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Ir Lenkijoj Visi Turės
Mokintis Kariauti

Visi gyventojai, be išimties, vyrai ir mote 
rys, nuo 17 iki 60 m. amžiaus, turės versti 

nai mokintis kariauti. Laike karo 
turtą turės pavesti valdžiai

VARŠAVA, spalio 31. —Vakar Lenkijos valdžia paskelbė 
tris prezidento dekretus, karo ir kareiviavimo klausimais.

Pirmas dekretas įveda pagelbinį kareiviavimą dėl visų gy
ventojų be jokios išimties, vyrų ir moterų nuo 17 metų iki 60 
metų amžiaus. Kabinetas turi teisę net ir taikos laiku pašaukti 
visus piliečius mokintis kariauti, pirm juos verbuojant į pagel- 
binę kariuomenę.

Antras dekretas uždeda ant piliečių pareigą, karo laiku, 
pristatyti visus daiktus, įrankius ir net visą savo turtą, kokį 
tik valdžia pareikalaus. Valdžia gali paimti savo pilnon kon- 
trolėn prekybą, industrijas, žemdirbystę, susisiekimą ir net 
visas nuosavybes.

Trečias dekretas papildo baudžiamąjį kodeksą ir nustato, 
kad kiekvienas žmogus, kuris teiks svetimai valstybei kokias 
nors žinias apie politinę, diplomatinę ar ekonominę situaciją 
Lenkijoje, kuriomis ta valstybė gali pasinaudoti atsitikime ka
ro, galės būti baudžiamas kalėjimu penkiems metams.

Lenkija karo reika 
lams skiria 

$144,000,000

Paroda užsidarė, bet 
reikalaujama ją 

tęsti
VARŠAVA, s. 31. — šalies 

gynimas, t. y. užlaikymas ar
mijos ir ginkląvimasis Lenki
jai ateinančiais fiskaliais me
tais kainuos $144.809,886* Tiek 
numatytas biudžete ginklavi* 
mosi reikalams. u Tai sudaro 
35.7 nuoš. viso Lenkijos biud- 
žeto. Tiek maždaug kasmet 
Lenkija skirdavo apsiginklavi 
mui.

Kadangi Lenkija pereitais 
metais turėjo didelį deficitą, 
tai kad jį panaikinti, manoma 
pakelti cukraus taksus ir taip
jau pakelti tiesioginius taksus, 
kurie Lenkijoje yra labai augš- 
ti ir stačiai nepanešami.

CHICAGO.—Vakar didelėmis 
iškilmėmis ir dalyvaujant labai 
didelėmis minioms žmonių, už
sidarė Chicagos pasaulinė pa
roda.

Bet iš visur kila reikalavi
mai, kad paroda butų tęsiama 
ir ateinančiais, metais, tik gal 
kiek kitokioj formoj, nes ji at
nešusi Chicagai didelės naudos. 
Tas klausimas bus svarstomas 
parodos ir miesto viršininkų.

Išrinko jury TNT by 
loję, bet jury bus 

lasvi

Reikalauja paliuo. 
suoti teisiamuosius 

kartu su Insullu
CHICAGO.—Vakar advokatai 

Samuel Insull ir jo sėbrų by
loje pabaigė argumentus dėl jų 
reikalavimo, kad beveik visi 
teisiamųjų butų išteisinti ir 
paliuosuoti nuo tolimesnės by
los, nes valdžia neįrodžiusi ma
žiausio jų asmeninio nusikalti
mo.

Jie visi yra 
dojimą pašto 
kslams.

Tik Samuel
nūs nereikalavo paliuosavimo, 
nes jie buk norį pristatyti jury 
ir savo pusę, nes girdi, kiek
vienas dalykas turys dvi puses.

CHICAGO.—Po 35 dienų, pa
galios, tapo išrinktas jury TNT 
raketo byloje. Tikimąsi, kad 
ir pats nagrinėjimas bylos nu
sitęs kelis menes. Del tos prie
žasties teisėjas Brothers padarė 
negirdėtą precedentą. Jis ne
užrakino jury, kaip paprastai 
daroma visose bylose, bet kas- 
die leis jury gryšti namo ir at
likti savo biznio reikalus. Tik 
jury turėjo prisižadėti su nie
kuo nesikalbėti apie bylą ir jos 
eigą.

kaltinami nž nau- 
prigavingiems ti-

Insull ir jo su-

Neįsileidžia “bado 
maršuotojij”

Nusižudė dėl bedar 
bes

ALBANY, N. Y., s. 31.—Dvi 
grupės komunistų vadovauja
mų “bado maršuotojų”, viena 
iš New Yorko, o kita iš Būf- 
falo, bandė įeiti į Albany, bet 
miesto pakraščiuose liko sulai
kyti policijos. Apie 60 žmonių 
liko areštuota, o kiti išblaškyti.

LOS ANGELES, Cal., s. 21.
— Bedarbis elektrotechnikas 

. Ploughe, kuris delei to buvo la
bai nusiminęs ir grūmojo sau- 
žudyste, nušovė savo 16 metų 
dukterį ir paskui pats nusišo
vė.

Vaikas prigėrė mo 
kykloj

Tilden High 
besi-

rsri
Chicagai ir apielinkei tedera- 

iio oro biuras šiai dienai pram 
Sauja!

Giedra; daug šalčiau.
Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:-

itis-November 1 d., 1934Chicago, 111., Ketvirtadienis

Pasitikimas į Chicago atvykusio naujojo Uniėn Pacific “streamlined” pasažierinio traukinio 
jo rekordinės kelionės iš Los Angeles, Cal. Traukinys toli sumušė visus transkontinentalius 

' greiturho rekordus.

po

Lietuvos Naujienos
Nubaudė Kosarskį

KAUNAS.—Kauno apylinkė* 
teisme buvo nagrinėjama buv. 
darbo federantų atstovo seime 
Kosarskio byla su dr. K. Am- 
brozaičiu. Kosarskis už šmei
žimą nubaustas 1 parą naminio 
arešto ir 100 litų pinigine bau
da, o jos nesumokėjęs gaus 7 
paras arešto.

Atidaryta vidurinė pre
kybos mokykla

Kaip bolševikai 
nuožmiai kankina 

savo piliečius
MASKVA, s. 31. —Komunis

tų partijos valytojai Tadžikis
tane. centralinėj Azijoj, prane
ša apie baisius kankinimus, 
persekiojimus ir vagystes tarp 
pačių komunistų ir kolektyviuo
se ūkiuose.

Girdi, turtingieji žemvaldžiai 
ir mahometonų kunigai ne tik 
įsigavę į partiją, bet ir . užėmę 
joje aUgštąs vietas. Jie ir į- 
vedę nuožmiausi . terorą.

Vienoj vietoj -kolęktyvio ūkio 
brigados vadas pavogė karvę ir 
paskui apkaltino du kitus ko
lektyvo narius. Valsčiaus sovie
tas negalėdamas išgauti iš jų 
prisipažinimą, užkasė juos ii 
žemę iki galvos ir liepė visiems - 
ant jų spjaudyti. Kada ir tai 
negelbėjo, jie buvo deginami 
karšta geležimi ir paskui val
kiojami po dygius krumus. Jie 
ir buvo palikti lauke kruvini ii 
be sąmonės.

Vokiečiai teis lenku** 
baroną už šnipi-

■ nėjimą
ZURICH, s. 31. — Jau nuo 

vasario men. Berlyno kalėjime 
yra laikomas Lenkijos baronas 
Jurek von Sosnowski, kuris 
kartu su 13 kitų žymių asme
nų yra kaltinamas už šnipinė
jimą.

Ikišiol jam nebuvo leista da
gi su advokatu pasimatyti. Len
kijos valdžiai verčiant Vokie
tija sutiko neužilgo įteikti kal
tinamąjį aktą ir tada jis galės 
pasiskiri advokatą, bet tik to
kį, kurį naciai priims. O tokie 
reikalauja daug pinigų. Sos- 
nowskio gi turtas konfiskuo
tas, net konfiskuojami iš Var
šuvos jam siunčiami pinigai ir 
neleidžiama j kalėjimą atnešti 
maisto.

Kitų kaltinamųjų padėtis yra 
dar blogesne, nes jie yra 
kieti jos piliečiai ir todėl 
mažiau turi teisių, negu 
nowski.

Vo- 
dar 

Sos-
CHICAGO.

School tvenkiny prigėrė 
maudydamas su kitais vaikais 
Leonard Dorsch, 15 m., 4956 
S. Artesian Avė., tos mokyk-1 
los mokinys. Jis sirgęs širdies fjausi0 sūnaus Švedijos kron- 
liga.

STOCKHOLM, s. 31. —Duk
tė gimė princesai Sybilla, žmo
nai princo Gustaf Adalf, :vy-

princo. Jei butų buvęs, sūnūs, 
butų galėjęs su laiku likti sos?

CHICAGO.—Depositors State to įpėdiniu,
Bank, kuria buvo kertėj Ash-| 
land ir 47 gatvių, išmokės savo 
buvusiems depozitoriamš 12^

Didelis gaisras
CHICAGO.— Rissman Lu‘m- 

ber & Supply Co. ir American 
Wrecking Co., sandėliuose 3792- 
3812 Milwaukee Avė., kilo di
delis gaisras. Gaisrą gesint la
bai trukdė gasolino bakų eks
plozijos, kurios statė pavojun 
ugniagesių gyvastį. Nuostoliai 
siekia $50,000.

Pasiūlė taikos sąly
gas užbaigimui A

& P. streiko
•s VVASIMNGTON, s. 31. — 
Nacionalė ■ darbo taryba pasiū
lė septynių, punktų taikos są
lygas sutaikymui streiko A & 
P sankrovose Clevelande. Abi 
pusės sutiko tas sąlygas svars
tyti ir už kelių dienų duoti sa
vo atsakymą. Išrodo, kad pa
siūlytos sąlygos bus priimtos. 
, Einant tomis sąlygomis,, uni
jos turi streiką atšaukti, < kom
panija gi turi atidaryti visas 
uždarytąsias sankrovas ir pri
imti į darbą visus darbinin
kus be jokios diskriminacijos. 
Galintiems i įvėliau kilti nesusi
pratimams rišti turi būti įsteig
ta arbitracijos taryba ir kom
panija pilnai pripažins kolek- 
tyves derybas.

Išrodo, kad bažny
čios opozicija Vokie

tijoje laimėjo
BERLYNAS, s. 31—z Išrodc, 

kad opozicija protestonų baž
nyčioje pradeda laimėti kovą 
su nacių diktatūra ir reicho 
vyskupu Mueller. Dar nėra 
aišku kiek didelis yra tas lai
mėjimas ir ant kiek opozicija 
sugebės juo pasinaudoti, kad 
pasiimti į savo rankas bažny
čios kontrolę.

Trys opozicijos vyskupai va 
kar lankėsi’ pas patį Hitlerį ii 
jlį jieiflM pareiškę'?, kad jie ga
lį išsirinkti vyskupą, kokii 
jiems tinka. Bet matyt, Mųėh 
ler pasiliks vyskupu dar pet 
tūlą laiką, nors opozicija ir ti
kisi jį su laiku4 išstumti.

Teismas atsisakė 
paliuosuoti Insul

to sėbrus
tei- 
ar- 

nuo

Nušovė gatvėje
CHICAGO.—Plačiai žinomas 

gangsteris, butlegeris, plėšikas 
ir gembleris Willie Francesi, 
kitaip Francisco, kitaip Fran- 
čis, liko iš pravažiuojančio au
tomobilio nušautas gatvėje prie 
savo namų 706 Buckingham 
PI. Nors jam primetama įvai
riausių nusidėjimų, bet dėl sa
vo ryšių su politikieriais ir po
licija, jis mažiausia buvo įkliu
vęs ir todėl buvęs turtingiau
sias iš gangsterių.

Meksikos valdžia ko
voja kunigų maištą

Panaikins nukaposi
mą algų valdžios 

darbininkams
WASHINGTON, s. 31. — Pre

zidentas Rooseveltas paskelbei 
kad jis prašys kongreso panai
kinti nuo ateinančio liepos 1 d. 
nukapjimą algų valdžios darbi
ninkams ir atsteigti senąsias 
algas.

Algos buvo sumažintos pernai 
ekonomijos sumetimais.

ŠIAULIAI.-—X. 1.— Aušros 
alėjoj Ūkio banko namuose į- 
vyko Šiaulių vidurinės valdžios 
prekybos mokyklos atidarymas, 
kuriame dalyvavo švietimo mi
nisterijos atstovas referentas 
Kiaunė, Šiaulių gimn. ir semin. 
direktoriai, miesto burmistras, 
įvairių visuomeninių ir preky
binių organizacijų atstovai, 
mokiniai ir šiaip visuomenė. 
Po iškilmingos dalies, laikinai 
ėjęs prekybos mokyklos direk
toriaus pareigas amatų mokyk
los direktorius p. Galažiunas 
perdavė pareigas ir dokumentus 
naujai paskirtam direktoriui p. 
A. Kantautui.

Bedarbių riaušės 
Denver, Colo.

DENVER, Colo., s. 31. - 
Valdžiai sumažinus šelpimo dar
bus, bedarbiai sukėlė riaušes ir 
bandę sustabdyti kitus šelpimo 
darbus. Tečiaus dirbantieji be 
darbiai prie jų neprisidėjo. 
Tarp policijos ir bedarbių įvy
ko cįaug susirėmimų, kuriuose 
keli žmonėm liko sužeisti ir ke
liolika areštuota/ Kurstytojai 
ketina ir toliau tęsti riaušes,

Valdžia sako, kad bedarbius 
kursto komunistai, kurie pir
miau visaip priešinosi valdžios 
šelpimo darbams, bet dabar šo
ko juos karštai ginti, kai val
džia ėmė tuos darbus' mažinti. 
Niekurie kalbėtojų kurstę net 
ir prie ginkluotų riaušių.

Įsteigtoji mokykla yra prak
tiško pobūdžio: joje išeinami 
praktiški prekybos dalykai ir 
tie bendrojo lavinimo dalykai, 
kurie turi reikšmės prekybinin
ko gyvenime. Bendrojo lavi
nimo dalykai išeinami susiau
rintu keturių klasių kursu. Mo
kslas trunka 3 metus, šiemet 
atidaryta tik pirmoji klasė, ku
rioje mokys amatų mokyklos 
ir mokytojų seminarijos moky
tojai. Mokihių įstojo (bem. 
ir merg.)—42.

Sudegė Vaitkaus dvaras
29. IX. 22 vai, netoli Šiaulių 

esančiame Aukštelkės dvare su
degė pil, Vaitkienės vardu už
rašytas turtas: daržinė su do
bilais, Šiaudais, mašinomis ir 
įvairiu ūkio inventorium. Nuo
stolių padartya apie 17,300 lt. 
Daržinė bux o apdrausta Valst. 
Draudimo įstaigoje. Pil. Vait
kienė įtaria, kad daržinė galė
jusi būti padegta, bet kaltinin
kų nurodyti negali.

CHICAGO.—Federalinis 
sėjas Wilkerson išklausęs 
gumentų dėl paliuosavimo 
teismo 15 buvusių Insullo kom
panijų viršininkų direktorių, 
kurie yra kartu su Insullu yra 
teisiami už naudojimą pašto 
prigavingiems tikslams, atsisa
kė juos išteisinti ir visų jų by
la turės tęstis.

Kadangi valdžia yra užbai
gusi savo liudijimus, tai da
bar prasidės liudijimai kalti
namosios pusės. Spėjama, kad 
šiandie liudyti pradės pats se
nis Samuel Insull. Jo liudiji
mas tęsis kelias dienas. Mano
ma, kad ir visas bylos nagri
nėjimas tęsis dar dy mėnesius, 
taip kad tik apie Kalėdas gali
ma tikėtis jury nuosprendžio.

Pasimirė šykštuolė 
milioniere

NEW YORK, s. 31. - 
18 metų apleistame dviejų au- 
gštų name South Brooklyne1 
gyveno visai viena senmergė 
Louisa Herle, 74 m. Gyveno 
ji labai skurdžiai. Ji toje apię- 
linkėje yra išgyvenusi visą sa
vo amžių. Kaimynai kalbėda
vo, kad nežiūrint jos skurdaus 
gyvenimo ji yra turtinga, nes 
ji buvo gudri ir begailestinga 
biznierė. Vakar ji buvo ras
ta negyva. Jai mirus pasitvir
tino kaimynų spėjimai apie jos 
turtus. Pasirodė* kad ši la
bai skurdžiai gyvenusi skupuo- 
lė senmergė ištikrųjų buvomi- 
lionierė. Ji, pasak jos advo
kato, paliko morgičiais ir na
mais apie pusantro miliono dol. 
turto.

Juozas ir Povilas

šlykšti žmogžudystė
ROKIŠKIS.—Rugsėjo 17 d. 

Pandėlio valsč. Buivydžių kai
me broliai
Katelės tarp savęs dėl ūkio 
reikalų susiginčijo ir susimu
šė. Juozas Katelė bėgo į lau
ką: Povilas, jį prisivijęs ir 
partrenkęs žemnėn, ėmė badyti 
ir piaustyti kišeniniu peiliu 
galvą ir kaklą. Pamatęs atbė
gančius kaimynus, Povilas par
ėjo namo ir persirengęs puo
lė savo kaimynus, teikusius nu
silpusiam broliui pagalbą. Kai
mynai išsigandę išbėgiojo. Po
vilas vėl priėjo prie Juozo. Pa
starasis prašėsi dovanoti ir 
šaukėsi kunigo, bet jis skėlė 
galvon
smarkiai krėtė žemėn. Įsitiki
nęs, kad brolis jau nebegyvas, 
ėjo į policiją, bet jau pakelyje 
liko suimtas.

akmeniu ir pakėlęs

?--------------
BIRMINGHAM, Ala., 

—Federalinis distrikto teismas 
nuoš. dividendų. Bankas gavo pripažino lentų pramones ko- 

| deksų nekonstitUęiniu.iŠ valdžios paskolą,

MEXIC0 CITY, s. 31.—Mek
sikos federalinė ir valstijų val
džios pradėjo griežtą kampani
ją, kad nuslopinti kunigų maiš
tą, prie kuries jie ruošiasi it 
daro visokius suokalbius prieš 
valdžią.

