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Du žmones nušauti

Apiplėšė uniją

Rytoj rinkimai

Prisikėlė iš numirusių

4 žmonės nutroško

smugj

nu
Charles D. Dun

RYMAS,

Suomija ir Norvegija 
ties 250 mylių tvorą

Skalbyklų draiveriai 
balsuos dėl strei

ko paskelbimo

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras i 
iauja:

Nepastovus, 
galbūt lietaus

Saulė teko 6:27, leidžiasi 4

Lietuvos Naujienos

pasiutiniu 
vyks pas 
kad Mus- 
pakeitimą

CHICAGO
skalbyklų draiveriai laikys su
sirinkimą ir nutars, ar priimti 
samdytojų pasiūlytą kompromi
są, ar skelbti streiką.

Priežąs- 
Spėjama.

LITTIE AMERICA, 1.
Pietinio poliaus apielinkės 
neto jas adm 
skristi prie pietinio poliaus ir 
iš oro tirti visą artimąją po
liui apielinkę. Tai pavojingai 
kelionei jau ruošiamas didelis 
biplanas.

Universitetan šiemet 
stojo 1,100 studentų

Už eugulio užmušimą 6 
metai kalėjimo

Jean 
du’ jų 

smalkių, 
eksplodavus jų furnasui. Liepsna 
gi neleido pabėgti iš namo.

Ijios, 
paslėpė kokis pirklys keli Sšim 
tai metų atgal, Radinys patai 
pintas Ermitažo muzejuje.

Mirė žinoma žydų dai 
nininkė

Franci ja prašo Ita
liją išduoti 'kroatus

biskj šilčiau

NEW YORK, 1. 4
rių (liftų) darbininkų streikas, 
kuri buvo palietęs didžiuosius 
trobesius daugiausia kriaučių 
dirbtuvių disrikte. yra laimėtas. 
Iš apie 400 namų, kuriuos strei
kas buvo palietęs, apie 350 na
mų jau pasidavė streikieriams 
ir sutiko pripažinti jų uniją. Ten 
darbininkai jau sugryžo į dar
bą. Streikas tęsiasi tik tuose 
triobėsiuose, kurie dar nesuti
ko pasiduoti streikieriams. Strei 
kas tęsiasi ir Manhatan miesto 
prezidento Levy name, nes jis 
atsisako pripažinti uniją ir da
gi prigrūmojo pašalinti iš darbo 
tuos darbininkus, kurie prisira
šys prie unijos.

Vengrijos premieras 
slapta vyks pas 

Mussolini

4 plėšikai už- 
Farmers’ Cooperative

Mrs. A1W Liddell Hargreaves, 
82 m., visų vaikų numylėta iš 
veikalo “Alice in Wonderlandp, 
kuri ir paragino Lewis Carroil 
tą veikalą ^parašyti.

buvo pasivadinę 
cininkais

r Kingsford-Smith pabaigė 
kelionę iš Australijos, nusi
leisdamas Oakland, Cal. Pir
mi perskrido Pacifiką iš ry-

MIDLETOWN, N. Y., 1. 4. 
Keturi atvykę j čia svečiuotis 
žmonės liko užmušti traukiniui 
sudaužius jų automobilį.
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CHICAGO ■fk, ■
puolė 
Milk Co., 515 N. Crawford Av, 
ir atėmė $1,200 pinigais, bet 
čekius sugrąžino.

LENINGRADAS, 1. 4. —Me
džiotojai, bekasdami duobę 
durpyne netoli Ladogos ežero 
rado varinį katilą, kuriame bu
vo 711,000 senovinių sidabrinių 
pinigų ir daug dai* nelieto si
dabro. Pinigai buvo Saksoni
jos, Danijoj Aech&s ir Ita- 
Ijios. Spėjama^ < ‘ /'T'

rę ir pasivadinę 
firmos “Aušros” 
dais rinko pinigus, 
padidinti paveikslus, 
apie 500 litų pinigų pasislėpė 
Policija nustatė, kad šie drau 
gai patys pasidarę dokumentus 
ir firmos štampą. Be to, Alek- 
siunas kaltinamas dar apgavęs 
Raguvos stačiatikių dvasininką.

S. Aleksiunas kaltu prisipa
žino ir teismo nubaustas 4 me
tus s. d. kalėjimo, o jo drau
gas Žostautas—9 mėnesius s. 
d. kalėjimo.

Peru-Colombia kivir 
čiai galutinai 

sutaikinti N. Y. elevatorių dar 
bininkai Laimi 

streiką

ir jie < 
vasary sugaišta 
paklydusius elnius 
yra žinomi kaip 
žmonės pasaulyje” 
vagysčių tarp jų visai nebūna

čia entuziastiškai pasitiko di
delė minia žmonių. Kelionėj 
oras buvo labai geras. Bet vis
gi abu lakūnai džiaugėsi pasie
kę sausžemį, nes jie mažai ma
tė žemės nuo pat jų išskridimo 
iš Australijos.

KAUNAS.—žinoma žydų dai- 
nininkė Tereza Ippo-Gechtma- 
nienė šiomis dienomis bedainuo
dama prie fortepiono “AVe Ma
ria” staiga krito žemėn ir mi-

CHICAGO
can, kuris buvo rastas kaltas 
už nusukimą $30,000 • valstijos 
gaolino takų, liko nuteistas nuo 
1 iki 5 metų kalėjimo ir užsi
mokėti $36,000 pabaudos.

Francijos 
ambasada paprašė * Italijos už
sienio reikalų ministeriją iš
duoti kroatus Drį Pavelič ii 
Kvaternik, kurie liko suimti 
Turine ir yra įtariami vadova 
vę suokalbiui nužudyti Jugo 
slavijos karalių Aleksandrą.

FLEMINGTON, N. J„ 1. 4.- 
Naujasis Bruno Hauptmanno, 
kuris yra kaltinamas nužudęs 
Lindberghų kūdikį, advokatą? 
Reiily * ruošiasi pareikalauti 
Hauptmanną paliuosuoti delei 
stokos įrodymų.

tyri-
Byrd ruošiasi

Thė First and Greatest Lithuanian Daily in Amėrięa

Teisia už traukinio 
katastrofą

CHICAGO.— Rytoj daugely 
valstijų įvyks svarbus rinki 
mai. Bus renkami gubernato
riai, kongresmanai ir kiti vals- 
tojų valdininkai.

Illinois valstijoj bus renka
mi 25 kongresmanai iš įvairių 
distriktų ir 2 kongresmanai 
“at large” (nuo višos valstijos), 
taipgi valstijos iždininkas, III. 
universiteto trustiSai, 153 vals
tijos legislaturos atstovai, 27 
valstijos senatoriai ir 1.1.

Cook paviete bus renkami 
veik visi pavieto viršininkai.

Chicagoj bus renkami 12 
municipalių teisėjų.

Tikimąsi* kad rinkimus lai
mės demokratai. Jie laimėsią 
dviejų trečdalių didžiumą se
nate, nors gal neteks kelių kon
gresmenų atstovų bute.

ryto 
trys ne

MASKVA, 1. 4. — Charkove 
yra teisiami trys geležinkelie
čiai už traukinio katastrofą. 
Nors nelaimėj žuvo tik vienas 
žmogus—geležinkelietis, bet tei
siamiems vistiek gręsia mirties 
bausmė, nes jie sunaikinę vals
tybės turtą ir 18 ' valandų su
trukdė komunikaciją svarbiu 
geležinkeliu, ypač' kelioms die
noms sutrukdė pristatymą an
glių ir geležies iš Doneco basei
no.

POOTING, Chinijoj, 1. 4. — 
Prieš porą dienų “pasimirė” 
Mrs. Wang Hsingsung. Tardy
tojai nusprendė, kad ji nusinuo
dijo opiu’mu, nes tą pripažino 
ir du ligoninės daktarai. Jiems 
berašant protokolą, urnai 
mir<

KLAIPĖDA. — 4 
Klaipėdoje, Malkų 5 
pažįstami vyrai įsiveržė į sta
liaus Grico butą ir, pasivadinę 
policijos valdininkais, jį apiplė
šė. Visi trys vyrai buvo gink 
luoti. Užpultąjam vienas grasi
no revolveriu ir privertė jį at
sisėsti, o kiti du miegamajame 
kambaryje darė “kratą”. Ten 
jie “konfiskavo” miesto taupo
mosios ksos knygelę, pinigų dė
želę su 50 litų. Po “kratos’’ 
įsakė staliui atvykti pasienio 
policijos raštinėn. Tik ten sta
liui nuvykus, paaiškėjo, kad 
pas jį buvo ne policijos valdi
ninkai, bet plėšikai.

CLEVELAND, O., 1. 4. — 
Streikas A & P čenštoriuose 
liko sutaikintas pastangomis 
nacionalės darbo tarybos ir vi
sos sankrovos, kurias kompa
nija buvo uždariusi, atsidarys 
šią savaitę. Darbininkai su- 
gryš į darbą šį pirmadienį, bet 
sankrovos dar negales atidary
ti, nes jos liko ištuštintos, 
kompanijai rUošianties visai iš
sikelti iš šio miesto.

Streikas liko sutaikintas 
abiems pusėms priėmus nacio
nalės darbo tarybos pasiūlytas 
taikos sąlygas, einant kuriomis 
darbininkai turi būti sugrą
žinti į darbą be jokios diskri
minacijos ir jiems turi būti 
leista laisvai organizuotis.

Byrd skris prie pie 
tinio poliaus

CHICAGO.—Dviejuose susi
šaudymuose vakarinėj miesto 
daly liko nušauti du žmonės ii 
trečias gal mirtinai sužeistas.

Sąryšy su tais susišaudymais 
liko areštuota 16 žmonių—^vy
rų ir moterų.

Vienas susišaudymas įvyko 
Archie Kerr’s smuklėj, 3227 
W. Madison St. Čia bartende- 
ris Herbster nušovė kitos smuk
lės batrenderį Howard, 26 m., 
kuris buk grūmojimais vylio- 
jęs iš smuklininkų pinigus.

Kitoj vietoj nušautas Joseph 
Carraccio, 29 m., o jo brolis 
Frank, 21 m., liko gal mirtinai 
sužeistas. Jie savo namuose 
1940 W. Van Buren St., turėjo 
būrelį svečių. Jis sako, kad į 
namą įsiveržė plėšikai, kurie 
abu brolius ir peršovė, Tečiaus 
nežiūrint tokio tvirtinimo, po
licija mario, kad čia galėjo bū
ti kalti ir kivirčiai su kaimy
nais. čia liko suimti 9 žmonės 
apklausinėjimui.

Nusileidęs čia, lakūnas Sir 
Charles Kingsfird-Smith pir
miausia paprašė cigareto ir jį 
užsirukė dideliu smagumu. Pra- 
miklinęs sustyrėsiąs kojas ir 
rankas, jis pareiškė apie kelio
nę iš Hąwaii salų:

“Mes neturėjome jokių ne
smagumų. Oras negalėjo būti 
geresnis, jei ir butų bandęs. 
Me stik skriejome visą kelią, 
tarsi išskridę dėl smagumo pa
skraidyti.

“Naktis buvo kaip tik tinka
ma skridimui, taip kad mes 
tik sėdėjome ir gėrėjomės. Te
čiaus mes džiaugėmės šįryt pa
matę žemę. Tarp čia ir Aust
ralijos yra labai daug mėlino 
vandenyno ir mums Jungt. Vals 
tijos išrodė labai gražios.”

CHICAGO.—Du plėšikai už- - ' 
puolė italų duonkepių ir drai 
vėrių sąjungos raštinę, 2457 
W. (įhicago, Avė., kuomet ki
tame augšte ėjo sąjungos susi
rinkimas ir atėmė iš sekreto
riaus $106, kuriuos nariai bu
vo sumokėję duoklėmis.

Sir Charles Kingsford-Smith, Australijos lakūnas, kuris vakar pabaigė oro, kelionę iš Australi
jos į Ameriką, nusileisdamas Oakland, Cal. Jis yra pirmas lakūnas perskridęs Pacifiko vande- 
nyną iš rytų. Jis tuo pačiu lėktuvu, Lady Southern/ Cross, šeši metai atgal su trimis kitais la
kūnais yra nuskridęs iš Amerikos į Australiją. Dabartinėj kelionėj jį lydėjo navigatorius kapt
P. G. Taylor. v v

HULL, Que., 1. 4. - 
Campreau, jo žmona ir 
vaikai nutroško nuo

OAKLAND, \ Cal., lapkr. 4.— 
Garsus Australijos lakūnas Sir 
Charles Kigsford-Smith ir na
vigatorius kapt. P. G. Taylor 
šiandie lėktuvu Lady Southern 
Cross užbaigė savo tolimą ke
lionę oru iš Australijos į Ame
riką. Paskutinis jų šuolis bu
vo iš Haw.aii, 2,408 mylių at
stume. Kelionėj jie padare 
virš 7,000 mylių. Skrido jie 
šuoliais, sustodami Pacifiko sa 
lose. Bet tarpai tarp tų šuo
lių buvo toki dideli, kad pasku
tinis šuolis iš Hawaii į Cali- 
forniją sudaro ilgiausi skridi
mą per vandenyną, kokį yra 
padaręs lakūnas su vieno mo
toro lėktuvu.

Abu lakūnai yra pirmi lakū
nai perskridę Pacifiko vandeny* 
ną iš rytų.

Lakūnas Charles Kingsford- 
Smith su savo draugu nusilei
do lygiai tame pačiame aero
drome, iš kurio šeši metai at
gal, būtent 1928 m. jis tuo pa
čiu lėktuvu, su trimis lakūnais, 
išskrido į Australiją ir pirmie
ji padarė sėkmingą tokią toli- 
mę kelionę. 4^7 .

Paskutinis šuolis, atskristi iš

Australijos lakiniai1 Streikas A & P 
atskrido iš Australi 

jos į Ameriką

KAUNAS.—Pratęstas stojimo 
laikas į Vytauto D. universite
tą jau pasibaigė, šiemet naujų 
studentų įstoti prašymus pada
vė 710, pertraukusių studijas 
šiemet grįžta apie 350. Taigi 
akademinė šeima šiemet padi- 

Yė. Daktarai konstatavo širdies dėjo daugiau kaip 1,100 stu- 
u 7 denių.

