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ORB
Audra Atlantike

Indi

Jungt Valstijos ne- 
simaišys į Meksikos 
religinius reikalus

Alabamos angliaka
siai laimėjo streiką

Ledas dengia centrą- 
linių vakarų kelius

[kando nuodinga gy
vatė: gyvatė pastipo

Vokietija protestuo 
ja prieš Anglijos su 

varžymą importo

Italijos fašistai skel
bia “pažeminimo ir 

skriaudos” diena

Miršta, bet kova už 
alimentus tęsiasi

PANAMA CITY, lapkr. 17.-— 
Labai nuodinga gyvatė įkando 
Įeit. Albert W. Shepherd. Gy
vatė nuo įkandimo pastipo, o į- 
kąstasis, gavęs serumo, už 45 
minučių išvyko J balių.

Anglija ir kitos valstybės su
stabdys kreditus ir daugelio 
prekių importų ir eksportų į 
Italiją

NEW YORK, lapkr. 17. — 
Atlantike siaučia smarki aud
ra, kuri pažeidė mažiausia vie
nų prekių laivų ir kelis kitw 
laivus pastatė ! pavojun.

Meksikos klerikalų 
vadas kelia galvą

angliakasių strei- 
tęsėsi nuo rugsėjo 

tapo dalinai laimėtas ir

Chicago, III., Pirmadienis, Lapkritis-November 18 d

Šiandie 51 valstybė 
pradeda sankcijas 

prieš Italiją

Vėl prasidės liudiji
mai Mooney byloj už 

pasiliuosavima

lapkr. 
Emile 
Belgi-

Pasimirė Belgijos 
finansininkas

Siūlo Įvėsti Illinois 
valst. draiverių 

laisnius

Naujos riaušės 
Egypte

Fašistai su Mussoliniii nutarė 
visomis išgalėmis kovoti tati- 
tų sąjungos sankcijas ir šian
die paskelbti tautinę šventę

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 15. 
—Parėjęs iŠ darbo Clement Ba
chus miegamąjame kambaryje 
rado nušautus savo žmonų Hor- 
norų ir tūlą Jack Fisher iš 
Atlantic City, N. J. Spėjama, 
kad Fisher jų atsekė iš Atlan
tic City, iš kur ji sugryžo tik 
kelios dienos atgal, jų nušovė, 
o tada ir pats nusišovė.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Apsiniaukę ir nepastovus; 
maža permaina temperaturcje.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 
4:28.

NEW YORK, lapkr. 17. — 
Prezidentas Rooseveltas griež
tai atmetė Kolumbo vyčių rei
kalavimą, kad jo administracija 
pagelbėtų sustabdyti religijos 
“persekiojimą” Meksikoj.

Prezidentas sako, kad valdtia 
negali maišytis j vidurinius sve
timos valstybės reikalus, kas 
pakenktų draugiškiems ir tai
kiems abiejų šalių ryšiams.

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Vokietijos valdžia pasiuntė An
glijai protestą prieš Anglijos 
suvaržymą importo iš Vokieti
jos, pareikalaujant kartu su 
siunčiamomis prekėmis prisiųs
ti ir įrodymą kur tos prekės yra 
gamintos. v

Tas patvarkymas įeina ga- 
lion lapkr. 18 d., kada pradės 
veikti sankcijos prieš Italiją ir 
taikomos tam, kad neleisti Ita
lijos prekes šmugeliuoti per Vo
kietiją.

Hitleris taipjau* davęs žodžiu 
užtikrinimą Anglijai ir Franci- 
jai, kad Vokietija neleis jos 
žemę naudoti suvežimui gabe
namų į Italiją užsienio prekių.

OTTAWA, Ont., 
—Kanada paskelbė 
baudas už laužymą 
jungos sankcijų prieš Italiją

MEXICO CITY, lapkr. 17.— 
Gautomis iš Guadalajara žinio
mis, arcivyskupas Francisco 
Orozco Jiminez, vienas iš pačių 
žymiausių Meksikos klerikalų 
vadų, kuris buvo pabėgęs j už
sienį ir ten išgyveno metus lai
ko, prieš kiek laiko slapta su- 
gryžo atgal į Meksiką. Kiek lai
ko pasislapstęs, jis jau išlindo 
iš savo slaptos landynės ir jau 
viešai važinėjasi automobiliu 
tame mieste.

RYMAS, lapkr. 17 
tų vyriausioji taryba po ilgo 
svarstymo kaip kovoti tautų 
tąjungos paskelbtas Italijai 
sankcijas, nutarė, kad Italija 
nuo šio laiko lapkr. 18 d., 1935 
m. atsimins kaipo “didžiausio 
istorijoj pažeminimo ir skriau
dos dieną”*

CAIRO, Egyptas, lapkr. 17. 
—Vakar vėl iškilo naujos stu
dentus riaušės prieš anglus, ku
riose aštuoni žmonės—du stu
dentai ir šeši policistai— liko 
sužeisti.

Pirmesnėse studentų riaušė
se šeši žmonės liko užmušti.

Šaltis siekė 16 laipsnių Crook- 
ston, Minn., bet šalimas buvo 
pasiekęs net Oklahomą.

Sniego ir lietaus buvo Paci- 
fiko šiaurvakariuose. Ąutomo- 
bilių judėjimas Coloradoj ir 
Kansas ir nuo Dės Moines, la. 
iki Minnesotos yra sutrukdy 
tas sniego ir apšalo (lijundros), 
delei kurio keliai liko padengti 
slydžiu ledu.

NEW YORK, lapkr. 17. — 
Garsusis “prosperity around 
the corner” autorius, buvęs pre
zidentas Hooveris, kuris pralai 
mėjęs rinkimus buvo visai nu 
tilęs, dabar, 
pradeda atgauti žadą ir vakar 
pasakė antrą kalbą.

Kaip galima buvo tikėtis, j iš 
aštriai smerkė prezidento Rov- 
sevetlo administracijų ir ypač 
jos išlaidumų* kad ji viešiems, 
darbams, kurie yra vedami tiks
lu mažinti šalyje nedarbą, iš
leidžia labąi dideles pinigų su^ 
mas. Bet visgi nedryso pasisa
kyti už visišką sustabdymų be
darbių šelpimo, o tik reikalavo 
sumažinti šelpimo išlaidas.

BIRMINGHAM, Ala., lapkr. 
17.-18,000 
kas, kuris 
23 d 
angliakasiai gryš į darbą.

Streikieriai laimėjo nedidelį 
pakėlimą algų ir naujos 
pasiliks galioje iki bal. 
1937.

BRIUSELIS, Belgijoj, 
17.—-Vakar pasimirė
Francąui, 72 m., garsus 
jos finansininkas ir ekonomis

CLEVELiAND. —
Bunton, Glevelando majoras, 
kuris atsisakė uždrausti vai
dinti veikaįą “Tobacco Road”, 
pareikšdamas, kad kiekvienas 
žmogus yra savo cenzorius ir 
žino ką nori pamatyti ir ką 
ne. Chicago j e majoras Kelly 
pats asmeniškai įsakė veikalo 
statymų uždrausti, pareikšda
mas, kad jis yra pomografiS- 
kas ir gerus chicagiečius veda 
iš kelio.

SPRINGFIELD, III., lapkr. 
17.—Valstijos legislaturoje jau 
tapo pasiūlytas įstatymas, Illi
nois valstijoje įvesti draiverių 
laisnius. Tuos laisnius gautų 
tik patyrę ir atsakomingi žmo
nės ir be laisnio niekas nega
lėtų automobiliaus operuoti. To
kius įstatymus rekomendavo 
gubernatorius Horner tikslu 
sumažinti nuolatos didėjančias 
automobilių nelaimes.

Taipjau pasiūlyta rezolicija 
raginti automobilių fabrikantus 
įtaisyti prie automobilių tam 
tikrus kontroliuotojus, kurie 
neleistų automobiliui važiuoti 
greičiau 50 mylių į vai., nes 
daugiausia nelaimių įvyksta dėl 
perdaug greito važiavimo.

. WASHINGTON, lapkr. 17.- 
Valdžia paskelbė, kad šeštada
lis valdžios šelpiamų bedarbių 
yra jauni žmonės, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus. Tokių šel
piamų. jaunuoli jų yra 2,875,000. 
Nors šelpiamųjų skaičius ir su
mažėjo, tečiaus proporcija šel
piamųjų jaunų žmonių išsilai
kė senoji, kas rodo, kad jau
niems žmonėms nėra lengviau 
darbas gauti už paaugusius 
žmones. Tai gal todėl, kad tie 
jaunuoliai stokuoja patyri.”?o 
ir nemoka jokio amato.

SAN FRANCISCO, Cal., lapk. 
17.—Rytoj prasidės paskutiniai 
liudijimai Thomas Mooney by
loj, kurią jis užvedė prieš vals
tijos augščiausįjį teismą, rei
kalaudamas paliuosuoti iš kalė
jimo.

Liudijimai užtruks kelias die
nas ir baigsis gal ateinantį tre- 
Čiadeinį.

Paskui prokuroras užtruks 
dvi savaites, įrodinėdamas 
Mooney kaltumą ir kad jis nėra 
nuteistas kalėj iman pasiremiant 
vien melagingais liudijimais. 
Svarbiausiu prokuroro liudyto
ju bus kapt. Guff, kuris ir 18 
metų galbėjo Mooney nuteisti 
kalėj iman.

FLORENCE, Italijoj, lapkr. 
17.—Graikijos karalius Jurgis, 
gryšta į Graikiją atgauti savo 
sostą, kurį buvo praradęs prieš 
12 metų, šiandie atvyko į Ita
liją aplankyti savo seserj, bu
vusių Rumunijos karalienę He
leną, taipgi savo tėvų kapus. 
Į Graikiją išplauks trečiadieny.

šiasi kovoti šmugeliu 
liuojant iš apielinkės dykumų 
reikalingiausias medžiagas. Ita
lija supirkinėja kupranugarius 
Azijoj ir paskui ruošiasi šmu
gelio keliu atsigabenti į Erit- 
reą, nes be kupranugarių ne
galima Ethiopijos kalnuose 
sieiti.

Italijai trūksta* ir darbininkų: 
kurių bando susirasti net

šešta dalis šelpiamų 
bedarbių yra 

jaunuoliai

LONDONAS, lapkr. 17.—An
glija jau* yra pilnai prisiruošusi 
kartu su 50 kitų valstybių rytoj 
pradėti sankcijas .prieš Italiją, 
kad nubausti ją už pradėjimą 
karo Afrikoje ir priversti tą 
karų susabdyti. BoikotaSj 
ris tapo paskelbtas tautų 
jungos, pradeda veikti 
12:01 vai. pirmadienio naktį.

Sankcijų tikslas yra ekono
miniu spaudimu .pKįyęj§,ti Ita
liją nusileisti^ię paliauti karą, 
kurį ji pradėjo Afrlkdjė prieš 
kitą tautų sąjungos narį.

Užsienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad kaip tik pradės 
veikti sankcijos, su ta minute 
paliaus veikę su Italija visokie 
tarptautiniai finansiniai ryšiai. 
Nebus duodama Italijai jokių 
kreditų, paskolų ir nebus mai
nomi jos pinigai, ar čekiai. Ne
gi nebus įleidžiamos į Anglijos 
uostus Italijos prekės, išėmus 
laikraščius ir hiekurias kitas 
panašias prekes. Tuo pačiu lai
ku pasiliaus eksportavimas į 
Italiją reikalingiausių jai pre-

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
17.—Joseph Mayott, “mažėjan
tis žmogus”, kuris, pasak dak
tarų, nesulauks gruodžio 9 d., 
kada bus svarstoma byla apiė 
panaikinimą jo vedybų, vis dar 
atkakliai kovoja teismuose 
žmonos reikalavimą $60 mėne
sinių alimentų.

1925 m. Mayott buvo 5 pėdų 
7 colių augščio ir svėrė 175 
svarus. Po to jis susirgo keis
ta mažėjimo liga ir nuo to lai1 
ko jis tiek susitraukė, kad da
bar yra tik 4 pėdų aukščio ir 
sveria 91 svarą.

CHICAGO.—Snegas, apšalas 
ir šaltis padengė centraliniųį 
vakarų kelius ledu ir padare 
jucyij^avojingąjs. Kansas troko 
efraiveris liko užmuštas pasly- 
titrahtledo jo trakui. Ūkinin
kų keliai daugely vietų yra ne- 
išvažiuojami. Bet ■ ūkininkai 
džaugiasi oru, nes drėgmė at
gaivinsianti žiemkenčius pasė-

pabaudos
lapkr. 17 

aštrias pa- 
tautų su

metus laiko atgal Leo 
Hali, dešinėj, užpuolė šešis žmones. Juos apiplėšė ir vėliau vi
sus išžudė. Dar ir dabar butų laisvėj, bet jį policijai išdavė 
meilužė Peggy Paulos, kuri kartu su Hali dalyvavo apiplėšime.

Tautų sąjungos leidimu, Len
kija leis dvi tranzakcijas su 
Italija. Būtent, Lenkija eks
portuos j Italiją anglis, kad jais 
apmokėti už statomą Italijoje 
Lenkijai laivą. Iš Italijos yra 
leidžiama importuoti dalis auto- 
tomobilių, kurie yra sudedami 
Lenkijoje.

