mainionis.
25 centų aukos

Jonas Lukas, M. Maldarkiutė, 
S. Skrebinto, Jonas Prūsas, 
Pranas Indulis, Vladas Klimas, 
Veronika Knizikevičiutė, Aga- 
tha D. Maslauskaitė, Mary 
Blinkevičiutė, Martinas Varku- 
lis, Petras Girnis, Juozas DroB- 
lis, William Walluk, Juozas Mi- 
kelionis, Juozas Kazlauskas, Ka
zimieras Staniųlys,

Viso .................... .
Brooklyn ‘
Rinkėjai: A. Brazdonis, 
navičius, C. Sidabrą,
Pejtrikia ir F. Vokietaitis. 
$2 aukos

Juozas Ambraziejus, Stanley 
Kiiapp, C. Sidabrą.
$1.50 aukos' '■

A. Ja Stalonas, P. Yesevyče. 
$1.20 auka Peter Vilčinskas. • 
$1 auka C. Sidabrą.
75 centų auka ■
' Juozapas Zdanavičius.
25 centų aukos

Antanas Žilinskas, Petras Ke*- 
sėlis, M.< Knivickas, Laurinas 
Kapsuk, Antanas Brazdonis, 
Petronėlė VyžliaiiskienČ, Ohh 
Buyanskiene, Juozapas Buyau-: 
skas. ,
$2.50 surinko Dr. A. Petriką.

Viso .........  $17,74^
Buffalo
Rinkėjas: Ov White

Surinkta aukų viso .... $2.'5O 
Easthampton, L. I.
RinkėjasJ. Duoba
$1 auka J; Stank
25 centų aukos

J. Senkus, J. Ambrazevičia, 
P. žilius, A. Barzdis.

Viso ....
East’ Wliitb Plaitts
Rinkėjas: S. Seniškevičius
$3 auka i. Barauskas
$2 aukos

V. Žukas, S. Seniškevičius.
Viso .................   $^0b

Francis
Phfladelphijc® advokatas, kuris 
tapo paskirtas pirmininku Na- 
eionalčs Darbo Santikių tary
bos, vieton pasitraukusio Lloyd 
K. Garrisoh, kuris stikryžo eiti 
pareigas teisių skyriaus dekano 
WiBconsino universitete.

Far Rockway
Rinkėjas: S. A. Cibulskis

Surinkta aukų viso .... $2.50
Maspeth, L. L
Rinkėjai: F. Pfettuiiš, JI Mbcke- 
Vkh, J: Okoto.wicli, W. Zabielš- 
kis ir B. AVaicKaitis
$10 aukos

Dr. ŠV. Vincento, Lithuanian 
Citizen Cliib of Maspelh..
$5 auka

Lithuanian
Maspeth.
$2; aukos ' .

< SEA‘ 250 kuopa; Aleksas Na
vickas, Mike1 BiidSnas; Jbnas 
Martin, Dominlėk A. Konen,

Auditorium

DIDELIS FINALE

DAILY

įžanga 50c. ir $1 
Bakso Sėdynes $L50 

(Tikietai parsiduos nuo 
Gruodžio 3 d;)
NEWS KUR TEL- 
TAUTŲ VAKARUS

FINALE KURIS

CHICAGO^ STADIUM 
šėšthdienj Gruodžio 15 

8 vai. vakare 
SKAITYKITE CHICAGO
PA APRAŠYMAI APIE ĮVAIRIŲ 
IR APIE VISŲ TAUTŲ GRAND 
ĮVYKS GRUODŽIO 15 DIENĄ.

Rengia
CHICAGOS TAUTINES GRUPES

ir

THE CHICAGO DAILY NEWS

arbus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus*
Plakatus

Atsišaukimus
Lapelius1
Korteles.
Programus
Tikietus

Vieitanes' Kortelės 
Vestuvėms1 Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai', ete.

ir jų VedaifloB- Knygos' yraDr&ngijoms Konstitucijos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakyt™ 
teip'kaip1 jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvi- 
kais antgaiviais.

1739 South Halsted Street,



Naujienos” Basket 
bąli Tournament

J. F. Eudeikis Enters 
Team in Tournament

to win this meet and are not 
merely mincing words. They 
mean business.

Mr. Žukas or Mr. Vaivada 
by calling Canal 8500.

DO NOT DELAY. DO IT 
N0W!

Rules and Regula- 
tions of the 
Tournament

One of the prominent Lith
uanian undertakers J. F. Eu
deikis of 4605-07 S. Hermitage 
avenue is out to steal the show 
of the Naujienos basketball 
tournament.

He entered a team in the 
meet that is to do honor to 
their sponsor. The team is the 
Eudeikis* Rlue Ribbcn Boiosters 
and will be led by a luminary 
of the game, John Viskant.

Many other Teams enter 
Meet

Among the teams that re-
cently entered the basketball blanks may štili do SO to- 
mect are the Banners A. C., 
Atlantic Villagers, Washington 
Athletic Club and The Blues 
from Brighton IPark.

To combine the statements

So — while the team will be 
seraping over the honors the 
spectators are sure of witness- 
ing one’ of the most interesting 
and lively competitions of bas
ketball yet staged.

The Banners A. C. are led by 
Tony Johnson. The Atlantic 
Villagers are to be guided by 
Stanley Pūkas and will inchide 
among its players Joe Lacke- 
wicz, Walter Casper and Frank 
.lanetsky.

. Teams that have not yet 
submitted their entry

day. They should either be 
brought in person to the 
Office of “Naujienos” or 
sent in via Special Delivery 
so that the blanks reach the

of the various managers of the sponsors of the meet this 
groups, you will learn that each evening. Likewise, get in 
and every one of them is out touch thru telephone with

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, 1739 South Halsted 
Street. Canal 8500. Entry fee mušt be paid before playing the 
first game).

1. The entree fee shall be $3.
2. The entry fee mušt be in 

before playing the first* game.
3. There shall be no more 

than 10 players on the list of 
each team.

4. The finai list of players 
mušt be in before the beginn- 
ing of the second game.

5. A player cannot change 
teams after the finai list has 
been turned in.

6. If a man is listed on more 
than one team, his choice shall 
be the finai as to which team 
he is to play with. The team 
losing the player shall not add 
a name to fili above vacancy.

7. A team mušt have at least 
3 Lithuanians on the floor at 
all times throughout the game.

(7a) If one of the three Lith- 
uanians^ playing on the floor is 
taken out of the game on fouls 
and the teams hasn’t another 
Lithuanian to replace him, ano- 
ther player may be substituted 
for him. Before this can be 
done the matter mušt be dis- 
cussed with the officials of that 
game and if the officials ap- 
prove, the substitution may 
take place. The officials will 
have explicit orders to notice 
whether the man was sent in 
to purposely get thrown out on 
fouls so that he may be re- 
placed with a star who is not 
Lithuanian. If the official thinks 
that this is being done he 
will, after the man has 
four fouls, order him 
from the game and in- 
struct the team to finish the 
game with only four players.