R0CHESTER, N. Y., 1. 4.— 
Cordish ir jo žmona sugryžę 
namo rado negyvą 7 metų dūk 
relę J o 4 kiti jų vaikai buvo 
be Sąmonės jų namuose, arti 
Faiiport. Prisibijoma ir kitų 
dviejų vaikų mirties 
tis dar nesužinota.
kad jie yra apsinuodiję daržų 
laistomo nuodais.

OSLO, Norvegijoj, 1. 4, — 
Ilgiausia pasaulyj tvora, kuri 
bus 400 kilometrų (apie 250 
mylių) ilgio, bus pratiesta Nor
vegijos ir Suomijos pasieny, kad 
palaidi laplandų elniai nega
lėtų klaidžioti iš vienos valsty 
bes į kitą. Tvoros stulpai bus 
egliniai, o pati tvora bus iš 
vielų. Darbas truks apie ke- 
turius metus. Tvorą tiesti su
tarė abiejų šalių valdžios.

Visas laplandų turtas yra tik 
elniai ir jie daug laiko pa- 

beieškodami 
Laplandai 

teisingiausi 
nes elnių

LIMA, Peru 
čiai tarp Peru ir Colombia dėl 
Leticia raistų, liko galutinai 
sutaikinti Peru kongresui pri
ėmus naująją sutartį..

Konfliktas iškilo kai Peru 
užpernai Užgriebė miestą Leti
cia pakraščiuose, kuris priklau
sė Colombia. Abi šalys buvo 
pradėjusios burti kariuomenę 
ir ruoštis karių, bet ąąujų są
jungai,. pradedant Pietų 'Ame
rikos republikoms,?pasisekė jas 
sutaikinti.

Kaip bus pagerbtas Da 
riaus ir Girėno at

minimas
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KAUNAS, sp, 4.— Vakar va
kare Lietuvos aeroklube įvyko 
Dariaus ir Girėno paminklui 
statyti komiteto posėdis. Prof 
Z. žemaitis plačiai pranešė apie 
didvyrių palaikų saugojimą.

Dariaus ir Girėno palaikai 
bus įdėti į hermetiškus stiklo 
karstus ir laikinai padėtį į ar
kikatedros požemius. Tačiau, 
jei ten butų nepatogu, tai pa
laikai butų pernešti į kapines, 
į tam reikalui pastatytą ce
mentinį kapą. Galutinai Da
riaus ir Girėno palaikai bus 
pernešti j pabaigtą statyti Pri
sikėlimo bažnyčią. Kalbėta ir 
dėl Žuvimo viesto Soldine, šiuo 
reikalu dar kartą nutarta kreip
tis į Lietuvos pasiuntinybę 
Berlyne, kad ji sutvarkytų šios 
vietos išnuomojimo reikalą. Ten 
butų pastatytas dailin. Varno 
parengtas ąžuolinis kryžius, su 
iš Lietuvos atgabentu ir nuta
šytu akmeniu. Visa 250x100 
mtr. žuvimo vieta butų ap
tverta cementinių stulpelių 
tvora.

Paminklą manoma statyti 
Aleksote, Linksmadvaryje. Jis 
busiąs horizontalus. Paminklo 
reikalui komisija šiandien lan
kėsi Aleksote.

PANEVĖŽYS.—Spalių mėn. 
pradžioj apyg. teismas nagri
nėjo Stasio Aleksiuno ir jo 
draugo Žostauto bylą. S. Alekr 
siunas kaltinamas pereitais me
tai su Žostautu bendrai susita 

fotografijos 
agentų var- 

žadėdami 
Surinkę

Klausykitės 
1 • * 

Naujienų
Radio Programų 
SEREDOMIS 

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles
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KRETINGA.—1934 m. sau
sio 24 dieną Platelių valsčiuje 
į Normantiškės mišką Petras 
Meškys nuvyko valdiško miško 
pasikirsti. Tai darš jau ne 
pirmą kartą. Bekertant mišką 
jį užtiko eigulis Juozas Valan
čius, kuris iš Meškio norėjo 
atimti kirvį. Dė! to jiedu su
sigrūmė. Eigulis Valančius pa
slydo, tuo momentu Meškys su 
kirviu jam sudavė į galvą, o 
pargriuvus dar kartą pridėjo. 
Tokiu budu Valančius vietoje 
buvo užmuštas. Meškys iš kar
to pasislėpė, bet vėliau polici
jai prisipažino. Šiaulių pygardos 
teismas šio rudens sesijoje 
Kretingoje nagrinėjo Meškio 
bylą. Jis teismui prisipažino, 
nuoširdžiai gailėjosi, tad teis
mas jo pasigailėjo ir nubaudė 
šešeriais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Nubaudė ir du plėšikus
Tas pats teismas išnagrinė

jo Salantų valsčiaus gyventojų 
Juozo Maluko ir Jurgio Bara
nausko bylą, kurioje jie buvo 
kaltinami plėšimu. Juozą Ma- 
luką teismas nubaudė 6 met. 
s. darbų kalėjimo, o Jurgį Ba
ranauską 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

BUDAPEŠTAS, 1. 4 
rijos premieras Goemboes neuž
ilgo vyks pasitarti su’ Austrijos 
kancleriu Schuschingg ir Itali
jos diktatorium Mussolini, nes 
visos trys šalys yra sudariusios 
sąjungą ir dabar yra Italijos 
prikiąųsomybėj. . , . ,

Prėtniero išvykimas! yra laiko 
mas paslapty, kad kas nesikė
sintų ir jį nužudyti. Neskelbia
ma ir kuo jis važiuos—automo
biliu, traukiniu ar lėktuvu. 

»

Pirmiausia jis apsilankys 
Viennoj pasitarti su Schuschnig- 
gu ir su Vokietijos 
von Papen, o paskui 
Mussolini. Spėjama, 
salini jis tarsis apie 
Trianon sutarties, kad Vengrija 
galėtų atgauti kiek žemių iš 
Čechoslovakijos ir Jugoslavijos.

. ■ -■ H i *
■c. >

■ i ■ ■ ■

L

Skitais, dshi
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Litinė Janušytė.

Palangos Įžymenybes
- M

*f........ ... 1................

Tylus ir kuklus žmogelis 
buvo Vaclovas Triušis Kaune. 
Pasisiūdavo per du metus sau 
vieną kostiumą, siurbdavo 
kas vakarą kavą pas Konradą, 
gėrė kartais Rambyne, kai pi
nigą būdavo ar kas fųndijo. 
Kai niekas nefliudiję, tąi ju
dėdavo pas kurią pažįstamą 
panelę if deklamuodavę savą 
paties parašytus eilėraščiu^. 
Du sykiu per metus — per 
Velykas iy fra ledas, kada vie
no savaitraščio visi bendra
darbiai bu.dayo girti ir nebu
vo kuom laikraštį užpildyti—

Beveik kaip ir mano... Aš tik 
čia slapivąrde pasirašiau... 
beprisimenu, net "kokia, tiek 
daug juk tenka pasirašinėti...

—Petras Cvirka, — primine 
panele Smalaitė.

—Qt, ęt, dąpąr ąĮsimenu lyg 
per pijglą: Cvirką. Antrą dalį 
irgi teks išleisti.

—.pičius irgi man patiko,— 
įsiterpė kalbon panelė iš pro
vincijos.

—Aha... Dičius... Taigi, tai
gi...

—Kodėl jus tokią slapivar- 
dę pasirinkote: Tilvytis?

tilpdavo jame Triušio eilėraš
čiai, apdainuojantieji arba se
novės karžygius arba baisias 
meilės kančias.

Toks buvo poeto Trinkio 
gyvenimas Kaune. Bet atvy
kus jam Palangon tuoj vis
kas pasikeitė.

Jau pirmą rytą, vos atvykęs, 
gerdamas kavą jįs užspringo 
ir išraudęs pusbalsiu pranešė 
savo kaimynei, pakelei iŠ 
kažkokių provincijos kampo:

—Fui, baudas! £ia PaĮąngoj 
duoda ne kavą, bęt kažkokią 
šlykštynę I Žmogus gerti nega
lį. O pinigus lupą, kaip pa
šėlę! Reikes į laikraščius pa
rašyti...

Panelė iš pręvįųcijos sąvo 
eile vos ųę užspringo:

—Tamsta rašytojas ?...
—Hm... eee... ot netikėtai . • * • * .

prasitariau 1 O aš čia maniau 
inkognito pagyventi. O tai, ži
note, tuoj ramybės žmogus 
nustoji: ar tai tamsta, klau
sia, tas pats, kurs parašė tą 
ir tą... Ar galima susipažinti... 
Ant kiekvieno žingsnio tik Įr 
girdi šnibždėjimus: žiūrėkit, 
žiūrėkit, kas eina!

—Aš manau, malonu buįti 
garsiu žmogumi, įžymenybe... 
—atsiduso *panelė iš provinęi- 
jos.

—Ach, panelyte, ka,d žino
tumėt, koks tai vargas! Aš 
mielu noru pasikeisčiau su 
kuriuo visiškai nežinomu, ei
liniu piliečiu... Sunku būti 

. garsiu! — ir Triušis irgi atsi
duso, užtraukdamas 8 numerį.

—Tamsta romanus rašai?
— Eįlėraščįus... Vaclovas 

Triušis. įvairiuose ląikraįįčiuo- 
se telpa. Bet dažniausiai 
aš pasirašinėji! slapivąrde, — 
pridėjo jis. — Tik jus niekaip 
nepasakykite, kad aš čia gy
venu.

Per pietus jau visas pensio
natas ir gretimų painų gyven
tojai žinojo apie įžemenybę, 
apsigyvenusią Palangoje. Na
mų knygoje jis įsirašė: poetąp 
ir rašytojas (taip pat žųrna-i 
listas) Vaclovas Triušis. Po 
to šeimininkė pradėjo taikyti 
jąm į lėkštę įdėti geresnius 
kąsnelius.

Vakare, kada jis sėdėjo sa
vo kapibąryje ir galvoję apįe 
pesepiaį redakcijos grąžintą 
jo eilėraštį, kambarin įėjo pa
nelė iš pręviųcijęs su trimis 
dainomis.

—-Runas Triuši, įeišįtįjte su
pažindinti su tąmsįps taleųto 
gerbėjomis: pan<ejjė Klijnjė, 
panelė Smalaitė, ponią $Įųo- 
tienė.

—Labai malonu, {įrašau po
nias sėstis.

Panelė Klijutė visą laiką ty
lėjo ir raudo, o ponia $luotie- 
nė tuoj užvedė lĮĮeratjUjįni pą- 
šnejeesį.

—Mums, provincijos Žino- 
< nėms, ypatingai malonu susi- 

pažinti su meniųųikąis. Kąip* 
gi, kaipgi — skaitėme abu sjli 
vyru ir džiaugėmės tamstęa 
paskutinių ręmąųu! Kadą an
troji da|is išeis?

—Apie kurį poųia, ręniąną 
kalbate? — atsargiai paklau
sė Triušis.

—Hm... Taip sau užėjo ant 
liežuvio. Vieną tokį pradedan
tį poetą pažinojau, Tilvičio 
pavarde, tąi ot... prisiminus...

—Tamsta tur būt ir reda
guoji ką nors?

—Tąi žinoma... tenka— Kvie
čią mąn.e visą laiką redaguoti 
viepą didžiausią dienraštį, tik 
kąd žinote nesiųori susirišti... 
Į vąldįninką pavįrątį... Meni
ninkas turi būtį laisvas... Gal, 
pųpios užrūkysime?

—Ačiū, mes nerųįcoip. Ql 
pĮaJjpnu su tąiųsta susipažinti! 
,Qt papasąkęsįm dahąr naųio 
grįžusius! ,0 t.eatruį tamsta 
rašai ką?

—Viepas kitas veįkaliukas 
fruvę pastatytas... praėję tarp 
tarp kitko, su dideliu pasise
kimu...

—Palanga, ar ne tiesa?
—Pąlaųgą... paskui Naujieji 

žųięnės... Paskui ,day Romeo 
ir juįią... — Triušis jau nebe- 
raųdp, minėdąmas savo dar
bus. — Irgi yis sląpivardėmis.

—Tai tamstai vienam be
veik visą musų literatūrą ten
ka užpildyti, — su užuojauta 
atsiduso ponia Šlųdtienė. — 
Gal dabar padarytumėte 
inums garbę į kurhauzą drau
ge nųeitį?

—Su dideliu malonumu, 
ponios... Labai man malonu...

Kurhauze Triušis, lyg me
nulis žvaigždžių apsuptas, sė
dėjo tarp keturių damų ir šo
kdino jas paeiliui, paeiliui 
laipiodamas ant kojų. Staiga 
vieną panelių pakvietė šokti 
kažkoks ilgas, plonas tipelis, 
su tupinčia ant nugaros Dievo 
karvute. Po šokio panelė pri
vedė tipelį prie stalo ir spin
dinčiu veidu pranešė:

—Leiskite supažindinti: po
nas Gaidžiunas, operos artis
tas.

—Labai malonu, labai ma
lonų, — subruzdo damos. Mes 
šiandieną net perdaug laimin
gos: dvi garsenybės iš karto! 
Tamsta operos dainininkas? 
Irgi slapi.varde dainuoji?

—Kaip tąi slapivąrde?

LISTERINE
reffeves

5 O RE TUROAT
Ljgtejuot beyei* mome uliai 
ožniuša turinčias bendiumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją sa
iką udi na. Ir Listerine yra 
tam ja u * labai veiksminga ne- 
Pfileif/imf žalčio. Atsargas 
studijavimas 102 žmonių lai* 
ke 2 H žiemos minėsiu pa- 
rodč, kad tie. kurie plauna 
gerkit •“ Listerine tiktai % 
ttsrrgd Šalčiais.' ta rijo H 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurif nesiplov?. 
Lambert Pbarmacal Co., St. 
Loji.. Mo

—Nagi apie Franįk Kfųką. 
Abu su vyru skaitėme. Juk tai 
tamstos?

—Hm... eee... kaip čia paša* 
kius... — sumišo Trių$į§.~

Reduces COLD$

66*

Graboriai

Lietuvės Akušerės

Ofiso Tel. Boulevard 5918CHICAGO. ILL

Gerkit ir Reikalaukit

$1,666.00“ gali mo

Visi Telęfonai

OAD

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KĄNTER

gydytojas r 
Valandos nuo 2 ik

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

turkiška pirtis 
tomis dki 7 y.

