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Mooney išnaujo reikalau KAIP VEIKIA KALĖJIMAS

ja ji pamosuoti
Thomas Mooney by 
la perkelta i augš- 

čiausį teisiną
WASHINGTON, lupk. 12.— 

Tliomas J. Mooney užvedė by
lų šalies augščiausiamc teis
me, reikalaudamas jį paliuo- 
suoti iš Californijos kalėjimo, 
kuriame jis sėdi jau nuo 1916 
metų, nors jo nekaltumas yra 
pilnai įrodytas.

Mooney advokatai padavė 
teismui prašymų, kad jiems 
butų leista paduoti liabeas 
corpus peticijų jo paliuosavi- 
mui. Nors dar teismas nepa
sisakė ar jis leis paduoti lo-

Dvi firmos rastos 
kaltos už laužymą 

NRA kodekso
NEW YORK, 1. 12. — Apy

gardos darbo taryba paskelbė, 
kad ji rado dvi kailių firmas 
kaltas už laužymų NRA kodek
so. Jos bu‘vo susitarusios su 
darbininkais tartis kalektyviai. 
Kad pasiliuosuoti nuo to susi
tarimo, jos abi iškčįj£ sąyę dirb
tuves Į kitus miestus.

Darbo taryba "nUsprende, 
kad jos turi pasiimti su sa
vim visus tuos darbininkus, ku
rie nori važiuoti į naują dar
bo vietą ir taipjau turi ir at
eityje su jais tartis kolekty
viai.

Austrija uždraudė 
švęsti respubli
kos sukatkuves

VIENNA, 1. 12. —Kadangi 
Austrijos “respublikos” val
džia uždraudė švęsti respubli 
kos paskelbimo sukaktuves, bet 
leido monarchistams gedėti dėl 
nuvertimo karaliaus, tai social
demokratai nutarė surengti 
“tamsos demonstraciją”, užge
sinant šviesų savo namuose 
dviems valandoms, nuo 7 iki 
9 v. vak.
. Apie milionas socialistų tuo 
laiku nesi važinės gatvekariais.. 
busais, traukiniais, nesilankys 
teatruose ir kavinėse.

Valdžia nusigandusi vaka- 
i|7į<ščių socialistų c^monstra- 
cijų ir susirinkimų, šiandie 
areštavo šimtus žinomų jaunų
jų socialistų. Areštuota juos 
neva “apsaugai”.

SAN ANTONIO, Tex., 1. 12. 
—Federaliniai agentai Ryme, 
Italijoj, areštavo Andrew C. 
Carson, kurį Texas valstija 
ieškojo kaipo žmogžudžio. Bet 
jo taipjau reikalauja, už įvai
rius nusidėjimus, Ispaniją, 
Francija, New York, Pennsyl- 
vania, Louisiana ir Georgia 
valst.

davė 40 
kalėjimo 
priežastį

kią peticijų, bet jau 
dienų San Quentin 
viršininkui parodyti 
kodėl Mooney advokatams ne
turėtų būti leista tokių peti-

Jei teismas leis užvesti by
lų, Mooney gims nauja vil
tis pasiliuosuoti, iš kalėjimo. 
Viltis pasiliuosuoti buvo gi
musi prieš gubernatoriaus rin
kimus, nes Upton Sinclair bu
vo prižadėjęs Mooney paliuo
suoti kaip tik jis bus išrink
tas gubernatorium. Tečiaus 
Sinclair rinkimus pralaimė
jus, užgeso ta viltis, nes da
bartinis gubernatorius Mer- 
riam apie Mooney paliuosa- 
vimų ir nekalba.

Bolševikų Rusija arti 
susitarimo su na

cių Vokietija
De-BERLYNAS, 1. 12.

rybos tarp Rusijos ir Vokieti
jos dėl prekybos, o gal ir po
litinės sutarties, pasiekė 
laipsnį, kad greitu laiku 
ma tikėtis pilno abiejų 
susitarimo.

tokį 
gali- 
šaliu

Austri ja nusigandu
si naujų socialistų 

demonstracijų
— Austrijos 
apgailaujant 
sosto kara- 
metų atgal.

VIENNA, 1. 12. 
montaže histams 
pasišalinimo nuo 
liaus Karolio 16 
socialistai ir komunistai su
ruošė visoje Viennos apielin- 
kėje daugybę slaptų susirinkit 
mų. Kartu tapo paskelbti la
peliai, grąsinantys valdžiai nau
ju generaliniu streiku, šaukian
tys prie naujos kovos su1 dik 
tatura, taipgi reikalaujantys po
litinių kalinių paliuosavimo.

Kai kur žandarai ir policija 
bandė pulti demonstracijas h 
susirinkimus, bet nepasisekė.

Valdžia yra labai nusigandu
si ir Viennoje koncentruoja vi* 
sas savo karo jėgas. Pavojin
gos gi apielinkės patruoliuoja- 
mos dienų ir naktį.

Mirė Liebknechto 
duktė

When Arraated A R.c.nt Photo

Bruno Hauptmamr, kuris yra kaltinantys nužudęs Lind- 
bergho vaiką, kaip jis išrodė Įaike suėmimo* (kairėj) ir kaip 
jis išrodo, labai sumenkęs, išsėdėjus 5 savaites kalėjime (de
šinėj).

Jugoslavai reikalau 
ja atsteigti demo

kratinę tvarką

.......................... r v."-;................. . "

Bandys pįrąikinti II 
linoispardavimo 

taksus

■  rr -----—      —-

Kaltina jugolaviis 
nukankinus 76 

kroatus
VIENNA, 1. 12. — Austrijos 

monarchistų organas Staat- 
vvehr, cenzūrai leidus, paskelbė 
aštrų straipsnį, kuriame kalti
na, kad Jugoslavijos valdžia 
^rutuliai kankina kroatus.
• Laikraštis sako, kad karaliui 
Meksandrui įvedus savo dikta
tūrų 76 kroatai liko nukankinti 
kalėjimuose, o 320 kroatų liko 
nuteisti bendrai 1,202 metams 
calėjiman.

Pasak laikraščio, kroatų po- 
itiniaį kaliniai mirė kankiniais. 
Jie buvo kabinami ant sienų, 
begailestingai mušami ir po to 
paliekami kaboti iki numirda- 
70. Kad nebūtų girdėtis jų 
dejavimų ir šauksmo, jų gal
vos buvo įvyniojamos į šlapius 
rankšluoščius, drabužius ir 
reivių apsiaustus ir kartu 
/o griežiama gramafonu.

ka
bu-

...."" '■ ‘ 1 j ■ r ..„.i

Lietuvos Naujienos
Šunienos valgykla 

Vilkijoj
PaskutiniuojuVILKIJA.

metu Vilkijos aplinkoje pra
dėjo dingti riebus šunes. Žmo
nės ėmė įtarti vienų Vilkijos 
miestelio vagyklos savininkų, 
kad jis žudąs šunis, o iš šu
nienos gaminąs kotlietus ir ki
tus mėsiškus valgius. Buvo 
pranešta policijai, kuri patikri
no ir radus šunų mėsos slaptų 
mėsinę ir dar vienų pakabintą 
nenuluptą štfnį,

Publika pasišalino pati

Latvių delegacija Lie
tuvon pradėti preky

bos derybas
RYGA.—Spalių 23 d. latvių 

ministerių kabinetas paskyrė 
latvių pasiuntinį Taline Liepi
nį vffiutos komisijos pirmi
ninką Pavasarį ir finansų mi
nisterijos prekybos ir pramo
nės departamento referentų 
Volmarų, Latvijos delegatais 
prekybos su Lietuva.

Vis tie gaisrai

kauž. Ii.,7 iTC..iT<
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai diend praus 
sauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:36, leidžiasi

BELGRADAS, Į. 12. — žy-( 
mus jugoslavai—bažnytininkai, 
profesoriai, politikai, buvusieji 
valdininkai—įteikė Jugoslavijos 
regentui princui Povilui reika
lavimų, kad regentai panaikint 
tų užmuštojo karaliaus Alek
sandro įvestųjų diktatūrą ir 
nors laipsniškai įvestų demo
kratinę tvarkų.

Peticija reikalauja, kad butų 
paliuosuoti politiniai kaliniai ii 
kad butų paskelbti laisvi mies
tų rinkimai’,' kad gyventojai ga
lėtų pareikšti /savo nusistaty-, 
mą.

Po peticija yra pasirašę kroa
tų arcivyskųpas Bauer, garsus 
skulptorius Meštrovič, buvęs fi
nansų ministeris Ševerliuga ir 
daug kitų politikų ir laikrašti
ninkų,. kurie pirmiau rėmė 
Aleksandro diktatūrų.

Jie nurodo, kad ir šalies eko
nominį vargų labai didina ir pa
daro sunkesniu* pakęsti polici
jos nuožmumai ir mažųjų val
dininkų sauvaliavimai.

900 korėjiečių pasi
gendama po audros

TOKIO, 1. 12.—Iš Seoul pra
nešama, kad smarkiai audrai 
praėjus Korėjos » pakraščiuose 
pasigendama 900 žmonių.

Korėjos valdžia praneša, kad 
jau kelios dienos praėjo po 
audros, dar nesugtyžo iš juros 
130 žvejų laivų, kurie galbūt 
yra paskendę su visais juose 
buvusiais žmonėmis.

VIENNA lapk. 12. — Vakar 
čia pasimirė Vera Liebknecht, 
28 m., duktė garsaus Vokie
tijos socialdemokratų vado, 
vėliau perėjusio prie komuni
stų, Kari Liebknecht, kuris 
buvo karininkų* nužudytas 
1919 m. Ji naciams įsigalėjus 
Vokietijoje pabėgo į Viennų, 
bet čia politiniame veikime vi
sai nedalyvavo.

3 žuvo lėktuve
BUTTE, Mont., 1. 12. —Trys 

jaunuoliai liko užmušti, kai jų 
lėktuvas nukrito miesto pa
kraščiuose. .

ALBUQUERQUE, N. M., L 
12,—Į čia lėktuvu atskrido Ei
lėn McAdoo, duktė senatoriaus 
W. G. McAdopJr ąpsivėdė su 
Rafael de Onate, mūviu akto
rium. Jos 'fevaūišpiįdžių vedy- 
doms labai priešinosi, bet pas
kui nusileido ir vedybas leido.

CHICAGO. '—i Gubernatorius 
Horner telefonu pranešė iš 
French Liek, Ind., kur jis ta
riasi su kitais Ghicagos demo
kratų vadais, kad jis šaukia 
lapkričio 19 , d. nepaprastų 
Illinois legislatųroš posėdį.

Legislatura šaukiama tik 
vienam tikslui — prailginti 
dar dviems metams dabarti
nius 12 Dupš. f pardavimo tak
sus, kurie turėtų baigtis lie
pos 1 d.^ z ....

Prašys dar $12,000,- 
000 viešiem darbams

WASHINGTON, 1. 12.—Ei
na gandų, kad viešųjų darbų 
administracija prašys paskirti 
viešiems darbams dar $12,000,- 
000,000. Prie viešų j u darbų 
dabar dirba virš 2,000,000 žmo
nių, kurie užlaiko dar 5,000,000 
žmones. Taigi viešieji darbai 
maitina 7,000,000 žmonįų,. tuo 
žymiai sumažindami išlaįdas 
bedarbių šelpimui.

Katalikai eisią pa 
gelbon Vokietijos 

protestOnams
. BERLYNAS, 1. 12. — Kata

likų bažnyčią pasiūlė savo pa- 
geibų protęstonų bažnyčiai jos 
coVoje su*“ tūlų nacių vadų'skel
biamu pągonizmu.

Rusija koncentruoja 
savo jėgas Liberijoj

ČITA, Siberijoj, 1. 12. —Aiš- 
cu yra, kad sovietų Rusija rim
tai ruošiasi karui su Japonija, 
kuris darosi neišvengtinas.

Rusija jau nuo kelių metų 
pradėjo koncentruoti visas savo 
jėgas Siberijoj.; Ji čia pradėjo 
statyti dideles dirbtuves, prie
varta kelti gyventojus ir vers
ti juos čia Ūkininkauti, koncent
ruoti didelę kariuomenę, visu 
Mąnchukuo pasieniu. pristatė 
eiles tvirtovių, o Siberijos uos
tą Vladivostoką pavertė į tik
rų Gibraltarą.

Viskas Siberijoj daroma tik
tai atsižvelgiant j busiančio ka
ro reikalus. Todėl ir gyventoja 
koncentruojami pįrmiausia tik 
“strateginese" vietose ir ver
čiami ten'apsigyventi, nors apie- 
linkė ir netiktų žemdirbystei.

——----- -——
Desėtukus tūkstančių linksmi

no; pąĮąidotąg beturčių
1 kapinėse

Italijos fašistai no 
ri įvesti versti

ną darbą
RYMAS, lapk. 12. — Italijos 

fašistai esą pasiryžę įvesti ver
stinų darbų dėl visų sveikų 
italų, nežiūrint kaip augštos 
kilmės jis butų. Fašistai sa
ko, kad darbas esųs socialė 
pareiga dėl kiekvieno.

RYLIŠKIAI.—Ryliškių kaime 
savivaldybės rinkimai praėjo 
taip pat kaip ir kituose Mer- 
Kinės valsčiaus kaimuose, tik 
išrinkus tarybos narį ir jo 
nepatvfrtius viršaičiui, kilo 
riksmas ir rezultate to inšrikta
jam valsčiaus tarybos nariui 
buvo sustatytas protokolas. 
Kilus aliarmui publika pati pa
sišalino iš salės.

Visuose Merkinės valsčiaus 
savivaldybės rinkimuose vir 
šaitis Juškelevičius buvo atsi
vežęs kandidatų sąrašus ir juos 
siūlė rinkti, o renkant jo nu
matytų asmenį, pats kėlė už 
jį ranką, ragindamas ir kitus 
kelti. i . ■

sudegė molinė 
lt. vertės, daug 
šiaudų, mašinų, 

Visi nuostoliai 
litų. Trobesys

KAUNAS.—Šiaulių v. Aukš- 
telkės dvare 
daržinė 10,000 
dobilų, šieno, 
vežimų ir kt. 
siekią 17,000
buvo apdraustas. Manoma, kad 
buvo padegimas.

Šiaulių v. žadžiunų kaime 
bekuljant užsidegė Štaro Gas
paro daržinė ir kute po vienu 
stogu. Sudegė javai, padargai, 
avys,, vištos ir kt. Nuostoliai 
siekią 5,590 litų. Trobesiai bu 
vo apdrausti.

Ęruopių v. Kauniškio kaime 
išdegė Vulfo Karolio 5—6 ha 
miško. Nuostoliai siekia 5,000 
lt. Manoma, kad irgi buvo pa
degimas.

19 žąionių prigėrė
< Meksikoj

MEXIC0 CITY, 1. 12. —19 
žmonių, jų tarpe garsus Mek
sikos bulių kovotojas Luis 
Freg, prigėrė audringoj juroj 
susidūrus ir apvirtus dviems 
gąsdino valtims netoli Carmen 
salos. Tik du žmonės įstengė 
išplaukti ir išsigelbėti.

** 12.
—Laivas Alumna įsitaisė bra
vorų ir plaukiodamas Alaskos 
pakraščiais gamins alų ir jį 
pardavinės Alaskos gyvento
jams.

Laivynas šalina fili 
piniečius

W ASHINGTON, 1. 12. —Pa
tirta, kad karo laivynas pama
ži šalina laivyne tarnavusius 
filipiniečius ir jų vietas užpildo 
negrais. Filipiniečiai šalinami, 
kadangi jie skaitosi ateiviais 
ir be to Filipinams yra priža/ 
dėta nepriklausomybė.

SEATTLE, Wash., 1. 12. — 
Vakar Wašhingtono valstija 
atšventė 45 metų sukaktuves. 
Kai Wahingtonas patapo teri
torija, ji turėjo 3,965 gyven
tojus, patapdamas valstija tu
rėjo jau 349,000 gyv„ o dabai 
turi daugiau 1,500,000 gyven
tojų.

t ..SMRIJAI.— Krikštonių kai- 
n;e, jaunas ūkininkaitis Svetu- 
levičiuš praeitų sekmadienį pa
norėjo pirtyje išsiprausti. Pir
tis buvo labai karštai prikū
renta linams. Nuėjęs Svetule- 
yičius J pirtį, negrįžo. Nuėję 
namiškiai ieškoti, rado Svetule- 
vičių pirtyje prie krosnies nu
virtus; ir negyvą. Aiškinama, 
kad Svetulevičius prikurentoj 
ir daug garų-smalkių turinčioj 
pirtyje nugaravo galvų ir nu- 
troško.

KAUNAS.— Dan. j. Babra 
vičius kaip ir Butėnas, Vaiši 
teatran pakviestas gastrolių 
liaus teisėmis.

. A

GIMINĖMS LIETUVOJ

4 lakūnai užsimušė
__________________ ■ ■ ■'

" \ . S

GHEBOUR, Francijoj, 1. 12. 
—Keturi Franci jos artilerijos 
lakūnai užsimušė ir vienas, li
ko sunkiai sužeistas jų hyd- 
roplanui nukritus liepsnose pa
jūry ties Cherbourg. ;:*r -

INDIANAPOLIS, Ind., L 12. 
—Dr. Perry iš Punxatawney,: 
Pa., mėgo gyventi ' išskaištių- 
gai. Bet tam neturėjo lėšų. 
Kai pritrukdavo pinigų, jisfa- 
šy davo čekius ant Greens- 
burg National banko, kur ka-j 
sierium buvo jo tėvas. Tėvas 
pats skurdžiai gyvėi^dą^o,’ sū
naus Čekius priimdavo^ bet ne 
visuomet galėdavo padengti. 
Tokiu budu tėvas išmainė dau-

DOVANŲ
Ar ines galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven
tėse?

■ U- v • ” ’-b . >■ .

žinoma kad pe.

SAN FRANCISCO, Cal., 1 
12.— Pavieto ligopinėj pasimi
rė H. Brunstus Breining, 85 
m., buvęs Metropolitan operos 
dainininkas ir garsus dainavi- giau kaip 1,000 sunaus čekių, 
mo mokytojas 
nepaliko jokio turto, tai jis 
tapo palaidotas jniesto betur
čių kapinėse.