Keli kunigai ir 38 klierikai 
liko areštuoti ir bus ištremti. 
Vienas vyskupas pats pabėgo

’>■ . ■
CHICAGO.-, Vakar savo na- 

muose 440 W. 48 Pk» pasimirė 
vienas iš seniausių ChicagOs gy- 
ventoj ų, Wiljiam J. Lynch,' 107 
m. amžiaus. 
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Suėmė 8 dėl Dillin- 
gerio pabėgimo

CR0WN POINT. Ind„ s. 81. 
-—Kadangi Dillinęerib pabėgi
mas iš kalėjimo užima svarbią 
vietą dabartinių Indianos rin
kimų kampanijoj, tai guberna
toriaus įsakymu, prokuroro 
padėjėjas areštavę. 8 žmonės 
sąryšy su Dillingerio pabėgi
mu. Tarp areštuotųjų esąs ii 
kalėjimo viršininkas.

Steger uždarė mokyklas
_______

CHICAGO.— Steger 
pritrukęs pinigų, 
miestely buvusias

lis, 
dvi 
ląš.

pJt.L V .1t

mieste- 
uždare 

mokyk-

7 sužeisti busui už
gavus gatvekarį

CHICAGO.-—Keturi žmonės 
liko sunkiai sužeisti Chicago 
Motor Coach busiri 63 ir Cot- 
tage Grove Avė. gavtių įvažia. 
vus į gatvekarį. Bušo šoferis, 
kuris pirmiau įvažiavo j kitą 
gatvekarį, sakosi paklydęs. Bet 
busų kompanija'neleidžia šofe
rį tirti ir nieko prie jo nepri
leidžia.

Kaltinama, kad šoferis buvęs 
girtas.

ĖAST LYNNE, Mę., s. 8L^ 
Trys Slenkerių maži yaikai žu 
vo gaisre, kuris sunaikino jų 
5 kamb. namą. Abu tėvai irgi 
apdegė gelbėdami savo vaikus.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikritfa pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda
visų laivų,

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai, diepą.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tek Cana! 8500

laivakortes ant



Ketvirtadienis, lapkr. 1, ’342 NAUJIENOS, Chicago, III.
. ------------- l . .. . .. ..^.u..............  ■■ . .........

prarado laisnius

Cleveland, Ohio

arti

nuo

Tel. Monroe 3377

Dayton, O mus eina, gana
Iš musų padangės

MM

Cleveland, Ohio Gerkit ir Reikalaukit

zmo
COMPAN1

mus

Mok

Darbai

adtl« 8902

NATHAN 
KANTER

CLEVELANDO 
MARGUMYNAI

tapo atidarytas naujas 
kuris kainavo apie $5,-

dirba 
kada 
neži-

Lietuviškos
Degtinis

Naujosios parapijos avėtai* 
nėję chicagietis A. Peldžius ro
dė paveikslus, žmonių atsilan
kė pusėtinai daug.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

' 4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rodmll St.
Tel. RepubUc 9723

overnment 
w i au

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki4, nuo 7 
iki 8:30 v, Nėdė]

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157
Telefonas Virginia 0036

bet bedarbiams tai tikras 
neturi pinigų ku-

ši Draugija yra po U.
S. Government prie
žiūra 
deda

CHER AVENUE

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

tam tikslui au- 
Skridimas jam, 
kaulas gerklėje, 
jokiu budu nu- 
nerutinka, tuoj 
teorijų dėstyti: 
socialistų sky- 

leit. Vait

kų. Na, o kadft tie gerieji lai
kai ateis, tai niekas bežino.

Iš lietuvių dauguma vis dir
binėja po biskĮ* Bet yra Ir to
kių, kurie nedirba, žinoma, jie 
nedirba todėl, kad negali dar
bo gauti, Na, o kai kurie ne
dirba dėl to, kad nenori dirb-

Daug dar ką galėčiau apie 
tų Reporterį parašyti, bet var
gu* užsimoka. Tik tiek noriu 
pabrėžti, jog jis priklauso ypa
tingai žmonių rųšiai, Būtent, 
tai rųšiai žmonių, kurie turi 
kokį tai smagumo niekinti ki
tus. Jeigu kas jiems nepatin
ka, tai būtinai jie turi išlieti 
savo tulžį. Ir tai be jokio rei
kalo.

DR. MARGER1S
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel, Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

čius. Daugelis jų tad ir pateko 
bėdon

Lietuviai saliufnininkai priva* 
lėtų | tai atkreipti savo dėme
sį ir suprasti tų faktų, jog ne- 
lėgališkas biznis neapsimoka.

<Tasa pusi. 3-čiam)

IBth .
CHIČAGO. ill.

Federal Savinos
ANO LOAN ASJOC1ATION 

OF CHICAGO

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 St.
Tel. Boulevard 1401

A. MONTVID, M. D.
West Towii State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Tel. Lafayette 3572
Liulevičius

■Lapkričio 3 »d. Lietuvių Sve 
ta i nėję įvyks Lietuvių Demo 
kratų Kliubo vakaras. Progra 
mas bus geras ir linksmas, *. 
įžanga

Jau 
paštas 
500,000. Atrodo labai gražiai. 
Kadangi paštas tapo praplatin
tas, tai liko priimta 110 nau
jų darbininkų.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Clevelando Lietuvių Kultū
ros Draugijos balius ir spek
taklis gerai pavyko. Kiek gir
dėjau, liko ir gražaus pelno, 
Pelnas, jei neklystu, yra ski
riamas tėvelių vakarienei...

1, Chicago 
arba 2516

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W, VVashington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hermltage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tek Prospect 1610

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai. i Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel, Prospect 1930 ,

trok
tikrai gera vie

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tau- 

. su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd F ‘

Tel.

1439 S. 49 Ct, Cicero, III 
Tek Cicero 5927

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av» Tėk Rėdsie 8902 1
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

jBwimminfr pėol.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 y. . v. Įi

Oras pas mus pusėtinai at
vėso. Reikalinga jau namai 
šildyti. Kurie dirba, tiems ge
rai 
vargas 
rui nusipirkti

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, 1LL

Re*. 6600 South Arteaian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandosl

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
____Rez. Telephone Plato 2400____

Ofiso Tel. Calumet 6893

snaMKEMMK
BOURBpN

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos iiUo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
da?. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos tiuo 10 iki 8 v; Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

’Wft®®«MUOTDJAS 
Patarnauja chiėa- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV. Įvairus Gydytojai
-jr TirTy. - --*

D R. HERZMAN
IS RUSUOS

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

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

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

Valandos nuo 10—42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Naujienose” tenka

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CttlCAGO, 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 MlDWAY 2880

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
8 W» IŠth St. Tel. Canal 6174

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL IMS 

JUSTIN MACKIEWICH, Ražt.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hfcmtock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

vytę-balsuotoją. Visi meške
riotojai gerai žino, jog reikia 
vartoti gerų slieką, nes pliko 
kibeklelio žuvis nekanda. Pa
našiai elgiasi ir politikieriai 
prieš rinkimus. Na, o kai rin
kimai praeina, tai j fe savo pa
žadus užmiršta.

šiuo tarpu galiu tiek pasa
kyti, jog iš ryto labai daug 
darbininkų eina į dirbtuves, 
bet ne dirbti, ale darbo ieško
ti. Už kokios valandos ar ki 
tos jie grįžta atgal tuščiom!* 
rankomis. Taip tai yra su tais 
tūkstančiais, kurie neva 
arba pradės dirbti. Gal 
jie ir pradės dirbti, ale 
nia kada.

Balsavimo r diena visai 
Tad nors šį kartą neužmirš
kime tų triksų, kuriuos varto
ja politikieriai. Atsiminkime, 
jog jie visuomet labai daug 
mums žada, bet retai kada sa
vo prižadus išpildo. Todėl bal
suokime už tokius žmones, ku
rie mums yra gerai žinomi, 
kurie yra teisingi ir kuriais ga
lima pasitikėti. Neužmirškime 
taip pat, jog šį kartą turėsi
me ir lietuvį kandidatą. BiA 
tent, John Diraitį. Atiduoki
me už jį savo balsus. Jis yra 
mums gerai žinomas ir iš jo 
susilauksime daugiau gero nei

Ofiso Tėl. Lafayette 3650
“ Rez. Tel. Virtinis 0669 # •

Siedlmskis^
GAS DENTISTAS X-RAY .
4143 Archer avw kamp. FratiCiSco av.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

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

Seredotnis ir nędel. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Calitomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Amerikos Lietuvių Daktarų
- Draugijos Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rez- Hyde Park 3395

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

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

antaWp&kus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

CICERO, ILL.

Tai tiek šį kartą iš Dayto 
►, — iki kito kąrto.

— Phtrijotas.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjifno. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų

--------- --------------------------------------------------

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.

25 METU PATYRIMO
Pritąikime akinių dėl visokių akių

Darbai pas 
prastai. Bedarbių randasi ne 
mažai. Visi laukia’ geresnių lai

Įf-a.ri.i/Į !>*■■ ...Ab-i.j.i a aiMMii ■te.aubfe tM.a, n , ■

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir nfebrahgus

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. . Kainą prieinama.

Lietuviai Daktarai
^^WW**W*^M*-W*>****^W**^»^**>* ,**l*^^W*^*^**,*^-* l̂**»*-****

Visi Telefonai:
Yards ,1741-1 

1742 1
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. HermltagO 
Avenue
Skyrius 

4447 S» Fairfield Avė.

Kaip ir paprastai ferieš riri-i 
kimus, visi politikieriai rėkia, 
jog darbai eina gerai. Girdi, 
tūkstančiai. darbininkų pradė
jo dirbti ir * *
gaus darbą, jeigu rinkimai iš
eis tų politikierių naudai. Bet 
visa tai, žinoma, yra savo rų< 
šies meškerė kad pagavus žu- sitengta.

Mutual LiquorCo
4707 S. HalsteiįL

TeL YARDS

CHICAGO, ILL.
„ ,fu i... .......... . ............. ..

daug 
matyti visokių korespondenci
jų iš įvairių Amerikos lietu
vių kolonijų, bet iš Daytono 
visai nieko nesimato. Kai ku- 

5 lį '■'<> * * 4 ■' -i

rite gali pamanyti, jog Čia vi
sai ir lietuvių nėra, ėet taip 
nėra. Lietuvių čia randasi ge
rokas bt/relis. Yra gerų, apy- 
gėrių ir visokių kitokių žmo
nių. Tad medžiagos iš lietuvių 
gyvenimo netrūksta. Viena bė
da, kad čia nedaug tėra “Nau
jienų” skaitytojų. Tiesa, no
rinčių skaityti esti daug, bet 
dėl nedarbo jie nepajėgia už 
laikraštį užsimokėti. Jei laikai 
kiek pagerėtų, tai “Naujienos” 
labai prasiplatintų, nes
nes jas mėgsta.

Dabartinių laiku pas
visokiais budais bandoma įpir
šti Clevelando “Dirvą0. Bet ta 
taradaika pasisekimo neturi. 
Kažiuko nerimti tauzijimai 
daugeliu1! tiek įkyrėjo, jog jie 
nebenori tą laikraštį skaityti.

Kaip jau minėjau, mes tu
rime visokių žmonių. Pavyz
džiui, “Dirvos” Reporteris, ku
ris su faktais ir teisybe nesi
skaito. Baso jis į “Dirvą“ tai, 
kas jam j plaukus įkrinta. Mėg
sta jis labai pfetkais užsiimi
nėti, kuriuos nešioja iš namų 
į namus. “Dirvos” No. 39 jis 
sumanė paburnoti prieš antrą
jį skridimą bei paniekint! tuos 
žmones, kt/rie 
kavo pinigus, 
matomai, yra 
— negali jis 
rimti. Ką tik 
pradeda savo 
girdi, tai tik 
mas pasipinigauti 
kus neskrido ir neskris į Lie
tuvą, etc.

Aš tam Reporteriui patariu 
svetima liga nesirgti, nes ta‘ 
gali labai blogai į nervus at
siliepti. Repbrteris skridimui 
juk nėra nei cento davęs, tai 
ko jis tiek daug sielojasi? O 
tuo tarpu žmonės, kurie au
kavo pinigus skridimui, nei 
kiek nesijaučia nusivylę. Jie 
sako: jei dėl rimtų priežasčių 

Įeiti tuketančiail skridimas negalėjo būti įvyk
dytas šiemet, tai jis bus atlik
tas kitą vasarą. Juo labiau, 
kad prie jo bus pilniausiai prl-

Štai jau ir rinkimai. Mes 
lietuviai neužmirškime, jog Jo
nas Diraltlis yra kandidatais. 
Balsuokime visi už jį ir kitus 
raginkime, kad balsuotų.

Prie šios progos paminėsiu 
ir kelis kitus lietuvius. Jau nuo 
gana seniai nnfeų kolonijoje 
gyvena p. M. K. Mockevičius, 
kuris verčiasi real ėstate biz
niu. Jis yra laba! malonus ir 
simpatiškas žmogus. Visiems, 
kas tik j jį kreipiasi, jis sutei
kia kuo geriausj patarnavimą.

Pravartu paminėti ir p, J, 
Sakalą, kuris laiko drabužių 
valymo įstaigą. Darbą jis at
lieka tikrai sąžiningai ir gerai. 
Kainos visai prieinamos. Lie
tuviai, kurie turite drabužius 
išvalyti ir išprosyti, būtinai 
kreipkitės į savo tautietį.

Turime mes ir linksmą už
eigą, kuri yra žinoma, kaip 
“KaUnaa Cafe”, 519 Valley še. 
A. Freitakas ir P. Paškevičius 
yra tos užeigos savininkai. Jie 
laiko geriaUsį alų ir Visokius 
kitus gėrimus bei gardžius už
kandžius. Alkaniems 
štantiems tai 
ta sustoti.

padaro gražaus pelno. Supran 
tania* taip daro ne visi saliu 
nininkai, bet gerokas jų akai

Grabofial

Lenkas užmušė lietuvį
* ''V ’ '-**■' "' J?* ‘ 1 Cjlh41iiir'«4tol>iwirfN iįi

Spalių 7 d. žuvo. vjsai -neU“ . 
ketai P. Geležauskas, kuris 
gyveno prie E. 33 gatvės. At
sitiko tai apie vidurnaktį se
kamu budu: Geležauskas bu
vo atsigulęs į lovą, kai gatvė
je išgirdo didelį triukšmą. Ji? 
skifoiai pašoko, apsirengė ir iš
ėjo pažiūrėti, kas dedasi.

Vos spėjo Geležauskas išei
ti į gatvę, kaip tuo pačiu lai
ku išėjo iš narni; ir jo kaimy
nas lenkas. Lenkas laikė ran
koje didelį plaktuką, kuris yra 
naudojama čeverykams taisy 
ti. Be jokio įspėjimo ir nieko 
nesakydamas, lenkas smogė 
Geležauskui per galvą su plak
tuku. Smūgis buvo toks smar
kus, kad net galvos kautai su
lindo į smegenis.

Geležauskas tuoj tapo nu
vežtas į ligoninę, kur porą die
nų pasikamavęs pasimirė, ži
noma, lenką policija sulaikė ir 
nuvežė j kalėjimą. Pasirodė, 
jog jisai buvo visiškai girtas. 
Dabar, suprantama, visas gir
tumas iš jo galvos išgaravo.

Tai tikrai keistas atsitiki
mas. Ksrtais, kaip matote, net 
pavojinga į gatvę išeiti. Kaip 
Žmonės kalba, tas lenkas ir se
niau yra pasižymėjęs mušty
nėmis. Esą, kelis kartus jis 
buvęs patekęs ir į bėdą, bet 
vis jam pasisekdavo ištrukti. 
Tačiau nemanai**, kad jis šį 
kartą bus toks laimingas: už 
nekalto žmogaus užmušimą 
jam, tur būt, teks geroką lai
ką pasėdėti už krotų.

Su stimpu.
a h ai AiA> fcauhaa aiMM ■

Cleveland, Ohio

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel, Boulevard 5203 if 8413 

1327 So. 49th Ct.
Til. Cltero 3124. Koplyčia dykai
•uBMitni i■ iriniiiMijilMi i—- - ■ ■ ...... . ...... ■.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

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

dėliotais ir šventadieniais 10—12 
/ diena.

Advokatai

Lietuvės Akučer^g
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
S and Midwife

6109 S. Albany 
AvertUe 
Phone 

Hetnlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir ptiagne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Gaudo bųtlegerius
.i. iii. a .. >-

Pastavuoju laiku federališki 
agentai pradėjo pusėtinai per
sekioti butlėgerlus ir munšaU 
no gamintojus,. Štai aną dieną 
valdžios agentai užtiko bravo
rą, kurio įrengimas galėjo kai
nuoti apie $2Q,()00. Tai pusė
tinas fabrikėlis!

Nukentėjo nė tik butlegeriai 
ir muhšaino gamintojai, ale ir 
saliunihinkaL Nemažas jų skai
čius jau prarado laisnius. Ir 
tai vis už munšaino pardavi
nėjimą. Aiškus / daiktas, kad 
ant munšaino saliunai turi 
daugiau pelno. Todėl jie bruku 
savo kostumertams munšainą, 
o legališkai padarytą degtinę 
laiko tik dėl svieto akių.