Has Your Team Entered 8. All amatures are allowed 
to participate in this tourna
ment.

9. The game shall consist of 
two fifteen minute halves with 
five minutes between halves. 
In case of an overtime 5 min
utes will be the overtime pe- 
riod.

10. No cash prizes will be 
awarded.

11. Protest mušt be in the 
hands of the officials before 
leaving the building the night 
of the game.

12. Every game in which an 
ineligible player has played 
shall be forfeited.

13. A 15 minute period will 
be allowed for a team to ap
pear on the floor ready to play.

14. Games will be staged at 
Fuller Park from 2 P. M. to 
7 IP. M.

15. Games will not be post- 
poned under any circumstances 
unless conditions arise to war- 
rant postponing the entire card 
of that date.

Sjludy these rules carefully! 
Wįatch the paper for further 
details.

Jaunieji dominavo 
senuosius šiame 
šokių vakare

Naujienos Basketball Tournament?
IT MMDO

Amerikos Lietuvių Dukterų 
draugija sutraukė daug jau
nuomenės į savo rudeninį 
vakarą Del Prado viešbu
tyje.

Jaunoji lietuvių karta — pri- 
bręstanti inteligentija domina
vo smagius, iy vykusiai praėju
sius American - Lithuanian 
Daughters šokius, trečiadienį 
vakare.

Vakar įvyko Del Prado vieš
butyje ir sutrauki apie 150 
publikos, tarp kurios, kaip mi
nėjome, buvo daugiausiai jau
nuomenės.,

Tie, kurie raudoja apie lie
tuvių organizacijas ir jų liki-

butų atsilankę šo-

inu senų j ai khrfai pasitraukus, 
butų radę medžiagos optimiz
mui, jeigu 
kiliose.

^Tuzar 
smagiai, atsidavęJaunieji 

visa širdimi linksminosi, šoko, 
bet budrus observatorius butų 
įžiūrėjęs juose bręstančių* sven 
kų medžiagų Amerikos lietu
vių ateities vadovavimui, štai 
keli tūzai, advokatai C. E. Ze- 
kas, A. A. Dobbs, A. Menkus. 
Daktarai J. Raslavįčius-Rus- 
sell, A. Shimkus, Manikas, 
Winskunas. Didžiuma kitų 
buvo universitetų studentai, 
kurie dar nepasiekė “tūzų sta
dijos“, bet ten atsidurs netoli
moje nteityję.

Tarp kitų vakaro svečių bu
vo pp. Kareivienė, Vilimienė, 
p. Mikšas ir duktė Jean, p. 
Gapševičienė, 1933 metų “Miss 
Lithuania” p-lė Ieva Paulekiu- 
tė p. Herriet Kuszlejko organi
zacijos pirmininkė, p. Anna 
Norkus, p. Poczųlp, pp. Ram- 
pert ir kiti. Ne' tūzas.

Iškilmingai praėjo
Elenos Pilkis ir J.
Zabellos vestuvės

300 svečių dalyvavo puotoje, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

.. .
Ypatingai garsiai trečiadienį 

nuskambėjo vestuvių \arpai 
p-lei Elenai Pilkis, 2607 West 
69th street ir p. Juozui Žabel
iai, 4559 South Hermitage Avė.

Apie 300 žrponių dalyvavo 
iškilmingoje vestuvių puotoje, 
kuri buvo surengta jauniem- 
siems Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted 
street. šliubų jaunieji paėmė 
Marųuette Parko parapijos baž
nyčioje, 68th ir Washtenaw 
avenue, po kurio visi nutraukė 
į salę. Buvo 5 poros pajaunių ir 
pamergių, tarp> jų, jaunojo bro
lis Stanley Zabėįįą.

Laimingiausi pasaulyje
Ten prie vaišiu pp. Elenai 

Pilkis ir Juozui tZųbeĮlams buvo 
šimtai linkėjįmtį, kurie, jeigu 
visi išsipildys, padarys juos 
laimingiausiais 1 žmonėmis pa
saulyje. Reikiąv ^ilceti, 
didžiuma jų išsipildys,. nes lin
kėjimai buvo nuoširdus ir at
ėjo iš lupų jaunųjų draugų, 
tarp jų žymių sportininkų Pete 
Barskis, Phil Krąuse, J. F. Eu- 
deikio, Dr. Simonąičio, dauge
lio kitų ir, žinoma, jaunųjų tė
vų.

P-a Pilkis pasakė, kad tai 
buvo laimingiausias momentas 
jos gyvenimo ir ji džiaugėsi. 
Ji tik apgailestavo, kad jos vy
ras ir p. Elenos tėvas, p. Pil
kis 1 negalėjo būti. Jis mirė 3 
metus atgal.

Tarp vakaro svečių buvo 
galima pastebėti pp. Kairius iš 
Northsidės, A. Lachąvičių, p-lę 
Sadauskaitę, p-lę čepukaitę, 
p-lę Kartanaitę ir kitus, šo
kiams grojo G. Stephens or« 
kestras.

kad

Abu vaistininkai
Jaunieji praleis įĮvi savaites 

medaus mėnesio įr išvažiuoja j 
vakarines valstijas. Jie laiki
nai apsigyvens pas p-ą Pilkienę, 
jaunosios motin#, kuri šia pro
ga nori padėkoti, vįsierps atsi
lankiusiems vestuvėse už jų 
parodytų draugingumų ir nuo
širdumų.

J. Zabella yra vųiptininkas, 
kuris turi vaistinę Tpwn of 
Lake, 4559 S.^ Hermitage avė. 
P-a Zabelienė taipgi yra provi
zorė, baigusi Illinois universi 
teto fakultetų šiais metais.

Grand Opening Senita 
Taverno

BRIGHTON PARK — šešta
dieni ir sekmadienį, grųoęįžio

■' ■ r; „ ''r.-,

vern, 4704 South Western avė., 
“grandopepingaę”/ Alinos sa-
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vininke yra p. A. S. \Vallent, 
kuri turi ir arųrų alinę adresu 
2455 West 43rd Street.

Atidaryme bus užkandžių, 
įvairių gėrimų ir muzika šo
kiams. Senas Petras.

Šiandien Juozo Ke
mėšio laidotuvės
šiandien 1:30 po piet iš na

mų 812 W. 33rd st. bus išly
dėtas į Oak Wood kreniatori- 
jų, 1035 E. 67 st. Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai, o taip
gi daugelis žymesnių Chica
gos artistų bus grabnešiai. 
Prie sudeginimo ceremonijų 
koplyčioje dalyvaus p. Alice 
Steponavičienė, Pranas Jaka- 
vičius, Vytautas Tarutis, Pra
nas Pūkis, Steila Rimkaitė, 
Albina Trilikaitė, Valerija Če- 
pukaitė, Helena Pečiukaitė, 
Kl. Jurgelionis ir kiti. Visi 
draugai i^ pažįstami prašomi 
atsilankyti į laidotuves.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina j vyriausjjį paštų 
(Canal ir Van Buren streets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba 
“Advcrtised Window”.

