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Teismas Parėmė Kai
nų Nustatymą

Augščiausias teis
mas pripažino mi
nimum pieno kainas
Tai jyra svarbus aug^ėiabsio 

teismo nuosprendis, kuris pa* 
rodo teismo nusistatymą lin- 
kui valdžios įvesto kainų nu* 
statymo

WASHINGTON, lapkr. 5.— 
Augščiai/sias šalies teismas pri
pažino pilnai konstituciniu da
lyku nustatymą minimum pie
no kainų net jeigu mažosios 
kompanijos ir negali atlaikyti 
stipresniųjų kompanijų kompe- 
ticijos.

Nuosprendis liko išneštas by
loje Hegeman Farms Co. iš 
New 
linti 
tytų 
kartu 
didesnių kompanijų. Ji rėmėsi 
;uo, kad ji, kaip ir visuomenės 
aptarnavimo kompanijos, turi 
jauti “teisingą pelną* ant savo 
nvestmento, todėl prašė teismo 

panaikinti minimum kainas.
Teismas atmetė jos tokį tvir

tinimą ir pripažino • minimum 
pieno kainų nustatymą pilnai 
teisėtu ir konstituciniu dalyku.

šis teismo nuosprendis yra 
labai svarbus, nes jis parodo 
kaip teismas žiuri į valdžios 
įvestą kainų nustatymą.

Teismo nuosprendis buvo iš
neštas vienbalsiai.

Yorko, kuri sakėsi negS- 
mokėti taimeriams nusta- 
minimum pieno kainų ir 

atlaikyti kompeticijOs

3'

Sovietų Rusija numatydama, kad busiantis karas bus daugiausia ore, visomis jėgomis vysto 
aviaciją — karinę ir civilinę. Ten net sėjai yra vartojami lėktuvai, kur reikia užsėti dideli plo- 
tai žemės, o keliavimas oru virto tokiu paprastu dalyku, kad lėktuvais keliauja ir valstiečiai — 
“mužikai”, nes geležinkelių transportacija yrįa veik visai pakrikusi.

, ----------------------- ' , „, ..... ...... ... , i..... ... .............. .........................—

Soviei civil plane

Sow»ng »eed» from the air.

Francija dėl kivirčių 
paleido SyrijOs 

parlamenta

LIETUVOS ŽINIOS
šiaiilių apskrityje 283 

ūkiai atiduoti agro-
- nontų priežiūrai

KAUNAS.—Pernai buvo iš 
leistas įstatymas, pagal kurį 
apsileidę ir netvarkingi ūkiai 
gali būti atiduoti agronomų

Kova už palaikymą 
demokratinės tvar
kos Franci jo j aštrėja

irlenkiasi Doumergue 
toliau su juo dalyvauja val
džioje. Be radikalų pagelbos 
gi kitos demokratinės partijos 
negali parlamente nuversti Dou
mergue valdžią, nes jos yra 
mažumoj.

Tečiaus pastaromis dienomis 
ir radikalai ėmė griežčiau šiauš
tis prieš Doumergue ir įvyko 
aštrių susikirtimų, taip kad 
derybos tarp jų nutruko. Te
čiaus vistiek Doumergue pasi- 
sekė prikalbinti radikalus ir to- 

už palaikymą dėrffbkratinfi ko* liau pasilikti valdžioj-—iki at- 
.Doumergue patogus laikas 

išvaikyti patį parlamentą.

Premieras Doumergue nori |- 
vesti savo diktatūrą ir grū
moja paleisti parlamentą, jei 
tasis priešinsis jo siūlomoms 

- reformoms

PARYŽIUS, lapkr. 5.—Kovą

vos Francij<7j/vis ddbaiu aštrė 
ja ir artinasi ktizio.

Premieras DoUmergue užvakar 
per radio atsišaukė į visą šalį, 
kviesdamas ją remti jo siūlo
mas pataisas prie konstitucijos, 
kurios buk esančios reikalin
gos, kad Francija galėtų iš
vengti diktatūros.

Bet tosios pataisos, kurios 
žymiai susiaurina parlamento 
galias ir padaro ministerių ka
binetą atsakomingą ne prieš 
parlamentą, bet tik prieš prezi
dentą, ir įvestų paties Doumer
gue diktatūrą.

Doumergue * kartu paskelbė, 
kad jis tuoj aus pareikalaus, 
kad parlamentas priimtų jo 
pasiūlytą biudžetą ir kad su
šauktų konstitucinį seimą pri
ėmimui jo siūlomų pataisų prie 
konstitucijos.