• ■ ' ‘.ĮPiyi <11* lĮ'l jPĮ^.ĮĮ

paskelbė, kad ateityje bu*s ste^U BUFFĄLZ), N ¥•> 1. lj?^^
, ....l ^Nusiminęs/kad jam^nęsisęv _ .......

ka mokintis, nusižudė John N. neberado $1,000 vertės jaukąoi 
Houck, 17 m., frigh school mo-; kurį savo namuose buvo paslė — a 4 i

Ar^ių^fmę; todėl po Kalėdų dovąnėlę dabar, kad paeitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitų, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėvęlįapis ir giminaičiams Lie-

Vokietija sterilizuos 
ir silpnapročius

BERLYNAS, 1. 12; — Naciai

relizuojami net ir * tie, t kurie 
nors kike yrą silpnapročiai, kad 
negalėtų / veisti < silpnapročius 
vaikus. kinys.

Kadangį jis Dabar už tą .tėvas liko nuteis
iąs2 metams kalėjiman, o sū
rius-—penkiems.
. " ■ 'J • ' •

KOCKFORD, III.,
Clara Nida su autnum iš

, K / ■ ‘ ' > . h

ėjo : tęątrąn. Sugryžus . namo

pę.

tūtoje.
t ■ ' v ‘

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriais’ ar litajų su Užtikrinimu pilno 
Ir greito išmokėjimo.

' NĄVJIĘim Pinigų Siuntimo Skyrius
'Ve.'-' -iž ‘ '• • '••• ’

.1739 So. Halstęd Stf ■ • Chicago, III

'■ ‘; ; 1 - sL-’ 'i t.!.

K' w ,-v. .?



NAUJIENOS, Chicago, III

Dar vieiia rhašina

Abėlnas įspūdis Graboriai

Tel. Ofice Wentworth 6830

karoserijas. Nie

ir tail

nuo

kartu neša

archi

įvairus Gydytbjai

Hyde

Gerkit Reikalaukit

f '*

Visi Telefonai

kurioms 
spalvos Lietuviškos

Degtinis

NATHAN 
KANTER

LANKAS 
izr.io js-

very 
ma
ma-

— Chryslėi 
milžiniškas

Ntib 10 iki 12 Vai. ryto, ntio 2 iki 4 
vai, pp pietų ,f 
vakhro. Nedi 
valandai dieną.

Ofiso .vai.
vak. j _ ...

Ofiso Tel.:t™;^ "
Namu Tel. Prospect 1930

Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
pagal sutarimą 

Boulėvard 7820

ių laikų 
kartu parb- 

tai pasidaro nuo-

Visose Alinėse
Miitual Trijų 

žvdik^iM

Kentučky
Bourbon

oom 8. Nedėliomis uždaryta. 
Kalbume Lietuviškai

Phone Canal 0&28

žingeidumas, 'ru 
kažkūr skubiha 

vieni kitiems nč

ve-
pakiliomis, inirgėjo

Ofiso Tel. Boulėvard 5913 
Rez. Tel. Victonr 2348

IER AVENUE 
Virginia0036 

t pup 2-4 it huo 
Blioj pagal sutarti

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted^ SU

OflSO ,--- — r- ~

Nedillbmis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

įr nuo 7 iki .8 
Suomis nuo 10

... • • -
Phone MIDWAY 2880

Amerikos Lietuvių Daktarų 
■ ■ ... Draugijos Nariai,kiūs automobiliams daiktus 

daiktelius
audžia sčdyriėfus aphušti au
deklų. šeivos šaudo nepapraš- 
tu įreiturtiil, o mašinų prižiū
ri tiktai yiena moteris. Reikia 
pasakyti, kad beveik kiekvie 
nai mašinai prižiūrėti tereikia 
tiktai vieno žmogaus.

Sparčiai padirba ir karoseri- 
jasX(bodies). Du vyrai paima 
iŠ presd išspaustas blėkas, įde
da į labai didelei formas, ku-

būti' įuuc 
kaip tos (run

Žmonių mano,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AR 
Tėlefom 

Ofifeo Valattd 
.<•8 v,. v>.Nj

. , . . .... ..................................     Antradienis, lapkr. 13, 1934— z ... _
viš matysi, kaip gaminai viso |rios gatavai stovi išsižioję, tuo- 

męt paspaifdžia elektros knip- 
kį, ir... pasipila nesuskaitoma 
daugybė kibirkščių. Karo serija 
jau ir gatava. Paskui dar su

(Tąsa pusi. 3-čiam)

vft; kuriojfe; išskiriant Šventa- 
dibfiids, pūMdb, kMip yra dir
bsim automobiliai. Bet čia su
deda tiktai gatavai padirbtas 
autų dalis
ko čia nauja neradau. Tas pats, 
kas btivb ptaeitų nietų. Apžiu
rėjau tiktai šių metų automo
bilių štyliūs, kuriais maždaug 
dortiijaUŠi. Pardavėjai šiulijasi 
“pagelbėti”. Ėešfovint prie ap
versto aukštyn kojom Chevro
let automobilio, prakalbiha ma
ne kažkdks džentelnibnas su 
laždūke rankoje:

“Puikus atitoriiobilis, ar ne?’’ 
jis sako.

“Yra dar piiikeshių ir už ši
tų”, aš atšakiau.

“Taip, bet už tuos pinigus 
yra geras.”

“Ar tamsta tūri automobi
li?” paklausiau aš.

“Ne. Nė tokio nefstengiu įsi
gyti.”

“Taip, taip, aš irgi su senu 
“džiulapiu” Važinėju,” padiąki 
nau‘.

Jis atkišo man rankų 
sakė savo pavardę:

“Mano vardas Letvis, 
tektas”.

Kadangi aš buvau vienas, be 
gėtosios ptisės, tai mtidu su p 
Lėtidš, iš Oak Parko, tūlų lai
kų praleidome Fcrdo pavilio-

Tel. Lafayette .3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALŠAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goie ir apielinkejė 

Didele ir graži 
v koplyčia dykai 
4092 ARCHER AV.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3511-16 W. ROOSEVELT
arti St. Loųis Ay. Tel. Kedzie 8902 HM,
Vanos,. llęfąijs ir druskos vanos.

swimming podl.
Rusiška ir turkiška pirtis '■ <. ■ .. ‘

Moterims seredomis iki 7 v. v.______

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
TeL Boulėvard 4139

gaš , dantistas x-ray
4143 Arthėr HVM kamp. Ffanctecoav.

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

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroė S377

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 Wėst 46th St.
Tel. BouleVard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Cicerb :3724. Koplyčia dykai

Res. 6600 Sotitji ArtesiąnAvenue. 
Phone Prospefet 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 i-
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsten Street 

» CHICAGO, ILL.

garhins, tna 
nū

“seniau mašina 
iš egzistencijos, o 

žmones vare 
Bet kas bus 
negali žinc-

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių jtėmpimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitb 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, įrodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda Atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivo? akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dolioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulėvard 7589

tį. Viehaš žmogus padeda dvi 
paprasto stiklo plokštes į tam 
tikrų prėsų, iškerta sblig friie- 
ros; kad tiktų priekiniam lan
gui; kiti du vyrai įdeda tari’ 
tų dtiibjų stiklų kažkbkj balių, 
lyg širkšnu aptrauktų popierj 
ir tuomet įleidžia į presų su
spausti, o vėliau leidžia į kitų 
presų, kiir yra atitinkamas 
karštis ir sunki vbga spaudžia. 
Kai išeina iš karšto preso, tuo
met plaktuku4 daužo stiklų. 
Stiklhs, suprantama, sutrūksta, 
bet hesiibyra; neišsiskiria ir 
rankų per trukusias vietas ne
subraižo. Stiklas aiškus ir šva
rus.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ife CHIRURGAS 

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

— 3343 South Halsted St.
Tel. Boulėvard 1401

&j rytų man atėjo į galvų 
mintis pagalvoti apie trob&lhj- 
pavilionų architektnTų. Arfchi 
tektura atitinka “jėgos ir ma
šinų amžiui”. Nėra tų ordti- 
mentaliŠkų ypatybių, kurias 
turėdavo gotika arba graikų 
architektūrų; nėra to trium
fuojančio meniško jausmo, kų 
turėdavo senovės architektūra. 
Sienos plokščios, tiesios ir per
daug ilgos linijos, 
įvairumo teduoda tik 
Praktišku atžvilgiu žiūrint, vi
duje yra daug vietos, nes sie
nos plonos ir neturi kerčių. Iš 
lauko pusės atrodo nedidelis 
pavilionas, pav. General Mo
tors, o viduje, kaip didžiausias 
palocius. Mat Amerikoje tro
besiai iš buko pusės neturi me
niško patraukimo, bet užtat 
viduje esti prašmatniausi pa
togumai. Tų galima pastebėti 
ir paiiodos paVili&fluose.

Begalvodamas apie architek
tūrą, nuėjau | General Motors, 
čia yra išstatyti G. M. bendro
vės visi automobiliai, suūkvė- 
žimiai, šaldytuvai ir kiti pro
duktai. fcėmūiiniame, lyg eže
ro dugne, apyratyje įrengta

1 n /X ei. ^įcero ^Auy 
ANTANAS PETKUS 

Grdbdrhis 
KOPLYČIA bYKAl 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja, laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

šų darbu bUsitė Užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

■ Ibi. Canbl .2515 arba 2516 
skyrius •

1439 S, 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite....... .
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime, sąryšių su firma tub 

pačiu vardu)

FBe "B’oUlėvard 7042
DR. C. Zi VEZEL’IS

Dęritistas 
4645 So; Ashland Avė.

‘ arti 47th Strefet
Valandog Uuq 9 iki 8 vakaro. 

SėredoJ pagal sutarti.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės šušilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba tariant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. r jc

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite niano iškabas
Valandos nuo 9:30 rytų iki 8:30 va
karo

Dr. Charles Segsi 
OFISAS

4729 SO. Ashland A Ve
2 lubos

J. F. RADZIUS
, . Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja Už $25.00 ir augščiau. 

Moderpiška koplyčia dykai.
66Š W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

j Be peilio, degini 
j vd-rlš,. SPftAGAS, 
| (NiėziinčIoH l’IIes); I 
į mėšlinės Hkoh,. .C.“?' I "diHudžlu vAKIČtlL i Meti ypiiHnkhl !<vlęqahi 
i tėke vilties 
1 mioHtabu I...... —

trėlt ( Htullleplp a | fij; tr 
hniigėliH i ‘ .

LIGOS, .kuomet Ji| Ui 
VAlltCOHE Ul'StV, V 
TINUSIŲ BLAUZDŲ

DR. PULSUCKIS
■ liB Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hėrtilbek 6699 j-. f

Valandos :l-4.pb pietų, 7-10 vaL fak. 
Rezidencija:

6412 Sb. Catnpbell Ate.
Prospect 0469 ;

Sekmadienio rytas gražus 
saulėtas ir neperdaug šiltas.

Prie 31-mos gatvės Pasauli
nės Parodos jėjimo vartų Žmo
nių butio daug. Antroje vartų 
pusėje, kur platus vieškeliai, 
margais vingiais išvedžioti ta
kėliai it plafelesni kėliai 
dftrtti 
įvairiaspalvės figutoš. Vanduo 
ežere žalsvas, tarytum harmo
ningai pritaikytas jMė Šitų 
baltų, raudonų, geltonų ir ki
tų moderninės architektūros 
pavilionų, spalvų.

Parodos plotas su trobesiais 
driekiasi ežero pakraščiu per 
keliolikų kilometrų, lyg didė
lis, spalvomis išmargintas mie
stas ir pagalios susilieja šb 
Čikagos dangoraižių bokštais 
ir pražūta melstoje erdvių 
plotmėje. Skraido dideli aero
planai, skraido Good Yėar kom
panijos balionai, žodžiu sakant, 
gyvUrhas verda užburtame gy 
veninio Verpete. Žmonių irti 
hios bėga į visas puses. Jų Vei
duose matosi 
pestingūmaš; 
si ir pynasi 
kojų.

Kiekvienam 
atėjusiam iš kaito darosi aiš
ku, kad su viena diena arba 
vienu vizitu, nėra galimybės 
visko pamatyti, visur išvaikš
čioti ir viskų patirti. Aš jau 
antri metai lankau parodų, bet 
reikia pasakyti, jog toli gražu 
ne viskų dar mačiau4. Kad iš
vaikščioti visų parodos “mie
stų”, pasidarytų apie keturios- 
dešimt kilometrų kelionės. O 
su viena diena juk ne pusės 
to kelio ir sparčiai eidamas uė- 
padhrysi. Vietomis susigrūdi
mas toks didelis, kad tenka il
gai stovėti, kol gauni progos 
toliau eiti.

Stoviu ir žiūriu ir mųštau: 
kūrion pūsėn Šidhdie beeiti.

Kėliai veda j visūs pavilio- 
nus vienodai; viėnbdai gražus, 
švarus, išprausti rytttiėčio tą
są bei ežero dregtio Vėjo nu
šluoti, be dulkių ir be šiukš
lių. Dešinėje nuo 31-mds gat
vės pusėje stovi ant ežere 
kranto moderninės architėktu> 
ros General Motors pUvilidnas 
žemiau, po dešines 
Motors ir arti jo 
Travel and Transport trobesys 
ir tt. pietų pusėn šėką kiti pa 
vilionai. Kairėje nuo 31-mos 
gat. vartų pusėje — Mhyi. 
Temple hr gražūs didėlis aūto- 
mobilių karaliaus, Fordo, pą- 
vilionas, kuris pabudavoti kai
navęs virš trijų milionų dble-

Telefonhš. Yattfe 0994 ’ -į

Dr. MAURICE KAS
4631 South Ashland Avenue;

, Ofiso valandos: / <
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 3 »o ^

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 1 
. ? Rez. Tdephota W ?

Ofiso Tel. ČalunieV ^$93 *

APSAUGOTAS 
išmintingumu

Radio—Activus “piloto kabe
lis’4 pagelbsti laivo kapitonui 
susirąsti kelią per prisikimšu
sią prieplauką; Budrūs biznie
rius jaučia, kad šis ’
sugebės pagelbėti jo v 
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Batikas siūlo toki pa
tarnavimą per shvb biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHAHGE
HATIOHAL BAHK 
19th Place and 

Halsted St.

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 St. 

Tel. Republic 3100 
10734 S, Mičhigan Avė.

Tel. Pullmdn 4151

kerpa audeklų nenūthesdamh 
nč mažiausio šfhotėlib, susiu
va, hpdailifia, sulanksto ir gra
žiai gatavų darbų sudėda į pa
statytų skrynių. Dirba taip 
sparčiai, kad į ^ifertį itiinūtę 
pasiuva keletui 'šimtų sedanų 
(4 durų) automobiliams vidaus 
apmušimų.

šalę tos mašihoš, lyg pajuo
kai sūsikuiirihūsi šČfli ^iysėtič 
moteriškė. Ji pati susideda va
tų ir su elektra vūrbrria mdŠi- 
na persiuva audeklų per vatos 
juostas. Kita mergina audeklų 
mierūoja su Uzda ir kreida pa
žymi, kur reikia siūti. Ta mer
gina ir kerpa dudeklų. Kol tos 
ovi moteriškės pasiuva tik vie
nų tokiam atAbtndbiiiUi apmu
šalų, tai mašina1 pasiuva gal 
kelėtų tūkstančių tokių pat ap
mušalų, tik kūt kas akuratiš- 
kiau ir gražiau. 7

Fabrikantas; sūprantania, to
kiu būdu pagamintų produktų 
gali pigiau pardūčti, bėt savd 
neldimei, jis athna žmogui dar
bų, kuris, nėtlfrėdŪmhs pinigų 
negali jų pirkti. 1 f

“Matai, kur gludi depresi
jos paslaptis” pašhkiau aš sa
vo Beridrrtkėlėiviui p. Letvis’iii.

“I undėrštdhd that 
\vell,” jis sako, “žmogus, 
tyt, išgalvojo tobuliausias 
šinas savo nelaimei,” jis 
dūrė.

“žinai tų sarkastiškų poša 
kį”, sakau: 
arklį išvarė 
dabar mašinos 
lauk iš dirbtuvių, 
toliau; tai niekas

DR. G. SERNER 
' lietuvis;

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

kampas Halsted St. .
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

“Well, mašinos
Šinoš turės ir sunauHdti 
Si j nokė p; Lėwįs.

Fordo pavilibne galima vaikš
čioti žemutiniu aukštu, kur da
romos demonstracijos arba bal
konu, iš kurioj matosi visa 
dirbtuvė, čia kw ' nepasisuksi,

Mikas Šileikis.

Šimtmečio Pažangos Nuopelnai

DR. HERZMAN
IŠkŪSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas pėr 35 
metus kaipo palytės gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas hgaB. 
vyru, moterų Ir vaikų pagirt nfctf- 
jausius nietbdųs X-Ray ir kitokius 
elbktros,. prietaisus. .

Ofisds ir L&bbifctbrija:
1034. Wt. 18th .St., netoli Morgan bt.

Valandos nuo 10—12 pietų ir
< bud 6 iki 7:60 vai. val&rd.

Tel. Canal 31ĮU 
telefonai: , 

lt Ctttrll ŪM

ARBA ISj NAMŲ
VARIUOSE !

GYSLOS IR VOTYS
’ ■ ■ ■ i
Greit ir he Skausmo Panaikinamos 
The VARICUR 4»a<iarė iukHtančlua llnkHiualH 
—KODĖL NK JUS?

Phone Cabd) 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo i—3 ir 7—8 . 

Serfcdomis ir httfel. pagal sutarti 
Rez. 6631. So. CaliforhitŲ Avenue

Telefohae Republic 7866

1742
ĖAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulancc Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Dirękto- 
riūs įer 36 Mėtų

46'05-07^ Š. Hermitage 
• rAvenue- h

. ..Skyrius 
4i47 S. Fairfield AVe.