Legališkai pagaminta degti
nė guli ant lentynų dulkėmis 
apnešta, o tuo tarpu galiūnuo
se ir gatvėse girtįįžmonių dau
gybė. žinoma, lai1 sukėlė 
žiūra: jeigu žmonės degtines 
negeria, tai kaip, jie gali pasi
gerti? \

Tą dalyką valdžios agentai 
ir pasiryžo ištirti. Na, ir pasi
rodė štai kas: saliunininkai 
naudoja geros degtinės ken
kus, kuriose laiko munšainą 
Tą munšaihą jie pardavinėja 
už gerą degtinę ir tuo budu

■I II M.—. . .. I ....11 ■ II iritrji. M......... . ..'Jį,.

-----——*   Z. . k...     

$1,000,000.00

t
 PASKOLOMS ANT

PIRMŲ MORGIČIŲ
Nuošimtis tik už likusią sUtaų, aftt lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 taetų. .Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti.

įstok i šia Draugiją sistematiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
Iki 6% kas 5 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: flht $f,000j)() «Rkli mo
kėti po $5t00 į mėnesį arba kiek nori, kol 
sumokėsi $l,000.0o ir Draugija rtiokeS divi
dendus už sumokėta suma.

, xt-
ViSose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Doutbon
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KORESPONDENCIJOSYougnstown, O

Kenosha, Wis

Paintės ar

NEGU

ŠIANDIE,.CHICAGOJE PRADŽIA 8 VALANDĄ

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Raisteli Street

pažiūrėti

NUKRY2IAV0JIMAS

tarpu p-lė 
neturtinga, 
jai sunku 

ką pasiek-

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

Musų fakiras Ben Ali, buvo tiksliai pakviestas iš Lietuvos garsiojo Mr. Ro- 
bert Ripley, įdomių žmonių kolektoriais, vien tuo sumetimu, kad musų tau 
tietis Ben Ali—Pilkauskas darytų stebuklus Chicagos Pasaulinėje Parodoje.

ūpą, 
gi a u ar
tai tik ūpo klausimas
yra itin svarbu turėti būrį są-1 mų .laikosi savo nusistatymo ir j kas priešai

A splendid cheese 
food for children

It spreads 
sllces 

toaats 
melts

A. ROMAN,
6102 S. Central Avė., 

DILL’S TAVERN, 
6355 S. Central Avė., 

WESTERN& ARCHER TAVERN
3712 S. Westem Avenue, 

GEORGE WERTELKA, 
2100 W. 59th Street. 

WASHINGTO.N CAFE.
3101 Cottage Grove Avė., 

OLD HOMESTEAD TAVERN.
7013 S. Western Avė., 

SINGING TAVERN, 
5331 Wentworth Avė.,

Mažai kas iš Pasaulinės Parodos laikytojų žinojo, kad garsusis Indų fU- 
kiras, Ben Ali, stebukladaris, yra visai ne indusas, bet tikras lietuvis Antanas 
Pilkauskas. Pasaulio Parodai pasibaigui, prieš grįštant į Tėvynę Lietuvą, buvo 
pakviestas p. Ben Ali—Pilkauskas, parodyti savo fakiriškus stebuklus Chica
gos lietuviams—Lietuvių Auditorijoje, ketvirtadienio vakare.

LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

mes galėsime pasididžiuoti s 
silaukę pirmaeilės daininink

— Koresp.

COMOSKI, ' 
2508 West 38th St„ 

ARMIN’S DRUG, 
64th & Dorchester, 

P. DOWNS, 
756 W. 47th Street, 

MOONLIGHT TAVERN, 
3139 S. Halsted Stt., 

HARRINGTON TAVERN, 
6852 S. Ashland Avė.. 

MR. WOOBEL, 
1229 West 31gt Place 

MICHAEL PIETROCZWICZ 
6462 S. Central Avenue,

VARIO arba ALUMINIUM 
tokią, kaip kad matote skelbime.

pramogų nerengtų 
to: rengėjai tikisi, 
vietos, tiek apylinkių 
skaitlingai atsilankys

Pervertu Veidu laiko 
sunkenybes.

lai 
)ius 
įrangų ir 
manomas 
oriai 
.inti 
raturą tarp darbo žmonių.

Reikia dar atsiminti sekamą 
dalyką: visą dėmesį atkreip
ti į rinkimus nėra tinkama po
litika. Sukeliant tam tikra

Rengiama p-Iei Lukoševičiutei 
koncertas

stengiasi, paskleisti savo idė 
jas; stengiasi išaiškinti žmo 
uėms, kas yra jų draugai, c

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Norint daug uždirbti, dažnai 
pasitaiko, jog viskas praranda
ma. — Iš kanapių.

Eina ugnis iš'burnos—kepa 
kiaušinienę.'

Įvairių vakarų bei parengimų esame C’iicagoje turėję, bet šitokios rųšies va
karą turėsime dar pirmą sykį Chicago; lietuvių istorijoje, nes lietuviai savo 
tautoje turi vieną tokį įdomų žmogų, koks kad yra fakiras Ben Ali—Antanas 
Pilkauskas. Pertat, naudodamies proga norime supažindinti Chicagos lietuvių 
publiką su musų garsiuoju fakiru Ben Ale—A. Pilkausku.

Ben Ali rodomi vaizdai bus sekami: Prikalimas prie Kryžiaus, Gulimas 
I

Ant Kardų, Pervertai^ Žandais laiko suikenybes, Balanso Atrakcijonas, Degi
nimas Viso Kūno, Ugnies Volkanas, Pridėgimas Cigareto nuo liežuvio, Gulėji
mas ant Smailių Vinių ir sykiu išlaikymas ant savęs 12 vyrų, Kepimas Kiau
šinienės leidžiant ugnį iš burnos ir tL

Musų kolonijoje gyvena jau
na ir talentinga lietuvaitė, p-lė 
Rožė Lukoševičiutė, kuri pri
klauso SLA. 157 kuopai. Savo 
dainavimu ji pasižymėjo ne tik 
pas mus, bet ir kitose koloni
jose. Susivienijimo seimo dele
gatai turėjo progos šią vasa
rą girdėti jos dainavimą De
troite.

P-lė Lukoševičiutė turi dide 
lį palinkimą muzikai. Nors ji 
ir dabar šauniai dainuoja, ta
čiau gerai žino, jog daugiau 
pasilavinus galėtų kur kas ge
riau dainuoti. Daugelis mano, 
jog iš jos galėtų išsivystyti 
pirmaeilė dainininkė.

Bet visi žino, jog muzikos 
stiMijavimui reikia daug pini- 

mokytojams už 
pusėtinai bran- 

Tuo 
yra

alima pasigauti dau- moningų darbininkų, kurie va 
mažiau balsuotojų. Bet duojasi ne lipu, bet protu; ku

Todėl rie laike rinkimų ir po rinki

gų. Geriems 
lekcijas reikia 
giai mokėti. 
Lukoševičiutė 
Nežiūrint j talentą 
butų savo jėgomis 
ti. SLA. 157 kuopos nariai tai 
gerai supranta. Matydami sa 
vo narės didelį gabumą ir pa 
siryžimą, jie nutarė jai pagel 
būti ir surengti jos naudai kon
certą. Koncertas įvyks lapkri
čio 11 d. Lietuvių Progresyvių 
Kliube, kuris randasi prie 
Franklin av.

Rengėjai pageidauja, kad tą 
dieną lietuvių organizacijos jo
kių kitų 
Daugiau 
jog tiek 
lietuviai 
į koncertą ir tuo budu parems

zuoja: kapitalizmas jų akyse 
atrodo neįveikiamu milžinu. 
Pas juos atsiranda įsitikini
mas, kad pinigai yra jėga, o 
ne daiktas pirkimui ir parda
vimui gyvenimo reikmenų. Ta 
baime priverčia darbininkus 
tylėti, priverčia juos negalvoti 
ir užkimšti ausis, kai į juos 
kalba socialistai. Jie vengia 
skaityti tokias knygas, kurios 
pažadina žmogų protauti.

Socialistams tenka kovoti ne 
tik su baime, bet ir su propa
ganda. O propagandai kapi
talistai nesigaili pinigų. Tam 
tikslui jie išleidžia milžiniš
kas sumas pinigų. Jie garsi
nasi laikraščiuose ir per radio.

Bet iš visų blogiausias da
lykas yra tas, kad darbo kla
sei priklausantys žmonės ban
do kapitalistų partijų tikię- 
tais įsigauti į kokį urėdą. Ži
noma, tokiems kandidatams, 
taip sakant, numetama nuo 
stalo trupiniai. Davimas ma
žų darbelių kapitalistams nie
ko nereiškia. Kaip tik prie
šingai, — tai sustiprint jų po
ziciją, nes kapitalistinėms par
tijoms dauguma daugiau bal
suotojų.

Tai didelės klintys, kurias 
tenka socialistams nugalėti. 
Tinkamai išvystyti agitacijos 

nes

rūksta pinigų. Ret nežiūrint 
/iso to, mes nenuleidžiamo 
•aukas. Mes kovojame ir tu
rime vilties laimėli.

Patyrimas rodo, jog labai 
lideles reikšmės turi asmeniš
kas kontaktas. Todėl mes dū
lame pastangas kaip galima 
langiau tuo metodu pasinau- 
loti. Vadinasi, bandome už- 
negsli ryšius su dideliu buriu 
įmonių. Kai jie susipažįsta 
■>u musų tikslais, tai pagelbsti 
miins varyti agitaciją.

Daug dėmesio mes kreipia
me ir savo spaudą. Socialis- 
u leidžiami , laikraščiai daž- 

a (sveria kapitalistų didla- 
praplatinimas be 

rėmėjų irgi butų ne- 
Musų simpatiza- 

pagelbsti mums prapla- 
socialistinės minties lite-

PROGRAMO PERTRAUKOSE GROS 
STEPONAVIČIAUS MUZIKA 

Įžanga 50 centų, ypatai.

LIETUVIAI VARTOTOJAI 
THE BRIDGEPORT LIQU0R COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMA ANT

Lincoln’s Pride Whiskey

Daug įdomių dalykų atsitin
ka musų apylinkėje, kurių ei
liniai piliečiai nebando su
prasti. Priegtam ne visuo
met tai ir galima. Kadangi 
man teka Socialistų Partijoje 
užimti vajaus komitete vietą, 
tai turiu progos su daugeliu 
dalykų susipažinti.

Pirmiausiai noriu pasakyti, 
jog Amerikos balsuotojų nusi
statymas kartais pakitėja. Tas 
pakitėjimas žymiame laipsny
je priklauso nuo kapitalistinių 
laikraščių, krutamųjų paveik
slų ir radio programų. Tiek darbą yra Ubai

Su pirkiniu vienos kvortos arba paintčs LINCOLN’S 
PRIDE degtinės, Taverno Savininkas duos jums 
KUPONĄ.

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku
ponus į musų Ofisą žemiau paduotu adresu ir jus 
gausite labai gražią 
LEMPĄ DYKAI

JiZsų skonis įrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir BONDED.

Pasendinimas ir* specialis distiliavimo procesas pa
daro LINCOLN’S PRIDE whiskey ytin švelniu ir ma
loniu gėrimu.

Dabar galite nusipirkti ir buteliais
Bulelio ,epfridniu. ba Kvortas. Taip, kad galite ją laikyti savo namuose. 

Kiekvienam ji bus smagus gėrimas.

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S PRIDE 
UŽ MENKESNĘ DEGTINĘ

jauną ir talentingą lietuvaitę. Amerikoje
Ta parama ir užuojai/ta gali , darbo žmonės sudaro dangų 
prisidėti prie to, jog ateityje iną. Tačiau labai keistas da

lykas yra tas, kad rinkimų 
dienoje jie paprastai atiduoda 
.avo balsus už kapitalistines 
partijas.

Tai labai keistas reiškinys. 
Darbininkai stoja į unijas tuo 
tiksiu, kad kovoti už savo bū
klės pagerinimą. Kai darbe 
sąlygos pasidaro nepakenčia
mos, tai jie paskelbia streiką. 
Visai kitaip jie elgiasi politi
koje: nestreikuoja prieš kapi
talistines partijas, kurios juos 
išnaudoja. /

Kažkokia baime sulaiko juos 
nuO kovos politikos dirvoje.

Visi kviečiami atsilankyti į Lietuvių Auditoriją šiandie vakare 
> musų Beh Ali faktiškų stebuklų. ><

. •' . . . . •' h. ■. —• A ;; ’
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BRIDGEPORT LIQUOR 00., Ine.
TIKTAI WHOLESALE 

3252 SOUTH H4LSTED STREET 
Tel. Victory 5382-5383

žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Boitfrbcn Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.

VICTOR NAVOROWSKI, ** 
4359 S. Talinan Avė., 

FLEMING & THOMPSON, 
4163 S. Halsted Street, 
CHARLE RADVILLE, 

6110 S. State St..
J. MIQKUS. 

3310 S. Wallace St., 
VINCENT PLACE, 
2334 S. Leavtt St., 
A TOMALUNAS, 

1447 S. 49th Avė., Cicero, III. 
GRIEBAS, 

4001 Brighton Place,
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PARODAI PASIBAIGUS
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Vakar buvo paskutinė diena “Šimtmečio Pažangos” 
parodoje. Ji buvo didžiausia, kokią pasaulis yra kuomet 
nors matęs —- ir, ilgiausia. Ji tęsėsi per dvi vasaras ir 
pritraukė 38 milionus lankytojų. Tai nepaprastai stam
bi skaitlinė, atsižvelgiant i šiuos sunkius laikus. Bet 
kas įstabiausia, ši paroda, rodos* padengė savo išlaidas 
ir neturėjo deficito, — kas yra retas, jei ne vienintelis* 
atsitikimas su parodomis.

Parodos rengėjai išmintingai sumanė leisti ne tik 
bendroms “amerikoniškoms0 organizacijoms, bet ir tau
tinėms grupėms savo “dienas”. Su pagelba šito plano 
jiems pavyko suinteresuoti paroda didelį skaičių žmo
nių, kuriems ji šiaip butų gal vargiai buvusi įdomi* 
Tautinės grupės prisidėjo, be to, ir prie parodos progra
mų paįvairinimo. Jos lenktyniavo viena su kita* besi* 
stengdamos duoti kuogražiausius programus ir iškelti 
aikštėn savo kultūrines savybes*

Taigi ši paroda buvo tarptautinė tikriausiąja to 
žbdžio jprasme — tarptautinė ne tik tuo atžvilgiu, kad 
į ją buvo pakviestos visos šalys, bet ir tuo* kad čia pat 
Chicagoje jos surengime dalyvavo visokių tautybių at
stovai. *

Lietuviai* reikia pasakyti, gana gražiai užsireko
mendavo Šimtmečio Pažangoje, ypač šią vasarą, suren
gus po KL Jurgelionio vadovybe lietuvių kultūrinio pro
greso Vaizduotę. Gaila tik, kad tą gražų darbų bandė 
Sutrukdyti partiniai siaurapročiai ir pavyduoliai, ku
riems jų asmeninės *^irba partinės ambicijos yra svar 
besnės, negu viešas labas.

Parodai užsidarius, paliks tušti pastatai Michigano 
ežero pakrantėje, ir tūkstančiai darbininkų netenka už
darbio. Dabar teks griauti kas buvo statoma ir rūpintis 
padidėjusia bedarbių armija Chicagoje. Tai neišvengia
mos liūdnos pasėkos kiekvienos parodos. Chicagos mies
tas betgi dėl to rugoti negali, nes per dvejus metus ji
sai turėjo naudą. O magaryčioms jam dar palieka ir 
puikiai išpuošta parodos vieta — su dirbtinėmis salo
mis, ežero įlanka, cementiniais keliais, medžiais, krū
mais ir L t. Miestas turėtų paversti tą vietą parku.

* 5-į—

DARBININKŲ INTERNACIONALAS PRIEŠ 
“BENDRĄ FRONTĄ0

Komunistų spauda piktai rašo apie “antrojo” In
ternacionalo pasipriešinimą bendram frontui, kurį jam 
buvo pasiūliusi Maskva. Ji vadina tokį Internacionalo 
elgesį “sabotažu0. Tai juokinga.

Tariamas komunistų internacionalas, kuris tą “ben
drą frontą” siūlė, yra visai ne tarptautinė darbininkų 
organizacija, bet tarptautinė sovietų valdžios agentūra. 
Komunistų partijos įvairiose šalyse yra pilnoje sovietų 
kontrolėje. Jos absoliučiai priklauso nuo Maskvos taip 
politiškai, kaip ir finansiškai. Jų uždavinys yra ne rū
pintis darbininkų reikalais savo šalyse, bet tik remti 
nacionalinius Rusijos interesus. Kokia prasmė butų so
cialistams daryti kokias ten ypatingas “bendro fronto0 
sutartis SU rusiško nacionalizmo agentūromis?

Ne tik nebūtų naudos, bet butų tiesioginis darbi
ninkų klaidinimas* jeigu jiems butų skelbiama* kad ta 
sutartis su komunistais reiškia tarptautinės darbininkų 
vienybes atsteigimų, Vadovaudamasi savo valstybiniais 
(nacionaliniais) sumetimais, Maskva juk turi sutartį ir 
su Italijos, fašizmu, ir su Franci jos imperializmu* Ne
svarbu* kad Maskvos oficialinė spalva raudona* vistiek 
ji pirma gina savo tautinius reikalus* o jau paskui, 
“kiek atlieka0, kitokius. Ir antroje Vietoje ji tolLgražu 
nė visuomet stato darbininkų reikalus. Jeigu butų taip* 
tai jie nelieptų savo agentams Amerikoje draskyti dar- 
bininkų unijas ir šmeižti socialistus.