4620 Grevenitiz George
4621 Jurėnas Petras
910 Žukauskas Sadie.

Latvių Jaunuolių 
koncertas

įvyks nedėlioj, gruodžio 2 d. 
Riis Park Auditorium, 3 v. 

po piet.
Du gabus jaunuoliai, daini-

□oHUHARVARD 
RESUMGS j> 
PLAYlMG UPTM A Zčį 
HUMGRY 
TlGER, -fO 
SATUR- 

DAV.

1W4. Kinjj Fcmuk* Syndicate, Ine, Gteu Bri

O F all the big football powers 
. in the country, Princeton 

seems to be the team that is 
most certain to flnish the season un- 
defeated. It may seem rash to pre- 
dict an unbeaten season for any 
team wlth so many upsets occur- 
ring, būt, on Paper at least. the 
Tigers of Nassau appear to be rea- 
Bow!y certain of winning all their 
games.

Fritz Crisler has a more abun- 
dant supi * 
his squa<

y of brilliant material on 
than any other coach in 

w.w„,____ Only .Minnesota has
man poWer that can be compared 
with the plethora of huskies avail- 
able at Nassau.

IŠKĖLĖ AIKŠTĖN FAŠISTŲ SUOKALBĮ

komanduotojas, ku-Gen Smedley D. Butler, buvęs marinų 
iškėlė aikštėn fašistų suokalbį nuversti prezidento Roose- 

kad išgelbėti kapitaliz-
ris 
velto valdžių ir įvesti savo diktatūrų, 
mų”. šone ex-kareivių bonusų armija, su kurios pagelba fašis
tai tikėjosi užimti Washingtonų ir nuversti valdžių.

ninke Alma Bedrit ir smuiki
ninkas Edgar Borup duos pir
mų, viešų koncertų. Nors dar 
labai jauni bet jau gana atsi
žymėjo. Alma Bedrit šių va
sarų gavo medalį Pasaulinės 
Parodos dainininkų konteste. 
Ji turi labai malonų ir augš- 
tai išlavintų balsų ir prana
šaujama, kad ji bus gera dai
nininkė. Edgaras Borup talp

Who Can Hold That Tiger?
....................... ...........By BURNLEY------------------- ---------------

rcsctved.

r pRiMceroMs *
All-AMERICA 
caajdidate?— 

the- BEsrc^rst^
JAI TNET EAŠT'

so manyThe Tiger mentor has 
flashv backs that nobody knows 
whicn are the regulars and which 
the substitutes—they’re all that 
?ood! Crisler can show four dif- 
erent backftelds. any one of which 

would delight the heart of the most 
exacting coach. Kadlic, Marka, 
Pauk, Le Van, Irwin, Sandbach, 
Constable, Kaufman, Rulon-Miller, 
Spoffard and Hill are a few of the 
high dass backfleld men waiting at 
Cnsler’s beck and call.

How the other coaches mušt envy 
this former Minnesota leaderl

Don’t think that Fritz hasn’t 
Žust as many great linemen as 

aeks. With almost limitless man 
power on tap, Crisler can select a

gi yra talentuotas ir darbštus. 
Abu yra dainininko Leonardo 
Brunvaldo mokiniai. Kon
certas įvyks Riis Park Audi- 
toriume, 6100 Fullerton Avė., 
Northsaidiečiai, kurie nori su
sipažinti su musų kaimynų 
liaudies dainomis ir muzika 
praleistų keletu smagių valan
dų atsilankę į šį . koncertų, 
įžanga tik 35 centai. J-ts.

S T/GER.;

bright

forward wall which, man for man, 
is thė equal, if not the superior, of 
any line in the country.

The great Elwood “Moose” Kal- 
baugh is the particular scintillating 
star of the Tiger line. Kalbaugh is 
conceded to be the best center in 
the East, and they will have a 
tough time keeping nim off the all- 
America lists this year.

All the above should be very en- 
couraging to the Harvard team, 
which resumes gridiron relations 
with the ferocious Princeton Tiger 
next Saturday. The poor Crimson 
gridmen picked a fine time to start 
Elaying with the Tigers, now a 

unch of blooęlthirsty Bengale.
Copyrtcbt. 1»»4, Kln< FMtam SyndtaM*. tau
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Didelis triukšmas dėl 
Ben Alio stebuklų

J. Grigaitis pareikalavo, kad daktarų komisija 
ištirtų tuos stebuklus prie visų žmonių akių.

štai kaip tas atsitiko.
Garsusis Ben Ali rodė savo 

stebuklus — negirdėtus, nema
tytus stebuklus.

Jis ugnį rijo ir nepaspringo.
Jis degė ugnyj ir nesudegė.
Jis buvo nukryžiavotas ir 

nenumirė.
Tą viską jis rodė Armitage 

svetainėje, kurios savininku 
yra žinomas northsaidietis J. 
Grigaitis. Tas pats J. Grigai
tis, kurs pareiškė spaudoje sa
vo abejones apie Ben Alio ste
buklų tikrumu.

Visi žmonės sėdėjo išsižioję 
ir savo akim netikėjo.

Taip pat ir Grigaitis sėdėjo 
išsižiojęs ir savo akim neti
kėjo.

O Ben Ali save degino ir 
kankino prieš pat jų akių.

štai jis buvo nuimtas nuo 
kryžiaus, ir čia Grigaitis ne- 
beiškentėjo.

“Aš netikiu!’* balsiai suriko 
Grigaitis.

Salėje pasidarė suirutė. 
Daugelis puolė prie Ben Alio 
ir prie Grigaičio.

“Kam tu netiki, kam?”

Konstantinas Čikanaiiskas
, Persiskyrė su šiuo oasauliu lapkričio 28 d. 2:45 vai. 
ryte 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Ežerėnų aps., 
Vydžių parapijoj, Prusčių kaime. Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nubudime savo mylimą žmoną 
Aleksandrą, po tėvais Račkauskaitę, du SunŲ Antaną ir 
Edvardą ir dvi dukteris, Konstanciją ir Stefaniją, du žen
tu W. Laurynowicz ir W. Uginčių ir anūkę Alice ir gi- 

-■mines. 'JLMuvof^sesert,’,Juzefą ir brolį i^ginttneš/'!
Kūnas pašarvotas randasi 4412 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d., 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Konstantino čikanausko giminės, draugai 
ir pažjštatni esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliudę liekame

Moteris, Sunai, Dukterys, žentai, Anūkė ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grab. J. F. Eudeikis, Yards 1741. !

Persiskyrė su šiuo pasau
liu lapkričio 25 d. 6:45 
vah vakare 1934 m., su
laukęs 40 metų amžiaus; 
gimęs Alvito parap., Vil
kaviškio apskr. Ameriko
je išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nubudi
me moterį Marijoną, po 
tėvais Oželiu te, sesei-į 
Magdaleną ir švogerį Da- 
nasevičius ir jų šeimyną, 
Waterbury, Conm, o Lie
tuvoj seną motinėlę, bro
lius, Seseris ir daug kitų 
gimihių. Kūnas bus pa
šarvotas utarninke po 
piei 812 W. 83 St.