25 METU PATYRIMO 
Pritaįkime akinių dėl yisokių .akių

J Mrba skhUsihb . 
tūlais. . riiiiitiTM 
ųoSTATITfS Ir kitos 

Misų švelnu ir ne- 
Sįoih Ictirle yra ne- 
(lala.. Yra atašiok 
■•i'. *Į<1 vilties llgoi- 
ad Jie Icenihn nuo

f«
drba ME8LINE8 rLl-

JOŠEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 Sttbth Ashland Atfe.
Tel. Boulėvard 2800 

Rez. 6515 So. RockweH SL 
Tel. Republic 9723

Vienas dalyką s General Mo
tors pavilione įdomus, tai de
monstravimas “magnetinio pe
čiaus”. Padeda kHt špiotb ledo 
metalinė 4inkutę ir ta rinkūtė 
liėmaiarit įk&ištk. Tas patš ii 
šu ^irithū. Pastato būt ledo 
šnioib pūbdų šū vandeniu ii 
tiandLt) hkilnirkšniu pradeda 
vilti. Ledaš nutirpsta.
i Čia irgi nėra jokis.stėbuk 
Ihs. Srovė elektros, palėišta per 
vielų, pagaihina magnetų vir
šuje spiralės vielos. Bet srovė 
pakeičia savo sritį 100,000 kar
tų kiekvienų minutę. Srovės 
gfeitis pagafnihh taip vadina
mų frikcijų (trinimasi), o ele
mentų trininiųsis pagamina 
karštį. Tokiu bildu viršuje vie
los laikomas metalinis indas, 
geležies šmotas ir tt. grėitai 
įkaista.

Technikos stebuklai.
Mūdii su p. Lewis nucjbva 

| didelį Fordo pavilionų-fabri- 
kų. Pilribje td žodžio prasmė
je tai ir yra milžiniškas fabri
kas. Praeidami pro duris pir
miausia -ftjjbva į didėlę apva
lių galerijų, kurioje gal kokš 
šihitaš su ritŠimi pakraščiais 
pristatyta visokiausių vežimų 
ir motorinių primytyvių “auto-' 
rtiobilių”. Kiek nuošaliau yra 
pastatyta pirmoji Fordo dirb 
tiivė, o viduje įrengtos maši- 
hbš ir pats fordukas, kurį1* pir- 
hūįjį pabudavojo 1893 metais. 
Viši tie “automobiliai” atrodo 
be galo keisti ir netobulus. 
Kai kurie jų tais laikais kai
navo iki keturių tiiksfahčių do
lerių. Netobulos ir tų laikų ma
šinos. Diržai pakabinti iki pAt 
lubų, kai sukasi ratai, tai tie 
diržai tabalo j a-plakasi ir tarš
ka vienas į kitų. Bet kai įėjo- 
va į moderniškų 
Fotdo dirbtuvę i 
dos aikštę 
stabus vaizdas. Čia jau nema
tysi hc ilgų, plačių diržų ma
šinoms sukti, nė ratų;, vieto
ję to, stovi nelabai didelė ke
turkampe mašina, lyg skryųia 
Stovi viena mergina ir žiuri 
kai pati mašina apaudžia va
rinę vielų dėl automobilio ka 
belių. Kita, kiek didesnė ma
šina kapoja plieninę vielų iš 
didėlio rytūlio, o iš antro galo 
mašinos toviūkah byra jau ga
tavai padarytos boliukės, ku
rias vartoja ašims.

'Mat, Fordas viškų- pats ga
mina; ka*s tik prie automobilio 
yra reik&linga. Dirba saugų 

__ ___ , _ stiklu. Pirmų kartų man 5 teko 
Chevrolet automobilių dirbtu-j matyti, kaip padaro saugų s tik-

Mutual lidiiorco
4707 S. Halsted St. 

itei. VaRDŠ 0Š03

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lieiuvių Daktarų 

______ Draugijos Nąrlai.

A. L. Davidoiiis, MDj 
4910 S. Mičhigan Avė.

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Ąpart šventadienio ir ketvirtadienio.

A. MONTVID, M. D.
West Town Štai 

2400 West J
Vai. 1 iki 3 pb pietų, 6 iki 8 vak. 

: tTęl. .Seele
Namų telefonas I

Penktad,, tiktai nuo 9 iki 8.—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 pd piel.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEst RANbOLl’H Bt.
lubo. fiirrlcli ’t’hiatf*

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halstėd SU 

arti 81st Stipet. . ' 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10^42 
diena.

Advokatai n

Antroje a:ėjtis pusėje paro
do, kaip nuiiėjama motoras it 
visos jo dalys. Stovi neperdi- 
džiausias pečius geležiai tirpy
ti. Du vyrdi, rodosi, nė karš
čiu nesibijodami, semia su mo
liniu kaušu ištirpusių geležį ir 
libja j tarti tikrai padarytus 
moldingus, kur pirma sudeda 
kdrius. Liejyklos moldai suka
si be sustojimo varomi elek
tros jt’rfos, Stikasi tbkiu grei 
tumu, kad liejykas suspėtų pa- 
šėthti kitų kaušų verdančios 
geležies ir laiku supiltų j tnol- 
dingų. čia irgi iiėsimato nė ra- 
tij, nė motorų, b tiktai sukasi 
didelis dugnas 
ritit Jb sddėtas forhiah.

Mat, inžinierija yra smagenų 
kombinacija. Kur daugiau sma
genų, ten mažiau materijolo.

Kur tobulesnės mašinos, ten 
darbas spartesnis. O kur spar
ti masinė produkcija, ten greit 
pasidaro kbmpėticija Ir “over- 
produkcija”.

Mašinos atėmė žmogui 
duonos kąsni.

Tame pačiamb Fdrdb pavi- 
libne stovi didėle mašina, ku
ri dįisiuva automobiliams pa
sostes ir vidui piiitnršalų. Pa
ti mašina susideda vata, su-

. Lietnviai jPRktarai 

DR.MARG01IS
332$ So. HalsU'il St.

Valandoš: nūn tO :i. 1W 2 Piėūl 
/ti htįo 6 iki: B skarose 

Šventadieniais ųuo 10 iki 12 
Phoile BduleVELi-d 8483

- ■ I ■ j?—r’* '/i 'ki".! ’■ į11    "‘i      > 
Tel. |Boūlevard 5914 Dieniį ir Naid
Ofisį Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7>. 
iki 8:80 v. NėdM. nuo 10 iki 12 4. m?

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezldėhcija 
3335 S(h Hdsted St 

CHICAGO, ILL

_____ Graboriai
Telefonas Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
t Graborius ir 

Balzamuotojas
, Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika 
lanis. Kaina prieinama.

* 3319 Lituanika Avenue 
CHICAGO, ILL.

Giėruveš akušerės
Mrs. Anėlia K. Jarusz 

,t ( .. Physichl Thėrapy 
and Midwife 

6109 S. Albtttty 
Avenue
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namlio 
se ar ligoninėse; 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 

‘ tie blankets ir tt.
< Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

e Bank Bldg. 
adisoh Streėt

7 7330 
runswick 0597
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Šimtmečio Pažangos 
;■ Nuopelnai

(Tąsa iš pusi. 2-ro)
rankiniais “torches” užbaigia di.
kraštus suliedinti ir deda ant 
dugno. Vėliau eina į karštą 
pečių, kur įkepina maliavą.

Ko parodoje negalima pama
tyti, tai Fordas turi ten pat ir 
teatrą. Teatre smulkmeniškai 
filmose parodo, kaip padaro
mas automobilius. Pradedant 
nuo žalios medžiagos ir bai
giant gatavu* automobiliu, vi
sas tas masinės gamybos pro
cesas yra be galo įdomuą. Kai 
mašinos ištobulintos, tai ryte 
ryja’darbą. O visgi prie auto
mobilio yra tūkstančiai įvairių 
dalių, kurioms pagaminti rei- 
kiA vis skirtingų mašinų.

Toliau į šiaurius, seka taip 
vadinamas Midway — siaura 
aikšte, kurios abejose pusėse 
— tirštai pristatyta įvairių 
tautų pavilionų, daugumoj pa
silinksminimo tikslui. Nors ši
tos rųšies pavilionų buvo daug, 
bet jie nesudarė didelės reikš
mės. Didžioji parodos lanky
tojų dalis, ypatingai jaunuo-

--------------------------- L.. ............. ......

menė, čia praleisdavo laikų. 
Jeigu nebūtų buvę visokios rū
šies pasilinksminimo vietų, 
teatrų ir alinių, tai ir pati pa
roda gal butų buvusi nU.ob: •

Labiausia išgarsinta “pasi
linksminimo” koncesija buvo 
“Streets of Pariš” (Paryžiaus * 
gatvės). Ten, tiesa, pardavinė
jo kvepalus, suvenirus, bet vy
riausias biznis buvo, tai mer
ginų rodymas kūme Ievos “rū
buose”.

Tautiniai pavilionai 
pardavinėjo tauti

nius produktus
Tautinių pavilionų buvo ne

mažai. Jie nebuvo vienoj vie
toj, bet išmėtyti po visą pa
rodos lauką. čekai pasirodė 
dailiojo stiklo gamyba ir ne
paprastu prityrimu jo apdir
bime. Jie turėjo ir kitą iš Če
koslovakijos atvežtų produktų, 
k. v. maisto, audinių, gražnų 
ir tautinių rūbų. Jų paviliono 
sienas puošė vietinių dailinin
kų ir skulptorių eksponatai. 
Du čekų dailininkai — Albin 
Polasek ir Antonin Sterba yra 
Čikagos Art Instituto profeso
riai. Sterba yra anatomijos ir

NAUJIENOS, Chicago, III.
tikti su ponu Sterba ties vie- tautinio meno dvasius, tokia 
nu jo paties darbo portretu.! menąs niekad netampa klasi- 
Prieš dešimt metų jis buvo niu menu. Tą liudijo ir jų (ita- 
mano mokytojas, kuomet aš Jų) meniniai eksponatai paro- 
lankiau Art Institutą. Mudu dos pavilione. čia puolė į akį 
abudu* džvedeme kalbą apie militarinč dvasia, o ne tauti*
meną. Aš teiravaus, kad ko- uis menas. Italai gali pasi- 
del tik vietiniai čekų dailinta* džiaugti savo paeities kultu- 
kai čia pasirodė, o ne iš čeko- ra.
Slovakijos. “Kur jūsų garsu-1 Daugelis kitų tautinių pavi- 
sis” sakau aš, “Mucha, kuris lionų nesudarė labai didelės 
parašė čekų kalba ‘Otche Nasz’ reikšmės išskyrus Belgijos kai-
knygą ir 
veikslais

savo filosofiniais pa- mėlį, kuris gan tipiškai, atvaiz-
išsigarsino pašau- dino tą atmosferą, kurioje bel

gai gyvendavo, bet kokią perlyj ?”

Ponas Sterba pasiteisino, 
kad jų pavilionaa esąs perma- 
žas, kad visi galėtų jame su
tilpti.

Maždaug tas pats ir kituo 
se tautų pavilionuose. Visi jie 
pardavinėjo savo krašte ga
mintus produktus. Italai turė
jo gan gražių gražnų Italijoj 
gamintų. Jie didžiavosi seno
vės Romos archetekturos lie
kanomis, kurių atvaizdai čia 
buvo parodomi, žiūrint į šių 
dienų Italijos kultūrą, įgauni 
įspūdį, kad italai dabar savo 
dvasia labai “sumodernėję”. 
Klasicizmas jau senai išnykęs, 
kaip kad nyksta senovės ceco- 
rių rūmai. Italai dabar neturi

tą laiką pažangų padarė, tai, 
deja, to čia nebuvo. Pilna to 
žodžio prasme tai buvo seno
vės muziejus. Bažnyčia, kurio
je yra kardinolo Mercedes kar
sto replika, religine literatū
ra, varpai, kariški šarvai ir 
net teatras, kuriame parodo
ma, kaip senovėje budeliai su 
dideliu kirviu žmonėms galvas 
nukirsdavo. Įžanga čia buvo 
25c. Tiesa, belgai čia, pavilio
no pliaže, ruošdavo tautinių 
šokių spektakliu*.?. Pas belgus 
buvo matyt tiktai praeities 
kultūra, o ne dabartinių lai
kų pažanga.

Bet kam Čia, ant galo, rei
kalinga rodyti kas šiandie ap-

torturų įrankiai. Pavyzdžiui 
geležinė statinėle, per liemenį 
apie penkių colių diametre, ar
ba kitas vėl padarytas iš len
telių. Tokį “korsetą” viena* 
pats ashiuo negalėdavo užsidė
ti — reikėdavo dviejų vyrų, 
kurie, vienas iš vieno šono, o 
antras iš kito, stipriai suverž
davo liemenį kol šonkauliai 
vos nesutrukdavo Bet, ant ga
lo, franeuzų vyriausybė griež
tai uždraudė dėvėti tokįus 
“korsetus”, kurie kūną skaud
žiai deformuodavo. Pirmieji 
“korsetai” moterims buvo tik
rai skaudi pabauda už laiky
tasi' “madoje”. Vėliau į kor
setus pradėta dėti standžios 
plienines balanos apsiuvant 
audeklu. O šių dienų “korse
tai”, kaip p.p. Hanskats kaa 
gamina, moterims ne tik kad 
nesudaro jokio nesmagumo, 
bet padaro kūno formą daug 
gražesne ir priduoda daug 
smagumo.

Mokslo Sale
■ . ’ « « c

Mokslo Sale (Hali of

nų laikų liekanas, čia buvo 
padaryta Jurgio Wasbingtono 
namo ir Nepriklausomybės Sa
lės replikos, įvairios afišos iš | 
kovos laikų civiliame kare i1: 
tt. čia buvo vaidinama Shakes- 
peare’o kai kurie veikalai, žo
džiu sakant, buvo patriotizmo 
pumpavimas imant įžangos mo
kestį.

Black Forest, English Vill
age, Swiss Village ir dar dau
gelis kitų panašių pavilionų, 
buvo įsteigti dėl biznio. Vie
nuose balerinos šoko, kituose 
gėrimus pardavinėjo ir t. t. 
Šitos rųšies pavilionai prilyg
sta pasilinksminimo koncesi
joms, kurios buvo siisitelku 
sios visu ežero pakraščiu*.

Tarp šimtų privatinių kon
cesijų ir tautinių pavilionų, 
tenka psminėti ir lietuvių kon
cesiją. Nors lietuviai, kaipo 
tauta, neturėjo savo paviliono. 
Užėjau p.p. Hanskats konce- 
sijon General Exhibits trobe- 
syj. P-nai Hanskats yra lietu
viai išdirbėjai “Stayform” mo
teriškų “korsetų”. Susipažinus 
su jų fabrikantais, pasirodė, 
kad šie “korsetai” nėra papra
sti “korsetai”, nes juos gami
na ant užsakymo pritaikant

8—----------------- --------------------
i Science), tai didelis trobesys, 
kurio 2 aukštų patalpoje bu
vo daug įvairių įvairiausių 
eksponatų. Visi eksponatai ir 
demonstravimai turi ką nors 
bendra su mokslu ir mekaniz- 
mi/.

Galima sakyti, tai mokslo 
teatras. Fizikos ir chemijos 
moksle buvo padaryta didelė 
pažanga. Mechaniškais prie
taisais parodo, kaip veikia ra
dio ir halso bangos, kaip van
denyj molekules juda, kaip 
trikampis stiklas išduoda spe
ktrą, kaip dujos transformuo
ja neoną, argoną ir Carbon 
Oxydą į prizinas ir tt. Mok
slo salėje buvo daroma daug 
visokių demonstracijų, daug 
liustruotų paskaitų atlaikyta.

Ypatingai yra svarbu tai, 
kad buvo parodyta mokslo 
pažanga gyvais paveikslais 
pritaikytais praktiškam gyve
nime. Teorijų bei spėliojimų 
čia nebuvo.

(Bus daugiau)

Garsinkitčs Naujienose

MES SIUNČIAME MONEY ORDERIUS l VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

irgi se

LINCOLN’S PRIDEDabar

DEGTINE

Bridgeport Liquor Co. Ino

PEIER'PEN

viri.

2 metai dykai 
patarnavimas.

Radikališkai nupigintos ratos—da
bar mažiau negu puse to, kas buvo ke
letą metų atgal—padare gazo vartoji
mą praktiškų dėl kiekvienų namų. Pa
šaukite gazo kompaniją ŠIANDIEN—

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

‘ CEE! 
tmis
r . -| 
TOUGMJ ;

VVATCU 
. TMC 

CAsCąpGT 
C OME |

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitik 
rinkite.

What
GOOD

POISON 
SPIDER 
MOLDS 
OUR ;

MAGIC 
CARPET

fį URKŠNIS LINCOLN’S PRIDE 
^"*Degtines įrodys Jums, kad tai 
yra Degtinė, kuri yra labai Smagi 
ir be abejo Jums patiks. Nusipir
kite ja savo apielinkės Tavernoje.

♦jeigu jus apšildote savo butą pečiais 
ir jums nusibodo nešioti purvinas ang
lis, perkratinėti nešvarius pelenus, mes 
turime propoziciją ,kuri jus suįdomins. 
Kad jus galėtumėte pasidžiaugti dau
geliu pagerinimų, kurie jums suteiks 
švarią, lygią ekonomišką gazo šilumą 
jūsų namuose, mes jums siūlome da
bar, gražų, autpmatiškai cirkuliuojantį 
heaterj už tiktai $1 įmokėjimo ir $1 į 
menesį. Laike pirmų metų jus jį pa
imate rendon ant išbandymo.

šis heateris cirkuliuoja drėgną, svei
ką, šiltą orą-r-ne tik per vieną, bet per 
daugiau kambarių. Jis harmonizuoja 
nors ir su* puikiausiais rakandais. Jis 
bus ne tik papuošimu kambaryj, bet 
bus patogiau ir švariau. Tai nėra pe-

čius. Bet tai yra save valdanti APŠIL
DYMO SYSTEMA. Ji aprūpinta ter
mostatu su kurio pagelba jus galite 
palaikyti kambaryj , tokio laipsnio ši
lumą, koki jums patinka.

link mus dedasi. Mes tai ir pa 
tys žinome 
nuopelnus, kuriais 
tos naudojasi. Tautos 
reiškiasi literatūroj ir

Colonial Village (J. 
vilionas) mes matėme

BE {MOKĖJIMO!
Nusipirksite byle kurį naują
PHILCO—R. C. A.—

VICT0R ar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jusi) 

Seną Radio.
Labai lengvos išlygos

PoięoKi 
SPIDER.

ONlLIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,
Cicero, 111. Tel. Cicero 1829 
atdara Antrad.. Xetv. ir Mt. vakarai*.

figūrų aukštojo skyriaus mo
kytojas, o Polasek yra skulp 
turos skyriaus vyriausias in 
struktotius ir skaitomas vie
nas geriausių skulptorių Ame 
rikoje.

čia kaip tik pasitaikė susi

žymesnių dailininkų. Renesan
sas, ta klasine romantika li
ko tik sapnas. Naujasis italų 
menas dar nesubrendęs, nes 
jis nėra grynai tautinis, o tik
tai pamėgdžiojimas moderni
nio meno. O kur nėra grynai

WH0LESALE 0NLY

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Victory 5382—5383 •

prie kūno, kad figu*ra dailiai 
atrodytų, čia teko susipažinti 
ir su “korsetų” istorija.. Ma
čiau senoviškų “korsetų” pa
vyzdžius, kurie v atrodo kaip

Matome mokslo 
visos tau

ku! tu ra 
mene.

LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra 
Straight Kentucky Bourbon 100° 
gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu pa 
sendinta medinėse statinėse.

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

Gas Heating Division

Public Service Company
> OF NORTHERN ILLINOIS <

The Peoples Gas Llght and Coke Company 
Westem United Gas and Electric Company

RADIO PATARNAVIMAS 
<d giži Radio Ulba iki $1. 

vertės su patarna- 
nuif n |fvimu. šis pasiuliji- 

geras tiktai 
IP I ItmiEper savaitę.\

MAGIC 
CARPET 

VIITM

GERKIT PIENĄ
DĖL GEROS 
SVEIKATOS

Gerkite stiklų šviežio, 
pasteurizuoto pieno su 
kiekvienu valgiu. Jis 
lengvai suvirškinamas 
ir palaikys jus geroje 
sveikatoj. Gydytojai pa
taria . kiekvienam vyrui 
ir moteriai gerti “pa
kankamai pieno’*, nes 
jis turi visus tuos ele
mentus reikalingus pa
laikymui kūno geroje 
sveikatoje. Užsisakyki
te pas savo pieno iŠve- 
žiotoją dabar. Jis pa
liks jį kasdien pas jū
sų duris—tai parankus 
ir taupus būdas pirkti.
MILK FOUNDATION. INC. 
A non-profit orranizaUon en- 
dowed to give out Bclentiflo 
facta on reneral health.
205 W. Wacker Drive,Chicago

dėl tų, kurie VARTOJA PEČIUS! 
GAZU ŠILDOMAS

CIRKULIUOJANTIS HEATERIS
už tiktai $1 QQ

HiilĮ-J



NAUJIENOS, Chicago, HL Antradienis, lapkr. 13, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanhui Daily Neva 

Published Daily Except Suaday by 
The Lithuanian New8 Pub„ Co., Ine.

1799 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per year In Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Clasi Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Ui Telefonas Canal 8500.

VEISLIŲ TEORIJA ISTORIJOS ŠVIESOJE
4

Vokietijos nacional-socialistai (naciai) skelbia, kad 
’ tik tyro kraujo “artjonai” esą geros veislės žmonės. Vi

si kiti esą žemesnės rųšies tvariniai, kurie negalį nau
dotis pilnomis piliečio teisėmis ir privalą “arijonams” 
tarnauti. Tyriausioji “arijonų” veislė susidedanti iš 
šiaurinės Europos geltonplaukių, mėlynakių gyventojų, 
prie kurių priklausą germanai (vokiečiai) ir giminin
gos jiems tautos, kaip švedai, danai ir norvegai.

Šita teorija apie “aukštą” veislę valdovų ir apie 
“žemas” veisles valdinių ir kitataučių yra, žinoma, toks 
pat absurdas, kaip ir ta senoji pasaka, kad bajorų krau
jas esąs “mėlynas”, o paprastų mužikų — raudonas. 
Tai vis įvairus prietarai tos bukaprotiškos nacionalizmo 
rųšies, kuri teisingai vadinasi “zoologišku nacionaliz
mu”. Žmogus yra ne tik gamtos, bet ir visuomenės pa
daras. Jo vertę nustato ne tiek jo veislinė, zoologinė kil
mė, kiek jo kultūros turtai

Iš istorijos žinome, kad labai įvairios žmonių ra
sės ir tautinės grupės tam tikrais laikais stovėjo žmo
nijos civilizacijos priešakyje. Buvo laikai, kada kultū
roje vadovavo įvairios semitų tautos — babyloniečiai, 
foinikiečiai, asyriečiai, aigyptiečiai. Paskui iškilo ir vi
sas tautybes pralenkė graikai. Toliaus juos pavijo ir 
m1 stelbė romėnai. Tai, yra, rasiniu atžvilgiu, visai skir
tingos nuo pii-miaus paminėtųjų tautinės grupės.

Bet Romos imperijai, susmukus, paskui ėmė klestė
ti arabų kultuta. VAdbVybė moksle,‘išradimuosė ir me
ne, vadinasi, vėl pateko į semitiškos (giminingos žy
dams) grupės rankas. Iki to laiko germanai dar buvo 
beveik barbarai Ir kuomet jie ėmė organizuotis politiš
kai, steigiant savo kunigaikštystes ir karalystes, tai dar 
ilgą laiką jie skolindavosi mokslą ir meną nuo kitų 
tautų. Iki šešiolikto šimtmečio vokiečiai dar neturėjo 
nė savo literatinės kalbos; tik Martinas Lutheris davė 
jai pradžią, išversdamas Bibliją į vokiečių kalbą.

Daug pirmiau, negu pasidarė stiprus vokiečiai, va
dovybė Europos civilizacijoje buvo patekusi ispanams ir 
portugalams. Šios dvi artimos tautos yra didžiausias 
mišinys veislės atžvilgiu. Ispanai yra susimaišę su mau
rais, kurie savo keliu buvo mišinys arabų ir artimų 
negrams radinių grupių. Tačiau ta “negryna” rasinė 
kilmė netrukdė ispanams vienu laiku pasidaryti galin
giausią ir turtingiausia tauta pasaulyje. Jie ne tik bu
vo galingi Europoje, bet ir paskleidė savo kalbą ir kul 
turą abiejuose Amerikos kontinentuose.

Vėliaus betgi ispanus pradėjo nustelbti hollandai, 
franeuzai ir anglai. Rungtynėse su anglais dėl preky
bos okeanuose ispanai buvo sumušti ir pavirto atsiliku
sia, neturtinga ir tamsia šalim. #

Šita trumpa istorinė apžvalga rodo, kad zoologiška 
“nacių” teorija apie tautą neturi jokio pagrindo. Tau
tos darosi stiprios, turtingos ir apšviestos ne dėl savo 
veislės, bet dėl tam tikrų aplinkybių (daugiausia eko
nominių), kurios skatina jų kulturinį vystymąsi. Saky
sime, kuomet pasaulio prekybos keliai ėjo per Vidurže
mio jurą, tai žmonijai vadovavo tos tautos, kurios gy
veno aplinkui tą jurą. Kuomet prekybos centras vėliau 
persimetė linkui Atlantiko okeano, tai pakilo tautos, 
gyvenančios paliai Atlantiką.

Prekyba vėl priklauso nuo to, ką ir kokiomis prie
monėmis žmonės gamina, aprūpindami savo gyvenimo 
reikalus. Pavyzdžiui, atėjus garo mašinų gadynei, pa
sidarę svarbios tos šalys, kurios turi daug anglies, nes 
jose pirmiausia galėjo, išsivystyti stambi pramonė. Dėl 
šitos priežasties Anglija pralenkė kitas šalis; o tokios 
šalys, kaip Italija ir Ispanija, kurios anglies neturi ar- 
ha beveik neturi, neteko reikšmės ir nubtednėjo. Bet 
atėjus elektrikos gadynei, šalys, kurios turi daug srau
jų :r !:r:c?2:ų (vcnicapuolių), gali pralenkti iif

Vokietiją,'. stipria padarė ne “arijemiška” germanų 
veisle, bet Ruhro distrikto, Silezijos, Saaro ir Eslzaso 
tyri Lotaringijos anglis ir geležies ruda. Po pasaulio ka-i 
ro, kuprio pasėkoje Vokietija daugelio tų turtų neteko, 
jos galybė sumažėjo. Dabar Vokietija ekonomiškai 
smunka vis žemyn, ir žiopla “nacių” teorija apie “ari-

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  $8.00 
Pusei metų ..•««•••»......m.......4.00 
Trims mėnesiams ______ __ .. 2.00
Dviem mėnesiams ..._____  1.50
Vienam mCnestui_ ...____.... .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei _____________________  18c
Menesiui ----- —-------- ------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -----------   $7.00
Pusei metų ...—...__ ........... 3.50
Trims mėnesiams ----------------- 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui ----------------- 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų .....---------------------   4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
MILŽINIŠKAS SOCIALISTŲ 

LAIMĖJIMAS NORVE
GIJOJE

Po to, kai Anglijoje ir Škoti
joje Darbo Partija laimėjo mil
žinišką pergalę miestų rinki
muose, ateina žinia apie tokį 
pat socialistų laimėjimą Norve
gijoje.

Spalių 15 dieną įvyko Norve
gijoje savivaldybių rinkimai. 
Jų rezultatai buvo toki:

Norvegijos sostinėje Oslo so
cialistinė Darbo Partija gavo 
51 nuošimtį visų balsų ir užka
riavo absoliučią daugumą vietų 
miesto taryboje. Tokiu budu 
dar vienas Europos didmiestis 
pateko į socialistų kontrolę. Tas 
gražus Norvegijos miestas turi 
254,000 gyventojų. 'Per rinki
mus buvo paduota viso 139,400 
balsų, iš kurių Darbo Partijai 
teko 70,900. Kitos partijos ga
vo balsų po tiek: konservatoriai 
56,600, liberalai 5,700,'fašistai 
5,300, komunistai 914.

Visoje Norvegijoje darbiečiai 
laimėjo 3,026 vietas savivaldy
bėse, kas reiškia padidėjimą 
489 vietomis, palyginant su rin
kimais 1931 m. O visų atstovų 
į vietines savivaldybes buvo iš
rinkta 6,782. Taigi socialistai 
išrinko beveik pusę visų savi
valdybių atstovų. Visos kitos 
partijos sudėtos į daiktą gavo 
3,756 vietas, kas reiškia joms 
420 nuostolį.

Konservatorių išrinkta viso 
1,622 (nuostolis 137), žemdirbių 
690 (nuostolis 143) ; kitos trys 
partijos išrinko 866 (nuostolis 
66), 466 (nuostolis 23) ir 112 
(nuostolis 51).

Pastebėtina, kad komunistai 
visoje Norvegijoje nepravarė ne 
vieno atstovo į miestų, tarybas 
Norvegijos darbininkai pažino

'> rusišką “sočidlizmą”
Čia bus ne pro šalį paaiškinti 

kelis žodžius apie Norvegijos 
Darbo Partiją. Tuoj po pašau 
lio karo į tą partiją buvo pa
daręs labai didelį įspūdį bolše
vikiškas perversmas Rusijoje 
Rusijos komunistai kvietė Nor
vegijos darbininkus siųsti savo 
delegacijas pažiūrėti, kaip ko
munistai Rusijoje “budavoja 
socializmą”. Bolševikai apmokė
davo jų kelionės lėšas ir jas la
bai gausiai vaišindavo; o jie de
legacijoms parodydavo tiktai tą 
kas atrodė gražiausia, slėpdami 
tai kas yra bloga.

Šitaip apmulkinti Norvegijos. 
darbininkai patikėjo, kad Lenk 
nas tikrai steigia darbininkams 
“rojų” ant žemės, ir Norvegijos 
Darbo Partija priėmė “revoliu 
cinį” programą ir įstojo į Ko
munistų Internacionalą. Tai bu 
Vo viena iš nedaugelio darbinin
kų partijų Vakarų Europoje 
kurios visą savo organizaciją 
surišo su kominternu (kita to
kia partija buvo Italijos socia
listų partija). Tik maža dalis 
senųjų socialistų veikėjų atsi
sakė eiti paskui bolševikus. Jie 
atsimetė nuo Darbo (Partijos' ir 
susiorganizavo j atskirą Social
demokratų Partiją.

Tačiau praėjo keletas metų 
ir norvegai darbininkai, kurie 
buvo ilgesniam laikui apsigyve
nę Rusijoje, prądęjo gi:įžti. na-, 
mo ir pasakoti savo įspūdžius., 
Pasirodo, kad jie sovietų “ro- 
juje” pamatė daug daugiau, ne
gu tie, kurie važinėjo į Rusiją, 
tik kaipo turistai. Jie iškėlė 
aikštėn daugybęneužginčijamų 
faktų. apie baisų darbininkų 
sjkurdą “proletariato tėvynėję”, 
apie bolševikų diktatūros žiau
rumą, apie korupciją sovietų 
įstaigose ir 1t,. Norveguos dar
bininkų nuomonė apie Lenįno 
“socializmą” ėmė tuomet kąiS’< 
tis. Socialdemokratų įtaka pra
dėjo yis labiau stiprėti. Paga
linus, Darba Partija nutarė pa
sitraukti iš kominterno (komu- 

interuacioiuilo).

U

tamsiame rūsyje. Jie buvoBūrys įšmugeliuotų chiniečių, kurie buvo surasti Viename tuščio New Jersey namo purviname ir 
jšmugeliuoti iš Chinijos, kad juos pardavus Amerikos chiniečių vergijon. Kairėj — federalinis agentas laiko retežius, kuriais 
chiniečiai buvo laikomi rūsy surakinti.

bendrą frontą su Socialdemo
kratų Partija.

Vėliau jiedvi susijungė į 
daiktą ir pasivadino Socialde
mokratine Darbo Partija. Tuo
met iš Darbo Partijos išėjo 
ištikimieji Maskvos šalininkai 
ir įsteigė Komunistų Partiją.

Bet ka dabar matome? Nor
vegijos “ščyrieji” komunistai 
nestengia pravesti nė vieno al- 
dermano visame krašte, o tuo 
tarpu socialdemokratinė Darbo 
Partija jau turi beveik pusę 
vietų krašto savivaldybėse.

1 t ( •

IR LUKSEMBURGE

Spalių mėn. 14 d. mažiukėje
■ ■' ;.....■. _________________ ______

KAS Yra Spulka
Rašo Ądv. K. GUGIS

Piru i o ji A rnerikos S pulką,
Pirmoji Jungtinių Valstybių 

statybos ir paskolų bendrovė 
(spulka) buv'o suorganizuota 
miestely Frahkford, Pennsyl- 
vania. Nuo 1854 melų tas mie
stelis tapo Philadelphijos da
limi.

Vardas šiai, pirmąjai spul- 
kai duota toks — Oxford Pro- 
vident Building Association.

Organizacinis spulkos sus? 
rinkimas įvyko tūlo Thomu 
Sidebotham karčiamos sve
tainėje. Sidebothumo biznia- 
vietė, jeigu ji yra užsilikusi, 
šiandie randasi Philiadelphijoj 
adresu 4219 Frankford avė. 
Ir čia tenka pažymėli, kad ne 
vienos vėlėšhitį’ dienų spul-( 
kos gimtuvės ir krikštynos ap-‘ 
vaikščiota karčiamose, Ameri
kos karčiainos arba tavernoj 
yra sulošusids itin stambią ro-, 
lę visuomeniniame šalies gy
venime.

Pirmosios spulkos sumany
tojai ir organizatoriai buvo 

štai” fabrikan- 
iąu žinoti, kad1 

miestelis1 
1,843 gy-

trys anglai — l)r, Henry Tay- 
lor ir fabrikantai Saųauęl į4l-i 
Ųng ir Jcremiah Hęą’rocks, : 
kurie sn kooįjeiraęinin jjUd^ji-i 
m u jau buvo susipažinę Augi-, 
joj ir, matomai, pritarė jam.

Keistai kai kam gali skam-i 
boti žinia, kad -pora pirmo
sios ąpulkost - organi^uotojų, 
buvo “kap 
tai. Reikia 
visas Fraukfbrd 
anuomet prį&ąitė 
ventpįųs. Iš io galima spręs/ 
tų-jogei PiĮling ir Rorrocks, 
ne kažin kąip stambus fabri
kantai buvo. ‘

Organizacinis mitingas lai
kyta sausio 3$ 1831 m, čia 

Luxemburgo kunigaikštystėje 
buvo renkamos vietinės savival
dybės, ir socialistai turėjo dide
lį pasisekimą. Esch mieste so
cialistai laimėjo du nauju man
datu, o pačioje sostinėje ji pa
didino savo balsų skaičių, paly
ginant su paskutiniais rinki 
mais, 25 tūkstančiais.

»• ‘ ' '■ •

ŠVEICARAI ATMETĖ “BEND
RĄ FRONTĄ”

Šveicarijos socialdemokratų 
partijos vykdomasis komitetas 
savo posėdyje, dalyvaujant 51 
nariui, vienbalsiai nutarė at
mesti komunistų pasiūlytą 
“bendrą frontą”.

kuriuos priruošė advokatas 
Jesse V. Castor.

Nustatyta, kad pribrendu
sių Šerų vertė bus .$500- įsto
jimo į spulką mokestis nu
tartą iįmti po $5 iš asmens, .o 
mokėti už serus po $3 kiek
vienam šėrui kas mėnuo. Be 

to, numatyta, kad ne vienas 
dalininkas neprivalo užsirašy
ti daugiau kaip 5 Šerus.

Nutarta, kad norintis iš
traukti iš spulkos savo pini
gus asmuo praneštų apie tai 
mėnesį laiko anksčiau ištrau
kimo. Ir dar už ištraukimą pi
nigų pirm Šerų subrendimo 
nutarta bausti “kaltininkus”, 
išskaitant iš sumokėtų jų 
spulkai pinigų tam tikrą nuo
šimtį.