Pagalios* kokia butų prasmė pasaulio darbininkų 
Centrui eiti į "bendrų frontų” su komunistų centru, kuo
met pastarasis visai nerodo palinkimo grąžinti teises 
darbininkams savo krašte. Sovietų Rusijoje da ir šian
die pilni kalėjimai* izoliatoriai, koncentracijos stovyk
los ir trėmimo Vietos — socialistų. Lygiai taip, kaip 
''haciškoje” Vokietijoje arba fašistiškoje Italijoje* Sta-

imas siūlo kitų šalių socialistams “bendrų frontų”, ė 
savo despotijoje socialistus smaugia! '

Toks “bendras frontas” tai pasityčiojimas iš svei
ko proto. Kol bolševikai neatsižadėė šavo de&potiškols 
sistemos, tol kalbos apie vienybę su jais bus bergždžios. 
Bet ar vilkas gali pavirsti vėgėtarionu ir nepadvėsti?..
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JONAS GYDYTOJO
KABINETE

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistAK, 
Chicago, III.

k •

Dr. Tuštauskas, baigęs Jono 
Negaiio dantis taisyti, pradėjo 
žiūrėti jo rekordus, o Jonas ne
turėdamas ką veikti, išsiėmė 
cigaretę ir ruko. Neturėdamas 
kUr pelenų nuberti, pradėjo dai
rytis. Gydytojas, matydamas 
Joną dairantieš, tuojau supra* 
to* ko Jonas nori, padėjo' ant 
deskos baltos storos popieros ir 
liepė pelenus nuberti.

tpaačiavęs Jonas už popierą 
paklausė, gal, čia negalima rū
kyti. Gydytojas atsakė, kad 
nors jis nerūko, vienok dūmų 
nesibijo. Bet, sako, jeigu pasi
taikytą kuomet būti kokio kito 
gydytojo kabinete, patarčiau 
nerūkyti, nes tuo išreikšite sa- 
vo mandagumą, nes gydytojai, 
dažniausiai, prisilaiko nuo rū
kymo savo ar kito kabinete. Jo
nas paačiavo už pastabą, bet 
kažkaip sarkestiškai.

—Bet štai, ponas daktare, —> 
sako Jonas — aš norėčiau, kad 
man paaiškintumėt apie X-Ray 
veikmės naudą.

Gydytojas, lyg nustebintas 
atsakė:

—Jonai, dar to nežinai? La
bai gailūs O tai svarbus daly
kas kaip medicinoj* taip ir den- 
tisterijoj. Imant paveikslą su 
X-Ray (Bofent^eno spinduliais), 
daug pasiekiama. Mums parodo

kūno stovį ir iš to galima daug 
ką spręsti. Pav., imant paveiks
las nuo dantų, kurie yra užtai
syti, padėkim, su auksu, tai jau 
tos vietos spinduliai neperkošia 
Ir toji vieta pasilieka balta. Pa* 
tį dantį spinduliai perkošia, 
nors tai yra gana kietas, o kau
lą dar lengviau pereina, na* 0 
kūno audinius, tai jau visai 
lengvai pereina, žodžiu sakant, 
minkštesnius / dalykus X-Ray 
spinduliai lengviau pereina. To
kiu budu, kuomet dantis papu
vęs, jis pasidaro biskj minkš
tesnis, retesnis ir per supuvu
sią vietą spinduliai geriau per
eina ir tą vietą padaro tamses
nę. Tokiu budi! galima atskirti 
nuo normališkos kūno dalies.

Tas pats būna, kuomet dan
tis turi pūlių — prie galo Šak- 
nės. Tas pūliavimas kartais ir 
neskauda, o* vienok sveikatai 
kenkia ir tokį užsikrėtimą te
galima rasti tik su X-Ray pa
veikslo pagelba.

Tarpe dantų kartais yta iš- 
puvimas, ypatingai tarp krūmi
nių dantų. Na, ir gaha sunku 
šdrasti, kuomet jis vos pradeda 
puti, o X-Ray paveikslai aiškiai 
parodo.

Kartais dantų* medicinos 
daktarai, chirurgai* reikalauja 
X-Ray nuimti, kas padeda su
rasti kur tai paslėptą infekciją 
—ligą.

Paačiavęs flJonas Už paaiški
nimą ,šio .nąųjiingo^ išradimo at
sisveikinęs apleido ofisą.

tinęs, kuri buvo parista po 
dideliu medžiu ir nerviškai 
lojo.

Tėn stovėjo keturi bičių avi
liai aht lentų pastatyti prie 
sienos.

Ponaš d’Apreval’al stovėda
mas lauko pusėje, sušuko:

“Ar kas yra namie?”
Tuomet duryse pasirodė 

maža mergaitė, gal būt, apie 
dešimts metų amžiaus, apvilk
tu linine suknele, su purvi
nom basom kojom. Ji naiviš- 
kai ir bailiai žiurėjo. Ji sto
vėjo tarp durų, lyg nenorėda
ma nieko vidun įleisti.

“Ko jus norite?” ji paklau
sė.

“Ar tavo tėvas namie?0
“Nėra.”
“O kur jis?”
“AŠ nežinau.”
“O kur tavo motina?” 
“Nuėjo karvių pažiūrėti.” 
“Ar ji greit sugrįš?” 
“Aš nežinau.“
Bei moteriškė, lyg bijodama, 

kad jiš nepriverstų jos grįžti,! 
staiga pasakėt

“Aš neisiu atgal jo nepama
čius.“

“Mes jo Čia palauksime, 
mano brangi drauge.”

Kai juodu ėjo nuo stubos 
durų atgal* pamatė kaimietę 
moteriškę einančią stubos 
link, nešiną du blėkinius vied- 
rlis, kurie atrodė sunkus ir 
prieš saulę Spindėjo. Ji šlu
bavo deširic koja* Jos rusvas 
įnėgstinis švarkelis buvo sau
lės nublukintas ir lietaus iš
plautas; ji atrodė kaip nuvar
gusi* pUrviha tarnaitė.

“Štai ir mama parėjo,” at-
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suspaudė jos širdį. Visas klo
nis atrodė apleistas ir tylus 
mirgančioj šviesoj ir virpan
čioj UUO kaitros atmosfroj. 
Tiktai žiogeliai čirendami 
drumstė mirtiną tylumą kur 
tai kelio šonuose pageltusioj 
ir pastyrusioj žėlei*

“Atsisėsk IrūpUČiUką”* jis 
pasakė.

Ji įstengė nueiti kai jis ją, 
už rankos palaike, iki kelio 
griovio ir abiem rankom silsi* 
ėmus veidą pradėjo verkti. 
Balti jos plaukai gražiom gar- 
binUotom vingein nusvyro ant 
abiejų veido šonų. Ji labai 
ir gailiai verkė, kuomet jis 
Stovėjo į ją žiūrėdamas ir ne
žinodamas ką sakyti, tačiau 
jis patylomis prabilo i “Nusira
mink; nereikia taip verkti”.

“Gerai”, pasakė ji, šluosty
dama saVo Užverktas akis ir 
svyruodama painhželi pradėjo 
eiti.

Truputį toliau, kelias ėjo 
žemyn pro lapuotų medžių 
stiebus, kurie slėpė keletą na
mų. Girdėjosi virpantis ir 
vienodas kalvio plaktuko garvienodas kalvio plaktuko 
sds. čia jie mate stovintį ve
žimą dešinėje kelio pusėje 
priešakyje žemo hameliė. Du 
vyr&i ten, pat po stogeliu kaus
tė arklį.

Ponas d’AprcvaFus nužygia
vo pas juos.

“Kur yra Petro 
ūkis?” jis paklausė.

“Eikite po kairei 
pro tą karčiam^, o 
kitę tiesiai. Trečioji 
Porėto stuba. Tenai pamatysi
te gražų digliuotą medį neto-

Benedikto

ir eikite 
paskui ei* 
stuba bus

ižRjk.' y.
v

klysti.”
Juodu pašuko į kairę; ji 

ėjo labai lėtai* jos kojos buvo 
pavergę; širdis plakė smnr* 
kiai ir jautfU kažkokį smau
giantį troškį. ŠU kiekvienų 
žingsniu ji Jtyliai kartojo lyg 
maldininke:

“O! DieVel Dieve!0
Ponas d’Aj)reval’as, kuris 

taipjau bUvd nerviškas ir iš
balęs, pasakė jai kažkaip 
šiurkščiai:

valdyti savo, jausmų, lai greit 
save išduosi. Bahdyk save Su* 
valdyti.”

“Kaipgi aš galiu susiValdy* 
ti?” ji atsiliepė. “Mano kūdi
kis! Kuomet aš manau, kac 
aš einu pamatyti savo vaiką.”

Juodu čjo tuo siauru laukų 
keliuku pro ūk i u daržus, ku
rie buvo apsodinti vaisiniais 
medžiais ir šiaip medeliais 
per abi keliuko pusi ir čia at
sidūrė prie vartelių kuf augo 
graži spygliubta pUšiš.

“Tai čia,” jis pasakė.
Ji staiga sustojo ir žiurėjo į 

tą gražią jauną pušytę. Dar
žas, kuris buvo apsodintas 
obelėmis, buvo didelis ir drie
kėsi iki pat stubos. Priešais 
stubą matėsi tvartai, daržinės 
ir vištų palapinė, stovėjo Veži
mai, krūva trąšų šalę tvarto. 
Keturi veršiukai, gulėdami po 
medžiu* kramtė ir judino 
savo snukučius* Juodų vištų 
būrys Vaikštinėjo aplink tvar
tus.

Viskas atrodė labai ramiai 
ir visur buvo tylama. Stubos 
durys buvo atdaros* bet nieko 
ten nesimatė; Tik didelis, juo
das šuo staiga išlindo iš Stan

Kai ji priėjo arčiau prie 
stubbs* ji atrodė pikta ir į ne
pažįstamuosius įtartinai žiurė
jo. Paskui ji lyg jų visai ne
matydama, įėjo stuboii. Ji at
rodė sena ir turėjo niūrų, pa* 
gėltusį* raukšlėtą veidą, Vie
ną tokių niedinių veidų* ko
kius kaimo žmonės dažnai tu- Pi u/. ■■>'! ji z i • • • 11. •. i < ■ t ■

Ponas d’Apreval’as pašaukė 
ją atgal.

“Atsiprašau* ponia, bet inCS 
čia užėjome norėdami žinoti* 
ar negalėtum mums parduoti 
porą stiklų pieno*”

Ji zurzėjo, kai vėl pasirodė 
duryse padėjusi viedrus.

“Aš neparduodu pieno” ji 
atsakė.

“Mes esame labai ištroškę”, 
jis pasakė “ir ponia labai nu
vargusi* Ar mes galime gau
ti ką nors atsigerti?”

Kaimietė moteriškė pažiurė
jo į juodu susiraukusi ir pa
galios nenoromis ištarėt

“Jeigu jus taip norite, aš 
duosiu”, eidama stubon mur* 
mėjO* Tuo tarpu išėjo vaikutis 
ir atnešė dvi kėdes* kurias jis 
pastatė pavėsyj po obele. 
Motina sugrįždama atnešė du 
puodu putojančio šviežio pie* 
no ir padavė vizitoriams. Ji 
nebegrįžo į šlubą, bet stovėjo 
prie jų lyg saugodama ir no
rėdama patirti jų atsilankymo 
tikslą. Pagalios, ji paklausėt

“Jus atėjote iš Fėcampo?” 
“Taip,”

atsiliepė, “Fėcainpfe mes gy* 
vename visą vasarą*”

■Bo trumpo tylėjimo, jis tę
sė toliau:

“Ar kartais jus neturite 
paukščių, kurių galėtumėt kas 
savaitę mums parduoti?”

Moteriške valandėlę paabe
jojo, bet paskui atsiliepė:

“Taip, 
riu. Gal 
nų?”

“Taip,
“Kiek _ _ .

mokate?0
D’AprevaPas, kuris apie tai 

neturėjo jokio supratimo* 
kreipėsi prie savo kompahio* 
nės:

“Kiek jus Fėcampe mokate 
už paukščius, mano brangi 
ponia?”

“Keturis frankus

ponas d’AprevaPas

aš manau, kad hb 
būt, jus norėsite jau*

suprantama/’ 
jus turguje už juos

ir kar* 
tais kėturis frankus ir pen
kiasdešimt centimų,” ji pasa
kė. Jos akys buvo pilnos aša
rų, kuomet ūkininko žmona

kuri žiurėjo į ją, nusistbėjus 
paklausė:

“Ar ponia serga, kad ji ver
kia?0

Jis nebežinojo, ką sakyti, 
bet SU abejojimu atsiliepė:

“Ne... nė... ji tik pametė sa
vo laikrodėlį, kai mudu čia 
ėjome. Tai buvo labai paran
kus laikrodėlis, kurio ji la-, .. ... . iL. .. .bai gailisi. Jeigu kas rastų, H™?® tik *r vAd“- 
tegul mums praneša.”

Benedikliėhė nieko neatsa- j 
Įkc, manydama* kad jo paaiš
kinimas nelSbai jų įtikina, 
bet staiga ji prabilo:

“O! štai ir mano vyras!” 
Ji buvo viena* kuri pamatė 

jį* nes ji stovėjo veidu, prieš 
vartus. D’Aprevai’as sukruto, 
o ponia deCadour vos nenu
virto* kai staiga pasisuko ant 
kėdės.

Vyriškis Jtuone dvilinkas 
susilenkęs* uždusęs* stovėjo 
tolokai nuo jų tempdamas 
karvę ant ilgos virvės, 
kreipdamas į vizitorius 

įmesto* jis pasakė:
“Buvo susipainiojus į 

Vę! Kokia biaurybė!”
Ir jis praėjo pro šalį ir 

go tvarte*
Jos ašaros greit nudžiūvo,! 

kai ji čia nustebinta sėdėjo, 
negalėdama žodžio ištarti ir 
Hk manydama, kad Šis žmo
gus yra jos sūnūs, D'Apre- 
val’as, kuris tą patį jautė, ku- 
Fį ištiko ta pati mintis, jautėsi 
labai nesmagiai ir jis pakeltu

I balsu papklausė:
“Ar čia ponaš Benediktas?“I 
“Kas tau pasakė jo vardą?” 

žmona paklausė vis dar lyg
J įtardama.

“Kalvis ant kampo prie 
aukštojo kelio,” jis atsiliepė 
ir tudmet visi tylėjo. Visų 
akys buvo įsmeigtos į tVattO 
duris* kuF atrodė savotiškai 
juodu Skylė trobesyj. Viduj 
nieko nesimatė* o tiktai girdė
josi triukšmas* judesiai* kano
pų garsas* ’ kuris Skambėjo 
ant grindų ir šiaudai čiužėjo. 
Staiga duryse pasirodė vyHš* 
kis, šluostydamasis prakaitą 
nuo kaktos ir plačiais žings
niais nuėjo į stubą. Jis praė
jo pto svetimuosius žmones 
lyg j U Visai nepastebėdamas 
ir žmonai pasakė:

“Eik ir
giros; aš

Tuomet 
įo žmona 
ma vienu

“Eikiva, eikiva 
pasakė pohia deCadour* be
veik netekusi lygsvaros iš su
sijaudinimo. D’ApreVaPas pri
laikė ją Už rankos, pagelbėda
mas jai atsikelti ir matyda
mas, kad ji gali nualpti, su
kaupė jėgas. Jis numetęs aht 
kėdės penkis frankus išvedė 
ją lauk iš dariu*

Kaip tik spėjo išeiti už var
ių, ji pradėjo garsiai verkti 
Ir kukčiodama pasakėt

“Ak! ak! lai tokiu tu jį pa
darei?“

Jis buvo labai išbalęs ir šal
tai atsakė r

“Aš dariau* ką galėjau, Jo 
ūkis yra vertas aštuoniasde* 
šimt tuksiančių frankų* Tai 
yra baugiau* negu didžiuma 
vidutinės klasės sunai turi,“

Juodu grįžo lėtai* nešikai* 
bedami Ji vis verkė; ašaros 
riedėjo per veidus be sustoji* 
mo. Juodu sugrįžo*į Fėcampą* 
kur pohas deCadour jų laukė 
pietums* Kai jis juos pamate* 
jis pradėjo juoktis ir pasakėt

“Matomai* mano žmona ga* 
Vo saulės spindulių* o aš dėt, 
to labai džiaugiuos* Aš tikrai 
manau* kad per. kurį laiką ji 
protą buvo pametusi!0

Nė vienas jų nieko neatsa* 
ke. Tik kai vyras, trindamas 
rankas* paklausėt

“Na* aš manau* kad jus 
turėjote puikų pasivaikščioji
mą?0

Ponas d'AprėvaUas ateitie* 
pėt

“Tai buvo puikus pasiVaikš* 
čiojiinas* aš jus užtikrinu* tai 
buvo malonus pasivaikščioji
mas...”

(Galas)

Šiaurės Lietuvoj lietu
viško cukraus ne

pardavinės
Marijampolėje pagamintas 

cukrus, ir šiemet bus pardavi-

rinėj Lietuvoj iki Šiaulių. Mat. 
visam kraštui cukraus nepa- 
gnminama, o kad transporto 
išlaidos butų
šiaurus Lietuvoje pardavinėja
mas angliškas cukrus atga
bentas per Klaipėdą. Angliško 
cukraus atgabento Lietuvon 
atsargoj (yra dar 10,000 mai
šų ir tiek pat maišų šiomis 

Ang-

mažesnės, tai

dienomis atgabenama iš 
lijos.

■ ■

Ne 
dė-

vir

tini-

Rinkimai Šimonių 
sČiuje

— Šimonių

vai-

vaisė, 
trinkimuose val- 

išrinkę beveik vi- 
tarybą savo žmo- 
Viršininkas Šešis

ŠIMONYS, 
savivaldybės 
stiėčiai buvo 
są Valsčiaus 
hių. Apskr.
atstovus nepatvirtino, nes ešą 
jie neteisėtai išrinkti. Girdėti 
bus skiriami kiti rinkimai.

linkimuose visur dalyvauja 
viršaitis it policijos atstovai. 
Atvykę į sueigą, jie tuojau ir 
pasiūlo rinkti jų statomas kan
didatus. Vietos žmonės .štato 
savo kandidatus.

Vokietijoj nušautas 
klaipėdietis

“Lietuvos

prileisk man puodą 
labai ištroškęs.”
jis įėjo stubon, o 

nuėjo rusįn palikda- 
du paryžiečiu.