Kanada nustatė

Anglija vykins visą tautų są
jungos sankcijų programą. Ki
tos šalys vykins sankcijas į- 
vairiai: tūlos visoje pilnumoje, 
bet kitos su niekuriomis rezer
vacijomis.

Taipjau paskelbta, kad atsa
kymas i Italijos pasiųstą pro
testą valstybėms prieš sankci
jas, veikiausia bus duotos ne 
kolektyviai, o kiekvienos vals
tybės atskirai. Bet kiekvienas 
atsakymas bus vienodas. *

Anglijos pasiulymu, nė vie
nas atsakymas nebus duotas 
prieš pradedant veikti sankci
joms, nes pats pritaikymas 
sankcijų savaimi jau yra tautų 
atsakymas Italijai.
Lenkija baus kalėjimu už lau

žymą sankcijų
VARŠAVA, lapkr. 17 

zidentas paskelbė dekretą, ein
ant kuriuo, visi, kurie laužys 
tautų sąjungos sankcijas prieš 
Italiją, galės būti baudžiami ka
lėjimu.
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Egyptas neleis Italijos 
lėktuvų

CAIRO, Egypte, lapkr. 
Egypto valdžia pranešė 
jai, kad laikanties Egypto ne
utraliteto principų, skrendantys 
per Egyptą kariaujančių šalių 
lėktuvai negali gabenti ginklus. 
Lėktuvais negali skradiyti gink* 
luoti, ar uniformuoti pasiežie- 
riai, išėmus Raudonojo Kryžiaus 
darbininkus.

(Ikišiol visi Italijos karo lėk
tuvai į Afriką buvo gabenami 
per Egyptą).

Savo karjerą pradėjo kaipo 
armijos karininkas. 1891 m. jis 
Belgijai užkariavo Belgijos Kon
go Afrikoj ir patapo “Kongo 
vario karalium”. Vėliau jis 
liko generaliniu konsulu Tien- 
sine, Chinijoj, kur, pasitratfyęs 
iš tarnybos,, .gavo sau. dideįių 
koncęsijų, Jis atstovavo Bel
giją ruošiant Dawes ir Young 
reparacijų planus ir pernai bu
vo likęs Belgijos finansiniu dik
tatorium, kad išgelbėti Belgi
jos franką ir neleisti jam nu
siristi nuo aukso pagrindo.

KALĖDOS JAU 
NETOLI-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.

Taryba įsakė visiems italams 
griežčiausia' priešintis sankci
joms, kurias paskelbė 51 vals
tybė ir šį . pirmadienį, kada 
sankcijos pradės veikti, švęsti 
kaipo tautinę šventę, iškeliant 
ant namų Italijos vėliavą.

Kartu taryba griežčiausia 
pasmerkė sankcijas, kurios dai 
pirmą kartą yra pritaikomos 
nusikaltusiai prieš taiką valsty
bei, kaipo pastangas pasmaugti 
Italiją ekonomiškai, pažeminti 
jos žmones ir ųeleisti jai įvy- 
kinti savo^ -jįle^ds”. ir apginti 
savo teisę egzistuoti. Taryba 
kviečia • visus gyventojus kuo- 
griežčiausia kovoti sankcijas 
ir sumobilizuoti per valdžios 
organizacijas visus šalies ma
terialius turtus ir moralę ener
giją nugalėjimui tų sankcijų.

Taryba nutarė gruodžio 1 d. 
sušaukti provincijos moterų, 
konvenciją suradimui priemonių 
perkęsti ekonominį skurdą.

Kiekvienoj miesto salėj turi 
būti pastatytas akmuo, primų 
nimui ekonominio apgulimo ir 
kad jis per šimtmečius pasilik
tų kaipo dokumentas “papildy
to prieš Italiją milžiniško ne
teisingumo”.
Pakeista Italijos armijos va

dovybė Afrikoj
Mussolini paskelbė, kad Ita

lijos armijos vadovybė liko pa
keista. Ikišiol buvęs Italijos 
armijos Afrikoj vyriausias ko
manduoto  jas gen. Emilio de 
Bono, 69 m. senis, liko atleistas 
nuo tų pareigų ir jo vieton ko
manduoto  j u liko paskirtas ge
neralinio štabo viršininkas gen. 
Pietro Badoglio.

Pašalintasis gen. de Bono 
busiąs paskirtas maršalu.

Italai bandys šmugeliu kovoti 
sankcijas

ADEN, Arabijoj, lapkr. 17. 
—Besiartinant laikui prasidėji
mo sankcijų, Italijos karo vado
vybė yra labai susirupnusi, kad 
armijai gali pritrukti būtiniau
sių reikmenų. Todėl jas gabe
nama į Afriką didžiausiu pa- 
skubumu.

Iš ištikimių šaltinių gautomis 
žiniomis, italai sankcijas ruo- 

šmuge*
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Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

' Kentucky 
Bourbon

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

telefonai:
ar Central 7464

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tėl Drexel 9191

Gerkit ir Reikalaukit

ASHLAND AVENE

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL
TeL Boulevard 1401

žmonių prie darbo. Ir ar nebus 
pirma paroda pasaulio parodų 
istorijoje, kuri buvo atidaryta 
aųtru kartu.

Dabar lieka New Yorkui pa
sinaudoti proga laikyti didesnę 
ir toliau siekiančią pasaulinę 
parodą. [FLIS]

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH
Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Renublic 9723

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

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

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCftER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 >

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

šjįas miestas, neturėjo kitos, 
pirma paroda pasaulyje buvo 
laikyta Londone 1851 m., su 
atidarymu Crystal Palace Ex- 
position. Dviejais metais Vė- 
liaus, kįur liąhdięh stovi Bry- 
ąnt Pąrk, New Yorkp. mieste, 
prie 42 gatves, Amerika atida
rė savo pirmą parodą užvardin
dama savo puiku namą, pase
kant Angliją, Crystal Palace. 
Paroda puvo žinpma kaip “Pa
saulinė Paroda dėl Perstatymo 
Industrijos Visų Tautų 
m. Philadelphią nutarė laikyti 
antrą parodą.

Bet gal puikiausia iš visų pa
rodų buvo pasaulinė Columbian 
Expositįon of America, laikyta 
Chicagoje 1893 un. apvaikščio- 
jimui 40Q metų sukaktuvių Co- 
lumbd atradimo Amerikos. Ne 
tik finansiškai pasekminga, 
bet sulaužė rekordus dėl aplan
kymo, kašto, • įmokėtų pinigų, 
svečių, didumu ir visu kuo. ,

Kitos garsios r parodos buvo 
Pan-American Exposition (Bu-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Airišku,„ Vaikų ir visų 

. , chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 

Valandos: 2—4, 7- " \ ‘
Įlomis ir šventadieniais 10—.

Paroda, kuri 
uždaryta Chica- 

viena sau stovi. Nes ji

New Yorkas, atsimindamas 
Chicagos nesenai ližsibaigUsią 
sėkmingą milžinišką parodą, 
nutarė laikyti savo pasaulinę 
parodą. Ir pagal jos išdėstyto 
programo tai bus didžiausia 
parodą visoje parodų istorijo-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel-Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis navai sutarti

LACHAWĮCZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 
~ Telefonas Republic 9600.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street

Ą. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue ?’•Baudžiavos fęrma

Visa Etiopijos žemė priklau
so imperatoriui, — su ja jis 
gali elgtis kaip tinkamas. Ta
čiau tikrovėje taip nėra. Feo
dalų įtaka yra djdelė, ir impe
ratorius nedrįsta lięsti jų dva
rus. Tiesa, savo yasąlamą ir 
pasižymėjusiems vadams jis

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Halo) 1901 m.; Louisiana Pur- 
chase Exposition (St. Louiš) 
1904 m.,; Jamesto,wn Tercen- 
tennial (Virginijoje) 1907 m.; 
Panama-Pacific Exposition, lai
kytą Sąn Francįšco 1915 m.; 
Sęsąuicentenniaį Exposition 
(Philadelphijoje) 1926 m.

Iš tų visų parodų 
buvo finansiškai pasekmingos, 
bet još visos buvo moksliškos 
ir ąrtistiškos, ir industrijoms 
atnešė daug naudos ir pelno.

Bet Progreso 
nelabai senai 
goję 
Chicagoje buvo atidaryta kuo
met' ši šalis kovojo sunkius lai
kus in visa tauta buvo nusimi
nus. Bet pabaigoje dviejų me
tų jau pelnas prasidėjo ir at
skaitoje matome, kad svečiai 
lankydami, parodą praleido net 
$60,000,000 pąrodos laukuose ir 
dar apie kitą $100,000,000 
miesto viešbučiuose, restora
nuose, krautuvėse. Ir kas svar
biausia, tai pristatė -net 70,000

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 16 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

1 S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue . , Phone Yards 1188

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
! YARd&.U41-«rl742 <

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidenci

Hyde Park 67J

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 ikj 3/pO;Jjidtu. f iki 8 vak.

Tet. Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvrick 0597

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

DR. VAITUSH, OPT. 
. LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. r . ■ ■. ■
mokyklos vaikus, Kreivos akys ati 
taisomos 
Nedėlioj
Daugely 

mos

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JJ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner’s 
Bitter Vyną”.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku- 
mij ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams, Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
• Seredoj pagal sutarti.

Etiopijoje dar tebeviešpatau
ją naturališkas ūkis, ir kiek
viena šeima pagamina beveik 
viską, kas jai reikalinga. Pra
monė visai menka. Pastaruoju 
laiku ji dar labiau susmuko, 
nes iš Europos ir Japonijos 
įvežama pigus dirbiniai. Nors 
Etiopiją turi didelių gamtos 
turtų, o vis. dėlto ji yra 'vienas 
iš labiausia atsilikusių kraštų.

Mineraliniai Etiopijos turtai 
daugiausia ir vilioja Europos 
valstybes. Imperialistiški kraš
tai jau seniai stengėsi gauti vi
sokių koncesijų. Ko geruoju 
negąyo, tai bando jėga pasiim
ti. Pavyzdžiui, dabar taip daro 
italai.

Prieš kiek laiko Etiopijoje 
buvo surasti naftos šaltiniai. 
Tuoj Amerikos ir Anglijos ka
pitalistai šoko gauti koncesijų. 
Imperatorius ilgai svyravo. Ir 
tai išėjo jp nenaudai. Koncesi
jas jis sutiko duoti tuo metu; 
kada nesusipratimai su italais 
paąidąrė labai rimti. Koncesi- 
ninkai nespėjo įsitvirtinti. Pa
galiau, kada prasidėjo, karas, 
jie ir savo koncesijų turėjo iš
sižadėti. —N*

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų. 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 do pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

dažnai skiria didelius 
plotus, kurie priklauso 
Pastarieji gautas/žemįs 
na mažesniems feodalams. Fe- 
odališkų laiptų pačioje apačio
je yra valstiečiai, iš kurių, kaip 
sakoma, ponai lupa devynis 
Mailius. Iš jų yrą renkami vi- 
ąokįe natūraliai ir pinigiŠki 
mokesčiai.

ypatingą baudžiavos 
sudaro

Tam tikslui bus vartojama 
net daugiaus kaip tūkstantis 
akrų žemės nuo Flushing Bay 
iki Kew Gardens, Long Islande. 
Jau buvo nutarta, kad Ši pa
roda paminės 150 m. sukaktu
ves pilno įsteigimo Suv. Valsti
jų valdžios, kada Jurgis Wa- 
shingtonas sudėjo pirmo pre
zidento priesaiką. Paroda pra
sidės balandžio mėn. 1939 m. ir 
tęsis per aštuonioliką mėnesių.

Komitetas, kuris susideda iš 
žymiausių piliečių, pranešė, kad 
įdėtas kapitalas pasieks net 
$40,000,000, ir kad šita paroda 
žymiai prisidės prie industrinio 
atstatymo ne tik New Yorke, 
bet ir visos šalies. Federalė, 
valstijos ir miesto valdžios pa- 
žądėjo temti šitą parodą. '

Miesto prisidėjimas susideda 
iš paskyrimo žemės nemoka
mai. Tą žemę apdailins ir * pri
rengs parodai. Įtrumpą laiką 
bus inkorporuota kompanija, 
kuri be pelno apsiims vesti pa-i 
rodą. Jeigu pasiliktų pelno nuo 
parodos, kaip atsitiko Chica
goje, tai pinigai bus paskirti 
šelpimo tikslams, kaip ir ten 
buvo daroma.

Kadangi New Yorkas yrą 
pirma stotis atvykstantiems iš 
Europos, tai galima tikėtis, 
kad pulkai žmonių ir iš ten at
vyks. Labai tinkamas atsitiki
mas, kad paroda bus laikyta 
1939 m., ir kad laikyta New 
Yorko mieste, nes New Yorko 
mieste federalė ” yąldži 
pirmą’ konstitucini™posėdį ■ ir 
per jos pirmą metą New Yor
kas buvo šalies sostinė.