Laidotuvės įvyks pet- 
nyčioj, lapkričio 30 dieną, 
1:30 vai. po piet iŠ namų 
bus nulydėtas j -Oak 
Wbod ktemaidriją, 1035 
E. 67th St.

Visi a. a. Jiiozcpo Kemėšio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paškutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Juozapas Kemėšis

Nubudę liekame
Mdteris, Sesuo ir Giminės*

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažfeika, 
telefonas Yards 1188. z

“Ar tu Ben Aliui netiki?’* 
“Ar tu netiki savo akim?” 
“Kad tu netiki savo akim, 

tai užsidėk akuliorius!”
“Ar nematai, kad čia skylės 

pradurtos jo rankose?”
Kada žmonės šiek tiek apsi

ramino, tai Grigaitis pareiš
kė:

“Žinoma, tas viskas labai 
stebina. Bet aš netikiu pats 
savo akim. Čia yra perdaug 
didelė paslaptis. Gal būt Ben 
Ali mano akis apdumia, gal 
jis visų akis apdumia. O gal 
jis kokius kemikalus vartoja”,

“Tai neyiernas Tamošius”, 
kas tai atsiliepė iš publikos.

“Taip, aš esu neviernas Ta
mošius”, atrėžė Grigaitis.

“Ir aš netikėsiu tol, kol šitie 
Ben Alio stebuklai nebus mok
sliškai ištirti”.

Po to pats Ben Ali prabilo. 
Jis pasakė, kad jis niekam 
akių neapdumia, bet, įsigilinęs 
į Indijos fakirų mokslą, gali 
iškentėti daugiau negu kitas 
žmogus. Jis taipgi pasakė, 
kad jis nesąs priešingas mok
sliškam jo stebuklų tyrinėji

mui, bet kad iš to jam jokios 
naudos nebusią.

Tada J. Grigaitis šoko ir pa
sakė: “Aš dedu du šimtu do
lerių. Jeigu daktarai atras, 
kad tavo stebuklai teisingi, 
tai tu pasilaikysi tuos du šim
tu dolerių, o jeigu ne, tai pats 
turėsi duot man du šimtu do
lerių”.

“Sutinku”, atrėžė Ben Ali.
Po to Ben Ali ir Grigaitis 

ant rytojaus abudu atnešė j 
Naujienas po du šimtu dole
rių. Taipgi buvo sutarta, 
kad Grigaitis parinks vieną 
daktarą, Ben Ali parinks kitą 
daktarų, o tie du daktarai 
parinks trečią daktarą.

Taipgi buvo sutarta, kad 
Ben Alio stebuklų ištyrimas 
butų viešas, prie visų žmonių 
akių.

Viešam Ben Alio stebuklų 
ištyrimui vieta bus Licttivių 
Auditorija ant Bridgeporto. 
Diena bus paskelbta rytoj.

Tautiškos Karinės 
dėkoja draugijoms 

už kooperavimą
Džiaugiasi, kad daugiau nebe

rengia parengimų prie ka
pinių.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
prieš metus laiko atsišaukė į 
kliubus ir draugijas, prašyda
mos, kad nerengtų triukšmin
gų parengimų prie kapinių.

Visos laisvos mintięs drau
gijos tam atsišaukiinui pritarė 
ir pagelbėjo mumsapsaugoti 
Tautiškas Kapines nuo negeis
tinų jomarkų ir atsitikimų, 
kurie labai žemino kapines.

Tautiškų Kapinių Trustisttj 
vardu tariu ačiū organizaci
joms už tai ir tikiu, kad ir 
ateinančiais metais tos'organi
zacijos ir toliau prisilaikys to 
papročio ir paliks ramybėj 
vietą, kur musų mirę broliai 
ir seserys ilsisi.

Jeigu kuri organizacija no- 
rėttysusi
rinkime rengti Išvažiavimą 
prieš kapines, tai prašau šį 
mano atsišaukimą perskaityti 
susirinkime dėlei aiškumo.

P. Daubaras,
Vienas iš Trdstistų.

Jonas Rykštelė 
išradėjas.

Reporteris mate, kųip p-nas 
Rakštele dėtnonstravo “per- 

, pętual ntotioh” modelį, aht 
kurio dirbti jdu penkti me
tai.

Dar jaunas ir energingas 
lietuvis mechanikas, Johas 
Rakštelė, gyvenąs kukliame 
biitė . adresit 4201 . So. LoVve 
avė., nuoširdžiai dilba aht an
tro savo išradimo t. y. “pet- 
petttUl motion” modelio. Pir-
...... ........ ........ ............ . 1 ■■■

JONAS VIDtJOLlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 diena. 2:25 .valan
da po pietų 1934 in., sulaukęs 
45 metu amžiaus, gimęs Lietu
voje. Vebriškiu kaime, Pane
munėlio parap;, Rokiškio ap.

Amerikoj išgyveno 3.1,metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterj BarbUrp, po tėvais čes- 
nauskaitė, 2 pusseserės Katali- 
pa Bitinienė, Bronislava ChL 
pas. o Lietuvoj 3 seseris Ane- 
liją, Karalina ir Juliaria. 2 bro
lius Aleksandra ir Antana.
. Kūnas pašarvotas. randasi 
Bagdono koplyčioj 10734 So, 
Michigan Avė.

Laidotuvės ivykš šeštadieni 
gruodžio 1 diena. 1:30 vai. po 
pietų iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jono Viduolio gi
minės, draugai, ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da> 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieįamėr
Moteris. Pusseserės.
Seserys. Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse^ patarnaut
rias Republic 3100. '

ir

Laidotuvėse patarnauja grri- 
bortus J. J. Bagdonas, Tėibfo-

DAILY
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AKORDIONAI I
ACCORDtONS

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

120 balsu chromatiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3417 S. Halsted St.

—_____ ;___ ' ' ___________________

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $f* Kfi 
nia ir smičium tik .... ’.. V«W U

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai. trombonai, bubinai ir bubinų 
prietamsai 60% žemfeus kainos.

914 Maxwell st.
 prie Sanganion ,

APTIEKOS
DRUGSTORES

J. S. ZĄBELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage ąv., Boul.10170
A. BELSKIO Pirmos Rųšieš Aptieka, 
2422 W. Maruuette Rd. Rep. 8222.

ANGLIS
COAL

. •, e .< - . jjj| » • - • •'

Pocahontas $7.5*7;Indiana Lump 
$7.63; Black i įBapd Lump $9.50.

Pirkite geriaujsj anglį .pas 
MULCAttY COAL CO.

4028 S. WentWorth Boul. 4028 
• __

NEWKIRK’S (jUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run, 85% RupUs $6.00
Scrėenings $4.75, Lumps $6.25

Lawndale 4961 
Mes pristatome visur

LARSQN ČOAL CO.
Geriausias Pocahontas pakaitas 
Indianos Franklln pav. trečios gys
los, egg $6.00; mihe run $5.75, 2-jų 
coliu sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausią šiluma.