Henriau,”

KLAIPĖDA* 
Keleivis” rašo:

Klaipėdoje visą laiką gyve
no jaunas vyrukas Mftrkvaldt. 
Vokietijos pilietis. Prieš kele
tą savaičių jis su dftr vifehu 
kitu išvyko į Vokietiją ir bu
vo slaptosios policijos suimtos 
ir patojpiittas į konetentrati- 
jos stovyklą* šiomis dienomis 
Karaliaučiaus radio pranešė. 
;kad tąsai Mar^vaĮdt bandęs iš 
stovyklos pabėgti ir buvęs nU 
Išautas. Vokiečių pasakymif M. 
Klaipėdoje gyvendamas dirbęs 
Vokietijos nenaudai ir “išda
vęs Vokietiją”.

Klaipėdoje betgi apie tai yra 
kiėk kitokių spėjimų. Spėjama, 
kad vokiečių slaptoji policija 
ir jų “fem^gerichtai” Mhrk- 
Valdtą nusprendė dėl kfež ko
kių slaptų politiškų išrokaVi 
mų “pašalinti” ir tuo tikslu 
(kaip šavo laiku Jeslitj) išvi
liojo j Vokietiją. O paskui, nU- 
tofę jį nužudyti, leido jam iš 
kobčentradjds stovyklos neva 
“pabėgti0 if tuomet sušaudė.

Tas atsitikimas rodo, kad 
Vokiečių dabartiniai valdovai 
šaudo be atodairos savo pačių 
piliečius be teismo ir sprendi
mo* Tbliatf iš to atsitikimo 
matyti* kad Klaipėdos krašte 

įgyveną Vokietijos piliečiai vie- 
kitUs įskUhdmeja ir išduo- 
į žudikų rankas* 

, ___________ 
kronika

hi 
dtt
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TAURAGE, —- Valst* Cento, 
knygynas Tauragėj turi išoo 
knygų. Abonentų dabar yra 
apie du Šimtai* daugiausia mo
ksleivių (£&%), Daugiausiai 
mėgstama skaityt* beletristika, 
nuotykių romanai* t knygyną 

skaityklą pareina apie 20 
laikraščių ir žurnalų.

— XI, 5 d* Tauragės žie
mos Žemes Ūkio tmje prasidės 
mokslas* kuris tęsis penkis mė
nesius. Mokyklon priimami ūki
ninkaičiai* nejaunešhi 17 me 
tų* moką rašyti ir skaityti 
Mokslas nemokamas.

— Tauragės ligonių kasos 
apygarda suskirstyta | Šias 
apylinkes t Tauragės* Skaudvi
lės, Šilalės* Naumiesčio* Rasei
nių* Jurbarko* Šiluvos* Kraiti 
ir Šimkaičių*

Valst teatras Šį feezohą 
Tauragėj numato suvaidinti 
devynis spektaklius.

— Tauragės ap. yra 33 dūr- v 
pydai, kurie sudaro 4421,24 ha 
plotą.
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“Pirmyn“ Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

Didysis “Pirmyn” 
Choro augimas

Choro augimas po K. Stepo
navičiaus vadovyste

P-ia St čerienė užbaigė žie
mos sezoną ir ruošėsi važiuo
ti | Lietuvą, žinoma, apleido 
ir Pirmyn Mišrų Chorą. Per 
vasarą turėjom atostogas.

1929 metais rudenį apsiėmė 
mbkyt Pirmyn Mišrų Chorą 
jatr tuo laiku pasižymėjęs ir 
gabus chorvedis p. K. Stepo
navičius.

Visi dainuojam ir visi užga
nėdinti musų mokytoj um. Vi
sa bėda buVb, kad negalėjom 
gaut pastovios vietos repetici
joms laikyti šiaip taip vargom, 
tai Vienur, tai kitur laikėm re
peticijas, pagalios, nutarėm 
keltis iš Northsides į MeldaŽio 
svetainę.

Pasirodė, kad nepadarem 
klaidos išsikaldami iš North 
sides, nes kiekvieną repeticiją 
vis naują narių prisidėdavo 
prie Pirmyn MiŠraUs Choro. 
Pamatėm, kad narių yra iš vi
sų Chičagos dalių miešto, tai 
matėm reikalą praplatint ir 
Choro Vardą. Viename Valdy
bos ir Choro rėmėjų susirin
kime nutarėm, kad Choras va
dinsis Chičagos Lietuvių Cho
ras "Pirmyn*’. Ir nito to laiko 
Choras ne vieną kolioniją at
stovauja, bet visą Chicagą.

Nuo 1929 iki šiai dienai 
Chorui vadovauja p. K. Stepo- 
navičia. Dabartiniu laiku Chi- 
cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
narių turi virš šimto; beveik 
visi Čia augęs jaunimas. Se
nesnių yra tik pustuzinis. Su 
Chičagos Lietuvių Choru Pir
myn kooperuoja kartu ir Chi- 
cagos Lietuvių Simfonijos or
kestras, kurio vedėju ir moky
toju irgi yra p, K. Steponavi
čius. Beto Chore randasi daug 
solistų. Taigi spėkos yra dide
lės. Po vadovyste K. Steponą 
vičiaus, choras kasmet pasta
to po kelias operetes ir duo
da po kelis didelius koncertus. 
Be to dalyvauja ir kitų drau-1 
gijų didesniuose parengimuo
se.

Chičagos Lietuvių Choras 
Pirmyn pasirodys pilname sa
vo gražume su visais solistais, 
duetais, kvartetais ir simfoni
jos orkestru savo 25 metų jin 
biliejiniame koncerte lapkričio 
4 d., 6 vai. vakare, St. Agnės 
Auditorijoj. Atsilankykim kuo 
skaitlingiausia ir palinkėkim, 
kad Chičagos Lietuvių Choras 
Pirmyn gyvuotų kitus 25 me1- 
tus. — A. V.

Komitetas darbuojasi kad 
atsilankusieji butų patenkinti, 
linksmai praleistų laiką Ir tuo 
prisidėtų prie draugijos labo.

Nariai, kurie negavote tikie- 
tų įžangai nUo komiteto, ga
lite jų gauti pas nutarimų raš
tininką Antaną Linkų, 2144 
W. 23rd PI. Įžanga šokiams 
tiktai 25 centai.
Ieva Lukošiūtė, Finansų Rašt.

Probate Teisėjas

Teisėjas John F. O*Connell
Teisėjas Johh F. O’Connėll 

Užėmė Vietą H. Hornerio, ka^ 
da pastarasis tapo - išrinktas j 
gubernatorius! ir tą vietą už
ėmęs nemažiau Už jį atsižy
mėjo Žmoniškumu ir savo pa
reigų pildymo stropumu.

Teisėjas John F. O’Connėll 
yra širdingas žmogus ir la
binus Už kurį kitą tinka į pro
bate teisėjus, kur reikalą rei
kia turėti su našlėmis ir naš
laičiais. Teisėjas John F. O’Con- 
nell taipgi pasirodė labai Są
žiningas administratorius. Šiais 
metais į 9 mėnesius jis Užbai
gė kone dusyk daugiau palai
kų bylų negu pirmiau buvo už
baigiama. Jis hfenori kad naš
lių pinigai ilgai gulėtų be var
tojimo. Jis stengiasi kūogrėi- 
Čiausia užbaigti bylaSį kad pi* 
nigai greičiaus tektų našlėms 
ir našlaičiams.

Nuo to laiko kaip jis buVo 
išrinktas į Probate teisėjo Vie
tą pereitais meteis jis pilnai 
įrodė aUgščiUUSią tinkamumą 
būti Šito svarbaus teismo tei
sėju.

Reikia taip 'pat' prhflinth 
kad teisėjas John F. O’Cohnel] 
yra labai 
viams, ką 
kas turėjo 
teisme.

Demokratų partija gali di
džiuotis, turėdama jį savo kan
didatu. Nėra abejonės kad vi 
si lietuviai Už jį balsuok ii 
linki jam kuodidžiausio pasį 
sekimo.

draugingas lietu 
tie Vienas patyrė, 
reikalus Probate

Vienos^ ypatos net 
keturios sukak

tuves.

ir savo šeimai pragyvenimą, 
jaučiasi turįs teisę prašyti mu
ši) Chičagos lietuvių, kaip mo
ralės, taip medegiškos para
mos jo viršminėtų sukaktuvių 
proga.

Pdrama dėdei B. Vaiteku 
nUi, kaipo seno (30 m.) am
žiaus žmogui ir kaipo Lietu- 
vlų teatro pionieriui, reikalin
ga. ir galima he aukomis, bet 
sekančiu budu:

Jeigu kam iš mllsU reikalin
gu kas iš namų reikmenų, rei 
kia kreiptis prie jo į Peoples 
Furniture krautuvę antrašu : 
2^36 W. 63rd St. arba pašauk
ti telefonu* Hemlock 8400. Jis- 
gi, užtikrinu, patarnaus teisin
gai ir mandagiai.

Dėdės sesers ir sūnus.

Bus pavieto

Roberi M. Siveiizef
Tai seniausias ir žinoihiau* 

sias demokratų partijos kan
didatas šiuose rinkimuose.

Roberto M. Sweitzerio vardą 
ir jo teisingą tarnavimą žmo
nėms žino visa Chicaga. Visi 
jį gerbia be partijų skirtumo.

Per daugelį daugelį metų jis 
buvo Cook pavieto klerku. 
Pirmti syk į tą vietą jis bUVO 
išrinktas 1910 metais ir nuo 
to laiko visuomet jis buVo iš
renkamas didele balsų didžiu
ma.

Dabar jis yra kandidatu į 
Cook pavieto iždinihklis.

Jis yrn padaręs daug gero 
žmonėms ir kaipo valdinin
kas ir kaipo žmogus. Jo lab- 
daringumą viši žirtb. Dary
damas gerą jis neklausia žmo
gaus pažiūrų ar tikybos.

Pennsylvanijos lie
tuviai, balsuokite už 
senatorių J. F. Guffy

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN” DABAR

Didžiulis Chičagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, vedamas K. Steponavičiaus trys metai atgal. 
Choras nuolatos auga ir tobulėja, prisidedant prie jo vis naujoms mūšų jaunimo jėgoms. Cho
ras dabar švenčia 25 mėtų sukaktuves ir ateinantį sekmadienį, lapkričio 4 d., St. Agnės audi* 
torijoj, 3916 Archer Avė., rengia didelį jubiliejinį koncertą, kuriame dalyvaus ne tik dabartiniai 
dainininkai, bet ir senieji choro kūrėjai, kUrife chorą organizavo ir jame dainavo 25 metai atgal.

■     .........................................................—   .............................................. .............—   — *1 ,1, Ąfeim

me bus galima nusipirkti rūbų, 
oatiikų, ihdų,- lempų ir kitų 
daiktų namams.

Išpardavimas tęsis tik vieną 
dieną, h no 9 ryto iki 5 vakare. 
Visas pelnas. i amas labdary
je!. i J u

grame iš stoties W H F 
7:30 vai. Vakare,

Laiškai Pašte

-.-..............--.. -......

PIRMYN
SHARFS and FLATd

>1 I ............ i.... Į.  .. ............ . ...... I..... I<

Eddie Čepulis, our silent man 
hnsn’t ėštaped mjury m b 
single one of the Imps games 
yet. Game by game he is ac* 
ųuiring more aches and paihs. 
l*he season mušt end sooh or,~

For a long time we httd been 
aearing of the secfėt dešina 
>f LoU.ą Laplhfcki’s to be called 
nto serVice by the Navy, Thėn 
iot seeing liith for a iong tirM 
.vė began to rejolče that hit 
imbition had been fulfilled 
Būt Lbtkis is back— he was 
inly wo!rking nights.

Girls, pull out ye olde cotn 
pačts and štart to replace that 
make-up that came off with 
.he teatš. our hkndsome gi- 
golo, John Stonaitis is batk 
and -štili as nice or nicer than 
ever.

Andy Norbut our strollibg 
’ accordinist, was just bubblihg 
over with happiness when the 
čolonel gavę him a coby of h 
press notice about his playirig. 
We suggest that hė start B 
scrap-book. Such playing vVill 
gain him many eompanions to 
this first clipping.

The Duchess and 
The Married Mart,

.............................................. ' - ■ .........................»

,-TI ................. -...... ....................... - -----------

RADIO
Adv. J. Waitcheš 
šiandien kalbės 

per radio

Miškai yru atėję iš EUrophs 
Kam jie priklaušo, tegul nueina j 
vyriausijį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba "Adver- 
tisėd Window” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiartie sąrašė pažymėta.

3866 
3869

šie

-.-ritu, t-* a

Cčhgratulations and Felicita- 
tions

žy-

Ryt 111. Lietuvių Paš. 
K-bo susirinkimas

..... į te—A

BRIDGĖPORTi — Illihoh 
Lietuvių Pašelpofc Kliubo mė
nesinis susirinkantis įvyks 
penktadienį, lapkričio-Nov. 2- 
trą, 1934 m., Chicagbs Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Visi kliubiečiai kviečiami bū
tinai dalyvauti šiame susirinki
me. Kurie dar turite baliaus ti- 
kietų, malonėkite juos būtinai 
sugrąžinti šiame susirinkime 
raštininkui.

A. Kaulakis, rašt.

Dr-ja “Lietuvos Ūki
ninkas” rengia šokių 

vakarą
i 1.1 i birt !.■

Dr-ja "Lietuvos Ūkininkas” 
rengia grąžą “Baltoon ir Com 
fetti” šokių vakarą, Lapkr. 24 
d.„ p. Barausko Svetainėj (buv. 
MeldaŽio), 2242 W. 23rd PL, 
.8 vai. vakare. Gros rinktina 
Silver Crescents orkestrą.

Ta ypata, mums, didešniai 
daliai, ChicAgos lietuvių tyra 
gerai žinoma. Tai mūšų dėdė 
B. Vaitekūnas, Lietuvių teatro 
teVas.

šiais metais jam sukauk? 
60 metų amžiaus, 40 metų —- 
scenps darbuotės, — 30 me
tų Žėhybiriio gyvenimo ir 30 
metų atvykimo į Ameriką.

Kadangi dabar įvairios lietu1 
viškos Įstaigos daro: viena —- 
30, kita — 22, trečia — 19 
metų sukaktuvių išpardavi
mus, tikėdamos turėti iŠ to, 
kaip moralės-, taip ir medegiš- 
kbs naudos, tad ir ftiusų dėdČ 
B; Vaitekūnas, darydamas sau

Pennsylvanijoj eina ypatin
gai aštri kova tarp senosios 
tvarkos palaikytojų ir naujo
sios dalybos kandidatų.

Lietuviai čia ypatingai turi 
pasidarbuoti, kad vėl neįsiga
lėtų Hooverio atstovai.

Ypatingai yra svarbu pa
remti senatorių Josėph F\ 
(luffy, kurs atstovauja pro-
gresives Roosevelto idėjas.

Visi .eikite balšUėli ir bal
suokite už deniokrnlų partiją 
ir už senatorių Joseph F.

■......................... ■ ■■ ■ ~

Demokratų mitingas 
18-tos apylinkėje

lapkričio 1 dienų 
18-tos gatvės apie

šiandien 
21 wktdo 
linkėję bus didelis demokratų 
mitingas Apveizdos Dievo pa
rapijos svetainėje prie 18-tos 
ir Union. Pradžia 7 vai. 
Visi lietuviai kviečiami 
lankyti.

vak.
Btši

On Saturday, Oct. 27 th, a t 
4 o’clock in the aftėtnoOn Mh 
Frank Jakavičius and Miss Al
dona Balanda were uhltėd In 
holy wedlock. We understand 
that after the chhemohy some 
vvere on hahd (With ricė and Įima 
beans) to congratuiate thė hap- 
py fcouple. After the hOhey- 
modn the čoUple will Uvė \vith 
the bride’s folks.

On the šame day Frank waš 
awarded lšt prize in the sing- 
ing contest at the World’s 
Fair. The award was & čoh- 
tract for the season with the 
Chicago Grand Opera Compa- 
ny. This incidentally, is another 
instance where one of Mrs. 
.Stephens’ pupils profited by 
ner-training.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—- Activus "piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
sdsifturti kelią peč pritoikimšu- 
sių prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad Šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save-

Šis Bankas sitilo toki pa- 
tarnavhną per šftvd Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Kazukowskie L.
Oselius Alina-, Sofie 
Atcikauskas Miss E. 
JUris Karolina 
Megevicis Kazimir

24 Olympui F. Ž. 
33 Surnia Jonas

10
20Adv.

minusias
Veikėj aš 
vakare kalbės per radio apie 
ateinančius rinkimus. Jis aiš
kins a pie' meišVėngiamą demo
kratų pergalę ’ir jo kalbos bu? 
visiems žingeidi! pasiklausyti.
Jis kalbės Budriko radio pro-1 yra naudinguos

r., H i.,.: ................. .  -y. y. ■ .. ----- )

Julius Waitches 
lietuvių demokratų 

Roselande, Šiandien

SkčToim&i' Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

|kad pačios Naujienos

KANDIDATES Į TEISĖJUS, Už KURĮ VISI LIETUVIAI 
KETINA BALSUOTI

■iMv■'

Vartotu daiktų iš
pardavimas Feilow- 

ship House, 
Bridgeporte

Metinis
išpardavimas vartotą

Josėph J. Dručkėr .
Tarp demokratų partijos kandidatų į teisėjus y m Vienas, 

kurį be skirtumo visi lietuviai paduos savo balsą, lies jis

The Strollers
On Monday> Oct. 29th, the 

Strollers received medals from 
the Century of Progress ’midst 
fitting pomp and ceremony. The 
presentations were made on 
the stage of the Floating 
Theater after the strollers had 
danced various folk dances. 
The men refused to take oft 
their coats to dance beeause 
it was so cold, until they heard 
that there had been a fancy 
divirtg exhibition earlier in the 
evenihg.

