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Jugoslavija betgi ka
ro pavojų didina

Francijos remiama Jugoslavija neri tiesio
giniai “apsidirbti” su Vengrija

GENEVA, gr. 9. —Didžiosios 
valstybės rimtai si.’sirupino grę
siančiu užsiliepsnoti karu tarp 
Jugoslavijos ir Vengrijos, j ku
rį butų priverstos įsimaišyti ir 
kitos valstybės, taip kad jis 
greitai pavirstų j visos Europos 
karų. Juk ir 20 metų atgal 
karas prasidėjo iš Serbijos (da
bartines Jugoslavijos) ir grei
tai apėmė visą Europą. <

Nors didžiosios valstybės i m 
stengiasi karo neprileisti, bet 
kartu jau grupuojasi. Franci- 
ja tautų sąjungos tarybos su
sirinkime išėjo atvirai ginti 
savo sąjungininkę Jugoslaviją 
ir mažąją entente. Už Vengri
ją gi užsistojo pastarosios są-

dą prieš Vengriją ir tada veik
ti pilnai savystoviai, kad ap
sidirbti su Vengiija ir kad gauti 
iš Vengrijos satisfakciją.

Bet tai reikštų karą. Tokį 
Jugoslavijos nusistatymą re
mia ir visa mažoji entente.

Kaip išrodo, didžiosioms vals
tybėms ir tautų sąjungai teks 
siekiai padirbėti, kad neprileis
ti karo centralinėj Europoj.

Tuo tarpu trėmimas vengrų 
iš Jugoslavijos tebesitęsia.

Italija susirupinusi 
gelbėjimu savo 
smunkančios liros

NAUJOJO MEKSIKOS PREZIDENTO INAUGURACIJA

Kairėj — išeinantis prezidentas gen. Abelardo Rodriguez sveikina jauniausią Meksikos prezi
dentą gen. Lazaro M. Cardenas, kuris yra tik 39 m. amžiaus. Dešinėj — gen. Cardenas užim
damas 19-to Meksikos prezidento vietą sudeda viešą priesaiką.

2,000 Austrijos trem 
tinių vyksta 
Į Vokietiją

BREMERHAVEN, gr. 9. — 
2,000 Austrijos tremtinių, kurie 
buvo pasislėpę Jugoslavijoj po 
nepasekmingo nacių sukilimo 
Austrijoj, rytoj atvyks į Bre- 
merhaven iš Susak Vokieitjos 
valdžios pasamdytais dviem 
laivais. Jie bus patalpinti dar
bo stovyklose.

Ikišiol juos šelpė kroatų šel
pimo organizacija.

vViley Post vėl kėlė 
si Į stratosferą

LIETUVOS ŽINIOS
Revizuojamos Klai 

pėdos kredito 
įstaigos

minis- 
metų 

kurios

viešojo 
įmonių 
Darant 
įstaigų

jungininke Italija.
Iš ginčo dėl karaliaus Alek

sandro užmušimo iškilo . ginčas 
dėl dabartinių valstybių sienų, 
kurios veda pri®$. nesutikimų 
tarp valstybių. Italija užsiminė 
apie reikalą pakeisti taikos su
tartis ir nustatyti teisingesnės 
tarp valstybių sienas. Bet tam 
griežtai pasipriešino mažoji en 
tente ir Franci j a, nes sienų pa
keitime mažąjai entente (Rir 
munijai, čechoslovakijai, ir Ju
goslavijai) daugiausia tektų 
nukentėti.

Jau pirmiau čechoslovakijos 
užsienio reikalų ministeris Be 
nes prigrūmojo karu, jei kas 
bandys paliesti mažąją enten
te.

Visos įstaigos turi pavesti vals
tybei savo kreditus užsieny 
ir užsienio bonus

RYMAS, gr. 9. —Mussolini 
valdžia stvėrėsi* griežtų žings
nių, kad išgelbėti smunkančią 
Italijos lirą ir sulaikyti auksu 
plaukimą į užsienį, kuris plau
kia delei stokis kreditų užsie
ny.

Tuo tikslu tapo išleistas dek
retas, kad visi Italijos bankai, 
įstaigos ir privatiniai žmonės. 
kuTie turi kreditų užsieny, tu
ri juos priduoti valdžiai, už ką 
gaus valdžios Šerus.

Taipgi visi bankai, įstaigos ir 
privatiniai piliečiai turi atiduo
ti valdžiai visus užsienio bonus

Maskva džiūgauja 
dėl Francijos ir Ru

sijos susitarimo
. iW*a^į!11. . jjĮLti f

MASKVA,^.1'9.^
kų laikraščiai reiškia

4 valstybes palaikys 
tvarką Saare

Visos valstybės bando pa
smerkti tarptautinį terorizmą 
ir surasti priemonių jį sustab-

ir kitas vertybes. Už tą irgi 
gaus valdžios Šerus. Tą jie turi 
padaryti iki sausio 1 d.

dyti. Prieš jį pasisakė ir Lit- 
vinov.

Jugoslavija grūmoja veikti 
“savystoviai”

Tuo valdžia tikisi pakelti sa
vo kreditui. Ji jau pirmiau 
suregistravo privačius kreditus 
ir bonus.

Tautų sąjungos taryba, kaip 
matyt, nenorėtų aiškiai pasisa 
kyti dėl Jugoslavuos kaltinimo 
Vengrijai, kad ji gelbėjo ka
raliaus Aleksandro užmušėjus 
ir nenorėtų išnešti aiškaus kal
tinimo, ar pasmerkimo. Todėl 
ir kitos valstybės daugiausia 
kalba apie abelną tarptautinio 
teroro sustabdymą, čili jau pa 
šildė, kad taryba paruoštų sa
vo pasiūlymus dėl teroro su
stabdymo ir paduotų juos se
kamam tautų sąjungos susirin
kimui svarstyti.

Tečiaus Jugoslavija griežtai 
užprotestavo prieš tokį krypsnį 
tarybos svarstymo jos kaltini- 
bo Vengrijai.

Pasidariusi dauflg drąsesnė po 
to, kai ją parėmė ir Francija, 
Jugoslavija prigrūmojo ištrauk
ti iš tautų sąjungos savo skun-

4 žuvo automobilio 
nelaimėj

CHICAGO— Keturi žmonės, 
jų tarpe du chicagiečiai liko už
mušti ir du siržeisti, paslydus 
ir susidūrus automobiliams ant 
slidaus didelio kelio netoli Mi 
chigan City, Ind.

Pačioje Chicagoje nors le
das padarė gatves labai pavo 
jingas, didesnių nelaimių ne
buvo, nes visi yra priversti 
važiuoti labai atsargiai, žino
ma, mažų nelaimių būna daug 
daugiau. Gal pirmą syk šie
met, per kelias pastarąsias die
nas automobiliai neužmušė nė 
Vieno žmogaus.

evi 
didelio 

džiaugsmo dėl užbaigimo Fran
cijos ir Rusijos susitarimo dėl 
bendrų derybų su kitomis šali
mis apie sudarymą rytinės Eu
ropos “Locarno” saugumo su
tarties. Tas susitarimas esąs 
smūgis toms valstybėms, kurios 
bandė sutrukdyti Francijos h 
Rusijos susiartinimą.

Maskvoj dabar lankosi ir 
Francijos prekybos ministeris, 
kuris studijuoja galimybę pre 
kybos su Rusija.

Gerinusi ir Vokietijai
GENEVA, gr. 9. — Rusijos 

užsienio reikalų komisaras Lit- 
vinov išleido pareiškimą, kad 
Rytų “Locarno” sutartis nėra 
atkreipta prieš nesilaikančią 
pulti valstybę.

“Sovietų Rusija nuoširdžiai 
trokšta draugiškiausių ryšių su 
Vokietija”, sako Litvinov. Ry
tų sutartis, girdi sustiprintų 
draugingumą ta:p Francijos, 
Vokietijos ir Rusijos ir kartu 
nuramintų kitas šalis, kurios 
yra susirupinusios netikrumu 
padėties.

Austrija neįsileidžia 
Vokietijos laikraščių

VIENNA, gr. 9.— Austrijos 
valdžia dar trims mėnesiams 
prailgino uždraudimą įgabenti 
į Austriją Vokietijos laikraš
čius.

Valo smukles

Chicagai ir apielinkei feder* 
(io oro biuras Šiai dienai prant- 
sauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:- 
19.

CHICAGO.— Naujoj1* miesto 
ir pavieto administracija pra
dėjo valyti smukles ir road- 
houses, kad jos laiku užsidary
tų ir kad jose nebūtų gemb- 
leriavimo ir tvirkavimo. Meras 
Kelly jau atėmė ląisnius pen
kioms smuklėms.

Taip būna visuomet pasikei
tus administracijoms— iki už
simezga nauji ryžiai.

GENEVA, gr. 9— Tautų są
jungos tarybanutarė -pakvies
ti keturias valstybes prisiųsti 
savo kariuomenę palaikymui 
tvarkos Saar krašte laike 
biscito. Jomis yra Anglija, 
Ii j a, Holandija ir Švedija.

ple-
Ita-

Liberalai svarsto su 
kūrimą trečios 

partijos
ST. PAUL, Minu., gr. 9. — 

čia suvažiavo astuonių valstijų 
liberalų atstovai apsvarstyti su
kūrimą trečios partijos, jei 
dabartinė prezidento Roosevelto 
administracija bandytų krypti 
į dešinę.

Vienas“ vyriausių 
buvo progresyvis 
nas iš Wisconsino 
Amlie, kuris savo 
kitko pareiškė:

“žmonės lapkričio rinkimuo 
se parodė, kad jie sutinka eiti 
dagi toliau, negu jų vadai, ša
lis krypsta į kairę nuo prezi
dento Roosevelto”.

kalbėtojų 
kongresma- 
Thomas R. 
kalboj tarp

CHICAGOĮ—jCnicageitis la
kūnas Bowen, 37 m., užsimušė 
susidaužius ties Columbia, Mo, 
lėktuvui, kuriuo jis nešė paš
tą iš Kansas City j Chicago. 
Lėktuvas sudegė.

NEW YORK, gr. 9. — Liko 
suimti du jaunuoliai, kurie yra 
kaltinami, kad tikslu pasivogti 
$50 vertės varinių vielų, suga
dino $15,000 Vertės transfor- 
merius.

Vėl valo Berlyno na 
cius, daug ją 

areštuota
>. < ‘z ■,*■■■■..... . ■ “i'... j'M
■ 4. k 1 ■ . ’> 1* i' 1 ' m> j '• 1 ;l .    " ‘ Jt,

4 BERLYNAS, W 9. —20 mo
torinių vežimų, pilnų S. S. 
(Schutz Staffel-Hitlerio sargy
bos) puolė vakarinėj Berlyno 
daly mažiau3ia tris restoranus. 
Visi rasti j irose žmonės, jų tar
pe ir patarnautojai liko areš
tuoti. Tarp areštuotųjų buvo 
daugelis nacių. Esą buvo da
romos kratos ir kitose vietose

Kadangi tie 
padaryti po to, 
lintas iš vietos 
gubernatorius
manoma, kad šie areštai 
pradžia naujo 
valymo.

Apie likimą areštuotųjų nė
ra jokių žinių.

puolimai tapo 
kai tapo paša- 
Silezijos nacių 
Bruckner, tai 

yra
nacių partijos

Rado 225 milionų 
metų kiaušinį

CAMBRIDGE, Mass., gr. 9. 
—Harvard universiteto palygi
namosios zoologijos muzejaus 
ekspedicija 'centralinės Texas 
molyje rado galbūt seniausįpa 
šauly surastą suakmenėjusį 
kiaušinį. Kiaušinis yra apie 
225,000,000 metų amžiaus it 
buvo padėtas milžiniško driežo 
ophiacodon. Netoli tos vietos 
rasta ir dalis to driežo griau
čių. ,

Nelsono našle išveš 
ta kalėti

BERTESVILLE, Okla., 
9.—Lakūnas VViley Post 
kėlėsi į stratosferą ir kaip, jis 
mano, buvo pasikėlęs virš 50,- 
500 pėdų, tuo sumušdamas vi
sus pirmykščius lėktuvo augšttf- 
mo rekordus. Bet kiek jis pa
sikėlė nebus žinoma iki Wash- 
ingtonas patikrins jo barogra- 
fą.

Augštumoj jis rado labai 
stiprų vėją ir dabar nori skris
ti stratosferoj skersai visą

vėl

KLAIPĖDA—Finansų 
terio įsakymu, nuo šių 
balandžio revizijoms kai 
Klaipėdos krašto kredito įstai
gos. Revizijas daro 
atsiskaitymo įstaigų ir 
inspekcijų revizoriai, 

revizijas, žiūrima, ar
veikimas neprieštarauja įstaty
mams, tų įstaigų įstatams, tei
sėtiems visuotinių narių ir ak
cininkų susirinkimų nutari
mams ir t.t. Revizijose daly
vauja ir revizuojamų kredito 
įstaigų atstovai. •

Revizijos duomenimis nusta
tyta, kad kai kurių kredito į- 
staigų operacijos buvo atlieka
mos nesilaikant įstatymų. Del 
to galėjo kilti pavojaus" indėli
ninkų interesams. Tuo pasirem
damas, Finansų ministeris pa
skyrė valdžios atstovus į Ra- 
infeiseno banko, laukininkystės 
banką ir Klaipėdos krašto že
mės ūkio kredito įstaigą. To 
paskyrimo tikslas—pirmoje ei-. m i i. .. pusny i'iinu tutsius—pumoje t:-

Amerlk>‘ Tą lokalizuoti galimą pavojų

* z — - į
rant po viri 400 m. j valandą.!^ fitatymu’ ir

Visus jo šiuos skridimus fi-' įstatus, 
nansuoja vietos aliejaus 
lionierius Frank Philips.

no,

mi-

4 žuvo gaisre
NEW YORK, gr. 9. — Gais

rui sunaikinus penkių aukštų 
tenementą, gaisre žuvo dvi mo
terys ir du vaikai. Kiti išsigel
bėjo šokdami per langus ar 
gaisro kopėčiomis. Bet tie ke
turi negalėjo pabėgti, nes lieps
na užkirto jų pabėgimą.

