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Darbiečiai Laimėjo Angli
jos Miesto Rinkimus

Darbiečiai aplaikė didelių laimėjimų mies
tų tarybų rinkimuose. Konservatoriai yra 

susirūpinę dėl parlamento rinkimų
LONDONAS, lapkričio 2.— 

Vakar įvykusiuose miestų tary 
bų rinkimuose, kuriuose buvo 
renkama po trečdalį miesto ta
rybų daugiau kaip 300 Angli
jos ir Valijos miestų, Darbo 
partija aplaike labai svarbių 
laimėjimų.

šie rinkimai parodė, kad bal
suotojai krypsta j kairę ne tik 
provincijos miestuose, bet ir 
pačiame Londone.

Gautieji iš provincijos rinki
mų daviniai parodo, kad dar
biečiai laimėjo 193 naujas vie
tas, pralamiėjo gi 8, todėl gry
nas laimėjimas yra 190 vietų. 
Konservatoriai laimėjo 13 nau
jų vietų, bet užtai pralaimėjo 
104 senąsias vietas. Liberalai 
pralaimėjo 34 vietas ir laimė
jo 4. Nepriklausomieji pralai
mėjo 74 vietas, laimėjo 5.

Pačiame Londone darbiečiai 
laimėjo 148 naujas vietas ir 
pralaimėjo tik L Konservato
riai gi pralaimėjo 132 ir lai
mėjo tik 1. KitosMpartijos pra
laimėjo 16 .vietų ir nieko jų 
vieton nelaimėjo.

Darbiečiai paėmė savo kon- 
trolėn Trent, Hull> Derby, Burn- 
lee ir Oldham miestus. * Taipjau 
sustiprino kontrolę Sheffield 
miesto. Svarbių laimėjimų ap
laikė Manchester, Bradford ir 
Liverpool miestuose.

Darbiečiai* dabar yra mies
tuose atgavę visas savo pozi
cijas, kuriais pralaimėjo 1931 
m., kada rinkimus buvo laimė
ję -konservatoriai.

Del darbiečių laimėjimų dide
lio susirūpinimo juačiama na- 
cionalės valdžios rateliuose, nes 
numatomas yra darbiečių lai
mėjimas ir sekamuose parla
mento rinkimuose.
Darbiečių laimčėjimai vis dar 

didėja
LONDONAS, lapkr. 2. —Dar

bo partijos laimėjimas vaka
rykščiuose miestų tarybų rin
kimuose su kiekviena valanda 
didėja ateinant vis daugiau pa
pildomų žinių apie rinkimų da
vinius.

Pačiame Londone darbiečiai 
laimėjo 227 naujas vietas ir tik 
1 pralaimėjo.

Visoje gi šalyje darbiečiai 
paėmė savo kontrolėn dar 15 
miestų.

Už Londono rybų darbiečiai 
laimėjo 208 naujus vietas ir 
pralaimėjo 8. Konservatoriai 
laimėjo 13, bet pralaimėjo 109.

Kensington daly Londone, pa
čioje konservatorių tvirtovėje, 
darbiečiai laimėjo 8 naujas vie' 
tas.

Visoje Šalyje, įskaitant ir 
Londoną, darbiečiai laimėjo

443 naujas vietas ir pralaimė
jo 24. Konservatoriai gi pra
laimėjo 335 vietas ir laimėj ) 
30. Tai neskaitant tų vietų, 
kurių atstovybės rinkimai ne
pakeitė.

Savitarpinės mušty
nės tarp Pennsylva- 
nijos angliakasių
WILKES BARBE, Pa., lapkr. 

2.— Tarp daugiau kaip tūks
tančio angliakasių, narių dvie
jų skirtingų unijų, įvyko susi
rėmimas prie Sasųuehanna Col- 
lieries Co., ties Nanticoke.

(Muštynės įvyko kai naujo
sios unijos, United Anthracite 
Miners of Pa., nariai atėjo už
daryti tą kasyklą protestui 
prieš pašalinimą iš darbo kelių 
tos Unijos narių. Uždarymui ka
syklos pasipriešino kitos uni
jos, United Mine Workers oi 
Am., nariai.

Muštynės nusitęsė nuo ka
syklos iki miestelio. Daug au
tomobilių apversta,, kitiems iš
daužyti langai ir buvo mėto
mi akmenys. Keli desėtkai 
žmonių liko sužeisti muštynė
se, kurios tęsėsi dvi valandas 
Betgi sunkiai sužeistų nėra. 
Muštynes sustabdė ^tyyusi po 
iicija. ■ •

New Yorko elevato
rių darbininkai 

sustreikavo
NEW YORK, 1. 2— Vakar 

sustreikavo apie 6,000 dango- 
rėžių elevatorių (liftų) darbi
ninkų, kurie reikalauja $35 j 
savaitę. Streikas vyriausia pa
lietė dirbtuvių namus, kur ran
dasi didžiausios kriaučių ir 
skrybėlių dirbtuvės. Streikas 
kilo tuoj darbininkam suėjus j 
dirbtuves ir vėliau atvykę pir
kėjai nebegalėjo dirbtuvių pa
siekti, jei nenorėjo pėsti lipti 
keliolika augštų. Sprendžiama, 
kad delei streiko nemažai nu
kentės ir visa siuvimo pramo
nė.

Streikas palietė ir patį ko
munistų organą ir komunistai 
.dabar keikia streikierius kop
dami laiptais į savo organo raš
tinę.

9 SALVADORO PREZIDENTO 
SARGAI NUNUODYTI

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus ir biskj šil
čiau

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:« 
43.

PANAMA CITY, 1. . 2. -—9 
nariai EI Salvador nacionalės 
gvardijos nariai, kurie buvo 
pastatyti saugoti prezidento ru 
mus, pasimirė nusinuodiję 
fnaistu. Kiti 50 sargų guli 
ligoninėse. Spėjama, kad mais
tas buvo užnuodytas suokalbi* 
ninku tikslu išžudyti valdžios 
barius. Bet galėjo sargai ap
sinuodyti ir nuo sugedusio 
maisto.

EARVILLE, III., Į. 2.-25,- 
000 žmonių matant, Simon Olb 
man iŠ Woodford pavieto lai
mėjo Illinois komų akinimo 
čempionatą j 80 minučių pri- 
skinęs 28,248 bušelius. .
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Iš DARBININKŲ KOVOS SU A. & P. ČĖNŠTORIŲ KOMPANIJA

Viršuj — darbininkų atstovai atvykę į WashingtOną pasitarti su nacionale darbo taryba dėl 
darymo virš 300 A. & P. čėnštorių Clevelande. Priekinėj eilėj Clevelando Darbo Federacijos 
prezidentas Thomas Farrell, Am. Darbo Federacijos prezidentas Wm. Green ir Federacijos sekr. 
Morriscn. Apačioj — A. & P. kompanijos prezidentas George L. Hartford (kairėj) su kompa
nijos advokatu. Darbo taryba pasiūlė savo taikos sąlygas, kurias dabar abi pusės svarsto.

Maskva dar yra pil-l 
na “bezprizorninkų” 

•* .. LV...t., r '•
MASKVA, 1. 2. — Maskvoj 

tebėra teik pat daug benamių 
vaikų—“bezprizdrrinkų”, kiek 
jų buvo du ar trys metai atgal. 
Jų yra tiek daug, kad valdžia 
neturi kur dėti net ir policijos 
suimtus vaikus. Ji turi at
stumti net ir tuos, kurie sava
noriai pasiduoda valdžiai.

Tik kuomet pirmiau “bezpri- 
zorninkai” jungdavusi į ban 
das ir užsiimdavo piktadarybė
mis, tai dabartiniai bezprizor- 
ninkai gyvena apiplyšę ir su
skurę vieni kur nors užkam
piuose.; ir maitinasi pardavinė
dami cigaretus, išmaldomis 
Smulkiomis vagystėmis.

Sovietų Rusija ištrė
mė į Siberiją 12,000 

suomių

ir

Dar tikisi prailginti 
parodą

CHICAGO.—Meras Kelly ti
kisi galėsiąs sukelti užtektinai 
pinigų, kad pasaulinė paroda 
galėtų tęstis ir ateinančius me
tus, nes ji Chicagai buvo pel
ninga, sutraukusi milionus žmo
nių, kurie Chicagoje paliko 
milionus dol.

Tečiaus pačioje parodoje nie- 
kurios koncesijos jau ardomos.

HELSINKAI, Suomija, tapk. 
2. —Apie 12,000 suomių (finų) 
kilmės žmoųių—vyrų ir mote
rų ir vaikų, Rusijos valdžios iš 
Suomijos pasienio liko ištrem
ti j Siberiją. Tai pasekmėj 
sovietų įsakymo iškelti iš Suo
mijos apielinkės visus neužti- 
kimus žmones.

Didžiuma ištremtųjų į Siberi
ją yra nusidėję sovietų valdžia' 
tuo, kad jie pareiškė norą emi
gruoti į Suomiją. Kiti gi buvo 
pagauti slapta einant per sie
ną į 'Suomiją.

Pabėgę j Suomiją net iš Si- 
berijos tremtiniai sako ,kad ten 
yra didelis maisto trukumas, 
todėl tremtiniai organizuoja 
masines elgetų ekspedicijas, 
kurios eina dideliais plotais ir 
maldauja kenčiantiems badą ir 
šaltį tremtiniams maisto.

Sovietų valdžia jau pirmiau 
praktikuodavo ištisų kaimų 
trėmimą iš vieno krašto į ki
tą, ypač kai pasireiškė vals
tiečių pasipriešinimas kolekty
vizacijai. i

Armija teis Zamoros 
sunu

, 4.* . ^U... ■ .......

MADRIDAS, k 2
mieras Lerroux paskelbė, kad 
Ispanijos prezidentę Zamora 
sūnus, Luis Zamora, kuris vers
tinai tarnauja ki Kuolienėje 
Jaca, bus atiduotas karo teis- 
mui už “rimtą nusidėjimų”. Ko
kis tas nusidėjimas, nėra skel
biama, bet yra žinoma, kad jis 
yra socialistas ir kad todėl vei
kiausia pasipriešino kariuome
nės viršininkams malšinant su
kilimą.

Samuel Insultą kvo
čia jau prokuroras

Ickes persiskyrė
republikonais

SU

Ne- 
pa- 

vidaus 
viešųjų 
Hanoid

KAUNAS.—Rugių ir 
pristatymas į Lietūkio 
liūs labai pagyvėjo. 
Lietūkis rugių jau yra supir* . keletą lietuvių, kurių, 
kęs 50,000 centnerių, o k vie- ankščiau, kitus vėliau paleido 
čių—16,000 centn. Nors užsie
nyje šiuo metu nelengva javus 
parduoti, vis dėlto iš supirktų 
kiekių 24,000 centnerių rugių 
jau yra eksportuoti. Eksportui 
šiuo metu Lietūkis perka ir 
švedinius dobilus bei motieju*
kus. Už pirmųjų centnerį mo- lietuviškas knygas ir laikraš- 
ka iki 150 litų, o už antrųjų čius. J. Gulbinis, Daugėliškio 
—ligi 45 litų. Kitiems dobi-:Ryto draugijos skaityklos vė
jams dar ieškoma patogių rin
kų. Todėl kitoki dobilai tuo 
tarpu neperkami.

iš kalėjimų, tačiau jiems su
darytos bylos tik dabar tena- 
grinėjamos. štai rugsėjo mė
nesio pabaigoje Švenčionėlių 
miesto teismas nagrinėjo ketu
rių lietuvių bylas, kurie buvo 
kaltinami laikę draudžiamas

dėjas, kaltinamas už tai, kad 
pas jį buvo rasta keletas laik
raščių egzempliorių Pavasario, 
“Jaunuosios Kartos” ir “Skau

. • tų Aido”. Už tuos laikraščius
Prezidentas prailgi■ ■ Gulbinis be teismo sėdėjo vieną 
nn tlllfnmnhilill nrf»-:mChesi Švenčionių kalėjime, o 

vėliau buvo sudaryta byla, ku
ri buvo rugsėjo 25 dz spren
džiama Švenčionėlių teisme. 
Teismas nuteisė Gulbin; 100 zlo
tų pabaudos arba 10 dienų 
arešto už tai, kad laikęs tuos 
žurnalus. O kad be jokios kal
tės sėdėjo visą menesį kalėji
me—teisme nebuvo norima ir 
užsirtiinti.

Kita vėl byla tame pačiame 
teisme ir tuo pačiu kaltinimu 
buvo Mykolo Varnos Dūdų kai
mo JUėtuviškos skaityklos ve- 
dėjo. Teismas jį nubaudė 250 

pabaudos. <
Trečia byla buvo Kazimiero 

Ragaišio, Kaneišių kaimo Liet, 
šv: Kazimiero draugijos pirmi
ninko, kuriam byla buvo suda
ryta už tai, kad pas jį per kra
tą buvo surastas ‘senas vokie
čių okupacijos metu išleistas 
žemėlapis “Karte von Litauen”. 
Teismas nuteisė jį už tai 100 
žiotų pabaudos.

Paskutinė byla tame pat 
teisme buvo Maksimonių kaimo 
Liet. šv. Kazimiero draugijos 
skyriaus pirmininko Jono Po- 
tiejuno, kaltinamo tuo, kad pas 
jį per kratą buvo atrasta kny
gutė, pavadinta. “Lietuva tė
vynė musų”. Teismą už tai 
nubaudė jį 100 zlotų phbaudos.

no automobilių pra 
monės kodeksą

• WASHINGTON, lapkr. 2.— 
Prezidentas Rooseveltas šian 
die dar trims mėnesiams prail
gino automobilių pramonės ko
deksą be jokių pakeitimų. Da
bar kodeksas baigsis vasario 1 
d. Kartu bus pradėtas studija
vimas kaip stabilizuoti samdą 
toje industrijoje.

* t ■ *

Prailginimo kodeksų bę jokių 
pakeitimų reikalavo hutoritobi* 
lių fabrikantai, r Organizuoti 
gi darbininkai reikalavo? vie^ų 
to kodekso svarstymų ir pa
keitimų tų kodekso punktų, ku
rie veda prie naujų nesusipra
timų tarp darbininku ir samdy
to j ų. Prezidentas v; paklausė 
fabrikantų ir prailgino kodek
są be jokių svarstymų ir pa
keitimų, tiktai pasitaręs su 
samdytojų atstovais.

Paliuosavo suimtuo 
sius

WASHINGTON, 1. 2. — 
' senai Illinois republikonai 
šalino iš savo partijos 1 
reikalų sekretorių ir 
darbų administratorių 
Ickes ir jo žmoną.

Ickes atsakydamas į tą pa
šalinimą sako, kad jo republi
konai ir negalėjo pašalinti, nes 
jis “su entuziamu” su jais per- 
siškyręs 1932 m. Esą ir pati 
republikonų partija yra mirš
tanti ir neužilgo turės visai 
pasimirti.

Hitleris tariasi 
rudmarškiniais 

apie Saar

su

BERLYNAS, 1. 2. — Hitle. 
rio laikraščiui aštriai puolant 
Franci ją už jos ruošimąsi oku
puoti Saar kraštą, pats Hitle
ris tuo opiu klausimu turėjo 

| ilgų pasitairmų su rudmarški- 
nių vadais. 

■ --- .......

CHICAGO.— Samuel Insull 
jau: užbaigė tiesioginį liudiji
mą ir dabar jį pradėjo kvosti 
prokuroras. Prokuroras po il
go kvotimo išgavo tik tiek, 
kad Insullas iš savo kompanijų 
gaudavo apie $500,000 algos į 
mete. Bet Insullas sako, kad 
jis tuos pinigus pilnai uždir
bęs. Daugiau ikišiol nieko ne
galėjo išgauti, nes visas tranz- 
akcijas Insullas įstengė patei
sinti. Tankiai Insullas kreipi 
davosi ir į teisėją, prašydamas 
jo apsaugos, kai klausimai bū
davo “klaidinantys” ar dvipras 
miai. ' ;

Po dviejų dienų liudijimo.. 
Insullas žymiai darosi silpnes
nis, silpnėja jo balsas ir iš
rodo vis labiau pavargęs.„ In
sullas yra jau' arti 75 m. am
žiais. > ,

Insullas vakar po piet prisL 
pažino prie “mažos” > klaidos, 
kuri siekia “tik” $10,000,000.

CR0WN POINT, Ind., 1. 2. 
—Aštuoni vietos gyventojai, 
kurie valstijos prokuroro buvo 
suimti neva sąryšy su Dillin- 
gėrio pabėgimu iš kalėjimo, li
ko paliuosuoti. Pati valdžia 
prisipažino, kad ji negalėjo su
sirinkti 
žiausių 
tyrimas 
nedavė 
mių.

Tolimesnį tyrimą Dillingerio 
pabėgimo norima pavesti fede- 
ralinei valdžiai.

Lietuvos eksportas vir
šija importą

sužeisti darbiniu 
kai pasimirė

SPENCER, la., 1. 2.— Ke
turi geležinkeliečiai liko su
žeisti, Milwaukee pasažieriniam 
traukiniui nunokus nuo bėgių. 
Nelaime įvyko delei nulužusio 
bėgio.

prieš suimtuosius ma- 
jrodymų ir kad visas 
pabėgimo iš kalėjimo 
jokių teigiamų pasek-

Gal 400 žmonių žuvo 
tyfune

SAIGjON, Franci jos Indo-ChL 
nijoj, 1. 2. — Pranešama, kad 
tarp 250 ir 400 žmonių žuvo 
tyfime, kuris spalio 25 d. per
ėjo Annam pakraščiu.

OCONTO, Wis 
žmonas iš Appleton, Wis 
užmušti ir ketvirtas gal mirti
nai sužeistas, jų automobiliui 
įvažiavus j cementinį tilto šo*

2.—Trys 
liko

PRINCETON, vili., 1. 2.,w 
Vakar pasimirė Mrs. Priscilla 
Moses, 
vergs prieš civilį karų

104 m. negrę, buvusi

CINCINNATI, Ohio, 1. 2. - 
Trys iš apdegintų eksplozijoj 
Procter & Gamblė muilo dirb
tuvėj darbininkų Jau pasimirs. 
Du kiti irgi yra arti mirties..

CHICAGO.*—Mokyklų taryba 
įsake nugriauti tris senas h 
jau nenaudojamas mokyklas. 
Prie griovimo tų mokyklų bus 
pasamdyti - bedarbiai.

4 ‘ ‘ >

CIENFUEGOS, Kuboj, 1. 2. - 
Bomba sprogo Anglijos konsu
lato tarpdury. Namo priekis 
apgriautas ir 8 klerkai sužeisti.

I r .