Patys pirmieji spulkų dar
buotojai, matyti, suprato, kad 
taupinimas nebus, lengvas da
lykas, taigi reguliarį mokėji
mą; užtikrinti; ir palaikyti dali
ninkus j^pnĮkoj mėgino baus- 
menus. ’

Ir ne tik lai. Buvo nutaria 
bausti 25 centais kiekvieną 
trustisą ir kiekvieną kartą, 
kai jis neatsilankys į susirin
kimą./Tokia pat bausmė nu
matyta kiekvienam spulkos 
nariui arba dalininkui, kuris 
atsilankys į susirinkimą gir
ias.

Paskolas duoti nutarta ne 
didesniame plote, kaip 5 my
lių rate nuo Frankfordo. Ir 
pirmą paskolą iš šios spulkos 
—$375—gavo miestelio lempų 
uždegiolojas, tūlas Comly 
Rich. Paskola duota jam ba
landžio 11 d. 1831. Už ją Rich

KAI YRA NORAS 

įsigijo namelį, kurio adresas 
šiandie yra 4276 Orchard 
st., Pliiladelphia.

Pirmosios spulkos pirmieji 
truslisai buvo Isaac White- 
iock, Jercmiah Horrock, Sa- 
muel Pilling, Issac Shall- 
cross, James Deal, Pcter Buč
kius ir septyni kiti asmenys.

Lietuviška pavarde.
Peter Bučkius... uždėkil? 

ant raidės “c” ženklelį ir tu
rėsite pavardę — Peter Buč
kius. Na, ar neatrodo ji lie
tuviška ?

Bet 1831 metais dar vargiai 
Hętuyiąi4 važiavo į Ameriką. 
Antrą tačiau vertus, jeigu 
lietuvis bajoras Kosciuška ga
lėjo dalyvauti ankstyvesni ame 
kare ir įrašyti savo vardą A- 
merikos istorijos lapuose, kaip 
karininkas, tai kodėl negalėjo 
prisidėti ])rie pirmosios šios 
Šalies spulkos organizavimo 
kitas lietuvis, būtent, Petras 
Bučkius?

Kaip ten nebūtų buvę, bet 
vėlesniame spulkos protokole 
užtinkame kad Peter Buč
kius sumokėjo <$9.00 duoklių, 
o jo sūnūs Phillip Bučkius — 
$14.00.

(Ketvirtas straipsnis apie 
spulkas tilps penktadienį, lap
kričio 16 d.).
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Iš Draugijų Veikimo
«ny oftiekė ts? If no t

1935 RADIO
Iš praeik kliubo susirinkimo

TEREIKIA ĮMOKĖTI

no-no

kuo

dowc the sdn .'OhloSuChicagoet critics agreed —*

IaJACO

.jaunų 
Šviesos

SAYS BOB 
ZttPPKe

čio Pašalpos 
KL darbuotes

8UCKLER IS 
'THE HARDEST- 
RMNIAJG BACK 
I EVER. SAU

Nakties įspūdžiai 18 
toje Apielinkeje 
margi ir idomąs

to fancy 
or soijie- 
dedicate 

to youth-

Pirmadieny (panedėly) 
Trečiadieny (seredej) 
Penktadieny (petnyčioj)

Dariaus ir Girėno
Legiono Kp. šventė

Paliaubų Dieną I

jjackį 
Buckler
-IGS’-LB. ARMY 

BAckfield 
genius-

be our chief niusical insplra- weH-known and aecomplished 
tion dūrine the nresentation Į nrenrdionisJ. — Tonuks.

RADIO PROGRAMAI
Nedėldieniais 1 :(X)
Ketvergajs 7:30 —

palinksmino keistutiečius. Dau 
giaus tokių pfogiąmų!
Sekantis kliubo Misiruikimas 

bus svarbus

Lapkričio 4-tą d. įvyko kliu
bo susirinkimas Liberty Grove 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir tvarkus. įvairios 
komisijos išdavė raportus, iš 
kurių paaiškėjo, kad nuo me
tinio koncerto liks pelno apie 
$250.00 ir kad naujos konsti
tucijos projektas jau yra pri
rengtas spaudai. Iš valdybos 
raporto paaiškėjo, kad kliubas 
sparčiai auga nariais. Prade
dant nuo 1934 Naujų Metų, 
prie kliubo prisirašė 103 nau
ji nariai iš kurtų, yra 49 jau- 
nuoliai-ės.

Sekantis Keistučio kliubo 
susirinkimas bus priešmetinis 
ir gaiia svarbus, nes bus rin
kimai valdybos Ir įvairių ko
misijų 1935 metams. Susirin
kimas įvyks gruodžio 2-rą d. 
paprastoj svetainėje ir papra
stu laiku. Kadangi nuo valdy
bos priklauso kliubo ateitią b 
gerove, kliubięčiai privalo, iš 
anksto prisirengti ir padaryti 
rimtą išvadą, kas yra geriau
siai kvalifikuotas užimti syar- 
besnias valdybos vietas, kad 
ir toliaus palaikius gerai už
vestą kliubo tvaiką.
— Keistučio Kkiubo Koresppn

(kotas.

Visi Programai einą iš stoties

WSBC, 1210 kilocycles 
Rytais Naujieną žinias galima girdėti visoj 
ęhicagoj ir toli už Chicagos.

OFTHE
... .................................. .....

, •■/£'/sSAip 7b 
a* -me BesT 

szyar apvers!

NAUJI ENC
RADIO

RYTAIS paduodamos vėliausios žii 
pasaulio ir iš Chicagos.
Vakare seredoj linksmumo valandą.

Laike vakaro programo kal
bėjo konsulas Antanas Kalvai
tis, kuopos vadovas Comman- 
der Pietkiewicz ir kiti. Buvo 
rodomi krutami paveikslai ir 
programą baigė orkestro parū
pinta muzika.

KAINOS NUO

29.50
IR AUKŠČIAU

spectacular performances ever sęeą 
on the coast.

lite lęg drive Is terrifle. Grayson 
actually draga aeveral 
alopg with ’him if they get 
.hlui w_hen he has gatnered a'Utite 
momentam. He is the 
of the Indiana, and it haa beaome a 
maxim on 1 
son goes, 80 goes Stanford.
r * \ "

is a veli knovn sporte wi|iter 
Šast, and Hąrry te all *pufl

Pilnas užtikrinimas ir gvaranctfa, kad Ra- 
dio pasiekia Europą —

Didelis pasirinkimas Įvairių išdirbysčių:
PHILCO, ZENITH, ACADIA, 

ATWATER-KENT

Seną radio priimame 
mainais.

'V9
kas trečiadienį (seredą)

Ąn Appreęialion^,. The ef- , 
forte of cęiUątn yoiivi,g ladj?s , 
iu įhę defeJise ąu,d s.ųpport, 
pf a cerląin individuars opi
nio;?, agaipst an e žemely 
Hercę and uųeaūed f o?- oppp-i 
siliop, are yery sųieerely ap- 
prečiated by the said perspp 
..A thousand thapks, Mary, 
Bernice, and Birdie.

Raski ng in itiie bot sands of 
tfoe kaperiai Valiey of Soutii- 
em California, bumu sovete- 
ki, wteh.es to eonvey the fol- 
Jowing m&ssage to lite friends: 
(I rjuo-te).

“Tcll Vieną that hunui bas. 
gone pagan. He yearijs for tbe 
islajids of the sun. Gorgeous, 
purę suushijųe, that turus the 
blood into btiniing into^iea- 
tiug wine.”

En MeDKorian^.. llere lies a 
Love... Boru iu Augusi, the 
moru of 22nd... Died in 
Sepleuiber, e ve. of the Hth... 
Its ghost štili hauhts old patils 
and by-ways... Seeking... Rein- 
carnation.

Official Natine : ĄU mem- 
bers are reguęstęd to be pne- 
sept to-night at 7:30 sharpj 
A generaĮ rchearsal wilį take 
placc for the Litlxuania.ii D.ay 
prograin, to be given a t thė

them Clean, čletirand Health'
Write for Free 

ar‘“Cyę.R
Jūrine Co^D«pt-H

Už dešimts minučių sugrį
žus keistas naktinis “reizerių” 
pardavėjas vis dar tehcliejo 
ulžį prie šviesos stulpo, prie 

kampo Halstcd ir 18th Street. 
Tas stulpas iš.tikro galėtų 
daug ką papasakoti, jeigu 
kalbėti galėtų. —^Skąčmanąs''

cąųse of veaker jupparting casts.
' įn the East Ja£k Budder, of 

Ajrfny. ią ą ątaudout. Thte Waco 
lyądcat, vveighing only 1^6 pounds, 
is anothar teįerifio chanrer. Bpb 
Zuppke has aaid thkt Buckler. te w

8aw>» 
rūnners

Po susirinkimo koncertas
Užbaigus susirinkimą įvyko 

koncertas su klasiniais šokiais, 
į kur; įėjo sekami numeriai:

1.—Smuiko trio išpildė J 
Oshel, A. Slunka ir Paul To
mis. 2.—Smuiko solo — p-lė 
B. Klimaitė, o smuiko ir piano 
numerius p-lės Bergeriutės. 
Klasiškus šokius p-lės S. Alek- 
siirnaitė, A. Aleksiunaitė, E. 
Masalskaitė, ir J. Miščikaitė. 
Prie piano p-lė Jukeliute.

B. Kalkins su savo grupe 
sugrojo kelius muzikališkus 
gabalėlius.

Varde Keistučio kliubo ir 
komisijos tariu širdingą ačiū 
šokėjoms ir gabiemsiems mu
zikantams, kurie taip smagiai

BRIGHTON PARK 
madienį vakare Hollywood Inn, 
svetainėje, 2417 West 43rd! 
street, įvyko Paliaubų Dienos' 
iškilmės, kurias surengė 
riaus ir Girėno Legiono 
pa, No. 271.

Gonsidering the fact tjbat 
everybody is dedicatjng every- 
thing from poems 
diving... to someone 
body; I do hereby 
this week’s colunin 
fui, unspoiled, charming, at- 
iracitive, ąnd dcbonaiiv-Venus 
Tumoąa. Ln view of her tre- 
įmendfjus- aecompttelimdbiis at 
«(ūęh lender age, I am sure 
that she deserv.es eveery en- 
couragement we are able to 
extend.

'Į’Ee L. Y. S. fecJs highly 
koppred at baviug receiyed ą 
LeHcą* of coąiįinįiei^dalięp fropi 
the President of Lithuanįa, Įu 
referencc to thcir promotion 
of Lilhuanian -literature, cul- 
ture, and art.

In vicw of all cxisting cvi- 
dejace we ęan thnutlliMly 
sjtate that the meinbership of 
our orgauizatiou is augųjentr 
ing by “lęapą antį laimite’?. 
Qf even greater imporlance is- 
tlic fact that all of our mein- 
bers are evt^-Ęeady to nęihdeir 
assistanęę ap.d bę of servipę 
in various wąyti. AYiĮh. u co- 
oper.ątŲįve spiri t <$ ibis t^pe 
llįe L. Y. S. wili gųow apii 
l$Q<sper. Įbjdgfinit.ęJy,

J^e\v Members*

18 APIELINKĖ — 1 vai. 
naktį.

Halsted ir 18-tos gatvės kam
pas. Prie šviesos stulpo.

Trys inusketieriai 
“T-t-tt-lų eik į vi-vid-vi... į 

vi—vidu-djur-dur-durį. T-t-tu-u 
-u ge-.e-e-er-t-t-1-a-a-s.

“He? K-k-a-as, a-c-r-r-r, a-a 
ąššš-en g-g-girl-s-s-s? Su-u-n. 
a-a-a-va..., su-n-n-a-a-va... Į-į-į 
p-p-un-uČ ju iu d-d-de- 
z. A-a-a-š g-g-g-irt-ts, 
sun-sun-iią-va.M

Pasikalbėjimas trijų 
vyrukų prie gatvės 
stulpo darėsi vis gyvesnis. Vi
sų galvos skraidė padangėmis i 
išneštos Baccho dovanų sjjar-i 
nais, bet visi nesustojančiu i 
plūdimu įvairiausią keiksmų 
band,ė vienas kitą įtikinti, kad 
jų stovis yra visai normalus.

Vėliau, matyt, trejetas mu- 
skietierių pasirašė taiką, ir su! 
sikibg visi trys nuėjo zigzar

“Neimsi nei už kvoderj? 
Tu lu, skočmanas, tu eyps- 
keitas, kad tu supiltum, kad 
tave velniai pagriebtų ir į kur 
-ščiausią smalą įmestų. Tu r...,

ward passing, 
f kai* h a

Daug žmonių

į iškilmes atsilankė keli 
šimtai žmonių, užpildydami iki; 
kraštų jaukią Hollywood sve
tainę.

Laike vakaro įvyko verba-’ 
vimas naujų narių. Turėdama 
būrį aktyvių žmonių, kaip va
dovą p. Pietkiewicx, adv. J. T. 
Žurį, p. Krasauską, Kleivą ir 
kitus, Dariaus ir Girėno sky
rius nuolat auga ir tobulėja,

A. Šimkus.

guodami Halsted gatve. Nus
prendė, kad nei vienas jt| ne
girtas, bet ręikia vienas ki
tam pagelbėti, nes kojos kaž 
kodėl nenori dirbti Jaip kaip 
db'iguojamps.

u$e, pačiupinėk mano 
barzdą'*

“Aš esu A...  B.... prieina
ir persistato didelį portfelį ne
šinąs vyriškis.

Mie, pačiupinėk mano bar
zdą/’ ’at’s all right, pačiupi
nėk mano Imrzdą. Kieta, kaip 
pasiutusi, eh? Rupkė, kieta. 
Nors su kirviu piauk.

“Oli, ne tu manai, kad aš 
‘f u linu.’ Aš nefulinu. Man ne
reikia su kirviu plauti. Man 
nereikia nei muilo. Man ne
reikia nei vandenio. Man ne
reikia nei zerkolo, Ar tiki, kad 
aš per visus inelus nepažiū
rėjau į zerkolą. Nepažiūrė
jau. Galiu pasibažinti, nepa
žiūrėjau.

“Kaip ąš skubinsi? Maxi,ne-, 
reikia nei muilo, nei vandenio, 
nei zęrkolo. Vot, štai kaip aš 
sk įduosi.

“Va, su šituo elekstrikinįu 
‘reteeriu’. Tik įdėk vajerį į, 
pliogą, ,vyst, ir jau be barz
dos.

'“Nori pirkti? Bar genas, vie
nas rublis, tik vienas rublis. 
Ką, nenori? Tik vienas rublis, 
kaip uždyką. Neturi?. Na, o 
ar turi pusrublį? Duok pus
rublį. Neturi nei pusrublio? 
Ne, tai duok ant čerkutės. Še, 

I 

imk, duok kvoderį ant čerku-j

pinskas, Frąnk Įvažas, June 
ByliJS itfid Marg^ret Norw<ch.

The preparations for the 
masųuerade bąli of Nov. 24, 
ąt the M«cyianjd Hobsl arę in 
full swing. Havc you obtained 
your tiekėte? If not, any of 
the members will be glad to 
furnteh tlieui.

Fleeiing giimpses at our 
lasf iiieeting:...ConsUtution ... 
Anieiidments... Three-fourths 
versus two4hirds... Turmoil.. 
Certain individuals vociferat- 
ing and gestieulating... Loud 
noisę,.. Broduęed by a baių;- 
ing hammejA., Lašt, būt not 
lęąst... Uttęr disregard for the 
sacrcd right of... Personai 
Opiniop. Ah ycsl Also... Ob- 
sti-nacy... Stub'bornness to 
sonie... Onistetencv to others.

JOS. F. BUDflIK, lac.
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refirigerątertei.
* V , h i «

3417 S. Halsted &. Cb
Telefonai: Boulevard 4705—8167

Vienas už visus, visi už vieną; 
**() ėites 'reizeris', švykšt, ir 

nuskilta barzdą".

lARSINKITES 
NAufiEHOSĖ

'Tr'. ."u’." r.-r

Great Climax Runners 
*7. ■ T 'l ' i..
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He fcrtite apark ritei 
___ _____ j haa beaome a 
the Coast that as Grąy-

* 1.“ .

Bobby’s uncle, Harry Grayson,
■ • in the 
puffed up 

over the explolts of his famous 
nephew.

Warburton and ’ Franklin, two 
coast aces who shone lašt year, are 
npt a s apeptacuiap Uite v

Grayson charges so 
FlERCEiy. THAT M£ CAA1 
AcTdAUY DRAG TACKLERS J 
AkOAJG WlTH HtčO i

,o v

THE pjesent footbah cam- 
paign promiacs to produce a 
we&lth of spnaatbnąl baJJ- 
c&rriers, since cjuita a few backfleld 

atara are alrgady aatounding the; 
fane with sensational climax runa.

Out on the Pacific Coast, all we 
hear of is Stanford’š great Bobby 
Grayson, said to be the best since

tion duriąg the prcsęntnUop I aęcordiojusl

'b

wteh.es
deserv.es
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Naujienos” Announces Lilhuanian 
Basketball Tournament

■ ................ ...................

Plan competition to single out best Lithuanian 
cagers; entries accepted now

“NAUJIENOS” announces today the First Annual Chicago- 
land Basketball Tournament.

Knowing of the popularity of the sport among young Lithu- 
anians the Daily decided to run a competition to single <nit the 
best teams and reward them with trophies and the Title of 
Lithuanian Champions of Chicagoland. Likewise, it aims to po- 
pularize the sport among the majority of the people, who thus 
far have been little acųuainted with it.

TO GET UNDER WAY SHORTLY.
The Tournament will get under way shortly after the close 

of the entry Period three weeks hence. The games will be play- 
ed in several parts of the city in the Lithuanian localities which 
have the eųuipment and necessary conveniences.

A number of valunble prizes and trophies will be at stake.
The rules of the tournament have been wcrked out and the 

details will be discussed with the managers of the entering 
teams after the close of the Entry Period. Of immediate con- 
cern to the teams are the following rules:

RULES:
No profesionals will be allowed to play.
At least three phyers in a team mušt be of Lithuanian2.

descent.
3. To enter the tournament an Entry fee of $3.00 has to be 

paid upon filing of entry blank.
Mr. J. J. Žukas, and A. Vaivada, 1739 South Halsted Street, 

are in charge of the tournament. For further Information vvrite 
to the above address. • I.