BA.LSĄMUOTOJAS 
Patarnauja Chįca- 
goje ir apielinkėjo 
‘ Didelė ir graži 

koplyčia dykai 
4092 ARCHER AV.

Visose Alinėse
T ■ n h. i*, nu

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

ėst 22nd Stręėt 
: nuo 1—3 ir 7—8

CHIRURGAS 
, „ _ 4 ir nuo 7 iki 

, Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 gbuth Halsted St.

Tel. BoUlevard 1401

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

' pačiu vardu)

Konyadą kavą ir vėl stengsis 
nepražiopsoti to laiko, kada 
vieno savaitraščio visį bendrą- 
darbiai būna girti...

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

2400 Wešt Mądison Siteet
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bninstfįck 0597

Valandos _ _ _ _
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 80. Califomia Avenue 
Telefonas Republic 7868

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 
?ISO VALANDOS:

12 vai. ryto, ntlo 2 iki 4

Jeigu norite dailumo ir nebrapgurųo 
Laidotuvėse....... Pašaukite............

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Telefonas Vifginia 0036 
Ofiso valandos nuo ?-4 ir nuo 

6-8 v. V. NedSlioj pakai sutarti

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

Ofiso* valandos nnO 1-8 nuo 6:30-8:30
Nedėtomis pagal sutarti-

’ * Avenue
Skyrius 

4447 S. mfirid Avė

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

Lietuviai Daktarai 
rKrarwriJtr<jxrv~*w^w‘*wHii*^ii‘*T~‘ ** ■

DIL MAliGERIS
3325 So. Hąlsted St.

Valandos- nuo 16 r' iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro* 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
’ Phdįe* Boulevard 8483

Ofisas 3102 SO.

Valandos: 2-..4, 7—9 vai.
dėliomis ir šventadieniais 

diena. " '

LIET _
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th‘St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriau, Vaiku 1* ’ Msų 

chronišką ligų. v ••ETaLted 8L 
arti 81st Street. 1

Ne-

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chičagp 

TeL Canal 2516 arba 2516

1439 S

Į. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

SKYRIUS:
, 49 Ct., Cicero, III 
Tel. Cicero 5927

įcękį cilėrąštį. Viępą vakarą 
pęnia Slupt|cpįe ątsisėdę api 
tę suolo, pepa?Uiurėjusi, kad 
jįs Triušio eilėraš
čiai atsispausdino ant jos bąl-

Nuo 10 .
vai. po pietų ir PUp 7 iki 8:30 vai 
vakaro. N ėdė li o mis nuo |0 iki 1$ 
valandai dienų. ’

Phoną J^P^AY 2880

Lietuvis Ądyokątag 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Bdulėviird 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

Simon M. Skudas
GRARORIUS ir BALSĄMUOTOJAS 

PatartiąVimaš geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

TeJ. Monroe 3377

A, MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Boulevard 5914 Dien^ ir Nakti 
Ofiso Valandos nąo 2 ilp 4, ubo 7 
iki 8:30 ’V. Nejėl. nuo 10 iki 12 a. m.

REMEMBER—this Ballpt mušt get A MAJORltY OF ALL 
VOTES CAST FOR MEMBERS OF THE 

STATE LEGISLATVRE.
Failure to vote, counts the šame as “No.”

------ VQTE “YES”—IT WILL SAVE YOU MONEY—

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomefrically Akių Specialistas. 
Palengvihs akių’ įtempimų/ kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rrio, skaudama akių karšti, atitajso 
trumparegystė ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra^ parodančia mažiausias kiai- 
dar. Specialė atyda atkfeipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nųe 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo įlO iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. ’

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. PULSUCKIS
•r <i VAN

GYDYI’OJAS IR ' CHIRURGAS 
1957* W. GarfteMP Pėpl’4 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6Š99

Valandos:l-4 po metų, 7-10 vaL vak. 
Rezidencija;

6412 So. Campbell Avė.
* Prospėci 1)469

Visos mųsų miestelių pępięs 
plyš iš pavydo, kada mes pą- 
pasakęsime, kąd su jumis sų- 
sipažipoųie! (

—Hni- ką čia jau... — šyp
telėjo abi garsenybės.

Išeinąnt damos vęs ųęąpsi- 
verkė, kada garsenybė? jas 
įžeidė, pasiūlydamos ąpmokė- 
ti sąskąitą. Ląbąi prąšopips 
garsenybes nusileido.

Kitą dįeną Triušis apdova
nojo ponias savo fotografijo
mis, kurias visVien nebuvę 
kur d.ėjtį. Ant fotografijų užra
šė: poetas, rašytojas, žurnalis
tas Vaclpya? Triušis, tąs pats 
Cvirką, Tilvytis, Pivoša, Pet
ras Vaičiūnas ir kiti.

Iš Gaidžiurio irgi provinci- 
jon buvo nugabenta fotografi
ja su jo palies ranka pridėtu 
parašu: Jonas Gaidžiunas 
(Antanas Sodpika, MąŽeijka, 
Kučinskas ir Kutkūs).

Pensionąto ščipiįnin|<ė nu
mušė Triušiui du litu į parą 
už išlaijkymą, o popįps vedžio
jo jį į visas kavines iy resto
ranus. Ant tilto suolelio jis 
cheminiu paišliu paraše kaž-

J. J. BAGDONAS 
2506 W. 63 St.

Tel. Republic 3100

10734 S. Michigan Avė
Tel. Pullman 4151

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IštaišO.

Ofišas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuošimtis tik už likusių sUmų, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki ?Q metų. ląjtojin>0 ir 
jokių bausmių nereikės mdketi.

įstok i šia Draugijų sistematiškai taupyti 
pipigus. Draugija moka dividendus ną.p 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiui. Taupymo skyrių gulį 
pasirinkti. Panašiai: dnt $1,000.00' gali mo
kėti pds $5.00' i’ mėnesi arbk po kiek liėri, kol 
sumokėsi $1/100.00 ir Draugiją juokės divi
dendus už sumokėtų sumų/

Gydytojas įr Chirurg 
Čfisųš 464# So. ASHLAND AV 

Ofiso vai. J Nu6 2 fkl 4 ir do 6 ii 
Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospeet 1980 *> * ■** * t iA . » d'

2324 So. Leavitt Stjreot
PfrONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWIGH, Rašt
Ambulaiice Patarna
vimas Dienų ir Nak
tį. Moderniška Kętf- 
-lyčia i? Vargohai 

DYKAI!

J. F. VIKIS
Laidotuvių Direkto- 
‘ri(uš pe^ ąo Metų

________Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balząmuotojas
Moderniška koplyčia Dovanai 

Turiu autdriobilius visokiems reika 
lama. Kaina prieinama.

Ofiso Tel. Lafayette
Rėz. Tel. VįrgĮnia I

Dr. V. E. Sied!
GAS DEfrTISTAS
4143 Archer ųyM Ūmą. Franciu f

buvo pa(|įgtąs į spintą ir laiko
mus kąįp relikvija.

Palanga mėgsta įžymeny- 
bes. Palanga jomis džiaugiasi 
ir didžiuojasi. Triušiams ir 
Gaidžiunanis čia linksma gy- 
venti. v t ‘ •

O ateis ruduo —± ir vėl Triu- 
Sėli? grįš Kąpnan, yėl gers pas

J. F. RADZIUS
Ipcęrpęrated 

RABORIUS

Phoe Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS
■ » * '. a **' • U r*' T A. *l' ' * » i » «"» ' •**' ■

Dentistąs
4645 So. Ashland Avė. 

arti 4?th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėredoj pagal sutarti.

25 METU PATYRIMO
Pritajkime akinių dėl visokią akiu

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktų. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubais. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana

—O štai ponas poetas Triu
šis pę savo veikalais slapi- 
vardes pasirašinėja, tąi gal 
tamsta irgi taip pat darai?

—A, slapivard... Taip, taip, 
visai teisingai... Pas mus cho
re... tai yra, pas mus opęręję 
dauguma artistų mėgsta slapi- 
vatrdes... O tai, žinote, nuo 
garbiųtojų neatsigini!

—Vpt, kaip... — ironišką! 
nutęsė Triušis. — O kurioje 
operoje, leiskite pasiteirauti 
tamstą dainuoji?

—Kaip: kurioje? Kiekvieno
je. Nėra nė vienos operos/ kur 
aš nedainuočiau! — išdidžiai 
atsilošė Gaidžiunas.

—Ot kaip
Triušis. — Kažką neteko ma
tyti... nors aš, kaip žurnalistas, 
ir dažnai vaikščioju į operas.

—]\Iane, matote, visada ki
taip nugrimuoja, kad negali
ma butų pažinti, — paaiškino 
Gaidžiupąs. — Kad atrodytų, 
jog vis kitas dainininkas dai
nuoja.

—Labai malonu, labai ma
lonų, — čiulbėjo damos. —

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso vųlųndos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 ijd 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedai, ntid 10 iki 12

Rez. Telephone piaza 2400 ,
---- .... .. ■ .-į. ' -■ , .„jf.

Ofiso Tęl Calumęi 6893’
Rez. Tel. D^exel 9191

Res. 6600 South Ąrtesign Avenue.
J * Phone Prospect 6659

DR. r ZT.WaT0RĮS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182| So. Halsted Street ' 
CHICAGO, ILL.

Ši Draugiją yra po Ū. 
S. Goyęrnmeąt be
žiūra Įr > Gotęrnmęnt 
deda pinigus j" šių 

DtaUgiįą.

Dėl platesnių žinių 
krripkfrfts i' 

ĮJrąugijų.

MutualUquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Prevent an Increaise in Taxes
Vote “YES,” Novęrpber 6, I

on the sepąrątė E^ĘĖąENjCy REL1EF BALDOT 
and keep your Taxes from going up 8 to 20% next year 
_ _ rmergency RELIEF BALLOT ,, I ■—H8 I ii a .. ..................... ..

r.» .. » . . 4, i'. <«**. *• . 4

Shall <n Act of the General Auombly of IDinoi# entitled "Ąn Aci to provldo «a
San Imuo of bonda of tho State of lllinoi, for the-reliof of indigont persona and 

the redemption of notea liaued in antičtjmtton of tixei ievied for'that' pur 1*0*0,” 
enacted by tho Fifty-eighth General Asserably at tho Arsi opeoiit scsolon thertof, y£S 
which in subatance authoriics the State to provido fondą for tho relicf ot reoidenta 
who are destituto and in neccMitoua circumstancea and for tho redemption »nd 
retirement of notos iutied for auch purposes and to contract a dėbt and iuuo 4r w
130,000,000 of seriol bondo for luch purfrtei, iiibh Sohdii (d bear Ihfeftii' af hdt 
to exceed six per cent; levieo a tax aufflclent to pay said interoat as it aėcTucs and 
to pay oft aaid bonds within 20 yedrs from iMuance, bot providės that sueh' pay« “~~ T'...... ' .
meuta may be mado from other sourccs of revenue and reouire certain moneyi 
allotted to countics and municipalities under tho ‘‘Motor Fuel Tax Law” to be Ant 
uscd for the payment of the several countiea* portion thereof and snch direct tari 
to be omitted in any year in which suffieient monoy from Other sourees 6l fevenua 
has been appropriatea to mcei aueh vayments for siich year; providea for mibli- NO 
cation and for submission to the people; makes tho provisions for payment of such 
iotereat and bonds irrcpealable and pledgea faith .ot State to .the maklug of auch 
payrtenti; go Into fall forte and effect? s 1 Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
a and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Koom 8. Nedėliomis uždaryta.

Kalbame Lietuviškai 
Phone Cąnal 0523

jLĮętąviąi Daktarai
Amerikos Lietuvi, Daktarų 

_________ElžHSiffiJSHlžk-——. 

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;'

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

Apkrt šyentadifenio ųf kėtvittądienio.

FederalSavings
AND LOAN ASSOC1ĄTION 

0^ CHICĄ0O

hairįsGyflytQjai~ 
<W>s^«^W>i*W«JUhjC»^4rf*»I^W*<***»**>xA>*^^*<*^*«**»******1*^^**** 

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 Daga.Jįju- 
jaušius metodus X4cay ir kitarius 
elektros prietajsųs. ' ' ’

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

Vajaųdos ntio 12 Metą ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tėl. Canal 3116/ 
Rezidencijos telefonai:

HyJe Park 67J)5 ąr Central

3514-16 ' W. R00&E____  r .
arti St. LoUis AV. Tel. Kedzie 8902

swimmiOR ppoi.
Rusiška

Moterims s*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepaprasti “dyvai” 
stebino publiką fa- 

kirizmo vakare
Ben Ali-Pilkauskas ir kiti pa* 

t\?kė nepaprastą programą 
Auditorijoj ketvirtadienį

Gal ir buvo vienas kitas “ne- 
viemas Tamošius”, kuris neno
rėjo tikėti, bet publika susirin
kusi Chicagos Lietuvių Audito
rijoje ketvirtadienį vakare žiu
rėjo su nustebimo pilnomis aki
mis į stebuklus, kurie vyko sce
noje.

O scenoje vienas paskui kitą 
fakirizmo eksponentai iš Pa
saulinės Parodos Ripley pavilio- 
no demonstravo savo nepapras
tas ypatybes ir įvairiausius špo
sus. Svarbiausias tarp tų “fa-

kirų” buvo Ben Ali, Antanas] 
Pilkauskas, kuris nesenai at
vyko iš Lietuvos Ripley’o pa
kviestas darbuotis Parodoje.

Gal kam plaukai ant galvos 
stojos, gal kai ką ir šiurpai nu
kratė, bet Ben Ali sau ramiai 
ugnį valgė, varste kūną su vie
lomis ir vinimis, gulė ant kar į 
dų.

Išiikro, buvo prikaltas 
prie kryžiaus.

Prieš nustebintos publikos 
akis Ben Ali įdėjo kamuolį 
ugnies į burną ir virš tos ug
nies iškepė kiaušinį. Per vei
dą pervėrė dratą ir ant abiejų 
drato galų užkabino po sun
kų gabalą metalo. Kiekvienas 
iš jų svėre apie 15 svarų. Kad 
kraujas lašėjo iš žaizdų veide 
laike to akto, musų tautiečiui 
Pilkauskui nesudarė didelio 
skirtumo. Nevirpėjo jis iš bai
mės, kai vinys buvo pervertos 
kiaurai per rankas ir buvo 
prikaltos prie kryžiaus.