KAUNAS.— Centralinio sta
tistikos biuro duomenimiSj rug
sėjo mėn. Lietuvos išvežimas 
siekė -10,933,7 (pernai 15,661,) 
tukst. lt., o įvežimas—11,097.1 
(pernai 14,202.7) tukst. lt. Ta
čiau per pirmus tris metų ket 
virčius Lietuvos išvežimas sie
kė 107,591.4 (pernai 118,119.2) 
tukst. lt., o įvežimas—103,823. 
9) (pernai 106,065.8) tukst. lt 
Tuo budu per 9 mėn. išvežimas 
buvo 3,767.5 (pernai 12,053.4) 
tukst. lt. didesnis už įvežimą.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilnų ir 
greitų išmokėjimų.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
1 vai. dienų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Tek Canal 8500



NAUJIENOS, Chicago, III
Graboriai

luiętųvęs Akušeres

Phone Canal

Fątąrnavim

Tel. Monroe 8377

Gerkit ir Reikalaukit

,W/Z

per daug jįę ątskįy*

neturi

Lietųviškoa
Degtinis

Alinėse 
Trijų

iQą vą»w 
; pirtis

NATHAN 
RANTER

Toronto, Ori. 
Canada DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 go. ---- -------

Ofiso vai. s Nuo 2 iAtsakyiųa? “Naujos Baugia’ 
skMtytojvi iš Wįtintp.ęgQ kąi 
dėl įkūrimo Soęiąlistų kuo? 
pos Toronte.

kol kas 
Ir ne dėl 

tąs reikalas butų ųž- 
bet kad tam reikalui 
perą prielankių žmo-

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

* 2400 WęstMadison SĮreęt
Vai, 1 iki 8 Po Pietų, G iki 8 vak.

Tęk Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J.
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ąshląnd Ayę, Boukvard^OO
Rez. 6515 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

yra žmogių, kurie mč 
mėgsta švaistytis soeia

Simon N. Skudas
^RAĘORIUš b? BĄL3AMUOTOJA? 

Pątąrnavimąs geras ir nebrangus

PąstehękUe mąno iškąbaą. 
_____ _ _j 6:30 ryto iki 8:30 va

karo. Room 8. Nedeliomis uždaryta.

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

Nedėtomis puo 10 iki 12 vai. dieną

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sk 

Ofiso vaUndęa nuo 1-3 nuo p$0 
Nedėtomis pagal sutarti

LIETUVĄ 
Palaidoja už 

Moderniška 
660 W. Į3th S

4 ir nuo 7 iki 9 
nuo 10 iki 12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd «-— “ - —

Seredoipis ir nedėU pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Rępublię 78į6Į

I, J. ZOLP
GRABOftlUS 

1646 Wėst 46th St. 
Tel. Bouleyard 5203 ir 8418

vajaus komiteto. Aš kreipiau
si tuoj po išrinkimo to komi
teto eų pr^ymu prisiųsti kab 
būtąją, belį, deja, negavau ųęt 
ir atsakymo.

Winnipego draugams patar
iau stoti J Itfmądįečių orga
nizacijas, jei tik panašios ran-. 
dusi, o kuomet susidarysite 
atatinkamas skaičius lietuvių, 
tuomet neounku bus įkurti lie
tuvių sekęįjų,

Bendrai imant, šitą klausia 
mą mums kanadiečiams ypa
tingai, kurie būdami Lietuvo
je priklausėme soeia^ęmokrą 
tų partijai, reiktų nieko ne
laukiant apkalbėti per spaudų, 
ir ypatingai aš norėčiau susi
rašinėti są visais draugais, km 
riems rupi socialistų kuopos, 
įkūrimas Kanadoje, nežiūrim 
kokiame mieste. Mums svarbu 
padaryti pradžių,.o toliau jau 
bus lengviau. Taigi pirmųjų 
Kanadoje kuopų aš manau, kad 
galime sudaryti rinktinę U 
įvairių Kanados vietų. Todėl 
gerb. draugai, prašau atsiliep
ti ar per spaudų arba siųski
te man laiškui , šiuo adresu 
17JiPaimerston Avė,, Toronto,. 
Ontu Qauada. aš gavus laiš 
kus, neatidėliodamas atsakysiu 
ir stengsiuos visus, suvesti j 
kontaktų. Taigi lauksiu drau-- 
gų-gių atsiliepiant.

-rr Ą. Frenkelis.

Uand avė. 
4 ir do 6 iki 8 

ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. prospęct 1930,

Valandą nuo 2 ik 
vai., Nedaliomis 

3343 South

YOUR EYti
Nlght ąną Mo^iĮna »» 
(hem Clean, Clear and Healthy

Writa fwt Free «Eye Care’* 
ąį VĘye Beąpty” fiook 

Murinę Co.,DSpt. p. S.,9 E. ObioSt.. Chicago

Ofisą Tel. Bouleyard 5913 
Rez. Tel. Victory 2848

5340 So, Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

, pačių vardų)

Vlsv/’e
Mutual 

žvaigždžių
Keptuęky
Ppprbųa

A MASALSKIS 
GRABORIŲS 

3307 Lituanica Avė 
Tel, Boulevard 4139

Tiesa 
go ir 
listinemis idėjomis, bet jie tai 
daro tik dėl karjeros arba mo
dos; bet kuomet imi ju«a kąb 
binti prie realaus darbo, tai 
tik tuomet galima juos pažine 
ti, kuo jie kvepia. Sriegtam 
čia ląbai madoje bįmbizmo 
mokslas. Taigi daugelis darbi?, 
ninku,, neturėdami praktinio 
patyrimo politikoje* labai leng
vai pasiduoda įsitraukti į tų 
demoralizacijos klampynę, Bet 
patarle saką: nėra gero be 
blogo. Taigi reikia manyti,, kad 
nuoširdus darbininkai su lai
ku apleis tų klampynę ir stos 
į kūrybinį darbą ir dirbs sa
vo klasėą labui,

Aš asmeninei, kiek tai nuo 
manęs priklausys, tą klausimą 
nenuleisi^ nuo minties ir kaip,

Nežiūrint, kad Toronto mie
ste randasi pusėtinai didoka 
lietuvių kolonija* bet sociąlis^ 
tų kuopos jkurimas 
buvo neįmanomas, 
to, kad 
mirštąs* 
xol kąs

pinigus. Draugija inoxa urvmęnaus nuo ovc 
Iki 6> kąs e w tom gal
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gaji mo, 
kStr po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, ko 
SVjmokėęi $1,000.00 ir Draugija mokės divi 
dendųs. įjį sumokėtą sumą.

Tel. Lafayette 3572 
JĮ, Lįulevičius 

GRABORIŲS IR 
BĄLŠAMUOTOJAfc 
Patarnauja Chica- 
goje ir ąpielinkėje 

Didelę ir- graži 
koplyčią dykai 

49.02 ARCHER A V.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dąilųiųo. ir nębrangumo 
Laidotuvėse............ Pašauk i te........

Laidotuvės $95 

J, J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av 
Republic 3100 

2506 W. 63 St.

Rea. 6606 South Artęslan Avę^V6- 
Phęne PręĄpeęt 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRŲRflĄS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO* ILL.

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo' narinio 
se ar ligoninėse, 
duodu massage. 
electric treat-

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Speęialiątąs. 
Palengvins akių įtempimą* kuris 

estį priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu leisįpgai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar, Spęęįalė ątyda atkreipiau) i mo
kyklos vaikus. Kreivos ftkys atitai
somos, Vąląndos nuo 1Q iki 8 v. Ne- 
dėlioj ųųo, įU iki 12,
Daygęly atsitikimų akys ątitąiąor 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Ęoulevąrd 7589

Uchavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRAUORIUS

Patarnaują ri^dsyttVėąęj^kuopigiausiai 
Reikalę meldžiame atsiSųukŪ, o mu

sų darbu busite ‘ užganėdinti.
8814 W, 23rd pj„ Chicago

Teh ęąnal 2515 ąrba 251«

1439 S. 49 Ct., Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, RąšL

. Tfil- Cicero 2109
ANTANAS PETKUS 

Grahorius 
M«W«. 

OICĮCRO. IM*

L F. RADAUS
rporatęd

koplyčia dykai.
^Tei. Canal 6174 

GO* ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
1957 W. Gąrfięld Ępul’d .

(Kamp, Damęn Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos:l-4 pp pietą. 7-10 yąL vąk. 
Rezidenciją*

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

DR, G. SERNER 
LIETUVIU 

__  Tel. Yards 1829
Pritaiko Akįniu?

Kreivas Akis 
Ištąįso.

Ofisas ir- Akinių Dirbtuvė

Buduo.... liūsta visa vasaros, 
gražybė. Dangus dažnai ūka
notas, lietus kartais nulyją. 
šlapia, drėgna, visa gamta iš* 
rodo nejauki, liūdna. Saulės 
spinduliai kad ir pasirodo, bet 
jau nužidnų?, ąilpni. žmonių 
entuziazmas, linksmumas, ku
rių sunkus ekonominio gyve
nimas dąr neiščiulpė visai, — 
tingsta, silpnėja, kaip tie ru
deni vystanti medžių ir kitų 
žalumynų lapai drauge sy ru
denio laiku. Ęet šitie apsireiš
kimai yra tik laikino (X>bųd- 
žio, idant nusiminus, paliudi
jus, iš naujo atgimti...

Musų lietuvių kolonija, ku
ri |iek buvo užžiebta darbų įi 
tiek daug prisidėjo piuigiškal 
remti Ąytrą Lietuvių Skridi
mą per Atląntiką* nemažai nu
siminė, yuijutlo, kad skridimas 
neįvyko š| metą, kąip buvo 
žadėta, pabąr viens kito klau
sinėja, kas atsitiko, Dai^giąu 
išmanantys aiškina priežastis, 
dėl kurių skridimas negalėjo 
įvykti; kiti nešioja plataus 
skersai ir išilgai miesto* kad 
jyos “apgavo”. Tik tįę ramiai 
ir rimtai užsilaiko, kurie ar
timiausiai stovėjo ir dąbar te 
bestovi prie vairo yisoą tos 
darbuotės nuo pat pradžioj., 
ir jie stovės iki galo. Jiems 
skridimas rūpėjo ir dabar ru
pi daugiau, negu tiems,, kurie 
mažai arba visai neprisidėjo 
bet dėl susidariusių priežasėių, 
ki/rios buvo spaudoj skelbta ii 
perskelbta, negalėjo įvykti. Su 
atęipauėio pavasario pradžia ai 
vasarą musų visų troškimai 
išsipildys lietuvių triumfu) P 
gari 
rim 
tai neturi, Taip dalykams su
sidėjus, geriau kantriai ir ra
miai palūkėti, negu rizikuoti

B-čias. Jei oras r pasirodytų 
čia ir Europoj "iiėpalankųs, 
SKRIDIMĄ ATIMTI SEKAN
ČIAM PAVASARIUI 1935 m 
Tuo tarpų toks žygis, musų 
manymu, numalšintų nerimau
jančius, ‘^Lituanica II” visvien 
turės būt bandoma ir mankš- 
tema, tai nekurie bandymai 
tegul būna atlikti New Yęrko 
padangėse.

Viešint New Yorke ir apy? 
linkęse įeit. F. Vaitkui si? “Lj- 
tnaniea II’\ bus progų suruor 
šti kokius pąrepgimus-pramor 
gas, kas duos kiek pelno lėšų 
padengimui, “Lituanicos H” 
pribuvimas New Yojkan yra 
didžiai pageidaujamas dęi to, 
kad Rytai neturi pjiųo supra
timu tikrosios prireųgimo pą? 
dėties, 
tį nuo Vakarų.

V.V.ŠA Komitetas, 
j* v. Grinius^ pirm.* 
ą. jantoutos, ruštC’

Tolimi skridimai dar nėra 
ištobulinti ir lengvi. Tai nau-, 
įauriaa ir pavojingiausias žmo
nių bandymas, kokį žmonija U 
jos genijus gąlėjo išgalvoji. 
Kad jis sunkus ir pavojingas 
aišku* iš to, kad iš pusantro 
tųriųo rengiamu Amerikoj to
limų skridimų šiais metais, vos 
tik du ar tjyą įvyko. Kiti atir 
dėta 1935 metams. Paskutines 
lenktynės iš Angluos į Autoa- 
tfją dar aiškiau parodo tą pa? 
vejų. Vargųisoiegaląis vienį pą7 
ąiąkė tikslo, kiti puaiątfkelY 
suklupo* treti atsisakė iš pat 
pradžių. Greičiausiai bus tie, 
kurie greit ir be gero pirai? 
rengimo mąnė sumeti kitus... 
Tai kaip čia mes galime norė
ti,. kad musų uepriatfwgųnas 
hųt įmvęa ivjfkdmtą^? Neprii 
ąįrepgimo pn.ęŽP^tis pąskęlb* 
t<įg centro komitetu ąiškiog ir 
visiems darbuotojams žįųomps. 
Centrą sudaro atsakomingi įięr 
tuviai Chicagoje. Taigi užme* 
tinėjimas, kad skridimas buvę 
sulaikytą tikslai, idant dau
ginus “pasipinigauti”, 
rimtumo iv teisybes.

I 9^/9 Jankauskas,

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubas

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, riua 2 iki 4 
vai. PO pjetų ir nuo 7 ilų 8:39 vaį 
vakaro. Nedaliomis nuo 1Q iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 288U

KAZVVEIL BUFFET
Naujai atidarytą alinė, Artistiško dąrbo gražiais piešiniąig i^pyo^ 
kurioja visados randasi g.eros rųšies alus, degtinė ariierikoniška 
lietuviška.

Lietuviško Roiaus Savininkas
& P. KAZWELL, (Kazlauskas) 

3548 West 71st Street

Yards 1741.
1742

K^AV 

Ambulance Patarna
vimas Dieną n Nak
tį, Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

Į>YWĮ

J. F. BITO
Laidotuvių Direkto- 
rius p.ev 30 Mrią

4605-07 S. Hermitago 
Avenue 
SkyriusLH7 S?faijęflri4 Ave,

Phoe Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZĘL’IS

Dęntistąs
4645 So. Ashlajid Ąvę, 

arti 41th Street
Valąndos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pągal sutapti.

Ofisą Tel, Ląfąyętfę 365Q
Rez. Tel. Virsima 0669

Dr. V. E, SiędlmsHs
GAS DENTISTAS X-RĄY
4143 Archer av^ katęp. Franciscnav.

tik rąsis progai ji kelsiu vie-

Irinai gulimą ketinti ji

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akiniu dėl visokių akių

TęL Boulevard 5914 Dieną ir
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
ild £30 v. Nedą!, nuo 10 iki 12 a. pi.

DR. S. NAIKOM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3335WX™eį St.

CHICAGO,. ILL*

tedera l Savinos
AND LOAN ASSOC1ATION 

OF CKIOAGO

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE” 
Telefonas Virginia 00,36 

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

Augiausia 
RŪŠIS IR

Žemiausios Kainos
Pasižiūrėk kitose krąutuvė-t 
se, o paskiau ateik į Cenž? 
ral Distfict FurniUire Co.f 
3621-23-25 So. Halsted St, 
ir paiyalyk pats puikiausios 
rųšies tavorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

Štai keletas mu»ų 
BARGEKŲ:

$6.98—9x12 Virtuvės $*> Cfeft 
RUG tik ...........................
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ 
lyčios SETAS tik .......
$85.00—Valgomo $*m fi(1
Kambario SETAS tik
$7?.00—3 šmętų
Mįegrųimio SETĄg ti
$8,50—Vatiniai $4 Qft
MATRACAI tik ........... HųUP
38.75—Dvigubų Coil 84 QA 
SPĘINGSAI tik. .........-
$50.00—9x12 Ąmer-r $4 A QE 
ican Oriental Kaurai tik ■ ****
$30.00—Pjnette , H 9 Qfi
SETĄ? tik ............... . 1
Puikioj pastatomos Gfi 
ant Grindų LEMPOJ

Mes turime pilną pasi-

niu TOnficffi^ATa. 
RIU ir
riaušių i^rbys^ų, Žę- 
miausiomrs kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais

Central Olstrlct 
FURNITURE Cū.
3621^5 SOUTH 

HALSTED STREET 
jos. mms, Mgr. .

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Pąrk 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Motoru ir vaiką ligą spęcįąlisti

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT . 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuošimtis tik ųž Ųkusia sųpią, ant lengvų i 
mokąjimų, puo 5 iki 20 metų. Įstojimo

Uąųamių iteręigėą ąidgęti, ,,

. .............. ... ................... i' i.----------------- M" ‘I'EC

Rusiška ir Turkiška Piriis fl 
douglasbaths

3514-16 W* ROOSEVEL
arti St Lopis Av. Tel. X

lieUųs ir dw»k
8wlmming pp.oJRusiška ir turkiška

Moterims seredomis iki

AntrojĮo transatlantinio skrieti 
mo reikalais

Lietuviai PiąKtafai 

DR. MARGERIS
33^5 Sq% H^lsfed 

Vąlapdo^: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakąro.

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Plįionę Boulęvąrd 8483

Mutual LiuuorGu
4797 S. Halsted St.

Tel. IJARDS 0803 '

Telefonas Yards 0994 

Dr, MAURICE KAHN
46?1 South Ashland Aręnue 

Nuo 10 iM^l^teną1,*? ikT 3 po pietų 

' 7 iki 3 vai. Nedšl. nuo 10 iki 12 
Reą* Telępl\9pę Plazą %4Qp

Ofiso Tel. Calumet 6893
Ęęz. Tel. Dręjpd

Dr. A, A, R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų U visų 
chronišku ligų.

ęfiąas 3102 So. Hąhted Sj.
arti Slst Street 

Vąlandęs: 2—7—^’ vai. vak, Ke“ 
dęliomis ir šventadiepiM?

dienai
* 1

in 3IHH1 i hhu1 wviw>iiu ■ nmi

KORESPONDENCIJOS

Mr& Anelia K, Jarusa
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany

Graburiai
Telefęjiąa Yąiids H88 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

BįąUąRiuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. ' Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
umęĄąo* ILK

Garsinkite? Naujienose

ir sukurti antrą lietuvių taus 
tai tragediją...

Savą posėdy iš rugsėjo 11 
d* ĮV34 m*. 14®tųyių Muzika- 
lėj svetainėj* musų VVSS. ko
mitetas perskaitė ALTASS. ap
linkraštį, kurį susirinkusieji 
draugijų ir pavieniai atstovai 
atidžiai išklausė ir priėmė už 
teisingą pareiškimą, dėlko skri
dimas negalėjo šiais metais 
įyykti. Musų komitetas tą aiš 
kiai numatė, rimtai priėmė ne 
prisirengimo priežastis, tačiau 
UU*v»rė duoti ĄLTĄSS. sekan
čio turimo patarimų:

Philadęlphift> Pa- 
Rugsėjo U d., 1934 ip 

“ALTĄS& CENTRO 
komitetui*

Chięago, UI.
Gerbiamieji:

Ant gautų laiškų iŠ 3 i? 9 
dienų* šA (U.* (nuaų VVSS. ko- 
Jnitętąs laikė žumdięn u.epa? 
pr^tą susirinkimą, kuriUW? 
Yįęnbabjfti nutarė sekanti pa
tarimą:

1- ipas. Numatydąmi priežaę-? 
tis, dėl 'kurių ANTRAS SKRL 
DIMAS tapo suvėluotas, musų 
komitetas atranda, kad (a), 
“Lituanica II”* jau yra pilnai 
prirengtą tolyjnąin skridimui 
rr (b), jei leįt. F. Vaitkus jau- 
ėia.si pririmgęs, tai skridimą 
vykdyti pabaigoje šio ap pra
džioje spalių mėnesio, pasitai
kius tinkamąrų orui.