Pirma šios šalies paroda bu
vo laikyta Crystal Palace New 
Yorke 1853 m., ir nuo to laiko

formą 
hebar” sistema,' kuri 

yrą praktikuojama valstybės 
pakraščiuose. Būtent tose vie
tose, kame negyvena etiopai. 
Ta sįątema pririša valstiečius 
ir jų šeimas prie visokių valdi
ninkų, pradedant gubernato
riais ir baigiant kareiviais. 
Valstiečiai gyvena savo žemė
je, bet jie priversti yra teikti 
pilną patarnavimą savo po
nams: parūpinti butą, maistą 
ir net drabužius. Juo didesnis 
valdininkas, juo daugiau jis tu
ri valstiečių.. Pavyzdžiui, guber
natoriaus padėjėjo išlaikymu 
rupihąsi 200 ar net 300 vals
tiečių. Tuo tarpu paprastam 
kareiviui skiriamą du ar trys 
valstiečiai. Ta feodališkos eks
ploatacijos forma yra labai 
sunJd. Be to, reikia dąr pridur
ti* jog Etiopijoje dar nėra ga
lutinai panaikinta vergija. Tie
sa, paskutiniais keliais metais 
buvo išleisti keli patvarkymai, 
"kurie draudžia vergais vesti 
prekybą ir vergų Vaikus išlais
vina. Tačiau esatį tie j i vergai 
pasilieka vergais tol, kol gy
vena jų šeimininkas.

žemės ūkis ir gamtos 
turtai

: Etiopijos žemės ūkis yra la
bai primityviškas. O vis dėlto 
kai kuriosę vietose per metus 
'gaunamą dų A trys derliai. Iš 
to galimą spręsti » apie žemės 
derlingumą. • Daugiausia yra 
kultivuojami grudai, kava, 
medvilnė ir cukraus nendrė. 
Nemaža kavos yra eksportuo
jama i užsienį.

Gyvulinkystė Etiopijoje yra 
pusėtinai išsivysčiusi. Augina
ma vyriausia raguočiai, ožkos 
ir- avys. Arklių labai maža tė
ra. Susisiekimui ir žemės dar
bams naudojama mulai ir asi
lai, o dykumose — kupranuga- 

’riai. Nors gyvulių ir daug yra, 
bet jų eksportas visai menkas.

A. PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

WFederal Savi ngs 9|and LOAN AStOęiATION 
JpRįpj. OF CHICAGO

Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government įstaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.60. 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679 
JUSTIN MACKIE\VICH, Prezidentas.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marųuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

KI. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halpted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras

Tel. Deąrborn 3984 
RczidcDci ja 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

S. C. Lachavicz- 
Sunus 

ATIDARĖ 
Naujų Laidotuvėms 

Koplyčia 
ROSELANDE 

Pątarnaująm dieną ir 
.j, j .naktį.
Tek PULLMAN 1270 
•arbaJcANAL 2515 

42-44 Ėast 108th St.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Špecialė atyda atkreipiama į
* -. . --- - - . Valandos nuo 10 iki 8 v 

nuo 10 iki 12.
atsitikimų" akys atitaiso- 

be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Etiopijos žemės plotas suda
ro 1,150,000 ketvirtainiškų ki
lometrų. Apie vieną trečdalį vi
sos teritorijos sudaro dykumos 
ir Stepai, kame nėra vandens. 
Vakarinė dalis yra milžiniška 
ištisinė plokštakalng. Upes, ku
rios iš čia išteka, bėga į ang
lų valdomą Sudaną ir Egiptą. 
Vakarinė plokštakalnės dalis 
pasižymi nepaprastai derlinga 
žeme.

Stambiosios Europos valsty
bės pasirūpino visiškai atkirsti 
Etiopiją nuo juros. Ją apsupą 
trijų valstybių kolonijos, — 
Anglijos, Franci jos ir Italijos. 
Iš vakarų ir rytvakarių ją at
skiria nuo juros siaura žemės 
juosta, kuri priklauso italams. 
Paskui seka anglų ir prancūzų 
kolonijos, žodžiu, Etiopija 
įgrūsta lyg i kokį butelj.

Gyventojai
Gyventojų Etiopija priskaito 

ligi dvylikos milijonų. Didžiau
sią grupę sudaro etiopai, kurių 
yra apie penki milijonai. Pas
kui seka galasai, o pakraščiuo
se gyvena danakiečiai, šanka- 
lai ir t. t.

Visi etiopai vartoja ameharų 
kalbą. Tai valstybinė kalba, 
kuria susikalba ir daugelis kitų 
tautybių žmonės. Svetimšalių 
Etiopijoje gyvena tik apie peh- 
ki ar šeši tūkstančiai.

Didžiausias miestas ir Etio
pijos sostinė yra Addis—Abe; 
ba (“Naujas žiedas’’),. Gyven
tojų turi 100 tūkstančių su 
viršum. Paskui seka Harrar su 
40 tūkstančių gyventojų, Dire 
Daue ir kiti. Bendrai Etiopijos 
miestai yra labai menki ii grei
čiau panašus į didelius kaimus.

V aidžios forina i ri * ’ *
feodalizmas

Etiopija yra centralizuota 
monarchija. Nominališkąi ka
ralius yra absoliutus valdovas, 
bet faktinai jo galią žyipiai ap
riboja galingi feodalai, ku
riems priklauso dideli žemės 
plotai. Imperatoriams Feodorui 
II ir Menelikui II pasisekė su
jungti Etiopijos kunigaikštys
tes į daiktą ir sudaryti imperi
ją. Bet jie negalėjo įveikti aris
tokratiškų feodalų bei panai
kinti jų privilegijas. Ęąts im
peratorius yra stambiausias že
mės valdytojas ir galingiausias 
feodalas. Jis yra “karalių ka
ralius’’ (negus negesti).

Feodališkai sistemai pagrin
dą sudaro koptų bažnyčia, ku
riai priklauso ne tik dideli že
mes plotai, bet ir baudžiaunin
kai. Dvasininkai valdę apie vie
ną trečdalj visos žemės.

Konstitucija
Provincijoms valdyti impera

torius skiria savo vietininkus 
arba gubernatorius, kurie daž
niausia yra stambus feodalai. 
Kiekvienas gubernatorius yra 
vyriausias savo provincijos ka
ro vadas (ras).

Birželio 16 d. 1931 m. buvo 
paskelbta Etiopijos konstitu
cija, kuri aiškiai nusako, kad 
monarchiška santvarka turi pa* 
silikti ant visados. Pagal kon
stituciją turi būti sudarytą 
senatas ir atstovų butas. Kiek
vienas jų turi, po 56 atstovus. 
Senato atstovųą skirią ūppera- 
torius, o atstovų buto nacius 
renka visokie valdininkai. Pir
mas Etiopijos parlamentas bu
vo sušauktas lapkričio 3 d. 
1931 m. Faktiškai jis jokios 
rolės nevaidina.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
1 . Room 737 /

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

- Gyv.. vieta^6733 Crandon- Avė.
*namų Tel. Hyde Park 3395 ‘

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Cicero 5927

J. LIULEVIČIŲS .
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS |

Laidotuvių Sųlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 L
5340 So. Kedzie Avenue

- lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
...„t-..'..'.'. .... - ......-. Physical Therapy

and Midwife 
6630 S. Westem 

I Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
»imdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
dUQdu massage 
eleetrie t r e a t- 
'nent ir magne- 

mĮ, tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G UGI S

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Deąrborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310.

pagal sutarties.
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Pirmadienis, lapk. 18, 1935

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje “Sargai” pasitraukti iš senato

NAUJIENOS, Chicago, III
"■■■■*■........ .. ..................... ' .. .............. ...........■

sų “šleifui”,# ar tas viskas yra 
daroma su jų žinia?. Neabe
joju, kad tas reikalas į trum
pą laiką paaiškės iš Bagočiaus 
ir Mato pusės.

Pažiūrėkim kaip tas “VKK.” 
! klasifikuoja • s »vc “siestą” ir 
‘opoziciją: B.tgočius statomas

IŠ LIETUVOS
Lapkr. 5 d. 1935 m. iš New jorganiazcija, ir visų musų par

tijų nariai yra Susivienijimo 
nariais, 
Taryba 
tai yra 

Labai 
džiai, bet gaila, kad jie taįp;siais komplimentais; Strimaitis 
yra veidmainiški, kaip ir tas1 
jūsų visas “VKK” veidmainiš
kas.

Yorko buvo pasiųsti laiškai į 
visus SLA. kiAipų sekretorius 
per kokį tai “Vyriausį Koalici
nį Komitetą”. Savo laiške tas 
“komitetas” siūlo savoštiką 

SLA. Pild. Tapybai 
Nebūtų nieko stebėti- 
kas ką į kokią vietą 

nereikėtų į tai kreipti 
Bet tame

rinkti.
no, jei 
stato;
mažiausios domės.
laiške yra atakuojami ir juo
domis spalvomis tepliojami kiti 
asmenys. Jau čia negalima nu
tylėti, kad tiems ponams ne
atsakius į jų žioplo turinio laiš
ką, kuris patsai save sukom
promituoja.

Pradžioj laiško “VKK” sako: 
“Susivienijimas yra bepartyvė

todėl ir sekama Pild. 
turi būti visų partijų, 
koalicinė”.
puikiai skamba tie 2 >- j prezidento vietą su aukščiau-

staitoma j vice-prezidento vietą 
su “veterano” titulu. Strimai- 

Kalbanf apie koalicinės čio oponentas štai kaip kompli- 
Susivienijimo Valdybos išrin- mentuojamas:
kimą, bet ką jus kišate į tą Mažuknai, nes tai užsispyrėlis

Mes priešingi

tai yra koalicine”. Kalbat apie 
koal’ciją, bet bijote kitų parti
jų žmonių įsileisti. Tai kokią , . 
koairn, jt. g.in« „m™. LIETUVOJE RASTI

DU DIDELI LOBIAI

valdybą ir koksai tas jūsų “slei- 
tas”? Visas jūsų “šleifas” yra 
vienos srovės ir pakraipų žmo
nės. Tiesa, su kokiais ten žiop- 
liškais išrokavimais pridedant į 
savo “sleitą” Bagočių ir Matą, 
čia priseina abejoti, ar Bago- 
čius su Matu pritaria tam ju-

Chrysler Automobiliu Galva Parodoje

neapsišvietęs partizantas.” Ar 
tai tiek tos “apšviestos” galvos 
tegalėjo išgalvoti apie Mažuk- 
ną? Prašyčiau “VKK.” paaiš
kinti, kada, dėl ko ir kokiais 
reikalais buvo daromi Mažuk- 
nos užsispyrimai, — gal butų 
tai naudinga ir kitiems žinoti.“ 
Apie kitų apšvietą nesate kom- 
petentiški spręsti, kitų apš'vie- 
tos negalite spręsti pagal sa-

Walter P. Chrysler, Chrysler Motors 
kyti automobilių parodoje, kuri atsidaro 
skerdyklų amfiteatre. Jis (dešinėj) kalba 
York o auto parodoje. Apatinis paveikslas 
mouth modeli.

galva, žada atsilan- 
šiandien Chicagos 
su pardavėju New 
parodo naują Ply-

; i,

Ruimingas, gražiai įrengtas yra Chevrolet, 1936 metų au
tomobilio vidus, kaip parodo paveikslas. Chevrolet gamina dvie
jų rųšių automobilius, Standard ir Master De Luxe.

Toliau: ‘“Priešingi šalnai, nes 
tai nieko lietuviams neveikęs, 
saumylis advokatėlis, buvęs 
garsaus Romano ‘Lašinių Ben
drovės’ vice-prezidentas ir me- 
nadžerius.” šalna advokatas ir 
mokės save apginti, bet dėl 
“VKK.” štai ką turiu pasakyti: 
Jus kalbat apie kitų griekus, 
bet kaip yra su tais jūsų sta
tomais kandidatais į SLA. val
dybą, kurių yra net, keletas 
tos. garsiosios Atstatymo Ben
drovės direktoriai ir viršinin
kai ir kurie taip “sumaningai” 
tą bendrovę tvarkydami jau 
gieda “amžiną atilsį”. Tie jūsų 
“sumaningi” žmonės negalėjo 
sušaukti šėrininkų susirinkimo, 
kad išdavus atskaitą. Ar nepa
galvojote kada apie tuos žmo
nes, kurie dėjo, savo sunkiai 
uždirbtus centus ir dolerius į 
tą ,bendrovę dėl lietuvių gero
vės. Ar nepagalvojote api.e tuos 
asmenis, kurie visą tą nugyve
no gal būt tiktai dėl savo 
išroka virpu. Nę vienas iš tų šė
rininkų yra prispaustas dabar
tinių sunkių laikų, ne vienam 
tie centai butų labai reikalingi. 
Jie žino, kad jų jau neatgaus, 
nes tie sudėti doleriai nuėjo į 
tokias vietas, kur jie dėdami 
tuos dolerius netikėjo.

Tai 'vienas taškas jūsų “ge
rųjų”. O kur kitos garsiosios 
bendrovės, kdrios jau sehiai 
nuėjo į kapus? Palikite kitų 
“griekus” skaityti tiems, kurių 
dar sąžinės ir rankos nesutep
tos, o jus pažiūrėkite nors ret
karčiais į veidrodį ir bandyki
te save pažinti...

Į sekretoriaus vietą stato 
Jurgeliutę ir Viniką su titulu 
“geri”. Į iždininkus statomas 
Trečiokas su “bankieriaus” ti
tulu. Prieš Gugi nieko blogo 
negali surasti, beta. “Gugiui 
jau užteko, o kita jam pertoli 
važinėti.”