On this page of “NAUJIENOS” there appears an official 
Tournament Entry Blank. Fili in the necessary Information and 
send in the blank immediately together with your entry fee.

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 ...................  .. J........... ....................... j.......... .....
TELEPHONE .........................   u.........

(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).

» .......................... . .. ....................... Į n i '

Reikia nelaukiant į- 
stoti į “Naujienų” 
Basketball Turnyrą

Turnyras bus lošiamas dėl Chi- 
cagos Distrikto lietuvių 

čempionato

Šiame puslapyje telpa kupo
nas įstojimui į “Naujienų” bas
ketball — krepšiasvydžio tur
nyrų, kuris bus suloštas dėl 
Chicagos Distrikto lietuvių 
čempionato.

Daug lietuviškų organizacijų 
ir stambesnių biznierių palaiko

basketball komandas, todėl 
lenktynės dėl pirmenybės bus 
nepaprastai įdomios ir smar
kios.

Organizacijos, kurios neturi 
basketball komandų, gali jas 
lengvai suorganizuoti iš jau
nuolių narių, kurie greičiausiai 
moka ir mėgsta basketball loš
ti.

Visos komandos, ar industri
nes, ar organizacijų komandos, 
ar kitokios gali (stoti ( turnyrų, 
jeigu jose lošia mėgėjai sporti
ninkai.

D A F) Aštuonioliktoje Apielinkėje įgriuvo Sani- 
tarinio Distrikto Tunelis

Nauienos oro ban
gomis per radio

Klajoklis pasakoja ką patyrė
pirmadienio rytų klausyda-

> mas “Naujienų” radio pro
gramų j

“Labas rytas, gerbiami radio 
klausytojai! Dabar išgirsite 
‘Naujienų’ žinias iš viso pasau
lio ir iš Chicagos?’

Aiškiai akcentuojami žodžiai 
pirmadienį, kaip 8:15 vai., ry
to pradėjo skverbtis per radio. 
Klausausi. Mano žmona, kuri 
tuo laiku gamino pusryčius, 
taipgi atydžiai klausėsi pasau
lio įvykių. O žinios tik skver
bias per radio tai iš Afrikos, 
tai iš Australijos, tai iš Azi
jos, tai iš Lietuvos, iš Chica
gos. Ot, rodos, kad aš su* sa
vo žmonele keliaunu apie pa
saulį. Lankausi j tas vietas, 
kur yra tiek' daug (spūdžių.

Greit mes aplėkėm pasaulio 
skritulį ir vėl Amerikoj, čia 
keletas svarbių įvykių suminė 
ta. “Anaunceris” praneša: ko
kios šiandien žinios telpa “Nau
jienose”. “Viena iš svarbiau
sių’’, sako “Biauri Vanagaičio 
Ataka Atremta”. Aiškinama 
kaip Vanagaitis vykino savo 
akyplėšiškų grasinimų “svAiai- 
kinti Naujienas”, kurį jis vie
šai paskelbė spalio 30 d. Ma
no žmona greit paima “Nau
jienas”. “žiūrėk”, sako “žiū
rėk kokių ‘svinstva’ Vanagai
tis norėjo iškirst ‘Naujie
noms’ ”.

Proga poetams
Tuo laiku muzika groja. Mes 

skaitom “Naujienas”. Progra
mai baigiantis, praneša, kad 
daugelis gali laimėti “Namų 
Daktaras” knygų parašytų Dr. 
A. J. Karaliaus, m-Laimės jų 
tie, kurie užbaigs paskutinę 
eilutę šitų eilių:
“Kad atlanko mus “Naujienos” 
Meilios darosi mums dienos. 
Mes “Naujienas” vis skaitysim.

parašyti

galvoja: 
eiles už-

Ketvirtų eilutę turi 
klausytojai.

Dabar Klajoklis 
Kaip tinkamiau šitas
baigti, kad, laimėt tų knygą. 
Kontestas tęsis iki ateinančio 
penktadienio ryto. Ir laimėto
jų vardai bus paskelbti per 
radio.

Man labai įdomu 
“Naujienų” žinios
kas antrų dienų nuo 8:15 ryto 
iš stoties WSBC. Tad kviečiu 
ir visus savo “frentus” klau
sytis.—Klajoklis.

išgirst 
per radio

50 darbininkų gyvybes buvo pavojuje, bet tik vienas 
lengvai sužeistas. Nulaužė vandens ir gaso vamzdžius

50 darbininkų gyvybės vakar 
rytų buvo pastatytos pavojun, 
kai (griuvo Sanitarinio Distrik
to kanalas ties Canalport ir Je- 
fferson gatvių susikirtimo.

(griūdamas tunelis paliko di
džiulę skylę gatvėje, iš kurios 
tuojau pradėjo veržtis vanduo 
ir gasas. (griūdamas, gatvės ce
mentas ir sluoksnis žemės nu
laužė vandens ir gaso vamz
džius, kurių nebuvo galima 
greitai užsukti.

Vanduo apsėmė 'visų gatvę ir 
buvo begrųsinąs apsemti ir vi
sų artimų apielinkę, bet laiku 
atėjo pagalba. -

(Policija 
kraustyti

buvo priversta 
kelius žmones iš

iš- 
na-

IMPS priming for 
clash with St. 

George’s, Sunday
To be best game of season;

IMPS plan dahce

mo, 1900 Canalport avenue, po 
kurio pamatu vanduo pasikasė. 
Namas, atrodė, rengiasi griūti 
ir nerti tiesiai j įgriuvimo pa
liktų duobę.

50 darbininkų, dirbę po žeme, 
išsigelbėjo stebuklingai. Pirm 
jvyko jgriuvimas, pasigirdo ty
lus dundėjimas, kuris pradėjo 
eiti garsyn. Nieko nelaukdami, 
darbininkai pasileido bėgti ir 
vos spėjo jie nutolti keliolikų 
metrų, žemė tuoj įgriuvo.

Vienintelis sužeistasis darbi
ninkas buvo Alois Savard, 4433 
S. Kedzie avenue.

Nuostolių jgriuvimas padarė 
už $10,000.

In high spirits because of 
Sunday’s vietory over Norman 
Zippers, the IMPS are plung- 
ing into work and preparing 
for the game with St. George’s 
eleven.

Although weakened by Seve
rai casualties that it suiferęd 
Sunday,the team is setting a 
high pace in training that will 
have them working up 
Thursday nigįįtįjį

The players tįat carried 
IMPS to vieto^y Sunday 
clude, among others, 

Blozis, „ 
Chepulis, 
Yons, 
Norvališ, 
Balskus, 
Stupar, 
Nu tome, 
Zayner, 
Vespender, 
Krincius, 
Labzentis, 
Montyid. 
Noveikas, 
Vysther, 
Lindstom and 
Yanųska.
One of the IMPS, Joe

to

the
in-

mensas Trajnavičius, 
Trainavičienė, Bladas Akro- 
mas, Ali.ce Palinskienė.

30 centų aukos:
Poskiutė, Richardas Akromas.

25 centų aukos:
man, Edward Fisher, p. Di- 
duk, p. ■ Babicricnė, Mary Ak- 
romis, Mary Micklonis, Rose 
Sabitcs, Ben Soskin, W. Uvick 
Juozapas Sukis, Jr., Tamošius 
Borisas, - Juozapas Barisas, 
Morta Pilicnė, Adolfas Palin- 
skis, Jr., Juozas Waskelcnu- 
zas, Povilas Szertwitis, Ona 
Szertwitiesne, Peter Kerdukis, 
Anton Zaruba, Joseph Miller,

$2.00

87-ta

MINNESOTA
Rochester — Auka nuo C.

Juška ..................... .....
NEBRAŠKA, OMAHA

Rinkėjai: Kun, J. Jasevi
čius, A. Veršulienė, Marthd 
Pilus, M. Graiis.

25 centų aukos: Tillie Ak- 
romis, Mollie Macaitis, Anna 
Bazis, Sbphie Grožis, Andrew 
Lūžis.

Iš viso surinkta aukų $6.75 
MONTANA
Red Lodge. i. ■ '

50 centų aukoju: Juozapas 
Powelaites, Petronėlė Powe- 
laitienė. »

Viso ............................  $1.00
NEBRASKA,
Omaha—Rinkėja: p. C. Vvick 
ir p. A. Palinskienė.

$5.00 auka — SLA 
kuopa.

$2.00 aukos: Alckas Mace- 
nas, Isabcl Zigmančiutė, K. 
Uvickienė, Michael Uždavinis.

$1.00 aukos: Cecilia Balkus, 
A. Virsneliėną, Andrew Bazis, 
Joe Sabutis, Joe Waskėl, To- 
ny Yankowski, Pete Virbisky, 
Harry Pilipavick, George Kap- 
leris, D. Pauliukas, Alekas 
Kaminskas, Jonas Elakis, 
Chas. Ūvick, P. Litvinas.

50 centų aukos: Kaz. But
kus, A. Butkienė, Jonas Pau
kštis, B. Miller, Mrs. Walter 
Waskel, Mrs. Charles Bal- 
tush, Petras Virbickis, p. par
kus, Peter Rimkus, Molly Sa
butis, Nellie Jesonis, Mykolas 
Grožis, Juozapas Shukis, Kle-

JicvalJulė Armoškicnė, Mickey Už- i*__ • i__  „i.

Eleonora

A. Kier

dovinis, Bronislova Navickiu- 
tč.

Viso ............
NEW JERSEY.

Cedar Grove.
Rinkėjas: Wm. Kabashinski... 
$2.00 aukos: Wm. Andrcws, 
V. Grigonis.

50 centų aukos: K. Shallai- 
nis, W. Svatikas, S. Kabashin
ski, William Kabashinski.

Viso

$11.85

$6.00

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ IŠTAIGOJ

—y?

$1,000,000.00 Paskoloms dėl Pirmų Morgičių, nuo 5 iki 
20 metų, lengvais išmokėjimais.

S

AND LOAN ASSOC1ATION 
OF CHICAGO 
Pirma Lietuvių Federai Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi* 
nigus praeityje išmokė* 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisą.

n >

i 'TOi ff*'1 ’ ' N 1 •’ i

Puikus Lietuvių Krutami Paveikslai 
iš Rusijos Revoliucijos Laikų 1905 m.

SERGANTYS
ŽMONĖS

J KURIE kenčia nuo chroniškų M- 
gu, kraujo ligų, nerviškumo, ink
stų, pūslės ir veneriškų ligų, te- 

’gul tuo jaus atsilanko i Ofisą, pa
tarimas dykai, šis patarimas bus 
duodamas jums be jokios obliga
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo 
nereikalingų kančių ir sutaupyti 
pinigu.

Specialus treatmentai dėl lyti
niai nusilpusių vyrų. Naujausi ir 
moderniausi aparatai įtaisyti dėl 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa
rato atsteigta stiprumas ir ener
gija lytiniai nustipusiems vyrams, 
kuomet visi kiti metodai negelbė
jo. Kainos labai prieinamos. Ga
lima susitarti dėl lengvų išmokė
jimų. kad kiekvienam duoti pro
gos išsigydyti.

DR.ROSS
Health Service ir Laboratorija 
35 So. Dearborn Street

Kampan Monro® 81.. Crilly Buildinr 
Paimkite elevatorių iki penktam au’ilt.

CHICAGO. ILL.
Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai. 
^iki 5 vai. ▼ ak. Pirmadieniai*. Tre- 

leniaia ir Mtadienlala nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.
Mnnadieny nuo 10 v. ryto iki 19 v. d.

šis turnyras bus pirmas toks 
susikirtimas dėl čempionato, to
dėl bus dideliai įdomus visiems 
sportininkams ir lietuviams, 
kurių draugijos nariai, arba ku
rių sūnus basketballų lošia.-

Turnyras prasidės trumpoje 
ateityje, kai pasibaigs (stojimo 
laikas. Pirmas lošimas (vyks už 
apie trijų savaičių.

Turnyro patvarkymai reika
lauja, kad

1. Neloštų profesionalai lošė
jai.

2. Kad kiekvienoje koman
doje (tyme) butų nemažiau 3 
lietuvių. '

3. Kiekviena komanda turi 
sumokėti $3 įstojimo mokesčio.

Turnyrų veda J. J. Žukas ir 
A. Vaivada, tad jiems rašykite 
platesnių informacijų dėlei.

Lošimas įvyks lietuvių kolo
nijose, kur yrą patogumai ir 
salės krepšiasvydžio lošimui.

Tėmykite* tolimesnį turnyro 
vystymąsi.

šiame puslapyje telpanti ku
ponų reikia iškirpti ir prisiųsti 
su visomis informacijomis Nau
jienų sporto skyriui kuo arti
miausioje ateityje u

Patinka “Naujienų” 
Rytmetinė Valanda

Naujienos:
I have enjoyed all of your 

programs immensely and es- 
pecially the ųne that origin- 
ated Friday morning. May 
you be successful in keeping 
your future programs as in- 
terestihg.

Mrs. B. Linkis—Berivyn

One of the IMPS, Joe Hess 
had to withdraiy frdm playing 
since he joined a CCCamp. Joe 
Palulis and Stanaitis were un- 
able to join in because of il- 
ness.

Following tho close of the 
season the team is planning to 
run a dance sofnetime in Feb- 
ruary in one of the downtown 
hotels.

“LITUANICOS II 
AUKOTOJŲ SARASAS

I '

SAGINAW, MICH.
Rinkėjas: D. Berbylas.
25 centų ąukos:

D. Berbylas, Juzė Skučie
nė, M. Skučas, Jonas Kuke- 
vičius, Ona Jozapavičienė, 
Juozas Abromavičius, Juo

zapavičius, Domicėlė AuŠienė.
Viso    ............. ..... . $2.00

SCOTVILLE, MKM
Rinkėjas: J. M. Žilinskas.
$2.00 aukos: J. M. Žilinskas, 

J. Žukauskas, K. Naura.
50 centų aukos: K. Matulis, 

J. Karaliūnas, O. Karaliūnie
nė

25 centų aukos; J. Bakenas, 
A. Venslauskiį^ J. Balašius.

pateiks gabųfe westsidiečiai dai- Viso ........... -.u....... .

Dainuos Westsidiečių 
Kvartetas

Prie visokių visuomenės 
linksminimų ir Įdomybių . 
priskaitytas dar vienas radio 
programas, kuris pastangomis 
Peoples Rakandų Krautuvių bus 
transliuojamas šiandie 7 vai. 
vakar^ iš WGES stoties.

Kadangi šie programai nuola
tiniai gyvuoja šeštas metas, tai 
bus prisiminta apie jų reikšmę 
kultūros ir dailės srityje.

šios dienos programas susi
dės iš gražių dainelių, kurias

pa
bus

nininkai. Kalbėsi Dr. J. Kavars
kas, M. D. ir kiti. Taipgi ir

... $8.25 
UNIONVILLE—Auka nuo N. 
J. Mauricas................. $2.00

juokdarys Galis Kepurė. Tai MONTANA.
gus gražus ir įdomus radio pro- Klein—Auka , nuo TonyNor
gramas. —Rep. XXX gali $2.50

Maistas Iš Pieno
Paivairiria Valgi ŽEMAIČIU

ROŽE
BUS RODOMI DU SYKIU

West Side Lithuanian Hali
(BUVUSIOJ MELDAŽIO SVETAINĖJE)

2244 West 23rd Place

AK jus įdomaujate drabužiais, 
rakandais, knygomis, sportu arba 

maistu arba šimtais kitu dalyku.-— 
šiandien žmončs ieško ko nors “nau
jo ir skirtingo.” Ir jeigu jie nieko 
naujo nesuranda — tai jie vistiek 
nepaliauja ieškoję.

Kadangi mes turime keletą da
lykų, kurie priklauso prie musų pa
matinio maisto, jie turi būt iškaityti 
i musu dietą. Tai yra namų šeimi
ninkių reikalai, ir jos turi žiūrėti, 
kad rengiant vakarienę arba pietus, 
toks svarbus maistas kaip vaisiai, 
daržovės ir pienas būtinai figūruoja 
prie kiekvieno valgio. Juos kas syk 
galima prirengti kitoje formoje bet 
aplenkti juos negalima.

Prie pieno galima 'plakti kiauši
nių, {lašinti truputi vanilijos, cina
monu ir taip gerti. Tai labai mais
tingas gėrimas silpniems žmonėms.

Šalčiams atėjus galima išsivirti 
sriubos su plėnu ir daržovėmis, ku
ris bus daug naudingesni ir svei
kesnis negu sriuba su mčsa.
v Daržoves, galima virti ir valgyti 
prie kiekvienos progos. O svarbiau
sia, tai žaios daržovės, salotos, rė- 
dykai, Žalios morkvos ir saleriai, 
taipgi yąls ai. Pripratinkite savo kū
dikius, kad kasdien suvalgytų bent 
po obuolį Urbą orandžių—išaugę jie 
jums bus dėkingi.

os morkvos ir saleriai,
ai. Pripratinkite savo ku- 

__ , kasdien suvalgytų bent 
obųoli arbą orandžių—-išaugę jie 

ns bus dėkingi.

SEKMADIENY,

Lapkričio-Nov. 18 d.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Įžanga suaugusiems 25c. Vaikams 10c

Tai yra puikus paveikslas iš Rusijos 
revoliucijos laikų 1905 metų. Bus žin- 
geidu kiekvienam tą paveikslą pama
tyti.

Kviečia visus atsilankyti
KOMISIJA.

A &as-jįj.
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Antradienis, laplcr. 19, 1934 NAUJIENOS,

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

*________ __ :_____ ________ i___

VAKAR IR 
ŠIANDIEN
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Nė, lapkričio 9 d. nėra vien tie- 
laiinių diena

Lapkričio 9 d., 1918 metais 
Vokietijoje kilo revoliucija.

Lapkričio 9 d., 1872 metais 
vos nesudegė Bostonas, Mass., 
kai kilo didžiulis gaisras.

Lapkričio 9 d., 1915 metais 
paskėhdb laivas “Ancona” su 
šimtais žriionių ant denio. -

Atrddo, kad lapkričio 9 d. 
yra prasta diena, žymi nelai
mėmis ir katastrofomis.