2- ras. Leit. F. Vaitkus turi 
pribūti New Yorkau su MLi- 
tuanica IIW ar skridimas ga
lima hutų vykdyti, ar ne. 
Centras turi padaryti susinė
simus su vietos ir Europoj 

;QRO BIURAIS, 'kurie dabotų 
ir praneštų oro; padėtį šioj pu 
sęj, apt Ątląntiko ir EuTo-

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimą. 
Jei skaitąąt rpidęs susilięją j daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skaudą 

ąkys, tuojnet jąų jums reikią 
akinių.

Dr. John J, Smetana 
OPTOMETRISTĄS 

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

Pąstehęk
Valandos nįio 
u”. :

K|&ęE»ąl
Lietuviai Daktarai

Amerikos Lietuvių Daktarų
__ ____J’s&ėižaJSsiisji-____

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

Tel. Kenwood 5107
VĄLANPOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8* valandai vakare, 

Ąpąrt šventadienio ię- ketvirtąęįįęnio,

Įvairus Gydytoj

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir- vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
ęlęktręę pęįę^ąMfc

Ofisas \r Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan bt 

Valandos nuo 10—12 pietų įr 
nuo 6 iki, 7^:3& vak vakare.

TeĮ. ęąnąl 31ĮQ 
Rezidencijos telefonai:.

Hyde Vark 6755 ar- Central 7464

reet
Vąląndos: nuo Į—3 ir 7—8

Rez. 663

5 '•’<?:



šeštadienis, lapkr. 3, 1934 NAUJIENOS, Chicago, 111. 8

KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Iš LSS 19 kumpos veikimo

Vietos didlapiai dabar dau
giausiai rašo apie busimus rin
kimus. Tačiau apie savo kandi
datus jie nieko naujo negali pa
sakyti. Žinoma, sunku kas ir1 kad 

'pasakyti, jeigu tų kandidatų * kapitalistams? Laikantis “ 
nuopelnai labai menki tėra. Įves” logikos, kitokios

Didelės varžytinės eina tarp negalima padaryti.
S. Cibulskas.

bai paranku vartoti, nes tas 
pats laikraštis rašo apie komu
nistų kandidatus ir komunistiš
kas prakalbas. Ar tai reiškia, 

parsidavė 
La.s-

išvados

ir komunistai

republikonų ir demokratų. Bet 
faktinai jie “abu labu tokie”.

Spalių 2-> d. įvyko skaitliu- \ieg0 gero $ jų negalima tikę-
1 susirinkimas. Iš tis. Jų platformos visai nublu

kusios. Kitaip ir negali būti: 
kadangi jie nieko neturi, tai 

. Viskas,

gas kuopos susirinkimas, 
kuopos valdybos ir komisijų ra
portų paaiškėjo, jt»g daroma 
žingsniai sekamą žiemą smar- nieko ir negali duoti, 
kiau padirbti. Tai labai gražus kas jiems rupi, tai džiabai ir 
dalykas.

Jau pirma buvo minėta, kad 
kuopa nutarė prakalbas rengti, 
šiame susirinkime komisija pra
nešė, jog prakalbos tikrai įvyks. 
Jos bus laikomos lapkričio 9 d. 
Piliečių Kliudo svetainėje, 89 
Union avė. Komisija savo ra
porte pažymėjo, jog prakalbos 
bus labai įdomios. Kalbės Keis
tutis Michekonas. Jis yra vie- daugybė tokių namų, kurie 
tos kuopos darbuotojo, draugo tinka nei šunims gyventi. 
Michelsono, sūnūs.

Parengimuose man bent kelis 
kartus teko jaunuolį Keistutį 
girdėti kalbant. Turiu pasaky
ti, jog jis yra labai gabus ir 
iškalbus jaunuolis. Sj Kartą jis 
pasakys ilgesnę kalbą ir skait- 
lingesniam žmonių burini. Dali
nai tai bus jo pirmas pasirody 
mas prieš publiką. Todėl dau
gelis įdomauja, ką jis pasakys 

Temą jaunasis Michelsonas 
pasirinko itin įdomią. Jis kal
bės apie tai, ‘‘Kas yra bolševi
kai ir kaip jie įsigalėjo Rusi
joje”.

Kitas kalbėtojas bus ameri
konas iš Socialistų Partijos.

Vien tik prakalbomis susirin
kimas nemano pasitenkinti. Su
sirinkimas nutarė rengti pasi
linksminimo vakarą. Vakaro 
surengimui tuoj buvo išrinkta 
ir komisija. Vadinasi, bus daug 
veikimo. Taigi tie draugai, ku
rie susirinkime nedalyvavo, bū
tinai atvykite į sekamą mitin
gą. J

|pataikavimas kapitalistams.
Socialistų Partija stato kan 

didatus visiems urėdams. Aš 
patariu visiems balsuotojams 
susipažinti su socialistų plat
forma ir palyginti ją su kitų 
partijų platformomis. Tada pa 
matysite, koks yra didelis skir
tumas.

Brooklyne ir Nevv Yorke yra 
nė
jai 
•tu-tikri laužai. Jie jau seniai 

rėjo būti nugriauti. Bet kapita
listinių partijų tarnai apie tai 
nenori nei girdėti. Tuo tarpu 
socialistai reikalauja, kad tie 
laužai butų nugriauti, o jų vie
ton pastatyti nauji, moderniš
ki namai. Tai panaikintų ne tik 
“slums”, ale ir duetų darbą ge
rokam skaičiui žmonių.

Depresijos patyrimai, rodosi, 
aiškiai parodė, jog iš kapitalis
tinių partijų nėra ko gero tikė
tis. Tad darbo žmonėms reikė
tų šį kartą susiprasti ir balsuo
ti už socialistų kandidatus.

Kažin kas pasidarė su komu
nistais, kad jie šį kartą ne
plūsta socialistų, kaip tai dary
davo praeityje? Nejaugi jie jau 
surimtėjo?

(Prieš porą metų “Laisvė” ra
šė, jog socialistai parsidavė ka
pitalistams. O parsidavė todėl, 
kad apie socialistų susirinki- , 
mus ir mitingus rašė The Nevv 
York Times.

Dabar toks argumentas nela- 
— ............. . ....... .... . ............ t "j ............................................. ....................

Springi įeid. Iii
Trumpos žinios

čia

nok darbininkai nuo jų krato- brango: maistas, drabužiai, an- vilį šliubą pas taikos teisėją 'pažangus žmonės. Matomai, i 
si ii’ tiek. Nieko jiems negelty 
sti nei tvėrimas naujų orga
nizacijų, nei mainymas Vardų.

Spalių 29-tą dieną įvyko 
bedarbių konvencija po vado
vyste koniunfc'to Kari Lockner 
of the Unemployed Council of 
Cook County. Delegatų susirin
ko apie 300. Buvo susivažiavę 
bedarbių žmonių, daugiausiai’ iš 
Kane kauntės ir iš kitur. Bet 
kai patyrė, kad konvencijoje 
komunistai vadovauja, tai dau
gelis namo grįžo ir konvencijo
je nedalyvavo. Komunistų va
dovaujami svečiai bedarbiai ma
ne čia ir savo paradą surengti, I 
— gatvėmis pasivaikštinėti. Ta
čiau miesto ir viešųjų kelių po
licija per visą dieną išlaikė ap
stojusi salę ir nei vieno į salę 
įėjusių žmonių neišleido. 

» » W 
vasarą komunistai

Darbininkų Susi- kitokie įvyksta kožną dieną;
“Workers Alliance

Dabar prieš-rinkiminis lai- j 
kas. Lapkričio 6-tą dieną jau 
suvis rrti. Demokratai ir re- 
publikonai vieni kitus tarkuo I 
ja ir peikia. i

Demokratai remiasi prezi
dentu Rooseveltu.. o republiko
jai šios šalies konstitucija. Esą 
ginkime šios šalies konstituci
ją ir laisvę. Alus iš abiejų par
tijų visur gausiai liejasi. Dar
bininkai žmonės nors kartą tu
rėtų šiuos meklerius demokra, 
tus. ir republikonus pažinti ir 
jiems atsukti nugarą. Visi dar
bininkai privalėtų balsuoti šiuo-j 
se rinkimuose vien už socia
listų partijos kandidates.

8 » 8
Spalių 30-tą dieiųj, 1-mą vak 

po pietų, įsibr.iovė jaunas mas
kuotas banditas į Springfield 
Finance and Thrift Co. ofisą 
ant 6-tų lubų Ridgely banka 
trobesyj ir išsinešė $300.00 
Manadžerį šios firmos, O. G. 
Scott, pririšo prie deskos. Te
lefono dratus nukirto ir išėjo 
sau. Mr. Scott džiaugiasi, kad 
banditas nors nenušovė jo. Api
plėšimai, jei ne vienokie, taiPereitą 

organizavo 
vienijimą 
of Am.” Kol šilta buvo, jie lai
kydavo savo susirinkimus par
kuose. Iš syk bedarbių šiek 
tiek susirinkdavo. Bet kai tik 
patyrė, jog komunistai vado
vauja, tai taip ir si/bliuško jų 
susivienijimas. Komunistai vi
sur lenda; visur jie peršasi 
darbininkams į vadovus. Vie-

aršyn. Dienosjuo tolyn, vis 
laike atiminėja iš moterų pi
nigus. Naktimis lenda per lan
gus į stubas ir išsineša, kas 
pasitaiko, žodžiu sakant, nie
kur nėra saugų
nei namuose, šią žiemą reikia 
tikėtis visko. Atrodo, kad bus 
sunkiausia dėl darbininkų žmo
nių. Darbų nėra, o viskas pa-

- nei laiške,

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

District National Bank of Chicago
,. . ,1110 West 35th St. L M

g.l'is ir 1.1. James Reily, Juozas Maslauc jų 'Vaikai seka savo tėvus. Lin
kutis ir Nellie Juozapavičiūte, kie laimingo jaunavedžiams su- 

Spalių 29-ta dieną paėmė ei- Abiejų jaunavedžių tėvai yrą gyvenimo. G. Ainis.

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE 

CIALĮ PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey
ŠI LEMPA DYKAI 

Reikalaukite 
KUPONO.

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu.

Su pirkiniu vienos kvortos arba paintes 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 VARIO arba ALUMINIUM 
LEMPĄ DYKAI—tokią, kaip kad matote skelbime.

Jitfsų 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. — Paintes ar
ba Kvortas. Taip, kad galite ją laikyti savo namuose. 
Kiekvienam ji bus smagus gėrimas.

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

BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine.
TIKTAI WHOLESALE

3252 SOUTH HALSTED STREET
< Tel. Victory 5382-5383
žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Botfrben Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.

CABJN INN, . ... 
3119 West Grand Avė.

CHESTER ISLAND INN.. 
8239 So. Halsted St. 

JA Y and KAY TAVERN 
2943 Lyrnan Street 

THERESA’S TAVERN ’ 
2065 Culter St.

DOMINICK WACHUNA, 
2301 Sp.. Leavitt St. 

MILLER’S INN. 
4258 So. Western Avė. 

OLLIE BER.
64f West >18th St. (

MR. WARNER. * 
2230 Lincoln St.
JOHN ZALGA, 

6627 S. Ashland Avė. 
FLORENCE CUZELLA, 

9301 Veegham Street 
STEVEN’S TAVERN 
6309 Wentworth Avė.

P. GINOVICH, 
5433 Wentworth Avė.

JOHN MOCEK, 
1721 String St. 

ADOLPH KRAUJALIS. 
2014 Ganalport Avė.

COONEY TAVERN 
1200 East 73rd Str. 
FRANK’S TAVERN, 
6730 South State St.
UCKER TAVERN. 
8104 Vincennes Avė.
MUZZY’S PLACE, 

5000 West Roosevelt Rd. 
VINCENT STIMAUSKI, 

2334 So. Leavitt St.
J. MANIATIS 

1803 Indiana Avenue 
J. STANKUS.

7013 So. Western Avė.

Pirmas Fakiriškas-Stebuklu Vakaras
Pradžia 7:30 valandą
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Roselande, III.

PROGRAMO PERTRAUKOSE GROS

vakare pažiūrėti

Balčiūno Svetainėje, 158 East 107 St.
Fakiras BEN ALI 

(A. Pilkadskas)

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

NUKRYZIAVOJ1MAS.

Pervertu Veidu laiko 
sunkenybes.

Įžanga 40 centų ypatai,
•Į ' / ': ■

Visi kviečiami atsilankyti į Balčiūno svetainę šeštai^enio 
musų Ben Ali fakirižkų stebuklų.

■' ' ' ’ h " ' ■ ' ' : , ' J ’’ , ■ T-

. • •' . * A-&1 ’A'1 /'į'...... . 'i.:'1

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

Mažai kas iš Pasaulinės Parodos lankytojų žinojo, kad garsusis Indų fa
kiras, Ben Ali, stebukladaris, yra visai ne indusas, bet tikras lietuvis Antanas 
Pilkauskas. Pasaulio Parodui pasibaigui, prieš grįštant į Tėvynę Lietuvą, buvo 
pakviestas p. Ben Ali—Pilkauskas,' parodyti savo fakiriškus stebuklus Rose
lando lietuviams — Balčiūno svtetainėje, šeštadienio vakare.

Ben Ali rodomi vaizdai bus sekami: Prikalimas prie Kryžiaus, Gulimas 
Ant Kardų, Pervertais Žandais laiko sunkenybes, Balanso Atrakcijonas, Degi
nimas Viso Kūno, Ugnies Volkanas, Pridegimas Cigaretę tiUo liežuvio, Gulėji
mas ant Smailių Vinių ir sykiu išlaikymas ant savęs 12 vyrų, Kepimas Kiau
šinienės leidžiant ugnį iš burnos ir tt.

Eina ugnis iš burnos—kepa 
kiaušinienę.
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VAISTAI NUO NETURTO: EPIC IR EPIW

Buvęs socialistas ir bolševikų simpatizatorius Up- 
ton Sinclair sugalvojo “planą” panaikinti neturtą Cali- 
fornijoje. Tas jo planas pagarsėjo po vardu “EPIC”, 
kuris yra padarytas iš pirmųjų raidžių angliškame sa
kinyje “End Poverty In California”.

EPIC planas pasirodė taip populeriškas, kad dau
giau kaip 400,000 žmonių balsavo už Sinclair’ą Califor- 
nijos nominacijose, ir jisai užkariavo demokratų parti
ją toje valstijoje. Dabar kitose vakarų valstijose demo
kratai jau ir patys bando prisivilioti balsuotojus pana
šiais, kaip Sinclair’o “planais”.

Washingtono valstijos demokratų partija pasiga
mino planą, kurį ji užvardino EPIW (t. y. end poverty 
in Washington — padarykite galą neturtui Washingto- 
no šteite). Vienur, vadinasi, skelbiama EPIC, o kitur — 
EPIW.

Ar šitie “planai” gali, iš tiesų, būti geras vaistas 
nuo neturto?"Žinoma, kad gali. Jeigu tam tikri asmens 
su pagelba EPIC arba EPIW bus išrinkti i valdiškas 
vietas, tai jiems bus “prosperity”.

Norint panaikinti skurdą masių, o ne tik saujelės 
politikierių, reikia keisti ekonominę sistemą.

vietų. O socialistai darbiečiai ant tiek pat padidino sa
vo atstovų skaičių. Darbo Partija dabar jau turi abso
liučią daugumą visoje eilėje Britanijos miestų. Stam
biausi jos laimėjimai buvo dideliuose pramonės cent
ruose, kaip, pav. Manchester, Sheffield, Liverpool ir 
Brandford.

Apie rinkimų pasėkas Anglijos sostinėje Londone 
pranešama tokių davinių: 16-je miesto distriktų Darbo 
Partija atlaikė visas savo vietas, prakišdama tik vieną 
mandatą, ir dar laimėjo 148 naujas vietas. Vadinasi, ji 
padidino savo atstovybes 147 galvoms. Ir tai dar ne 
galutini rezultatai.

O konservatoriai prakišo 131 atstovą, kitos parti
jos prakišo 16.

Taigi Britanijos miestuose socialistai jau atgavo 
savo poziciją, kurią jie turėjo prieš 1931 metus. Tais 
metais MacDonaldas ir Snowdenas suskaldė Darbo 
Partiją, susidedamas su konservatoriais ir liberalais ir 
kartu su jais sudarydamas “nacionalinę” (tautinę) val
džią. Dėlei šito skilimo darbiečiai buvo baisiai sumušti 
parlamento rinkimuose: vietoje 190 atstovų, jie bepali
ko tik apie 50. Skaudžių nuostolių jįe paskui turėjo ir 
miestų rinkimuose, taip kad socializmo priešai džiau
gėsi, pranašaudami, jogei socialistams atėjo “galas” 
Anglijoje.

Tačiau, vos praėjo trejetas metų ir Darbo Partija 
jau vėl atgavo savo jėgą. Dabar jau dreba kinkos kon
servatoriams, nes jie bijo, kad sekančiuose parlamen
to rinkimuose socialistai gali juos nušluoti.

Beje, reikia pastebėti, kad žiniose apie Šituos dide
lius Anglijos darbininkų laimėjimus negirdėt, kad bu
tų išrinktas j kurią nors miesto tarybą bent vienas ko
munistas. Taigi komunistai Anglijoje dar iki šiol neturi 
ne tik atstovų parlamente, bet nė vieno aldermano vi
suose Britanijos miestuose. O betgi Maskva ir jos agen
tai visą laiką skelbė, kad tik bolševikai esą “tikri pro
letariato vadai”.

Anglijos darbininkai dėl to ir yra galingi, kad prie 
jų nebrilipo komunizmo “influencija”.

ga (ALTASS), L. A. klubas, 
savaime suprantama, padėtų 
tokį sumanymą vykdyti.

Jei paaiškės, kad ir Adoma
vičiaus ir Lisausko sumanymui 
vykdyti tikrai atsiranda ne tik 
gerų norų, bet ir rimtų techni
nių bei finansinių galimumų, 
L. aero klubas sutiks paremti 
sumanymą, kiek leis klubo 
šos ir kiek «tai nenutrauks 
pradėtų darbų.