įstatus.
Toliau revizijos metir paaiš

kėjo, kad kai kurios kredito 
operacijos turi nusikalstamo 
darbo * žymių tautai ir valsty
bei saugoti įstatymo 13 §. 
Tuo reikalu pradėtos kvotos ir 
padarytų kratų metu buvo pa
imti kai kurie dokumentai.

PAŽANGUS VIRŠAITIS

PANEMUNĖLIS, Rokiškio 
ap. —Į viršaičius pateko jau 
pirmiau buvęs viršaičiu Valst. 
liaud., senas “Lietuvos Ūkinin
ko” skaitytojas Jonas Jurge
lionis. Tai bus gabus žmogus. 
Pirmiaus, kai jis atsitraukė iš

LAS VEGAS, N. Mex., gr. 9. 
Vietos kolegijoj mokytojai dir
ba tik už pragyvenimą, o stu
dentai irgi moka tik maistu, ar
ba mažą mokestį, kartu dirb- viršaičio pareigų, valsčiui pali- 
dami kolegijos aptarnavimui
apšildymui, pataisymui ir t.t. taupų

ko keletą tūkstančių litų san-

T

GIMINĖMS LIETUVOJ
(5

MUSKEGON HEIGHTS, Mich.. 
gr. 9.—Donna Mavis Shaw, 5 
metų, susilaukė ankstyvų Ka
lėdų, nes jau dabar visi jai 
siunčia ir neša dovanas. O tai 
dėlto, kad daktarai pripažino, 
jog ji veikiausia nesulauks tik
rųjų Kalėdų, tad visi nori do
vanomis ją raminti ir nors pas
kutines jos dienas padaryti 
kiek linksmesnes, kad ji galėtų 
nors kiek užmiršti savo piktą 
iigę.

BATON ROUGE, La., gr. 9. 
—Lousiana valstijos universi
teto viršininkai ieško studentų, 
kurie pakorė universiteto pre
zidento Smith manekiną. Ma
noma, kad tai pasekmė sena
toriaus Long pastangų įvesti 
universitete savo cenzūrą.

MILAN, Mich., gr. 9.— Nu
šautojo gangsterio George Nel- 
son našlė Mrs. Hellen Gillis 
liko iš Maison, Wis., atgaben
ta į vietos federalinį ūkį, ku“; 
ji turės kalėti vienus metus už 
sulaužymą savo paroliaus.

— .. .............................................•ll(i-

ASUNCION, Paraguay, gr. 9. 
—Paraguay armija tebestumia 
nugalėtą Bolivijos armiją ir 
paėmė dar tris svarbius for
tus. *

; GRENOBLE, Francijoj, gr. 
9.-—John Beney, 60 m., buvęs 
Honolulu agrikultūros mokyto
jas, nusižudė, kaip spėjama, iš 
nusiminimo dėl nykimo arklių 
Tas jį labai veikė dvasiniai if 
jis ruošėsi važiuoti į Pietų Af
riką, kur 
liųi

yra užtektinai ark-

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo,

NAUJIENŲ Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Detroit, Mich medžiagų.

šaunus pokylis
Rinkiminiai kurjpzai<18-

Siųskit pinigus per 
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KITATAUČIAILIETUVIAI LIETUVIAI

vak.

9

gabus 
Jį vis1’

Buvo 
ir gy- 
išlydė-

Tuo 
pre- 
me-

4631 South Ashland Avė.
Te!

Rez. 651

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 

» ' ' • * ' <

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Charles Segą!
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

’ Phone MIDWAY 2880

Phone Canal 612$

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Cttlifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400___
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku li£U«

• Ofisas;: 3102 So.%Haląted St. 7 
” arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginią 0669

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

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėtomis pagal sutartį.

LIETUVOS ŽINIOS

Torontą, Ont.
Gątvekąris .užmušę A. Margelį išdirbamos medžiagęs 

gerąja. Jau dabar Rai
šio fabriko medžiagas 
atsįeirtį nuo užsieniniu
medžiagų. Tsb.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

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

( ,, >• I.  ’
■ 'il"iii'*'«liiiiiii'i;i..lil,i!.Į:   ■"i""!;""; ;'į" ■"1 'i; :

Dr.Margeris 
r 3325 So.J^jstedSt.

ITrSn! po' plot, 
ir nuo 6 iki, 8 vakaro. 

Šventadieniais puo 10 iki 1? 
’ Phone Boulevard 8483

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
A * /M . A* • a a ■ ■ A 1 * *

.. Boulevard 2800
51o So. Rockwell St.

Tel. Republic 9723

Lietuvių Moterų Kliubas 
kos dienoje surengė Barlum 
viešbutyje šaunu pokylį. Kar
tu tąį buvo ir devynių metą 
klįubo gyvavimo paiąinčjimą^ 
Pokyliu sųsirįnko žymus De
troito ir apylinkių lietuviai. 
Apie pokylį, kąįpo tokį, rodo
si, daug nebūtų reikalo rašy
ti. Tačiau šis įvykis užsitar
naują kiek iplątesnio aprašy
mo. Pirmiausiąi dėl to, kad jis 
sutraukė į daiktą įvairios rū
šies profesionalus, kurie pa
prastai tik retkarčiais tesuei- 
na.

P-ia J. P. Uvick yra kliubo 
pirmininkė, kuri taip pat buvo 
ir pokylio vedėja. Kadangi tai 
buvo dėkos diena, tai visiems 
nuomanu, kas buvo duodama 
valgyti. Įdomu pastebėti, jog 
laike pokylio jokių kalbų ne
buvo. Svečiai tad turėjo dau
giau laiko atnaujinti savo pa
žintis, tarpusavyje pasikalbėti 
ir bendrai tinkamai pasilinks
minti.

Pokylio rengimo komisija 
susidėjo iš p-ios Martha Siur- 
bis, Dr. John P. Siurbio žmo
nos, p-ios Karty, inžinęrio 
žmonos, p-ios Sattler, žinomo 
pramonininko žmonos, ir p-ios 
M. Stark, orkestro dirigento 
žmonos.

P-ia Siurbis įteikė kliubo pre
zidentei, p-iai Uvick, iš devy
nių krizantemų buketą. 
budu kliubas pagerbė savo 
zidentę, kuri jau devynis 
tus eina tas pareigas.

Dabar bus ne pro šalį pada
ryti kelias pastabas apie daly
vavusius svečius. Pavyzdžiui, 
imkime Dr. A. G. Sack, Dr. J. 
P. Siurbį ir Dr. Burbą, kuria 
yra sėkmingi profesionalai. Jie 
visi savo Jėgoinis baigė pro
fesiją.

Tarp žymesniųjų svečių ten
ka pažymėti p. Jagmąną, ku
ris dalyvavo kartu su žmona. 
Jis yra žymus artistas.ir labai 
gyvas žmogus. Savo energija 

j jis gali pilnai susilyginti su 
bile jaunuoliu, nors jau yra 
apie 60 metų amžiaus. Jo pro
fesija yra dekoravimas teatrų, 
bažnyčių ir katedrų.

Iš Clevelando buvo atsilan
kęs chemijos inžinerius P. J. 

GERB. Naujienų skaityto
jos ir ąkajtytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurio? skalbiasi 
Naujienose.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos niio 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3Q v, Nedėl, nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

GRANUS CHOICE
I

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORiUS IR 
BALSAM UOTO JAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.;... ..Pašaukite...........
REPubliė 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma' tuo 

pačiu vardų)
J. F. RADZIUS

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir ąugščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CHICAGO. ILL.Lachąyich ir Simus 

LIETŲVIŠ GRABORIUS
Patarnavįa laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišdukti, - o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd ?!., Chicago

Tel. Canal 2615 arba 2616 
SKYRIUS:’- ■ 

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

I. J. ZOLP
GRABORIUŠ ’ 

1646 46t|i gt.
Tel. Boulevard 5203 ir W3 

1327 So. 49th Ct 
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO, ILL.

Telefonas Yards 1188

Stanley & Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. '

3319 Litnanica Avenue 
ępECAČio. iii.

Tai yra musų naują gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriąi GRANT’S CHOICE degtinės. 
Ji yra Straight Kėfltucky Bourbon, 93 proof, devy
nių mėnesių senumo, distiliuota iš rinktinių grudų. 
GRANT’S CHOICĘ ląi būna jūsų pasirinkimu.

Šios degtinės žemos kainos jus nustebiną.

PATĄRIMĄS TAVERNŲ SAVININKAMS
Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau ųžsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių del ŠV-ENČfŲ, pilnam užganėdinimųi savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimą ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORDĮALS. 
Pirkdami pąs mus likerį^ keisąis arba mažiau, 
sutaupysite' pinigų. '

Bridgeport Liquor Co, Ine.
WHQLESALE *ONLY

3252 SO, STRĘĘĮ,
TeV VICTORY 5382—5383 1*4 ♦ ♦ ' , I ' . .» • > <

Simon M. Skudas
ęHICĄGO, ILL. GRABORIUS ir BALSAMŲOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
' 718 W. 18th St.

Tol. Monroe 8377

Jis labai 
net ban - 
kalbos.
nepapra- 
p. Scur- 
Rusijoje

Zųyis su savo žmona, kuri yra 
pasižymėjusi pianiste. Buvo 
tikrai įdomu girdėti p. Zurio 
ir Jagmano diskusijas/apie da
žų sudėtį ir skirtingų spalvų 
spindulius. Kaip matote, poky
lyje buvo gvildenami ir mok
slo c^ąiykai.

Dalyvavo teisėjas Y^n ^ile. 
^urią labai domisi Detroito 
mišriais gyventojais. Jis visuo
met stengiasi sueiti į artimes
nį kontaktą su įvairių tautų 
žmonėmįs. šiąipe vakare jis tu
rėjo progos asmeniškai susi
tikti su daugeliu lietuvių.

Susirinkusiems svečiams bir- 
vo pristatytas advokatas Sto- 
linski, kandidątas į Circuit tei
sėjus.

Buvo atvykęs į pokylį gar
susis Detroito chirurgas, Dr. 
Reynolds, su žmona, 
domisi lietuviais ir 
do pramokti lietuvių 

Turėjome taip pat 
stą svečią asmenyje 
man, kuris sovietų 
atstovavo architekto Albert H 
Kahn firmą bei nemažai pri
sidėjo prie penkių metų pla
no išdirbimo. Suprantamas dai
ktas, visiems bū‘vo įdomu iš
girsti apie sovietų socialį, po
litinį ir ekonominį gyvenimą. 
P-as Scurnian atvyko kartu m 
savo žmona.

Kitas įdomus svečias buvo 
profesorius David E. Roberts, 
kuris pusėtinai yra pasaulio 
matęs. Jis net buvo nukeliavęs 
į Centralinę Afriką, kur ma
tė daug įdomių dalykų. Savo 
įspūdžiais jis noriai dalinosi su 
svečiais.

Atsilankė ir Josepli Meški
nis si* žmona. Jis visai nese
niai užbaigė statyti Midway 
teatrą. Pastebėjau taip pat po
nus Seput ir Sakai iš Red Ar- 
row Bottling Works ir p. J. 
Dragūną, Fordo automobilių 
agentą.

Aprašyti visus svečius, ku
rie dalyvavo pokylyje, užimtų 
perdaug vietos. Vienok drąsiai 
galima sakyti, jog šį kartą bu
vo susirinkę įvairių profesijų 
lietuviai, kuriems smagu’ buvo 
prąleisti kartu vakarą. Daug 
buvo ir jaunimo. Lietuviškam 
jaunimui čia buvo gera pro- 

‘ga arčiau pažinti žymesnius 
musą miesto lietuvius.

Man atrodo, kad tokie pa
rengimai yra naudingi vien dėl 
to, kad jie labiau suartina lie
tuvius. Tad Lietuviu Moterų 
Kliubui priklauso tikrai dide
lis kreditas už sugebėjimą su
traukti tokį gražų lietuvių bū
rį į daiktą.

- Jqs. P. Uvick.
• ’ ■ . T i

Lapkričio 24 d., 11 vai. ry
to, gątvękaris užmušė Ą. Mar
gelį, vienuolikos metų berniu
ką.

Antanukas buvo labai 
ir pavyzdingas vaikas, 
mėgo, kas tik pažino, 
prisiųsta daug vainikų 
vų gėlių. Velionis tapo 
tas iš lietuvių bažnyčios, kur 
įvyko pamaldos.

Laidotuvėse dalyvavo ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai. 
Tos mokyklos, kurią lankė na 
bašninkas, atvyko palydėti vi
si mokiniai ir mokytojai.

Dėl netikėtos stiliaus mirties 
reiškiame Margeliams kuo gi
liausią užuojautą.

— P. Bruž/aučkas.