Bet ji nėra taip prasta, kaip 
attotto, ties ji pagimdė daugelį 
žymių žmonių ne vien tarp ki
tų žmonių, bet ir tarp musų pa
čių. Lapkričio 9 d. pasaulį iš
vydo p-lė Ėufrczina Mikužiutė, 
dabartinė SLA centro iždo glo
bėja ir Jonas Byanskas, “Biru
tės” choro vedėjas ir žymus lie
tuvių pianistas.

Įvykiai btlVo pažymėti atatin- 
kambmis iškilmėmis, kuridse 
fi^uraVo ir “Birthday keikai”.

Stanys Valaričitis dMbdrfiniU 
laikh dirba Sudriko krautuvėje 
ir beveik kiekvienas lietuvis 
Chicagoje yra girdėjęs jo balsų 
iš stočių WCFL ir WHFC, ku
riose jis veda Budriko radio 
valandas, z

Advokatai, daktarai, muzikai 
pas Kazokus

Sekmadienį po pietų Audito
rium Teatro salėje įvyko pasek
mingas ir gražus Dono Kazokų 
vyrų choro koncėrtaš. Jarhė te
ko matyti didelį skaičių lietu
vių muzikos mėgėjų, tarp ji^ 
mužikus p. Norų Gugienę. P. 
Sarpalių, pp. Byanskuš, p. Po
cių, Antanų Kaminskų.

Daktarų profesijų atstovavo 
D-rai ir pp. Montvidas, Biežiai 
Bložiai, Kliauga ir Ziniiis.

Legalę profesijų atstovavo 
adv. C. P. Kai ir adv. J. Bor- 
den-Bagdžiunas.

Iš šiaip “paprastų svieto žmo
nelių” viso buvo keliasdešimts, 
išmėtytų po orkestrą, balkonus 
ir ložas.

Kazokų choras išpildė ilgą 
rusų dainų programą ir jį išpil
dė rheisteriškai, parodydami 
stebėtinų Versatiliškumą ir ža
vinčią interpretaciją.

Jocius buvo skubiai nugaben
tas j apskričio ligoninę, kur 
patirta, kad buvo apdraskytas 
jo skalpas, o gal ir pramušta 
galva. Bet Jocius atsisakė pa
silikti Hgoniheje ir pats grįžb 
namo.

Callfornia, Hėfe I Come!
Šį obalsį šiomis dienomis pa- 

sisAViho į>; M. Gildson-Geleži- 
nieriė, 8121 t)rcxel Blvd., kuri 
sulaukusi sidabrinių vestuvių 
sukaktuvių nusprehdė, kad ga
ną dirbti, atėjo laikas pasilsėti.

Tas atostogas ji žada praleis
ti Califbrnijojp, kur viešės iki 
gegužes men. 1935 su savo 12 
metų sunusi Robertu.

P-i# Gildšbn-Geležinienė išva
žiuoja trečiadienį, lapkr. 14 d.

Chicagoje palieka p. Gilason 
ir jos duktė, p. Adeline Lldy, 
adv. Lidikausko-Lidy žmona, 
927 No. State street.

Vestuvių Varpai
BRIGHTON PARK — Sek

madienį rtuskahibejo vestuvių 
Išvarpai pp. Jonui ir Felicijai Ar-’ 

moliams, 4458 South Fairfield 
avėniie. ,

Su iiuoširdžiais linkėjimais 
nuo tėvų ir draugų jaunieji 
pradėjo bendrų gyvenimų, į ku
rį įžengę paėmę šliubų vietinės 
parapijos bažnyčioje ir su puo
ta jaunojo namuose.

Tgrį) vestuvininkų dalyvavo 
ir p. W, J. Kareivai. Dabartinė 
p. Arttibiiiėhė Užvakar dar buvo 
žinoma kaipo p-lč Gudėnaitė.

Automobiliai vis ne
sigaili lietuviu kau

ly ir pakaušių
Sužeistų skaičius nemažėja, bet 

nuolat anga

Rekordinis automobilių ne
laimių skaičius šįmet Chicago
je nepraėjo nepalietęs ir lietu
vių.

Nors tarp lietuvių rečiau, ne
gu pas kitus pasitaiko užmuši
mai, vienok neatsargus automo
bilių valdytojai nepasigaili ap
lamdyti lietuvių kaulus ir pra
mušti pakaušius.
** Atsisakė pasilikti ligoninėje

18 APIELINKę — Jonas Ma- 
esner, 6418 S. Talman, 19, su
manė važiuoti kairiąja gatvės 
puse per Damen avenue tiltą 
ties kanalu. Tas jo sumanymas 
pasirodė pragaištingas p. Stan
ley Jociui, 21, 1816 S. Jefferson 
street, kuris netikėtai atsirado 
po automobiliu.

Sidabriniai vestuvių varpai
BEVĖRLY — Kai šeštadienį 

vakare pp. S. Valančiai išvažia
vo svečiiidtis piis pp. Baronus, 
8605 S. Maršhfield Avė;, jie ne
nujautė, kad jiems bus iškirstas 
siurprizas.

Todėl jie buvo dideliai nuste
binti, kai atvykę rado būrelį 
gerų draugų; susirinkusių pa
sveikinti J. F. Budriko korpo
racijos radio programo “anon- 
serį” ir jo ženybinio gyvenimo 
“geresniųjų pusę” 25 metų su
kaktuvių proga.

JONAS ŽILIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 10 diena, 5:45 va
landa vakare 1934 m., sulau
kės pusės amžiaus, gimęs Nu

STANISLOVAS 
RAMANAUSKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 12 dieną, 1934 m., 
sulaukės 22 metu amžiaus, pri
mes Chicajęo, III. Paliko dide
liame nuliudime motina Juli
jona. po tėvais Mockaitė, tė
vą Vincenta, broli Vladislovą, 
dėde Mykolą ir cioce Ona Jur- 
jonus. du pusbrolius Joną ir 
Antana Mockus, dvi pusseseres 
Juzefą Mockaitė ir Olcsę Pak
štiene, Julius Rakštys ir daug 
kitu giminiu. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4521 S. Hermitage . 
Avė. 1

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, Lapkričio 15 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gėdulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Stanislovo Ra
manausko priminės, draugai lt N 
pažjstami esat nuoširdžiai kvife- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini pdtdfna- 
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame. . ‘
Tėvai, Brolis, Pušbrdliai į 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gtn- 
borius J. F. Eudeikis, Telefli
nas Yards 1741. v ..gyveno 27 Hieths ir buvo na

rys Raudonos Rožės Kliubo. 
Paliko dideliame nuliudime du 
broliu Konstdiitiha ir Julioną, 
o Lietuvoj tris seseris. Kūnas 
pašarvotas, randasi graboriaus 
A. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
49 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės Įvyks Seredoj, 
Lapkričio 14 diena. 8 vai. iŠ 
ryto iŠ koplyčios i Šv. Antarlo 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos liž 
yėįionio siela, o iš ten bhs nu
lydėtas i šv. Kažimiėto kapi
nės.
. Viši Ą. A. Joho Zilib githi- 
UČS, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse it suteikti jam 
paskutini patarndvinią ir atsi- 
miMnifoą.

Nuliude liekame. 
Broliai Konstantinas ir 

, . Jtolfonas Žiliai.
„ Laidotuvėse patarnauja «ra- 
bbriUs A. Petkus, Tel. Cicero 
3109.

VaL—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KJJNOS

326 S. STATE ST.
Oppotite Dnvls Store, 2d Floof

Du paseko po automobiliu
BRIDGEPORT — George Ša

mas, 937 W. 37th Place, buvo 
kiek lengviau sužeistas trumpa 
laikų atgal prie 35th ir Wallace 
gatvių. į jį įvažiavo automobi
lis, kai Šamas bandė pereiti 
skersai gatvę. Autoinobiliu va
žiavo Will J. Harden, 4548 So. 
Cottage GroVe avė.

Kartu su G. Samu nukentė
jo ir <Petcr Sėey, 3140 Wallace 
Street, kuriam buvo nulaužta 
kairioji koja.
Sužeistas belipant iš gatvekario

BRIGHTON PARK — V. 
Bagdonui, 4633 S. Mozart str., 
lipant iš gdtvfekario prįe 51 st 
ir Western avenue pereitos sa
vaitės pabaigoje labai skubino
si vienas automobiliš. Kai Bag
donas lipo iš gatvekario nesu
darė dideles svarbos nežinomam 
automobilio valdytojui, kuris 
permetęs lietuvį ant gatvės, nu
skubėjo šavais keliais. Bagdo
nui sužeista dešinoj i ranka ir 
pečiai.

Sužeistas berniukas 
BRIGHTON PARK

Gushes,
4434 So. Richmond strcet, bu
vo suvažinėtas prie 43-čios ir 
Richmond gatvių sekmadienį, 
kai bandė pereiti skersai gatvę.

Harry
12 metų berniukas,

Automobilio suvaži
nėtas 13 metų lie
tuvis berniukas

Jonas Nadoskiukas guli apskri
čio ligoninėje sU nulaužtu 
pečių kaulu

/ - ......
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i Us; 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. į 'i

k

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJfe
šis skyriuš y ra. Vedamas tkislu pdgelbėti musij skaityto jame 
susirast i, kur galima nusipirkti įvairių paprastų it nepaprastų 
daiktų, intaisų ir Reikmenų. Jeigii iš telpančių čia skelbiltių

AKORDIONAI
ACCORDIONS

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

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

KAILIAI
FURS

l^O balsų ėhromatiški akordionai 
Vertės $4b0 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

JO8 F. BUDRIK, Ind.
_______ 3417 S. Halsted St.______ *

APTIEKOS
DRUG STORES

PRlNČETON PilAlUlACy, Hodina 
kaps. nuo skausmo. 301 w. 47 St. 
Boul. 1669,

J. S. ZABELLA, liet, aptiekų T6wn of 
Lake, 4559 S.Hernptage av., Boul.10170 
A. BĖLSklO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. Martiuette Rd, Rėp. 8222.

žmonės dabar vartoja naujų dalykų 
namų apšildymui, kas pats savainn 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateinu pigiau he- 
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau- 
sias co

3950 S. Wentworth Avė. 
Tel. Yatds 0300.

Dideli kdiliai rilio $45 iki $450 sdecia- 
lybe: darome kailinius kautus ant or
derio visokios mieros. Taipgi taisom 
labai pigiai. David Aldferblum, jsteig. 
1906 m. 6510 Halsted—Normai 5150

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 {mokė
ti, { 20 mėnesių išmoki. 3 kamb. 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara va- 
kdrais. 253 W. 63 St.

RAŠOMA popiera
WRITING PAPER

ANGLIS
COAL

Tiesiai iš mainų:
NUt cbal 5.66 >-■ Lunip cddl,5.57
Mine Run 6.00 i ' Screenings 4.04 

Pristato tiemažiau kaip 4 tonus.
Wtn. Jarsoinbėck. Tel. Laf. 2014

Pocahoritas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Ęand Lump $9.50.

Pirkite gėriaušj anglj pas
MULCAhY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

NEWKIRK’Š QUAL1TY COAL 
1252 SO. Crawford Avė.

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahbhtas 
Mine Run, 85% Rilpus $6.00 
Sėrefetiings $4.75, Lurrips $6.25

Lawridale 4961 
Mes pristatome visur

P-ia Vezelienė pjo operaci
jos jaučiasi visai gėrai ir už sa
vaites kitos bus pilnai sveį- 
j ‘ i ' ? ’ ■ !L i

U
ka.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

FRANK’S AUTO SHOP. 4464 > So.
Weritworth, Boulevard - 4081

AMATO MOKYKLOS
TRADE SCttOOLS

IŠMOK MAŠINISTO AMATO 
įrankių ir paternų darymas 

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

ir geras užmokesnis.
Išmok amato, dirbdamas ALLIED 

ŠAPOSE. Pradek dabar. Mokintis ga
lima dienomis ir vakarais. Musų mo
kiniams veltui sujieškome darbų. 
Atėik i šabų arba parašyk prašyda
mas veltui knvgdtės su paaikinimais. 
ALLIED SCREW MACHINE CO.,

Ine. Dept. 100 
_______609-613 W. Lake Stu

AUTO DALIS
WHOLESALE IR RETAII.

Hub Aute Subply, 6324 S. Westem
Pros. 4729. Pristatymo patarnavimas

BARZDASKUČIAI
BARBER SHOI’S

Perdirbame Kailius Pataisome.
Expertu ddtbas — Žemos kainos. 
A prokavilnas dykai.
Pataisykite savo kauta pirm 

pradės snigti!
fckspėrtų vdlymas ir Glazing 
Pamušalo atnaujinimas su 

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

39 South State St.
15tos lubos Mentor Bldg.

Tel, Dearborn 7184

INGALIOJIMAI
P0WĖR OF ATTORNEY

negu

$2.00

$7.75

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

KNYGOS
BOOKS

n.

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

KRAUSTYMAS
MOVJNG

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiūhtimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.
«• ■*. • « t‘<i4 .* ; i <!''*, >r >.** J *'> < 4■* , *'!•* • t
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RADIOS
RADIO

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

Cicero 1829.

18 APIELINKę. — Pereitos 
savaitės pabaigoje automobilio 
buvo suvažinėtas 13 metų lietu
vis berniukas Jonas Nadoskiu
kas, 1832 South Racine avė.

Jis pateko po ratais mašinos 
ties 1124 West 18th street. 
Automobilis buvo Auburn mo
delio ir jį valdė vienas Ernest 
Geipel, 3527 South Francisco 
avė.

Su nulaužti? dešiniosios pe
ties kaulu berniukas buvo nu
gabentas j apskričio ligoninę.

Ne, tai buvo ne že
mės drebėjimas, bet 

statine alaus
<,

nesPtasekmės buvo rimtos.
alus turėjo būti Martino 
Burbos alinės skiepe, ne gat’ 
vėje

MIKĖ S BARBĖK SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

ŽOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
itidgeborte, 750 West 35 Street.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

TIĖSIAI Iš DIRBTUVES ILGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių. tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje.
CHICAGO CABINET & MILL CO.

i '8012-14 ."Archer Avenuė 
Tel. Lafayette 1235

|

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, "pianus ir tt. 
3358 South Halsted Street 
________Tel. YARds 3408.________

LAIVAKORTĖS 
stEaMship TICKETS

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

Didelis biRBTuvfis štakas.
Speciallis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nUo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

, savininkai. , •
ARCHER AVĖ. 'FURNITURE CO.
4140 Archer Ate., Lafayette 3,516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

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

SPAUDOS DARBAI

Krautuvių Fikčeriai
STORE YIXTURES

Dr. Vezelio žmonai 
padaryta operacija

Pereitų* Šeštadienį šv. Kry
žiaus ligoninėj tapo padaryta 
operacija Dr; G; Z. Vežėlio žmo- 
nait kuri susirgo apendicitu 
(aidosios žarnos uždegimu).

Dh C. ‘ Ž. Veižel^ 'yfd gdrhi 
žinomhs chi^agiečiktils dėiitiš- 
tas,. kuris pėr keliolikų metų 
praktikuoja *Town of Lake ko
lonijoje (4645 S. Ashland 
Avė.). Jis yra Amerikos Lie
tuvių Daktarų ^Draugijos na
rys. Na, o būdamas tos orga
nizacijos narys, jis ir kreipė* 
si į šavtk kolegas, kad padary
tų jo žmbiiai dperacijų. Ope
raciją padarė Dr. M. Strikol’is 
ir Dr. V. ŠiihkUš. '

IšPARDĄWMAS 
Del Matėrų ir Merginų 

ntu. Paruliu- •
.. mtts ? -'į 
Njlsipifkite ?

Vienu borų 
B už šėhsacih-

gai 2’te.thJ; 
kainų $149 
ir gausite ki
tų pora už 
tiktai

BRIDGEPORTĄS. — Sek
madienį, dpie 10 vai. vakare 
Bridgfeportė, Poįilar gatvėje 
pasigirdo keistas dundčjĮriihs. 
Lyg žemės drebėjimas, lyg ne 
žemės drebėjimas.

Jeigu u’žinteresuoti dundėjk 
mu iškišomė galvas pro lan
gų, pamatėme jaunus vyrukus^ 
kurie labai atsidėję ritino kiek- 
Vienas pd štafinę alaus gatvės 
VidUFiti; Ritdši ir dundėjo šau 
bačkos gatvėš cementu, tuo 
tarpu jaukiems vyrukams prieš 
akis stojo vaizdas vakaruškos, 
kurioje jie tų alų trauks.

Viskas butų labai gerdi, bbt 
pasitaikyk tu1 man, kad tas 
alus priklausė Martino Burbos 
alinės skiepui, 3024 Poplar 
street. Blogiausiai tas, kad 
jaunieji V^FUiibi 'nesiklausę 
ar jiė Wišiiiiis tub hlumf 
ar nb, jį- iš .skie
po ir |:

Martihdš Wilrbhį žlifttik; už 
pi^fehav# J? ^rd-;
tėsOr pasirodė bereikšmis, tai 
į tajM lidfi;
pdičViBtė Vyrįikiiš padaryti kė
lių diėhų vizitų ' j ’ Dėėrfrig 
tį.

AiitfK/kkHu išgirdę 
jihių ir iškišę galvų įiro įstrigę 
butuhiė įteifiatyti p. Btirbę 
tinaiit btatinęą .atgal į skiepų, 

' A. Siihkiis.
. • • » i 31' •■ t " ■ 4 * *

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

• / S • ' Y ■ ' • ■ ’

HENRY MILLER
2041 Canalport Avė. Canal 3695.

DUONKEPIAI
BAKERIES

------------------------------ ------------ ..................................... ......................... ............... ••

Pirk duonų FULLER PRK BAKERY
4466 S. IVellš St. BbhleVard 5149

GROSERNES
GROCERIES

UNITED FOOD STORES
238,W. 47th St.,

Geriausi groseriai; kibiausios kainoš

KviEdfKiNiNkAi
FLORIST

McCARTHY FLORIST, 6314. Soiith
Western Avė., Prospect 16144.615,

KELIONEBŲŠAIS 
travEl St BUS

* TIES
* ()XFORD
* SUĖDĖ
Atsiveskite savb motu
te. sesute, kaiminkų ar
ba drauge pasidalititi 
šiomis šutau- . 
pomis. Nei 
viena luote- 
ris Chicago- 
je neturėtų 
pasilikti be musų naujausios ma
dos puikiu čebatukų. •

nfomęnžs.
MIC AG O M Al L URDER 
b A r g ą i n o,ų,t ue . x 
■Ų ųS'1.; S. f t ct ū1 įria/'S'l;,' / j 

u S 30- Lb, O *l t*b 1 V I »M«Al t 4

Laivakortės i Lietuvų ir i visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai dprupuiami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

LENTOS ir Rakandai
LUMBĖR & iWILLWORK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestos —- Siding ir Virtuvių šėpos.