Kam ta veidmainiška simpa
tija? Gugis jos nereikalauja. O 
kaip bus su jūsų statomu kan
didatu iš Chicagos? Jei jis bus 
išrinktas, ar tada Chicaga ar
čiau prisitrauks prie New Yor- 
ko, ar New Yorkas prie Chica
gos ? Tą gal galėtų tiktai iš
aiškinti garsiųjų bendrovių 
sekretoriai su savotiškos rųšies 
“matematika”, su kuria skait- 
liavo bendrovių dolerius...

Toliau: “Lopatai esam griež
tai priešingi: jis yra klerikalų 
žmogus.” Ar jau pamiršote 
penktą savo laiško eilutę: “Pil. 
Taryba turi būti visų partijų,

Į Dr. Kvotėjus statomas Dr. 
Graičunas su i 
kime jį jo 65 metų amžius...” 
Ar Cai tokį pagerbimą galima 
surasti musų pasenusioms vei
kėjams, apkraudami juos sun
kiais organizacijų darbais?

Į iždo glob. statomi Paulau
skai ir Matas kaipo “visų ger
biami”. “Mikužiutei priešingi, 
nes ji kraštutiniai partyviška, 
nepatyrusi jaunuolė...” Visur 
kalbama, rašoma į laikraščius, 
varoma visokius agitatyviškus 
vajds, kad tiktai pritraukus 
musų jaunuolius į lietuvių or
ganizacijas, kad ateityje pave
dus jų vadovybei. Su tokiu sun
kumu pavyksta vieną kitą pri
sitraukti jaunuolį. Iš tų atėju
sių jaunuolių į musų organiza
cijas arti visi yra mokyti, iš
lavinti jaunuoliai, bet štai at
siranda keletas demagogų, ku
rie meta savo neapykantos 
veidmainiško silpnumo purvą 
į tų jaunuolių veidus. Nevadin
kite kitų nepatyrusiais, nes 
pas jumis pačius nėra patyri
mo į gerąją pusę. Pasiųstieji 
jūsų laiškai visiems SLA kuo
pų sekretoriams parodo jūsų 
visus silpnumus ir kiek esate 
saumyliai. Matyti, patys sau 
negalite pagelbėti, tad kalbant 
apie koaliciją ir tuo ęačiu me
tu šmeižiate ir purvinate kitų 
žmonių nusistatymus bei parti
jas.

Jei kam rupi organizacijų 
gerovė, tai tam nėra reikalo 
slapstytis, — jis gali kalbėti 
apte organizacijos reikalus be 
šmeižtų ir viešai.

Prastoj vietoj stovėdamas, 
neatakuok kitų, nes ataka baig
sis pralaimėjimu.

“J. K. Mazuknja.

Apie užkastus lobius įvairio
se Lietuvos vietose yra daug 

: gražių pasakojimų. Bet pasi
rodo, kad tie pasakojimai nė
ra prasimanyti. Metai iš me
tų pasitaiko, kad darbininkai 
bedirbdami laukuose, užtinka
pinigų krūvas. Beveik visi to
kie laukuose randami lobiai 
turi reikšmės mokslui. Iš pi
nigų galima nuspėti su kuo se
novėje palaikyta musų protė
vių santykiai ir t.t.

šiais metais lobių Lietuvoje 
rasti taip pat pasitaikė. Pir
masis didelis lobis buvo užtik
tas spalių 8 dieną ant Nemu
no kranto ties Balbieriškiu, čia 
nuo senų laikų buvo imamas 
žvyras keliams taisyti. Ėmė 
žvyro ir Balbieriškio gyvento
jas Karpavičius. Bekasdamas 
žemę, jis pastebėjo kyšantį iš 
jos puodą. Paėmęs jį nustebo. 
Iš puodo išbiro krūva pinigų. 
Daugumas tų pinigų turi pa
rašus: “karol II. D. G. Hisp. 
Et. India Rėx 1668”. Iš to 
sprendžiama, kad jie yra ispa
niški. Sprendimą patvirtina ir 
aiškiai įžiūrimas vienoje pu
sėje senosios Ispanijos valsty
binis ženklas. Dalis rastų pi
nigų yra sidabriniai 
variniai.

Iš kur čia atsirado 
kų pinigų puodas, 
sunku. Vietos gyventojai kal-

Garsus Nebraskos senato
rius, George Norris, 74 metų, 
kuris žada pasitraukti iš sena
to ir užleisti savo vietą jaunes
niam. Jis išbuvo politinėje dir
voje 32 metus.

ba, kad apylinkėje be ispaniš
kų pinigų, dažnai randama dar 
austriškų ir prancūziškų, bet 
pavieniui, o ne dideliais kie- 

* I kiais. Spėjama, kad visi tie pi
nigai bus išmėtyti Napoleono 
armijos karių, kurie 1812 m. 
traukė kariauti į Rusiją. Tuo 
pačiu budu Nemuno pakrantė-

ir dalis

ispaniš- 
pasakyti

PAIN-E.X,PELLER
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je yra atsiradęs gal ir Karpa
vičiaus rastasis lobis, nes Na
poleono armijoje buvo daug ii 
ispanų.

Antras gana gausus
surastas spalių 17 dieną 
tuvėnų dvaro laukuose, 
bininkai, ardami lauką, 
molinį, bonkos pavydalo,
Pabandę pakelti — nustebo. 
Indas pasirodė gana sunkus 
Trinktelėję indą akmenimi, dar 
labiau* -nustebo, nes iš jo pa
biro šimtai nedidelių sidabri
nių monetų. Apžiurėjus jas, 
pastebėtas kai kuriose parašas 
“Rex Joon” ir 1600 m. data.

Be šių stambių lobių, buvo 
rasta šiemet visa eilė’ ir ma
žesnių, bei pavienių monetų. 
Tie lobiai ir visos kilos mone
tos teko valstybės archeologi 
jos komisijai, kuri rūpinasi 
Lietuvos senovės tyrimu ir se
novės paminklų apsauga.

Tsb.

Garsinkitės [Naujienose

VISI SERGANTI ŽMONĖS GALI 
GAUTI DYKAI ŽOLIŲ 

GYDUOLES
ir $3 Egzaminaciją ir pertikri
nantį Elektrišką Treatmentą už $1 
Chicago’s only Herbai Electric 

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
Dr. SCHYMAN, Vedėjas 
1869 N. Damen Avė.

Sutaupykite SCjj 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS
Skelbimai Naujienose 
duoda naudį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

■■ ’v į<

Nuo Muskulų Gėlimo ic 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

B palengvinimą_______j

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.—

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

SVETAINĖ UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

BLUE FLAME OIL BURNER DABAR 
galite gauti taip pigiai kaip $15.50

Pilnai išrengti ir įsodinti į jūsų pečių. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsilankykite ir pamatykite.

HALSTED AUTO REPAIR
1831 SO. HALSTED ST.

Atdara nuo 8:30 ryto iki 10:30 vai. vak. '

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas. 

Lengvais išmokėjimais.STANDARD ŠTOKE FIXTURE CO
644-648 W. Madison St. Monroe 5066.

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339

' ' * \ ' 1

Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, subatos ir nedėlios vakarais.
PĖTNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.

Subatos vakarais ‘‘BANK NIGHT”—-$5.00 cash prizais .laimėjusiems. 
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios. rųšies gėrimai. Ma
lonūs patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —BILL THOMAS.

JOHN l’.EWALD
LOANS and INSURANCE

m t Pirmo Morgičio,Jeigu reikalauji pinigų 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, e te., atsi

840 West 33rd Street
TELEFONAS

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

YARds 2790 arba 2791

') Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbta typevriter’į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

—UŽ $3 I MĖNESI—
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo į naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
A U TYPEWR1TERX O 1 ZTlIS. COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise.
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Užsakymo kainai
Chicago je —- paštu:

Metams .........__ ___ —-
Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija-------------------3c
Savaitei 18c
Mėnesiui _ ___________ ....__ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

$8.00
- 4.00
» 2.00

1.50
- .75

Suhscrlption Rates:
per year in Canada 
per year outside of Chicago
per year in Chicago

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

Entered as Second Glass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

|5.00
2.75
1.50
1.00

.75

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

Metams ...—— 
Pusei metų ___

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

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.

KAS KALTAS DĖL DEPRESIJOS?

sistema,

I"........................ .. i 1 I

Vieną ir, gal būt, patį stambiausią, depresijos kal
tininką tik-ką nurodė senosios republikonų gvardijos 
vadas Herbert Hoover.

Kalbėdamas vienos organizacijos bankiete New 
Yorke, pereitą šeštadienį, buv. Jungtinių Valstijų pre
zidentas pareiškė, kad ekonominę katastrofą šiai šaliai 
užtraukė bankininkų klaidos, padarytos dar prieš jo 
administracijos pradžią (Hooveris pasidarė prezidentas 
1931 m.), t. y. prezidento Coolidge’o laikais.

Klaida buvusi ta, kad Federalinė Rezervo
susitarusi su kitų šalių didžiaisiais bankais, praplėtė 
bankų kreditą. Bankai tuomet pradėjo duoti didesnes 
paskolas ir lengvesnėmis sąlygomis. Įvyko kredito in
fliacija, kuri, anot Hoover’io, iššaukė beprotiškiausią 
spekuliaciją. Pagalios, tas burbulas 1929 metais sprogo.

"Nė vienas žmogus”, sako buv. prezidentas, 
negalėjo įsivaizduoti, kad tiek nelaimių ir tragedi
jų galėjo glūdėti tokiame nežymiame dalyke, kaip 
bankinio kredito infliacija. Ji atnešė badą į milio- 
nus namų. Ji sunaikino milionų šeimų sutaupąs.” 
Tuo bankų kredito praplėtimu Federalinis Rezer

vas (sistema, kontroliuojanti bankinį biznį) norėjo iš
gelbėti nuo katastrofos Europą, kurios finansai buvo 
pašliję. Bet Europa vistiek neišvengė katastrofos, tik 
Amerika, begelbėdama ją, pati suklupo.

Bet finansieriai, per kurių kaltę milionus žmonių 
ištiko badas ir vargas, dabar kelia didžiausią triukš
mą, kada valdžia bando uždėti kontrolę jų bizniui. Jie 
reikalauja, kad į jų biznį niekas nesikištų. Mat, nežiu-* 
rint finansinio kracho ir penkerių metų depresijos, 
jiems badauti nereikia.

remontavimui Susiv. jau iš
leido dideles sumas pinigų ir 
dar galo nematyti. Nuosavy
bės tvarkymas pavestas Wil- 
kes Barre reatltoriui Frank 
G. Reckus. Negaliu neišreikš
ti nusistebėjimo, kad brol. 
Kamarauskas, senas SLA; 
veikėjas, kurį organizacija 
pagerbė per ilgą laiką jš-’ 
rinkdama Vice Prezidentu,, 
rado reikalingu primesti sa
vo namus Susivienijimui su 
didele organizacijai numaitor 
ma skriauda.”
Tai žodžiai paimti iš oficialio 

raporto, kurį patiekė Pild. Ta
rybai' prezidentas F. J. Bago- 
čius ir kurį Taryba vienbalsiai 
užgyrė.

Tas “senas veikėjas”, pasiro
do, ne tik primetė Susivieniji
mui savo apleistą namą už 
$8,000 paskolos, bet da ir už
krovė Susivienijimui nemokė
tas namo taksas!

Tuo gi tarpu Kamarauskas 
nėra koks nors bedarbis dar
bininkas. Jisai visą laiką turė
jo darbą, kaipo vertėjas, prie 
teismų ir gaudavo kitokių įplau
kų (rodos, iš saliuno). Girdėt, 
kad jisai dar turi ir daugiau 
nuosavybių kituose aplinkiniuo
se miesteliuose. SLA. nariams 
butų įdomu patirti, kas reko
mendavo duoti jam tą paskolą 
ir kas darė “appraisement’ą” 
(apkainavimą) jo suklerusio 
namo, ant kurio buvo pasko
linta aštuoni tūkstančiai dole
rių. Ir kas peržiurėjo tos nuo
savybės popieras ?

DIDELIS NUOSTOLIS SU 
“VIENYBĖS” “LAUŽU”

"PASAULIO GĖDA”

Italijos diktatorius Mussolini paskelbė, kad šian
die yra "pasaulio gėdos” diena, nes šiandie įeina galion 
Tautų Sąjungos sankcijos (bausmės) prieš Italiją. Fa
šistų viršila mano sugėdinsiąs penkiasdešimts su vir
šum valstybių, kuries nori sulaikyti jo smurto žygius 
Afrikoje.

Bet yra gėda užpulti, o ne stabdyti užpuolimą. Kai 
ateities istorikai rašys šių dienų pasaulio istoriją, tai 
jie stebėsis, kad pasaulis toleravo tokį šašą' ant savo 
kūno, kaip fašizmas.

Apžvalga
• ■ ------------------------------------------------

BALSAI IR ATSTOVAI

Britanijos parlamento rinki
muose, kurie įvyko pereitą 
ketvirtadienį, valdžios blokas 
(konservatoriai ir jų talkinin
kai) gavo 11,600,000 balsų, o 
opozicijos partijos (darbiečiai 
ir k.) — 10,037,000. Tuo budu 
iš 21,637,000 visų paduotų bal
sų valdžia gavo tik 1,563,000 
balsų daugiau, kas sudaro ne
pilnai 8 nuošimčių daugumą.