STRAIPSNIAI APIE 
SPULKAS

BAŽNYČIA ATSISKYRĖ NUO VALSTYBĖS

Vokietijos liuteronų kova prieš rudąją “nacių” dik
tatūrą sųdavę prisėti 
verstas įleisti iš ks 
ii* atsisakyti nuo smurto žygių, kuriais jo paskirtasai 
vyskupas Mueller siūlė sunaikinti nepaklusniuosius. Hit
leris pareiškė, kad į protestonų bažnyčios reikalus val
džia nebesikiš; tegul, girdi, patys dvasiškiai ir jų para- 
pijonai išsprendžia tuos tarpusavinius ginčus. .

Šitokiu savo nusistatymu Vokietijos vyriausybės 
galva faktinai pripažino bažnyčios atsiskyrimą nuo val
stybės. Tai yra pirmas atsitikimas 400 metų vokiško 
protestantizmo istorijoje (neskaitant demokratinės res
publikos laikotarpio), kad valdžia pasisako nesanti su
interesuota bažnyčios dalykais. Protestantizmas Vokie
tijoje buvo nuo pat pradžios valdžios globojama ir kon
troliuojama bažnyčia. Vokiški kunigaikščiai dėl to ir 
parėmė Martiną Luther’į (ir jisai su jų pagelba nuga
lėjo popiežiaus jėgas), kad jisai sutiko jiems tarnauti. 
Kaizeris buvo vyriausias protestonų galva.

Hitleris šiandie yra galingesnis ir už kaizerį, bet 
jisai nestengia kontroliuoti tikinčiųjų sąžinę.

jgmugį Hitleriui.^ Jisai buvo pri- 
lėjimo opozicinių pastorių lyderius

ANGLIJOS DARBININKAI LAIMI

Britanijos Darbo Partija laimėjo dar vieną perga
lę papildomosiuose rinkimuose į parlamentą. Jos kan
didatas, vienas gabiausiųjų socialistų Anglijoje, George 
R. Strauss, gavo North Lambeth distrikte 6,313 balsų 
daugiau, negu liberalų kandidatas, ir 1,081 b. daugiau 
už visus oponentus sudėtus į daiktą.

Tas distriktas per ilgus laikus buvo liberalų tvirto
vė. Dabartiniai papildomieji rinkimai įvyko dėl atstovo 
Frank Briant mirties. Konservatoriai visai nestatė sa
vo kandidato, nenoi ėdami skaldyti liberalų balsus. Ir 
visgi socialistai juos lengvai sukirto.

DAR VIENA DARBIECIŲ PERGALĖ

Tik-ką atėjo pirmosios žinios apie miestų valdžių 
rinkimus Anglijoje ir wales’e, kurie jvyko lapkričio 1 
d. Jie rodo, kad Anglijos socialistai sudavė baisų smū
gi buržuazinėms partijoms.

Buvo renkama miestų tarybų atstovai daugiau 
kaip 300 miestų provincijoj© ir Londone. Pirmos dar ne 
visai pilnos skaitlinės rodo,, kad Darbo Partija prakišo 
tik 8 vietas, o užkariavo 198 naujas, tuo tarpu kai kon
servatoriai prakišo 103 vietas, o naujų vietų gavo tik 
13. Liberalai pražudė 34 mandatus ir laimėjo 4; nepri
klausomieji (nepartiniai) neteko 74 senų mandatų ir 
jgijo 5 naujus. ' \

Tokiu budu buržuazinės partijos — konservatoriai, 
turi gryno nuostolis apie ^0

lė- 
jo

Daugeliui bankų užsidarius 
per depresijos laikus, didelės 
svarbos įgijo statymo ir skoli
nimo sąjungos (Building and 
Loan Associations), arba “spul- 
kos”. Jos vartoja nemenkus ka
pitalus ir prie jų priklauso daug 
žmonių. Daug spulkų yra ir pas 
lietuvius.

Apie šitas finansines organi
zacijas paraše eilę įdomių 
straipsnių adv. K. G ūgis, ir pir
mas jų tilps “Naujienose” atei
nantį antradienį, lapkričio 6 die
ną. Straipsnių autorius seniai 
veikia spulkose. Prieš kiek lai
ko Chicagos lietuvių spulkų at- 
fįiovų konferencijoje jisai buvo 
išrinktas lietuvių spulkų sąjun
gos prezidentu.

Visiems skaitytojams pata
riame tms adv. Gugio straips
nius atidžiai sekti, nes iš jų 
kiekvienas galės patirti, kaip 
tos spulkos prasidėjo, kokią 
naudą jos neša žmonėms ir kaip 
jas tvarko įstatymai.

skrandžio simptomai. Es- 
tokių sirgimų, kada žmo- 
turintis skrandyje vėžį, 

nesiskundžia skrandžio 
bet bendrai 

ir menkėja

Apžvalga
LIETUVOS AERO KLUBO 

PAREIŠKIMAS

Kauno laikraščiuose įdėta 
įdomus pareiškimas visuomenei 
Lietuvos Aerų. Klubo, į kurį 
kreipėsi, prašydami paramos, 
du Lietuvos lakūnai, A. Ado
mavičius ir Lisauskas, suma
niusieji skristi per okeaną į 
Pietų Ameriką. Klubo valdyba 
sako, kad dar nėra pabaigtas 
antras tranzatlantinis skridi
mas, kurį amerikiečiai organi
zuoja Feliksui Vaitkui, ir kad 
todėl imtis naujo sumanymo 
dabar butų neišmintinga^

L. A. K. pareiškimas skamba 
taip:

Praėjusio mėn. 27—28 d. 
Kauno dienraščiuose buvo iš
spausdintas av. ats. leitenantų 
V. Adomavičiaus ir Lisausko 
atsišaukimas, kuriame autoriai 
pasisako esą pasiryžę skristi iš 
Kauno į St. Louis (Afrikoje), 
iš ten į Braziliją, ir tikisi, kad 
visuomene juos parems, šio 
mėn. 1 dieną p. Adomavičius 
įteikė Lietuvos aero klubui tuo 
pačiu reikalu trumpų pareiški
mą, prašydamas technikinės ir 
piniginės paramos. L. A. K. val
dyba, visapusiškai apsvarsčiusi 
atsišaukimą ir pareiškimą, jau
čiasi turinti pareigą pranešti 
visuomenei savo nusistatymų 
tuo reikalu.

Ryšium su didvyrišku a. a., 
Dariaus ir Girėno žygiu, Ame
rikos lietuvių ruošiamu antru 
transatlantiniu skridimu L. A. 
K. valdyboje buvo savo laiku 
iškeltas klausimas, ar nederėtų 
iš savo pusės suorganizuoti 
skridimą iš Kalino į Ncw Yor- 
ką. Svarstant reikalą, tdomet 
buvo konstatuota, kad skridi
mas iš Europos į šiaurės Ame
riką dėl vyraujančių nepalan
kių oro srovių yra nepalyginti* 
sunkiau įvykdomas, negu skri-! 
dimas priešinga linkme. Be to 
pernelyg apkrautiems transat
lantiniams lėktuvams pakilti; 
reikia ypatingų aerodromų (la-, 
bai didelių, nuolaidžių, ilgais as* 
faltuotais takais ir pan.); tokių 
esą Europoje rodos tik du. Vie
toje tokio, musą sąlygomis tuo 
tarpu neįvykdomo žygio, kilo 
sumanymas organizuoti skridi
mą i vakarų Afriką, iš ten per

SVEIKATA

valdyba ta proga 
kad klubas turi 
daug neatidėtinų 
kituose kraštuose

Rašo Dr. T. Dundulis, 
Chicago, III.

Skrandžio vėžys
Neretai žmonės apsigauna 

su šia nelemta liga, manyda
mi, kad jie turi tik paprastą, 
kaip jie bendrai vadina, skran
džio šaltį. Negalima norėti, 
kad žmogus pats suprastų, kas 
jam yra, tik iš skausmo. Ne
mažai skirtingų vidurių ligų 
pasireiškia panašiais simpto
mais į skrandžio vėžį.

Kaikada vėžio simptomai 
skrandyje esti labai bendro po
būdžio, tai yra žmogus jaučia, 
kad yra kas tokio nepaprasto

viduriuose ir mano, kad tai 
nuo kokio nors netinkamo val
gio viduriai pakriko. Tokios 
minties vedamas žmogus ban
do pats taikinti valgi irs be ma
žiausio supratimo ir be patik
rinimo, kur netvarkingumas 
gludi. Kada jau ir pačiam li
goniui simptomai pasidaro aiš
kus, tada liga jau yra pasie
kusi pavojingo išsivystymo. 
Kai kurie ligoniai,* turintys vė
žį skrandyje, išdėsto simpto
mus kaip tik priešingai, — no 
skrandžio, bet kepenų simpto
mus. Tokį pareiškimą reikia 
suprasti, kad nuo sugedusio 
skrandžio genda ir kepenys. 
Tokiuose atsitikimuose kepenų 
simptomai pasireiškia aiškiau, 
negu 
ti ir 
gus, 
visai
netvarkingumu, 
sparčiai silpnėja 
iki valgis visai sustoja eiti per 
skrandį, kada vėžio augimas 
jau visai uždaro žemutinį skran
džio galą.

Skrandžio vėžys bendrai pa
sireiškia dažniausia su- skaus
mu skrandžio apierubyje. Li
gonis atkartotinai raugia. Vė
mimas pasikartoja dažnai ir 
svoris žymiai eina žemyn. Kai- 
kurie ligoniai skundžiasi, kad 
negali nuryti valgio. Pastarie
ji esti retenybė, vienok pas 
kaikuriuos tokie simptomai pa
sireiškia. Pas nemažą skaičių 
ligonių, ypatingai pasirgusių 

' ilgesnį laiką, žymiai pasireiš
kia mažakraujystė. Didžiumoje 
minėti simptomai pasireiškia iš 
lengva. Bet yra ir tokių vėžio 
sirgimų, kuriuose minėti simp
tomai pasireiškia gana staiga.

Bendrai imant, iš skrandžio 
vėžio simptomų svorio mažėji
mas yra vienas iš pastoviau
sių. Ligonis menkėja nuolat su 
žymiu? svorio puolimu. Ne pas 
visus ligonius, turinčius skran
džio vėžį, vienodai svoris puo
la. Bendrai imant, ligonio svo
ris hupuOla nuo 30 iki 70 sva
rų. Su visiška žemojo skrand
žio galo obstrukcija svoris 
puola sparčiai Jr daugiau nu
puola į trumpesnį laiką. Gali 
nupulti net iki 100 svarų. Ne 
visuose susirgimuose puolimas 
svorio yra nuolat progresyvis. 
Prie tam tikrų sąlygų svoris 
gali atgal paaugti. Atatinkama 
dieta ir gydymas pakelia nu
puolusį svorį, ar bent vieno
dai jį palaiko per kaikurį lai-

ką. Taipgi išplaunant skrandį 
laiks nuo laiko pagelbsti palai
kyti svorį.

Čia paminėsiu keletą ne vi
sai ryškių ligoniams simpto
mų. Silpnėjimas eina propor- 
cionaliai su svorio mažėjimu. 
Mažakraujystė pasireiškia be
veik kožname susirgime arba 
didžiumoje susirgimų. Nere
tuose susirgimuose kojos iš
tinsta po ilgo sirgimo. Vidu
riai dažniausia užkietėję. La
bai retuose įvykiuose viduriai 
esti liuosi.

Apetitas bendrai esti pras
tas. Tai svarbu atsiminti, šis 
simptomas daug pasako, jeigu 
jis yra pastovus. Vėmimas kai- 
ki/riuose sirgimuose pasireiš
kia ligos pradžioj, bet kaikada 
pasireiškia tik po ilgo sirgi
mo ir nuolatinio raugėjimo. 
Neretuose sirgimuose vėmimas 
pasireiškia pasikartojančiais 
periodais. Skausmas skrandžio 
apierubyje yra vienas iš svar
biausių simptomų. Prie pasta
rojo reiškimo bus svarbu pa
stebėti, kad skausmas jaučia
ma skrandyje ir tada, kai li
gonis turi skrandyje vočių 
(uleers). Skirtumas yra tik 
tas, kad skrandžio vėžio skau
smai padidėja tuojau po val
gio, o skrandžio vočių skaus
mai padidėja 
po valgio, šis 
pastebėti, nėra 
nozės taisykle 
gimė, bet
didžiumoje taip skausmas pa
sireiškia pastarosiose dvejose 
ligose.

Komplikacijos skrandžio vė
žio yra tos pačios, kaip ir ki-

kur kas vėliau 
reiškinys, turiu 
nustatyta diag- 
kožname susir-

bendrai susirgimų

plitimas vėžio vienetų po ki
tus organus. Ypatingai vėžio 
vienetos plinta i kitus orga
nus daug greičiau, kada pats 
vėžio auguoiis nėra išimamas 
tik prasidedant augti arba vy 
stytis.

Prie pastarojo dalyko reikia 
pastebėti^ kad gydytojų prak
tika ir tyrinėjimai įrodė, jog 
ankstyvas patikrinimas ir 
diagnozė turi didžiausios svar
bos gydyme, šis faktas yra 
įrodytas sirgimų statistiniais 
duomenimis.

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

Atlanto pietinę dalį į Braziliją. 
Aplankius Pietinėje Amerikoje 
svarbiąsias lietuvių kolonijas, 
skristi j šiaurinę Ameriką, ap
lankyti ten didesnius lietuvių 
centrus ir po‘to, jei motoras 
gerai tarnautų, skristi stačiai 
Kaunan.

Pasvarsčius .sumanymą L. A. 
K. valdyboje, iiuvo prieita tuo
met išvadų, k& toks skridimas, 
jei kartu nebūtų siekiama ku
rio naujo rekordo, nesudarytų 
pasaulinio įvykio. Jis tegalėtų 
būti įrankiu tautinei musų iš
eivijos dvasiai palaikyti. Ta
čiau atmenant tai, kad daugu
ma musų užjūrio brolių dabar
tiniu krizės metu sunkų vargą 
vargsta ir daugeliui jų net kas
dieninės duonos trūksta, skri
dimo reikšmė butų labai abejo
tina. Be to 
konstatavo, 
prieš save 
darbų, kurie
jau atlikti, o pas mus dar tik 
pradedami (sklandymo mokslo 
populiarizavimas, didesnio civi
linių lakūnų kadro paruošimas, 
priešlėktuvinės apsaugos tar
nyba, bendra jaunimo avioniza- 
cija). Jiems klubas pirmoje ei
lėje privalo skirti surenkamas 
iš ^musų visuomenės aukas. 
Tais sumetimais buvo prieita 
bendros nuomonės, kad siūly
tas skridimas musų sąlygomis 
negali būti laikomas pirmaeiliu 
reikalu, kuriam klubas galėtų 
prašyti visuomenę aukų, ir to
dėl sumanymo vykdymas buvo 
atidėtas.

Adomavičiaus pareiškimo pro
ga valdyba vėl apsvarstė savo 
pirmykštį sumanymą ir priėjo 
tų pačių išvadų, ypač kad AL- 
TASS-o organizuojamam F. 
Vaitkaus skridimui panaudota 
nemaža visuomenės sudėtų au
kų ir dar gali daugiau jų pri
reikti. Todėl L. A. K. nesiima 
šiais sunkiais laikais pats orga
nizuoti minėtą skridimą it 
kviesti 'visuomenę dėti tam au
kas, nors jam vykdyti valdyba 
galėtų kiek norėdama pasirinkti 
žmonių, aukštai kvalifikuotų 
visais atžvilgiais. Tačiau, jei 
kas lietuvių padėtu tokio su
manymo pagrindan ne tik savo 
gerus norus, bet ir tokį darbą, 
entuziazmų, ištvermę ir rimtą 
materialinę vertybę, kaip kad 
įdėjo savo žygiu a. a. Darius ir 
Girėnas, arba tokį kapitalų, 
kaip Amerikos lietuvių antro 
transaittaMuįo; skridimo sąjun-
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NAUJIENOS/ Chicago, IH

Lietuvos Naujienos

ryn

DIDIS

intere

Politika
pažiūromis

Rarsinkites Naujienose

$65.00
$49.00

$5.95

ten 
rem-

$29.50
$39.50
$39.50
$14.50

Vaclovas Sidzikaus 
kas pripažintas kai 

tu ir nubaustas 6 
mėn. sąlyginiai

JOSEPH T. BARON 
kandidatas i Sanitary 

Distriet Trustee

ką pa- 
atsako,

nukentėj f- 
Leonas bu- 

Si'dzikaus- 
P. Leona.3

Kodėl mes turime 
balsuoti'už demo-

• kratų partiją

18 vai. teismas padarė pertraU- 
ką ir
PRASIDĖJO VIEŠAS POSĖDIS

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

buvo baigiami nuklau- 
Pagaliau apie

KALĖDŲ EKSKlNSįlA 
| LIETUVA

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

TEISMAS PASKELBĖ 
REZOLIUCIJĄ.

V. Sidzikauskas pripažin
tas kaltu ir nubaustas 6 mėn. 
paprasto kalėjimo, bet nuo bau
smės atleistas su sąlyga, jei 
laike trejų metų nenusikals.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

Šis Bankas siūlo tokį pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

mes nonme, 
partija galė- 
naudingtta ir 

sumanymus

(Vinco Stulpino radio kalba, 
pasakyta spalio 31 d. iš stoties 

WSBC)

j VfJVEDŲ 
-Amerikoj 

Linija

1b prašo Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos basto

Gruodžio 8 d., 1934
Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos. perkant i ten ir atgal (R. T.)

Platesniu informacijų. laivakorčių, 
naujo 1985 m. musų laivų išplauki
mų tvarkaraščio, kreipkitės į bet 
kurt autorizuotą musų agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Mkhigan Avė., Chicago, III.

Kainų ir naujas išplaukimų 
sąrašas 1935 metams gauna
mas pas autorizuotus agentus 

arba ofise 
SCANDINAVIAN-

AMERICAN LINE
130 N. U Šalie St., . Chicago

Cteyton F. Smith
Per dvidešimtj paskutiniųjų 

metų Clayton F. Smith užėmė 
daugelį augštų vietų, kuriose 
jis valde milijonus dolerių vi
suomenės pinigų. Niekas nega
li rasti, kad jis kur nors bu
tų buvęs neteisingu. Politikoje 
jis pradėjo darbuotis 1900 me
tais. 1911 metais majoras Car- 
ter H. Harrison paskyrė jį vie
tinių pagerinimų tarybos vice
pirmininku. Vėliaus jis buvo 
pavieto ligoninės vedėju. 1917 
metais jis buvo išrinktas Chi- 
cagos miesto iždininku, ir vi
si laikraščiai jį gyrė už jo są
žiningą darbų.