Ledas
ICE

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

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

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų Kalbos. Lietuviu 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand), Amerikos Lietu
vių Mokykla, 8106 S. Halsted St., 
Dhičatfo. III.

MAUDYNES
BATHS

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

NAMŲ taisymas
BUILDING REPAIRS

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garąriiuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygas. 232 W. 63 St. Tel.

ATVIRUTES, programas, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVR 
1739 So, Halsted St. Canal 8500 

~ STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

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

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

_______ Tel. Boulevard 1270_______

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

MARŠKINIAI prie kitų šeimynos 
skalbinių iŠprosijami 
tik po ...........................................

EMPIRE LAUNDRY 
330 West 47th. St. — Yards 2828

Siuvimo .Mokyklos
DRESSMAKING SCHOOLS

Specialia pasiūlymas. Pilnas kursas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa; 
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. Atsineškit ši paskelbi
mą; Chicago Sėhool of Dr&smaking, 
216 tV. Jackson Blvd, Dearborn 9092.

Chicago iki Jbliėt. ^Truihpiaiišias 
kelias i Southdš, MęmpHiSį New Or- 
lųans, Jącksoriville, Midihi, Nashville; 
Sitiningham, Atlahta, ČŪattahooga. 

liiebird System Southern Liniited, 
itUTek Cal. 4668. r,„.
Vėiibnis tarnavo kariubmė- 

iiejė ir laikė Didžioj o Karo bii- 
Vd sužeistas kelėtų kartų Ver- 
dtiiid froilte. Jis pdsižymėjo 
hiėdikaiidifie korpuse.

Patarnaujant grab. J. J. 
Bagdonui jis bus laidojamas 
^Tautiškose kapinėse.

Klajoklis.

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN exchange

UŽEIGOS 
taVErns

*•
j. Dargužis TAVERN. užkandžiai 
veltui, 3316 W. 55 St., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė j Lietuva daug 
milijonu doleriu ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

PAMINKLAI 
monumenTs ■

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1CTOR1A HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. E. McCOY, savininkas « 

Tel. Wabašh 2280. Chicaro.

ENGLĖW0OD. —• Lapkričib 
10 d., vakarė širdies liga mi
rė H. Ričardas, 6454 South 
Uriidii avenue; Jis mirė lovo
je, j kurią atsigUlė, kad tru
putį snūstelti. '

Tų vakarų pas p. Ričardus 
iiirėjd atsilankyti svečiai, ' Jie 
atsilankė, bet rado šeimininkų 
ifebėgyv^ ii* jo verkiančių žmo- 
hų.

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

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės'r 
igę pataria Lietuvos banl®

St. Maria £ Evergreen MonumentCo. 
91 St. ir Kėdzie Avė. Ev. Park, III.

RAKANDŲ Bargenai
tURNITURE BĄRGAINS

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambarlo ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5746 So. Ashland Avė.

VYRŲ RŪBAI ’
MENS FURNISHINGS

PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu- 
vė, 8427 South Halsted Street.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. % 1415 S,Halsted, Can.3659

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

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

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

2555 W, 48 st. Tel. Lafavette 131 (

VARTOTI TAIRAI
USED TIRES

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS -

Visokio didžio. DeLuxe Tiro Co..
6418 So. Western Avė. Hemlock 6099



NAUJIENOS, Chieągo, III

Kaunas NORTGAGE BANKERS

REAL ESTATEPRANEŠIMAI

VELVET-RUBRašo Petras Bedalis

CLASSIFIEDADS

takas

žiu
EPUBLIC 8402

cigaretę, kuris

teisinga

Furnished Rooms

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PASIRENDUOJA trys kambariai 
dėl ženotos poros. Taipgi vienas kam
barys dėl pavienio. Karštu vandeniu 
apšildomi. 6752 S. Artesian Avė.

baigiamas 
muziejus, 
“Vytauto

Jie pa 
skrisda

MERGINA 
namu darbo, pagelbėti prie kūdikiu 
Nuosavas kambarys 
1855.

patyrus prie abelno

Nevada

Lietuva atgavo 
prasidėjo

įdomus filmas 
Lietuvos kovų 

žandarais

reikalo 
daurtau, kad 
ko*el«. I4eU 
didelio C— ,---------------. -
Sdo Ji valo ir. apsanąo dam; 
Mg „ w_—-- -_______
98. a* kuriuoB rauta and pirk

mum

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

kur tik ncvažiuo- 
miesteliuose yra 

Girėno vardai pa
jų vardu ža- 

paminklai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui
DU DIDELI BARGENAI 

Pamatykite iuos šiandien adresu 6501 
ir 6503 S. Bishop St. (1% bloko i 
rytus nuo Ashland Avė.) Gerai pa- 
budavotas mūrinis namas, 2 flatai ir 

> kambarių mūrinis cottage. Abu no
nai garu apšildomi. Parduosiu abu 
įamu už mažiau negu pirmi morgi- 
5iai. Clear title. Taipgi 4 flatų mo
linis namas ant 551 W. 60th place 
— keturi 4 kambarių flatai, pečiais 
ipšildomi, geram stovy, žėmos tak
ios. Clear title. Kaina $1850. Dėl 
Platesniu 
Fred’k H. 
\Vashington 
Lemke.

ieškoti automobi- 
geruo- 

Casper pa
ketinius guminius

Skelbimai Naujienom 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujieno 
yra naudingos.

Dariaus ir Girėno 
Lavonai.

šalygat
gatvė pilna įvai

informacijų pašaukite 
3artle|t & Co., 38 W. 
St. klauskite p. W. R.

nors senoji karta 
uliav^jimą prieš ATIDA 1 

žmones kurie dabar gauna anglis ii 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos gauti per 

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

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

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bi n ink a s unijistas. Williams, 4939 
Broadvvay.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

VIENAM
TIEMS
STOTI J DARBĄ DIDELES VYNO 
IR DEGTINES KOMPANIJOS. UŽ
SIDIRBKITE PUIKIĄ ALGĄ. DAR
BAS PASTOVUS IR SMAGUS. 
KREIPKITĖS TUOJAUS Į

' UNIVERSAL AVINE AND 
LIQUOR CO.

4440 WEST MADISON ST.

Juozas ir Prudencija Rachunai 
Auditorium Tavern

MES jums sakome, jog Chesterfield ciga- 
retai yra pagaminti iš lengvų, nunoku

sių tabakų. Mes jums pasakėme apie popierą 
— kad čysta 
kvapsnio.

Mes pareiškėme, jog Chesterfields tinka
mai pagaminti. Tabakai pasendinti, paskui 
pritaikinti ir gerai sumaišyti, ir supiaustyti į

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite 1 musu spulka.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

KRIAUČIŲ ATIDAI ant pardavi
mo kriaučių šapos rakandai, kam rei
kalingi nepraleiskit progos, nes tu
riu apleisti Chicaga. Atsišaukit 
adresu, 6681 So. Rockwell St.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

GARFIELD PARK. — Ai 
bandėte kuomet nors susodin 
ti 13 žmonių į vienų automo
bilį — žinoma, ne autobusą' 
Paklauskite

Valerijos Lndygiutės na
S j Crawford avė.

• ' !•

valgę pusryčiams,;.
Sekmadienį demonstruos kruta 

nursfus paveikslus West Si 
deje.

kitę užsukti į Auditorium Ta
vern, «<ur jus busite gražiai pa
vaišinti ir linksmai praleisite 
laiką.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios - padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

Garsus Austrijos Revo
liucijos Vadas

JULIUS DEUTSCII
Papasakos apie Austrijos 

revoliuciją ir darbininkų ju
dėjimą Europoje.

TREČIADIENY, 
LAPKRIČIO 21, 1934 
ORCHESTRA HALL 
Michigan ir Adams 

8 vai. vak.
Rezervuottos Vietos 50c. 
kiti 25c., prie durų 35c. 
Tikietus galima gauti 

Naujienose

tavernų skyriuje.
gražiai išpuošta 

Kačerausko pa- 
susideda iš pa- 

ir erdvaus šoni-

AR DVIEM DARBŠ- 
VYRAMS YRA PROGA

Bridgenort Dr-sfė Palaimintos Lic 
tuvos mėnesinis susirinkimas ivvki

1. 8 vai. vak., Chica- 
gos Lietuviu Auditorijoje, malonė
kite i laika pribūti, nes yra daug 
ka aptarti, bus renkami darbinin
kai ant Koncerto, kuris atsibus Lap
kričio 25 d. ir turime mirusi finan
sų raštininką F. Mikhinų, tai yra 
svarbus susirinkimas;

Valdyba.

Rytų ir žiemių miesto 
je taipgi matyti statant 
didelių namų. Už Nemuno, į 
pietus, yra labai puikios gal
vijų skerdyklos. Žemės Ūkio 
Rūmai, pastatyti apie 3 metai 
atgal yra tokio pat stiliaus, 
kaip ir Amerikos didmiesčių 
didieji namai tik ne tokie au
kšti. Lietuvos universiteto 
Medicinos “fakulteto“ namas 
taipgi naujas.

13 j vieną automobilį? 
O tai niekis

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI TAVERN, biznis 
kerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo turtu du bizniu. Savininkas 
galima matyti, 7:30 vakarais.

8106 S. Halsted St

Jūs galite patvirtinti ką mes 
jums pranešame apie Ches
terfield.rAr. galime jusą pa
prašyti juos pabandyti 
— rodos tai butą gana

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. IIL

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood Šviesoms.
420 W. 63rd St 

Englewood 5883-5840

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA reikalinga prie presa
vimo valymo šapoje. Patyrimas ne
reikalingas. Progressive Cleaners & 
Dyers, 7301 Cottage Grove Avė.

Kaune man neteko initi 
prieš išvažiuojant j Ameriką, 
bet pagal žmonių kalbas, tai 
buvo labai mažas 
Po karo, kai 
nepriklausomybę
statyba. Ir dabar jau Kaunas 
yra dvigubai didesnis, negu 
buvo pirmiau, kur tik eini— 
vis matyti dideli nauji namai. 
Vienas dabar vra 
statvti—tai didelis 
Jis bus už vardytas 
Muziejus“.

Rūmai 6 aukštų, užima apje 
359 ketvirtainių pėdų vietos 
ir yra statomas pagal naujau
sią madą. | jį bus išstatyti vi
si eksponatai iš karo muzie
jaus ir kiti lietuvių visos kul
tūros paminklai. Karo Muzie
jus bus panaikintas.

Tokiu amtgalviu bus rodomi 
krutami paveikslai VVest Side 
Lietuvių Svetainėj (buvusioj 
Meldažio svetainėj) sekmadie
ny, lapkričio 18, 1934, pradžia 
2 vai. po pietų, ir tęsis iki 6:39 
vai. vakaro.

šis paveikslas bus parodytas 
chi sykiu. Prasidės apie antrą 
valandą po pietų ir tęsis iki 
4:00, o paskiau vėl antru sy
kiu bus rodomas tas pats pa
veikslas.

šiame paveiksle atvaizduoja
ma, kaip Rusijos caro žandarai 
persekioj o reyoli uci j onieri us; 
kaip juos kankino, vare į Sibi
rą ir t. t. Ir kaip tie revoliuci- 
jonieriai kovojo su žandarais.

Tą paveiksią verta ir būtina 
pamatyti kiekvienam, nes tai 
yra žingeidus ir pamokinantis 
paveikslas. —Kvieslys.

dieniais eina skelbimas “Nnu 
j ienų

Alinė yra 
dailininko P. 
veikslais ir ji 
čios krautuvės 
nio kambario.

Taigi, atsilankiusieji į Brid 
geportą ar Auditoriją neužmirš

Nekentekit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIU
Truputis SALEM’S VELVET RUB greit pa- 
ffy«tjrs nkaudžla* vietai,, užmuS 
atleis Atyvntimą raumenyse ir 
Ne žiūrint ka nevartojote be pasekmių 
mėginkite dabar SALEM'S 
Parduodamas su garantija gražinti pin gus. 
Dumia pagelbą nuo Rhcumatizmo. 
Lumbago, ir PraMAaldimo 
ifmiAgno ir yra linksmus, 
(rodyti jų liudijimais, 
vo vaistininkų arba priaiuakito 
pomis arba tnoney orderiu ir mes prisiusime 
jums. 
Lartunie Avė.

PIRKITE Tropicair Anglis de) 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings — $4.75 Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

šmotelius tinkamo platumo ir ilgumo kad 
tinkamai degtų.

Tas viskas daroma, kad davus žmonėms 
ko jie pageidauja — cigaretę, kuris lengves
nis, cigaretę, kuris geresnis 
patenkina.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

ana teisingi

Buy gloves with whot 
it savos

■o*4U 9Oe •• 
rauti rera dantų 
ne Tootb Pasta, 

tūbas parsiduoda u* 
\ *- —--n* 

Be to raute eutaupinti;__ 2__ — —*-*-*>
drlttaaltM 'ar M kita 
«rt Pharssacal Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

cigaretas, kuris LENGVESNIS 

.Cigare t a s, kuris GERESNIO SKONIO

nei perpus taip 
žuvimą Dariaus ir Girėno 
kaip Lietuvoje, taip ir užsie
niuose.“

Lietuvoje 
ji. visuose 
Dariaus ir 
žymėtos gatves, 
dama pastatyti 
daugelyje vietų, bet jų gyvų 
jau daugiau nebematysime.

(Bus daugiau)

Gatvės senojo Kauno visur 
yra akmenimis išgrįstos, bet 
naujojo miesto dalyje jau ce
mentuotos. Cementuoti ir ša- 
lygatviai.

Puošnioji Laisvės Alėja ga
na puikiai atrodo. šalygat- 
viai platų 
riaušių iškabų; per vidurį me 
(lėliais išsodyta ir yra 
žmonėms vaikščioti.

garsus prieš J ro ir jis pasakys, kad tai ga
lima.

l?o pasekmingo Garfield Par
ko Vyrų ir Moterų Draugijos 
vakaro, kuris įvyko McEnerny, 
svetainėje. 
Street.
nieji

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST.
JOSEPH PIKEL. Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom {vairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas;

4039 W. Madison 
Orkestras ir kiti jau- 

nutare važiuoti “pusry- 
valgyti. s į

Pradėjo 
liaus. Norėdamąs ■; byti 
j u samariečiu 
siūle savo 
ratus galvosūkio išrišimu 
gailėjosi pasisiūlęs, bet buvo Lapkričio 14 d 
peryėlit, kai 13 jaunų ir drū
tų vakaro dalyvių susispaudė 
j automobilį.

Vienok visi laimingai pasie
kė p. 
mus, 
k iv visi 
spaghetti

Garfieldparkiečių vakaras bu 
vo smagus 
ir užbaigė 
pusryčių laiką

’ (Pašaliniems netenka daug 
kalbėti apie pp. Juozapą ir 
Prudenciją Raėhunus, nes jų 
draugiškumas iv malonumas 
patys už save kalba.

Užėjęs į jų alinę “Audito
rium Tavern“, Chicagos Lietu
vių Auditorijos runiuose, kiek
vienas randa malohų patarną- 
virrlą> Pas juos galima rasti ir 
visus lietusių laikraščius, kas 
yra naujienybė tarp lietuvių 
alinių.

Rachunai garsinasi retkar
čiais Naujienose ir kituose laik
raščiuose. Dabartiniu laiku ei
na jų garsinimas per radio kas 

Walter Caspe- trečiadienio vakarą, o ketvirta-

Dariaus ir Girėno lavonai 
dabar randasi Medicinos fa- 
kaltcto name, kur jie išbus 

miestelis. I kol nebus prirengta tam tik- 
1 ra vieta dėl paminklo. Laku- 
’nų kūnai yra sudėti viename 
to namo kambaryje ir nieko 
prie jų neprileidžiama. Bet 
mums pavyko likučius pama
tyti. Prieš porą dienų mums 
pasitaikė sutikti amerikietį į 
dainininką Joną Butėną, ku-1 
ris pas i pažįsta su vienu Me
dicinos fakulteto viršininku. 
Butėnas paaiškino profesoriui, 
kad mes esame amerikiečiai, 
atvažiavę trumpam laikui ir j 
daugiau tokios laimes pama-1 
lyti Dariaus-Girėno kūnu ne
turės. Viršininkas sutiko ir 
davė leidimą, su kuriuo mes 
buvome įleisti.

Lakūnų karstai iškelti aukš 
tai, ir apdėti gėlių vainikais. 
Karstai visai neuždaryti ir ant 
suolelio pasilipus galima kū
nus pamatyti. Veidai yra gana 
tamsus, bet abu dar galima 
pažinti. Dariaus veidas buvo 
sudraskytas ir matyti žymes, 
kur susinta. Girėno veidas 
sveikas be jokių sužeidimo 
žymių. Kūnai apvilkti naujais 
orlaivininkų rūbais, pasiutais 
iš tam tikro audeklo, 
našius rubus dėvėjo 
mi.

Stovint kambaryje 
rint į grabus darosi labai ne
jauku, atsiminus, kad kol la
kūnai buvo gyvi, jie buvo drą
sus vyrai, turėjo pasiryžimą 
atlikti tą garbingą kelionę, 
kad išgarsinti lietuvių tautą, 
ir, jei reikalas paaukauti savo 
gyvastis. Man vienas kapito
nas sake: “Mes ne buvome

Personai 
__________ Asinenų Ieško_________

REIKALINGI vardai ir adresai 
žmonių, kurie kenčia nuo ligų gau
tu prie darbo. Tokie žmonės suži
nos ka nors savo naudai. Rašykite 
Box 186, 1739 S. Halsted St..

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. {žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

HkauAiną, 
RanartuoHC.
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