Plečiasi amerikiečių 
įmonė Kaune

Ar prieš 18 metu Kaune 
amerikiečiai lietuviai, rodos 12 
asmenų, sudėjo kapitalą ii 
įsteigė fabriką “Dh’obę”. Fa
briką pavadino “Drobe”, ma
nydami joje gaminti lininius 
audinius. Pasirodė, kad su li
niniais audiniais “biznis” men
kas, tai ėmė gaminti vilnones 
medžiagas rūbams. Iš to ma
tyt, kaip amerikiečiai lietuviai 
anais laikais blogai nusimany
davo kas Lietuvoje tinka da
ryti, o kas ne. Bet kadangi 
“Drobės” steigėjai buvo šau
nus vyrai, tai jie greitai savo 
klaidą pamatė ir fabriką įstei
gė vilnonėms medžiagoms ga
minti. Tiktai “Drobės” vardas 
paliko... Dabar šita įmonė 
džiugina ir jos steigėjus, bei 
šeimininkus Ir visą Lietuvos 
visuomenę. Nes ši'Vjmonc taip 
gražiai augo, plėtosi savo 
medžiagomis vis labiau ir la
biau išstumia iš Lietuvos rin
kos užsienines medžiagas. Fa
brikas daro milijonines apy
vartas. “Drobės” medžiagomis 
dalinai dabar jau yra apreng
ta Lietuvos kariuDmenė, gele
žinkeliečiai, paštininkai, policija 
ir šiaip piliečiai vis plačiau rū
bams ima vartoti vietinę “Dro
bės” ir kitų fabrikų medžia
ga-

šiuo metu “Drobės” fabrikas 
dar prasiplečia. Padidino pa
talpas naujais mūrais, stato 
naujas mašinas, tik dabar už
baigė statyti mūrinį 65 metrų 
aukščio kaminą. Darbininkai 
dirba trimis pakaitomis, dieną 
ir naktį. Dirba 230 darbinin
kų, o pernai dar dirbo tiktai 
190 darbininkų.

NAUJIENOS, Chicago, III
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Ne tiktai “Drobe” nuolat 
plečia ir didina savo gaipybą, 
oet : ir >< ii’ 
nuolat 
<urias 

sv.’nkų 
gerųjų

UTENA. —Paskutinėmis die
nomis iš pačios rinkimų komi
sijos narių paaiškėjo, kad pi
liečių sudarytam kandidatų są
rašui, primetant trukumus, da
vus terminą jį sutvarkyti, bu
vę sutikta, nesant galimume 
pačio sąrašo, grąžinti papildy
ti, išdubti sąrašo nuorašą, ku
riame ii* butų papildyti tru
kumai. Bet komisijos p-kas su 
sekretorium užuot taip pasi
elgę, rinkikams atėjusiems pa
siklausti, kaip papildyti negrą
žinamas sąrašas, pareikalavo 
pataisyti senąjį sąrašą taip, 
kad iš tų pačių kandidatų bu
tų sudarytas kitas sąrašas. To
kį sąrašą įteikus, išduotas pa
kvitavimas, kad gautas pąpil 
dytas sąrašas. Vėliau sąrašas 
pripažintas nauju ir atmestas 
Rinkikams padavus pareiški
mą prašant išduoti komisijos 
nutarimų nuorašus, gautas at
sakymas, kad tokie nuorašai 
gali būti duodami tik teismui 
reikalaujant. Iš ko seka, kad 
piliečiai su rink. kom. gali kal
bėtis tik per teismą.

Be to, mieste plačiai kalba
ma, kad savivaldybė, sudarant 
kandidatų sąrašus, nuo savo

Philip S. Rosenthal
ADVOKATAS 

4193 S. ARCH0R AVENUE 
PHONE LAFAYETTE 4188 

HOURS: Evening 7 to 0 P. M. 
134 N. LA SALtE STREET 

PHONE CENTRAL O1OO ‘ 
HOURS: 0 A." M. to 5 P. M.

AKIU SPECIALISTAI

< VWs’’’6PT? 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos ękąudėjįmo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolireg^štę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai*. Speciale atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys ątitąi- 
4omos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. ‘ 1 ' v 1
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akihių. Kaipos pigiau 
k?iP| pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boųleyard 7589

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. __ } • , V ' ** 'A 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė \ 
756 Węst 35(h St. 

“ kampas Halsted St. 
Valandos uo lO-^-A1,' nuo 6 iki 8

NedėŲomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaįkime akiniu dėl visokių akly

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo 
Jei skaitai^ Raidės susilieja į (įaiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba nėriaht skaudą 

akys, tuomet jau juins reikia 
akihių. ' T‘..........

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 1801 Sd; &and Ąve. 

Platt ėldg., kamį£ ’18 Št 2 aukštas 
Pastebėkite mani) iškabau ’

Yąlaiidos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 4 8. Nedėlibmis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phoue CanaH)528'

tięęioginių pąręigų (už kuriąs 
jię gįuna alg^į) paleidus kan
celiarijos techniškąjį persona
lą parašams rinkti. Pav., Jan
kauskas vaikščiojo “perspėda
mas” rinkikus, nesirašyti tam 
tikro sąrašo, o savivald. pol. 
Kaškauskas po sąrašu pasira
šiusiems nešiodamas kažkokius 
raščiukus “reikšmingai” ragi
nęs paduoti pareiškimus at
šaukti savo parašą. Tokios ir 
kitokios kalbos mieste viešai 
kalbamos ir įrodomos asmeni
mis.

A. Montvid, M. D.
West Town Štate Bank Bldj?.

240ą Wėst Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Šęeley 7330
Namų tėlefonaš Brunswick 0597

Visi Telefonai: 
Yards 1741 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU

NEGU KITI ' 
. Ambulancc Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Modemiška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J, F, EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Herniitago 
' Avenue

Skyrius 
4447 S. Yairfield Avė.

Vokiečiai jau šaudo į 
sviesto šmugeliautojus 

' - f ' J

KLAIPĖDA.—“N. T. K.” ra
šo, kad pereitą penktadienį, va
kare keli Tilžės pasienio sargy
biniai prie skerdyklos uosto pa
matę Nemune valtį, kuri plau
kusi į Vokietijos pusę. Kai 
valtis priplaukė netoli Vokie
tijos kranto, laivo įrėjui jo 
drangai davė iš kranto signalą, 
kad jis neliptų j krantą, nes 
sargyba jį seka. Tada jis val-

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 

ORisaš 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

j J. J. BAGDONAS
ffl 2506 W. 63 St.

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

M1CH1GAN AVĖ. 
Telefonas 

Pullman 4151 " ’ ‘ t l i 

tį pasuko atgal į Nemuną. Sar
gybiniai apšvietę pamate, kąd 
valtyje butą kelių centnerių 
sviesto. Todėl nieko pralaukda
mi pradėję šaudyti į valtį, ku
ri plaukė atgal. Iš kranto bu
vę girdėti, kaip žmogus plau
kęs laiveliu, surikęs. Mat, kul
kos pataikė. Bet jam šiaip 
taip pasisekę perplaukti atgal. 
Sargybiniai į valtininką palei
dę 24 šuvitfs.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
■ 1 • •__ _ • • , -

▼AKUŠERĖS"
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
se ar ligoninėse, 
duodu inassage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai...s ?; ■ h

GRABORIUS
3307 Lįtuanįca Ayę

Tel. Boulevard 4139
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KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Kuomet pirmos popie 
ros beveik išsibaigia
Klausimas. — Ką tik sužino

jau, jog mano “pirmos popie- 
ros” į trumpą laiką išsibaigs. 
Aš apie tai greičiau nesužino
jau. Kuomet išsiėmiau tas pir
mas popieras, tai tąsyk nerei
kėjo prisitatyti atvažiavimo cer- 
tifikato. Ar išgavimas tokio cer- 
tifikato ilgai ima? Ką aš turiu 
daryti, kad man nereikėtų vėl 
antru kartu išsiimti pirmų po- 
pierų ?

Atsakymas. — Tuoj pasiųsk 
Naturalization Service prašymą 
ant blankos A—2214, prisiųs- 
įlamag sykiu ir pirmas popieras, 
piniglaiškį ant $2.50 ir dvi savo 
fotografijas. Jeigu atvykai šion 
šalin prieš birželio 29 d., 1906 
m., nereikia turėti atvažiavimo 
certifikato. Jeigu atvažiavai vė
liau, tai Natūralizacijos Biuras 
atliks išgavimą tokio certifika
to. Prie šitos išpildytos form 
A—2214 prisek laišką, kuriame 
pažymėk, kad tavo pirmos po- 
pieros greitai išsibaigia.

Ateivių veteranų pilie- 
tystės privilegijos 

išsibaigia
Klausimas.— Tarnavau Ame

rikos kariuomenėje laike pa
saulinio karo, bet netapau Suv. 
Valstijų piliečiu, nes aš visuo
met maniau sugrįžti į savo ša
lį Europoje. Bot kaip dalykai 
dabar susidėjo, tai man čia A- 
merikoje geriau bus apsigyven
ti. Ar aš galiu įgyti pilietystę 
be “pirmų popierių”?

Atsakymas.— Įstatymas, ku
ris aprūpino palengvintą natu- 
ralizavimą pasaulinio karo ve
teranams jau išsibaigė gegužės 
mėn. 24 d. 1934. Jeigu nori 
tapti piliečiu, tai jau tamstai 
reikės sekti reguliarišką proce
dūrą; turi išsiimti pirmas po
pieras ir už dviejų meti} gali 
prašyti antrų popierų.

Ateiviai su kriminališ- 
kais rekordais depor

tuojami
Klausimas. — Ateivis legališ- 

kai atvyko čionais šešis metus 
atgal, ir niekad nebuvo suareš
tuotas šitoje šalyje. Bet sena
me krašte jis susikirto su teis
mu ir jį pasodino kalėjime. Jei
gu čionais sužinotų apie tai, ar 
jį yra galima išdeportuoti?

Atsakymas. — Jeigu šitas at
eivis prieš įleidimą į šią šalį

L / Yy* t®

PA1N-EXPELIER

KULS PAIN

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederiua dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Te). Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.  

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinė duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taip skanus.
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite S. PETRAUSKO keptos 
duonos ir kėkmu.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2«16 W. «9th St, 1721 8. Union At. 
Prospeet 6393_______Canal 7368

Skaičiau laik

Ne. Aplikan

men

SAVE

jiB'SS

viena mene

Chicago, III

Men’s Handsome
VVRIST WATCH

2-Diamond Ladies’
VVRIST WATCH

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

Andrew Jack 
Suv

Klausimas
ris reikalauja pašalpos, gali tie
siog kreiptis prie Federal Relief 
Administration?

Klausimas.
raštyje, kad Civiliai) Conserva- 
tion Corps nebus uždaryta. Ar 
'ateiviai su pirmomis popieromis 
'gali būti nariais?
| Atsakymas
tai turi būti piliečiai Suv. Vai 
stijų gimimu arba naturaliza 
vimu.

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

morališkų nepadorų
jį galima išdeportuoti, bile

L e n gvais iš
mokėjimais.

Su ikožnu pir
kimu duoda
ma dovanos.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS Šnaras.

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

An «Mquls1t«, 2-dlamond Baguetts wrls» 
watch, that comblnct bcauty of dtsign, 
wlth unarring accuracy. An «xc«ptlon. 
ally appropriata Chrlstmasglft for"H«r" 
whlch will b« a cha«rful. dally remlnder 
of tha glft.glvar.

SMALL WEEKLY PAYMENTS

Glva Mm a man's glft—a modom, up-to- 
datb wrlst watch. Thls 15-|«w«l moaal lt 
guarantood to koep accurate tlme— 
comtt complcto, wltn modom link bract- 
lot to mateli.

OPEN AN ACCOUNT

Pamat y k i t e 
naujus Radio 
Budriko krau 
tuveje. 200 ra
dio turi būti 
parduota šioje 
savaitėje. Jų 
kainos žemos: 
Prasideda nuo 
$9.50 ir auk-

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ IŠTAIGOJ

Federalės pašalpos 
agentūros

Ar žmogus, ku

Kiek ateivių 
buvimą nuc

BUDRIK
JEWELRY CO

Pašalpa veteranams 
Californijoj’e

Klausimas. — Ar teisybe, 
jog pasaulinio karo veteranai 
Californijoj gauna pašalpos įgy
ti ukiui?

Atsakymas.—Lapkričio 
rinkimai turėjo nuspręsti išlei
dimų bonų ant $30,000,000. Tie 
pinigai bus vartojami Califor- 
nijos valstijos karo veteranams 
įgyti ukius arba namus. Jeigu 
tas sumanymas priimtas, tai 
State Veterans Welfare Board 
tuos pinigus valdys. Iki šiol ne
žinome, kaip tas dalykas užsi
baigė.

Turistų kortelės ameri 
Riečiams svečiams j

Meksiką
Klausimas, 

rikos pilietis daryti, jeigu nori 
vykti Meksiką aplankyti?

Atsakymas, — Norintis vyk
ti į Meksiku, kaipo turistas, 
turi gauti turisto kortelę iš ar
čiausio Meksikos konsulo arba 
nuo Meksikos imigracijos 
šininko 
dėl tos 
(jeigu 
$1.00). 
gali lankyti Meksiką šešis me
nesius. Kaip ilgai svečias gah 
pasilikti, priguli nuo to, kiek 
pinigų jis turi 
sį už 200 pesus (arba $100).

Nors įstatymas nepažymi 
kad kiekvienas turistas turi 
pristatyti boną įvažiuodamas į 
Meksiką, bet Meksikos imigra
cijos viršininkai prie rubežiaifs 
turi teisę nutarti, ar svečias 
turi pristatyti tokį boną, — 
suma yra 250 pesų Amerikos 
piliečiui.