Aukščiausia 
RIIŠIS IR

Žemiausios Kainos
Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskihu ateik į Cent
ral District Furniture Co„ 
3621-23-25 Sb. Halsted St, 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšiės tAvdrUš pigiausiomis 
kainomis. Ateik te persitik
rink.

Štai keletas mūšų 
BARGBNŲ:

$6.98—9x12, Virtuvės Q6

$69.50—2 šmot. Sek- $O<|
tyčios SETAS tik ....... tO.Ort

f39.50 
*39.00

*4.93
$8.75—Dvigubų Coil $4 
SPklNGSAI tik ........... ■f.rtO
$50.00—9x12 Amėt- $4Q
ican Oriental Katate! tik ■ O.Ort
$30.00—Dihelte $40 Q<|
Setas tik.................. .
Puikios pastatomos $4 
ant Grindų LEMPOS tik1’-**®

Mes turime pilną pąsi-

Annivetsary Concėrt
On Sunday, Nov. 4th, 6 

o’clock in the evening at St. 
Agnės’ AuditoriUm, “Pir
myn” čhbfUsėš will prėšėnt 
their 25 year Jubilee concert. 
The choruses participating will 
be the original men’s chorus 
of 25 years ago, the mixed 
chorus of 20 yettrs ilgo, and 
the present thorus. There \vlll 
•also bo soloists, duete, etc.

After the ' cOncert—dancihg 
to the music of the Stephehs 
Revellers, or if you prefen 
drinking beer at the 40 foot 
bar in the first floor bar room.

General IhfortnatiOh
Chorus rehearsal Thutsday 

and Frida.y 8 o’čblck—at the 
former Meldazis hall. Ali rtiem 
bers are reųuested to attend. 
Money fbr the tičkets to be 
turned in Friday. We hear.frbm 
various people that hb tickets 
will be returned Friday beeause 
the memberš have ^Vorked 
hard and sold tbfehti all, (we 
hope).

$85.00—Vhlgomo 
kambario SETAS tik 
ŠTŠ.Oo—3 Šmotų 
Miegruimio SETAS ti 
$8.50—Vatiniai 
MATRACAI tik .........

Mašinų ELgktRiKL 
NIŲ REFRllGERATO- 
RIU it- RADIJU visų ge
riausių išdirbysčią, že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais

Central District
FURNITURE GO.

36Ž1-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS. JOZAitlS, Mgr.

yra lietuvių artimiausias ir geriausias draugas. Tai Joseph J. 
Drucker. Demokratų partija jo kandidatūrą išstatė į Municipal 
teismo teisėjus. Advokatų asociacija giria jį už jo darbštumą 
ir teisingumą; Jisf bus teisingas ir geras teisėjas. Per daug me- 
tų jis darbavosi prie kongresmano A. J. Sabatho, ir ne vienam 
lietuviui pagelbėjo įvažiuoti į Ameriką. Pirmiaus buvo Chica- 
gds miesto advokatu, dabar yra Illinois valstijos prokuroro pa- 
.gęlbinihku.' Jis prašo, kad balsuojant už jį balsuotojai padėtų

BRIDGEPOHfAŠ
rUdens
daiktų Fellowship Hoiise įstai
goje, 831 W. 33rd Place, įvyks 
penktadienį, lapkričio 2 d.

jPigiomis kainomis, išpardavė kryžiuką už visus demokratų partijos kandidatus j teisėjus



KORESPONDENCIJOS
Norwood, Mass

TOWN of LAKEBRIDGEPORTAS

kelti? Tai juk bai

čia minkštos lovos, švari vie

18-TA GATVĖ

BRIGHTON PARK

EMMA

WEST SIDE

gar

taipgi

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

ANTON ZALATORIS 
827 West 33rd Street

ANTANAS JOKANTAS 
3934 So. Rockwell Street

- moterims, vy 
susėdus ar sta-

imant, 
kažin 
ir ne-

, — tai juk 
O tuo tar-

tokių
Musų pa-

No. 238 kažkokia 
džiaugiasi ir 

ščyrųjų chorelio

nos
seni
visiems
tos reikalus svarbius. Prie gėrimų skanių dar 
yra ir užkandžių. Neužmirškite tai visi, kad p. 
A. Zalatoris yra senas musų lietuvių organiza
cijų žmogus.

atrodo, kad iš rengėjų 
buvo padaryta stambi 
Tokie dalykai ateityje 
būti vengiami. Jaunimų

tai čia labai keblus 
Dainavo juk žmo-

publikos, tai ščy- 
aš dar galėčiau po- 
primesti

Kas iš Bridgeporto lietuvių nežino šitos se- 
užeigos p-nų Zalatorių? Žino ją visi — 
jauni, augšti ir žemi. Maloni vieta užeiti 

pasišnekėti, pafilozofuoti apie tau-

Prisiminkite, kad šitos vietos savinin-
Joku

Jis patarnauja visiems link

Grand Opening STATE TAVERN 
įvyksta Lapkričio-Nov. 3 d., 1934 
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįsta

mus ir nepažįstamus į musų naujos alinės ati
darymą, Bus skanių užkandžių veltui 
bus geros rūšies alaus ir degtinės iš penkių 
šalių iįiportuętos ir gera muzika, prie kurios 
linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia ųavininkai:
CH. iy A. RADWELL (Radvilai). 

6110 So. Statę Street

gėrimų, gerų užkandžių — svetingą vielą kiek
vienam užeiti. Būdami Northsidyje nepamirš
kite, kad p. Mitchell vieta randasi arti Mil- 
waukee ir Damen Avė., 2038 West North Avė.

MASKALIUNAS BEER GARDEN
819 West 35th Street

Patogi vieta užeiti visiems 
rams, seniems ir jauniems - 
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi 
siems. 
kas yra senas šitos apielinkės pilietis 
bas Maskaliunas 
smai.

Jis yra nepriklausomas tiek 
nuo politikos, tiek nuo religi
jos. Svarbiausias jo uždavi- 

tai rūpintis meno da-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

A. F. CZESNA HOTEL
1657 West 45th Street

geras alus ir deg

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETŲ 
VISOSE MIESTO DALYSE

Detroito Lietuvių Dailės 
Choras

AUDITORIUM TAVERN
JOSEPH RACHUNAS 

3137 South Halsted Street

ūkti. Juo labiau

Tai tokia medžiaga iš to 
“nomber on” koncerto.

— Norwoodo žmogus.

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS
Arti vidurmiesČio, patogi vie- 
ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
prašau atsilankyti. Busite 
užganėdinti. Šaltas alus, gar- 

‘ di degtinė užkandžiai veltui. 
jĮĮ^ Muzika kas vakaras. Patar- 

nauja- dainuojančios veiter- 
kos.

Come ųp and see me soine time!

LIETUVIŠKŲ GĖRIMŲ SKLADAS 
—MONARCH

JONAS GAURAS, Savininkas
3529 So. Halsted St.

Kai dėl 
riemsiems 
rą desėtkų 
nieko nekaštuoja 
pu, kai rengėjai padidina pu-l 
blikos skaičių, tai jie jaučia
si labai gerai... Tai juk tokia 
tiesa, kuri aiški visiems.

Toliau tas Choro Draugas 
aimanuoja, kad Lietuvių Sve
tainė esanti paversta saliunu. 
Ir dėliai to švariems parengi
mams ji nesanti tinkama.

Žinoma, žinoma. Kaip gi ji 
gali būti tinkama, jei apati
niame kambaryje randasi alus! 
Tas alus, matomai, persisun
kia per lubas ir užteršia sve
tainę. Tai tikrai baisus daly
kas. Juk kas tik pažįsta musų 
ščyrutosius, tie žino, kad alaus 
kvapo jie negali “pakęsti”. Jie, 
kaip varnos nuo parako dujų, 
šalinasi nuo alaus nosis už-| 
ėmę.

Po to, suprantama, nėra ko 
stebėtis, kad musų ščyrieji ro
botai nuo lietuvių svetainės už 
kelių blokų atsiduria moder
niškoje J. Dundulio užeigoje. 
Ten jie po labai sunkių, dar
bininkų labui darbų sušilę ir 
suprakaitavę atsisėda pailsėti 
ir atvėsti. Bet užtai juos nie
kas nepeikia.

Choro Draugas dar ražo, jog 
į koncertą atvykęs ir smala- 
virių spaudos korespondentas. 
Tačiau korespondentui nepa
vykę jokios medžiagos gauti, 
kadangi viskas išėjo, kaip svie
stu patepta.

Jeigu Choro Draugas nebū
tų “kašaravas”, tai 'jis žinotų, 
jog matyti tą korespondentą 
ščyrųjų parengimuose nėra jo
kia naujiena. O kai dėl med
žiagos 
klausimas 
nės. Jeigu vilkas butų užtrau
kęs baritonu, tai butų buvusį 
keistenybė. Pas daugelį butų 
kilęs klausimas, kaip tas besti
ja įsibriovė j tokią puošnią sve
tainę, kas jį užkvietė, ko jis 
nori, ko jis staugia?

Bet tiek to. Bendrai 
dainininkai nors ir ne 
kaip vakarą dabino, bet 
gadino jo. Tačiau to negalima 
pasakyti apie vietos vyrų cho
relį. Nuo to chorelio dainavi
mo, tai apsaugok mus Jackau. 
Kai jis užtraukė “vėliava mu
sų jau plevėsuoja”, tai, atsi
prašant, kaip iš milinių kei

čia galima gauti pirkti degtinę ir vyną vien 
buteliais ir alų baksais. Turim didžiausią pa
sirinkimą visokiausių likerių ne vien Ameri
kos išdirbimo, bet taipgi Lietuvos, Francijos, 
Anglijos, Kanados,, Ispanijos, Rusijos ir kai 
kurių kitų kraštų. Rengdami bankietus, vestu
ves, šeimyniškus pasikalbėjimus, ypačiai Brid
geporto lietuviai gyventojai esate prašomi ne
užmiršti mano likerių sankrovos — mielai 
Jums patarnausiu.

Čia smagi vieta įsigerti
tinę, čia gera vieta pavargusiam bei pakelei 
viui pernkvoti
ta. Jei tave šaltis pagriobė neužmiršk, kad p. 
A. F. Szesna turi įrengęs moderniškas maudy
nes — Turkish, Sulphur Baths and Electric 
Treatments. Ultra Violet Ray Massages, čia 
šalčio liga tuoj išgydoma. Antano Czesnos 
maudynės yra garsiausios Chicagoje.

Telefonas Boulevard 4552.

Number one” koncertas

Visas Brighton Parkas žino 
Antano Jokanto Tavern, jis 
čia senas biznierius. Patogi 
vieta užeiti kiekvienam. Užei
ga maloni, priėmimas drau
giškus. Būdami Brighton Par
ke neužmirškite Antano Jo
kanto Tavern.

Smagi Draugija
Linksma būti smagioj draugijoj.
Užeigų savininkai ir savininkės, kurie paduoda apie save 

žinią šiame užeigų puslapy j, sudaro smagiausią draugiją. Jų vie
tos yra puikios ir čia tikrai galima susirasti smagumo manda
giose aplinkybėse.

Tie užeigų savininkai, kurių vardų dar čia nėra, bet kurie 
valdo geresnes užeigas ir turėtų priklausyti prie šios smagios 
draugijos, yra kviečiami susižinoti su šios smagios draugijos de
rintoju J. Mickevičium, pašaukiant Naujienas, Ganai 8500.

Šios visos slaunios vietos, kurias randate šiame puslapy], 
kas sereda yra gražiai minimos Naujienų radio programe iš 
stoties WSBC, 9 vai. vakare. ' >

Užlaikome visokios rųšies gėrimų pilnam 
pasirinkimui, stiprių, lengvų ir gerų cigarų. 
Taipgi turime gražią vietą dėl pasilinksmini
mo, jauniems pasišokti, o seniems pasilsėti. 
Taipgi yra duodami užkandžiai veltui. Mes 
lauksime tamstų atsilankant, o busite pilnai 
patenkinti. Nepamirškite antrašo—savininkai

JOSEPH ir PRUDENCIJA RACHUNAI.

3137 South Halsted Street.

“Laisvės
Choro Draugas 
giriasi 
koncertas puošnioje finų sve-j 
tainėje išėjo, kaip iš pypkės, 
— taip sakant, (buvo “nomber 
on” proletmeniškas.

Kad giriasi, tai čia nieko to
kio. Kas gi rudžiui uodegą pa
keltų, jeigu jis pats jos neuž
mestų? Keista štai kas: tas ko
respondentas rašo apie koncer
tą labai mažai, o apie savo 
priešui kalba labai daug. Gir
di, darbininkiško judėjimo 
priešai iš Klampynės ir “Ke
leivio” iš kalno rankas trynę 
ir pranftšavę, kad finų puoš
nioje svetainėje nebusią nei 30 
žmonių. Na, o publikos esą bu
vę apie 300.

Kodėl tie “smalaviriai” try
nė rankas, tai pasilieka didelė 
paslaptis. Gal jie rengėsi kontr- 
revoliuciją

KAUPO TAVERN 
2100 West 23rd Street

Visos Westsidės lietuviai žino ir pažįsta p. 
J. Kaupą, o p. Kaupas žino ir pažįsta visos 
Westsides lietuvius. P-nas Kaupas yra senas 
narys “Ukipįnko” Draugijos, “White Star” ir 
kelių kitų.

P-no Kaupo Taverne penktadieniais prie į- 
sigėriipp yra duodama žuvies, o šeštadieniais 
“Čili kon-karne”. Taipgi kiekvieną šeštadienį 
atsilankiusius svečius linksmina muzika. VifA 
kviečįąp)i Čia ątsilankyti. x

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street,
Telephone Canal 1133 ,

Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkaifrain 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas. Galima gauti visose lietuviškose įstai
gose — Taverns. Visuomet reikalaukite Salu
taras Bitter.

nys, - 
lykais

Kalbu čia apie Lietuvių Dai
lės Chorą. Kaip žinia, choras 
tebėra visai jaunas. Susior
ganizavo jis tik prieš metus 
laiko po vadovyste p. Juozo 
Žurono. Bet ir per tą trumpą 
laiką jis pusėtinai pažengė pir
myn, pateikdamas publikai 
daug gražių dalykų. Pavyz
džiui, jis surengė keletą gra
žių koncertų ir šiaip išpildė 
draugijoms programus.

Choras yra laisvas ir pilnai 
nepriklausomas, todėl jis gali 
veikti savistoviai. Vadinasi, 
gali patarnauti visokių paž- 
valgų žmonėms. Ir jis jau 
yra nemažai patarnavęs. Sa
kysime, jis labai gražiai pa
sirodė šeiminiame koncerte. 
. Dailės Choro nuopelnas yra 
dar ir tas, kad jis sutraukė 
gražų būrį jaunimo. Pereitą 
pavasarį jis buvo pradėjęs 
duoti rądio programus. Tai 
buvo labai gražus dalykas, 
nes lietuviai galėjo per radio 
priklausyti gražių lietuviškų 

{dainų. Programai būdavo rū
pestingai priruošti. Kiek te
ko girdėti, tie programai vėl 
neužilgo atsinaujins. Detroito 
lietuviai jų tikrai laukia.

Apie p. Žuroną galima pa
sakyti štai kas: jis yra su
manus mokytojas ir moka ge
rai chorą tvarkyti. Su muzi
ka jis yra susipažinęs ir pats 
neblogai dainuoja. Jo vado
vaujamam chorui priklauso 
gerų solistų ir solisčių, todėl 
koncertai surengti yra nesun
ku. Na, o turint gerų daini
ninkų, žinoma ir radio pro
gramai lengva duoti.

Vietos lietuvių biznieriams 
vertėtų tą jauną chorą visais 
galimais budais paremti. Be 
jo apsieiti mes negalėsime.

Spalių 14 d. Lietuvių Sve
tainėje choras turėjo surengęs 
labai gražų pasilinksminimo 
vakarą. Pirmiausiai buvo su
vaidintai trumpas veikaliukas, 
kuris visiems patiko. Pradžios 
man neteko matyti, kadangi 
truputį pasivėlinau. Tačiau pa
baiga, kurią mačiau, išėjo la
bai gyvai ir sklandžiai. Publi
ka turėjo gąrdaus juoko.

Po vaidinimo buvo koncer
tinė. dalis, kurią išpildė patys 
choristai. Buvo solistų, duetų, 
kvartetų ir t. t. Buvo sudary
ti atskiri vyrų ir moterų cho
rai. Pabaigoje dainavo visi kar
tu. Vadinasi, mišrus choras. 

| Išėjo labai gerai, žodžiu, va
karas išėjo tikrai geras. Pu
blika jautėsi patenkinta.

Kai programas pasibaigė, tai 
vedėjas pranešė, jog dabar vi
si turį eiti j skiepą. Tai dau
geliui sugadino ūpą. Ypač jau
nimas pasijuto įžeistas. Nema
žas skaičius jaunimo tuoj ap
leido svetainę.

Man 
pusės 
klaida, 
turėtų 
į skiepus nereikėtų kimšti. O 
jeigu jau norima skiepuose šo
kiai turėtų tai reikia apie tai 
iš kalno ir pranešti, — pažy
mėti skelbimuose. Tąsyk visi 
žinos, ko 
kad tie skiepai niekuo nesiski 
ria nuo paprastų “beer 
dens”.

Blogiausias dalykas yra 
kad toks neapsižiūrėjimas 
Ii pakenkti busimiems paren 
gimams. Kartą suvilioti publi 
ką nesunku, bet tik kartą.

Ateityje patartina 
kląidų nebedaryti 
žangusis jaunimas mėgsta šva
rius parengimus ir po skiepus 
nenori landžioti. O dėliai to 
reikia tik pąsidžiaugti. Tad 
jeigu mes norime tą jaunimą 
su savim turėti, tai daugiau 
tokių šposų nebekrėskime., 

Koncerte buvęs F. B.

LIETUVIU UZEISOS
TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laiką praleist 
draugingose lietuvių užeigose.