1919 metais jis bu’vo išrink 
tas aldermanu. 1928 metais jis 
duvo išrinktas pavieto rekor
deriu, o 1932 metais žmones 
jj ir vėl išrinko j tą pačią vie

Parlor Setas .................... .
Dinning Room Setas .......
3 dalių Bedroom Setas....
Virtuvių Setai ....... ......... .
Gesu ir anglimis kūrenami

Pečiai ...............................
Gesiniai pečiai ...................
Virtuvėms linoleum .........
Karpetai puikiausių iŠaudimų 

9x12 didžio ...........  $32.00

Vinęas Stulpinas atsiliepė j 
radio klausytojus sekamais žo
džiais :

Leiskite man nors trumpai 
priminti api^ sekamus rinki- 
mi/j, kurie įvyks lapkričio G 
dieną, tai yra sekantį antra
dienį. šitie rinkimai yra tuo- 
mi svarbus, kad turime .išrink
ti visus musų > Gook pavieto 
valdininkus, kaip tai County 
Treasurer, , County Clerk, 
County Commissioner ir daug 
kitų mažesnių valdininkų. Vi-

Dabar jis yra demokratų 
partijos kandidatu į Cook-. pa
vieto komisijonierius ir prezi
dentus. žinant kaip Chicagos 
žmonės jį vertina ir gerbia, 
galima jį išanksto sveikinti su 
išrinkimu. t-

“L. ž.” rašo:
Liudininkai užs. reik. min. 

St. Lozoraitis, min. šaulys, dr. 
Zaunius, Jodidijo, Dimša prieš 
piet nuklausiami uždariifs du
ris. Popietinis teismo posėdis 
prasidėjo 16 vai. ir buvo saky
ta, kad po pietų byla bus na
grinėjama viešai, tai žmonių 
prisirinko pilni kuluarai, bet 
posėdis buvo tęsiamas uždarius 
duris 
sti liudininkai

GERB. Naujienų skaHjto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelb»aai 
Naujienose.

Lietuvos žinio- 
sako prof. Leo

nas, — kad. aš buvęs siųstas 
dalyko tirti užsienių reikalų 
ministerijos. Ne taip buvo: aš 
užsienių reikalų ministerijos 
tarnautojas nesu, tai ministe
rija ir nesiuntė. Mane prašė 
ministeris pirmininkas p. Tū
belis. Aš ką patyriau, tą min. 
pirm, ir pranešiau.

P. Leonas sako, kad konsu 
lai, skiriami, duotų labdarių 
reikalams to nebuvę girdėt. Jei 
Sidzikauskas taip padare, tai 
kodėl Berlynas Londonan jį iš
lydėjęs su tokia pagarba ir 
meile?! O čia sako, pinigus pa
sisavino...

IŠPARDAVIMAS
Drabužių 

PLOVYKLŲ

Paskui kalbėdamas apie kon
sulų paskirtį, p. Urbšys sako, 
kad buvo toks jau pageidavi
mas, kad konsulai laikytų lie
tuvį sekretorių ir jam mokė 
tų atlyginimą.

Kaltinamoji šalis teiraujas, 
ar tas konsulas, kuris iškėlė 
versijų apie p. Sidzikausko ky
šius, išlaikė lietuvį sekretorių 
I tai liudininkas atsakė, kad, 
regis, išlaikęs vienų lietuvį stu
dentą.

Paskui

— Taip, aš buvau suorga 
nizavęs klubą studentams rem

veltas laužus konstituciją, kad 
atėmęs piliečiams laisvę, ir t. t. 
Taip, ar tai yra konstitucijos 
laužymas, jei prezidentas rū
pinasi, kad nei vienas bedar
bis nemirtų badu. Bet kada 
buvo leidžiama bilionai dėl ka
ro, tai kapitalistų spauda už 
tai prezidento nepeikė. Mat, ta
da jie galėjo iš to milijonus 
pelno padaryti. Bet dabar iš 
bedarbių šelpimo jie negali mi 
lijonų pelno padaryti, ir už tai 
Prezidentas yra negeras.

Kada pradėjo bankos užsi
daryti, ar Hooveris atėjo ma
žiems bankams į pagelbų? Vi
sai ne. Jisai pirmiausia atėjo 
j pagelbą Anglijos Bankui, pa
skolindamas 300 milijonų, ir 
vėliau kapitalistų bankui Chi- 
cagoje 100 milijonų, bet nei 
vieno cento nenorėjo paskolin
ti mažesniems State Bankams, 
kur darbininkai ir maži biz
nieriai turėjo savo centeliu? 
sudėję.

SERGANTYS ;
ŽMONES■

KURIE kenčia nuo chronišką Ii-' 
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink-, 
stų, pūsles ir veneriškų ligų, te-( 
gul tuojaus atsilanko į ofisą, pa-i 
tarimas dykai, šis patarimas bus< 
duodamas jums be jokios obliga-' 
ei jos ir jus galite išsigelbėti nuo' 
nereikalingų kančių ir sutaupyti ( 
pinigų. (

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

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

' . Kampas Monroo St., Orllly Buikllns 
Paimkite elevatorių Iki penktam aukšt.

I CHICAGO, ILL.
> Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 508 moterims 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 5. vai. vak.. Pirmadieniais. Tre- 
čiurentais . ir Silštadieniaią nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. Vakaro.

į Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 13 v. d.

republikonai rėkia, 
rt-ezidentas Roose-

pasakyti dėl p, 
medžiaginių turtų 
prokurorai.

Prof. Leonas sako, kad Sid
zikauskas tiek laiko tarnauda 
mas ir gaudamas gerą atlygi
nimų, bet būdamas taupus, ga
lėjęs pinigo ir susidėti. Jo ži
niomis, Sidzikausko turtas ■ sie
kias 150—-200,000 litų.

Vieni namai Berlyne esu tik 
Sidzikausko vardu pirkti, bet 
jie esą Jodidijo. Be to, Sidzi
kauskas turįs 1/5 dali namų 
Berlyne; Fredoj iš Frenkelio 
pirkęs 7 ha žemės .sklypą ii 
Šveicarijos bankuose turįs 15,- 
000 fr. (apie 30,000 lt). Skly
pas valst. taup. kasose esa.3 
įkeistas už 40,000 lt. paskolų.

Teismas ankstyvesnį savo 
nutarimų pakeitė ir paskelbė, 
kad toliau byla svarstoma vėl 
uždarius duris. Paskelbta per
trauka ir

publika apleido salę.
Uždarame posėdyje buvo 

klausinėjamas dr. Robinzonas 
(Prof. Leonas, d i r. Urbšys ir 
Robinzonas p. Sidzikausko liu
dininkai).

Robinzonų nUklausu's, prasi 
dėjo šalių ginčai. Ginčai tęsės 
porą valandų. Apie 10 Vž vai 
teismas išėjo tartis ir tarės 
iki 0,30 vai. ryto. Nors teismo 
rezoliucija buvo paskelbta vė
tei, ,bet jos laukė daug publi-

Nežiūrint ką pirkaite, gausite gražią ant stalo pastatomą 
Lempą DOVANAI.

sų vardų neminėsiu, dėlto, kad 
daug laiko užimtų visus išvar
dinti. Bet patariu visiems bal
suoti taip vadinamai “straight 
Democratic” tikietų, pabrė
žiant kryžiukų į tų ratuką, ku
rį rasite viršui, šalia žodžio 
DEiMOCRATIC. Taipgi patar
čiau kiekvienam lietuviui bal
suotojui, kad “nesplitytumėt” 
savo balioto, nes paprastai 
taip darydami dažnai galite su
gadinti, ir tada, kada yra bal
sai skaitomi, tokie baliotai yra 
išmetami laukan. Dėlto balsuo
kite už Demokratų Partiją pa 
brėždami kryžiukų už visą ti- 
kietą.

Dabar noriu pabrėžti dėlko 
mes lietuviai piliečiai ir pilie
tės turime visi balsuoti už 
Demokratų partiją. Pirmiau
siai mes turime balsuoti už de
mokratus, kad paremti Prezi
dento Roosevelto planus, dei 
grąžinimo musų šaliai gerbū
vio. Jeigu demokratai bus iš
rinkti, tai jie gelbės įvykinti 
Prezidento Roosevelto visas re
formas, bet jeigu republikonai 
įeitų, tai tada jie visais bu
dais kenks Prezidentui įvykin-| 
ti tuos sumanymus, kurie, yra 
taip palankus kiekvienam dar
bininkui žmogui.

Toliau, kaip tiktai Demokra
tų partija stojo valdyti Chi
cagos miestą ir Cook pavietų, 
tuoj spėjo numažinti taksus 
ant namų ir lotų visu trečda
liu. Prie republikonų majoro 
Thompsono 1930 metais žmo
gus mokėjo už savo namų 150 
dolerių taksų, tai jau 1932 me
tais mokėjo tiktai 100 dolerių. 
Ir jau iš Assesorio ofiso kur 
yra rengiamos bilos 1933 me
tams, matyt kad taksos bus 
dar pigesnės ir už 1932 metus. 
O kaip žinote, gerbiamieji, tuos 
namų taksus juk republikonų 
partija ir iškėlė. Ir dabar tie 
republikonai drįsta rėkti, kad 
jeigu juos išrinksite, tai gir
di, jie taksus numažins. Jie 
nenumažins taksų, bet pakels.

Toliau 
kad gir

teismas kviečia prie stalo prof 
P. Leoną,

kuriam teko dar anksčiau ty
rinėti dalykus, dėl kurių ši by
la kilo. Pirmiausia p. Leoną*: 
taria žodį dėl kaltinamojo as 
mens. P. Leonas su Sidzikau
sku susipažinęs Petrapily Lie
tuviams nuo karo 
siems šelpti, kur p. 
vęs pirmininku, o 
kas sekretorium.
Sidzikauskų pažines, kaip sų- 
žiningų ir gabų žmogų. Poli 
tiniu požiūriu p. Sidzikausko 
pažiūros sutapusios su* p. Leo- 

abu buvę 
santariečiai. Organizuojant val
stybės aparatų, kai p. Leonas 
buvęs teisingumo ministeriu, 
tai irgi Sidzikauską pasikvietęs 
savo bendradarbiu.

Toliau kalbėdamas, prof. 
Leonas pasakoja, kaip jis ty
ręs tariamus p. Sidzikausko 
nusikaltimas.

— šiandie 
se” skaitau, -

sems
nigų’
— žinopia, išleisdavo.

Pirmininkas: — Koks 
buvo klubas studentams

norime padidinti’ savo fir- 
apyvartą $125,000 ir todėl pradedame didžiau

sių rakandų išpardavimą kokio jus dar nesate matę.
šiame išpardavime numušėme savo prekių kainas net 
žemiau pusės ir tuo duodame jums progų įsigyti rakan
dus mokant 50 centų už kiekvieną dolerį.

Kaurų 
VALYTOJŲ

PEOPLES
RAKANDŲ 

KRAUTUVĖSE

$35.00 kaip nauji 
HOOVER SLAVIKAI i>o 

18.00
$20 kaip nauji EUREKA 

šlavikai po 

12.00
Lengvus Išmokėjimai

Ir dėlto, jeigu 
kad Demokratų 
tų paremti visus 
labai išganingus 
dėl žmonių darbininkų būvio 
pagerinimo, tai, gerbiamieji, 
nėra kitos išeities kaip tiktai 
atiduoti savo balsą už Demo
kratų Kandidatus, už Demo
kratų Partiją.

Nuklaustemas liudininkas po
litinio dep. dir. p. Urbšys. P. 
Urbšys Lietuvos atstovybėje 
Berlyne buvęs konsularinio 
skyriaus vedėju nuo 1922 iki 
1927 metų.

Adv. Skipitis 
paprotys, kad asmenys skiria
mi konsulais duotų tam tikras 
sumas labdarių reikalams ? 

negaliu pasakyti, 
reprezentacijai, vai- 

konsulai išleisdavo pi-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estete
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

UOLUS M. CKAPMAN 
inc.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

$69.00 vertės
$69.00 ”
$69.00 ” .
$29.00 ” .

Bus Pavieto Prezi 
dentu

Kaip tiktai Prezidentas Roo- 
seveltas stojo kovo 4, 1933 
metais, jis tuojau sutvarkė vi
sus bankus, ir šiandien nei 
vienas bankas nebeužsidaro. 
žmonių J>inigai yra apsaugoti. 
Ir visi dalykai, kaip bankiniai, 
taip r ir prekybiniai, eina ge-

Arba Anglija. Juk kiekvie
na valstybė atsiklausiama, ar 
ji sutinka priimti skiriamų pa
siuntinį. Anglai turį žinių rin
kimą, tiek žinių ir sutikę ka
raliui pristatyti. Tai nesupran
tama!,.. Jei aš apsiėmiau tir
ti, tai norėjau ir įsitikinti.

Kai p, Leonas tuo reikalu 
nuvažiavęs Berlynan, tai dr. 
šaulys ir ptflk. Škirpa jį suti
kę su nepasitikėjimu, šaulys 
tiesiog pasakęs, kad kol įstai
gos šfefu yra Dovas Zaunius, 
tol tam- (neįskaitoma). Sako, 
Kauno visuomenė tamsta ne
pasitiki. Tada Leonas parodęs 
raštą, kad jį siunčia ministe
ris pirmininkas ir pareiškęs, 
kad valdininkams čia nesu ko 
bijoti.

— Man buvo sakyta, kad 
Berlyne, sferose apie tai pla
čiai kalbama, o paaiškėjo, kad 
tik laikraščiai tuos gandus pa
leidę. Gandus paskleidę kaip 
tik Ulšteino b-vės laikraščiai, 
kurio vieno bendradarbio am
bicijų p. Sidzikauskas užgavęs, 
vieną kartą jo nepriimdamas.

P. Leono manymu, gandai 
paskleisti todėl, kad Lietuvos 
Vokietijos ginčo byloj dėl Klai
pėdos p. Sidzikauskas dalyva
vo ir gynė Lietuvos 
sus.

Adv. Skipitis klausia, 
sakęs Škirpa? Leonas 
kad pulk. Škirpa rinkęs žinias 
ir apie kitus p. Sidzikauske 
tariamus nusikaltimus, kurių 
buvę net dešimt, piniginiuose 
dalykuose. Anie įtarimai, ma
tyt, buvę be pagrindo, nes dėl 
jų ir jokios bylos nėra.
Prokuroras liudininkui patiekia 

klausimą
dėl prof. Leono šeimos santy 
kių su Sidzikauskų šeima.

P. Leonas sako, kad šiaip jo
kių šeimos santykių nebuvo, g 
jis, Leonas tik šiaip sau užva
žiuodavęs pas 'Sidzikauskus.

— O kų tamsta galėtumėt 
Sidzikausko
— klaupia $125.000.00

Rakandų Išpardavimas
Dar iki šių metų, pabaigai 
mos

ROOSEVEET
FURNITURE CO. Ine.

M. P. J o varaus kas it Z Bertulis, Savininkai 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
CHICAGO, ILL. ’

“mANUTACTUIIIH, ccm>amvs

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400 
4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
■CHICAGO, ILL,

Į Lietuvą 
(Tik vienas persėdimas 

CopenhaRoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, pato 

gi kelionė, žemos kainos
............. 1 I Ii    ■ ■■■*■■ I     ■ ■- 
Kalėdinė Ekskursija 

Laivu “FREDteRIK VIII” 
iš New Yorko 

Gruodžio 8 d. 
Ekskursijos vadas 

K. Falck Rasmussen

šios 1935 mados naujausios
MAYTAG PLOVYKLĖS po

59.50
Naujos mados ABC Plovy- 
klės po

*54.50
Naujos THOR plovyklos po

*35.00
Naujos APEX arba BEE-

VAC plovyklės po

*39.50
Naujos WESTINGHOUSE 

plovyklės po

*49.50

Balsuokit už Joseph T. Baran, 
Kandidatas i Sanitary Distriet Trustee

Viršminėta ypatų aš ypatiškai 
\ M 'ažįstu per daug metų kaipo

' , 'A _ ■ dznio žmoįru. su kuriuo aš tu-
ėjau daug- kontaktu mano biz- 
iškame gyvenime. Jo biznis 
vra Cornell I’rovision Company.■ flIB Nors jis yra ne lietuvis, be'

■ NĮM dau«r kartų yra studijavęs lie-
gyvenimą. Tokiu budu a.< 

W ?sn Priverstas prašyt lietuvių
'L bntu išrinktas su did-

IM^ ■■' y V '. urna balsų. Tas reiškia, kad
:es vienas po antram vis dau- 

’iau turgsirne sau politišku drau 
mm ■ —o to tik mums ir trukfta.

Taigi lietuviai piliečiai, ne pa- 
rnirskite balsuoti už visus De- 

M' W’Pokratus. ir ne praleiskite Jo- 
'/m. seph Baron. Aš žinau gerai

kad jus nepraleisit mus mylimą 
Michael J. Flynn. kuris yra la- 

' bai artimas mums lietuviams.
HgPAš pasitikiu jūsų pilna para- 

ma jūsų balsais Juozui T. Baro
nui 6-tą dieną Lapkričio. Lai lie
tuvių spėka būna išnaudota De
mokratu partijos labui ir lietu
vių labui.

MICHAĘL DUBELL

C; :

M

K ‘ i
E

X. > Į
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Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

LAIKRAŠČIAI APIE 
SKUNDIKĄ

Netik Amerikos lietuvių 
laikraščiuose, bet ir svetimtau- 
čių spaudoje žinios apie bylų 
prieš “Naujienas” buvo viso* 
kių spalvų. Laikraščiai, kurie 
pripažįsta žodžio laisvę ir kri
tikos teisę apie tai kas yra da
roma viešai, atsiliepė smerkda 
mi skundiką, kuris neva dėl 
tariamų šmeižtų daro drąsų 
užsimojimą prieš laikraštį 
“Naujienas”.

Tie laikraščiai, neatsižvelg
dami į savo politiškas ambici 
jas, pareiškė teisingą mintį, 
kad vulgariškas, šlykštus pi
gios rųšies menas turi būt šluo
jamas lauk, kad butų palikta 
vieta menui, kuris teikia kul
tūrinę vertę žmogui.

Amerikoj mes turime daug 
gabių meno talentų, kurie spė
jo atsižymėt operose. Spėjo 
atsižymėt meno kūrybos dar

be. Ir toms /meno įdomybėmis 
spėjo atkreipti lietuvių visuo
menės dėmesį. Tad, butų ne
išmintinga užleist musų sceną 
vulgariškam menui.

Laikraščiams yra duota tei
sė'informuoti publiką apie ge
rus ir blogus apsireiškimus gy
venime. Bet yra tokių, kurie 
tą duotą jiems teisę nori pa
veržti dėl bizniškų interesų. 
Tad ir nenuostabu, kad byla 
prieš “Naujienas” atkreipė dė
mesį visų Amerikos laikraš
čių.