Sugrįžimo 'leidimai 
svečiams

Klausimas. — Kuomet atvy
kau į New Yorką 1920 m., ti
kėjau tik ant trumpo laiko čion 
apsistoti ir taip aš pasakiau 
imigracijos inspektoriui, kuo
met jis manęs apie tai paklau
sė. Todėl tikiu; kad mAne už
registravo kaipo svečią. Bet da
bar noriu vykti užsienin, ir ar 
aš galiu gauti sugryžimo lei
dimą?

Atsakymas. — Kadangi ne
buvo kvotos suvaržymų prieš 
birželio 3 d., 1921 m., todėl 
įleisti prieš tą dieną ateiviai 
laikinam apsistojimui, papras
tai skaitomi kaipo ateiviai įlei
sti nuolatiniam apsigyvenimui. 
Taip, Tamsta galėsi gauti su
gryžimo leidimą.

Prezidentas Jacksonas 
imigranto sūnūs

Klausimas. — žinau, kad tar
pe įvairių prezidentinių kandi
datų didesnių politiškų partijų 
vientik Charles E. Hughes iv

SAVE S4
34-Piece
TUDOR

Alfred Smith paeina iš sve 
timtaučių. Kažin, ar nors vie
nas imigranto sūnūs iš tikrų
jų buvo išrinktas Suv. Valst 
prezidentu ?

Atsakymas, 
son, septintas Suv. Valstijų 
prezidentas, buvo imigranto sū
nūs; jo tėvas atvyko į Ame
rika iš Airijos 1765 m.

P1ECE-BY-P1ECE PRICE............................$33.75
Y«ur cholce of a 26 or 29-ol«c« s«t of Communlty 
Plato, In th« modom, ncw, Black and Chromo 
Chast. Service for 6, Includlng 6 toaipooni, 6 det- 
sert ipoont, 6 forki, 6 Grllle or dlnncr knlves, wltb 
OeLuxe stalnless, hollcw handlet, 1 butter knlfe ' 
1 lugaripoon.

Pay After Christmas

Ibuvo nubaustas kokiu prasižen
gimu arba nedoru pasielgimu 
įskaitant 
mą 
imigracijos viršininkai sužinos 
apie jo kriminališką rekordą.

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

SAVE J650
34-Piecc SĖT OF 
COMMUNITY PLATE 
$«»E75 tote.

$42.25
The Brlde’s Wlnged Chest. Service for B. 
The Ideal Chrlttmat Glft. Sėt consists oi 
8 teaipoont, 8 dessert spoons, 8 forkt, 8 
Grllle or dlnner knlves—DeLuxe hollow 
handle, stainless knlves. 1 sugar shell 
1 butter knlfe.

CASH OR CREDIT

vir- 
prie rubežiaus. Kaina 
kortelės yra 2 pesai 
Suv. Valstijose tai 

Svečias su ta kortele

Georgo Bornard Shaw

garsus Anglijos rašytojas ir 
dramaturgas, kuris šiomis die
nomis buvo susirgęs širdies li
ga. Bet vėliau rašytojas tai nu
neigė, nes jis buvęs susirgęs tik 
šalčiu.

JMokam dividendus kas 6
TsYAN DARIEM m5nesiai- Užpad5tus pi’
TederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION v. . . . . .4- . „OF CHICAGO Žin‘y’ kreipklt^s ’

Pirma Lietuvių Federal Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Give a Sėt of 
■COMMUNITY 

PLATE
Save $5°° to $95<

By the Ouantity Discount Plan

SĖT OF 
PLATE 

Pltce-by- 
Plece Prie* 

$19.50
TheColonlal Chest. The glft"She" wants. 
Service for 8. Cholce of 34-piece sėt... 
8 teaspoons, 8 dessert spoons, 8 forks, 8 
Grllle or dlnner knlves—DeLuxe staln- 
less, embossed handles, 1 sugar shell 
1 butter knlfe.

TAKE ALU1935 TO PAY

Kiek ateivių legalizavo 
savo buvimą

Klausimas. — 
legalizavo savo 
1921 m.?

Atsakymas. — Asmenims pa
šalpa teikiama vien tik per vie
tines viešos pašalpos agentūras. 

.Tos vietinės draugystės veikia 
'po priežiūra valstijos pašalpos 
administracijos. Federal Emer- 

■gency Relief Administration 
įduoda pinigų valstijoms, ku
rios apsiima išdalinti juos kur 
reikia.

Pirmus Morričius* 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

WCFL, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas duodamas Budriko Krautu- gį 
į vės nuo 1-moą iki *2-rai valandai po piet. g*

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

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICTORY 538^—5383

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 SO. HALSTED STREET Tel. Boulevard 4705—8167

Tarnhh-Proof 
Chest

2875

L l.plIKul IIKIo II/. I vJJ, 1M bl žl V III l.j, M v ) VttJ jįtf

eivių, kurie atvyko nelcgališ- S M
kai prieš birželio 3 d., 1921 m..
įėjo galion kovo mėnesį 1929 U, __ JvSfcr-j M*
m. Ir skaitlinės parodo, kad įy \ \\
iki gruodžio mėnesio 1932 \ SS
iš viso 41,676 ateiviai legali\ SS
zavo savo nuolatinę rezidenci--jg N M
ją. Iš tų net 4,598 meksikie- jg ♦ N |
čiai, 3,951 žydai, 3,879 anglai, jgg ĮSS
3,174 vokiečiai ir 2,889 italai. įgį 1 ' SS
Ir tūkstančiai kitų užsiregis- įgj ■ \ SS
travo ’aike 1933 ir 1934 m. S& 31 ĮCOj7 G a w R /// \ Šf
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KONFERENCIJA KOVAI SU KRIMINALIZMU

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

Washingtone šiandie prasideda konferencija, ku
rią sušaukė vyriausias Jungtinių Valstijų prokuroras, 
kovai su kriminalybe. Jos tikslas yra svarbus. Iš visų 
modemiškų didžiųjų valstybių pasaulyje Jungtinės Val
stijos yra patogiausia dirva piktadariams, ir tai ne tik 
dėl to, kad ši šalis, yra labai turtinga, taip kad vagių 
ir plėšikų “biznis” čia neša gerą pelną. Amerikoje yra 
labai prastai sutvarkyti kriminaliniai įstatymai.

Kiekvienas Šteitas čia turi savo atskirus ir dažnai 
labai skirtingus baudžiamuosius įstatymus. Skirtingos 
bausmės, skirtingas teisimo būdas, 0 dažnai net ir vi
sai skirtingas supratimas, kas yra nusidėjimas, o kas 
ne. Be to, šteitai laiko save pusiau-suverėnėmis (pusiau- 
nepriklausomomis) valstybėmis. Piktadariui pabėgus į 
kitą šteitą, to šteito policija, kur jisai ^atliko nusikals
tama darbą, jo nebegali vytis arba areštuoti. Kad jisai 
butų suimtas ir patrauktas tieson, šteitas, iš kurio jisai 
paspruko, turi reikalauti, kad jisai butų “išduotas”.

Sėt dar blogiau yra sti policija ir teismais. Jie daž
nai yra po įtaka politikierių, kurie iš piktadarių ima 
kyšius ir, žinoma, už tuos kyšius teikia jiems “protek
ciją”. Šita problema yra kebliausia. Ją sunku yra iš
rišti, nepakeitus teisėjų skyrimo tvarkos. Dabar jie 
daugumoje yra renkami, ir todėl jie priklauso nuo “po
litiškų bosų”, kuriems rupi pasipelnymas, o ne visuo
menės labas arba teisingumas.

Kriminalybę Amerikoje žymiai padidino prohibici- 
ja. Per tuos metus, kada valdžia varu norėjo priversti 
žmones būti blaiviais, labai padidėjo įstatymų negerbi
mas ir valdžios įstaigų korupcija. Vietoje blaivybės, at
sirado “butlegeriai” ir organizuotos gaujos, darančios
biznį iš įstatymą laužymo. Dabar tos gaujos, kada pro- 
hibicijos nebėra, verčiasi kitokiomis piktadarybėmis.

Šitą nelaimę ant Amerikos užtraukė josios mora
listai, kurie iš tariamo žmonių dorinimo daro pragyve
nimą. Jeigu kunigams, pamokslininkams ir kitokiems 
“švento dūko” specialistams bus leista vadovauti dabar
tinei Washingtono konferencijai, tai iš jos neišeis nie
ko geto. Ne dorininkai/ bet mokslininkai ir rimti juris
tai turėtu Spręsti šitą dalyką.

DEBATAI GENEVOJE

Tautų Sąjungos taryba svarsto Jugoslavijos skun
dą priėš Vengri^, kurią ji kaltina davus pagelbą tero
ristams, nugalabijusiems karalių Aleksandrą mieste 
Marseilles. Kaltinančios ir kaltinamos šalių atstovai rė
žia Aštrias kalbas Genevbje, o jiems “tųravoja” jų poli
tiniai drangai. Vengtų pusę atvirai remia Italija, jugo
slavų — Mažoji Antantė ir Francija.

Jugoslavija turi daugiau ir galingesnių advokatų, 
negu Vengrija, todėl atrodo, kad Jugoslavija turės lai
mėti bylą, jeigu tik debatai neišsivystys į peštynes, pir
ma negu bus prieita prie sprendimo.

Tačiau reikia vištiek pripažinti, kad Tautų Sąjun
ga šitame Balkanų valstybių konflikte atliko be galo 
naudingą rolę. Įsivaizduokite, kad Tautų Sąjungos ne
būtą — ką tuomet darytų tos dvi susivaidijusios šalys? 
Veikiausia, griebtų sAutUVus. Kuomet dvi nepriklauso
mos valstybės užsikerta ir nebenori viena antrai nusi
leisti; kitokios išeities jom nėra, kaip tik karas. O da
bar, kuomet gyvuoja Tautų Sąjunga, jiedvi turi progos 
atnešti savo kivirčus į jos tarybos posėdį ir pasibarti.

Jeigu Tautų Sąjunga sulaikys Jugošlaviją ir Veng
riją nuo karo, tai vienu šituo 'patarnavimu pasaulio' tai
kai ji bus pateisinusi savo ekzistefltfją.

Apžvalga
f-' ■ ■

-f ■

tYGYBĖ SOVIETŲ RUSIJOJE 
PASMERKTA

Savaitraštyje “The New 
Leąder” telpa įdomus straips- 
nfcl Sovietų Ita&iją, ku

vietų spauda kalba su panieka 
kpiė kiekviėną pastangą arba 
tendenciją padaryti kiek lyges
nę žmonių būklę. Jie vadina tai 
“uravnilovka”.

Khinoy paduoda tokių pavyz
džių iš sovietų darbininkų gy
venimo :

“Vieni darbininkai yra pri
versti užlaikyti savo 
ną dviem rubliais per 
kiti ‘darbininkai’ gali 
ti dvidešimt-penkis, 
šimt ir

kad 
pra- 
turi 
nau-

šeimy- 
dieną, 
mokė- 
trisde-

net keturiasdešimt 
rublių už vienus pietus. Vie
ni gauna už savo darbą atly
ginimą vien tik pinigais, ki
tiems mokama ne tik pini
gais, bet da ir duodama pui
kus valgis, ištaigus kamba
riai geriausiuose hoteliūose, 
automobiliai su šoferiais ir 
net privatiniai aeroplanai.

“Taip, aeroplanai. Kaipo 
dalis plano ruošiantis karui, 
yra įvesta tokia tvarka, 
kuone kiekviena stambi 
monės jmoriė Sovietuose 
savo aeroplanus, kuriais 
dojasi administracija.”
Darbininkų ir tarnautojų al

gos, pasak Khinoy, yra didesnių 
skirtumų Sovietų Rusijoje, ne
gu kapitalistiškoje Amerikoje. 
Pavyzdžiui, kai kurie tarnauto
jai gauna daugiau kaip aštuo- 
nioliką šimtų rublių per menesį, 
o kiti — tik 47 rubliuš!

Vadinasi, komunistų valdo
moje šalyje jau yra savoji aris
tokratija arba buržuazija, ku
ri gyvena nepalyginti geriau, 
kaip darbininkų masės. Papras
tas darbininkas savo uždarbiu 
negali net nusipirkti sriubos 
pietums fabriko dirbtuvės val
gykloje, nes sriubos lėkštė kaš
tuoja vieną rublį. Tik apie treč- 
dalys darbininkų todėl valgo 
pietus tose valgyklose. Didelė 
dauguma darbininkų valgo fab
rikų kiemuose ir skersgatviuo
se, pasidėję savo užkandį ant 
akmens arba senų gelžgalių 
kruVos.

O jų pietus susideda ve iš ko: 
šmotas juodos duonos ir tomei- 
tė, arba duona ir druska, arba 
duona ir vanduo.

Komisarai ir komunistų par
tijos nariai tam amerikiečiui

riuos rašo neseniai sugrįžęs iš 
“darbininkų tėvynės” žurnalis
tas Mark Khihoy. Tarp dauge
lio dalykų, kuriuos jisai tenai 
pastebėjo, yra reikšmingas ypa
tingai vienas: sovietuose ne tik 
nėra ekonominės ir socialinės 
lygybės tarpe žmonių, bet pats 
žodis lygybė tenai yra panie
kintas. Valdžios komisarai, ko
munistų partijos nariai h’ so-
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negu kapitalistiškuos^ fabrikuo
se. O tuo tarpu tenai yra visai 
priešingai. Net ir (tie darbinin
kai, kurie sovietų fabrike dirba 
tą patį darbą, gauna visai skir
tingus atlyginimus.