DetroitieČiai gali pasigirti 
tuo, kad turi vieną laisvą cho
rą, kuris nėra niekuo surištas, yra naudingos.

;1 2038 West NortK ’
Kasgi nežino p. A. Mitchell Northsidyje? 

Taip, jį žino visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtą Taverną, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių — svetingą vietą kiek-

VETERANŲ UŽEIGA
JOSEPH EŽERSKIS

4600 So. Paulina St.
Jei tau broli liūdna daros, žiemos 

laike ar vasaros, eik pas Ežerski gau- ■ - 
si rodą—Jis čia gerus stiklus duoda. -

Jei turi gražia merginą, o ji šokti 
eit ketina, eik i Ežerskio svetainę— 
čia šokiams vietą rasi dailią.

Jei žadi daryt veseliukę—imk Ežer- 
skio svetainiukę, čia yrar vietos iki 
valiai.

P-nas J. J. Ežerskis, yra narys 
American Legion, Kęstučio ĮGiubo, 
Unity Club ir Vytauto Stfulkos direk- 
torius ■ j-

MMMMUMMI

NORTH SIDE
" MITCHELL’S TAVERN



Ketvirtadienis, tapkr. 1, ’34 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

.....

Šiandien socialistų 
prieš-rinkimines 

prakalbos
įvyks Chicagos Lietuvių Au

ditorijos mažoj svetainėj

šiandien, lapkričio 1 d., 7:30 
vai. vakare, atsibus socialistų 
prieš-rinkiminės prakalbos Lie
tuvių Auditorijoj, mažojoj sve
tainėj, 3188 So. Halsted St

Kalbės daktaras Montvidas; 
angliškai, Socialistų Partijos 
pasiuntinys, ir kiti. Kam lai
kas leidžia yra kviečiami atsi
lankyti.

Rengia Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos Central? 
kuopa. Kvieslys.

. ..... ■niMiittrttefaidbhii ......i i i

Prašomas atsišauk
ti p. Stasys Was- 

tartas
P-s Stasys Wastartas, kuris 

pirmiau gyveno adresu, 11 N. 
Garfield street, Hinsdale, III., 
yra prašomas atsišaukti šian
dien ar rytoj po pietų į “Nau 
j ienas” ir pasimatyti su p. M. 
Jurgelioniene.

Ji gavo pranešimą, kuris yra 
svarbus p. VVastartui. Reikia 
pridurti, kad tas pranešimas 
yra gera naujiena.

RADIO
Šiandien Budriko 

Programas
Praeito sekmadienio radio 

programas labai klausytojamš 
patiko, ką liudija daugelis 
komplimentų prisiųstų Budri
ko Krautuvėm Klasiškos arijos 
ponios Elenos Rakauskienės, 
soprano, taipgi gražus liaudies 
duetai Viktorijos Gunau'skas ii 
Vinco Ascilos klausytojus ža
vėjo. Na ir Budriko Radio Or
kestras, pavieniai ir sąstate, 
gražiai savo dalj išpildė.

Visi pasiklausykite Budriko 
Radio programo šį vakarą, 
7:30—8:30 vai., iš stoties 
W H F C, 1420 kil. Sprend
žiant iš praeities, tenka pasi-' 
tikėt, kad ir šio vakaro pro
gramas daug linksmumo su
teiks. — Klausęs.

ką vičius— visi “Pirmyn” cho
ro dainininkai. “Kaimiečių” 
kvartetas laimėjo prizą Pasau
linėj Parodoj,

Kvartetas dainuos “Pirmyn” 
Jubiliejiniam koncerte, kuris 
įvyks St. Agnės svetainėj* lap
kričio 4 d.

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

13-os sukaktuvės, bet 
laimingos

Ji irgi dainuoja

Praeitą šeštadienį Dr. ir 
p-a S. BieŽiai pasikvietė kele
tą iš artimesnių draugų pami- 
nėjimiri 13 metų šeimyniško gy
venimo sukaktuvių.

Keturi žmonės sudaro pp. 
Biežių šeimą. Dr. Biežis džiau
giasi savo sūnumi, kad yra ga
bus mokinys ir turi viltį, kad 
gal bus medikas, reiškia pa
seks tėvo pėdomis.

O p, Biežienė didžiuojasi sa
vo dukrele ir sako, kad nėra 
abejones/ jog ji bus dainininkė. 
Duktė “after mother”.

Tarp atsilankiusių paminėji
me buvo daktaras J. Ku
lis, Dr. Vezelis, p. L. Petru
lis ir žmonos. Tai buvo links
mas ir smagus būrelis žmo
nių, kurie smagiai praleido lai
ką gausiai vaišinami pp. Bie
žių.—Reporteris B.

“Stonas Moterystės”

rai,, artistai kaip tai: Aihdži 
Ali, Barbi Ali, garsu’s radio ar
tistas Wilson ir Džim čimpan- 
zė ir keli kiti. Vakaro pro
gramą ves Antanas žymontas.

Fakiras Ben Ali, greitu lai
ku vėl grįšta | Lietuvą. Kvie
čiami visi atvykti šiandie į 
Lietuvių Auditoriją atsisveikin
ti su musų žymiu svečiu—Ben 
Ali—Antanu Pilkausku. Lauk
sime,—J. B.

Frank Bulaw priima 
skelbimų užsakymus 

“Naujienoms”
Daro garsinimų kontraktus; 

priima “Naujienų” radio 
skelbimus ir “Naujienų” pre
numeratų Užsakymus

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

, APTIEKOS
DRUG STORES

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie
ka, 2422 W. Matųuette Rd. Rep. 8222
J. P* RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 B. Halsted St. Canal 0114
*- .. -------------- .... ■ M. .A .„MM,,    .A,..,- ■ ....... —   

PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 301 W. 47 St. 
Boul. 1669.

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170

ANGLIS
COAL

11. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
1 lis $6.75. šaukit Oak Lawn 8.
I - ....... L . ----- -

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriaUSj anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Went\vorth Boul. 4028

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, Ganai 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

susirasit
ko 
tik
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

Dirbtuvės bankroto išpardavimas, 
žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,. bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At

idarą Vakarais ir nedėliomis 6224 S.
Ashland Avė.

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

KRAUSTYMAS
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam I tolimas ir artimas Vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

LENGVI ISMOKESČIAI, $1 imokė- 
ti, i 20 mėnesių išmokt L -------
rakandai $57.50; nauji parlor Betai 
$22.50, karpetai $9.75. 
karais. 253 W. 68 SL

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

3 kamb.
Atdara va-

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centu svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaltams. Pinigus ga
lite Siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Jll.

RADIOS
RADIO

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

Cicero 1829.

Kviečia būtinai atsi. 
lankyti į šias 

prakalbas
Ketvirtadienį, lapkr. 1 d.’ į- 

vyksta. Lietuvių Socialistų Są 
jungos Centralinės kuopos 
priešrinkimines prakalbos, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
mažoj svetainėj.

Lietuviai piliečiai būtinai tu
rite atsilankyti j šias prakal 
bas ir susipažinti už ką priva
lome atiduoti savo balsus.

Visokie politikieriai apgavin- 
gais prižadais gerinasi prie bal
suotojų. Kad tik daugiau jų 
patraukti savo pusėn ir jų 
balsus gauti. O kai būna iš
rinkti, tai balsuotojams atsu
ka nugarą.

Taigi ketvirtadienį, lapk. 1 
d., kaip 7:30 v. v., bukime vi
si šiose prakalbose. Kalbėtojai 
bus seni veteranai, turį gerą 
patyrimą politikoj, kurioje yra 
daug veikę darbininkų tarpe.

—Sargas.

ši jauna panelė yra sopra
nas, kuri dainuoja su "Kai
miečiais” “Naujienų” radio va 
landoje. Ji yra Albina Trili- 
kaitė. Kartu1 su kitais “kai
miečiais” ir “kaimietėmis”, 
kaip pp. Puku, Taručio, p-lė- 
mis Rimkaitūipis , Jidajn.no s 
“Pirmyn” Jubiliejiniam kon
certe, lapkričio 4 d.

Vienas iš Keturių

BRIGHTON PARK.— Spa- 
lių 27 d„ suėjo į “stoną mote
rystes” Charles Chinston ir 
Suzana Nagreskaitė. Vestuvių 
iškilmes įvyko svetainėje, 4458 
South Fairfield avenue, kur 
susirinko labai daug jaunave
džių drangų ir pažįstam’ų. 
Gausiais linkėjimais jie apibė
rė jaunavedžius laimingam ben
dram gyvenime Jr žadėjo juos 
aplankyti adresą- / 4$4i / South 
Fairfield avenue, kur jie dabar 
gyvena.—F. š.

Vestuvių varpai Clearinge

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

METlNftS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

VINCENTAS GRYBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

2 diena lapkričio mėn. 1933 
m., sulaukės 40 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Mary ir daugeli drau 
gu.

Liūdnai atminčiai musu bran
gaus Vincento, lapkričio 3 die
na bus laikomos šv. Mišios, Sv, 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 7 
vai. ryto 1934 m. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti i pamal
das, o paskui ir j namus po 
num. 3403 So. Wallace St. 
Kviečiame atsilankyti p. Frank 
Bulaw, Stasį Rimkų, p. Radi* 
ir J. J. Bagdoną.

Mes Tave Musų brangiausia 
Vincentai niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe
sugrįš!. bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinanti

Nuliude lieka
Mary Grybas, jo žmona 
ir Daugelis Pažįstamų.

Vytautas Tarutis, garsioje 
“Kaimiečių”-“The Villagers” 
kvarteto dainininkas. Į tą kvar
tetą įeina ir Pranas Pūkis, Jo
nas Sarcevičius ir Pranas Ja

CLEABING.—šiomis dieno
mis apsivedė p. A. Malvikienė 
su p. P. Barry, vienos Clearin* 
go dirbtuvės bosu. Jis ten iš
dirbęs daug metų. P-a Malvb 
kienė, tuo tarpu, turi namų 
5702 West 65th street, kuT už
laikė alinę ir valgyklą. Dabar 
biznis išnuomuotas.

Kol biznį turėjo p. Malvikie- 
nė neturėdavo laiko nei pagal
voti apie ženatvę, bet pasiliuo- 
savusi,—tuoj ir vėd?. Dabar 
jau p-a Barry, ji turi dvi gra* 
žias dukteris Birutę ir Stasę,

Beje, per rakto skylutę nu
girdau, kad bus netrukus ir 
vestuvių puota.—Povilas,

Atvažiuoja iš Lietu
vos

i

BENEFACAS KUZMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 29 diena, 10:00 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs 70 
metų amžiaus,, gimęs Tvėrų 
parapijoj, Telšių apskr, Lie 
tuvoj.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėle, Lietuvoj dvi 
dukteris ir vieną sūnų, Ameri
koj seserį Katriną Jasiene.

Kūnas pašarvotas randasi 
10734 So. Michigan Avė.

Laidotuvės Įvyks lapkričio 2 
dieną, 9:30 vai. ryto iš namų 
i Visu Šventu parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlonio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benefaco Kuzmin
sko giminės,, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sesuo ir Vaikai,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pullman 4181.

Gavome pranešimą iš laivų 
bendrovės, kad laivu “United 
States”, kuris pribtftia j New 
Yorką, lapkričio 5 d,, atvažiuo
ja Leonas Putiskas.

Važiuoja pas savo gimines, 
1919 S. Harding St,, Chicago. 
Naujienų Laivakorčių Skyrius,

Pagerbkime svečią 
iš Lietuvos

Vakar dieną fakiras Ben 
Ali-Pilkauskas užbaigė savo dar
bą Pasaulinėje Parodoje, šian
die jis su savo draugais duos 
mums vieną iš ypatingiausių 
vaizdų fakirizmo ir magijos 
srityje.

Apart musų tautiečio Ben 
Ali, dar dalyvauja žymus faki 
.. ■■■ . . i »m—■ ..MMMMMMMMMtadMMMM

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITfiS PAS

Hamilton Casket Co.,
Ine.

4235^59 S. Western Blvd.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

FRANK BULAW
Po ‘Naujienų* kontesto Frank 

Bųlaw pasiliko ir toliaus dirb
ti "Naujienoms”. Be rašymo 
žinių jis priima įvairius skel
bimų užsakymus “Naujienoms” 
ir daro garsinimų kontraktus 
su lietuvių ir svetimtaučių 
stambiomis firmomis.

Kurie turėjo reikalą garsin- 
tis “Naujienose” arba “N.” ra
dio valandoj -p. F. Bulaw tei
singu ir 4 mandagiu patarnavi
mu bus,f patenkinti.

Garsinirfių reikale, jūsų pa
togumo dėlei pašaukit p. F. Bu- 
law, kad atsilankytų į jūsų na
mus arba į biznio vietą, tele
fonu* CANal 8500. Arba rašy
kit Ihiškus jo vardu 1739 So. 
Halsted St. Jis yra pasirengęs 
kiekvienam teisingai ir manda
giai patarnauti.

Naujienų Administracija,

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

žmonės dabar vartoja naują dalyką 
namu apšildymui, kas pats savanm 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 S. Wfentworth Avė, 

Tel. Yards 0300.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. TeL La- 
fayette 5824. 4131 S. Francisco Avė.

LAIVAKORTĖS
STEAMSHIP TICKETS

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

FRANK‘8 AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth, Boulevard 4081

v BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

MlKį’S BARBEli SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius* 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte. 750 West 35 Street.

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnią 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing i? 
įbestos — Siding Jr. Virtovių .šėpos.

MOKYKLOS
SCHOOLS

Laidotuvės

Mirė spalių 29 d„ sulaukus 
32 metų aiilžįųus. Kūnas pa
šarvotas 2506 W* 45 St Kaip 
8:00 vai ryto iš namų velionė 
bus nugabenta į Kazimierines 
kapines, kur įvyks iškilmingos 
laidotuvės, Laidoja J, F* Eu- 
deikis.

RYTOJ 
Izabelė Seckaitė

Mirė spalių 29 do sulaukus 
17 metų amžiaus. Kūnas pa
šarvotas 3622 So. Union Avė., 
9 vai. ryto j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, p iš ten į Kazi
mierines kapines, Laidoja J. F, 
Eudeikis. t

» » »
Benefacas Kuzminskis

Mirė spalių 29 d*> sulaukęs 
70 metų amžiaus. Gimęs Tverų 
parapijoj Telšių apskritoj. A* 
merikoj išgyveno 40 metų, ;Pa* 
liko daug gitnihių ir draugų 
Chicagoj ir Lietuvoj, Kūnas 
pašarvotas 10784 S, Michigan 
avė.
iii,,**........................ .............................................................................. .

Uhicasos ;Drau«iju, 
Kliubii Valdybos 

1934 metams
Lithuantan Republlcatt Club_______ ___________ _ -j of 

Brighton !tHubo valdyba 1934 
m.: Vlncks Baliunas, pirm., 8534 
W. 47 Stu Frank JakaviČia^ vice- 
plrm., H ‘ 
Kelps, 
47 St.; 
rašų ! 
Sharka, 'H

RAKANDŲ Išdirbėjai
Fumiture Manufacturers

DIDELIS DIRBTUVES STARAS*
Speciallis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setUs. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš.
Darbas garantuotas,
FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai.
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 ArcherAve., lAfayette 3516

SPAUDOS DARRAT
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St* Canal 8500
.^■■1 ii ■ I f. —... !■ i ■■•■■d ..... ■■■ a iMi

STOGAI
ROOFING

i BUČERNĖS
MEAT MARKET

SQUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 WentWorth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLES

TIESIAI 18 DIRBTU Ves PldlAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau, 24 metei biznyje, 
CHICAGO CABINET & MILL CO.

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

BLEKfiS
SHEET METAL

-—-----------
2041 Canalport Ave. Canal 3695.

DUONKEPIAI
BAKERIES

4466 S. wolhs St. Boulcvard 5149

GROSERNES
GROCERIES

UNiTĖb į'OOD STORES 
238 W. 4Tth St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas Šviežia. 
J. C. Andrevvs vedėjas.

INGALIOJIMAI
P0WER OF ATTORNEY

Ingaliojimus aprūpinti Žeme ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Ganai 8500 ■ ■■■u .... - r --

4550 So. W.estern Avė.} Peter Za- 
lumskiB, maršalka. 4601 S. Fran- 
eisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesi 

kas antrą ketvergą, 8-tą vai, vaka
re, B. Pietkewicia Ofiso kambarį, 
2608 W. 4Tth St,* Brighton Park. 
i— —■  -------------—   

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKŲ ant Bridąeporto, Chi
cago, 1111. valdyba 1934 metų: Vin
cas Stankus, pirm,, 6606 S. Moaart 
Št., Antenas Šimkus, 3110 Litua- 
nica Avė.* pirm* pagelb., S. 
Kunevičius nut. rašt.» 8220 
S. Union Avė.: D. Gulbinas ftn. 
rašt„ 8144 S. Wąllace Sti J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 w. 84 St,; 
P.1 Balsis kaslerius, 5658 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 8180 S. Halsted St. - 
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą trečiadieni 7**80 vai. vakare, ChL 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.
.   u .n m.1 MM .■■»«>|| nMI HM nuliui*

TEISYBftSk MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1984 metams: Pet
ras Kiltis ultm., 8847 S. Lituanica 
Avė,; Liudvikas Yudus vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.t Steponas

ketvergą, 8-tą vai, vaka

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greit raščio 
(Gregg ShoHhandh Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VlCtory 4965.

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPA1RS

WM. W. CHRISTIANSEN 
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
Wentworth 3800.

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EKCHANGE

STALIORIAI
CARPENTERS

CARL CLARAS, pigiai taisau namus 
5805 S. Maplewood* Republic 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MICKAS, Suveja*, rubu valyto- 
jag ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonu doleriu ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siuskite pinigus per Nau
jienas •— doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Halsted St*, Chicago III.

PAMINKLAI
MONUMENTS

SU Saria^Kverįreen MonumentCo* 
91 St. ir Kedaie Avė. Ev. Park, III.