Bet atstovų valdžios blokui 
teko 421, tuo tarpu kai opozi
cijai — tik 179 atstovai!

Tai rezultatas majoriteto si
stemos rinkimuose. Jeigu at
stovai tarp partijų butų pada- 

. linti propcrcionaliai skaičiams 
balsų, paduotų už jas, tai val
džiai tektų kokie 324 vigtų 
parlamente, o opozicijai *.— 
276. (Penkiolika atstovų da 
yra neišrinkta.) Gi dabar 
džia turės daugiau kaip 
trečdaliu.

Darbo partija pravedė
atstovus, laimėdama 96 naujas 
vietas ir daugiau negu padvi
gubindama savo atstovybę par
lamente. Liberalai — 20. Bet.

jie yra suskilę: 16‘ atstovų pri
klauso “reguliariems” libera
lams (kurių vadas yra Samuel) 
ir 4 “nepriklausomiems” (t. y. 
Lloyd George’o frakcijai).

Tarp išrinktų atstovų mini
ma ir vienas komunistas. Ji
sai, tur būt, praėjo su pagelba 
“nepriklausomųjų” darbiečių, 
nes savo jėgomis komunistai 
iki šiol nestengdavo pravesti 
nė vieno atstovo į parlamentą.

KAIP ‘'GERI TAUTIEČIAI” 
NUSKRIAUDĖ SLA.

ant

val
du

153

SLA. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo protokole, kuris 
telpa “Tėvynėje”, randame įdo
mių žinių apie p. Viktoro Ka
marausko ir “Vienybės” mort- 
gaČius, gautus iš Susivienijimo. 
Apie Kamarausko namą,
kurio Susivienijimas buvo da
vęs paskolą, pranešama taip:

“Viktoro Kamarausko mort- 
gičjus, ant nuosavybės 177— 
179 Zerbey Avė., Edwards- 
ville, Pa., buvo pavestas for- 
klozuoti adv. Lopaitto,' su 
kuriuo pasitarus prieita prie 
išvados, kad sutaupymui Su
sivienijimui kąštų, priįmti 
nuo Kamarausko ‘deedą’. 
Mortgičius buvo sumoję 
$8,000.00. Taksai nemokėti, 
budiftKa^jįąpJeiati. Budinky

V

Jsjdėmetinąs yra dalykas, kad namą, kurį ji naudojo per pus- 
rii^mas prieš dabartinės Pild. antros dešimties metų, nemo- 
Tarybos vadus — prez. Bago- kėdąma randos ir nuošimčių.Tarybos vadus — ‘ 
čių ir iždininką G'ugį — prasi
dėjo pirmiausia iŠ “Vienybės” 
ir artimų jom? klikų. Ten pra
dėta pirmiausia kepti ir “tau
tiškų” kandidatų sąrašai. Jau 
viduryje vasaros “Vienybė” 
buyo paskelbusi savo kandida
tų “šleifą” su'Strumskiu prie
šakyje.

Iš kur pas juos tas “pasi
šventimas” Susivienijimui, — 
juo labiau, kad “Vienybės” re
daktorius iki paskutinių dienų 
nebuvo ne( SLA. narys? Aišku, 
iš kur. Senoji “Vienybės” ben
drovę nusipirko SLA. pinigais

Dabar SLĄ. ketina tą namą re
montuoti, įdėdamas 20 ai* 30 
tūkstančių dolerių. Taigi “vie- 
nybininkams” seilė varva ir jie 
“skymuoja”, kai tik Susivieni
jimas sukiš savo pinigus į re
montą, vėl perimti namą į sa- 
yo rankas. Tam, žinoma, reikia 
gerų draugų Pild. Taryboje.

' Ve dėlko tie ponai taip ne
riasi iŠ kailio, bandydami pra
vesti savo sėbrus į SLA. vir
šininkus. Visi (tie ‘“tautiški” 
obalsiai,. kuriais jie dumia akis 
SLA. nariams, tai tik “raketie- 
rių” demagogija.

ETHIOPIJOS VALDOVĄ LAIKO SUKAUSTYTĄ 
AUKSINĖMIS GRANDINĖMIS

Kita, dar didesnė, SLA. bėda 
tai “Vienybės” namas, kuris 
Susivienijimui buvo primestas 
už $25,000 paskolą, užvilktus 
nuošimčius ir taksas.

Kaip žinoma, “geri tėvinai- 
niai” iš Vienybės bendrovės, 
iškaulino iš SLA. $^$,000 pa
skolą, pasižadėdami numpkėti 
ją laipsniškai, ir savo kontrak
to nepildė, nors tada dar buvo 
geroves laikai- Užvilkę metinius 
mokėjimus, užvilkę nuošimčius 
už paskolą ir taksas, jię užkrp-' 
ve Susivienijimui ant pečių sta- 
vo “propertę” ir paskui perėję 
per bankrutą, jię vėl ją pasi- 
randavojo iš Susivienijimo sa
vo bizniuf.

Dabar pasirodo, kad tas “Vie
nybės” namas, į. kurį SLA. įki
šo apie $30,000 (įskaitant ne
mokėtus nuošimčius ir užvilk
tas taksas), yra tikras laužas. 
Jo sutaisymui gal teks išleisti 
dar 20 ar 30 tūkstančių dole
rių !

Prezidento raporte, kuris bu
vo pateiktas paskutiniam Pild. 
Tarybos suvažiavimui, skaito
me: j / ;

“ ‘Vienybės’ buvusio namo 
remonto klausimas pavestas 
Sekretoriui Dr. Vinikui ir 
man, nėra baigtas. Nuosavy- 
vė yra, paprastai sakant, tik
ras laužas ir jos sutvarky
mui ir padarymui tinkama 
dabartiniame Jaike, reiks nuo 
$20,000.000 iki $30,000.00. 
Dr. Vinikas ir aš praleidom 
daug laiko padėties ir reikalo 
tyrinėjimui ir kaip jis,, taip 
ir aš, gavom architektų pro
jektus, bųdavotpjų pasiūly
mus ir numatomų randau- 
ninkų reikalavimus bei pata
rimus. Padėtis vienok yra 
taip rimta, kad mudu nesi- 
jautėm esą kompetentiški, 
dar sykį nepasitarę su visa 
Pild. Taryba, imtis žinksnių, 
ir todėl dalykas bus pateik
tas P. T. apsvarstymui ir 

y galutinų instrukcijų davi
mui. Laukti ilgiau negalima, 
nes kasdien Susiv. (turi ne
pakeliamus nuostolius.’* 
Tai Šitaip “pasitarnavo” Su

sivienijimui tie “patriotiški 
tautiečiai”, kurie rėkia, kaip 
.už liežuvip pakarti, ąpie^ “rau
donąjį pavojų” Susivienijimui 
ir daro “skymug” šią orgahi- 
zacij^ paimti j “tąiM(k<^i-

Karas Ir Gyventojų 
Prieaugis

. ■ ' . f . "j . .. I|įl i II   įi.NI

Demografija, t. y. gyvento
jų judėjimo skaičių tyrimas 
ima yis labiau dominti ir pla
čiąją publiką. Ekonominiai sun
kumai, nedarbas, įvairios tarp
tautinės varžytynes, kur skai
čiaus argumentas lošia pirma
eilį vaidmenį, ginkluotų susirė
mimų pavojus dabar visų dis
kutuojami. Įdomu tad arčiau 
sustoti ties kai kuriomis gy
ventojų judėjimo problemomis, 
pagvildenti ypač gyventojų 
daugėjimo priežastis ir jo pa
sekmes.

Per 20 pastarųjų metų pri
rašyta demografijos klausimais 
nemaža knygų ir surengta ei
lė Kongresų. Nesenai vienas jų 
yra įvykęs Berlyne. Tų visų 
darbų įvertinimą ir santrauką 
mėgina duoti Paryžiaus Socia
linių mokslų instituto prof. 
Bouthoul savo labai išsamiau 
ir įdomiam veikale: La popp- 
Įation dans le monde (pasau
lio gyventojai).

Pats įdomiausias klausimas, 
kurį autorius nagrinėja, šiuo 
metu — tai demografijos ir 
karo santykiai. >

Iki praeito ąjnžiaUs pradžios 
vyravo pažiūra, kad po karų 
seka ypatingai didelis gimimų 
skaičius. Tą pažiūrą tvirtino ir 
faktai. Tarytum pati gamta 
stengėsi kuo greičiausiai užpil
dyti atsiradusias po ginkluotų 
konfliktų spragas. Po karo

imdavo

visai neapsi-

spragas, 
gyventojų skaičius 
staigiai augti.

, Toji taisyklė pirmąkart 
pasitvirtina po Napoleono 
rų. Iš pradžių, pirmaisiais 
revoliucijos metais, kai vaistyk 
bės gyvenimas įėjo, į kiek nor
malesnes vėžes, gimimai buvo 
pradėję taisyklingai didėti. Ta
čiau pačiame Imperijos žydėji
me,, 1805 m., pirmą kartą 
Prancūzijoje gimimų skaičius 
pradėjo smukti žemyn. Ta ten
denciją, kartą prasidėjus, ne
siliovė ir toliau, riet kai sugrį
žo taika.'

šis faktas, -kuris kai kam at
rodė išimtinas ir grynai pran
cūziškas, pasikartojo platesniu 
mąstu ir kitose valstybėse po 
1914-18 m. karo. Po 1870 m., 
karo, per dvi dešimtis metų, 
Vokietijoje gimimų skaičius 
nenustojo augęs. Tačiau po; 
1918 m. tasai skaičius ėmė ne
paliaudamas kristi: nuo 25,9% 
— 1920 m. iki ”17,5% — 1930i 
m. Per dvejetą pastarųjų me
tų nacionalsocialistai ypatingai 
didelių pastangų dėka gimimų j 
skaičių Vokietijoj žymiai pa
kėlė, tačiau gal , tik laikinai, ši 
smukimo tendencija kartojasi 
ir kitose kare dalyvavusiose 
valstybėse, išskiriant Rusiją. 
Įdomu, kad tas pat yra ir to
se valstybės^, kurios ištisą 
šimtmetį nębuyo jsivėlUsios j 
jokį karą, pav. Švedijoje.

Prof. Bouthoul klausia, ar 
esama logiško santykio tarp 
gyventoj ų j udėj imo ir ginkluo
tų konfliktų kilimo ? Juk kas
dien : girdime tvirtinant, jog: 
“didinti žmonių skaičių tai — 
ruoštu Karą”. Tą gąr?ųjį‘ Mal
tas®pasakymą šiandien dau

ne
ką- 
po

kurios ištisą

•.:* v’ir*'A •SS:-:

itin svarbiu 
nuomonė ro- Menelik

gumas valkioja 
galvodami.

Iš viso, šiuo 
klausimu viešoji 
do stačiai neįtikimo paviršuti
niškumo. čia vyrauja prieta
rai, ant kurių nesidrovi grįsti 
savo neva “moksliškas” teori
jas ‘ visa eilė, ypač “tautiškai” 
nusistačiusių teoretikų ir val
stybės vyrų.

Po išsamių nagrinėjimų, 
Bouthdul’is įrodo, kad, iš tik
rųjų* būtino ryšio tarp gyven
tojų tankumo kurioje valsty
bėje ir tos valstybės kariškų 
siekimų nėra. Kinai, kurie gy
vena neapsakomai susispaudę, 
yra pati taikingiausioji pasau
lio tauta, o iš karingiausių jų 
tarpo galima pažymėti, pavyz
džiui, Amerikos raudonodžius, 
kurie visai nedideliais kiekiais 
gyveno išsklidę derlinguose ir 
žvėrienos pilnuose plotuose. ’

Sunku taip pat yra apie ku
rį kraštą tvirtinti, kad jis iš 
tikrųjų yrą pertekęs gyvento
jais tięk, kad jam jau nėra ki
tos išeities, kaip leistis į ka
rą, kad galėtų plačiau išsiske- 
sti. Nes musų laikais techni 
kos progresas, tiek žemės ūkio, 
tiek pramonės srityje, gamy
bai griežtų ribų toli gražu ne
nustatė. ; •

Keista, bet faktas, kad šian
dien visos ęivilizuotos šalys 
kenčia dėl ekonominių /sunku
mų, kurie kyla, bendrai imant, 
ne iš nedatekliąus, bet iš per
tekliaus. Net jeigu paimsime 
nedarbą, sako prof. B., ar ga
lime čia kalbėti apie žmonių 
perteklių? Kuomet, pav., Jungi. 
Valstybėse kilo krize, tai per 
pora savaičių šiame krašte “at
liko” milijonai bedarbių. Argi 
iš nakties šiame krašte butų 
pasidarę per daug gyventojų? 
Ar betenka įrodinėti, kad šių 
dienų nedarbo“ ir rinkų klau
simai, kurie juk slegia ne ku
rią atskirą valstybę, bet visas 
valstybes drauge, jokia depo- 
puliacija, t. y. sistemingu gy
ventojų retinimu (svetimšalių 
trėmimais, kolonizacija ir kf.) 
ilgesniam laikui išspręsti ne
galima. Reikalinga pritaikinti 
visą gyvenimo santvarką prie 
našesnio ir apstėsnio žmonių 
darbo. “Atliekamų” žmonių ne
turi būti!