Vadinasi, bolševikai nuvedė

Rusiją, ne j priekį, bet atgal — 
į prieškapitalistinę gadynę, ka
da darbdaviai išspausdavo pa
skutinius syvus iš darbininkų, 
b atlygindavo jiems ūž darbą 
tik tiek, kad jie vos-nevos galė
davo atsiginti nuo bado mirties.

Ar tik musų žemė 
tegyvenama?

įdomus klausimas, todėl šiuo 
straipsneliu tą klausimą kiek 
plačiau panagrinėsime, būtent, 
kokiuose pasauliuose gyvybė 
galėtų būti ir, svarbiausia, kaip 
ji ten turčitų ar galėtų reikštis. 
Paskutiniu laiku, smarkiai pa
žengus pirmyn technikai, tas 
klausimas mokslininkus ypatin
gai domina, nes atsiranda to
kių, kurie mano, kad greitu 
laiku gal biit bus galima ir pa
tiems kokią planetą pasiekti... 
Taigi, ką tenai galėtumėm 
ti ?

Kaip žinome, saulė yra 
žiniškas rutulys, apie kurį

devynios planetos: Merku- 
Venera arba Aušrinė, že- 
Marsas, Jupiteris, Satur- 
Uranas, Neptūnas ir prieš 

nauja 
, esanti toliausiai nuo 
pavadinta Plutonu. Kai 
tų planetų yra mažes- 
musų žemę (Merkuras, 
ir Marsas), o kitos žy-

sąlygų gyvybei

yra mažiausia sau- 
planeta: ji beveik

ras

mil-
su-

Pirmadienis, gručcl. 10, 1934

kasi 
l’as, 
mė, 
nas,
keletą metų surastoji 
planeta 
saulės, 
kurios 
nes už 
Venera
miai didesnės. Dauguma tų pla
netų turi ir savo palydovus — 
mėnulius (Jupiteris devynis, o 
Saturnas net dešimtį). Taigi, 
toli neieškodami, štai ir musų 
saulės sistemoj turime pasau
lių, bent dalinai panašių į mu
sų žemę, kuriose galėtų gal būt 
ir gyvybė rastis.

Taigi, čia trumpai tai visa ir 
peržvelgsime. Pirmiausia pažiū
rėsime, kokiose; planetose galė
tų būti gyvybė*: panaši į musų 
žemės gyvybę, ' o kuriose ne. 
Pradėsime nuo artimiausio savo 
kaimyno, taip sakant, savo 
mes vaiko — mėnulio.

žurhalistui aiškino, kad tokia 
ekonominė nelygybė esanti ne
išvengiama. Girdi, jeigu ir bu
tų galima ją įvykinti, tai ji bū
tų negeistina, nes —

“Mes neištenkame produk
tų visiems darbininkams. To
dėl mes esame privėrsti pa
tenkinti pirma tuos, kurie 
yra naudingesni ir svarbesni, 

• o kadangi kiti, t. y. masės, 
nėvisuomet gauna sočiai pa
valgyti, tai jiems trūksta no
ro dirbti. Todėl mūms tenka 
sugalvoti visokių būdų juds 
paskatinti, kad jie dirbtų 
daūgiaū ir geriau. Akordinis 
darbas (pieče-AVo'rk), bonūsai 
ir premijos tiems, kurie dir
ba sparčiau, nustatytos dar
bo kvotos, ankštesnės algos, 
geresnis duonos kąsnis, švie
sus ir švarus būtas — tai tie 
stimuliahtai, kurie skatina 
jtio’S smarkiau dirbti.” 
Taigi matohie, kad taš komu

nistų “idealas”, khris buVo skel
biamas bOlšeVikųf “revoliucijos” 
pradžioje, jau yra visai Rusijo
je užmirštas. Seniaūs kėmųnis- 
tų agitatoriai didžiuodavosi, kad 
“datbihinkų tėvynėje” Visi val
go iš vieno katilo. O šiandie 
dauguma Rusijos darbininkų 
kraintp jnodą^ duoną, atsisėdę 
(int purvinos žemės, kuomet jų 
užvėizdoms, inžinieriams ir “at- 
sakoming<iems partijos darbi
ninkams” patiekiama skanūs 
kepsnys paikiuose hoteliuos'e.

Stalino “teoretikai” teisina 
Šitą ekonominę nelygybę net 
su “marksizmo” pagelba. Esą, 
pats Marksas rašęs, kad “per
einamuoju laikotarpiu” iš kapi
talizmo J komunizmą ekonomi
nė lygybė esanti nepasiekiama. 
Bet jeigu Rusija dabar gyvena 
tokį “pereinamąjį laikotafpjA, 
tai joje turėtų visgi būti dau
giau lygybės, negu kapitalizmo 
sįstemoje. Bent darbininkų Už
darbiai tūrėtų būti Vibhodeshi,

že-

Apie kitas Merkuro

Tai yra labai reikšmingas ir pais bruožais atrodo artimiau
sias musų kaimynas Mėnulis. 
Matome, kad musų žemės gy
ventojų supratimu menuly jo
kios gyvybės negali būti, nes 
nėra oro, vandens, tinkamos 
temperatūros, taip sakant, rei
kalingiausių 
tarpti.

Merkuras 
lės sistemos
20 kartų mažesnė už musų že
mę ir tik vos 2^ karto didesnė 
už mėnulį. Nuo saulės Merku
ras yra nutolęs beveik 60 mil. 
kilom., taigi daugiau kaip 2 Va 
karto arčiau prie saulės, negu 
žemė. Jis gauna bent 7 kartus 
daugiau šilimos, negu musų že
melė. Taigi, suprantama, kad 
MeYkure viešpatauja begaliniai 
karščiai.
sąlygas, atmosferą, Vandenį ir 
kt., iki šiol dar nieko nežino
ma. Bet tokiai gyvybei, kaip 
žemėje, Merkure sąlygų beveik 
nėra.

Geriausios, musų supratimu, 
sąlygos gyvybei tarpti gali būti 
Veneroj arba Aušrinėj ir Mar
se. Venera yra arčiau saulės ir 
kaitra joj yra bent 2 kartus 
didesnė, negu žemėj. Bet tokį 
karštį dauguma žemės gyven
tojų jau galėtų lengvai perneš
ti. Manoma, kad Aušrinė gali 
turėti ir oro ir vandens. Austi
nės paviršius nuodugniau dar 
nėra ištirtas, nes Aušrinė yra 
apgaubta Jabai tirštų rūkų, pro 
kurjuos kad ir geriausiais tele
skopais negalima peržvelgti.

Geriausiai iki šiol, galink sa
kyti, yta ištirtas Marsas. Jeigti

nu- 
Jis, 
yra 
Mė-

Mėnulis nuo žemės yra 
tOlęs apie 380 tukst. kilom, 
galima sakyti, šiandien jau 
gerai ištirtas ir žinomas, 
nulio skersmuo turi Apie 3480
kilometrų. Jeigū norėtumėm 
gauti žeriiės didumo rutulį, tai 
reikėtų sudėti beveik 50 mėnu
lių rutulių. Kadangi pats me
duli^ žymiai mažesnis, tai ir jo 
tfaukos jėga (jėga, kuria mė-, 
riulis traukia į save kiekvieną 
jO paviršiuj esantį daiktą) yra 
žymiai mažesnį kitaip sakant, 
visi daiktai mėnuly daug ma
žiau tesveria, kaip žemoj, žmo-i 
gus, svesiąs 60 kilogr., mėnuly 
tęs vertų tik 10 klgr. Reiškia, 
galėtų duoti sau jo paviršiumi 
kaip koks kiškis. Mėnulis turi 
kalnus ir įdubimus, arba ju
ras. Bet jurose vAridėns nėra 
rtč lašelio, nes visame mėnuly 
Vandens jau senai nėbėra. Kad 
vandens mėhuly nėra, spėjama 
iš to, kad jis nebeturi atmosfe
ros, oro. Jeigu seniau mėnulis 
ir turėjo oyo, tai jaū senai jis 
yra pranykęs,' taip sakant, nuo 
mėnulio paviršiaus nūlMęš i 
erdves, žemė nuo mėnulio pa
viršiaus žiurjht atrodo 14 kar
tų didesnė, kaip dabar mes ma
tome pilnaties mėnulį, ir bent 
60 kartų šviesesne už mėnulį. 
Taigi, iiūo mėnulio žiūrint į že
mę, tai butų tikrai didingas 
Vaizdas. Mėnulis apsisuka ap
link savo ašį per 27^ dienos/ 
Reiškia, jo diena ir ttaktis tę- 
šiasi maždaug po 2 savaites, 
pieną mėnuly yra begaliniai} 
karščiai, o naktį — šalčiai. Ma
noma, kad dieną karščiai pasie
kia iki 120 Įaips. C., o naktį 
šalčiai net iki 260 Įaips. C. To
kie temperatūros skirtumai yra 
todėl, kad mėnulis,- kgip #$1 
j ome, neturi atmosferos: dieną 
saules spinduliai mekeno nelai
komi o naktį, mekeno* 
pesulaikomi išsisklaido ir už- 
viešpatauja šalčiai. Taip taumr

netose gali būti gyvų padfirų, veik visai nutirpsta (pietų pus
tai pirmiausia manoma, kad jų 
turi būti Marse. Marsas yra to- rėš — mažiau), 
liau nuo saulės, ir tegauna apie 
2 kartus mažiau šilimos, negu 
žemė. Jis yra ir šiek tiek ma- Kai kurie
žesnis už žemę. Suprantama, kad ir dieną temperatūra nė
jo traukos jėga taip pat yra pakyla aukščiau nulio. Bet da- 
mažesriė, ir žmogus žemėj sve- bar' manoma, kad vis dėlto die- 
riąs 60 kilogr., jame svertų tik ną šiek tiek šilimos yra. Naktį, 
27 klgr., Bet šiaip Marsas daug žinoma, Marse yra nemaži šal- 
kuo panašus į musų žemę. čiai.
Ypač per keliolika paskutinių | Marso paviršiuj įžiūrėta au- 
metų Marso paviešius gerai iš-'gant augalus. Tai spėjama iš 
tirtas. 1924—26 metais Marsas to, kad jo paviršiaus spalvos 
buvo arčiausiai prisiartinęs prie metų laikais keičiasi. Taigi ma- 
žemės (kartą net iki 50 milJ noma, kad vasarą sužaliuoja 
kilom.), todėl lengviau buvo ty
rinėti jo paviršių ir sąlygas. 
Nustatyta, kad Marsas turi ir 
oro ir vandens. Tiktai Marso 
atmosfera yra daug skystesnč, 
negu žemės. Manoma, kad oras 
prie pat Marso paviršiaus tėra 
tokio lirštumo, kaip pas mus 
ant aukšto kalno. Deguonies 
Marso paviršiuj bent 25—30 
kartų mažiau, negu žemės pa
viršiuje. žmogus žemėj, kad 
gautų užtektinai oro, tūri at
sidusti bent 20 kartų per mi
nutę; kad tiek pat oro gautų 
Marse, jis turėtų per minutę 
atsidusti apie 500—600 kartų. 
Marsas turi ir debesų, kurie 
ypač ryškiai buvo pastebėti 
1924 met. Debesys tai sutirš-r 
tėdavo, beveik visai uždengda
mi Marso paviršių, tai vėl pa
sidarydavo skystesni, lyg uka 
nos. Nustatyta, kad Marso de
besys jo paviršiui klajoja maž
daug 20—40 klm. aukšty. Ma
noma, kad Marse taip pat kyla 
viesulai ir siaučia audros, ku
rios kartais yra ir labai didelės.

Marso poliuose pastebėta di
delės baltos dėmės. Bet jų dy
dis ir spalva metų laikais kei
čiasi: tai pasidaro didesnės ir 
baltesnės, tai vėl sumažėja ir 
patamsėja. Nustatyta, kad tai 
yra sušalęs vanduo — Marso 

pėdas ir sniegas, žiemą vandens 
daugiau sušąlą, o vasarą jis be
veik visas ištirpsta. Nuo to kei
čiasi ir dėlhes. Mat ten van
dens, matyt, nėra perdaugiau- 
šia, nes, kaip minėjome, vasa-

rutuly daugiau nutirpsta, šiau- 
Taigi, Marse 

gali būti ir vandens maža.
Temperatūra Marse žema, 

astronomai nurodo,

noma, 
augalai, kurie žiemą pranyksta. 
Bet augalų buvimas dar tikrai 
nenustatytas. O jeigu jų ir yra, 
tai manoma, kad jie yra gana 
menkoki: kaip musų atšiaurio 
tundrose.

Bet Marso paviršius moksli
ninkus domina ypač savo kana
lais, dėl kurių kai kurie mano, 
kad Marse turi būti protingų 
gyventojų. Mat, per teleskopus 
bežiūrint ir befotografuojant 
pastebėta, kad jo paviršių rai
žo kažkokios taisyklingos, juo
dos linijos. Pirmas tas linijas 
pastebėjo italų mokslininkas 
Giovanni Skiaparelli prieš su- 
virš 50 metų. Visos linijos su
darė tam tikrą tinklą, kuris bu
vo gana taisyklingas. Taigi at
rodo, kad tai negali būti upes, 
nes"kaip jos gali būti taip tai
syklingai susidėsčiusios. Ir štai 
imta galvoti, ar tai nėra dirb
tiniai kanalai, kuriuos išsikasė 
Marso gyventojai. Toliau bety
rinėjant nustatyta, kad tie ka
nalai yra labai platus, bent 30— 
40 kolom, pločio, o taip pat ir 
baisiai ilgi, kai kurie net 
8000—5000 kil. Vadinasi, 
tai butų Marso gyventojų 
daras, tai jie turėtų būti 
miai aukštesnės kultūros, 
tokius kanalus iškasti reikia 
milžiniškos technikos. Kanalų 
tiksiąs buk esąs nuleisti iš aši
galių vandens, kurio, kaip mi
nėjome, Marso paviršiuje yra 
labai maža.