Net ir bolševikai, kurie nie
kina kiekvieną pažangų lietu
vių sumanymą ir piktai šmei
žia visuomenės veikėjus išreiš
kė nepritarimą tokioms ata
koms prieš spaudą. Mat, ir jie 
suprato, kad reikia kovoti už 
žodžio laisvę ir kritikos teisę, 
prieš visus, kurie kėsinasi ją 
sutrempti. Tad, ką jau bekal
bėti apie pažangiuosius laik
raščius?

Pasauline Paroda 
užsidarė triukš

mingai

Po kontraktą Chicagos Operoje

Ne be pamato Mrs. Z. G. Newell ir Pranas Jakavičius Šyp
sosi. Jie laimėjo Pasaulinės Parodos dainininkų konkurse po 
kontraktą dainuoti Chicagos Civic Operoje. P-a Nevvell laimė
jo pirmą prizą iš moterų dainininkių, o Pranas Jakavičius pra
lenkė visus vyrus. Jis sudainavo lietuvių kalboje Toreadoro 
ariją iš operos “Carmen”.

Nors jo akys dabar ir nukreiptos operon, bet Prabas Ja
kavičius dalyvauja “Pirmyn” choro jubiliejiniame koncerte, ku
ris įvyksta rytoj, St. Agnės Auditorijoje.

Taigi lietuviams čia yra pro
ga pasiskolinti pinigų kiek tik 
reikia.

Valdžios inspektoriai tik ką 
peržiurėjo šios draugijos sto
vį ir rado, kad jis yra 100% 
geras ir kad draugijos rezer
vas yra net perdidelis. Todėl 
patarė draugijai, kad išmokė
tų šėrininkams 2% extra di
videndų.

Smagu, kad lietuvių tarlpe 
randasi tokia stipri finansinė 
įstaiga, kuri duoda pagelbą 
namų savininkams ir duoda 
progą visiems taupyti pinigus 
su uždarbiu nuo 4 iki 6 nuo
šimčių.

Standard draugijos raštinin
ku yra Justinas Mackevičius, 
kurio triusu ta draugija išau
go. Standard’ Federal Savings 
and Loan Association yra tur 
būt vienutine lietuvių draugi
ja po federalės valdžios, prie
žiūra. Jos raštinė randasi ad
resu : 2324 So. Leavitt Str.

J.

South Artesian Avė. The Mu 
Delta Sigma is a group of 
twelve girls. They have been 
organized for the lašt 3 years.

The affairs proved to be the 
best since they have been or
ganized. Then attendance was 
of 30 people young and old.

The hostess, Miss Buzevi
čius and the president of tho 
organization, Miss Helen Krau- 
klis, shared in the honors of

making the party a success.
Among some of the guests 

present was Miss Anna Te- 
belskis, whose father is the 
proprieter of the well known 
Taby’s Tavern, located at 4018 
South Rockwell Street.

There was also present Vin- 
cent Urban, a photographer, 
who was formerly connected 
with the Bloom photographers.

—J. J. Žukas.

Dr-stė Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus
Laikys

Didelį Metinį Balių su Dovanomis
Nedėlioj, Lapkr.-November 4 d., 1934

Chicagos Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Hakted St.

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga tiktai 25c.
Komitetas kviečia visus atsilankyti ir praleisti linksmai laiką 

prie puikios muzikos, po vadovyste Aldonos Grušiutės. Tas pats 
tikietas geras ir <lel laimėjimo dovaną, 8 labai puikus praizai. Ko
mitetas atsilankiusiu svečius maloniai priims.

KOMITETAS IR VALDYBA.

Kandidatas i K r imi - 
nalio teismo klerkus

DEW DROP INN.
Stanley and Frances 

BUDRICK’S
Pas mus visuomet galit gauti gar
daus alučio, stiprios ir saldžios 
degtinės ir vyno.
Pėtnyčiomis kepta žuvis ir Suba- 
tomis Barbecue Spareribs Dykai. 
Kviečiame draugus ir pažysta
mus atsilankyti ir praleisti link
smai laika smagioje draugijoje.
6361 So. Kedzie Avė.

Tel. REPUBLIC 6286.
S I II .... II I

Suvenirų mėgėjai laužė pavi- 
lionus, plėšė nuo stiebų vė
liavas, daužė kas pakliuvo ir 
nešėsi namo.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrą, Moterą, 

Mergaičių ir Vaiką.
NERIA VILNONES PANCIA-
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ.

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

I Rinktini Pirmi 
Morgičiai 
Pardavimui

$1000 iki $5000 visi ant moderniš
ku nuosavybių gerose apielinkėse 
vertu keletą sykiu daugiau negu 

morgičiai.

Joseph Rymkus
STOCK YARDS
MORGAGE CO.

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

-— J

“Alavinų” vakare, spalių 31 
d., Pasaulinė Paroda užsibaigė 
nepaprastai triukšmingai. Pu
blikos buvo daugiau, negu bi 
le kurią 2 metų bėgiu dieną.

Apie šeštą valandą vakaro, 
matyt, tikėdamies susilaukti 
nemalonumų, kai kurie konce 
sininkai skubiai krovėsi savo 
daiktus ir tuštino pavilionus. 
Daug vietų buvo visai tuščių, 
ypatingai gražnų pirkliai laikė 
tik apribotą skaičių' pigios rų
šies žibučių.

Visur matėsi maskarado ko
stiumais apsitaisiusių žmonių, 
daugumoje jaunimas. Barški
nimas ir triubijimas buvo ne
pakenčiamas. Alinės buvo pil
nos norinčių sušilti ir links
mai uždaryti parodą. O oras 
buvo irgi nepaprastai šaltas.

Paviljonuose tik rimtesni 
žmonės vaikščiodami žiūrinėjo 
o dauguma bėgte bėginėjo gat
vėmis lyg norėdami viską sy-

BALSUOKIT UŽ

VARTOTŲ

RADIO
BARBENAI

Garantuoti geriausiam A-l stovy 
arba grąžinsime pinigus.

ir 9 tūbą 
PHILCO
R. C. A. VICTOR 
SPARTON 
CROSLEY 
MAJESTIC 

ir kiti.

95

5, 6. 7. 8

ir 
virš.

ZIPPERMAN

kiu pamatyti naskutinį kar
tą.

Court of States ir Lagoon 
Theatre tęsėsi programai. Bet 
dėl nepaprastai šalto oro, kaip 
programų pildytojai buvo ap
sivilkę oyerkautais, taip ir pu
blika negalėjo sėdėti vietose. 
Buvo įvairių vaidinimų, ypa
tingai “vėlinių” komedijų bu
vo apsčiai. Nors buvo kviesta 
tautos dalyvauti savo tauti
niuose rūbuose, bet mažai jų 
tepasirodė, gal dėl šalčio?

Apie dešimtą vai. vakaro, 
visu smarkumu prasidėjo ug
nių leidimas. Skraidė iluminuo- 
ti aeroplanai ir “oro cirkas”. 
Apie tą parodos vietą susirin
ko tiek daug žmonių, kad nie 
ku budu iš vietos nebuvo ga
lima pasijudinti, Kai čia už
sibaigė firotechnikos, paroda, 
buvo pranešta, kad 12-tą vai. 
įvyks finalas — galutinai pa
roda užsidarys; bus iššauta 
2,000 didelių bombų 10,000 pė
dų ore, kalbės Rufus Dawes 
ir kiti atstovai.

Pirmiausia “revoliucija” kilo 
Streets of Paris, paskui Ita- 
lian Pavilion. Ten suvenirų 
gaudytojai pradėjo plėšti nuo 
sienų gražuolių paveikslus ir 
po šmotelį dalintis. Išlaužė var
tus, išvertė sienas, žodžiu, vis
ką apžiurėjo... Wallgreeno pa- 
vilioną veik visai sugriovė. Co- 
lonial Village irgi gerokai ap
griovė, bet čia ugnegesiai pa
vaišino šaltu “šampanu” iš 
Lake Michigan ir viskas “ap- 
sispakajino”. Gal daugiausia 
už viską nukentėjo, tai me
deliai ir užtvaros. bei visokie 
pagražinimai. Kai kuriose ali
nėse irgi daug triukšmo buvo; 
daužė bonkas ir stiklus. Visa 
tai darė ne kokios ten dva
sios, bet išsikaušę piliečiai.

žmonių jura siūbavo užplū
dus visas aikštes, bet blogiau
sia tas, kad prie išėjimo var
tų buvo daug kam ir šonkau
liai aplaužyti, kojos numina 
džiotos.

Parodą uždarė parodos pre
zidentas Rufus Dawes, majo
ras Kelly ir gub. Horneris pa 
sakydami kalbas.

— Buvęs.

stovas Anglijos Darbo Parti
jos, Frank Crosswaite ir Leo 
Kszicki, nacionalls organizato
rius. Kam laikas pavėlina, ver
ta atsilankyti. Įžangos tikietus 
galima gauti Naujienose, kai
na 10c; prie durių bus 20 cen
tų ypatai. V. M.

Standard (Gedimi
no) spulkos biznis 

bujoja
Daro daug paskolų ir 
uždirbo 2% extra di- 

videtidų 
i ■ r

Gedimino spulka, kurios 
naujas vardas dabar yra 
“Standard Federal Savings and 
Loan Associatiož^of Chicago”v 
daro puikų ir Naudingą lietu
viams biznį, čia su pilna ap
sauga lietuviai taupo savo pi
nigus ir visuomet gauna pa
siskolint pinigų ant savo na
mų. ši draugija yra po fede- 
ralės valdžios aštria priežiū
ra.

Pasirodo, kad pereitą mėne
sį Standard draugija turėjo 
įplaukų $52,000, o išškolino 
$48,500. Pripažintų paskolų 
turi $18,400. Draugija gali pa
skolinti dar daug daugiau. J: 
dar nei nepradėjo vartoti val
džios pinigų paskoloms, o jų

Thomas J. Bowler, palanku^ 
lietuviams vyras, yra atsižy
mėjęs politikoje. Buvo 41 
wardo aldermaftU! keturis ty
kius ir keturis metus buvo 
Sanitario Distrikto preziden
tu. šiais rinkimais demokratų 
partija išstatė jo kandidatūrą 
į kriminalio teismo klerkus. Jis 
yra remiamas daugelio frater- 
nalių ir kitų organizacijų.

Mu Delta Sigma

gali gauti iki $1,000,000.00. of

The Mų Delta Sigma, a Lith- 
uanian Sorority held an Annuai 
Hollovveen Party lašt Satur- 
day, October 27, at the homt 

Catherine Buzevičius, 4102

Draugystės Lietuvos Kareivių, Cicero, III.
IŠKILMINGAS PARENGIMAS

—- įvyks —

Šį vakarą Lapkričio-Nov. 3 d., 1934
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJE 

Į4th Street ir 49th Court
Pradžia 8 vai. vakaro. .Įžanga 40c ypatai.
Programą pildys JAUNOJI BIRUTĖ, pirmu kartu bus pastatyta vie
no akto operete “Tauria žemaičiu Kunigaikštis”. Linksmos dainos, 
smagus šokiai,-!«griipS iš 30 artistą.

Po programo tęsis balius—šokiai ir kiti margumynai iki 2 vai. 
sekmadienio ryto.

Užtikrinam Visiems Užsiganėdinimą, — KOMITETAS.

flUUJIII Apskaitliavimas už Ii KAI! pataisymą radios 
ir skalbyklą.

i •

Telefonuose CICERO 1329

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

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

Itdar* Antrad., Ketv. ir įeit, vakarais.

Republikonų Kandidatas į 

STATE SENATOR 
9-to Senatoriai Distrikto 

Balsavimai antradienyje, 
LAPKRICIO-NOV.

6 d., 1934
William M. Zipperman yra 

j gimęs Chicagoj. Yra baigęs 
Kent College of Law. Taip
gi lankė Northwestern ir 
Chicagos universitetus. Pil- 

! nai tinkantis kandidatas 
State Senatoriai vietai.

Anglijos darbo at
stovas socialistų 

prakalbose
F. Henderson kalbės sekma

dienį, Masonic Temple sve- 
. tainėj.

Sekhiadienį, lapkričio 4 d., 
kaip 2 vai. po pietų atsibus 
Socialistų Partijos rengiamos 
prakalbos mieste, , Masonic 
Temple triobėsyje, 32 W. Ran- 
dolph Str., Hali B-3 ant 10 
aukšto.

Kalbės Fred Henderson, at-

jįipmOtlĄ ^pardavimas

- DIDELIS 
PASIRINKIMAS

įvairią Stylių Rimą, Tikri Torte šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JUStf AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

JCzJK.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
—..............................■■ ■■■■■■ ............

Siunčiame
PINIGUS KALĖDOMS 
Į SENĄJĄ TĖVYNE

Jus dabar jau galite pasiųsti pinigus Kalėdoms Jūsų gimi
nėms ir draugams j senąją tėvynę. The Drovers Bankas 
ima* nedaug už persiuntimą — patarnauja greitai ir sau
giau.

Kablegramos—Radiogramos, Banko Draftai ir Perlaidos.

šio Banko depozitai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikala
vimu.

Drovers National Bank
Drovers. Trust &. Savings Bank

Ashland Avenue prie 47th Street
Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet. 

Šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet

DYKAI IŠBANDYMAS

LENGVAIS IšMOKfcJlMAIS

JEIGU NORITE PIR- 
K TI SKALBYKLA 
KAIPO PASTOVŲ 
INVESTMENTA 
EKONOMIJOJE . . . 
TAI

Graži dovana 22-rų metinių Budriko Krau
tuvės Sukaktuvių Išpardavime

7 DIDELĖS
Skalbyklų Vertybės

RADIO PROGRAMAI
Nedėldieniais 1:00
Ketvergais 7:30 —

JOS. F. SUDRIK, Ine. %
Radios, Rakandai, Oil Burners,' 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

ATEIKITE... ir pamaty
kite musų vertingas skal
byklas gvarantuotas per 
tą galingą WESTING- 
HOUSE. Yra modeliai 
nuo

49.50
Ir virš.
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RADIO
Budriko programas 

rytoj
Ęųyęs JJetuvos Operos dai- 

nininkas-artistas, kiti šaunus 
daininįnkąų Ęudrika Radio Or- 
kestrąs, u ir orkestro iustru- 
meptaliai-solistai^ dainuos jums 
ir linksmins jus rytoj (sekma
dienį) Budriko Radio Progra- 
me, 1:00—2:00 vai. po piet, 
iš Stoties W C F L, 970 kil.

Tai dar ne viskas. Bus dar 
ir daugiau žymių sopranų ir 
tenorų. Bet gi reikia paminėt, 
kad gan svarbią programo da
lį pildys labai populiaris vy
rų kvartetas iš “PIRMYN” 
Choro, po vadovyste p. Ste- 
phens (Steponavičiaus). Kur 
tik tas kvartetas pasirodė, vi
sur klausytojus labai patenki
no.

Atmenant* kad “Pirmyn” 
choras dabar apvaikščioja 25- 
tą metinį jubiliejų, ir kad kaip 
Choras taip ir šis kvartetas 
yra po direkcija p. Stephens, 
reikia tikėtis, kad išgirsime to
kių grožybių kokias tiktai p. 
Stephens ir gali sumokyt ii 
patiekt. •— Gr|gorius.

Smagi ir įdomi va
landėlė

Co.Progress Pųrniture 
Krautuvės pastangomis, nedėl- 
dienio rądio klausytojai bus 
palinksminti su ypatingai gra
žiu radio programų, kuris bus 
perduotas iš Stoties WGESt 
11-tą valandą prięš pietus.

Programo 
vai.ts garsusis 
tetas, solistąi, 
bėtojai. Todėl, 
rąi smagią ir 
lę turėti, nepaminkite užsistsu 
tyti savo radio ir pąsiklausy 
ti.

išpildyhie daly- 
Progress kvar 
muzikai ir kai. 
kas norite tik 
įdonjią vąląndč-

NAUJIENOS, Chicago, I1L

be, 505 N. Michigan avė., į- 
vyks lietuvių meno ir damų 
vakaras. Parengimo tikslai 
bus supažindinti svetimtaučius 
su lietuvių menu bei dainomis 
Lietuvių Jaunimo Draugijos na 
riai parūpins rankdarbius bei 
išpildys programą.
N Programas bus įvairus. Da
lyvaus Jaunimo Draugijos na
riai, Vytautas Beliajus su sa
vo šokėjų grupe, Lietuvos kon
sulas p. A. Kalvaitis, dąmmin- 
kė Hejen Vespendraitė ir Pir
myn choro trio, kuris suside
da iš Helen ir Estelle Rimkus 
bei Albinus Trilįkaįtės.

Parengimas yra skiriamas 
specialiai svetimtaučiams. Da
lyvaus kritikai, J<urie aprašys 
parengiihą anglų laikraščiuose. 
Po progrąmo, visi svečiai bus 
pavaišinti.—N.

savinįnkąi yra pp.
A. Radwell-Radvilai.
atsilankę j ątidary- 
vaišintis skaniais už- 
ir šokti iki anksty-

naujos alinės, State Tavern, 
6110 'South State Street. Tos 
užeigos 
Chas. ir

Svečiai 
mą galės 
kandžiais
vo ryto prie Smagios šokių mu
zikos.

Savininkai kviečia visus 
draugus, drauges, pažįstamus 
ir nepažįstamus atsilankyti.

Senas Petras.

Sakė 1909 metais, 
atkartoją 1934-ais

SPORTAS
MACK GAVO ŠALTAS KOJAS

SALTO
ORO
REIKMENYS 

parsiduoda 
Mažiausiom Kainom

Progress
FURNITURE CO

KRAUTUVĖJE

Rytoj adv. Jurgelio- 
uis kalbės per radio 

1 vai. po piet
Rytoj Juozo Budriko rądio 

vąląndoj kalbūs advokatus Kl. 
Jurgelionįs apie ateinančius 
rinkimus. Pasiklausykit. Stotis 
WCFL- Programo pradžia 1 
vai. po piet.

<Mack jau pradeda trauktis 
atbulas ir nebenori su Mingę 
la ristis lapkričio 9 d, Jis. sake, 
jog jam ręikąlipga daugiau laL 
ko išsitreniruoti. Tai tau įi 
smarkuolis!

Bet rytoj Univerąąį Health 
kjiube, 3236 ‘S. Hąlsted st., 
įvyks pirmąs Svarbus lietuvių 
rįstįkų susirinkimas. Dalyvaus 
Mingėlą ir kjtį ristikąi. Apie 
2 vai. po pietų prasidės treni
ravimosi.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
kasdieninis biznio sarasas

TVARKOJE
negalite susirasti kO jįęfikak pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo.' čia jus gausite informacijų, jeigu tik jU 
bus galima gauti.