Kad karai kyla dėl gyven
tojų gausumo, taip-galvoti bu
vo pradėta 19 šimtmečio pra- 
džioje. Tokį galvojimą veikė 
trys dalykai: 1. statistikos at
siradimas, nes iki tol dėl gy
ventojų skaičiaus turėta labai 
miglota nuovoka; 2. visuotinos 
karo prievolės įvedimas, be to, 
prisiminimas masinės armijos, 
kurią buvo sudaręs savo žy
giams Napoleonas; iki tol ka
riaudavo neskaitlingos, profe- 
sionalų armijos; 3. pagaliai;, 
vadinamos “tautinės sąmonės” 
ir tautinio apsisprendimo pa- 
augėjimas. K

Drauge su- “tautinės 4 sąmo
nės” pabudimų visose valsty
bėse ima ^įęa^ti tam 
tikra ,' “tautiniųIretepzijų 
dvasia-.^ KmoBeias <anasi •

ADDIS ABABA. — Viename Ethiopijos kalėjime auksinė
mis grandinėmis sukaustytas yra Lij Jassou. Jis yra buvusio 
imperatoriaus Meneliko sūnūs, kurį dabartinis valdovas Baile 
Selassief nuvertė nuo sosto. Tai įvyko 1921 metais, kai Lij Jas
sou sukiršino prieš save didžiumą ethiopiečių priėmęs moslemų 
tikėjimą.

žą turtų, per maža rinkų ir kt. 
— palyginant su savo nuopel
nais. Kiekviena tauta linksta 
tikėti esanti išrinktoji.

Statistika, gyventojų pro
porcijos — pasidaro vienas mė* 
giamiausių argumentų tiems, 
kurie sakėsi turį teisę grobti 
svetimąjį palikimą ir tiems, 
kurie tvirtino esą priversti pul
ti pirmieji, kad nebūtų vėliau 
patys puolami. Skaitmenis 
gyoltavojo visi: ir kovoją var
dan “šventųjų tautos teisių”, ir 
kovoją “preventyviškai”.

Tokios rųšies nacionalizmas, 
įsišaknijęs nejučiom mažne 
kiekvienoje sąmonėje, bent Eu
ropoje, dar labiau paskalsino 
konfliktų diegus, kurių jau pa
kankamai buvo ir be to. Ne
žiūrint, kad gyvename “Tautų 
Sąjungos gadynėje” ir forma- 
liškai visos tautos, didelės ir 
mažos, turi vienodas teises, 
kumščio ir skaičiaus argumen
tais tautų tarpe nenustojamą 
švaistytis. Itąlijos imperializ* 
mas aiškinasi turįs teisę pra
ryti etiopus, nes — italų dau
giau. Hitleris prieš susirinku
sį Niurnberge “parlamentą” 
šaukia Lietuvos adresu: “65 mi
lijonu vyrų tauta turi paga- 
liau teisės reikalauti, kad ją 
gerbtų bent tiek, kiek dviejų 
milijonų tautelės sauvaliavi
mą”. Kadangi Lietuva nenori 
atsisakyti nuo savo teisių į 
Klaipėdos kraštą ir išėjimą jū
ron, ji “sauvaliauja”. Hitleriui 
Vokietijoje šiaip toli gražu ne 
visi pritaria, bet, mes esame 
tikri, tokia jo “skaičiaus argu
mentacija” ten yra populiari.

Nesvarbu, kad moksliškai ne
galima apibrėžti tokių sąvokų, 
kaip “demografinė saturacija”, 
“gyventojų maksimumas” arba 
“surpopuliacija” -(perteklius). 
Tai padaryti buvo mėginama 
per paskutiniuosius kongresus. 
Svarbiausia tai, kad visos ar 
bent didžiuma tautų tiki, jog 
dėl gyventojų skaičiaus kyla, 
turi kilti tam tikras spaudi
mas, kuris • neišvengiamai turi 
vesti prie karo. Tas tikėjimas 
lengvina “vadams’ ’ ir ginklų 
gamintojams tęsti tautų gin
klavimą. Didžiosios tautos ta
riasi likimo skirtos pulti, ma
žosios — gintis. Dėl to 
vienos ir kitos ginkluojasi ir 
— nejučiomis įbrenda į karą. 
Demografišle^s fatalizmąs — 
štai bene/ svarbiausioji galimo 
karo priežastis musų laikais.

Nacionalizmas, ąrgumentuo-

“parlamentą

toks būdamas, užima vietą ku
riam nors tautiečiui, esančiam 
ar dar gimsiančiam. Jis pri
verstas žiūrėti į jį, kaip į da
lelytę priešininkės tautos ka 
riškojo pajėgumo.

Antra vertus, nepaprastai 
didelis realus gimimų padaugė
jimas, t. y. kūdikių mirtingu
mo sumažėjimas (palygint bent 
su praėjusiais šimtmečiais) ii 
vidutinio žmogaus amžiaus pa
ilgėjimas, kurie yra tikra mu
sų gadynės demografinė revo
liucija, visoms tautoms davė 
nelaukto dinamizmo. Kadaise 
gyventojų pusiausvirą vos-ne- 
vos buvo įstengiama atlaikyti 
nepaprastai gausiais gimimais. 
Šiandien, nors gimimų magiau, 
gyventojai kur kas smarkiau 
daugėja. Prancūzijoje nors jo
je visų mažiausiai atsiliepė vi
suotinas praeitojo šimtmečio 
demografinis pakilimas, įžymiai 
daugiau priaugo žmonių 19 
šimtmety, kuomet gimimų jo
je buvo maždaug 23%, nekaip 
18 šimt., kuomet gimimų nuo
šimtis sudarė net 40%.

šiandien kiekviena tauta jau
čiasi, jog ji galėtų daugėti 
mažne be ribų. Užtenka jai tik 
turėti rinkas savo gaminiams, 
pašalinti kitokius ekonominius 
sunkumus, konkurentus. Vie 
nas įdomiausių ir kartu pavo
jingiausių reiškinių, kurie vyk
sta šių dienų Europoj, yra tas, 
kad tam tikros šalys organi
zuoja tikrą “demografinę in 
fliaciją”, planingai rengdamo- 
sis" busimai ekspansijai (Vo
kietija, Italija ir kt.).

Tokios rųšies politika gręsia 
privesti prie išnaikinimo karų, 
kuriuos gal yra pergyvenusios 
tik orientalines imperijos toli
moje praeity. Neapsakomi skai
čiai aukų, kurias paliko pasau
linis karas, buvo gal tik pir
mas žingsnis į šį naują gink
luotų konfliktų pavidalą. — 
Malonios perspektyvos, kurias 
žada cheminis ir bakteriologi
nis karas, išniokojimai, ku
riuos sudarytų oro ir povande
niniai ginklai svarbiausiose, 
gyvybinėse . žmonių gyvenimo 
srityse, leidžia įsivaizduoti, ko
kią grynai “demografinę” for
mą gali turėti busimieji karai.

Veka.

per taftos '^žirioguje ■■ i vian

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai* 
kraščių bus gatavas Jums pa- 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa- 
vo smagumui, bet Jūsų pato-

■^yno deki.
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programas.

akom-
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29 firmos turi išstačiusios 300 
modelių; paroda tęsis savai
tę laiko.

jiems pri 
ir ančių ii

NORTH WEST Lietuvių Moterų Kliubo—P. Prūsių bute, 3247 
Beach aveue, 7:30 v. v. Sekretorė M. Kraučunienė, 3327 
Evergreen avė.

moulded radiator
all models; Iower left, the simple

advancesin appearance and in engineenng. renectea nyaraunc Dra«es, mgn- 
totrforfcssion engines with full-length water jackefs, and balanced carburetion j *  A * 4- — — 4« —. LT4 * -T- —a**'V. a. nPT? tJM*

ĮbbdyJb . _________________ .

THE BRIDGEPORT ROOFING CO 
Ar jūsų stogas reikalauja patai* 

syino? Pašaukite mus ir mos pasa
kysimo kiek kaštuos pataisyti. Me» 
taipgi daromo visokį blikorystl* 
darbi.

8216 So. Halsted Stroot 
DCeL KLGtorz 496L

Atsilankė apie 500 publikoj; 
šventė 20 metų sukaktuves Į

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimų. 25 metai patyrimo.
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street, 
Tel. Boulevard 0250

Pirmadienis, lapk. 18, 1935

Patarimai automobilių 
savininkams

mą, tai lieka tik išleisti van
denį, išimti bateriją (battery) 
ir padėtį kur nors šiltoj vietoj. 
Silpna baterija dideliam šal
ty gali sušalti ir ledas gali per
plėšti jos kaufšą. Taip pada
rius, daugiau, rodos, nėra kuo 
rūpintis.

Alkoholis ir motoras

" 5

jos 
dar 
už-

Nemažas skaičius Amerikos 
lietuvių vartoja automobilius. 
Yra lietuvių tarpe gerų me
chanikų ir šiaip daug nusima
nančių apie automobilių me
chanizmą. Tokiems žmonėms 
aš čionai negalėsiu nieko nau
jo patarti. Suminėsiu Čionai 
keletą dalykų, kurie gali būti 
naudingi pradiniams automo
bilių savininkams.

Prisiruošimas žiemai
Iki šiol Chicagoj e ir 

apylinkėse didelių šalčių 
nebuvo. Bet šalčiai gali
eiti bet kurią dieną. Kuomet 
automobilio vartotojas bus 
prisirengęs žiemai, jis dažnai 
gali išvengti nesmagumų, su
taupyti daug laiko ir išvengti 
bereikalingų lėšų.

Svarbiausias dalykas žiemos 
metu yra dabojimas automobi
lio vėdinimo sistemos. Be
veik visų išdirbysčių automo
biliai Amerikoje, išskyrus 
Franklin, yra aprūpinti 
dens vėdinimo sistema, 
saros metu jokio vargo 
automobilio savininkas 
nuo laiko pažiūri 
sistemą ir, reikalui esant, 
pildo vandeniu. Bet šalčiams 
atėjus, vanduo gali sušalti ir 
padaryti žalos motorui, kurio 
pataisymui dešimke kita gali 
būti nepinigas. Kas nemano 
automobilio vartoti per

van-
Va- 

nėra: 
laiks

vėdinimo 
da-

Kuomet automobilio savinin
kas moka valstybei ir miestui 
už leidimus, kuomet ratų gu
mas, baterija ir kai kurios ki
tos automobilio dalys genda 
ne mažiau nevartojamos, tai 
automobilio savininkui nėra iš
mintinga ekonomija savo auto
mobilį pasidėjus laikyti. Kurie 
žiemos metu vartoja automo
bilius, jie turi įpilti į automo
bilio vėdinimo sistemą kokio 
nors skysčio, kuris negali su
šalti. Apie tuos skysčius aš 
čionai nekalbėsiu, kadangi jų 
yra daug visokių rųšių, o kai 
kurie pusėtinai brangus. Po- 
puliariškiausias ir pigiausias, 
rodos, yra “denatured alcohol” 
(apie 60-70 centų už gorčių). 
Šis alkoholis gerai maišosi su 
vandeniu ir prie musų šalčių 
nesušąlą. įpilus į automobi
li alkoholio apie ketvirtadalį 
ar penktadalį nėra pavojaus 
peršaldyti motorą net ir tada, 
kuomet temperatūra nupuola 
iki nulio Fahrenheit. Tačiau 
prie stipraus šalčio alkoholis 
neapsaugoja vandens nuo su
šalimo. Bet kadangi vanduo

žie- automobilio vėdinimo sistemo-

1936 Metų Chevrolet Patogumai

Gražioji panelė paveiksle parodo naujienybę 1936 metų 
Chevrolet modeliuose. Užpakalyje automobilio yra tuštuma, ku
rion galima sukrauti bagažą ir atsargos padangą. Vieta turi 
uždangą, kurią galima pakelti ir nuleisti.

j e būna susimaišęs su alkoho
lių, tai sušalęs vanduo pavirs^ 
ta ne grynu ledu, bet sniegu, 
kuris negali motoro perskelti. 
Motorą prastartavus, tas snie
gas tuoj pasileidžia ir visas šis 
mišinys veikia vėdinimui mo
toro.

Kai kurie žmonės mano, 
kad alkoholis žiemos metu šil
do motorą. Mat, kuomet žmo
gus jaučiasi sušalęs, jis išge
ria gerą burną degtinės ir pa
sijunta sušilęs. Aš nežinau 
kiek degtinė apšildo žmogų, 
bet alkoholis motoro nešildo.

Kada temperatūra siekia ša
limą arba žemiau šalimo, pa
tartina yra apatinę automobi
lio radiatorio pusę kuo nors 
pridengti. Taip daryti yra 
ekonomiškiau, nes neužtekti- 
nai apšildytam motore dujos 
nenori eksplioduoti ir neduo
da reikiamos jėgos automobi
lio traukimui. Dėl tos prie
žasties joks lėktuvas nebando 
keltis nuo žemės tuoj po moto
ro starto. Pirmiausiai gerai 
apšildoma motoras ir tik po 
to bandoma skristi.