(Bus daugiau)
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Naujienų Prenumerata
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 

užrašo Naujienas visiems metams.
- Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. VU 

sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, 
bet šešias dienas į savaitę per visus metus.
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Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
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Iš Lietuvių Keistučio 
Kliubo Pastogės
Priešmetinis susirinkimas

Keistučio Kliubo priešmeti
nis susirinkimas įvyko gruo
džio 2 d. Liberty Grove svetai
nėje, 4615 S. Mozart St. Susi
rinkimas buvo skaitlingas ir 
gana tvarkus.
Kliubo valdyba 1935 metams

Kliubo pirmininku išrinktas 
Pranas Jakavičia, 2638 W. 40th 

tapo iš- 
2650 W.
sekreto- 

W. 35th 
W.

St. Vice-pirmininkas 
rinktas Wm. Buishas, 
69th St. Protokolų 
rius S. Narkis, 1900
St. Finansų raštininkas 
Sharka, 4635 So. Washtenaw

MATHEW VILEIKIS
kuris mirė 3 dieną gruodžio 
ir palaidotas tapo gruodžio 7 
dieną, o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ii i 
ta neišvengiamą amžinybės 
vietą. ' '

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame Kiliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame A. Lachavičiui 
ir jo sunams už gražų patar
navimą ir pasakymą įspūdin
gos prakalbos, kurie savu ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ji i amži- 
nasti. o mums palengvino per- 
kesti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame S. Krukui už gra
žu sutvarkymą pagrabo, gėlių 
aukautojams grabnešiams Ūki
ninko draugijai ir pagalios dė- 
kavojamę visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas giminaitį 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Ntrtfude
Antanas Vileikis.

, * . 2 .k, 1

In Memoriam
1 i. '.<* * . » ** •

Pastaruoju* laįkp netekome 
keleto brangių draugų. Dar 
neseniai žiaurioji mirtis išplėšo 
iš musų tarpo Praną Mikliuną,

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

* ALFABETO TVARKOJE

Avė. Kasieriu’s K. Warnis> 
3838 §. Kedzie -Aye. Visi virš- 
minėti asmenys pasiliko senie
ji. Nauji valdybos nariai yra 
sekantys: p-lė B. Rudgalvis iš 
rinkta į kasos globėjų, o p-lė 
Elena Chapas kontrolės rašti
ninke. • šliauteris eis maršal
kos pareigas 1935 metais. Kny- 
giaus pareigas eis M. Kaspa
raitis, kuris dar neperseniau
siai buvo paėmęs tų darbų nuo 
rezignavusio F. Shutkaus.

Į korespondentus senasis St. 
Narkis nekandidatavo, todėl 
1935 metams išrinktas J. D. 
Bendokaitis, ku’ris užims savo 
vietų nuo Naujų Metų.
Narinės duoklės bus brangesnės

Gal dar nevisi nariai žinote, 
kad pradedant 1935 metus jūsų 
duoklės bus brangesnes 60 cen
tų į metus arba 5 centai j mė
nesį. Tas tarimas perėjo vi
suotiname konstitucijos taisymo 
susirinkime, kuris įvyko rug
sėjo 2()-tą d. Liberty Grove 
svetainėj.

Suprantama, nariui 5 c. į mė
nesį mažai reiškia, bet kliu’bas 
į metus turės apie $800 su vir
šum daugiau kasoj. Kitaip ir 
būti negalėjo, nes mokama 
$300.0(> pomirtinės, o prie to 
yra duodami grabnešiai, bukie
tas ir automobilius, kas kliu- 
bui sudaro apie $350.00 išlaidų 
prie kiekvieno mirusio.

Piknikui daržas jau paimtas
Kad išvengus kompeticijos ar 

kokių nesusipratimų, ]ai bunio 
visiems žinoma, kad Keistučio 
Kliubo piknikas įvyks birželio 
13-tų d. 1935 m. Liepos Darže, 
Justice Grove. Suprantama, su 
tokia didele organizacija kokia 
yra Keistučio Kliubas konku
rencijos sužiniai nieks nedarys, 
bet kartais gali įvykti klaida. 
Todėl ir pranešu.

o dabar vėl Juozų Pocių ir Mo
tiejų Ramąšauką. žinoma, Kliu 
bas suteikė jiems gerų patarna
vimų ir jų šeimynoms gilausią 
užuojautų liūdnoj valandoj. Bet 
tuo pačiu’ laiku, Kliubo rašti
nės knygos ilgai dar bus per
juostos su gedulingu kaspinu.

— Sekretorius.

Maryuetteparkiečiai 
griežtai reikalaus 

pol.darbų
Siųs delegacijų pas miesto

tušius su ultimatumais
te-

MARQUETTE.— Penktadie
nio vakare, gruodžio 7 dienų, 
Marquette Park apielinkėj, su
sirinko skaitlingas būrys biz
nierių ir profesionalų ir svars
tė klausimų: kaip gauti politiš
kų darbų šios apielinkės lietu
viams.

Pasirodo, kad Marųuętte 
Park 13 wardoj yra 5,000 lie
tuvių balsuotojų ir tie balsuo
tojai nusveria kitų tautų bal
suotojus. Todėl, kilo sumany
mas paduoti griežtų reikalavi
mų, kad lietuviams butų duoti 
bent keli politiški darbai, 

o

Antanas Rauba
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 8 dieną, 5:55 valandą 

vakare 19G4 m., sulaukės 47 metu amžiaus, gimęs Gaures parap.' 
Balandžiu kaime, Tauragės apsk.

Amerikoj išgyveno 20 metų. .
Paliko dideliame nubudime dukterį Viktoriją Chinga, broų Vjn« 

centą, 9 pusbrolius William, William, Joseph, Charles, ĄnthOny ir 
Nikodemas Baubai, Jonas, Juozapas ir Jurgis Keserauskai, pusses- 
rės Agota Laurinaitienė ir Ona Kurminskienė ir Petronėlė Mali
šauskienė, o Lietuvoj broli Juozapą ir brolienė Pranciška, sesei? 
Marijona Saugardienė ir Švogeri Vincenta ir giminės.

• Kūnas pašarvotas randasi 5421 So. Mozart St.
Laidotuvės ivyks ketverge gruodžio 13 diena, 8 vai. ryte iš 

namų i Nekalto Pras. Pan. švenčiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antanas Rauba giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Duktė, Brolis, Pusbroliai ir Pusseserės.

į > t , , » . •

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevąrd 5203.

Trijų Mejų Mirties Sukaktuvės

.1 &

Birutę Yanųleyįčiute
persiskyrė su šiuo pasauliu. 11 dieną gruodžio men. 1931 
m., sulaukus 8 metus amžiaus, gimus Chicago, III. Paliko 
dideliame Duliudifnę plotiną Marijoną, seserį Sofiją pętie* 
nę, ŠVoger} Vladislovą Lietus, 3 brolįus Juozapą, Jon^į ię 
Vladislovą ir daug kitų giminių. Liūdnai atrpįričiai mųsi^ 
brangios dukrelės Birutės bus laikomos Šv. Mišios Apveizi 
dos Dievo pArap. bažnyčioje 11 d. gruodžio mėn. 1934 m. 
7:30 vai. ryto. Kviečiame vįsus gimineš, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes tavęs, musų brangioji dukrele, niekuomet neuž
miršime. Jau praslinko trys metai kaip tave, musų įpyli
mą Birute, nelaimirigoji mirtis ištraukė iš miisų tarpo. 
Tavo motinėle, sesele ir broleliai laukėme tavęs sugryž- 
tant, bet musų laukipiąs veltui. Visokios gėlės pranyksta 
ir vėl sugryžta, bet tu jau nebesugryžti, o mes anksčiau 
ar vėliau pas tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Motina, Sesuo, Broniai ir Gijr^nėe.

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

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

AKORDIONAI
ACCORDIONS

KANARKOS
CANARIES

Radiatoriai ir Katilai
RAOIATORS & BOILERS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $f* C A 
nia ir smičium tik'.. .

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos, 

914 Maxwell st. 
prie Sangamon

""" ANGLIS ”
COAL

-.. 1 ■ f •

Pocahontas' $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Baųd Lump $9.50.
J Pirkite geriaušj anglį jpas 

MULCAHY COAL CO.
4028 S. Wen|worth • Bouį. 4028

NĘWKIRK’S QUALITY COAL 
1252 So. Crawford Avė. '

Geresnis pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run, 85% Rupus $6.00 
Screenings $4.75, Lųmps $6.25

La^ndąle 4961 
Mes pristatome visur

LARSON COAL CO.
Geriausias Pocalųmtas pakaitas 
Indianos Franklin pav. trečios gys-1 
los, egg $6.00, mine run $5.75, 2-jų 
colių sijoti $4.75. Taipgi koksas. Už- 
sisakykit dabar geriausią šiluma.1 • < 47iQ yy, > Adams

Tel. Mansfield 0561.

susirasit 
ko

jums reikia
JUBILERIJA

JEWELRY

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St.

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERWIEC WRECKING AND 
l.UMBER CO.

3658 $. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
Joard. Stogams medžiaga. 4 kom- 
jinacijų durys. Langai. Adverijos. 
Gaujos lentos. Ateikit.

LIGONINES
HOSPITALS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25% ,KI 35%' 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
________kampas Marshfield________

RAKANDAI
FURNITURE

Acįv. Charles, Kai 
kandidatas į aldermonus 

nuo 13 wųrdo
Nutarta siųsti delegacijų pas 

Ųiiesto tėtušius ir reįkalajiitį, 
įad acįv. Kai .butų skirtas kan
didatu į aldermanus nuo 13to 
wardo.

Taipgi yra net trys vietos 
dėl chirurgų j County Ligoni
nę. Bus reikalaujama, kad lie
tuviai chirurgai užimtų tas vie
tas.

Ar lietuviams 13to wardo
J ♦ 

pasiseks gauti tuos politiškus 
darbus, tai klausimas. But;ų ge 
rai, kad gautų.—Vietinis.

, J * ii' *

LUCIJA JESONIENĖ 
po tėvais Meseliunąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 dieną, 10 valandą 
vakare 19į34 m., Wėst Frank- 
fort; III.,* sulaukus 44 metų am
žiaus, gimus Trakų apsk.,’ Mer
kienės parap., 'Mašeliškių; kai
me.

Amerikoj išgyveno 27 metus,
Paliko dideliame nuliūdimo 

vyrą Ignacą, 4 dukteris Lud- 
vilsę,’ Elena,'Oną ir’Aniele, sū
nų Pranciškų ir seserį Teklę 
Pųznikierie ir šeimyną, žentą 
Juozapą Ruzgi h* giminės, o 
Lietuvoj seteri Terese- '

Kūnas pašarvotas randasi 
4853 . S? Wood St

Laidotuvės ivyks antradienj 
gruodžio 11 dieną, 2?valandą 
po piet iš namų i 'jautiškas 
kapines.

Visi a. a. Lucija Jesoniene 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiatųi da* 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ‘ |

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnus, 
Sesuo, žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. EUdeikis, Telefo
nas Yards 1741/ ’ ' 
• 1 . ■ /

Laidotuvių dienoje bus taip
gi perkeltas dhriaufc Vincento 
kūnas i šelmynoš lotą.

___ ___ 1 Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti „Tropi-
“Vartojama daugiau kaip 5000_ na
muose 
riin - 
— $6.00. \ A w —— — — — —• —

Ląwndale 7366

ANGLIS!
cair garantuotą svarumą ir šilumą

Screening — $4.75; Mine
$5.75; Lump arba egg

NORTHERN COAL CO., 
Marrimac 2524

KAS.S JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayettė 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir aūgšČ. Parker fountain plunksnos 
seta§ $1.95 ir augšč.' Akordionai, 
smuikos; gitaros, muzika. _______

KELIONĖ BUSAIS
• TRAVEL BY BUS’

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsįlai išimami

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

nėje ..............
Hemoroidų opera-

racija ..............
Medikalė egzami-

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

■_____ 1900 S. Kedzie Ąve._____

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

*10.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

KALĖDOMS PASIŪLYMAS 
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augŠČ. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlof sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avę. Lafayette 3516

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGĘPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo 7 Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

.......... .. T*..................................................... 1

Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS
' PAKAITAI

2 coliu screanings ...................
š^ine run ar nut ...................
Egg .... .....................................
Šmotais — lump ....................

J PEERLESS COAL CO 
Monroe 4442

$4.75 
5.75' 
6.00 
6.50
> j

AUTO DALIS 
WHQĖĖSALE IR RETAIL 

v ♦ <.»v ' ■ 4 i • » •

Hdb Auto SUpply, 6324 S. Western 
Pros. 4729. Pristatymo patarnavimas

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTUREŠ ’ g

ANTRARANKIAI ir nauji • ■ 
Barams likčeriai taipgi italai'ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. ~ 
CHICĄCO CABINET & MĮLL CO.