4710 W. Adams 
Tel. Mąnsfield 0561.

Anglis: Kodo! mokėti daigiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą svarumą ir šilumą 
Tūkstančiai užganėdintų kostiumie- 
riū Chiėagoje. (,Sareęnings— $4.75; 
Mine run — $5.7£;. Lump arba egg 
— $6.00. r '

NORTHERN , COAL CO., 
Lawndale 7366 — Mąrrimac 2524

• • _________• - •’ ' '' ■ ;---------------------------

Anglis, Kokšaš; Medis, Kuras, 
GERlAUSi^JPOCOtlONTAS

2 colių screaningš .....................  $4.75
Mine run ar nyt ..... ................. < 5.75
Egg .....  .....1?........................ 6.00
šmotais —>. lurrip* ........... 6.50

PEERLE^’S COAL CO., 
_________ . Monroe. 4442.. — . ..- 

AMATO M0O&L0S 
trAd^(^ch60ls

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir ^paternų darymas 

(Tool anc| Die Makhig) •
- Automatiškos' šriubinės mašinos.

Didelis pareikalavimas darbininkų 
ir geras užmokesnis.

Išmok amato;’ dirbdamas ALLIED 
šAPOŠĖ, Pradėk dabari Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais, Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbą. 
Ateik i šapą arba parašyk prašyda
mas veltai knygutės su paaikiųimais. 
ALLIĖD SCREW MACHINE CO.,

Ine. , Dept. 100 
____ ' 609-613 W. Lake Stu

mas jo išradimui buvo — au
tomatiškas aliarmas arba sig
nalas, kuris yra Washingtono 
patentų raštinėje užpatentuo
tas. šį kartą p; Rukšlelė pa
siryžo pabudavoti, kaip jau 
daug kas yrh girdėjęs, “per- 
pelual motion” aparatą arba 
tokį modelį, kuris be1 jokios 
pagalbinės jėgos pats judėttj- 
sirktųsi niekad nesustodamas.

^Perpe^unip mobile^i
Dėl šito išriidiįiio daug mok

slininkų ir (inžinierių syko 
galvas ■ ir da^ę visokius fizi
kos mokslui žijiomus baudi
nius, bet pasėkos buvo bergž
džios. Lietuvis - įšradčjaš, p; 
Rukšlelė, betgi yra įsitikinęs, 
kad esą galima tai atsiekti.

Vieną vakąrą reporteris bu
vo užėjęs p. Rukšlelės “labo- 
ratorijon”, kur jam pademon
stravo savo dirbamą modelį. 
Modelis savaime labai įdomus,

Df. «», Bucccesor to

C1FFIŲE

Val.~8:80 A. M; Iki 6:80 R M.
Tel. HARrisbn 0751 v 

>. PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STATE ST
Oppoilte Dovis Store, Žd Fl&of •? Į

• i

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

5208-10-12 Wentworth Avė.
šaukit Boulevard 0412-0413

jums reikia
LIGONINES

HOSPITALS

AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAIL

Hub Auto Supply, 6324 S. Westem 
Pfoš. 4729. Pristatymo patarnavimas

KVIETKININKAI
FLORIST

McCARTHY FLORIST, 6314 Soi 
Western Avė., Prospect 1614-1615

KELIONE BUSAIS
TRAVEL B Y BUS

Chicago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis, New Or- 
lėanš, Jąękšonville, Miami, Nashville, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Blucbird Systiem Southern Limited, 
Ind. Tel. Gal. 4668. _________

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES

Garfleld Store Fixture Exch.
5300-14 S. Halsted St. Boulevard 1600

KAILIAI
FURS

162

SIL-WAY FURRIERS
Exciusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515 
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedaiųas su 
musų $ 1 H

Kailiu perdirbimas i 
vėliausios £9 A 
mados ....... *C.V
Kąilių perdirbimas 
i vėliausios ma-

' dos džė- H $*f A 
ketus ... . IV

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

Dideli kailiai nuo $45 iki $450 specia
lybė: darome kailinius kautus ant or
derio visokios mieros. Taipgi taisom 
labai pigiai. David Aldėrblum, isteig. 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expertų darbas — žemos kainos.

’ Aprokavimas dykai.
Pataisykite savo kautą pirm 

pradės snigti!
Ekspertų valymas ir Glazing
Pamušalo atnaujinimas su 

musų pamušalu ..............
IRVING PENNER FUR SHOP 

39 South State St.
15tos lubos Meritor Bldg.

Tel, Dearborn 7184_____

KNYGOS
BOOKS

negu

$2.00

$7.75

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.t Chicago, III.

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 1 
prie Wood St. _

bet nekomplikuotas inėchaniz- 
inas. Kad neišduoti išradėjo 
paslapties, aš neaiškinsiu, 
įaip jnpdėliš. yra stibudavo- 
tas, bet galiu pasakyti, kad 
panašus į dinanfo mašiną, čia 
pat buvo ištirta balanso (lyg- 
šva^bš) ii* ttaukps veiksmas 
svarstyklėmis, sveriant vieną 
ir antrą ketvirtį diskos. Aš 
Čia paklausiau p-ną išradėją:

—Jeigu pasisektų išrasti to
kį mechanizmą; kokiam tiks
lui jis butij naudojamas?

—Aš dabar negalvoju, — 
sako išradėjas—'kokiems tiks
lams jis bus panaudotas, bet 
aš noriu įrodyti, jog lai yra 
galima išrasti “pcrpctual mo- 
tioh” aparatą.

—Betgi' daiig kas bandė, o 
vis nepasisekė?

—Aš tą žinau — sako. — 
štai XIII-to amž. ir 

kiti nepavykę bandiniai —pa
rodo dibgraniūs ir braižinius.

—Butų labai puiku, jeigu 
pasisektų jums paversti ši mė-

Žiūrėk,

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

LEDAS
ICE

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

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

racija ..............
Medikale egzami-

nacija ..............
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

$10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

KA TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų —

West Ėnd Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra gtv. Tel. Canal 1361

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO. 

Ofisas ir yardas 
3658 S. Wėstern Avė. 

Virginia 0458
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
Board. Stogams medžiaga. 4 kom- 
linacijų durys. Langai. Adverijos. 
Gaujos lentos. Ateikit.

MAUDYNES
BATHS

A. F, CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški treamentai. Ultra 
yiolct spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

MUZIKA
MUSIC

ORCHESTRAS AR BENAS 
Visokiems parengimams. Parduodu. 
Mokinu įvairius muzikos instrumentus 

JUOZAS L. GRUŠAS
3246 Emeraid Avė. Tel. Victory 7697

Patalai ir Matracai
Quilts & Mattress Renovated

SROO Fatalus padarom su jūsų 
O naujų užvalkalu ir pamut- 

šalu. Už šitą kainą tik kada atsi- 
St* 
bas i viena dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Miivaukee Avė.