Sunku prastartuoti
šalčiams užėjus, kiekvieną 

gazolino motorą yra sunkiau 
prastartuoti. Jūsų automobi
ly alkoholio gali būti daugiau 
ar mažiau. Alkoholis čia nie
ko negali padėti. Čia žymias 
roles lošia baterija ir alyva. 
Baterija automobily yra ug
nies ir šviesos rezervas. Yra 
svarbu, kad žiemos metu ji 
butų getam stovy. Startavi- 
mas motoro žiemos metu yra 
sunkus. Dažnai tenka pusėti
nai nuvarginti bateriją iki mo
toras prastartuojama. žiemos 
metu yrą geriau nustatyti elek
tros gaųiintuvą (generator) 
dėl didesnio elektros gamini
mo. Bet tokį nustatymą ne
patartina daryti daugiau kaip 

ainperių iš viso.
gamini-'

Prie žiemos temperatūros 
automobiliui lauke kiek ilgiau 
pabuvus, jo “gear shifteri^” 
tankiai taip stipriai įšąlą, kad 
jo negalima pajudinti. Kad 
tokių nesmagumų išvengus, 
yra geras dalykas žiemai į 
“transmission” ir “rear axle” 
įpilti bent po porą kavos puo
dukų paprastos motoro alyvos.

Jeigu automobilio savinin
kas išpildys aukščiau paminė
tus reikalavimus, jis žiemos 
metu pajus dięlelį palengvini
mą. — J. Irtis.

Automobilių Paro 
dos atidarymas su 
traukė tūkstančius 

žmonių

keturioliką 
Per didelis elektros 
inas ilgesnėj kelionėj gali su
žaloti bateriją ” arba išdeginti 
generatorio ' armatūrą. Ug
nies ir kuro sistemos žiemos 
metu turi būti patikrintos ir 
sutvarkytos.

Šalčiams užklupus, vasaros 
alyvą iš motoro reikia išleisti 
ir pripildyti skysta alyva. Kai 
kurios firmas žiemai specialiai 
gamina alyvą, kūpą jie vadi
na “winter oil”, “cold proof 
oil” ir t. p. Jeigu tokios spe- 
cialės žiemai alyvos negalite 
gauti, vartokite paprastą skys
tą alyvą (light oil).

Alyva, kuri vasaros metu 
būna skysta kaip vanduo, prie 
žemos temperatūros pavirstą į 
tešlą. Kuomet tiršta alyva su
stingsta motore, tai motoro 
dažnai negalima nė iš vietos 
pajudinti. Aišku, kad prie to
kių sąlygų motoro prastarta- 
vimas n eta galimas.

Keliasdešimts tūkstančių 
žmonių po pietų nutraukė į 
Tarptautinį Amfiteatrą, prie 
43rd ir Halsted gatvių, kur iš
kilmingai atsidarė 1936 auto
mobilių paroda.

Puikiai ir brangiai išpuoš
tam amfiteatre išstatyti nauji 
modeliai žavėte žavėjo žiūrė
tojus, kurių didelis nuošimtis 
ištuštino kišeniųs tuoj pirkda- 
miesi automobilius pačioje pa
rodoje.

Savo gaminius turi išstačiu- 
čios 29 firmos. Modelių vi£o 
yra 300 ir jų vertė siekia 
$3,000,0000. Tarp firmų, da
lyvaujančių parodoje, yra se
kamos : Auburn, Bentley, 
Buck, Cadillac, Chevrolet, 
Chrysler, Cord, De Soto, Die
sel, Dodge, Duesenberg, Ford, 
Graliam, Hucison, Hupmobil;e, 
•LaFayette;“liaSalie, Lincoln, 
Nash, Oldšmobile, Packard, 
Pierce-Arrow, Plymouth, Pon- 
tiac, Reo, Ralls-Boyce, Stude- 
baker, Terraplane ir Willys.

Paroda bus atdara kiekvie
ną dieną iki šeštadienio, nuo 
11-tos ryto'' iki 11-tos vakaro. 
Kiekvieną dieną laimėjimui 
bus paleisįąš vienas iš išstaty
tų automobilių.

Alinėje sumušė lie 
tuvį Stasį Adama- 

vičių

giau. Į karą yra įsivėlę keli 
Chicagos lenkai biznieriai.

BRIDGEPORT.—Stasys Ada- 
mavičius, 30 metų, 830 West 
33rd Place, šeštadienį vakare 
buvo sumuštas alinėje, 3201 
Lituanica avenue. \

Jis ten užėjo įsigerti. Viduj 
buvo koks tai nepažįstamas 
žmogus, su kuriuo Adamavi- 
čius susiginčijo. Besiginčijant, 
nepažįstamas Adamavičių už • 
poulė ir jį gerokai apmušė. 
Sumuštąjį paguldė St. Paul li
goninėje.

Naujas degtinės ka
ras tarp gengsterių

Nežiūrint to, kad prohibici- 
ja buvo panaikinta; Chicagoj 
eina platus nelegalės degtinės 
biznis. Kadangi atsirado gru
pė, kuri bandė konkuruoti su 
gengsteriais, kontroliuojančiais 
tų bizni, prasidėjo prohibicijos 
laikų gangsterių “karas”. Trys 
žmonės jau žuvo, ir manoma 
kad aukų bus šiek tiek dau

Labai pasekmingas 
Garfield Parko kliiį- 

bo vakarėlis

ADDIS ABAĘA. — Italijai 
ir Ethiopijai dabar leidžiant 
milionus karui, Ethiopijos so
stinėje. valkiojasi būriai apdris
kusių, išalkusių vaikų, kaip 
parodo paveikslas, kurie mal
daute maldauja iš praeivių duo
nos kąsnio. Jiems alkis, ne ka
ras rupi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaiku.
NĘRIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo. _

F. Šelemonavicia
504 W. 33rd St

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

P.CONRADI
STUDIO

420 W. 63rd St
Entlewood 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau įrengta.

Crane Coal Co,
5332 S. Long Avė.

TeL RepubUc 8402

atsilankė apie 500 žmonių. Ka
dangi rengėjai nesitikėjo tiek 
daFg publikos, tai 
truko ir kalakutų 
kitų valgių.

Be vaišių įvyko
Kalbėjo kliubo pirmininkas (pei 
paskutinius 3 metus), G. Me- 
dalinskas, JN. Vilimaitis, sve
čias adv. K. P. Gugis. Susirin
kusiems padainavo p. Kastas 
Sabonis, “Gersim Broliai, Ulia- 
vosim”, “Dzinguliukus” ir kitas 
linksmas dainas. Pasirodė ii 
“Naujos Gadynės” choro trio, 
p-lės, Valeria Ladyga, A. Jacobs 
ir Ann Maukus. Joms 
panavo J. Miįleriute.

Po vaišių Ir programų 
šokiai.—J. J.

šeštadienio vakarą Garfield 
Parko Vyrų ir Moterų Pašal
pos kliubas labai pasekmingai 
atšventė savo 20 metų sukak
tuves. McEnerny svetainėje, 
4039 West Madison strect, įvy
ko sukaktuvių balius,! kurianįe

Jaunas lietuvis 
baustas už automo 

bilio nelaimę

LAPKRIČIO 24 -^-Palaimintos Lietuvos Draugijos Vakaras — 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 6:30 v. v. Įžanga 40c.

LAPKRIČIO 27—Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet. Auditorijoje. Specialis pagerbimo muzikalis progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicos II” ir skri
dimo filmai, šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską) 
75c. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių vakaras, Chic. 
Lietuvių Auditorijoje.

LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai— 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th ir 49th Court, Ci
cero, Henry Peters orkestras, įžanga 35c.

Keletą dienų atgal 17 me
tų Jonas Milaševičius, 644 W. 
36th Street įvažiavo į muro 
sieną Waeker gatvėje, netoli 
Franklin. Jis butų žuvęs, jei 
automobilis, prasimušęs pro 
sieną, butų nukritęs į žemes
nį gatvės aukštą. Teisėjas 
Brande jį vienok nubaudė 30

Elena Kazakevičiūte (Kasko)
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 16 dieną, 10:05 valandą 

PO pietų 1935 m., sulaukus 27 metų amžiaus, gimus Chicagoj.
Paliko dideliame nuliudime motiną Kazimierą po tėvais Nor- 

kaitę, tėvą Domihinką Kazakevičių, du broliu, Kazimierą ir Sta
nislovą, seserį Sofiją, dėdę Pranciškų Norkų ir šeimyną ir daug 
kitų giminių, o Lctuvoj dėdę Telesforą Norkų iš Akmenės mieste
lio ir giminės.

Kūnas 'pašarvotas randasi 2414 W. 34th St., Lafayette 4730.
Laidotuvės įvyks trečiadienį lapkričio 20 dieną, 9:30 vai. ryto 

iš namų į šv. Agnieškos parapijos bažnyčią, Rockwell St. ir Archer 
Avė, kurioje atsibus pedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos Kazakevičiūtės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt jai pas- 
kutnį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo, Dėde ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 8572.

nelaimės vietos.

1936 Master De Luxe and Standard Chevrolets are Replete with Ney) Features 
i-----

Nevy Master De Luxe and Standard Chevrolets-for 1936 show marked Either Knee-Action or conve"tlo.na!r®Pri?5^st^a2j^asteraį)e Lince^port 
‘ ‘ enęineering. Perfected hydraulic brakes, high- models. The įn^tr^ons ąhowjr ^^mouldedtadiator

....... ..... .... ............. ..................ength water jackets, and balanced carburetion sedah, with built-in trunk, top riKhL the Y arrancement of Chevrolet’a 
are among thef mechanical iihprovements. Thešolid steel Turret TopFisher grille, used on all models; lower left, the si p Standard sedan.
...........  > the.Standard.&e Wstor Do to? ......

KAZIMIERAS YURKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 14 d. 9:30 vai. ryto' 
1935 m., sulaukęs 1 57 metų 
amžiaus; gimęs Raseinių aps. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Prancišką, 2 dukteris 
(ištekėjusias) Stella ir Kazi
miera, vieną, anūkę ir pusbro
lį, Lietuvoj gimines.. . Kūnas 
pašarvotas raudąsi J. Eudei- 
kio ir Tėvo Koplyčioj, 5340 S, 
Kedzie avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, lapkr. 18 d. 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Claras parapi
jos bažnyčią, 55th St. ir Tal- 
man avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Resurrection kapines.

Visi a. a. Kazimiero Yur- 
kaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamę
Moteris, Dukterys, Anūkė, 
Pusbrolis ir Giminės. , 

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktoriai J. Eudei- 
kįs' ir Tėvas. Tel. Republic 
8340.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti mosi skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti Įvairia paprasta ir nepaprasta 
daiktų, intaisa ir reikmenų. Jeigu iš telpančia čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canąl 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING



—
' Pirmadieni?, lapk. 18, 1935
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Leit. F. Vaitkaus Pagerbimo 
Iškilmės Lapkričio 27

■MMaaMBMNMMMMaaaaaM*

Įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje
Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimo vakaras, 

kuri rengia ALTASS, įvyks Dėkingumo Dienos 
Išvakarėse, trečiadieni, Lapkričio 27 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijeje. £

Programą, sudarys žymių lietuvių ir ameri
kiečių kalbos, lakūno Vaitkaus filmai, specialės 
ceremonijos Vaitkaus garbei, dainos, orkestro 
mtizika. Vakaro pradžia 7 v. v. Įžanga 75 centai.

Trečiadienį pradėsAutomobilis užmušė 
bedarbį-penkių vai

kų tėvą
Buvo išėjęs darbo ieškoti 

penktadienį, o šeštadienį 
rastas negyvas.

Penktadienio rytą bedarbis 
William Hardy, 43, 4450 So. 
Karlov avenue, išėjo ieškoti 
darbo, kad uždirbti nors kiek 
pragyvenimui savo penkiems 
mažiems vaikams ir žmonai.

Atėjo vakaras, bet vaikai 
nesulaukė savo tėvo pareinant. 
Tik šeštadienį anksti rytą, 
gatvekarių kondukturius .Do
mininkas Gonnelly pamatė 
suvažinėtą žmogų, begulintį 
gatvėje, prie Pulaski Road ir 
Archer avenue. Tai buvo Wil- 
liam Hardy. Jo kūną pažino 
žmona, nuvykusi į apskričio 
lavoninę. z

Burlington traukinių 
linijos darbininkai 
rengiasi streikuoti

■ , ■f' C 
šiandien streiko reikalu turės

pasitarimą; reikalauja dau
giau darbininkų f lokomoty 
vuose

1,500 Burlington geležinkelių 
linijos lokomotyvų darbininkų 
šįvakar susirinks Great North
ern viešbutyje tartis streiko rei
kalu. Pečkurių ir mašinistų 
unija, Brotherhood of Locomo- 
tive Firemen and Enginmen 
rengiasi streiką šaukti, kad pri
versti liniją pasamdyti po du 
žmones operuoti naujus dieseli- 
nius lokomotyvus, kuriuos 1L 
nija įveda.

Linija tam priešinasi, tvirtin
dama, kad lokomotyvų opera- 
viiriui pakanka vieno žmogaus. 
Sako, kad lokomotyvas turi au
tomatišką kontroliavimo apara
tą, kuris pradėtų veikti, jei kas 
atsitiktu su mašinistu.

K. Sabonis automobilių 
sandėlio atstovas

Lietuvis dainininkas, Kastas 
Sabonis netarnauja viėn dainos 
mūzai. Automobilių parodai at
ėjus triukšmingai su 1936 au
tomobilių gražumėliais, jis nu
sprendė lietuvius jais aprūpin
ti. Jis dirba kaipo atstovas 
Milda Auto Sales automobilių
sandėlio, 806 West 31st Street, būti”.