3012 Archer Avė* Lafayėtte 1235 ... t■<**"***^*7 —L *':■ ■■/■i ■■■iy-SĮ
I . • 4 ■ . • * - » , v ■' •f 'f- r :

Chicagos Draugiją, 
Kliuhą. Valdybos 

1934 metams
Lithuanian Republican Club of 

Brighton Bark kliubo valdyba 1934 
ni.'t Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St. f Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. ' 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 VV- 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2008 W. 47 St.; Wąlter 
Sharka, fių. rašt., 4635 S». Wash- 
tenaw Avė.; Kasper ’ Pakeltis, ižd., 
4550, So. Western Avę.; Peter Zą-< 
lumskis, iparšąlka, 4601 S. Frąn- 
cisco Avė. ‘ '
Laiko susirinkiipuę kas mėnesi 

kas antrą ketvergą, 8-^ą vai. vaka-; 
fe, B. 'PietkeVričia ofiso kambarj, 
2608 W. 47tl> St., ęrighton p»rk-

Chic.ago iki Joliet. Trumpiausias 
kelias i Southus, Memphis,1 New Or- 
leans, Jącksonville, Miami, Našhvįlle, 
Birmingham, Atlanta, Chattanooga. 
Bluebird System Southern Limited, 
Įnd. Tel. Cal. 4Q68.______________

Krautuvių Fikčeriai
STORE FIXTURES “

Garfield Store FixtUre Exch.
5300-14 S. Halsted St. Boulevąrd 1600

KAILIAI
FURS

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of,

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515 
Tel. Dėarborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su

. musų $4 A

Kailių perdirbimas i 
vėliausios 
mados ..... fcU
Kailių perdirbimas 
j vėliausios ma
dos dže- 
ketus .......... • V

Gaukit musų pigų apskaitliavimą
________ kaatui-

162

Perdirbame Kailius Pataisome. 
Expertu darbas — žemos kainos. 
Aprokavimąs dykai.
Pataisykite savo kautą pirm negu 'ndaa nni'o'HĮ ’ ' > ' '

Ekspertų valymas ir Glazing $2.00 v 1 4 i’ *
$7 75 

IRVINU PENNER FUR SHOP
39 South State St. 

15tos lubds Mentor Bldg.
_____ Tel,’ Dėarborn 7184' 1 '• ,

pradės sųigtU

Pamušalo atnaujinimas su 
musų pamušalu Z,.:.

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

PIJI
West End Mill & Lumber Co.

Morgan ir 22-ra gtv Tel. Canal 1361

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

■ ■ 1 ..i. ..... ■ ♦

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

ma.

MUZIKA
Ml'SIC

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

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

Patalai ir Matracai
Qųilts & Mattress Reiiovatėd

$fiOO Patalus padarom su jūsų 
® naujų užvalkalu ir pamu

šalu. Už šitą kaina tik kada atsi
neši! ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i viena diena, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO.
2228 Milwaukee Avė.

Humboldt 4766.

Siuvimo Mokyklos
DRESSMAKING SCKĮOQLS

- IŠMOKIT PELNINGO AMATO ■ 
Specialis pasiūlymas. Pilnas kutsas 
siuvimo dresių tik už $20.00. šis pa
siūlymas geras nuo lapkr. 13 iki 
gruodžio 10. AtsineŠkit ši paskelbi-

Pradėkit tuojaUS.
CHICAGO SCHOOL OF 

DRESSMAKING,
216 W. Jackson Blvd. Dėarborn 9092

Sviestas — Wholesale
BUTTER — VVHOLESALE

ERNSTER BROS
IŠD1B&JAI “PURITY” 

SVIESTO
“2303 W. Cermak Road 

' ‘ Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

Šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie- 
fi£ą»> .kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir pu
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 
lefonu/ ‘ 1

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

RAKANDŲ Bąrgenai
FURNITURE BARGAINS

JULIUS BENDER, Inė.
901 W- Madison St. Tėl. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykąi. Dide
lis pasirinkimąs.

MAX KOHN. Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.

UŽEIGOS "
TAVERKS

Old Timers Tavern. Lietuvių Aludėj 
rasit dideli pasirinkimą, kiekvieną 
dieną, skaniu gėrimų valgių už 
žemiausią kainą. Atsilankykite! Bu- 
sit svetingai priimtu 1400 S. Union ąV.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

DRAUGYSTES LIETUVOS VĘLIĄ- 
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm/Kaz. Kačinskas, 
7204 S. RockwąlĮ St.r pag. -Fr. 
Ve^kuš, 755 W. 85 Si; ųųL rašt. 
Joe Dabulski, 8044 N. Caįifor- 
nik ‘AVėiįųe; iždo rašt. Ą. 
Ambųtią, 16000 So. Lincoln St., 

iSSSre 

kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N.‘ 
Calįfornia Avė.; kuPU- G. 
Kėvich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tiiškevfte:? 6989 S. Wkshtenaw 
Ąvę.; ligdnių apiekunąi A. čiesna 
ir K. ąorušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsfles 
svetį., 4501 SrrąOUną 'St. Priimame 
f draugystę nuo 15' iki 40 mętų vy- 
tuš ir moteris,' berniukui ir mergai
tes, patarnavimas visiems vietiųodas 
sulig drąy^^tė^ j$ątų. ......... 1

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUDO valdyba dėl 1.934 meiiį.

pirm, pagelb., ' AdOlph Kaulakis, 
nut. rašt " 8842 'Union Avė.,
FrAnk Norkus, fįn, rąŠt., 406?. So. 
Richtfiond' SE;' Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69tb St..’ JI Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.

st

ĘNYGOS
BOOKŠ

Cohen Bros Furniture 
’ Copipaąy

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

kandų krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Ėarduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus* per- 
šitikrinsit patys. ’ 'J

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

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

VICTORIA HOTEL
Kambariai $1 ir augščiau. 

WM. E. McCOY, SaVininka 
Tel. Wabash 2280 1 Ch!

kampas Clark ir Van Buren gtv.
Sa^nįnkas 

u * ? Chicatro.

Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W- Ęnd Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
AVe., Benvyn, 111; Vincentas Mani
kas, kontr. YaŠt; Juozapas Vfli- 
roaitis ir M- Dąvidonįs iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalką; Ą, 
Karoblis, lingonių lankytojas.
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

dėldienj, Lawier Hali Svet., 8929 W. 
Madison St.. kaip 1 vai. do piet

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St./ Chfcago, 111.

i ižd.. 26.03 W. 69th St; A. Ružins- 
kas kdntrolės rąšt.; J. Barčįus 
apiek. iždo; F. Kuhevičia maršalka. 
Susiripkihius laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienj, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 7:80 vai. vak

pirm., ’8480 Sbr1 Morgan St.f'A

3347' So/ ’Lituąnica ' Ave.’t M. fŽ.
Kadziauskas turto rašt., 5325 W.
23rd PL> Cicero, III.; F. Bukulis

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASALTOS 
KLIUBO valdybą 1984 Metams 
Pranas Jakavįčią pįrm«> 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm.. 
3650 W. 69' St; St. Narkis prot. 
sekr.. W W. 35 St: Walter 
Sharka fin. rašt., 463$ So. y^ash- 
tenąw Avė.; Leonas Kliinavičius. 
?5$4 M* 46th St.: kontrolės raš
tininkas; J. Shaltemapąę, 7QJ7 
South Cąmbąlle Ąveniie; ' K. 
Warnis iždininkas, 3888 South 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Vlririniš 008A 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. diedai Liberty Grove sve- 
tąiMie. 461£ SrMčzart Street.

vunte 

ras KUlis pirm., 8847 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikaš Yucius vice-pirm., 
8252 So. Halsted St.; Stepėnas 

” lO w. 35th 
fįą. rašt., 

nasZalato-J

; F. Bakutis Zlgm. Grigonis kontr. rast., 4427

Parduodam už storage kaštus. Pakan
tus, divonus, indus, patalinę ir tt.

' (Naiidihgi daiktai Kalėdoms) 
ipiDWAY FIREPROOF STORAGE 

j 6139 Cnt ta ge Grove A ve. Chicago.
į A

So. Francisco Avė.; Jonas Paža
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas. 1900 W. 35th St.
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuviu Auditorijoj, 8183 South 
Halsted St. 12-ta vai. dieną.

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirui- 
4819 Tripp Avė.; P. ' Jurgelionis 
pirm, pag.: P. J. Petraitis nut 
rašt., 8159 S. Halsted St; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr/ rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjas; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
8008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldokas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4585 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno menesio.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO Valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta: vice-pirm

. B. Jenkauskas, 8220 S. Union Avė.: 
nut. rašt S. Kunevlče, 8220 So. 
Union Ave.j fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8584 S. Lnwe Avė.; kas. rašt 
P. Viršila, 8200 Ūme St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.: 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St ir J. Malinauskas. 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Ląiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:80 vai. vak., CM- 
cagos Lietuviu Auditorijoj, 8183 So 
Halsted St

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšEtPINIO Kliubo 
valdyba Per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm,. 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pig.,

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams 'yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 $o. 
Cottage Grove Avė.; JuL Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 
P. Kiltis nut rašt., 8347 South 
Lituanica Avė.; A. J. Zalatops 
iždininkas, 827 W. 83rd St; A. 
Kaulakis turto rašt, 8842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitįs kpntrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, "mar
šalka; K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį'pirmą sekmadieni, 12 vai. die
nas, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 8183 So. Halsted Street, 
Chicago, IU.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE



“Naujienos” Basket 
balt Tournament

Fast and hardfought K
’seemcd to waver and could not 
decide which side to favor.

The scores of the games are 
as follows:

Mažeika’s’ Aces — 25; Wash-
ington A. C. — 21. -

Red Birds — 29; Eanner A.

games Sunday thrill 
ed spectators

Fuller Park packed for second 
round of games in Naujienai 
Pagers Meet.

What games! VVhat gamos!
Fast and furious was the 

fighting between the teams as 
they ran virtually neck-in-ncek 
thrcughout most of the games 
and put all they had in!c gain- 
ing the vietory.

A full house vvatched 
games Sunday as they 
played i n Fuller Park, at
and Princeton avenues in the 
second round in Naujienos bas- 
ketball tournament.

the 
were 
45th

Atlantic Villagers — 22; Red 
Rose Club — 17.

Eudeikis Boai'.ers — 35;
Imp.i — 27.

Belskis Boosters — 16;
Sleepers —15.

Butaw Aces — 2; J. J. Bag- 
donas Eagles — 0. (Second for- 
feit for Bagdonas* Team).

Y'• a’
* :>w. *

V‘4 ■ .t

į-

NAUJIENOS, Chicago, III.
...... ... . ............. .. ......... .

Išlipi™ ČArifad nrn.IPakliuvo p<> šof°-k vllvljd} bviilub įJIcI rfs sustojo ir bandė sužeistąjį 
4 ai a IzAtro* T1V1AC n A 1^1 fi autcmobilin ir nuvežti Ii* flCJO KOVft priCS ne- goninčn, bet nepajėgė to pada- 
tvarlzinrtac alinnc ryti‘ Tuomet nuGJ° I krautuvę IV<11 nlllgab tlIHIvO priešais ir tik pasikvietęs tal- 
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lkei ti autcmobilin ir nuvežti Ii

žygiai atkreipti prieš prasipla- daryti, 
tinusią paleistuvystę ir įsta
tymų ignoravimą.

Raubai buvo įlaužta kakta, 
nuo ko jis ir mirė.

šiandien 9 vai. ryto I. J. Zol- 
pio lavoninčje įvyks koronerio 
inves'tigacija.

Prašo chicagiečius 
siųsti dovanas ir 
sveikinimus anksti

Suėmė keturis už pi
nigų padirbinėjimą

Fedoralės valdžios slaptieji 
agentai suėmė keturis chica- 
giečiiis už padirbinėjimą pini
gų. Jie klastavo $5.00 bank
notas.

Areštuotieji yra, Herbert 
?ox, 25, giminaitis garsaus 
iravorininko Pcler Fox, 
?rank Bucaro, 31, Jasper Tra
lini, 31, Carl Geraci, 28.

Banknotų fabrikas buvo už
tiktas adresu, 1514 N. Ashland 
avenue.

Užmušimai elektros 
kedėje nebus vieši

at-

' Pifttfadiėnis, gniod. 10, 1934

ka Apiplėšimai.— šeštadienį ir 
sekmadienį vakare plėšikai api
plėšė sekamas vietas: Louis 
Sandack namus, 643 West 22nd 
Street ($6,0000 grobis); Mau-

There were 
were surprizes 
thrills galore 
fought it out,

upsets. there 
and there \vere 
as the teams 
at times going

Apipiešė 200 žmonių 
susirinkusių baž

nyčioje
Labai originalus plėšikai šeš

tadienį įsibriovė į St. Adalbert’s 
bažnyčią, 17th ir Wood gatvės 
ir apiplėšė susirinkusius 200 
žmonių. Vagys pelnė apie $600.

l^i p Ve ir MIRĖ ŽYMUS MOKSLI
NINKAS

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiodai ir kas tik 

reikalinga iš Jevvelry. 
4148 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

šeštadienį staigiai mirė prof. 
George Herbert Betts, 
western universiteto 
mokslininkas.

North- 
žymus

MIRĖ BELLWOODO POLICI
JOS VIRŠININKAS

šeštadienį mirė Henry Egge- 
brecht, Chicagos priemiesčio 
Bellvvood policijos viršininkas 
per paskutinius 15 metų.