ALFABETO
šis skyrius yrą vedamas tikslų pagelbsti mysų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

T

Dirbtuvės bankrųto išpardavimas, 
žęmiąusięs kaino? Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,. bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai pp $15, $20 ir $25. I^ųg- 
vąis išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedaliomis 6224 S. 
Ashland Avė..

AKORDIONAI
ACCORDIONS

120 balsų chromatiŠki akbrdionąi 
vertėę $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

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

APTIEKOS 
DRUG STORES

A. BELŠKIO Pirmos RųŠies Aptie- 
ką, 2422 W. Marųuette Rd. Rep. 8222
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 301 W. 47 Sj. 
Boul. 1669.

J. S. ZABELLĄ, liet, ąptieka Town of 
Lakę, 45.59 S.Herųiitagę ąv., Boul.10170

ANGLIS
COAL

L N. R. BEATTY LŪMBĘR CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oąk Lawn 8,

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.5,7
Mine Run 6.00 Sęreenings 4.04

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

Pirkite geriąusj anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. VZentvvorth Boul. 4028

Automatiški Pęčiai
AUTOMATIC COAL HE AT

žmonės dabą? varto ją naują dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
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. Wentworth Avė. 

Tęl. Yąrds 0300.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

FRANK’S AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth, Boulevard 4081

[ BAbW«^ĄI
MIKE’S RARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

JQĮ1N RAKAUSKAS, žinomiausias 
BridgeporteĮ 750 West 35 Street.

BUČERNES
MEĄT MARKĖJ

SQUĄRE DEAL MEAT MARKĘT, 
į kl. mėsa, 43Q1 veMworth Ąve.

BARAI IR STALAI
BARS AND TABLĘS

TIESIAI Iš DIRBTUVĖS PIGIAU 
Mes padirbame barus,, stalus ir krės
lus. Pirkite tiesiai jš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MILE CO.

3012-14 Archer. Avenue 
Tel. Lafayette 1235

BLEKĖS 
SHEET METAL

REJ^RY MĮLLRR 
2041 Canalpoyt Ąvę. Canąl 3695.

DUONKEPIAI
BAKERIES

Pirk duoiilkFULLĘR PRK BAKERY
4466 S. Wells St. Boulevard 5149

GROSERNĘS
GR0CERĮE3

.........UNITED FOOO STORES 
338 W. 47th $t.

Geriąųsi gęoseriąi, žemiausios kainos 
Cfrięagoję. 'Visuomet viskąs šviežia. 
J. C. Ahdrews vedėjas.

INGALIOJIMAI 
P0\VĘR OF ATTOĘNEY
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikąlus, Lietuvoje padąromę 
Naųjięąų ęfise.
1789 Hąlsted St.. Canąl 8500

susirasit 
ko
tik
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

Seną ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

kraustymas
MOVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam j tolimas ir artimus vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8858 South Halsted Street 
________TeL YARds 3408.________

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

.... ...~..... - * - <-.■ ■

RAŠOMA POPIERA
VVRITlNGi PAPER

■. j"1 r"”> "Į!-g
Gera rašoma poęiera parduodama 

po 13 centų svaras' —? 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kiturt pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So< Halsted Street, 
Chicago, III.

"■■—T  ■ * "?'A . 1 I  T"'""~
RADIOS

RADIO

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

Cicero 1829.

RAKANDU Išdirbėjai
Furniture MąnŲfaęturera

-į"1. 1 t. » — ...... """... .......................... a1'
DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.

Speciallis išpa^dąvimąs tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parląr sętųs. 
Parduodam pigiai nuo $89 ir augŠ. 
Darbas garantuotąs.
FELIX KLIMAS fr JQE KA?IK, 

savininkai.
ĄĘCHĘR AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archeę Avė.. Lafayęttė 3516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel La-. 
fąyette 5824. 4X81 S. Fyancįsco Ąve.

LAIVAKORTĖS
StEAMSHIP TICKETS

Julojząs Kumičkas-Uktveris, 
1909 metų Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 
“Pirmyn” 
certe jis 
gentkartę
dinimo, kuris pirmu kartu Chi- 
cagoje buvo perstatytas 1909 
metais. . >

choro dainininkas, 
jubiliejiniame kon- 

reprezentuos senųjų 
su monologu, iš vai-

Lapkričio 18 d. Medinah kliu-

MADOS MADOS

3367 Garsinkite *%wse”

Puikus naujos inados 
vertės šildomi Pečiai

19.95
Alyva kūrinti šUdoiui

čiai tik po

39.50
$20.00 vertės tvirtus

ŠILDYTUVAI
tik po

12.50

$40 
tik

$20.00 vertes Springsiniai
MATRACAI po

$U0O vertės Vatiniai 
MĄTRĄSĄI

$6.5,0 Maišytų Vilnų cĮubel- 
lavi pLANĮiĘTĄĮ po

$3.56 Puikias, pilnos mieros 
'KĄLDHOS pa

Lietuvių vakaras 
svetimtaučiams “Grand Opening 

Statę Tavern
šįvakar įvyksta atidarymas
w" v*”. 'V-"'11' / ~r 1

metines mirties 
'Sukaktuvės

ANTANAS JASAITIS
PArsiskyvė su šii?6 pąsątiliu 

3 dieną' lapkričio > rtiėn. '!1933> 
m., sulaukės 59 metų amžiaus, 
primes Tauragės ąpskr., Pa’pu- 
šiųio kąime, Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime. 
mę,tę?i Aerotą, dukteris Roza
liją ir Stanislavą, žentą Jo
ną Pe^iuli ir gimines, o Lie
tuvoj sesęris ir gimines.

Liudųai atininČjąi mųsų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Ajįšips Sacreęl 
Heartč bažnyčioje 4 d. lap
kričio rą. 12 vai. 4įeną. Kvie
čiame vįsųs gimįųęs., jaugus 
ir pa^isĮarnųs ątadąp.kYt1 i PA" 
maldas. ’

Mes Tave Musų brangusis 
vyre jv tėyeji ųieljmomęt ųeuž- 
mirsime. Tu pas jau nebesu- 
prrši, bet mes ankščiau ar vė
liaus pas Tave ateisime. Mu
sų brąnjsus tėveli, tamsi yrą 
ta dienelė kada atsiskyrei nuo 
mus, ir liūdna ir skąu- 
du mums be Tavęs. Ląųk 
mus ateinanti

Nuliųd^ lieką.
Moteris, Ijuktęrys, Žęntąj 
ir Giminės.

bądėrayonr

Gražuolė debiutuoja 
kaipo solistė

Laivakortės i Lietuvą ir j visas 
kitas svieto šalis yriį parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
lųtąis dokumęntais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1789 Sę, Hąlsted St., Chicago, Ii|.

LĘNTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

j. BUDRIK EXPERT radio taisymas
ir Service, šauk Boulevard 8197.

I I tu——y , I >1 II   ^IJJ JI

SPAUDOS DARBAI
t y j* "g...f. "į1, i" 1 'jĮ'.Tg'1'a'’tL.J

K I i

Visi žino p-lę Aldoną Grigo- 
niutę kaipo gražuolę, kuri laL 
mėjo titulą Miss Lithuania Pa* 
saulines Parodos tarptautinia
me konkurse išrinkimui Miss 
Century of Progress.

((yt, *3t. Ągnes 'auditorijoj? 
į vykstančiame; “Pirmyn” jubi
liejiniame koncerte gausime 
progą išgirsti ją debiutuojant 
kaipo solistę. .

MOĮJERN MILLWQRK & RLDG. 
SUP. CO. Tęl, Virgnįa Į914 3000
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris. Lemtos, Rpofing ir 
Asbestas — Sidįng ir Virtuvių Šėpos,

MOKYKLOSschoojs

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739. So. Hąlsted ?t, Ganai 3500

......... ■......... .. f

STOGAI
ROOFING

3367 — Nauąo s^yĮiaųą rydeąinė 
suknelė. Ją reiktų siūdinti iš mar
gos materijos sų tamsesnes spalvos 
kalnieriųm ir manžętąis. Sukirptos 
mieros, 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 
colhį per 'krutinę.

Narini gauti vieną ar dau
giau virš aprodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kųtę arba pridėti pavyzdžio 
ąųpderi pažymėti ntfeyų Įr aiš
kiai parašyti ąąvę> yapdą, pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžiu kainą 15 oęptų, Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų ąų ųžsuky- 
tpų. Ęeiškųs reikia a(įF<ąųfttf: 
Naujienas, Patiem Dėpt.. 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

«2$>

3223-36 S. Halsted St.
Tel. Victory 4226

Vedėjas . J. KALEDINSKA8,

Leid^iąipe gražius rądių 
prpgvaiųus (tas nedėlią. Ik 
tą vai. prieš piet iš stoties 

WGĘ& 1360 Hilęcyclęą.

AUGUSTAS JOKŪBAITIS
Kuria įpir^ spalįp. 28 dįepa, 

1934 ir palaidotas tapo lapkri
čio 1 d. 1934 o dabar ilsis 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, 
amžinai nutilęs iv negalėdamas 
atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jam paskutini patarnavi
me ir palydėjo ii i ta neišven
giamų amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišąlinim^ iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai-, 
nikus draugams.

Pėkąvo.ramę gmbpriui But- 
kMl. t ?avu garų ir mąn:. 
dagiu patarnavimu garbingai 

• nulydėjo jį i amžinastj, o mums 
palengvino peękęsti puliudimą 
ir rupesnius, dėkavojame vi
siems giminėms, draugams ir 
pažjstamiemš už; gėles ir už
uojauta ir pagalios dėkąvoja- 
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms: o tau mano 
mylimas vyre sakau: ilsėkis 
raniiąi &Utę.1i ž,emalęj<?.

Mo,teęįą
Marijona Jokubaitiene, 

1/įOU S. Ųųiųų Ąve.

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Humilton Casket Co.,
Ine.

4235-59 S, WęsternĮglv(J,

PETRONĖLĖ RAUBIENe 
po tėvais Ęudvidaitė

Persiskyrė -s.u šiuo pasauliu 
lapkričio 2 dieną, 8 vąl. ryto 
1934 m., ąulaukus pusės am
žiaus, gimus Galinių sodžių^ 
Kražių parapijoj, Kauno ap.

Paliko' dideliame puliudimo 
2 sūnų Juozapą ir Antaną, 1 
dukterį Oną, 2 seseris Oną ŲaL 
kienė ir Ona Klimienė, 2 bro
liu Antaną ir Juozapa Mo/.ri-. 
mus Ir 2r švogerius Pranu Gąl- 
kus ir Joną Klimą, 2 marčias 
Oną ir Juzefą ir T žentą Gib 
bertą... :

Kunąs pašarvotus, randasi 
4488 So. Herjnitage Avė.

i Laidotuves ivyks. lapkričio 6 
diena. 8 vaj. ryto iŠ namu i 

Ąv. Kryžtaųs." parapijos hąžny-. 
čią, kujioję atsibus gedulingos 
nąmąldos ųž vėjionės sioĮą* q

ten bus nulydėtą i šv. Ką- 
zĮmięro kapines.

Visi ą. a. Petronėlės Ęąubie-. 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat ųuoširdžiai kviečia- 
mi dąĮyvąUti ląidotąvėsę su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir ątąįsyęikiniiiną.

Nąlųide liekame, . .
Suniw. Ųyūtę k Viąj gii»iųęą<

Ląidotųvčsę Tpatarpąu.ia gra
bo rius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1,7|1.

W, J, Zipperman, 
kandidatas į vąĮs* 

tijos senatorius

PAMOKOS: Anglų • Kalbos.4 Lietuviui 
Kalbos. Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand),, Ąinęriko? Lietu
viu Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

NAMŲ TAISYMAS
BUĮLDING REPAIRS

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas gąrąųtuątas. Žemos kąinos, 
lengvos išlygos, 232 63 St. Tel.
Wentworth 3800.”

THE BRlpąEPOR? ROOFING CO.
Ąr iiąsų stogas reikalaują patai

symo J Pašaukite mus ir mes pasa
kysima kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą,

8216 So. Hajsted Street.
Tęl, Vięfey- 4965.

SIUVĖJAI 
TAILORS

PINIGŲ SIUNTIMAS
FORĘIGN ĘXCHANGĘ

fssrr T

NAUJIENŲ' PINIGU SJŪtfHMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonų dolerių ię dabar tębięsįųnčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — dojęriįąis aębą litąis. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Rąlątęd St., Chięagg, III.

ąntrąrankių dųdų ąrU paapų. Ąt- 
kęrtam. kiek reiluą. Musą kainas lą- 
bai žemos. Ko. tik iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IKON $ METAL CO. 
4000 WęntwųrtU Ąv*- 

Tel. Boųlęv?

PAMINKLAI
MONUMENTS

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

St. Maria & Evęj-grgęų Moųųmeųt Co.
91 St iy Kedzię Ąve. Ęv, Pąrių III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ię ęigarętau 1728 So. Halsted St.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai —...' $25.00 
$300 kaurai ....................   $35,00
Parlęr, miegkanąbario ąr vai- 
gomojo kamb., rakandai .... $80.00 

Atdara vakarais ir nedėjioj.RĄpP STQRAQĖ.
______ 5746 So. Ashland Avė.______ 

"JULIUS BENDER, fe*
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1^10 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokęsčiaj. Pristątymąs dykai. Dide
lis pąsųirilįąias.

'j1 a 1 1 1,1‘t- ■ey—■■

UŽEIGOS 
TĄVUPNSį

SCHULT2 BUFFĖT, S200 W. 95»h 
St. Oak Lawn, (U, Ar UvažiųojM. 
ar pąrvažiuojąt visuomęt užsukit pas 
mus. Moąarch alus. Puiki vieta 
pas»ŽŽl-—______r.į DARG(JWT4VEBN;‘ ^an^iai 
veltui, 3316 W. 5a St., Chrcago. 111.

j. ■ ■ u vagų w«.'. r 1 'K'i wi t iw

VIEŠBUČIAI
HOTELS

ABERDEEN outlet co.
Perkam ir . pąrdw>dam- 4 kamb. 
$89.50, $5 impket, 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelai. 1106-08 W. 63 St.

Weųtworth 5784

•— VICTOI^A" HOTEL '
kampas CĮąęki ir Vau Bųren gty 

Kambariai $1 ir augščiaų.
WM. E. McCOY. skrinlnkas 

Tel. Wabash 22.80.Chicago

•'"Xr «■ "ii jTrrT"??3f!***i,

VYRU RŪBAI
MEMS FUR?n.SHlNGS

PAUL LEAS 
vė, 8427 Sau

ŽAISLŲ OLSELIS
KUTIONS WHQLESALE

t----------------------------

vyrų rūbų krautu-

ti, i 20 menesių išmokų 3 ąąmp, 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
S: va~

jos, kandidatas platformoje nu* 
sako, kąd ątąyi ųž trumpesnes 
darbo valandas ir didesnes ah 
gas; ųž saviyaldyhą Chicagoj ę 
ir Cook apskrityje; už stropius 
vatetiim tamkų vb
vienodus ir lygina taksui ętę.

4ig gimė Čikagoje , ir kvąke 
3jthwcstern ir Chicagos uni-

■■ iii I

Į Illinois valstijos seuątą kąų- 
didątuoj|ą William M. Zipper- 
map, .advokatas iš firmos L|bby 
& Zipperman, 188 West Ran- 
dolph Street Jis kandidatuoja 
1Į, d^nto ąęąąitojįąlįp apskri- 
čįo, įcuvs ąBimą leai jjųrias lie 
tuviu apgyventos Chięagos da 
lis.

! Reipiąipas repųblikoną • parti

"U.. V ■■■T41UI UJU -Cg 
TONY THE CLEANER

Taiso, pro sija ir tt.
25^ W, M Lafayetfc 1^10

K

ir 
veysįtetus^ Ądyękaturą kąigė 
Kent College oi Law.

Pirkite savo ąpięlinkes
krautuvėse'C

*
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Ryt ‘Pirmyn’ švenčia 
Sidabrini Jubiliejų

1909 metų dainininkai ir naujoji karta su* 
siburė reikšmingam koncertui 

St. Agnės Auditorijoje
Trys chorai ir kitos grupės išpildys platų programą

Faktai apie parengimą

Rengia ‘Pirmyn” choras.
Vieta, St. Agnės Auditorium, 

Archer and R<Kkwell.
Laikas, 6 vai. vakare.
Transportacija, Archer avė. 

gatviakariai sustoja prie salės.
Bilietą kaina, 50 centų ir 75 

centai.
Ryt Chicagos Lietuvių cho

ras “Pirmyn” žvilgters atgal j 
savo 25 metų praeitį ir vaiz- 
džiam ir reikšmingame paren 
gimc atpasakos įvairius darbus, 
kurie buvo padaryti per tą ket
virtadalį šimtmečio.

Vakarai, kurie linksmino dar 
nesenai iš Lietuvos atvažiavu
sius tautiečius 1909 metais; 
dainos, kurias jie su dideliu 
pamėgimu tuo laiku dainavo; 
kova su kliūtimis; žinksniai 
pirmyn; 1909 metų C. L. So
cialistų Vyrų choro augimas, jo 
išsivystymas į 81 kuopos miš
rų chorą; visa graži ir įdomi 
^Pirmyn” choro praeitis slinks 
vaizdžiais paveikslais prieš akis 
publikos, kuri ryt susirinks į 
St. Agnės Auditoriją, Archer 
ir Rockwell, kad pamatyti tą 
įdomų spektaklį.

“Į Kovą, Ei, Broliai!”
Jie matys ir išgirs senuosius 

Socialistų Vyrų choro vetera
nus traukiant dainas “Į Kovą” 
ir ‘‘Ei, Broliai”. Jie išgirs J. 
Uktverį-Kuzmicką atpasakojami 
Žemkalnio monologą, kuris 1909 
metais juokino lietuvių publi

Jubiliejinio Koncer
to Priešakyje

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome. sensacingiausias vertės iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobili dabar 
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas

ką. Jiems “Mažiukų Kvartetas”, 
trauks Eremino dainą, “Jau Su
grįžtu”. 81 kuopos mišrus cho- i 
ras pasveikins visus, “Sveiki 
Broliai Dainininkai” ir pakvies, į 
“Draugai, Į Kovą”. |

Taip “Pirmyn” praeities vaiz
dui besivystant prieš akis, į 
priešakį pamažu išeis ir naujo- į 
ji karta ir iš veteranų perims ' 
tolimesnį paveikslo piešimą. Pa
sirodys Kaimiečių Radio kvar
tetas, užtrauks sutartinai “Kai- 
miečių Kvartetas”. Sugros 
smarkų maršą Simfonijcs or
kestras ir pagaliau pasirodys 
visame savo puikume jubilia
tas, dabartinis “Pirmyn” cho
ras, tvirtai pareiškiąs, kad 
“Lietuviais Esame Mes gimę. 
Tokiais turime ir būti”.