Pasibaigus seansui kai kurie 
iš publikos užėjo už scenos 
persitikrinti ar čia nebuvo 
iškrėstas koks magiko inonas. 
Bet jų abejonės pranyko, kuo-

Musų draugas-taksų mažintojas

FRED W. BRUMMEL
Demokratų kandidatas j taksų apeliacijų 

tarybą (Board of Appeals)
Fred. W. Brummel, padorus ir atsidavęs žmonėms 

vok ietys, yra tas žmogus, kuris numušė 15% nuo .taksų 
1931 metams ir 20% nuo taksų 1932 metams. Jis tą 
padarė kaipo taksų apeliacijų tarybos narys. | tą vietą 
jis buvo gubernatoriaus paskirtas 2’/a metų atgal. | tą 
pačią vietą dabar jį turi išrinkti žmonės lapkričio 6 d. 
Žmonėms jis labai reikalingas toj vietoj, nes jis yra 
pasiryžęs ir toliau kovoti už taksų numažinimą kur tik 
galima. Jis yra vienas žymiausių demokratų partijos 
kandidatų.

Rytoj visi balsuokite už Fred W. Brum 
mel demokratų kandidatą 

į Board of Appeals

DYKAI IŠBANDYMAS
Graži dovana 22-rų metinių Budriko Krau

tuvės Sukaktuvių Išpardavime

7 DIDELĖS
Skalbyklų Vertybės

JEIGU NORITE PIR-

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

49.50
ir virš.

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

KAIPO PASTOVŲ 
INVESTMENTĄ 
EKONOMIJOJE 
TAI

mot Ben Ali parodė jiems žai
zdas rankose, kurias vinis pa
liko. Kratė jie galvas ir aiški
no, kad niekuomet neišdrįstų 
pasiduoti tokiam dalykui.

Stebėtinas Vandeninis 
Žmogus.

A. Pilkauskui seanse asista
vo kiti “fakirai” iš Ripley or
ganizacijos, tarp jų Frank 
Russell, stipruolis, Hadži Ali, 
“Vandeninis žmogus”, Louis 
Tops su stebėtinai išdresiruo
ta beždžione, “Jimmy, the 
Wonder Monkey” ir radio ar
tistas Harold Wilson. Jis kar
tu su p. A. Žymontu vedė pro
gramą.

Ypatingiausius numerius iš 
pastarųjų aktorių patiekė Ha
dži Ali. Jis išgėrė apie pusę 
galiono vandens, vėliau apie 
puskvortę kerosino ir tą visą 
mišinį išpurkštė atgal per bur
ną. Norėdamas įtikinti, kad 
tikrai išgėrė keroąiną, pradėjo 
jį pitrkšti ant ugnies, pradėda
mas ghiŠPąT kurkf nugąsdino 
visus susirinkusius auditori-

joje. Bet nebuvo pamato nu
sigąsti, nes Hadži Ali vėliau 
pradėjo purkšti vandenį ant 
liepsnų ir gaisrą užgesino.

Tai 
karas, 
vių ir 
meriai
jo visų, kurie atsilankė.

buvo nepaprastas va- 
bene pirmas tarp lietu
vis! demonstruoti nu- 
ilgai pasiliks atminty**

Išgyvenusi South 
Chicago j 44 metus, 
mirė P. Jakienė

Buvo 
vių 
kus

viena iš seniausių lietu- 
kolonijej; paliko 4 anu- 
ir vieną pnaianuką

JOS. F. BUDRIK, Ine
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

Lankelio ekspronto sudainuotų 
kupletų. Buvo vakarėlyje ir 
muzikantai, kurie drožė tai 
drožė šokius prisidėdami prie 
būrio linksmumo.

Spalių 20 d., vietinės mote
riškės surengė “surprize party’ 
p. Uršulei Kuosaitienei jos var
do dienos proga.

Trys metai po skau
džios nelaimės

ROSELAND.— šiandien, lap
kričio 5 d., sukanka lygiai 3 
metai nuo mirties Alfonso Žu
ko, 5 metų amžiaus p. A. Bal- 
chuno posūnio.

Jaunasis berniukas žuvo au*- 
tomobilio nelaimėje, kuri įvyko 
prie 95-tos ir Wentworth avė.

Negalėdami užimršti mylimo 
jo sūnelio, pp. Balchunai kiek
vienais metais pagerbia jo at
mintį “Naujienose” liūdesio 
skelbimu.

Pp. Balchunai yra žinomi

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Roselando gyventojai ir savi 
ninkai Balchunas Hali.

—Senas Petras.

A splendid cheese 
food for children

It spreads 
sllcen 

toasts 
mėlis

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Etpelleris visuomet 

palengvina skausmus

KILIS PAIN

Pirmus Margiems 
ant Real Estate 
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash bu N e perdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Cotlatera) Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Garsinkitės Naujienose

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

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

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE 

CIALĮ PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais 
sekmadieniais.

SOUTH CHICAGO.—Per 44 
metus nuolatiniai gyvenusi So. 
Chicago miestelyje, vakar mirė 
Petronėlė Jakienė, 8930 rious- 
ton avenue. Į

Mirė namuose apie 10 vai. 
ryto nuo šifdies ‘ligos. Ji su
laukė gilios senatvės ir paliko 
didelį įpėdinių būrį: 3 dukte
ris, du sūnus, vienas jų poli- 
cistas South Chicago), 4 antiš
kus ir viepą.,, praanuką.

Veliones laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio 8 d. Po 
gedulingų pamaldų, kurios įvyks 
vietinėje St. Joseph’s bažny
čioje, velionė bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines graboriui 
J. F. Eudeikiui patarnaujant.

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 ALtlMINIUM 
LEMPĄ DYKAI—tokią, kaip'kad matote ^skelbime.

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

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S PRIDE” NEGU 
UŽ MENKESNE DEGTINE

ir “sugrįžtu

Rinktini Pirmi

Vestuvės 
vės” ir “SjLirprize 

Party”

Pardavimui

BRIDGEPORT LIQUOR C0„ Ine.
TIKTAI WHOLESALE

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Victory 5382-5383

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

V. KAPAR TAVERN, 
239 West 35th St. 

MR. HENDERSON 
4647 Indiana Avė. 
MR. GRITENAS. 

8239 So. Halsted 'St.
A. KUCHINSKAS.
634 West 59th St.

S. WALLANT, 
2455 West 43rd Street 

MR. WOLF, • 
701 West Root Street

A. .NESIOSHN, 
2843 West 71st St.

BURNSIDE.—Kiek laiko at- • • }gal pp. Kuosaičiai surengė “su
grįžtu ves” jaunavedžiams p.p 
Onai Kousaičiutei ir Juliui Venc- 
kams, kurie apsivedė rugsėjo 
29 d. Jaunavedžių vestuvių puo
ta buvo iškilminga ir prie jos 
surengimo prisidėjo žymiai pp. 
Pavilionienė ir Barniškienė. 
P-s Venckus yra J. Budrike 
korporacijos darbininkas.

Į iškilmes jaunosios tėvai 
pakvietė daug svečių, kurie ne, 
paprastai smagiai praleido lai 
ką, tarp kito ko., išklausę p.
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RADIO PROGRAMAI:
Nedėldieniais 1:00 — 2:00 vai. W. C. F. L.
Ketvergais 7:30 — 8:30 vai. vakaro W. H. F. C.'

$1000 iki $5000 visi ant moderniš
kų nuosavybių gerose apielinkese 
vertų keletą sykių daugiau negu 

morgičiai.

Joseph Rymkus
STOCK YARDS 
MORTGAGECO.
Peoples Nat’l Bank Bldg., 

47th ir Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 0030.

PETER VANCIUNAS.
1800 Peoria St. 
TOMALUNAS,

1447 S. 49th Avė., Cicero, III. 
JOHN KOTT, 

7640 Węst 63rd St 
BILL’S TAVERN

3241 So. Halsted 
A. CHURAS.

3253 So. Halsted
J. RŪTA, 

3267 So. Halsted 
BRIDGEPORT TAVERN, 

3430 So. Halsted St.

St.

St.

St.

OAK LEAF TAVERN 
8428 So. Halsted St. 
A. CHERNAWSKAS, 
3204 So. Halsted St, 

RACHUNAS TAVERN 
3137 So. Halsted St.
MANIATIS BROS., 

3100 So. Halsted St. 
CHICAGO TAVERN, 
3101 S. Halsted St.

TRIO 'TAVERN 
8354 SO. Halsted St. 
WALLACE TAVERN, 
3800 So. Wallace St.

Garsaus F akiro Ben Ali {Antano Pilkausko}

Stebuklai Brighton Parke
Antradienį lapkričio 6 d., 7:30 v. vak.

St. Agnės Auditorium, 3916 Archer Avenuė
Įžanga 40c.

WEST SIDE
Ketvirtadienyj, lapkr. 8 d., Barausko svet. 2244 W. 23 PI

T0WN OF LAKE
Trečiadieny], lapkričio 7 d., Turner Hali, 46 ir Wood St

. ... ’ ' ’ < . . ■•> 1 • ... ..u:'- ■ ..J ' ■.•4./ ?

CIČEROJE

Penktadieny j, lapkričio 9 d., Liuosybės svet., 14 St. ir 49 C
Pradžia Visur 7:30 vakare. Įžanga 40 centu
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Published Daily Except Sunday by 
Thė Uthuanlan News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.06 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c
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ot Chicago, III. tinder the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
ŪL Telefonas Canal 8500.

Ufsakymo kainai
Chicagoje —• paštu:

Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams —.......
Vienam mėnesiui ______

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
'■ paštu: '

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ....------- $8.00
■ Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reilda siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Naujienos” Ir politika

Rytoj balsavimą diena. Visi žino, kad Chicago j e 
taip pat, kaip ir daugelyje kitą vietą, varžytinės eina 
tarpe dvieją didžiąją partiją — demokratą ir republi- 
koną. “Naujienos” nepritaria jiems nei vieniems, nei ki
tiems, nors jos pripažįsta, kad nacionalinė demokratą 
vadovybė šiandie yra daug geresnėse rankose, negu re- 
publikoną. Demokratą valdžia stengiasi bent aprūpinti 
maistu bedarbius ir bando pašalinti pikčiausias ydas 
pramonėje. Todėl butą negerai, jeigū kongremaną ir 
senatorių rinkimuose laimėtą republikonai.

Bet daug naudos negalima tikėtis ir iš demokratą. 
Jie gali laikinai pataisyti kai kuriuos dalykus, bet pa
stovios gerovės žmonėms jie irgi nesuteiks. Tam jie ne
turi nei drąsos, nei aiškaus programo. Nors kongresas, 
prezidento Roosevelto paklausęs, ir išleido keletą nau
dingą įstatymą, bet kai tik jiems pasipriešina didieji 
kapitalo majšai, tai valdžia ir netenka pasiryžimo juos 
vykinti.

Depresija, kuri jau nuo 1929 metą slegia kraštą, 
yra kapitalistiškos pelno sistemos vaisius. Bet demokra
tai nėra priešingi kapitalizmui. Jie nori tik jį padalinti 
ir “pajauninti”. Kodėl žmonės turėtą tuo pasitenkinti? 
Ar jiems nebūtą geriau visai pašiliųosuo'ti nuo kapita
listą jungo?! Tą jie galėtą pasiekti, išrinkdami į valdžią 
darbo žmonią, o ne kapitalistą atstovus.

Gaila, kad Amerikoje iki šiol nėra stiprios darbi
ninką partijos. Dauguma darbininką per rinkinius ati
duoda savo balsūs demokratams arba republikohanis. 
Kita darbininką dalis, kuri jau supranta, kad pastovios 
gerovės prie kapitalizmo nebus, dedasi prie kairesnių 
partiją. Bet ją yra kelios ir jos amžinai pešasi tarp 
savęs. Seniaus beveik visi kapitalizmo priešai remdavo 
socialistus, bet paskui atsirado komunistai, kurie pik
čiau kovoja prieš socialistus, negu prieš darbininką iš
naudotojus. Tokiu budu sąmoningesniąją darbininką 
jėgos, kurios ir pirma buvo menkos, susiskaldę ir pasi- 

. darė visai silpnos. . ,
Tai yra faktai, kuriuos žino visi. Kas šitokiose są

lygose daryti? “Naujienos” nuo pat pradžios savo gy
vavimo .stojo už socialistus, nors ir nebūdamos partijos 
organu. Jos stoja už socialistus ir dabar, nes jūs laiko 
ją programą teisingiausiu, bet jos negali smerkti visūs 
žmones, kurie laikosi kitokią nuomonių. “Naujienas” 
skaito tūkstančiai žmonią, kuriems socialistinės teori
jos mažai rupi arba kurie į politiką žiuri kitaip, negu 
dienraščio redaktorius. Jeigu kurie ją pritaria demo
kratams arba republikonams daugiau, negu socialis
tams, taį argi reikia juos už tai boikotuoti? Aplinkybės 
nustato žmonią nuomones labiau, negu prakalbos arba 
raštai. u.

Tų aplinkybių mes pakeisti negalime, todėl, kol jos 
tokios yra, kaip dabar, tenka dėti mažiau svarbos prak
tiškos politikos dalykams. Butą bergždžia žmonėms 
diktuoti, Už ką jie turi paduoti savo balsus, jeigu jie 
patys nėra nusistatę. O kurie turi savo nusistatymą, tą 
agitaciniai atsišaukimai nepakreipš į kitą pusę. Socia
listai^ žinoma, balsuos ūž Socialistą Partijos sąrašą, hę- 
jyaisydūmi, ar jie tuo kokią “praktišką rezultatą” pa
sieks, ar ne. O kuriems dėl vienos ar kitos priežasties; 
patinka kitos partijos, tai ją valia. “Naujienos” sū jaih 
dėl to nemano pyktis.