> Humboldt 4766.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Cohen Bros Furniture 
Company

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

kandų krautuvė Chicagcje
Visi rakandai, kokiu tik reikia jū

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

Jeigu butumet neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia. . . . ,, , .

džiaga į “gyvą” daiktą. Gal 
būt, šis išradimas panaikintų 
anglim, gazolinu ir aliejum 
kūrenamus motorus?

—Tai ne mano dalykas — 
jis sako. Aš tuo neširupinu. x

Nepataisonias optimistas.
Taigi p. Rukšlelė turi vilties, 

kad jam pasiseks pašalinti 
dar kai kurias techniškas 
kliūtis, dėl kurių modelis ne
gali veikti, o tuomet busią* ga
lima matyli pasėkas.

Gal būt, p. išradėjas geriau 
žino ką daro. Bet jitanie 
klausime reikia neužmiršti 
gravitacijos įtaką ir oro spau
dimas. Žemė juk irgi sukasi. 
Oro spaudimas, rodosi, yra 14 
švarų ketvirtainiam coliui. 
Pav. jeigit iš : aukšto kartu 
mėšlinė du daiktus: kirvį ir 
plunksną. Kirvis nukris že
mėn, o plunksna skrajos ore. 
Jeigu išimsime orą, tai kirvis 
ir j plunksna nukris žemėn 
kartu. Tdigi, įsuktas daiktas, 
sakysim, ratas, tūlą laiką Suk
sis, kol jis bus pastumtas stip
rios jėgos, bet laipsniškai 
inercija silpnės, įlės ofo spaui

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

«. «■ :«* I .įiyiį1; '-į*  Ibi’1''" '..‘i*’* *'"!*?*" *   F"'1 ' "“Į’* * 

DIDELIS DlRBTUVfiS STARAS.
SpeciaHis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai. .
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė.. Lafayette 8516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

J. BUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir service. Šauk Boulevard 8167.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabaf numažintos 
25% ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mčnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Divisiop St., 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. . VICtory 4965. ........

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių išprosijami į*—,
tik po    ......................... v G

EMPIRE LAUNDRY, 
330 West. 47th St. — Yards. 282t

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS
IŠMOKIT PELNINGO AMATO 

Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 18 iki 
gruodžio 10. Atsineškit šį paskelbi
mą. Pradėkit tuojaus.

CHICAGO SCHOOL OF _ dressmaking, 
iekson Blvd. Dės216 W. Jackson Blvd, Dearborn 9092

. Sviėttaą Whole^ale
BUTTER — WHOLESAI>E

ERNSTER BROS
IŠDIBėJAI “PtftlTY” 

SVIESTO 
2303 W. Cėfffidk Ėoad 

ChRągb.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. > Atvažiuokit arba pašaukit te- 
lefonu.- .

UŽEIGOS
TAVERNS

mnT.-’ i ' i. ............... -JJ. T7..T ----- ----------- ----------------
Old Timers Tavern. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasiririkimd, kiekvieną 
dieną, skanių gėrimų ir valgių už 
žemiausįą kainą. Atsilankykite! Bu- 
sit svetingai priimti. 1400 S. Union av.

VALO IR DAŽO 
CLEANERS & DYERS

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Parke. 
Taiso, prosija ir tt.

2555 W-.43 SL TeL Lafayette 1310

VARTOTI T AIR AI
USED TIRES

Visokio didžio. DeLure Tire Co.. 
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099

VIEŠBUČIAI 
hotIeLs

VICTOR1A .HOįEL 
kampas Clark it Vah Burąn gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY. ąavitiinkas 

TpL„ Wabash

dinias buiš pasipriešinamoji 
jėga, kuri jį visai Sustabdys. 
Vadinasi, inercijos čia Visai 
negalima nė minėti. Kad nu
galėti šitas gamtos kliūtis, rei
kia pagalbinės jėgos prieš jė
gą, norint pakinkyti kokią 
nors mašiną į darbą. Obo jėga 
gali sukti net ir didelius ma
lūno Sparnus. Mažų daiktų 
mes nėmatohię, kuriuose sle
piasi didelė jėga. Taigi, Oras 
yra medžiaga, be kurios nė 
ities patys begalėtum gyvėhti.

Beje, turiu pridiirlh kad p. 
Rukšlelė turi išradus tbkį 
prietaisą, su kuriuo automo
bilis suvartoja tik 1/3 gazoli
no,

Mažų daiktų

negu paprastai.
~ M. Šileikis,
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CLASSIFIED AOS
Automobiles

team

PRANEŠIMAI

MADOS MADOS
HOKIISME BAHKERS

aparatas

Atsišaukite 1828 Canal

TEL. REPUBLIC 8402

(Vardas ir pavardė)

(Adresu)

Naujienų skaityto-

Švelnus gerklei cIgaretai

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

?askilbęs komikas kuris 
rimtai kalba apie pir
menybę dėl Old Gold

Per aparatą 
pagauti signalus

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

measure
, overall.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Visas in- 
jrengiamas

REIKALINGI agentai Chicagoje ir 
visame Cook Countv Paviete, Keras 
komišinas. Atsišaukite 1828 Canal- 
port Avė.

Pamatykit W. G 
FIELDS paveiksle 

"ITS A GIFT” 
Paramount 
Paveikslas

WGES 
1360 kilocycles

lakūnai gah 
iš komerciniu

Šįvakar Amerikos 
Lietuvių Daktarų 

susirinkimas

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. Vieta išdirbta per daug me
tų. Nemokantis Kalėtu išsimokinti. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. Adresas 2809 So. Hoynb Avė.

rašo 
numeryje 
aviacijos 

‘‘AERO

CALIFORNIJOS SALDUS VYNAS 
$1.00 už Kaliona. 10 galionų—$9.00. 
NOVAK, 2720 S. PauklinK.

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama valiausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio. z

P. S.—Trumpai sakant, itai visa pasaka p. Pietos t 
Geresnio tabako neaugo negu vartojama Old Gold. 
Ir jis yra tyrus. (Be dirbtinio paskaninimo.) Sįd 
kodėl jis yra lengvas ant GERKLES ir NERVU.

PARDAVIMUI puikus tavern su 
valgvkla. khai paroje aoielinkfcje. 
Atsišaukite Tel. Butterfield 1899v po 
6 vakare. • -b*

iki 1500 kilocycles ir iš trum
pųjų bangų stočių. .Jeigu lėk
tuvas skrenda tiesiai į radio 
stotį, tai kompn.sinio pakeitė 
jo adatėlė rodo j zero. Jeigu 
lėktuvas krypsta iš kelio, v.i 
adatėlė rodo j kairę arba į d > 
šinę, žiūrint į kurią pusę lėk
tuvas pasuko.

way directly to any radio 
broadcast station has been 
developed by VVestport Ma- 
nufacturing Co., Glendale, 
Calif.