Choro praeities paveikslas ne
gali būti pilnas be vadų, kurie 
jį išvystė. Tad ir matysime ba
toną švaistant ir diriguojant 

j veteranus ir jaunuosius, S. Di
lių ir K. Steponavičių.

Tai bus gyvas ir incidentais 
marguojantis paveikslas, kurį 
“Pirmyn” nupieš savo 25 metų 
Sukaktuvių Jubiliejiniame Kon
certe. Ryt jis jau įvyksta po 
ilgo rengimosi ir nesuskaitomų 
repeticijų.

Darbas buvo sunkus ir dide
lis, bet jo užbaigimas bus ma
lonus, kuomet matysime skait
lingą lietuvių publiką, kuri įver
tins musų pastangas, sako cho
ro darbuotojai ir nariai, nekan
triai laukdami rytojaus.

Kazys Steponavičius, “Pir
myn” choro dirigentas, kuris 
kartu su p. S. Dilium ves įvai
rius chorus, dainuojančius 25 
metų Sukaktuvių Jubiliejiniame 
Koncerte. “Pirmyn” tą kon
certą rengia St. Agnės Audi
torijoje rytoj vakare.

K. Steponavičius daugiausiai 
pasidarbavo koncerto surengi
mui, Bemokindamas įvairias 
grupes dainininkų ir paruoš
damas programą. Jis taipgi 
veda Chicagos Lietuvių Simfo
nijos orkestrą.

Šiandien Ben Ali 
Roselande

šiandien Ben Ali—Antanas
Pilkauskas, pasirodys “Stebuk* 
lų Vakare”, kuris yra rengia- 

------------------------------------------- «.

mas Roselande, A. Balčiūno 
svetainėje, 158 East 107th St. 
Pradžia bus 7:30 vakare.

Marąuette Park
Rytoj SLA. 260 kuopos susi

rinkimas

MABQUETTE PARK. — S. 
L. A. 260 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 4 
d., 2 vai. po pietų, A. N. Ma- 
sulio real estate ofise, 6641 So. 
Western Avė. Nariai ir narės 
esate kviečiami skaitlingai/da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių tarimų, ku
rie turi būti padaryti be jokio 
atidėliojimo.

Taipgi gerbiamieji, malonė
site a^ivesti savo draugus bei 
pažįstamus prisirašymui prie 
SLA. ir 260 kuopos.

M. P., Sekr.

Pasaulinė Paroda 
apdovanojo K. Jur- 
gelionį su medaliu

Suteikė pažymėjimą už su
rengimą gražios Lietuvių Die
nos šiais metais.

(Pasaulinės Parodos valdyba 
šeštadienį suteikė didelį ir gra 
žų medalių p. Kleofui Jurgelio- 
niui, 1934 Lietuvių Dienos Ko
miteto pirmininkui.

“Industry and Research” sa-

PLYMOUTH, vėlinusias 1934 me
tų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, važ.uotas vos keletą 
mylių. Garantuojame, kad 
visai naujas. įrengtas 
giu stiklu. 6 dratinini 
6 tairai kaip visai nauji, 
vo $950, musų j
kaina uk ........ .................

.CHRYSLER vėliausia 1933 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iŠ 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musų kaina tik ..... .......
BU1CK paskiausis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa
vaitės.
matyti, kad įvertinti. ______,
virš $1900, mažiau negu 8 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
(Ulelę onginiuės vertės. Taipgi 
1933 Buick kaip naujas $£OI> 
atiduosiu už ................... vtU
DE-SOTO vėliausias 1934 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa- 
paprastą garantiją; *515

šimtų 
yra kaip 
su sau- 
ratai ir 

Kašta- 
$565

šj puikų karų reikia pa 
Kainavo

AUBURN DeLuxe 1934 sedan 
—kaip naujas; 6 dratimai rątui— 
geriausi tairai —* užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios ' 
dėmės; tik ...............  “Ivv
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxę sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus. 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viiluj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų $77Ck 
kaina tik ........ ................
CADILLAC 1931 Sedan. šs 
Karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $0715 
Musų kaina tik .. .... .
NASH vėliausias • 1932 De- 
Luxe sedan, veiK nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai 1 kaip nauji. 00 
dienų grantija. Musų $9fil5 
kaina tik .........................
DE SOTA 1982 DeLuxe
garantuotas kad geras, *295 
STUDEBAKĖR 1934 DeLuyę so
dan — garantuotas $OA*k 
tobulumas, tik ............ .....

Cicero. Lietuvių Citizen Kliubo 
mėnesinis . susirinkimas įvyksta 
lapkričio 5 d. 1934 šv. Antano par 
svet. apie 8 vai. vak. šis susi.d li
kimas yra labai svarbus, tad visi 
lietuviai ar priklausome prie šio 
Kliubo ar ne, esate kviečiami atsi
lankyti nes tas yra daroma dėl vi
sų lietuvių gerovės. Komitetas.

I Bridgeporte, Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesini susirinki- 

1 mą sekmadieni lapkričio 4 d. 1934 
12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Au- 

1 ditorijos svet., 3133 So. Halsted St 
I Nariai būtinai malonėkite pribūti. 
' nes yra nekurie svarbus reikalai ap- 
| tarti taipjau išgirsite raportą iš 
atsibuvusio baliaus. Svečiai kurio 
buliaus vakare užsiregistravote pri
stoti draugdon taigi būtinai atsilan

kykime j susirinkimą liksite galutinai 
priimti i draugija. Nariia, kurie esa-

I te pasilikę su mokestimis būtinai 
privalote apsimokėti, priešingai nu
stosite teisių draugijoje.

P. K. sekr.

Komitetas.

sedan —

PRANEšlMAS
W. PULLMONlEčfAMS

TUMONIS COAL CO..
12056 So. Halsted St.

Tel. Pullman
Dabar esame

Turime visokių 
šia kaina.

Reikale esant pašaukite mus.

8092 ir 8096
naujoj vietoj
anglių už pigiau-

CLASSIFIED ADS. ]
Business Service
Biznio Patarnayiinas

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
renuaųmnkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauuinkų reikalais. Met 
neturime skyrių. Atdara kasdien nut 
b vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymiu 
namai originaliu ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LAmDLOKDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 VVest Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame tau Šiuo adresu virš 50 met

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys 

dėl vyro, apšildomas, visi patogumai.
2154 W. 23 St.

ANT RENDOS furnišiuotas kam
barys dėl vaikino, apšildomas su vi
sais patogumais, Mariruette Park 
apielinkėje, 6159 S. Whipple St. 1 
augštas.

Kent
ANT RENDOS 5 kambrių flatas 

pigiai antros lubos, visi parankumai, 
garadžius dykai. Gera transporta- 
cija, 4625 So. St. Izniis Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai už prieinama kainą. Gerame sto
vyje. Kreipkitės subatoje ir nedė
lioj visa dieną, 819 W. 34 PI.

PARDAVIMUI grosernes fikče- 
rius arba randuosiu Storą su fikče- 
riais, 2969 Archer Avė. Telefonas 
Virginia 1928.

—O—
RENDON 3 kambarių cottage. mo

derniška. visi parankumai. nebran
giai. 5131 S. Tripp Avė.

PASIRENDUOJA 4 kambariai 
yra gesas. elektra ir vašruimis, ren
da labai pigi, ant antrų lubų.

732 W. 22nd St.

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kninothis it nusipir
kite kara dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro. .

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWFORD AVE.

ko medalius. Ant jo gražiomis 
raidėmis išrašytas apdovanoto
jo vardas ir pavardė, kurio pa
sidarbavimą Parodai ir surengi
mui gražios ir pasekmingos Lie
tuvių Dienos Parodos viršinin
kai pabrėžė.

Tarp kilų, kurie gavo meda
lius, yra p-lė E. Mikužiutė, Pa
rodos komiteto sekretorė.

South Camballe Avenue; K. 
Warnis iždininkas, 3838 South 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius. T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dieną. Llbėrtv Grnve sve
tainėje. 4615 S. Možart Street.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
of

1934
2534

Lithuanian Republican Club 
Brighton Park kliubo valdyba 
m.: Vincas Baliunaą. pirm., 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras yice-pirm., 2436 W. 
47 St.; BarneV Pietkevvičia, hut. 
rašt., 2608 W. 47 SLj Walter 
Sharka, fin. rašt., 4685 S«. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran- 
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesi 

kas antra ketvergą, 8-tą vai. vaka
re. B. Pietkevvičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St.. Brighton Park.

PRANEŠIMAI
Simano Daukanto Skolini

mo ir Bilda vojimo Spųika 
rengia Federalizavimo susirin
kimą kuris įvyks Pirmadienį 
Lapkričio 5 d. 1934 metais, 7 
valandą vakare, 2242-44 West 
23rd Place, Ghičhgo, Illinois.

Visi nariai yra kviečiami 
susi-

rinkimą.
Ben. J. Kazariaiiskas, s?kr.

PRANEŠIMAI

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

ATIDA!
Žmones kurie dabar gauna anglis iš 
Illinois Emergency Reliėf Stočių — 
gal juos gauti per

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

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

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co., Cedercrest 1131.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA? 
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

.^radimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai nas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS •

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom įvairių aprėdalų, vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas. '

KIETŲ ANGLIŲ šildytojas. A. 1 
stovy. Tiktai $15. Pašaukite šeš
tadieny visa dieną. Boulevard 4652.

PARSIDUODA rakandai ir galima 
renduot kambarius ant vietos su 
maudyne. Atsišaukit 3405 South 
Union Avė., trečios lubos nuo už
pakalio.

PARSIDUODA grosernes fikče- 
riai. mažai vartoti, parduosiu pigiai, 
pardavimo priežastis, turiu kitą biz
ni. 4554 So. Paulina St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEšKAU partnerio i bučernės 
bizni kad ir su mažai pinigų.

3316 So. Union Avė.

REIKALINGAS pusininkas i ka
baretą ir saliuno bizni, kad butų 
kiek bizniškas. Aš viena negaliu 
tinkamai prižiūrėti, nes per ilgas 
valandas. Gera vieta, geras biznis.

EMMA POCAITIS
644 No. State St.

IEŠKAU partnerio vyro ar mo
teries i restauranta su mažais pini
gais. Rendos nereikia mokėti už
Stora, biznis išdirbtas per daugelį
metų. Tikra auksinė maina.

2114 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4941 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA Alinė, biznis išdirb
tas gerai, yra gera vieta dėl šokių 
ir stalai dėl svečių.

114 E. 107 St.

PARDAVIMUI Tavern gera vieta. 
Renda užmokėta iki liepos-July 1. — 
Priežasti patirsit ant vietos.

I 607 W. 63 St.

TAVERN PARDUOSIU arba mai
nysiu i groserne. 2508 W. 38 St. 
kampas Archer ir 38 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. pilnas stakas, geras cash biznis, 
išdirbtas per daug metų. Geras pir
kinys. Graži vieta. Priežastis li
ga. 5258 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučemė, geroj vie
toj. biznis išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis turiu 2 biznius.

12300 Ėmerald Avė.

GEROJ vietoj, 18toj apielinkėj 
parsiduoda Tavern, pigi renda. Par
siduoda pigiai. Kreipkitės prie 
advokato Chernausko, 731 W. 18 St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8Q44 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės {statu.

Tautines Parapijos Balius, Nedė
lioję, Lapkričio-NoVėmber 4 diena, 
1984 m., Paprastoj svetainėj, 3501 
So Union . Pradžia* 7 valandą va
kare.
, Kviečia

SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS Valdyba 1934 metams yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottage Grove Avė.; -Jul. Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 
P. Killis nut. rašt., 8347 South 
Lituanica . Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 38rd St.; A. 
Kaulakis turto rašt., 8842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis kontrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi pirma sekmadieni, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 8183 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.: Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St,; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenavv Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.: kontrolės raš-

■ tininkas; J. Shaltemanas, 7017

Parapijos Komitetas. 
' —---- -4*<

i Stebuklų Vakaras Roselande p 
Balčiūno svetainėje, 158 E. 107 St. 

įvyksta įdomių, stebuklų vakaras. 
Rodys garsus lietuvis fakiras iš Lie
tuvos, Ben Ali (A. Pilkauskas), kuris 
laike Pasaulinės Parodos rodė viso
kius • fokusus-stebUklus, šeštadie
nio vakare mes tą viską ir dar dau
giau - matysime Balčiūno svetainėje, 

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

Visi Roselando ir apielinkių lietu
viai. vyrai ir moteris šeštadienio va
kare ateikite pamatyti naujenybių 
kokių dar iki šiam laikui ne visiems 
buvo proga matyti, r

Kruopiškių Progres. Kliubas lai
kys mėnesini susirinkimą sekmadie
ny, lapkričio 4 d. 1934 m. 10 vai. ry
te Morning Star K. buveinėje, 1654 
N. Damen Avė. Visi nariai esate 
prašomi atsilankyti, nes turime svar
bių tarimų aptarti ir taipgi turime 
išrinkti darbininkus ateinančiam va
karui. Čepulevičius rašt.

Keistučio Klitibo susirinkimas bus 
su programų. Lietuvių Keistučio 
Pašelpos Kliubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį lapkričiu 4 d. 12 vai. Li
berty Grove Hali, 4615 S. Mozart 
St. Kliubiečiai pfašomi dalyvauti šia
me susirinkime, Apart kllybo bė
gančių svarbių reikalų turėsime ir 
programą. Susidedanti iš lietuviškų 
Šokių, muzikos ir tt. Programoje da
lyvauja p-lės Aleksiunaitė, Masals- 
kaftė ir Miščiukaitė — šokėjos. Jonas 
Oshel ir kiti p. B. Kalkiaus mokiniai, 
Smuikininkai, programas prasidės 
apie 3:30 vai. Kliubiečiai tai nepa
mirškite. J. K.

i. TEL. REPUBLIC 8402

Crane Coal Co
5332 ,So. Long Avė

Chicago. III.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU f apsivedimui merginos 
ar našlės tarpe 30 iki 45 metų am
žiaus, kad ir su vaiku, kad nebūtų 
biedna, nes aš ir pats nesu biednas, 
turi būt katalikė.

Atsišaukite laišku
Box 182

1739 S. Halsted St.

APTIEKA parsiduoda už mortgi- 
čiu, visiems gerai žinoma per 10 me
tų. Chas. Zekas, 4624 So. Western 
Avė. Virgihid 0757.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PAIEšKAU savo pusbrolio Kazi
miero Liepio, paeina iš Kiauleikių 
kaimo, Kretingos parapijos. Girdė
jau, kad gyvena Chicagoje. Taipgi 
paieškau Ignaco Liepio iš Kviečių 
kaimo, Kretingos parapijos. Meldžiu 
atsiliepti arba kas apie juos žino, 
malonėkte man pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas.

ALIOIZAS LIEPIS
4023 S. Montgomery St., Chicago, III.

TAVERN pardavimui, labai ne
brangiai. Rinktina vieta. Mr. Napo- 
leon. 1659 W. Roosevelt Rd. Tel. 
Canal 9146. 
........... i i ———

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma 60 akerių. 
viskas užmokėta. Parduosiu pigiai, 
tik už cash. Priežastis pardavimo 
esu našlė. Savininkė Ona Kimbi- 
rauskienė, 1324 So. 49th Avė., Cice
ro, III.

P. CONRAO
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

M0RTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St,

CLASSIF1ED ADS
Automobiles

KAS turite parduoti iš mažųjų 
karų —• Chevrolet ar Ford, kreip
kitės 1824 S. 49 Ct., Cicero.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

80 AKRŲ farma su budinkais, gv- 
vyliais ant upės kranto, labai puiki 
vieta parduos arba mainys ant na
mo. Chas Zekas, 3647 Archer Avė., 
Virginia 0757.

REIKIA 3 gyvų ir energingų deg
tinės salesmonų. Jeigu jus rupinaties 
apie savo ateiti, pasimatykite su mu
mis. Mes turime virš 120 įvairių 
dalykų jums dėl pardavimo. Mo
kame gerą komisą. Atsišaukite 
tarp 4 ir 5 po piet. ' Klauskite p. 
Venckus.

OLD FORT DEARBORN WINE
& LIQUOR CO., Ine. 

4250 Archer Avė., 
Chicago

REIKALINGAS senyvas žmogus 
i restaurantą, gyvenimas ant vietos. 

2404 y/. 16 St.

REIKALINGAS žmogus ant far
mos, kuris sutiktų dirbti ant pusės 
arba už algą. Lakewood, Wis. 50 
akrų žemes. 4 karvės, teamas ark
lių, 50 vištų ir šių metų derlius, 
visos mašinos kokios reikalingos ant 
ūkės, elektra viduj ir elektra van
denį varo, 3 blokai nuo miesto ir 
mokyklų. Atsišaukite

Kenwood 7694

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
atsišaukite tuojaus. 801 N. Harlem 
Avė. 1 blokas i South nuo elevato- 

' riatis Oak Park, HE
1 —————

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, ant vietos gyventi, kambarys 
valgis ir mokestis.

3465 So. Morgan St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 flatu no 3 kamba

rius murini narna, 2 garadžiai ant 
farmos nuos 80 akerių iki 200 didu
mo. Atsišaukite laišku Box 183, 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

MAINYSIU 2 flatų 5-5 kambarių 
murini narna ant bungalow arba ant 
cottage. Turi būti extra lotas ir 
Marųuette Park apielinkėj. i 

7242 So. Fairfeld Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimuj

BRIGHTON PARK 
Specialia Bargenas

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

$3650.00
Savininkas 

2608 W. 47 St

DU DIDELI BARGENAI 
Pamatykite juss šiandien adresu 6501 
ir 6503 S. Bishop St. (1% bloko i 
rytus nuo Ashland Avė.) Gerai pabu- 
davotas mūrinis namas, 2 flatai ir 6 
kambarų mūrinis cottage. Abu namai 
garu apšildomi. Parduosiu abu namu 
už mažiau negu pirmi morgičiai 
Clear title. Taipgi 4 flatų medinis 
namas ant 551 W. 60th place — ke
turi 4 kambarių flatai, pečiais apšil
domi, geram stovy, žemos taksos. 
Clear title. Kaina $1850. Del plates
niu informacijų našaukite F. H. 
Bartlett & Co., W. Washington 
St. klauskite p. W. R. Lemke.

DVTAI CHICAGOS lietuvių “PmilVII” 25MET|I 
nilUu choro ilnmlN jubiliejinis nvllUEIiIHu
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ST. AGNĖS AUDITORIUM, 3916 Archer Avenue Pradžia lygiai 6 vai. vakaro
TRYS CHORAI, DUETAI, SOLO, KVARTETAI, ETC PASKUIŠ0KI4I. ĮŽANGA TIK 50c IR 75c
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