Amerikoniška politika mums pasidarys įdomi tik
tai tada, kada čia .susidės į nuosavą politinę organiza
ciją darbininką masės. Anksčiau ar vėliau jie paseks 
Anglijos darbininką pavyzdžiu. Tuomet atsidarys so
cialistams plati veikimo dirva, ir jie liausis riejęsi dėl 
abstrakčią klausimu, kurie gyvenime vistięk neturi reik
šmės. ■ ii'jil-JiilUMI

ŪIOESNlŠ NEGU

šeštadienį minėjome apie stambius t)Wo Partijos 
laimėjimus Britanijos miestų rinkimuose:, Bet Vėlesnės 
žinibš rodo, kad tie laiftfėjftnM buvo dar didesni. Abu
lijos ir Wales’o miestuose darbiečiai užkariavo 741 nau-

Didžiausią pasaulyje didmiestį, Londoną, socialis
tai pušnie į savo rankas jau pernai. Dabar jie tenai dar 
sustiprino savo atstovybę daugiau, kaip 200 naują at
stovą (mat, Loiidonas yra padalintas į keletą apskričių 
ir kiekviena ją turi savo tarybą). / .

Reikia čia dar pridurti, kad Anglijos darbiečiai tu
rėjo nepaprastą laimėjimą jau ir pernykščių metą rin
kimuose. Iš to matyt, kad socialistinis judėjimas tenai 
auga be paliovos, ir atrodo, kad tolyn vis smarkyn.

Kuo tai išaiškinti? Pirmutinė priežastis, be abejo
nes, yra darbininką nepasitenkinimas valdžios politika. 
Bet nepasitenkinimo neužtektą, jeigu darbininkai butą 
neorganizuoti. Senesniais laikais darbininkai Anglijoje 
buvo labiau išnaudojaihi ir turėjo įbažiaū teisią, negu 
šiandie. Dabar ją algas ir darbo valandas fabrikuose 
darbdaviai negali sauvaliskai keisti, nes darbininkai 
turi galingas unijas, kurios juos apgina. Bedarbiai gau
na pašalpą iš valdžios iždo.

Seniaus to nebuvo, tačiau Anglijos darbininkai bal
suodavo daugiausia už liberalus arba konservatorius, p 
ne Už socialistus. Socialistą organizacijos tenai buvo 
neskaitlingos ir skursdavo panašiai, kaip kad dabar 
Amerikoje. Dar prieš 20 ftietą Britanijos Darbo Parti
jos programas buvo Uesocialistiškas ir socialistai jos 
konvencijose ne ką daūgiau reikšdavo, kaip Amerikos 
Darbo Federacijos suvažiavimuose.

Bet kai būvo įsteigta Darbo Partija, nors ji pra
džioje ir nebuvo socialistiška, jau didelis žinksnis tapo 
padarytas priekyn. Darbininkai įstojo į savarankišką 
kelią politikoje. Toliaus jiems reikėjo tik įgyti daugiau 
apšvietos ir labiau sustiprinti savo organizaciją, ir jie 
pavirto jėga Britanijos valstybėje.

Ta jėga eina stipryn ir stipryn, nežiūrint į vadą 
klaidas ir kitokias kliūtis, šiandie jau spėjama, kad 
ateinančiuose parlamento rinkimuose Darbo Partija 
gali laimėti absoliučią daugumą. Tuomet galingiausia 
pasaulyje imperija patektą į organizuotą, socialistiškai 
protaujančią darbininkį rankas...

Kodėl Anierikos darbininkams neiti tuo pačiu ke
liu?

Apžvalga
ko Jie nori?.

Dėl ALTASS atskaitos
{Pacitavusi “Drąpgp” ąntilb- 

nus apie paskutinio - mėnesio 
ALTAŠS atskaitą, “Vipnybe” 
rašo, kad atskaita “toli gražu 
nėra pilna”. Girdi, nepaduota 
kiek už atskiras lėktuvo dalis 
mokėta ir po atskaita pasira
šąs tik vienas knygvedys, o ne 
visa finansų komisija.

Šitie priekaištai yra bereika
lingi, nepamatuoti ir vienpusiš
ki. Iš pačios atskaitos matyt, 
kad ji yra tik sutrauka įplau
kų ir išlaidų, perėjusių per ėeh- 
tro iždą, kitaip sakant, “fihan- 
cial statėmeht”. Toks “štėit-: 
mentas”’, aišku, Visai neturi 
tikslo dėtališkai paduoti, kiek 
kiekvienas daiktas kaštavo, ko
kia yra inventoriaus vertė ir 
t. t. šitiems dalykams smulkiai 
parodyti, kaip buvo pastebėta1 
prie paskelbtos atskaitds, yra 
febgiaiha meiiAė atskMta.

“Vienybė” rašo, kad finansų; 
komisija “turi peržiūrėti kny
gas ir patikrinti visas išmdkė-- 
jų (iŠnjfokėjimų) bilas”. Bet sū 
atskaita kaip tik ir buvo pa-5 
skelbta, kad tai yra dafoūiū 
Taigi ko tas Brooklyno laikraš
tis nori? ,,

Sekdama “Draugą”, “Vieny
bė” stebisi “milžiniškomis išlai
domis”, bet ji nekreipia dėme
sio į tai, iŠ ko tos išlaidos su
sidaro. J jas, pavyzdžiui, įeina 
įvairus parengimai, kaip tai: 
avĮačįjds dieiios, baliai ir t. t. 
Tokių išlaidų paduota $2,iŠ4.40, 
o tuo tarpu pajainų (įplaukų) 
iš parengimų gauta vien tik 
Chicagoje įT,lgO3; kitose ko-’ 
Idnijpsė $5,b5i.Ž8; viso $12,- 
737.21. Ar tai yra perdidelės 
išlaidos, palyginant su įplauko
mis? !>iii
v Pati “Vienybė” - rengia savo 
vakarus ir piknikus, todėl ji iš 
savo ^patyrihio gal^tų pasakyti, 
ar yra “milžiniškos” išlaidos, 
kada už du tūkstančiu išleistų 
pmigų grįžta dvylika tūkstan
čių. ir nematę “Vienybės” 
paržigimų atskaitų, spėjame, 
kad ji laikydavo labai sekmin-

ją vietą tarybose. Keliolikoje miestą jie dabar jau tu- gaiš tokius savo balius ir pik
rėš absoliučias dauginas. t nikus, kurte duodavo doleri pel

no ant dolerio išlaidų. O AL- 
TASS atskaita rodo, kad paren
gimais buvo uždirbta aht kiek-: 
vieno dolerio šeši doleriai!

Toliaus, išleista $1,222.94 
auksinėms ir sidabrinėms spil- 
kutėms. Tomis spilkutėmis bu
vo aprūpinami visų kolonijų ko-1 
mitetai. Daugelyje miestų ko
mitetai jas pardavinėjo, vietoj 
je įžangos, prie ūirportų, ren
giant aviacijos dienas (nės kai 
kuriose valstijose šventadieniais 
negalima įžangos imti). Centro 
valdyba jas davė kėiiiitetams 
dykai. Bė to, auksinės spilkū 
tės buvo dūbdiamos visiems AL- 
TASS nariaris. Nežiūrint to. 
už * spilkūtes dar atskirai įp
laukė $3,030.87;. Vadinasi, ir 
spilkutėmis buvo uždirbta kelis 
sykius daugiaūs, negu buvo jų 
plikimui išleisti.

• ' t*’- •'ll*

Sėdėkite tas parengimų iš
laidas ($Ž,184.40) ir spiltcudiiį 
Itaihą ($1,222,'94). ttaiisitė: 
$3,407.34. O visų “milžiniškų” 
išlaidų buvo $8;781.93. Pirmi
nę skaitlinę atėmus iš antrosios, 
paliks $5,374.59.

Į Šitą sumą.* įeina $1’22.17 
nuostolis dėl grįžusio čekio (ku
ris buvo gautas iŠ vienos kolo
nijos, ir buvo pirmiauš įtraiik-; 
tas į pajamas). Į ją įskaityta 
ir atlyginimas ($200) mecha
nikai. Ta suma, bė to, ūpmfe 
$l,60O.0iO, kaipo F. Vaitkau s są
skaita, ir atskaitoje paminėtą, 
kad šitiė piiiigūi buVo suvar
toti lelctuVo iiišt’fūi’nėlVtų 
inui ir kitokiėinš dalykabis. Di- 
dėshe dalis šitos $l,‘600 sūmčs 
tūrėtų eiti į inventoriaus ver
tę, kadangi lakūhaš pirko įvai
rius daiktus arba davė depozi- 
tūš pirkimahŪ). Tokiu "budu čih1 
susidaro apia pusantro tūkstan
čio dolerių, kurių negalimą pri- 
skaityti prie išlaidų sukėlimui 
kapitalo.

Ėėiškia, vietoje, $5,374.59, 
kaip pirmesniame paragrafe 
minėta, turėsime tik apie ko
kius $3,700 arba $3,800. Iš ši
tų pinigų Jaūies’ūi išmokėta 
$1,485.06 ir $464.00, arba kar
tu $1,049.66. Renda už l&<tų^ 
(kuris buvo vartojamas 
pereitą rudenį aviacijos die
nose) — $163.83. Viso ši
tiems reikalams išleista $2,-; 
112.39.

Atėmus ^'šltą šifūią iŠ Mš- 
' čiaiis paduotos išlaidų sumos, 
liks apie $1,6ŪQ,; Bet da ir šita

suma nebuvo visa išleista cent
ro išlaidoms, nes j ją įeina kai į 
kurie pirkimai,

žodžiu, tiesioginių centro iš
laidų galėjo būti apie pųsąhtro 
tūkstančio dolerių. Tikra skalt-j 
inė paaiškės iš melihėfi atsieki-! 
tds, kurioje fihansų komisija 
eetina išdėstyti įplaukas ir įš-! 
aidais į smulkesnes! grupes. Ėet 
mūsų tikslui pakaks ir šito 
trumpo analizo. Taigi ar bUvo 
“milžiniškos” ALTASS centro 
išlaidos ?

Šu kokiais penkiolika ŠilAtų 
dolerių ALTASS centras turė
jo per 11 mėnesių apmokėti, 
pašto ženklelius ir parčel pdst, 
telefonus ir telegramas; pirkti 
popierą ir konvertus laiškais; 
atlyginti už darbą stenografo- 
kai; užmokėti už spaudos dar
bus (ne tik Chicagai, bey ir 
kai kurių kitų kolonijų kdfni- 
tetams); padengti važinėjifrių 
išlaidas geležinkeliais ir aūto-, 
mobiliais, ir t. t. ALTASS val
dyba, kaip visi žino, susirašiūė-’ 
jo ne tik su daugybe kolodijų 
komitetų, bet ir su tūkstančiais, 
atskirų ŽmoiiiU Amerikoje ir 
įvairiose pasaulio dalyse; ji or
ganizavo skyrius, yede agitaci
ją, tarėsi su visokioms fir-[ 
moms. jeigu kas mano, kad to
kį didėlį dkrbą buvo galima at
likti su mėŽėsnėhis išlaidoms, 
tai būtų fddmu išgirsti bent 
vieną pavyzdį, kur itai buvo at
likta.

“Vienybe” tokių pavy^ŪŽių 
nenurodo. Ji ir atskaitos skait
linių nebando paanalizuoti, ji 
tik skubinasi sukelti t opiniją 
publikoje, kad AtTASS valdy-j 
ba išleidusi 4dąug” pinigų.

Baigiant, tenka pastebėti, 
kad prie ALTASS finansų tvart 

. kymo stovi ne vienas, bet kele
tas atsakbmingų asmenų, kurie 
visuomenės pasitikėjimo yra 
verti tikrai ne mažiau, kaip įn
ikai iš “Vienybės” arba “Drau
go”.

vydėjo jo sunkiam alsavimui. . čion netoli, prie vieškelio, 
Jis svajojo apie juodbruvę ^i- kur rūksta durnai. Ten yra jpa- 
gonelę, iuri ten toli, JfepHe teSr^ rhatulė
degančio, laužo, Žabaras. Taip smagu tenai,
niūniuodama, šoko. Jam rodis, Ten laisvė „t&įp aiškiai ryifasi 
cad josįps juodoį akys žiurėjo rodytis kaSdieniniUbs apsifėiš- 

jį ‘ig.,aat>ar. žvangč ąusyseJkimvidš musų gyyėhifhb. Palapi- 
auksiniais pinigais apsagstyti,.Ine man brangesnė, negu auksu 
jos karoliai, liemuo, kaip lauks- ir sidabru žėrinti turčių rūmai. 
Šios gyvatėlės, lankstėsi jo vaiž- Man saulė rodo laiką. Tėvo 
duotėj. čigonės basos kojos ne-, juodi antakiai tai kelia, tai Islo- 
bijo hūškp ’dygtių, IvaiVaspal- pina mano temperamentą, o 
viai ruožai sijdnd, taip stebėti- Į Žabaras — lygsvara mano iš- 
nąį tiko jos išvaizdai. Linksma, dykavimo ir sauvalės. O kaip 
lanksti, liepsnotais veidais, o smagu tenai, kur viskas taip 
žarijos taip ir ritos iš žaibuo- sava, priprasta, kur juodbėriai, 
jančių akių. Drąsi ji buvo, [besiganantis artimoj pievoj, 
linksma su visais, kas Kasttfkui taVsI kalbasi su tkvlm, d tos 
kartais ir netiko. [naktys, praleistos prie degan-

itM kiti ii kaip
ma tkrfe m šilįitd kilo fis H aį"e *e“Pribof« žvaigždyną, 

? t /j* tait> kiikStai žėrint} •tafhsiam
Nėra žodžių Išreikšti 

myl?J<V Širdis pajuto sty- L
* M dydžio debeįi, ku-

4 v.'. « ?.* •. " ‘ y/ .y* ’me tai susitikdami, thi atsiskir-dnekiantis ir grojantis tik jam , . . .. / . x._ .® /j , , • darni — ugdo tiek minčių, ku-vienam, vienų yienkm., Jis įą U - tyčios niėsėeha ten už de- 
pamylėjo, kaip tiktai ją pinhą • .... - *
7 / i k x i l besu ir Rup jautriai erzina su-kartą pamate vežant A ^s.

’ Sėcii ir gi{ tik'fai vėpsai, bet 
jėikū khš nors kfepri, trakšt 
kr yiapt, kaip jau atgyji, apsi
dairai. aplinkui ir vėl tyla ir 
dar stebėtinai raminanti t#a, 
kurią kart-kartėmįs pertraėkia

buvo ne a _
mylėjo, kaip širdis pajuto sty

ris .