971 — Siutelis, kuris patiks kiek
vienai moteriai ir merginai. Jei
gu gražiai sutaikysite spalvas, tai 
džiaugsities iš šito siutelio. Su
kirptos mięros 14, 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 colių per krutinę.

Norint gaut) vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pa ttern Dept., 4739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Kruopiškių Progres. Kliubo prieš- 
metinis susirinkimas ivyks' sekma
dieni Ktuodžio 2 d., 1934, 10 vai. ry
to _ Morning Star Kiiubo buveinėje, 
1654 N. Damen Avė. Visi nariai esa
te kviečiami atsilankyti, bus išduotas 
raportas iš atsibuvusio vakaro ir bus 
renkama valdyba ateinantiems 1935 
metams. V. čepulevičius rašt.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

EXTRA BARGENAS
FARMA — 150 akrų, randasi 150 

mylių nuo Chicagos ant Long Lake, 
Wis. kranto pusė mylios ežero fron
tas ir randasi vasarnamis dėl sve
čių. Parduosiu arba mainysiu ant 
mažesnės farmos ar Chicagoje ant 
namo, dėl informacijų kreipkitės.

A. RUZGUS, 
6227 So. Ashland Avė.

Tbc IMPS were rigbt when 
thcy pronounced in a bursl of 
verbosity Wednesday tbat thcy 
will trounce the Friars A. A. 
in their Thanksgiving game.

Thcy blanked the team 
from the 18th Colony and ran 
up a score of 21 to 0 in their 
own favor. The game took 
place yesterday afternoon at 
McKinley Park where a crowd 
of 500 gathered to witness the 
encounter. ‘

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimai 
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PAMATYKITE 2 flatų, murini 
narna ir 6 kambariu murini cottage 
adresu 6501-03 So. Bishop St., ga
ru apšildomi. Savininkas parduo
da už dideli bargeną. Pasimatykite 
su

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
33 W, Washington St. 

2 lubos 
Klauskite p. Lemke

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalin ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CH’CAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu viri 50 met.

Žurnalas “AERO DIGEST” aprašo naują 
lėktuvo instrumentą

The South End Club is the 
outstanding 
Island 
lošt one and tied three
IMPS are aure to have somo 

gavo telegrafu' stiffer competition than in

PARSIDUODA Tavern, visą arba 
puse, biznis išdirbtas per daug me
tų. 6818 So. Ashland Avė.

Pirmas radio-kompasas 
Altass’ui

Panedčlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Be to, tuo radio kompasu la 
kūnas gali surasti ir savo po 
ziciją. Gavęs signalus iš ke 
lių stočių, lakūnas gali išskai 
čiuoti geometrijos keliu, kui 
jis randasi.

Anglų spauda apie 
“Lituanica II”

ATIDA !
žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos gauti nėr

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

Pasakykite klerkui Emergency Re
lief stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musu kompaniioo

50 metų, 
kad turėtų užsiėmimą, 
keletą centų. Esu 43 metų 
našlė, be vaikų. Rašykite 

Box 194
1739 So. Halsted St. , 

Chicago, III.

PAIEŠKAU Tony Armonas, paei
na iš Pagramančio parap., Kuturių 
kaimo, Tauragės apsk. Girdėjau jog 
gyvena Philadelphia, Pa. Labai no
rėčiau susižinoti. Prašau jo paties 
ar kas apie ji žino, pranešti, busiu 
dėkingas. Jonas Zautis, 5940 W. 
63rd PI., Chicago. III.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai 
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PADAVIMUI Tavern, iš priežas
ties partneriu nesutikimo. Parduo
siu pigiai. 1706 W. 47 St.

CICERO NAUJIENIEČIŲ ATIDAI! 
šiuomi pranešu visiems Naujienų 

Skaitytojams, kad aš persikėliau gy
venti i naują vietą. Kas turės 
prie manęs reikalą, prašau kreipties

PONTIAC paskiausis 1933 Sedan 
mažai vartotas, išrodo kaip naujas. 
Kainavo $927.00, parduosiu už 
$495.00.

BRIGHTON PARK MOTOR 
SALES, 

4391 Archer Avė. 
Pontiac Dealers 

Klauskite Paul Bruchas

štai įdomiausia dali 
lakūnas beskrisdarm

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Didžiausia 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 į mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

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

Tel. Monroe 1710
IMPS Haue mediny lonight

Ali IMPS ore reųuested to 
galher for a mccting tonight 
ai 6:15 P. M. at Slanford Park, 
14th and Union avenues 
IMPS Basketball team 
hold its first practice 
prior to entering the “NAUJIE
NOS BASKETBALL TOURNA 
MENT”. Ali mušt be there.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 1 musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088 ,

2608 West 47th St..

IMPS Play South End Club 
'Sunday in their lašt game.
Ncxt Sunday the IMPS will 

play their lašt game of the sea- 
son and thereafter will turu their 
attention to basketball. The 
swan; song fAF Hhis year will 
be sung at Broadway and Bluc 
Island avemįįbs and will be 
sung in conjiinction with the 
foot bąli teanr of the South 
End Club. The game will

team of Bluo 
Thcy won six gamos, 

The

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Enslevood S88S-B840

i Barber Shop, 1405 So. 49th Avė., 
arba pas manę ypatiškai 1609 So. 
50th Avė., Frank Lukoševičius (Nau
jienų Agentas Ciceroje).

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
dainavimo painokas laiko kas nedel- 
dienį nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto 
buvusioj Meldažio svetainėje, taigi 

Į visus mylinčius daile kviečiame pri- 
1 aidėt prie Chicagos Lietuvą Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 

{Chicagoje. Vyrai sukrėskime žemę 
'savo balsais! Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys 
I priešmetini susirinkimą sekmadieny 
gruodžio 2 dieną 1934, 12 vai. diena 

The Chicagos Lietuvių Auditorijos sve- 
tainėje 3183 So. Halsted St.

meet

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
2 krėslu barberne.

6909 So. Rockwell St.

Trečiadienį 
pakvietimą į 'SLA. Pildomosios their Thanksgiving game 
Tarybos suvažiavimą iždininkas 
adv. K, Gugis ir iždo globėja 
p-lė E. MikužiiAė, ir finansų 
komisijos pifmininkas .J. Var- 
kala. Jie visi išvažiavo sku
biai į New Yorką.

Nepaprastas Pildomosios Ta
rybos suvažiavimas prasideda 
šiandien, 9:80 vai. ryto SLA. 
centro raštinėj. Suvažiavimas 
yra sušauktas, gavus iš New 
Yorko valstijos Insurance de
partamento labai rim'j prane
šimą. Dalyvaitfa, rodos, ir bu
vęs prezidentas St. Gegužis.