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAINS

MMMMlaMM«MIMMMMMMHMaMMMIMMMMMMMIMMMlMMMaMMM>MlMMW> 
STORAGE RAKANDU BARBENAI 
»200 importuoti kaurui $25.00 
$800 kaurai $85.00
Parlor, miegkambarlo ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj, 
RAPP 8WRAQE.

5715 So* Ashland Avė*
JULIUS BENDER. Ine*

901 W. Madison SL Tel. Monroo 1710 
Krautuvėms ir tavernams inteisymal 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
iŠmokesčiai, Pristatymas dykai* Dide- 
lis pasirinkime. j

ABERDEEN OUTLET CO*
Perkam Ir parduodam. 4 kamb. 
$89.50, $5 imokėt, 20 m«n. išmokė
jimui. Sampelai. 1106-08 W. 63 St. 

Wentworth 6784
. 11 m> iikMi i ,iiau-ibM.ii.*iiifc   *      a iMmSi i

Importuoti Kaurai ui Storage Kal
tus. Aukštos Rųliea Rakandai.

$125Frieee Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurui dabar $25.00 
$125 RieŠ, Bedrulmio net. dabar 29.60 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove 

Atdarą vak. iki 10. N^Įi^ykl

3534 SO. Lowo Ąve.l Jono* Katete
ris ižd.. 6680 So. westeru Ava.] 
Zigm. Grigonis kontr. rašt, 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puta- 
ras. 4427 So. Francisco Avenuej 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė,; Steponas Narkis 
korespondenas, lOOo W. 85th St. 
Susirinkimai ateibuna kas anlrae 

nedėldienie kiekvieno mėnesio Chlca- 
S3.ted‘st V 2? So"‘h
Halsted ot. 12-ta vai. diena.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

Antrų rentų statybos geležis viso- 
kios mivros. Radiatoriai Šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankiu dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos* Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEK IRON & MKTAL CO. 
4000 Wentworth Avė, 

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX koiiit, imp. Turiu 'tabakas 
ir Cigaretei. 1728 So. Halsted St

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFET, 5200 V. 95th 
St,» Oak Lawn, IU. Ar ttvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Pulki vieta 
pagils^t.... ......—.
J* DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui, 8816 W. 55 St., Chicago, III.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VlcfORIA ftdfEL T 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augŠČiau. 
WM* E* MeCOY, savininkas

Tel, Wabash 2280. Chicago.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PAUL UŠAŠČŠ. vyrą rokų krautu
vė, 3427 South Halsted Street.

—r- rr—. ■ .. - - —

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo- 
kykių reikm, 1415 S kalnted, Cnn.3659

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

MMM*

Garsinkite Naujienose

■MMiOiMiiĮiMl......... ..i -n ...

ToNY THE CLEANKR 
Seniausias ir ^NausiaB robu va
lytojos ir dalytojas Brighton Parke, 
taiso, urobija ir tt

2555 W. 43 St. Tel. Lafayette. 1310

dajn.no


>

PRANEŠIMAI cagoR Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug svar
biu reikalų, kuriuos Būtinai turime 
aptarti. S. Kuneviče rašt.

Šiandien fakiras Ben-Ali lietuviams de- 
monstruoja savo stebuklus

Kartu su kitais Parodos Ripley Pa vilione keistenybių 
vykintojais pasirodys Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Bene pirmas “stebuklų” ir demonstravo, Ripley tuojau ji 
fakiriškų monų vakaras Chica- angažavo Pasaulinei Parodai, 
gos Lietuvių Auditorijos istori
joje įvyks š;vakar.

Neįtikėtinos keistenybės, be
veik stebuklingi fokusai vyks 
prieš akis tų, kurie atsilankys 
į Auditoriją tų įdomybių pa- 

’ matyti.
Jas pykins, didžiumoje, faki-

| parodų atvyko Ben Ali apie 
liepos mėnesį ir ten iki vakar 
vakaro stebino tūkstančius.

Turi didelį repertuarą
Į jo repertuarų įeina daugy

bė šposų, kuriems sumine', i vie
tos trūksta. Bet, pav., jis ant 

(liežuvio kepa kiaušinius; prisi- C.

i kiti keistenybių 
darytojai iš Ripley Odditorium 
paviliono Parodoje.* Tarp jų, 
Bob Everhart, kuris su veidu 

i at vaizduoja visokiausius žmo- 
'nes ir turi tikrai akrobatiškų 
inosj. Jis yra iš Dundee, Ohio 
j ir parodoje darbavosi per du 
metu.

Bus ir Frank Russell, pasku
tinės olimpiados lengvo svorio 
sunkiosios atletikos čempionas.

Bus radio artistas Maroki 
Wilson. Ir daugelis, daugelis 
kitų.

Vi karo pradžia 8 vai. Įžanga 
— 50 centų asmeniui. Laike 
programo ir pertraukomis gros 

Steponavičiaus orkestras.

NAUJIENOS, Chicago, III
....... ‘ ......................—

jaunystes dienas. Nors visi 
jie yra pražilę, paplikę, bet 
jų jausmai vis jauni. Links
mai švenčia savo pasėtų vai
dų sidarbines sukaktuves.
Nepasiduoti jaunajai kartai!

gali dabar 
vieni jau 
pasauliu, 

mintis ar-

Bet tie, kurie 
svyruodami laikosi savo

Prakalbos, rengiamos Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos Centra- 
lės kuopos, atsibus lapkričio-Nov. 1 
Beną. Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj, 8133 S. Halsted St., Chi- 
ga, 111. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės Dr. A. Montvidas ir kiti lie
tuviškai, taip jau bus anglas kalbė
tojas nuo Socialistų Partijos. Tiks
las: supažindint publiką su socialis
tų platforma ir svarba balsavimo 
ateinančiuose rinkimuose, kurie atsi
bus lapkričio 6 d. dieną. įžanga 
veltui, visi yra kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpoo 
Kliubas laikys mėnesini susirinkimą 
penktadieni lapkričio 2 d. 1934 m. 
8 vai. vak. Shemet svetainėje, 1500 
So. 49 Avė., Cicero, Iii, Visi 
riai malonėkite dalyvauti, nes 
daug svarbių dalykų aptarti, 
tariama kas link baliaus dr bus 
Kimas darbininku. Pasilikę su 
kestimis, malonėkite apsimokėti.

Ben. Tumavich raš1..

na- 
yra 
Buk 
rin- 
mo-

Kupiškėnų Bendro Kliubo Ameri
koje metinis susirinkimas atsibus 
lapkričio 1 diena, adresu 3259 So. 
Halsted 'St., Kulio Aptiekoje, geisti
na, kad dalyvautų kuodaugiausia Ku
piškėnu kliubo narių ir norinčių pri
sirašyti prie K. B. K? A.

Bus galutinai nutarta apie J. Ag
linsko knygas, kurios Kupiškėnų kliu- 
bui yra paaukautos.

J. J Kulis pirm.
Jonas Jodakis sekr.

ras Ben-Ali, kuris ir visu kunu ka]a prįe krvžiaus; valgo ugnį; 
ir visa dvasia yra pirmos rūšies 
lietuvis iš 
jo tikrasis 
Pilkauskas.

Ben Ali

. su liežuviu uždega cigaretą; at- 
Kauno, Lietuvos ir sjgU]a anį naujai, prieš žiurė- 
vardas yra Antanas ^ojų akjs SU(|aužylų stiklų; per

duria veidą su viela ir ant vie
los pakabina svorius; dėl viso 
ko, į kūnų įvaro porų adatų, 
kad nebūtų taip nuobodu.

Dalyvaus ir kiti iš Ripley 
Odditorium

Tuos ir daugelį kitų šposų 
parodys pats Ben Ali, bet jam

— Robert Ripley 
radinys

Antaną Pilkauską Lietuvoje 
surado garsusis Bobert Bipley. 
Suįdomintas nepaprastomis kū
no ypatybėmis ir fakiriškais 
gabumais, kuriuos Pilkauskas

MES KVIEČIAME JUS TAUPYTI ČIA. 
TAUPYMAI ŠIOJE BANKOJE YRA APDRAUSTI.

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.

Proga visiems pasilinksminti ir užsikast
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

KOZY TAVERN
5545 So. Damen Avė. Republic 5940

MRS. B. SUCILLA. savininkė
SUBATOJ, LAPKRIČIO 3, 1934

DYKAI keptos veršienos ir vištienos pietus. Bus muzika, progra
mas ir šokiai, linksminsimos iki ankstyvo ryto. Prašau visus savo 
pažystamus ir draugus ateiti pas mane, o aš jus maloniai priimsiu.

MRS. SUCILLA.

Pražilę, praplikę, bet 
jų jausmai dar te

bėra jauni
tpkričio 4 d. vėl linksmai 
įrauks dainas, nepasiduoda
mi jaunųjai kariai.

Tiesa, nevisi jie 
vėl susirinkti, nes 
persiskyrė su šiuo 
kili permainė savo
ha neleidžia kokios nors ki
tos priežastys, 
ne 
idėjų vėl linksmai traukia sa
vo senąsias daineles prie savo 
senųjų mokytojų ir su įtemp
ta energiją stengiasi nepasi
duoti jaunųjai gentkartei, tai 
yra, dabartiniam Chicagos 
Lietuvių Pirmyn .mišriam cho
rui, kuris dabar susideda be
veik vien iš inteligentiškų jau
nuolių. Dėka pastangoms mo
kytojo Steponavičiaus, dabar 
jis yra didžiausias choras Chi- 
cagoj, o gal ir visoj Amerikoj.

Senas ir naujas menas
Choras sykiu koopcruoda-

Tur būt jau visiems Chica- 
gos lietuviams yra žinoma, 
kad Chicagos Lietuvių “Pir
myn” choras švenčia sukak
tuves dvidešimts penkių me
lų, lapkričio 4 d., St. Agnės
svetainėj.

Kai]) yra malonų susitikti 
su savo senais ir seniai maty
tais draugais, su kuriais taip 
smagu pasikalbėti apie savo 
jaunas dienas ir praeities nu
veiktus darbus, iš kurių vai
sių dar ir šiandiena galima 
pasidžiaugti.

praplikę, bei jaus
mai jauni

Pratinę,

Chicagos 
Mišraus 
koncerto, 
k p. choro
ir linksmai

besirengiant prie
Lietuviu “Pirmyn”
Choro jubiliejinio

Ponijos orkestrą ir po vadovy 
ste mokytojo Steponavičiaus, 
sudaro apie du šimtu čia au
gusius jaunuomenės. Taigi, 
Chicagos ir apielinkės pažan
gioji visuomenė lapkričio 4 d., 
St. Agnės Auditorijoje dar sy
kį turės progą pamatyti ir iš
girsti senuosius meno pažan
giuosius darbuotojus, kurie su
tartinai užtrauks “Mums laisve, 
mus” ir “Draugai į Kovą”. Pa
matysime ir kiek Chicagos 
Lietuvių Pirmyn Mišrus Cho
ras yra nužengęs pirmyn. 
Prie to, pamatysime kokie 
buvo pirmieji pažangus meno 
darbuotojai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti nedelioj, 
lapkričio 4 d., į St. Agnės Au
ditoriją, 3916 Archer Avė.

Stebuklų Vakaras šiandie
Lietuviu Auditorijoje, 3133 South 

Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare, 
Įvyksta įdomių, stebuklų vakaras. 
Rodys garsus lietuvis fakiras iš Lie
tuvos, Ben Ali (A. Pilkauskas), kuris 
laike Pasaulinės Parodos rodė viso
kius fokusus-stebuklus, ketvirtadie
nio vakare mes tą viską ir dar dau
giau matysime Lietuvių Auditori
joje.

Mes matysime Ben Ali prikaltą 
prie kryžiaus, deganti ugnyje, kardų 
pervertą, perdurtu veidu, ugnj lei
džiant iš burnos, gulinti ant dygliuo
tų vinių ir laikant ant savęs 12 
vyrų, siuvant guzikug ant savo odos, 
balanso atrakcijoną ir daug kitų įdo
mių dalykų, ko nebuvo galima ma
tyti nei Pasaulinėje Parodoje.

Apart fakiro Ben Ali, dar daly
vauja būrys kitų fakirų iš Pasauli
nės Parodos — Amidži Ali, Barbi 
Ali ir keletas kitų. Taipgi daly
vauja garsus radio artistas Mr. Wil- 
son. Vakaro programą ves p. An
tanas žymontas.

Visi Chicagos ir apielinkių lietu
viai, vyrai ir moteris ketverga va
kare ateikite pamatyti 
kokių dar iki šiam laikui 
buvo proga matyti.

Metinis susirinkimas Kupiškėnų 
Bendro Kliubo Amerikoje jvyks lap
kričio 1 dieną, 8:3(1 vai. vak. 3250 
So. Halsted St., J. Kulio aptiekoj. 
Bus pasitarta taipgi apie J. Aglins
ko paaukautas knygas.

Jonas Jodakis rašt.

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

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA* 
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklingas 

‘^radimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

nariai vėl susirenka 
prisimena savo

naujenybių 
ne visiems

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. 11L

Morning Star Kliubas 
nešini susirinkimą 
1934 m. kliubauzėj, 1654 N. Damen 
Avė., 8 valanda vakare.

Draugai malonėkite atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių i kliubą prisi
rašyti, o kurie neužsimokėjo savo 
duokles, prašom užsimokėti.

M. Chepul rašt.

laikys mė- 
lapkričio 1 d.

TEL. REPUBLIC 8402

18 Apielinkės Liet. Vakarinės 
žvaigždės Pašelpinio Kliubo, mėnesi
nis susirinkimas ivyks penktadieni 
lapkričio 2 d., 8 vai. vak. G. Cher
nausko svetainėj 1900 So. Union 
Avė. Visi nariai ir narės malonė
kite atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Ateidami at
siveskite savo draugus prisirašyti 
prie kliubo. B. žolynas sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas, Chicago, III. laikys mė
nesini susirinkimą penktadieny, lap
kričio 2 d., 7:30 valandą vakare Chi-

GARSINKITĖS ‘NAUJIENOS*

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Englewnod 5883-5840

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Rinktini Pirmi

Pardavimui
$1000 iki $5000 visi ant moderniš
kų nuosavybių gerose apielinkėse 
Vertų keletą sykių daugiau negu 

morgičiai.

Joseph Rymkus
STOCK YARDS 
MORGAGE CO.

Peoples Nat’l Bank Bldg.. 
47th ir Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 0030.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom įvairių a p rėdai u, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

CLASSIFIED APS ]

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

TeL Armitage 2951-2952 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 50 met.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GERŲ RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St.

PARSIDUODA aiejinis pečius (Oil 
Burner) 5 kambarių šilumos. La
bai pigiai, mažai vartotas.

3420 So. Parnell Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA 3 gyvų ir energingų deg
tinės salesmonų. Jeigu jus rupinaties 
apie savo ateiti, pasimatykite su mu
mis. L__  — .LZ "2*
dalyku jums dėl pardavimo, 
kame gera komisą, 
tarp 4 ir 5 po piet. 
Venckus.

OLD FORT DEARBORN WINE
& LIOUOR CO., Ine. 

4250 Archer Avė., 
Chicago

1

Mes turime virš 120 įvairių 
Mo- 

Atsišaukite 
Klauskite p.

PARDAVĖJAI
Geriausia proga padaryti pinigų. Se
zonas pilnoj eigoj. Nuolatinis 38% 
komisas ir alga. Priimti orderius 
dėl valymo ir dažymo. Proga prie 
išvežiojimo darbo.

MICHIGAN CLEANERS 
1339 W. 63rd St. 
1658 Wf 47th St.

REIKALINGAS kriaučius, kuris 
supranta visą darbą. Kambarys ir 
užmokestis.

7111 So. Westem Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i bučernės 
bizni kad ir su mažai pinigų.

8316 So. Union Avė.

Help Wanted—Female *
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie na
mu darbo. Kambarys, būti ant vie
tos. 2816 W. 63 St.

RADIO

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
Sana labai pigiai, apleidžiu miestą, 
1422 W. 51 St. Tel. Lafayette 6993

KAMBARYS dėl jauno vyro arba 
vedusios poros. Galima vartoti vir
tuve. 7152 So. Artesian Avė. Tel. 
Hemlock 4237.

GEROJ vietoj, 18toj apielinkėj 
parsiduoda Tavern, pigi renda. Par
siduoda pigiai. Kreipkitės prie ad
vokato Chernausko, 731 West 18th 
Street.

PARSIDUODA Alinė, biznis išdirb
tas gerai, vra gera vieta dėl šokiu 
ir stalai dėl svečių.

114 E. 107 St.

VARTOTŲ
iU C KIS

kiekvicn

SeSSSfsK

M

5, 6, 7, 8

nlf 1/1 f Apskaitliavimas užIi Kili! pataisymą radios w ir skalbyklŲ

ir 
virš.

Telefonuo'kite CICERO 1329

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St., 
CICERO, ILL.

atdara Antrad., Ketv. ir SeSt. vakarais.

BARGENA1
Garantuoti geriausiam A-l stovy 

arba grąžinsime pinigus.
ir 9 tūbų 
PHILCO
R. C. A. VICTOR 
SPARTON 
CROSLEY 
MAJESTIC 

ir kiti.

FURNIŠIUOTAS kambarys dėl 
švaraus vaikino prie mažos šeimy
nos be vaiku. Karštu vandeniu ap
šildomas. Su valgiu arba be valgio. 
1517 So. 49 Ave„ Cicero. Klauskite 
Tamošaitis.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN įsteigta vieta, parsiduo
da dėl nesutikimų partnerių. Ne
brangiai greitam pardavimui.

4941 S. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Pardavimui

BRIGHTON P ARK 
Specialia Bargenas

2 aukščio mūrinis namas. 2-4 
kamb. flatai, 2 karu garadžius. Ne
atbūtinai _ turi būti parduotas 

$8650.00
Savininkas

2608 W. 47 St.