KAS YRA SPULKOS?■ -111 > 5 ’lL
. Rytoj “Naujienose” bus pra

dėta dėti eilė įdomių straipsiūų 
apie Spulkas arba Statymo fr 
Skolinimo (BuildiįVg
and L6an Aššocihtiinis). Jų fe 
torius yra AdV. KAzįs Gūįisį 
lietuvių . spiilkų šusiviehijftito 
Vrežldėntas Blihdis valstijoje. .

Tuose straipsniuose K. G ilgis 
aprašo, kaip spulkoš a 
nūįieŠIa jį įšferi54, 
kią tiautią jos teikia žinonėins, 
r išaiškifaia įvairi^ įstatyta 

apię spūifeš. Tokio nuodugnkiiŠ 
paaiškinimo apie . spulkąs dar 
iki šiol nebuvo lietuvių kalboje 
duota.

Todėl ^caitytipjai yrii kviečia
mi nepraleisti nė vieno straips
nio. Pirmas tįlpį ftaifr minėj^- 
nw, rytol. i
mesį ypač špulkų narių.

Rašo S. žiftufdžiftak

čigonėlė
JaUhaS liaštųkab sėdė j o ft* 

siurėio į besileidžiančią už ne- 
šutynį kriiviną Va’sfeŠ saulu
tę. Dangus raudonavę vakanią- 
se, tarytum, gaisro šmife 
kur nors vyravo tolimuose, kai-; 
muose. Vyrai dalgius užsidėję 
ant pečių, dainuodami, slinko 
prie namą. Meilinos, apsirai
šioję ryšiais, tr&ukė sutartinai: 
“Eisim seselės namo...” Pieme
nėlis, apdegus saule, ginė ife 
menę. Miglos krito ant tdli'moM 
pievos, gi žiVg^iįi čirške fe 
liUojančiūOse žirįfešė Tr kūi’ 
tai toli jau zirzgė, verkė, ny
ko ir mirė įvairių vabzdžių, bal
sai. Visur i-eiškėsi, kad Wi yi- 
saros vakaras.

KisMkas atsiduso giliai. Pa
žvelgė daY kartą apn'nKui ir 
vėl atsiduso.{Prirėmė prieš 
langą ant rankos! ir svajojo. Jo 
mintys viena kita vijo, pinda- 
tfibs jyairiVš liSmfts, ū paskiau 
pięše t® viehokį’, tąi kitokį pa-, 
veikslo tulmį. \ Nieks negrėj 6 
įspėti) kas su juo. Nieks nepa-/ V''/- .' ’į. ’

mo. Jos gyvos akys susidūrė su 
jo akimis.

Jfe ilgai žiūrėjo viens } kitą. 
Tylėjo abudu, kaip žemė. Tik 
keturios akys kalbėjosi. Džiau
gėsi sielos, o galvoje traškėjo, kart-kartėmu pertrauk
kaip tos yelaipds~ kįHShkštėjd^ni Jūd&ėriai... » 
ždėjdsi hpįe Įatmystės stebint- 
lingus 5aūsriūfe, kuHė ^irtė Virė,

sutartinai styroja, lyg bu- Uą lakelį jkuįwįkūM6* ^p-jgusĮj palapinės. ČiiMe- 
linkui pafėngvš W kiškas, ŠiksŪdsphrnio, ar bi ko
tai tratėjo krintanti šakelė, tai kij5 )ęrep^teičjimaS taip giYdi- 
viens, tai kitas paukštelis su- mis br'ailgihimoj tyloj, 
čiulbėjo. Jų širdys taip Map-Į _XleiL tu, mano mieląsis, 

-aip i^vfearė, taip 
1? veįb zodžm. Rau- aštuntą Valandą,
do veidai, •dažomi pergreito šir- Bįje> pasakyk koks tavo šir
dies mušimo. Matomai, kraujo dag? _ užklausS jj.
ląsteles stabteldavo veide, kadi ” ‘ 2”- 
pasitlžiaugūš skaitveide čigonė
le.Toks sūkitikimąs pasitaikei —
vienį šykj,_ ięuirį bedėjo 
tukąš įjanliršti niėlrados. Nore- — Kas tuk-, lu gražus, įdorhus 
jo jisai ką tai užklausti, 
negaUN. »es kokis fei kamuo- °^eWo°^
lyfe\ tartum- au.sjno KJ na... Kastųk, tik. nepanMk

ir srovėjo, kaip | atefti ant'vieškelio, kaip aš rhi- 
stabas... G&Iįf §ale įsidrąsino. ngjaU) pasirodyk einant įlro 
sukaupė sąva^ Sj>ekas ir tarė: 1 

—Gražuolė, dfėvafte, pasa
kyk, iš fer /tujatsiradai? Kas 
pagimdė tavo ūgnies akis, puoš
nią krūtinę, lankstų kūną, lau- 
dpntiWuš,ye^p.^ fcyvą, 
uždegtą temperamentą? Dau
geli^ mei^geifį m^č^ą fr 
pažinau, bet nei viena hūūrej 
nęuždegė savu skaisčiu velfe 
kįaip tu. fį jfeiaivės įvajlfe-, 
skalvių žiedų urna!... Koks ta- 
vd vardas?

—itrėčė, — rhtėjial afcsi&Č či-

rį 1 miską^ matai stebuklingą 
ygmę medžių virautiių, kurios

—įcAsiAs, — atsakė jisai.
, —Toks gražus vardas, — įp 

stydąma aksomine rankyte K 
‘stbko ranka basakojo K

o- 
a-

usino gerklę. Ke-

| meilūs, kaip ihi^ko phūkštėtis!
dįe-

gonelė.
Lupos, tartum gabaus skulp

toriaus butų nulipdytos, o bal
sas 'taip ilgai skambės Kak tuko 
ai&įj$e. Ji ^bkfiiejo nŪd AiėVid 
k&fe prie tai 
kandus, kokietiškąi Žiurėjo, į jj. 
Viena rabka fsftfeus, ’kriAfūį 
raudona į.Vidėirtgėfeftitt,
per kurią taip kiškiai fhatčs 
šsivingia’yę puošnios krutinės 

fcobfdral. liemuo, kaip pas gul-> 
belę, kas taip gfažfffd kartu sūi 
judėjimais bendrą spalvų su-, 
jungimą. ... !

Kastukas šavd fnūčę fšūidė 
rankošfe, gal iš pertdrtio sma
gumo, o gal is nedrąsos. Tik-: 
1$ w atsjti-i
ko. Mis dar nieką nebuvo my
lėjęs. Raumeningas, poaukštis. 
o gyvenimas jame tarytuSį 
te ūžė, kaip audringa , 
Garbiniuoti jojo plaukai ir

musų palapines ir pasuk į h^š- 
ką tuo pačiu vieškeliu, kurifee 
mes šWtikŪme. Aš tave pify- 
sfi. Nep&ihelūok, mario ange- 
dic !.. .. ,'lt ,... ... ,

Bekalbant, šoko ji susyk prie 
apfemhd karklą rimkutė- 

fe g :
—Myliu tave, Kas tuk, taip 

kaliai, kaip nieką *pasaųlyj, — 
Ir lūpos ūbiej į susiliko &ru- 
Čiai į ilgą pasibučiavimą...

Nejučiomis ji dingo artintos 
krūmuos, kūstukūs norėjo daug 
ką pasakyti, bet, deja, nesuko-, 
5 d. Užsidėjo kepurę ir nu vada
vo pamaži namo, svajodamas 
iįi^ J^ykį, gilias, Jūodaš akis, 
fiidktf&s krytis ir vfeš feigohė- 

i^yiizdį.. ; I
Ątęjo naktis. Juoda patamsių 

gfeia tšfp atidžiai apglėbi ^vi
są kiife, b nŪŠkas atrodė, kaip 
kokis Jūdd&s 'milžinaŠ, tykojin- 
tis praryti jį. Pasirodė dadgiš- 
kds ’i&Wfi'rės švlekoš, n tkĮpe 
fĮją fr Sį$fentis mėnulis. Kt- 
stgtriė Kastttkas, akis įsmegęs 
į Ateitą tašką, galvodamas apie 
ry’t dieną. Net hhkties tafey- 
bią galybės spartiai neužmigdė 
Td. ' .. , . V.......... .

Ryto metą atsikėlė) apsipnu- 
sęs sukinėjosi apie kampui 

anas atitartos valahdos. 
iŠ khimd tūo $£čfu keliu, 

įfcisejo dhŽhai
ioti ir ^irio'iha,

klfe jTaėjo či- 
palA'pi'ites ir bėsikurėnkn- 

Kfe Mi f^irbdė įirie

1 r' »
v*

šaulį apversti auKsiyn Kojom 
Jaunuti^ alolšš . stybsojo 
sėj, kas priminė, kad jam w- 
daugiau 19 metų. «
J-s^Ui išrinktoji, — pM^j feįfr, 

sau. 4;
? Prisfartind, padavė rapį B 

ilgai ją spaudi, nes jautį 
iš jos kūno tekėjo sriauni 
tros srovė, tokia karšta^ 
ginanti ir galinga. Akys į 
jo ir norėjo vienos kitS^ fe! 
čhioti.; v ,

~ltur gyveni, llfeče?
klausė Kastukas.

ui

I

y-

hkėliu miš- 
vkkar silsi-

Pardavėjas lai-

vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei. .



apart tam tikslui skiriamos po

AKORDIONĄI
" ACCORDIONSštampe parbaigia karšta prieš*

susirasti

jums reikia

Lakę, 4559 S.Hermitage ay„ Boul:.10Į70

Garsinkite “N-uose

AR JUS NORIT
kad bankuose jūsų pinigai daugiau nebepra

pultų

kad gautumėt paskolų savo namams

kad butų panaikintas vaikų dalbas

kad butų numažintos taksos

kad valdžia mažiau kainuotų,

eitų visieips geręvė,

TAI BALSUOKITE
pilną demokratų

partijos sąrašą INGALIOJIMAI 
•WĘR QF ATIORNI

Rinkimuose Lapkričio 6
ies Sukaktuvės

ant mažojo bplotp.

t#kw ir nereikės daugiau įąl$H pžijptį ąpt puospvylpų

Giminės,•tina

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naų 
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata

STOGAI 
ROOFING

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

UŽEIGOS 
TAVERNS

RADIOS
RADIO ‘

RAKANDŲ Išdirbėjai 
Fumiture Manufacturers

ANGLIS 
COAL

KNYGOS 
BOOKS ’

PETRONĖLĖ KAUPIENĖ 
po tęvais Biidvidąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu
• . ava !<■ /-* _ .1'. . • k-L A

sulaukus pusės ąm-

, uąme jiuJiudiipe 
ozapa ir Atitaria, 1 

Pną, ? s.

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bridgeporte, 750 Wešt 35 Street.

SIUSKIT. H LR
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

LAIVAKORTES 
STEAMSHIP TICKETS

ATVIRUTES, programos, plaka- 
as, laikraŠ- 
atspausdins 
Canal'8500

tsisveikmima 
le liekame.

po tėvais Budvidaitė

lapkričio 2 diena, 8 vai. ryto
M’ ’ ‘

Kražių parapijoj, Kauno apPaliko ---- —ii—n
2 sūrių

DUONKEPIAI 
baęĘRies '

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
Ir Cigaretei, 1728 So. Halsted Si

iras — 2 svarai 25c. 
į kitur, pridėkite 8c. 
tams. Pinigus pa

siųsti štampo  mis. Gausite Nau- 
1739 So. Halsted Street,

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

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažauojat visuomet užsukit pas 
prns. Moparch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.‘
J. DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui, 3816 W. 55 St., Chicago. III.

Ar jūsų stogas reikalauja patai-

109 pataisyti.’ Mes 
sokj " blėkorystės

3216 So, Halsted Street.
Tel. VlCtory 4965.

TON Y THE CLĖANER 
Seniausias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojus Brfghton parke. 
Taiso, prosija ir tt.

2555 W. 43 St Tel. Ląfayette 1310

Balsuokite “YES” už $3O,000,Q0Q paskolą bpftąrr 

bių šelpimui, neą tie pjpjgai bus tądą paimti iš gazolino

Skaitlingai minia dalyvavo ju 
biljęjiniame koųfęrte St. Ag 
nes auditorijoj

Sp prjpra$tafc tvirtinimais, 
kad “Visi musų kandidatai lai
mės” ir su paskutiniais ata- 
kais prj.e$ yięns kitą, rępubli- 
kęnai ir demokratai šiandien 
baigia priešrinkiminę kampani

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kuriąs skalbiasi 
Naujienose.

Rytoj chicagiečiai ei 
na balsuoti

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė I Ljėtovą ’daū'g 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčja 
be jokios pertraukos. Savo' giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, 

1739 S. Halsted St., CĮiicago, III.

Dirbtuvės bankroto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagdj rakan
dams, nauji parlor,, bedroom. ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais Ir nedaliomis 6224 S. 
Ashland Avė,-------------------- -- -----

RAŠOMA POPIERA 
WRITING PAPER

SfltĘETMĘTAL 
“ HENRY MILLER 
2041 Canalport Ąve, Cąnąl 3695,

apie mokesčius, “IJooverio 
gęrląijcį”, ątžagąreivišfcųmą, 
etę., atakavo republikonus. Re- 
pųblikonai-gi daug lengvesne 
artilerija puolę demokratus su 
laidymų Jungtinių Valstijų kon
stitucijos, korupcija, gęuobo- 
niškumu, etę. ‘Bet tęs repub- 
likonų atakos, observatorių nuo
mone, nebuvo labai įspūdingos 
įr visi žinoyai rytoj Įepkią de
mokratų pergaĮės.

UŽ ką balsuojama

Rytojaus rinkimuose bus bal
suojama už kandidatus į seka
mas valdviętęs: State Trea- 
surer; Superintepdent of Pub
lic Instručtion; atstpvųs Kon
grese ; apskričio Treasurer; 
Čpupty Ciėrk; Čounty Judge;

to prašo Lietuvos žmonėsir 
6® patena Lietuvosbanl®

FRANK’S AUTp SHOP, 4464 $o 
Wentwdfth, ’ Boulėvard * 4081

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek k 
taipgi darome 
darbą.

Bus renkami kandidatai į apskričio ir vala 
tijos urėdus ir kongresą ■*

Dabar abi partijos kamanda- 
voja sąyo jėgas rytojaus. rin- 
k imam s, paskutiniais žodžiais 
per radio, sajėse, per plakatus 
ir laikrąščius atšjČaųkia j bal
suotojus ir PQ to nekantriai 
lauks ką baliotų dėžės pasakys.