GERB
Jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ANGLIS geriausios njšies: Black 
Band $9.25. Illinois lump $7.00. Egg 
$6.75. Pocohontas mine run $7.40. 
3303 Cennak Rd. Rockwell 2243.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY. INC 

ISTBIGTA 1760

Toliau “Aero Digest” aprašo 
instrumentą ir sako, kad sir 
radio kompasu lakūnas gali su 
rasti tiesų kelią į bet kurį 
punktą, iš kur jis pagauna ra
dio signalus. Komplikuotas in
strumentas susideda iš radio 
priimtuvo, kompasinio pakelto
jo (compass converter), dyna- 
motoro ir antennos 
strumentas yra 
lėktuvo viduje.

TAVERN PARDAVIMUI
Gerai Įsteigtas, moderniškas ta

vern. dideliame hotelio buildinge. 
darantis gęra bizni. Parduosiu ne
brangiai. Užsidėkite biznį Ciceroje. 
kur laisnis kainuoja tiktai $300 į 
metus.

A. MILIAUCKAS.
4909% W. 14 St., Cicero.
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* Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui doro vy
ro. vaikino ar našlio, be skirtumo, 
pažiūrų, nuo 40 — 50 metų. Geis
tina, 
turiu 
sena,

Naujai išrastas automatinis radio stočių, kurios naudoja ra- 
radio-kompssas, kurį ALTASS dio bangas nuo 550 kilocycles 
nupirko “Lituanica- II”, suinte 
resavo visas Amerikos aviaci 
jos sferas ir jos laukia leite
nanto Felikso Vaitkaus skr 
dimo, kad patirti kaip instru
mentas veiks.

Straipsnyj žurnalas sako, kad 
pirmasis naujai išrastas radio- 
kompasas buvo pagamintas 
Amerikos Lietuviu Transatlan
tinio Skridimo Sąjungai, kuri 
rengia lėktuvą “Lituanicą II” 
leitenanto Felikso Vaitkaus 
skridimui iš New Yorko į Kau-

- ©P.LorillardCo„Inc.

OvecnZc&USZ AMERIKOS CIGARE TAI

Outshine 181 h Colony 
and hil a score of 21 to 0

Grane Coal Co.
5332 rŠo. Long Avė 

Chicago. Ilk

šįvakar, lapkričio 30 d.,
įvyks mėnesinis Amerikos Lie
tuvių Daktaru Draugijos susi
rinkimas. Jis įvyks adresu 
6641 South Wcstern avenuc. 
Pradžia 9 vai. vakare.

Dr. T. Dundulis,
A. L. D. D-jOs rasi.

Malonus p. Fields:
Mes nežinotumėm apie kardų rijikus. Bet mes ži

nome, kad tūkstančiai žmonių yra dėkingi Old Gold 
už cigaretę, kuris yra liuosas nuo šiurkštumų, kartumą 
ir iritacijos. ' ■'< '

Nėra jokių gudrumų apie Old Gold lengvumų gerk
lei. Tai paprasta pasekmė vartojant nunokintą, švelnų, 
širdis kamieno tabaką . . .be dirbtinio paskaninimo. 
Naturalis gerumas: štai kas padaro Old Gold taip 
priimnais ir apeliuojančiais.

Ar mes galime tikėti, jog tamsta, p. Fields, niekuo
met nenustosi vartojęs Old Golds . . . ar jus sų jais 
darysite monus, ar rūkysite juos?

Apie tą radio-kompasą 
lapkričio mėnes’o 
vienas iš žymiausių 
ži/.nalų Amerikoje 
DIGEST and Aviation Engineer IMPS score third 

vietory in game with 
Friars A. A.

tainėje 3183 So
Nariai būtinai malonėkite pribūti 

nes turime svarbių klausimų, kuriuos 
reikės apsvarstyti, taippat, išrinkti 
valdyba sekantiems 1935 metams. 
Jeigu kurie draugai esate pasiliKę 
su mokestines, tai būtinai pasirūpin
kite apsimokėti už šiuos metus, kaJ 
neliktumėte suspenduoti.

P. K. sekr.

Vaitkui nebus laiko nuobo 
džiauti

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III.

Čia {dedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi

Mieors per kratine

I. . ....... .........^..ĮlĮ^IH i|Į|,ĮH>y l,.ly I^II«Į,.|> ......................

SLA. viršininkai iš
važiavo i New Yorka

Bet 
Jeigu 
pradės nuobodžiauti, tai jam te
reikės užsukti aparatą j vieną 
iš komercinių radio stočių ir 
klausytis muzikos, dainų, ope
ros, simfonijos orkestras, juo
kų, Amos and Andy, arba bet 
kiAį kitą programą, kuris bus 
transliuojamas tuo laiku, tai jis 
pasuks radio aparato adatėlę ir, 
beskrisdamas per Atlantiką, 
galės sau klausytis “Naujienų”, 
Budriko arba Peoples Furnitūra 
programo. Galės sau rišti Jur- 
geličnio misles, pasiklausyti 
Makalų šeimynos ar pasišne 
kėjimo arba rimtų daktarų pa
tarimų.

“AERO DIGEST” lapkričio 
numeryje štai kaip rašo api-j 
automatinį radio kompasą:

Radio Compass for Pilots
A LONG-RANGE radio 

Compass which its manu- 
fricturers claim enables it- 
inerant pilots to find their

Called the automatic radio 
compass, the first unit for 
civil ūse was built for the 
Lockheed Vega being eųuip- 
ped by the American Litua- 
niant Trans-Atlantic Flight 
Asscciation for a flight by 
Felix Waitkus from New 
York to Lithuania.

The installation consist of 
an indicating dial mounted in 
the cockpit, o conventional 
VVestport aireraft radio re- 
ceiver, a compass converter, 
a dynamotor, and a loop an- 
tenna assembly including 
cables, vveighs less than 45 
pounds and the receįver and 
convj*tqr unit; 
12 x 7^4 x 11 \

When within range, a pilot 
tunes in on a broadcast sta
tion by listening through the 
earphones in the customary 
manner. If the plane is 
headed directly toward a 
station, the indicator needle 
on the dial pcins to “zero”. 
If the plane is off course, 
the needle points right or 
left as the case may be.

In addition to enabling the 
pilot to fly directly to a. radio 
station, the radio compass 
gi ves a navigator the' Infor
mation he needs to locate 
his exact position. To do this, 
he tunes in several different 
stations, finds their direc- 
tion, * and by a system of 
triangulation determiries the 
location of the plane.

If the pilot desires, he may 
listen to the entertainment 
broadcast while he is using 
the station tas an aid to navi- 
gation. If the plane is head
ed directly toward a sta
tion, the program is loud 
and clear. If the plane is off 
course, a buzzing note comes 
through the earphones as a 
warning and the , indicating ( 
needle svvings rightJ’or left. start at 2 P. M.^

Furnished Rooms
RENDAI didelis ir šviesus kam- 

barvs. karštu vandeniu Šildomas. 
3437 Emerald Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI agentai lietuviai iš 
visų, Suvienytų valstijų miestų ir 
miestelių. Geras uždarbis. Rašykit 
lietuvių kalboje, jei norite. Unitėd 
Products Co.. 1242 E. 60 Stifeet, 
Cleveland, Ohio.