“Naujienų” Radio Programai 
Nauju Laiku iš Naujos Stoties

/

Nuo lapkričio 19 dienos, “Naujienų” radio 
programai bus leidžiami oro bangomis utarnin- 
kais, ketvergais ir sukatomis nuo 9:30 iki 10 vai. 
ryto iš naujos ir galingos stoties—WCBD. 1080 
kilocycles (5000 Watt jėga).

Šiuos “Naujienų” radio programus girdės 
visi Chicagos lietuviai ir apielinkių miestelių lie
tuviai, gyvenanti nuo Chicagos už kelių šimtų 
mylių.

duoti pašalpą 
pinigais

Šį trečiadienį visi bedarbiai 
imą valdžios pašalpą, gaus ją ne 
bilietais ir orderiais, bet pini
gais. Orderiai bus išduodami 
tik medikalės pagalbos reika ' 
lams.

Lietuvis biznierius 
auka naujo liote- 

rijos raketo
J. Gaubas perspėja kitus sau

gotis gudruolių, kurie bandė 
jį prigauti

Chicagoje atsirado naujas ra
ketas—naujas originališkas bu 
das vilioti pinigus iš lengvati
kių biznierų. To raketo auka 
šeštadenį buvo lietuvis Jonas 
Gaubas, 3529 South Halsted 
Street, gėrimų sandėlio savinin 
kas.

Įvyko štai kas. “Salesmonas’ 
pasiūlė p. Gaubui paimti liote- 
rijos lenteles, “purtchboards”, 
kad lengvai pasidaryti “kruVas 
pinigų”. Negalėdamas parda
vėjo nusikratyti Gaubas paėmė 
dvi lenteles, pareikšdamas, kad 
grįžtų kitą sykį ir tada pažiū
rės, gal už jas užmokės. Lente
les užkišo už registerio.

Už kiek laiko krautuvėn at
ėjo kiti du vyrai, lyg ką pirk
ti, lyg teirautis. Pamatę len
teles, jie užsinorėjo jomis los 
ti. Spauė “numerius” ir Gau
bui pralaimėjo apie $3.00. Pa
galiau jie užtiko numerį, pagal 
kurį jie laimėjo ir Gaubas buk 
jiems turėjo sumokėti $30. ži
noma, Gaubas atsisakė, ir tada 
jie ėmė kelti triukšmą, grąsin- 
dami, koliodami. Atidavęs jiems 
visus pinigus, kuriuos jam ne
va pralaimėjo, Gaubas triukš
madarius išmetė iš krautuvės. 
Jis perspėja kitus lietuvius biz
nierius naujųjų raketierių sau
gotis.

Sudegė atsigulęs į 
lovą su cigaretu ■

28 metų Irvvink Klewin, 1445 
N. Talman avenue, sudegė, kai 
atsigulė į lovą su degančiu ci- 
garėtu lupose ir užmigo. Jis 
miegojo garaže/užpakalyje bu
to, nes atsiskyręs su žmona ne
norėjo “po vienu stogu su ja

'Kelia bylą! 5 ban
kams ddįlnsullo 
bendrovių pinigų

Nori atgauti iš jų $2,270,000 
priklausančių subankruti ju
stoms įstaigoms

Insull Utility Investments. 
Ine.,, globėjas, Hajrry A. Bige- 
low iškėlė bylas penkiems 
stambiems Chicagos bankams 
ir reikalauja iš jų, grąžinti ben
drovei $2,270,000.

Skunduose sakoma, kad ban
kai, iš anksto patyrę, kad ben
drovė gali bankrutuoti, pasisa
vino pinigus iš jo einamųjų są 
skaitų, kaipo atlyginimą už pa 
skolas, kurias buvo davę bend
rovei. Pinigus bankai pasisa
vinę 1931 metais, gruodžio 
mėn., o bendrovė subankrotavo 
balandžio 15, 1932 metais.

Skundai iškelti prieš Conti
nental Illinois National Bank, 
First National, Central RepubA 
lic, Harris Trust ;ir Northern 
Trust.

Nežinomo lietuvio 
kūnas apskričio 

lavoninėje
Cook apskričio lavoninėje 

yra numirėlis, lietuvis, kurio 
nei tikra pavardė nei adresas 
nežinomi. Iš popierių^ kurie 
buvo rasti rūbuose, galima spė
ti, kad jis buvo Juozas Venis, 
50 metų amžiaus, bet ar tai 
tikrai jo pavardė nežinia.

Velionis buvo mėlynų akių, 
tamsių, rudų plaukų, turėjo pil
ną, bet išblyškusį veidą. Dė
vėjo mėlyną švarką, mėlynus 
darbinius marškinius, rudas 
kelnes, juodus čeverykus ir ko
jines. h

J. Venis bUVo rastas apsvai
gęs užpakalyje namo adresu 
613 Arcadia Place. Nugaben
tas apskričio ligoninėn, mirė.

Nušovė iš kalėjimo 
pabėgusį banditą
Ties 4318 W. Adams street 

įvyko smarkus susišaudymas 
tarp bandito, Frank Parretti 
ir policijos. Piktadaris žuvo. 
Jis bu‘vo pabėgęs iš kalėjimo.

Ieško pasiutusio 
šunies

Policija pietinėje miesto da
lyje ieško pasiutusio šunies, ku
ris skaudžiai sukandžiojo 45 
metų moteriškę, Catherine, 
Lehrman, 7933 Prairie avenue. 
žaizda buvo taip gili, kad rei
kėjo 35 “stičių”.

Naujas New Yorko geng 
sterių karalius

žymiam
r4

NEW YORK. — Žymiam •' fL .New Yorko padugnių vadui 
Dutch Schultz žuvus nuo kul
kų, jo “sostą” užėmė buvęs 
Chicagos Capones gaujos na
rys, Johnny Tomo.

NAUJIENOJ Chieago, Iii.
.      U-..................................... .... ...... ............................. ........... . ................................—i.----------------- ——

KARVE palaidojo penkis žmones

karvės • užvažiuoti

EL DORADO, KAS. 
gė, kai ant Meškelio

— Penki žmonės buvo užmušti arba 
netoli nuo Ei Dorado pasimaišė kar- 

kuriame važiavo penki, nenorėda- 
pasuko į šoną ir įvažiavo į gazolino 

ir liepsnose žuvo keturi keleivinio
ir troko šoferis. ?

sudegė, kai 
ve. Keleivinis 
mas ant 
transportą, 
automobilio »

Apiplėšė Joną Jackevi
čių: paėmė brangų 

laikrodį
WEST SIDE. — Nežinomi 

piktadariai penktadienį rytą 
apiplėšė Joną Jackevičių, 2223 
South Leavitt street. Paėmė jo 
brangų laikrodį.

Pištalietas buvo medi
nis, bet savo atliko

Du vyrai, “ginkluoti”, aną 
vakarą atėjo į Richard Henry 
krautuvę, 3000 S. Canal street, 
ir pakišo jam revolverį. Henry 
nusigando ir atėjūnams nesi
priešino. Jie ėmė braustis, ver
stis ir užtikę $10.00 juos ir 
pasiėmė. Išeidami, Henry’ui 
paliko prezentąf ^pištalietą, ku
riuo jį taip niįgą^dino. Paširo 
dė, kad ginklas)(buvo padary
tas iš medžio.

Susižeidė pargriuvusi 
gatvėje

Helen Encheris, 20 pietų lie
tuvaitė, susižeidė paslydusi ir 
pargriuvusi gatvėje, prie 5403 
S. Ashland avenue. Ji gyvena, 
5505 S. Ashland avenue.

Lietuvė suimta už 
mušimą

šu

nieAntoinette Norvaiša, 44 
tų, šiandien turės pasiaiškinti 
moterų teisme kodėl ji užpuolė 

Corina Loring, 26 m., iš Mount Ranier, ityld., kuri liko nu- 
Richard Tear. Su- 
įtariamas ją nužu-

žudyta už dviejų dienų prieš jos vedybas 
imtas jos buvęs Vaikinas Hampden, kuris 
dęs.

ir norėjo sumušti Oną Sau’no- 
ras, 4612 South Wood Street. 
Saunorienė ją areštavo. Suim
toji gyvena adresu, 4610 South 
Wood Street

Iškišo ranką pro stikli
nes duris

William Pocius, 20 metų, be
siginčydamas vakar anksti rytą 
su Anna Bernard, 3322 South 
Morgan street, ėmė ir iškišo 
ranką pro stiklines duris. Skau
džiai susipiaustė.

Iškilmingai atidarė 
“Pleasure (Neffo) 

Hali”
irPer dvi dieni, šeštadienį 

sekmadienį tęsėsi atidarymas 
naujos švet&itiėš Westsidėje_, 
“Pleasure Hali”.* Ji lietuviams 
yra geriau žinoma kaipo Neffo 
svetainėj, 2439 S. Leavitt St.

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

9:30 iki 10:00 Įclassified ūds Į
Valandai ryto ’

• į!

(tris syk į savaitę)
UTARNINKAIS 
KETVERGAIS ir 

SUBATOMIS 
iš stoties

WCBD. 1080 kil. 
(5000 Watt jėga)
Oro bangomis bus 

leidžiami
” RADIO 

PROGRAMAI
, Juos aiškiai girdės 
Chicagos ir apielinkių 

miestelių lietuviai.

“NAUJIE?

CLASSIFIEDADS
- -

Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas. apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai.

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

1934 Olsmobiliai

1934 Chevroletai —

$200
$125

Buickai
Fordai — 1934 Buickai —
Dodge’t ___  _____ ____
Buickai — 1933 Auburnai. 
karai dabar 
karai dabar

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935
1934
1933
1933
$350
$250
150 visokios mados ir modeliu karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip ............... i.......................... $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Business Service
Biznio; Pątąrn^ 

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

NAMU ŠAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH) 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable 

f/ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
uve. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody ouffers from thifl 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The aulek, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Llsterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Llsterine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselyes. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
v»n not offend others. -

If ydų value your job and your friends, ūse 
Llsterine, the safe antiseptic. regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with L1STER1NE

Preferred by. 
millions 

to mayonnaise 
—-CO4& /

• A different, delicioua 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

uždedame visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam. parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVIčE & co.
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800 *

ČOAL

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ................................... $5.75
Lump, Egg ar Nut .................... 6.00
Screenings . ..............   4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 8882.

b urniture & Fixiures 
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269.
■ I III I IHĮ . ................. .... ............................... ............... ...........................

Educational

ISSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER'I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk-—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMA 

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas pony kautas ... 

Rudas caracul ..........-.....
Jap mink ................... ......
Natūrai maskfat ..............
Leopard kates ..................
American broadtail ......
Northern seal >.................
Tikra eastem mink .... .

Ir daug kitų. 
Jackettes ............................
46

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150
$8

kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 
Ekonomijos sekei joj.
MILLER FUR CO..

166 N. Michigan Avė. 
Atdara Iki 9 vakare.

1 “ . '

SPECIALI^ IŠPARDAVIMAS 
Beno -ir strunu instrumentu 

$350 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00 
$18 Cornet už .......     $8.50
$25 Albert Clarnet ............... $10.50
$18 Smuikas, kėsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

GIRDfiSIT EUROPĄ
1 metus išmokėti — priimsim 

mainus '
RADIO ENGENEER. SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 ;
Garantuotas ekspertų patarnavimas 
Didelis pasirinkimas Įvairių mode

lių ir padarymo.
5140 S. Kedzie avė. Hemlock 2929

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA anglių pardavinStojų, už
dirbsite gera algą. Atsišaukite 
Dearborn Coal Co., 2426 So. Halsted 
St.. Wholesale and Retail.

PATYRĘS VYRAS dirbti junk ša- 
poj geležų atkarpų yarde. Atsišau- 
kit tarp 10-12 ryte. Leon R. Cooke. 
2643 W. Roosevett Rd.

Help Wanted—Female
- -- ---- ■ -

REIKALINGOS dvi furkautų par
davėjos Maurice Cloak krautuvėj, ku
rios moka lietuviu kalbą. Iš vienos 
reikalaujama patyrimas, o kitą ir 
be patyrimo gaus gerą algą. Atsi
šaukite tuojaus.

MAURICE CLOAK CO. 
4726 So. Ashland Avė.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris prižiūrėti namus. ‘Turi mo
kėti gerai valgyt virti. T955 Canal- 
port, 2-ros lubos.

For Rent
IŠSIRENDUOJA 5 kaubariu fin

tas prie dviejų gatvekarių laino, pe
čium apšildomas, randa pigi.

738 W. 51 St .

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gerai išdirbtas ta
vernas. nepaprastas bargenas. Atsi
liepkite greitai. 644 N. State St.

PARDUOSIU arija priimsiu pusi
ninkus i Tavern. biznis išdirbtas 
per daug metų.- geriausias kampas 
Roselande. Kur didžiumas darbinin
ku eina iš Pulmaą dirbtuvių. Parsi
duoda pigiai, nepraleskite geros 
progos.

10758 So. Edbrooke Avė.

TAVERN pilnai {rengtas, gražus 
kampas su laisniu ir staku $400 
bjurč nupirko laisnį dėl 1936.

6556 So. State St.