Rinkimų kampanija buvo 
ypatingai smarki. Sunkioji 
amunicija bųyo demokratų pu
sėje, kuri smarkiais šūviais

Sėkmingas Ch. Liet 
Choro “Pirmyn” 

jubiliejus

TABAKO Krautuvės 
TOBACCO STORES f ' ’

KRAUSTYMAS
• MOVJNG

Sheriff; Judge pf Probąte 
Court; CJerk of Probate Court; 
Čounty ^uperiptendent of 
Schools; Člerk of Griminal 
CouTt; Čounty Assessor; (2) 
Members of Board of Appeals; 
Sanitary District Trustees, 
Fresident of Coiinty Commis- 
sioners; Coųpty Commissioners 
(15); Municipal Court Judges 
(12—šešių metų terminui). 
Toks yra Cook apskričio ba- 
liotas.

Be to, ant balioto balsuotojai 
turės pasisakyti vienaip ar ki
taip dėl išleidimo $30,000,000 
bonų bedarbių šelpimui ir ki
tais klausimais.

Vakar sėkmingu koncertu er
dvioje St. Agnds auditorijoje, 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir 
myn” atšventė savo 25 metų 
jubiliejų.

Pats koncerto programas bu 
vo įvairus ir gerai išpildytas 
papg sentimęnto susilaukė 
“veteranų choras”, sudarytas iš 
tų pačių dainininkų, kurje cho
re dftįnavo dar prieš 25 metus. 
Kiti prpgramo numeriai irgi 
buvo gerai išpildyti ir publi • 
kai pilnai patikę.

Publikos kjuvo pilųa erdvi 
ąuditorjja.

(Plačiau apip šį jubiliejinį 
koncertą bus kitą dieną).

MODERN MILLWORK & BLOG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing i? 
Asbestos — Sjding ir Virtuvių Šėpos,

MOKYKLOS 
SCHOOLS

Gera rašoma poptera parduodama 
leikalaudamj iš 

jersluntimo kaši 
Hte C _.- 
jienų ofise 
Chicago, III.

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 Įmokė 
rakandai $57.50; nauji .parlor setą 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara Va- 
karais. 253 W, 63 St- '

DEL RINKTINIŲ GRABU 
KREfPKITfiS PAS 

tiamilton Casket Cp., 
Ine.

4235-59 S. Western BĮvd 
CHICAGO, ILL.

TeL Lafąyėtt, 2565-6-7-S

Qi)« Gal-* 
____ j _ ,^ 5* 2 bro* 
liu Aniaria" ir Juozapa Mažri
mus ir 2 švogeritis Frąpa Gal- 
rus ir Joną Klimą, 2 marčias 
Oria ir Jūžėfą it‘ 1 žentą Gil
bertą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4438 Šo. Hetrriitagė ‘ Avė.

Laidotuvės iyyks lapkričio 6 
diėna, 8 vai. Vyto iš' itaipiu i 
Šv. Kryžiaus parapijos bažhy- 
čia. kuHęje atsibus gedulipgos 
pamaldūs už vėlionės sielą,' <j 
iš tęn bus nulydėta i šv. Kai 
zimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Raubie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti Jai' paskutipi patarnaVi- 
ipa i;

Nu 
Sūnūs, Duktė ir Visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefd- 
nąą Yą$s 1741. ■ '

tuš, biznio korteles, Įmygi
Čius jupis geriausia i

NAUJIENŲ SPAUSTUVfi
1739 So. Halsted St. C_1

ALFONSO ZI KO
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 5 d. 1931 m., sulaukęs 

5^ metų amžiaus, gimęs Chicago, III. '
Paliko dideliame nuliūdime motipą Sofiją jr patevi Ąntapą 

Balchunus, broli Richardą if daugiąus gimimų it draugų. 1
Liucinai atminčiai musų brarigaūš sūnelio Alfonso Žuko nors 

jau tris metai praėjo, bet musų širdyse ąsį neųžmiyštas.* Mes 
kaip motina ir patėvis ir po šiai dienai apgailestaujame Tavęs.

'5’eĮ^me^ — *^S be ateihariL'

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimus vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

Cicero balsuos prijungimo 
kląusimu

Įvairus miesteliai ir 
Cook apskrityje turės 
kyti įvairiais lokaliais 
mąis, pąv., Cfcepečiai

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

APEX IRON & METAL CO.

kaimai 
pasisa- 
klaufsi- 
balsuos 

ar miestelį prijungti prie Chi
cagos ar ne.

Rinkimų taryba Chicagojo 
sako, kad dės pastangas rinki
mus padaryti kuo tvarkingiau- 
siais ir tam tikslui išdavė pa^ 
liudijimus 7,000 prižiūrėtojų.

PETRONĖLĖ JAKIENĖ 
po tėvais Bernotaitė

Persiskyrė'' su šiuo pasauliu 
lapkričio 4 diena, 12:10 valan
da ryte 1934 m., gimus Tau
ragei ap., Šilalės parrip.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliundime 

tris dukteris Oną, Sophid ir 
Jadvygą, du sunu Aleksandrą 
įr Prapciškų, dvi martes Gol- 
die ir Katherine ir 5 anūkus 
ir giminės, p Lietuvpj broli 
Petrą.

Kūnas pašarvotas randasi 
8930 Hoūstort A ve., Sq. Chi
cago, III. Tel. Commodore 
0431; ’ '

Laidotuves iyyks ketvirtadie
ni lapkričio 8 diėna, 8 vai. ry
te iš' namų i šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
būk gedulingoj pamaldos ųž ve
lionės šiėląJ 6 iš ten bus nu
lydėta i šv- Kazimiero kapines.

Visi a. ^a.; Petrdnėlės Jakie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidėtuvėse‘'iri su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę” liekame,' 
pukterys. Sunai, Marčios, 
ĄripkriL ir Giltinės.

Laidotuvėse patarrtauja gra- 
boriųs J, F- Eudeikis, Telefo
nas Yatdg 1741.'

ALFABETO
Sis skyrius yra Vedamas tikslu pagelsti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gty.

■ Kambariai $1 ir augščiau.' 
WM. E. McCOY, savininkas

ei. Wabash 2280,________ Chicago.

VYRU RŪBAI 
MENS FŲRNISHINGS

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

TVARKOJE *

ĄUGŠČIAUSIAS cash kainas mokė
sime ui senus radios arba priimsi
me senus radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite• į

Cicero 1329.

J. BUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir Service.' šauk Boulėvard 8167. 

[ spaudos darbai

Žmonės dabar vartoja naują dalyką 
narhų apšildymui, kas pate savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau n&- 
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 $. Wentwortl| Avė.

' Tel. Yards 0300._______

AUTŲ TAISYMAS 
AUTO REPAIRS

120 balsų chromatiški akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

JOS F. BUDRIK, Ine.
_______3417 S. Halsted St._______

APTIĘKOS
DRUG STORES

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.

Tiesiai iš mainų:
Nu t coal 5.06 Lųmp coal 5.57
Mirte Rūn 6.00 Screenings 4.04 

Pristato nemažiąu kaip 4 tonus.
Wm. Jąrsombeck, Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indianą Lump 
$7.63; Blapk Band Lump $9.50.

Pirkite geriausj angį} pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

STORAGE RAKANDU BĄRGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$300 kaurai •••••••••••••••••••••••••••••••• $85.00 
Parlor, miegkambario ar yal- 
gdmojo krimb., rakandai .... $30.00 
- ^wrapp“^o^*“’>1- 
_____ 57<g Sd. Ashland Avė._____

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison! St. TeL MdWoel7iq 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

ABERDEEN OUTLET CO.
Perkam įr parduodam. 4 kamb. 
$89.50, $5 i mokėt, 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelrii. 1106-08 W. 63 St. 
'________Wei|tworth 5784________

WM. W. CHRISTIANSEN 
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garaųtuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygos. 232 W. 03 St. Tel, 

Wentworth 3800. '........................

PINIGŲ SIUNTIMAS 
FOREIGN EKCRANGE

DIDELIS DIRBTUVĖS STAKAS.
Speciąllis išpardavimas tiesiog iš 
dirbtuvės. Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 ir augš. 
Darbas garantuotas.
FELĮX KLIMAS ir JOE KAZIK, 

savininkai.
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė., Lafayette 3516

RADIO taisymas
RADIO SERVICE '

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMpER & MILLAVORK

J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114 
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kapa: nuo skausmo. 301 W. 47 St. 
Boul. 1669.

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand), Amerikos Lietu
viu Mokykla, 8106 S. Halsted' St., 
Chicago, III.

NAMŲ TAISYMAS
« BUILDING REPAIRS

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY 
4466 S. WeRs St. Boulėvard 5149

GROSERNfiS 
G^OCERIES

UNITED FOOD STORES 
2$$ W. 47th St.

Gerįausi grosteriai, žemiausios kainos 
ChicUgoje. Visuomet viškaš šviežia. 
J. C. Ahdrews vedėjas.

PAUL LEASES, vyrų rūbų krauta 
vė, 3427 South Halsted Street.

ŽAISLŲ OLSELIg 
NOnpjįTŠ VVHOLESALE

UNITEP NOTION SUPPLY Co. mo

barzdaskučiai
BARBER SKOPS

MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212’ V. 4? St, Boul. 6943.

SQUARE DEAL MEAT MARK ET, 
1 kl. mėsą, 4301 Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI
BAfeS AND TABLES

TIESIAI Iš DIRBTUVES PIGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. ' Pirkite tiesiai iš dirbtuvės bę 
perkupčjų, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje;
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

3012-14 Archer Ayęnue
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Pilnos entuziazmo, 
ūpo LSS. sureng

tos prakalbos
Įdomiai kalbėjo A. Kundrotas, 

A. Montvidas ir partijos at- 
s to; sis J. Meade; eiles sakė 
P. Dubickas.

Praėjusio ketvirtadienio va
kare, lapkričio 1 d., Lietuvių 
Auditorijoj teko išklausyti se
noviškų socialistiškų prakalbų, 
kurias surengė LSS Chicagos 
centrale, kuopa.

Ir tikrųjų tai buvo tikros 
“old taimiškos” prakalbos, ko
kias tekdavo girdėti prieš 20 
metų. Kalbėtojai buvo net ke
turi ir visi savo užduoties ve
teranai,

Pasižymėjęs siuvėjų streike
Pirmas kalbėjo A. Kundro

tas, kurj kaipo kalbėtojų teko 
pažinti 1910 metais didžiajame 
Chicagos siuvėjų streike. Jis 
tuomet daugiausiai kalbėdavo 
rusiškai streikieriams ir visų 
buvo mylimas. z

Antras kalbėjo daktaras A. 
Morrtvidas, kurį pirmu kartu 
teko girdėti, rodosi, 1911 me
tais, tuomet visų žinomą kaipo 
Antanovą. Šią jo prakalbų gali
ma prilyginti prie tuomlaikinių, 
nes buvo, labai pilna entuziaz
mo, energijos, nuoseklumo ir 
su tikslu, kad apšviesti, kad su
pažindinti klausytojus su pa
matiniais socializmo principais.

30 metų atgal išmoko ir dar 
atsimena

Na, o “old taimeris“ Pijus 
Dubickas pasakė prakalbą eilė
mis, kitaip sakant, padeklama
vo poemą, kurių sakosi išmokęs 
30 metų atgal, ir tai ne bet ko
kią, bet penkių sieksnių ilgio ir 
pilną jausmo ir revoliucijonin- 
gumo. Pas 'P. Dubicką, nors 
jau ir pasenėjęs, energijos dar

netrūksta, ir ką jis nedaro, tai 
dr-ro’iš gilumos širdies. Norė
tųsi dar kartą kur nors jį iš
girsti' eiliuojant.

Ant galo kalbėjo atstovas 
nuo Socialistų Partijos George 
Mead angliškai, socialistų kan
didatas į legislaturos atstovus 
nuo 13 distrikto.

Bailus “kritikas“
Tvarkos vedėjui pareiškus, 

kad prakalbos užsibaigė, kam
pe sėdėjęs jaunas vaikiniukas 
pašokęs ir sušuko, kad, esą, 
“dar ne!” Paklaustas ko dar 
trūksta, jis pareiškė norįs kri
tikuoti “Naujienų“ skelbimus. 
Jam paaiškino, kad šios prakal
bos neturi nieko bendro su 
“Naujienose“ telpančiais skelbi
mais. Tuomet jis norėjęs sukri
tikuoti daktarų Montvidą, bet 
tur būt jo nusigąsta ir pranyk
sta iš svetainės.

Publika nusijuokė iš jojo ske- 
rečiojimosi ir išsiskirstė, vienok 
musų bolševikuojantis karštako
šis pasigavo nors. vieną pilietį 
ir pumpavo jam “vilnietiškų 
apšvietų” net sekdamas iki 33 
gatvės.

Tokiems vyrukams, matyt, 
drąsa viską atstoja. —Senis.

vinall, George Albright — Trus- 
tees for the University of Illi
nois — Illinois universiteto glo
bojai.

Harold O. Eatcher, Arthur 
McDovvell — kandidatai j kon
gresą.

L. Aiditch — kandidatas į 
legislaturos senatą nuo 45-to 
senatorialio distrikto.

N. Davenport — kandidatas 
į legislaturos atstovų butą nuo 
45-to senat. distrikto.

Joseph Burda — kandidatus 
į legislaturos senatą nuo 13;to 
senatorialio distrikto.

George Meade — kandidatas 
į legislaturos atstovų butą nuo 
1.3-to senat. distrikto. ,

‘Niekas nevažiuos 
8,000 mylių, kad jam 
drožtų per veidą...”
Samuel Insull gudriai paaiškina 

kodėl nenorėjo sugrįžti Chi- 
cagon iš Europos

NAUJIENOJ, Chicago, III.
rodo “žmogiškri pė&um“, kuris.naitis p. A. A. Dobbs-Dubicko, 
iš- burnos einančių liepsnų ši | jauno lietuvių advokato ir ener- 
1 urnoj iškepa kiaušinį; vėliau gingo ALTASS darbuotojo ir
pasirodo, kad nejaučiu ir jokio 
skausmo, pervirdamas kūnų su 
viela, prisėdamas prie jo gu- 
zikų, etc. Pagaliau, jį prikala 
prie kryžiaus—-ir tiems, kurie 
netiki, jis parodys vinių kiau
rai pervertas rankas.

valdybos nario. —C.