JŪSŲ KALĖDŲ pasvei
kinimas Naujienose bus 
malonus jūsų kostume- 
riams ir draugams

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kurs išeis gruodžio 

 24 dieną.

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER A VE.
RAUDONAS FRONTAS

SHORT RIBS OF BEEF,
svarui .........................

AVIENA arba VERŠIENA
svarui ..........................

Dykai raugintų kopūstų 1 svaras kostumeriui

šeštadienį ir vakar Chicagos 
policija ir apskričio šerifas pra
dėjo atkaklią kovą prieš netvar
kingas alines, kurių atsirado 
šimtai Cook apskričio ribose.

Kovą pradėjo Chicagos ma
joras Kelly, kuris persergėjo 
visus nludininkus, kad leidimai 
bus atimti nuo jų be jokių to
limesnių persergėjimų, jeigu 
jie neprisilaikys alinių įstaty
mų ir plės paleistuvystę ir ne
švarą.

Kovos rezultatas buvai -
ėmimąs leidimų nuo penkių ali
nių, tarp jų nuo vieno žymaus 
kabareto, K—9, 105 West Wal- 
ton Place, kuris pasižymėjo, 
kaipo vienas iš drąsiausių nak
tinių lizdų mieste.

Vers uždaryti laiku
Policijos komisionierius Ai

man išleido pareiškimą, kad po
licijai buvo griežtai įsakyta už
daryti visas alines nustatytu 
laiku, tai yra 1-mą naktį pa
prastomis dienomis, o 2-trą 
šeštadieniais. Tuo pačiu laiku 
tam darbui buvo padauginta 
skaičius policijos, kurios 28 na
riai buvo 
prokuroro 
policijos 
dikciją.

Prieš paleistuvystę alinėse ir 
nešvarius programus, šokius, 
etc., užsimojo šerifas Toman, 
kuris pareiškė, kad imsis kuo 
griežčiausių priemonių tikslo 
atsiekimui.

Chicagos pašto viršininkas 
Erncst J. Krcutgcn kreipiasi į 
visus chicagiečius, ragindamas 
juos siųsti kalėdines dovanas 
ir sveikinimus kuo ankščiau
siai. Jeigu nenorima, kad 
siuntiniai nebūtų atidaryti 
pirm Kalėdų, galima užlipinti 
parašą, “Do not open until 
Xmas” ar tam panašiai.

Pašto viršininkas prašo pa
siųsti kalėdinius siuntinius į 
kitus miestus nevėliau gruo
džio 19, o Chicagos siuntinius 
apie 21 d.>

šiais metais pašto apyvarta 
yra virš 15% didesnė negu pe
reitais metais. Pašto taupy
mo kasoje yra $93,000.00 įdė
lių.

Naujas Cook šerifas Toman 
paskelbė, kad publika nebus 
daugiau įleidžiama matyti kaip 
žmonės yra užmušami elektros 
cedeje, Bridewellyje. Gruodžio 
15 d., du piktadariai, Walter 
Jittman ir Herman Boulan bus 
užmušti elektros kedėje už po- 
icisto nužudymą.

T rumpai

perkelti iš apskričio 
jurisdikcijos atgal j 

komisioneriaus juris-

Užsimušė Chicagos 
oro pašto lakūnas 

Lewis L Bowen 
. k * ■’

- v ir , >

Susikūlė Missouri valstijoje; 
lėktuvas sudegė, bet pašitas 
išgelbėtas.

Kelyje iš Kansas City į Chi
cago su paštu, užsimušė garsus 
transportinis lakūnas, Lewis *L. 
Bowen.

Lėktuvas susikūlė netoli Co- 
umbia, Missouri valstijoje ir 
tuojau buvo pagautas liepsnų, 
kurios jį sunaikino. Tačiau, ste
buklingu budu pavyko išgelbėti 
siuntinius. Lakūnas užsimušė 
vietoje.

Jis lėkdino Braniff Airlines 
lėktuvą. Keleivių nebuvo, nes 
oras keleivių gabenimui buvo 
perdaug pavojingas.

Lakūnas Bowen paliko žmo
ną ir tris mažus vaikučius. Jis 
skraidė per penkioliką metų ir 
buvo vienas iš intruktorių Kelly 
karo aviacijos mokykloje, Texas 
valstijoje. i

........................  """t

šeimininke nušovė policistą

Antoinette Frey, 38, nušovė 
policistą Edward O’Keefe, jo 
namuose, 3909 West Jackson 
Blvd. Ji nužudė policistą po to 
kai jis bandęs paleisti į ją puo
dą karštos sriubos ir vėliau 
bandęs ją nušauti.Gerkit ir Reikalaukit

9-ias dienas kentėjęs mirė 
Antanas Rauba

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Gaisras kilo bedar 
bių prieglaudoje; 
400 išmesti gatvėn
400 bedarbių vyrų neteko 

pastogės, kai, * netikėtai kilo 
gaisras Illiifois Emergency 
Relief Com.; prieglaudoje, 
Dore mokykloje, 758 Wcst 
Harrison Street.

Gaisras kilo skiepe ir grei
tai išsiplatino po visą namą 
per ventiliacijoš vamzdžius.

Bedarbiai lai^itiai priglaus
ti prieglaudoj'^rle 116 South 
Green Street ir 1210 S. Mor
gan Street.

Leavitt St.

Chicagos Lietuvių 
D-jos susirinkime 

dainuos N.' Gugienė
Chicagos Lietuvių Draugijos 

priešmetinis suskinkimas įvyks 
antradienio \(al are, gruodžio 
Dec. 11, Mason e Temple sve
tainėj, 1547 N

Muzikalę projgramo dalį iš 
pildys Nora Gudiene ir Jonas 
Byanskas. §

šiame susirinkime bus nomi
nacijos draugijos direkcijos at
einantiems metams. Draugi 
jos nariai privalo kuo skatlin- 
giausiai dalyvauti susirinkime. 
Norinti įstoti į ^draugiją vyrai 
ar moterys atsilankykite į šj 
susirinkimą. Galėsite tapti draus. 
gijos nariais.—Sekr,

Keturi užmušti auto 
nelaimėje, : Indianoj.

2 chicagiečiai

Ėio iš vaistinės su 
vaistais; buvo suva
žinėtas automobilio

šeštadienį vakare ligoninėje 
mirė Antanas Rauba, 47, 5421 
South Mozart street, kuris bu
vo suvažinėtas automobilio kai 
pasipirkęs vaistų ėjo iš vaisti
nės.

Nelaimė įvyko lapkričio 30 d., 
A. Raubai einant skersai gat
ve prie kampo 55 & Mozart st. 
1 - . . . '. J* » k \ *

kodėl jis neturi eiti sėdėti 
Įėjime per kelis metus. 

» »
Dantys ir nuodai — Dr. Sa- 

muel L. Friedman, dentistas,
sumanė nusižudyti. Jis paėmė rice L. Rothschild garažą, 2420 
dožą vaistų, kurie užmigdo. Jis Indiana avenue ($500); krau- 
paėmė tokią dožą, kad jis kar- tuvė, 1553 West 94th street: 
tą užmigęs daugiau nebeatsi- 
kel'tų. Ir neatsikėlė. Koroneris 

,mano, kad jis buvo 
ėjęs iš proto.

Viena užsidaro, 
atidaryti—šeštadienį 12 vai. už
sidarė Tarptautinė Galvijų ir _____ _ .
Ūkio paroda, kuri vyko Stock 17
Yards Amfiteatre, prie 42-tros į buvusioj Meldažio svetainėje, taigi

'visus mylinčius daile kviečiame pri
sidėt prie Chicagos Lietuvų Vyrų 
choro, kad sudarius didžiausi chorą 
Chicagoje. Vyrai sukrėstome žemę 
savo balsais! Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos prieš
metinis susirinkimas {vyks antradie
nio vakare gruodžio-Dec. 11 dieną 
Masonic Temple, 1547 N. Leavitt St. 
šiame susirinkime bus nominacijos 
draugijos direkcijos dėl ateinančių 
metų. Draugijos nariai privalo skait
lingai dalyvauti susirinkime. Sekr.

laikinai iš-

kita bando

ir Halsted gatvių. Ją aplankė 
apie 500,000 žmonių.

Tuo tarpu majoras konferuo- 
ja su miesto stambiais biznie
riais bandydamas sulipdyti pla
ną Pasaulinės Parodos atidary
mui sekančiais metais.

» » »
$100,000 liepsnos — $100,000 

nuėjo su jiepsnomis, kai penk
tadienį rytą kilo i gaisras adre-

Herbert Pfifer, 9146 South Bi- 
shop Street ($25); Edward Oze- 
ran, 100700 Torrence avenue 
($188).

PRANEŠIMAI 
» ' 

.  1^1 

Chicagos Lietuviu Vyru Choras
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KALfiDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

su 4554 Lexington st. Sudegė Rašykit reikalaudami kataliogo — 
v.avviac Įgausite dirbtuvės kainomis. Geriau- tiijų ankstų mūrinis namas, shm nnHat-vf! AVmviinnni

Gaisras įvarė daug baimės apic-
inkei, kai* liepsnos pradėjo grą-

sinti aliejaus fabrikui, kurio
inkei, kalį liepsnos pradi 

sinti aliejaus fabrikui, 
tankai buvo netoliese.

šiai padaryti Akordionai. Mes par
duodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1514 Milwaukee Ave„ Chicago.
Tel. Brunsvvick 0240

širdies liga — Bedirbdamas 
Armour bendrovės ofise, sker
dyklose, širdies liga staigiai mi
rė Frcd Olms, 59 
Osgood Street.

šunes darbuojasi 
kuriuom jis žaidė,
metų berniuką Joną Rimkų. 
835 West 33rd PI. Kitas šuo 
kando taipgi 10 
;ę Lily Bartus, 
Street.

Narkotikai—Federaliai agen
tai ir policija ~ vakar padare 
“oblavą” prieš narkotikų par
davinėtojus. Rezultatas buvo 
šeši arėštai, i konfiskavimas 
$75,000 nuodų ir iškilo aikštėn 
faktai, kad tik viena firma par
duoda $300,000 vertės narko
tikų į mėnesį, o jų yra keli tu 
žinai.

» » «
Mokesčiai — Federalė val

džia mano, kad policijos leite
nantas John J. Hąrdy, Maxwell 
stotyje, uždirbo (ne vien alga) 
$51,000 1929 metais. Be<t J. J. 
Hardy nepranešęs apie tai val
džiai ir nesumokėjęs $5,000 mo
kesčiais.

Hardy eis Caponės keliais, 
nes jis bus areštuotas ir pa
kviestas pas teisėją prirodyti

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGĖS 
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Keturi asmenys, tarp jų du 
chicagiečiai, žuvo automobilio 
nelaimėje, kuri j įvyko 'kelyje 
No .20, netoli Michigan City, 
Ind.

Nelaimė įvyko dėl nepapra
stai slidaus kelio, kuris buvo 
visas nuklotas ledu. Užmuš
tieji yra, Robejįt Durand, 14, 

, Mrs.6636 Newgard avenue, 
Harry A. Orr, 40, 4523 Man- 
golia avenue ir hobert Barr iš 
Bay City, Mieli.,

Nuo sausio 1 d., iki šiandien 
Cook apskityję išviso buvo už
mušta 1,181 žmoneš. 

.<■ ■

Didelis kalėdinis ju
dėjimas krautuvėse

Anot observatoHų, kalėdinis 
judėjimas krautuvėse šįmę 
yra daug didesnis negu pereL 
tais metais, ar kitais metais 
laike pačios depresijos sunku
mo.

&

f ■■ .< k
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Puiki taktika nuėjo niekais. 
—šiaurinėje miesto dalyje bu
vo susidariusi gauja plėšikų, 
kuri nutarė apiplėŠinėti ban
kus. Gauja išvystė strategiš
kus, pilkius planus, kad daug 
pelnyti ir nepatekti į policijos 
rankas. Bet daug pelnyti gau
ja nepelnė, nes policija pasisku
bino visuąį sučiupti, pirm negu 
jie turėjo progą planus įvykin-

metų, 2109

MADOS
mergai- 
Loeffler

su
10

metų
1653

— šuo, 
įkando

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 1H.

953

A &

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Rinktinas daly 
b u p 1 a klos iki 
&velnaua ame 
nuoto miti
nio K r a f t 
Miracle Whip 
matlnoje.

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St 

Englewood 5883-5840

BANKERS
V

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisiražykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, guriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAIPGI

9 Vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvienų seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

953 — Rudenine suknelė nauju 
kalnieriaus eektu. Tai praktiška 
ir podraug graži suknelė. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 
ir 40 coliu per krutinę.

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

I PARSIDUODA Valgykla visa ar
ba fikčeriai. Randasi arti dirbtu
vių, priežastis pardavimo išvažiuoju 
ant farmų, 2721 So. Halstod St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, cash biznis. Nupirk- 
site visai pigiai už tokią kainą ku
rios dabar vertes yra arba priimsiu 
mažą mainymą ir cash arba Lie
tuvoj, kas turite ūke, priimsiu mai
nais. r Atsišaukite greitai.

6001 So. Carpenter St.

CL ASSIFIED ADSi

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina patyrus 
prie abelno namu darbo. Gyventi vie
toje. $4 i savaitę. 2955 N. Austin 
Avė. Tel. Berkshire 2150.

For Reni
RENDON pekarnė su 2 pečiais ir 

visais irę nirimais, pigiai.
4600 So. Francisco Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu. Pigiai. Gera vieta 
dėl Tavern. 4550 So. Marshfield Avė 
Savininko telefonas Lafayette 0591.