Important meeting 
of IMPS tomorrow 

night

rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasienus, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3180 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St.

Pifinadienis, lapkr. 5, 1934
Laiko susirinkimus 'po pirmo kas 

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

Socialistų partijos 
kandidatai ryto
jaus rinkiniuose

Stato eilę kandidatų į valstiji- 
nes vietas; tikietas bus b.a- 
liote.

Nors socialistų partijai nebu
vo leista uždėti ant balioto kan
didatus į įvairias Cook apskri
čio valdvietes, bet ji turi kan
didatus į valstijinius urėdus.

Visi kandidatai į valstijos 
urėdus bus ant balioto ir juos 
bus galima rasti paskutinėje ba
lioto rubrikoje. Kandidatai yra:

Morris Franklin — State 
Treasurer — valstijos iždinin
kas.

Florence C. Hanson — Super- 
inlendent of Public Instruc- 
tion — švietimo superintenden
te.

John E. Hanson, Andrew Ju-

Balsuokite už

Aldermaną JohnToman
Kandidatas į Šerifus

Kandidatu į šerifus demokratų partija pastatė labai 
sąžiningų, darbštų ir gabų žmogų asmenyje aldermano 
Jono Tomano.

Aid. Jonas Toman yra čechų kilmės. Jis buvo al- 
dermanu iš 23 wardo nuo 1912 metų iki šiol, ir tarnavo 
savo žmonėms su didžiausiu atsidavimu. Jis buvo pir
mininku daugelio Chicagos miesto komisijų. Jo viešas 
darbavimasis per 22 metu yra švarus ir rodo jo nepri
klausomybę nuo visokių blėdingų įtakų. Jis bus pui
kus šerifas.

BALSUOKIT UŽ

Clayton F. Smith
Per dvidešimti paskutiniųjų 

metu Clayton F. Smith užėmė 
daugelį augštų vietų, kuriose jis 
valdė milijonus dolerių visuome
nės pinigų. Niekas negai rasti, 
kad jis kur nors butų buvęs ne
teisingu. Politikoje jis pradėjo 
darbuotis 1900 metais. 1911 me
tais majoras Carter H. Harrison 
paskyrė ji vietinių pagerinimų 
tarybos vįce-pirmininku. Vėliaus 
jis buvo pavieto ligoninės vedėju. 
1917 metais jis buvo išrinktas 
Chicagos miesto iždininku, ir visi 
laikraščiai Ji gyrė už jo sąžinin
ga darbą.

1919 metais js buvo išrinktas 
aldermanu. 1928 metais jis bu
vo išrinktas pavieto rekorderiu, o 
1932 metais žmonės ji ir vėl iš
rinko i ta pačia vietr.

Dabar jis yra demokratų par
tijos kandidatu i Cook pavieto 
komisijonierius ir prezidentus. 
Žinant kaip Chicagos žmonės ji 
vertina ir gerbia, galima ji iš-
anksto sveikinti su išrinkimu. CLAYTON F. SMITH

Jau per šešias savaites nagri
nėjama J. V. valdžios byla prieš 
•Satnu'el Insultų, nupuolusį Ch?- 
cagos visuomenės aptarnavimo 
įmonių imperatorių, dar tebe
sitęsia ir negreit pasibaigs.

Apskustųjų, Samuel Insullo 
ir 16 kitų, advokatai tvirtina, 
kad byla dar užtrukus apie 
dvi-tris savaites.

Federalė valdžia kaltina Sa
muel Insulla ir sėbrus naudo
jimui pašto apgaudinėjimui 
žmonių, parduodant jiems savo 
korporacijų vertybes.

šeštadienį Insullas. praleido 
trečių dieną liiAlininkD kėdėje. 
Iš jo liudijimų paaiškėjo, kad 
Insulas gaudavo apie $500,000 
algos į metus, neskaitant kita 
tiek metinių įplaukų dividen
dais iš įvairių kompanijų.

Paaiškėjo, kad Insulla ben
drovių knygos buvo visaip 
klastuojamos, kad paslėpti de
ficitus, išvengti mokesčių ir iš
pusti korporacijų turf^'.

šeštadienį Insullo liudijimai 
buvo įdomiausi. Federalio pro
kuroro Leslie E. Salter klausia
mas, kodėl nesugrįžo iš Grai
kijos, kai sužinojo, kad jis yra 
apkaltintas, S. Insullas gudria: 
atsakė, kad “Jeigu kas žmogui 
duoda per veidą, tai jis nesi- 
sikubina važiuoti 8,000 mylių, 
kad jam drožtų per,veidą ant
ru kartu.“

Kvočiamas apie subankruta
vusios Middle West Utilities 
Corporation įtartinai atrodan
čias finansines tranzakcijas, In
sullas atkirto, kad “jis yra 
pinigų darymo biznyje ir todėl 
pinigus ir darė“. Toliau, klau
siamas apie kitų subankrutavu
sių bendrovę Corporation Secu- 
rities Company, Insullas pareiš
kė, kad jis dairė, kas jo nuo
mone buvo teisinga.

I

Ben Ali su dideliu pa
sisekimu gastro
liuoja po Chicago _ _  * *

Ryt pasirodo Brighton Parko 
kolįonij^je; Trečiadienį-Town 
of Lake; Ketvirtadienį ,— 
Westsidėje; penktadienį—Ci
cero je

Aplankys eilę kolonijų
Tęsdamas gastroles po Chi

cagos kolonijas, Ben Ali šių 
siavaitę pasirodys sekamose 
kolonijose:

Antradienį: (lapkr. 6 d.) 
BRIGHTON PABKE, St. Ag
nės Auditorium, 3916 Archer

41 *■avė. (
Trečiadienį: (lapkr. 7 d.)

TOWN OF LAKE; Turner Hali, 
45th ir Wo6d st.

Ketvirtadienį ; (lap. 8 d.) 
WESTSIDE, Barausko (Meldą 
žio) svetainėje, 2244 Wėst 2rd 
place. - v

Penktadienį: (lapkr. 8 d.) 
CICERO, Liuosybės svetainėje.

Visų parengimų pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga. 40 centų.

“Nerado nei marški
nių persivilkti”, ne
kalbant apie žmoną

. -i • ,į: . . .t "!į ■. . į- '■ 4 '

MARQUETTE PARK — Vie
nas Marųuette Parko pilietis 
pergyveno nepaprastą smūgį.

Jis ne tik bustojo žmonos, 
jot neturi namie nei poros 
marškinių persivilkti.

Vienų gražių dieną pereitą 
savaitę parėjo jis iš darbo na
mo ir pastebėjo, kad kambariai 
atrodo labai tušti.

Perėjęs per juos suprato, kad
jo žmona išėjo į pasaulį ieško
ti geresnės laimės, palikdama 
jį, vyrų, rūpintis savo likimu.
Negana to, ji pasiėmė su sa
vimi didžiąjai ekspedicijai j pa
saulį beveik viską, net iki pa
skutinių savo išleistojo vyrb 
narškinių. ’:5

Neturi jis nei kuo persivilkti.
prs

_ ________________ ___ ■

Tik 4% Marųuette 
Parko gyventojų 

ima pašalpa
MARQUETTE PARK — Illi-

nois Emergency Relief Com- 
mission- paskelbtomis Žiniomis, 
Marųuette Parko kolonija yra 
viena iš palyginamai neskaitlin
gų Chicagos distriktų, kurių 
gyventojai beveik negauna, pa
šalpos. ,

IŠ Marųuettė Parko gyvento
jų tik 4% ima valdžios pašalpų, 
Tuo tarpu Bridgeporte apie 
35 nuošimčiai gyventojų gyve
na iš valdžios telkiamos pašal
pos.

Aukščiausias nuošimtis pašal
pą imančių gyventojų randasi 
distrikte tarp 35-tos, 39-tos, 
State ir Cottage Grove. Ten 
42.5% gyventojai gauna pašal

Balsuokit už Demokratų Partiją

Nors dar mažai pažįstamas 
Chicagos lietuvių publikai, Jie* 
tuvis “fakiras“—Ben Ali— p. 
Antanas Pilkauskas su! dideliu 
pasisekimu gastroliuoja po ko
lonijas.
. Savo nepaprastai fokusais jau 
nustebino šimtus, kurie atsilan
kė ketvirtadienį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje ir šeštadie
nį, Roselande.

Turėdami dideliai ‘ išvystytų 
balanso jausmą, pripratinęs sa
vo kūną prie skausmį, Ben 
Ali padaro dalykus, apie ku
riuos normalus žmogus nega
lėtų nei pradėti galvoti. Vienu 
laiku jis yra žmogiškas vulka
nas, iš kurio burnos veržiasi 
liepsnos; kitu kartu jis pasi-

pą-

Pp. M. J. Dubickiai 
sulaukė1 sunaus

BRIGHTON PARK. — Pp. 
Michael John ir Sophie Dubic
kiai, 4427 South Califprnia 
avenue, sulaukė sunaus.

Garnys apdovanojo p. Du- 
bickienę įpėdiniu spalių 28 d., 
Chicagos Maternity ligoninėje. 
“Garnio dovanai“ buvo suteik
tas tėvo vardas, Michael John.

Pp. M. J. Dubickiš yra gimi- 
——Itt ■»»■■■■■<">■■  

The players of the IMPS 
fcotball tcam are asked to be 
present at a very important 
meeting which įlakes place to- 
momm night at Naujienos, 
1739 S. Halsted Street.

Severai matters of interest 
vyill be friken up at the gather- 
ing. The time is 7:30 P. M. Ali 
be present. —Mgr.

Nori Illinois valsti
jos konstitucijos 

revizijos
Kai kurios stambios piliečių 

organizacijos Chicagoje, tarp jų 
West Central Association rei
kalauja valstijos konstitucijos 
revizijos.

Organizacijos pradėjo agita
ciją tuo reikalu ir jų kreipia 
didžiumoje j namų savininkus. 
Jie reikalauja konstitucijos re
vizijos, kad pritaikinti jų prie 
šių dienų ekonominės padėties.

Staigiai susirgo ir j 
tris valandas lai- 

ko-mirč
Netikėta mirtis užklupo 17 me
tų berniuką Marųuette Parke

MARQUETTE PARK — Die-
ną prie tai atrodęs sveikas ir 
linksmas, 17 metų berniukas 
Leonardas Petronis, 7137 So.
Wąshtenaw, penktadienį rytą 
staigiai susirgo ir tą patį rytų 
mirė.

Ketvirtadierij bėriiliikas vaik
štinėjo po Marąuette Parkų, 
juokėsi, Šnekučiavo su kitais 
savo draugais, nenujausdamas, 
kad tai paskutinis kartas.

Tik sekantį rytų pasijuto ne
gerai. Jis buvo skubiai nuga
bentas į ligoninę, bet po trijų 
valandų nuo susirgimo, apie 10 
vai. ryto, užmerkė akis.

Mirties priežastis buvusi 
kraujo paplūdimas viduriuose.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet- 
%ras Kiltis pirm., 8347 S. Lituanica

Avė.; Liudvikas Yucius vfce-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt.. 
8584 So. Loive Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd.. 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras. 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldiehis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8138 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

- fe
Lithuaniaą Republican Club of 

Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-rss vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia. nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 Ss. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis. ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesi 

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 85 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, 8044 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.

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

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdybą 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 8480 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Rockwell St.; P. Kiltis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5825 W. 
28rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo: F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 7:30 vai. vak.

NUPIGINTOS BUŠŲ KAINOS 
Žemiausios kainos ant busų tikietų 
i Los Angeles, New York, ir visus 
kitus miestus. Speciali nuolaida 
lapkričio įnėn. Jeigu jums priseis 
kaliauti šį mėnesi, pamatykite mus 
arba pašaukite dėl specialių lapkri
čio mčn. nupikintų kainų.
8 So. Deorhorn St, Kambarys 1207. 

ŲEARborn 2512

ATIDA!
žmones kurie dabar gauna anglis iŠ 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos gauti per

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

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ ant Bridgeporte, Chi
cago. 1111. valdyba 1934 metų: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 
St., Antanas Šimkus, 8110 Litua
nica Avė., pirm, pagelb., S. 
Kunevičius nut. rašt., 8220 
S, Union Avė.; D. Gulbinas fin.

\  ■

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pas •

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

A. M. iki 8:80 P. M.
, HĄR&on OW1 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS f

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

TEL REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulka.

TEL LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

PRANEŠIMAI
Simano Daukanto Skolini

mo ir Budavojimo Spulka 
rengia Federalizavimo susirin
kimų kuris įvyks Pirmadienį 
Lapkričio 5 d. 1934 metais, 7 
valandų vakare, 2242-44 West 
23rd' Place, Chicago, Illinois.

Visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti į šį svarbų susi
rinkimų.

Ben. J. Kazanauskas, s?kr.

P PANEŠIMAI
S. L. A. 226tos kuopos susirinki

mas jvyks lapkričio 6 d. Association 
House 2150 W. North Avė., 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
nes turime daug svarbių dalykų or
ganizacijos gėrovėj ir nariai, kurie 
pasilikę su duoklėmis malonėkite pri
būti ant susirinkimo užsimokėti, kad 
butumet geram organizacijos stovy.

Ben Aluzas užr. rašt.

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

CLASSIFIED APS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

TeL Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu viii 50 met

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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

Personai

PAIESKAU Marijonos Legeckai- 
tės (Šimaitienės) iš Nemakščių. Da
bartiniu laiku gyvenančios Chicagoje. 
Prašau atsiliepti. F. Navicman, 1606 
So. Halsted St... Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrus dresių siu
vėja. Progressive Cleaners & Dyers 
7301 Cottage Grove Avė.

,For Rent
PASIRENDUOJA pekarnės Storas 

ir kambariai pragyvenimui. Taipat 
pasirenduoja kambariai ant antrų 
lubų, vienas flatas 6. 5 ir 3. — Tel. 
Canal 0936, 1901 Canalport Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

APTIEKA parsiduoda už mortgi- 
čiu, visiems gerai žinoma per 10 me
tu. Chas. Zekas, 4624 So. Westem 
Avė. Virginia 0757.

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

PARSIDUODA Alinė, visa arba 
puse, biznis išdirbtas gerai, priežas
tis pardavimo turiu du bizniu.

10835 So. Michigan Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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