Jeigu gi parlamentas atsisa
kys jo pasiūlymus priimti, tai 
jis grūmoja kreiptis prie se
nato, kad tasis paleistų atsto
vų butą ir paskelbtų naujus 
rinkimus.

Visos demokratinės partijos 
griežtai priešinasi Doumergue 
pasiūlymams. Stipriausi yra 
Herriot vadovaujami “socialis
tai radikalai“, nuo kurių balso 
priklauso pačios valdžios liki
mas. Bet jie pasirodė dideli 
bailiai.

Herriot 
dabartinę valdžią ir patys jon 
įeina, nes 
mergue negalėtų išsilaikyti. .Jie 
kartu priešinasi ir Doumergue 
siūlomoms reformoms, bet ne
turi drąsos griežtai prieš jas 
išeiti, nes tas iššauktų valdžios 
krizį. Todėl jie kartu

Senatorius turės sto
ti teisman dėl 

apšmeižimo
WASHINGTON, 1. 5. — Aų- 

gščiausias teismas , „nuspreiidė, j 
kad senatorius Huey P. I^ong 
turi stoti teismąrį dęl; apšmei
žimo ir teisme atsakyti iiž savo > 
kalbą, kurią jis pasakę senate, 
ir kurioj buk buvęs apšmeižtas 
Anseli, advokatavęs senato ko- ‘ 
mitetui, kuris tyrinėjo išrinki-... 
mą Long šalininko, senStorįaufc 
Overton. Anseli už tą kalbą , 
senatorių Long patraukė teis
man ir pareikalavo $500,000 at
lyginimo. Long gi teisinosi, 
kad jis negali būti traukiamas 
teisman už kalbą pasakytą se
nate, nes veikia kongresinė ne
liečiamybė. Tečiaus teismas 
nusprendė kitaip ir dabar Long 
teisme turės teisintis.

ir jo radikalai remia

be jų paramos Dou-

Reikalaus pasiaiški
nimo dėl areštavimo 

amerikiečių 
i ______________  •

WA’SHINGTON,. 1.5.—Vals
tybės departaįmientas n^ošiasi 
griežtai pareikalauti iŠ Vokie
tijos pasiaiškinimo dėl arešta
vimo ir laikymo kalėjime dvie
jų amerikiečių, kurie yra įka
linti jau kelintas mėnuo, nors 
kaltinimo prieš juos nepaskel
biama.

Surado įšmugeliuo- 
tus chnječius; bai
sus jų likimas

NEW YORK, 1. 5. — Fede- 
raliniai nąrkotų agentai dary
dami kratą viename izoliuota 
me nhme prie South Keanš- 
burg; N. L; hamdįW 
narkotus, bet paslėptus įšmu- 
geliuotus 18 ’Čhiniečių, kuriuos 
saugojo stiprus negras ir pen
ki policijos šunys.

Viso 30 chiniečių slapta iš
vyko į šią šalį, paslėpti senams 
„tavoriniainė laive. Kely 4 chi- 
liiečių -susirgo ir be jokių ce
remonijų .gyvi liko įmesti į ju
rą. Atvežti į Virginijos pa
kraščius jie buvo sukimšti į 
bulvių maišus ir atvežti į to 
namo rūsį, kur jie buvo lai
komi iki jie bus išpirkti. Gy
veno jie nepakenčiamose sąly
gose, be šviesos ir be oro, gu
lėti turėjo ant nepaprastai pur
vynų maišų.

Už kiekvieno jų įšmugelia- 
vimą turėjo būti sumokėta nuo 
$1,000 iki $1,500. Keli jų buvo 
jau išpirkti, bet kiti, dar laukė 
savo eilės. Išpirktieji papras
tai patekdavo už vergus ki
tiems chiniečiams, daugiausia 
skalbyklų savininkams. Jie tu
ri dirbti už 20c į dieną, iš ku
rių savininkas pasilaiko 15 c 
skolos atrnokėjimui. Tokiu bū
du chiniečiui ima 18 metų iki 
jis atmoka savo skolą ir pa- 
.siliuosuoja iš. vergijos. O pasi
skųsti jis niekam negali, bijd- 

■ damasi likti• depoftuotu, ypač 
kad ne geresnės gyvenimo są
lygos laukia jį ir Chinijoj.

šiandie rinkimai
CHJCAGO.—šiandie veik vi-, 

soje šalyje yra rinkimų diena. 
Bus renkami. 34 senatoriai, 33 
gubernatoriai ir 482 kongreso 
nariai, neskaitant valstijų le- 
gislatorių, kitų valstijų valdi
ninkų ir miestų ir pavietų vir
šininkų ir rį0fŠS(jU.‘ ;

Visoje šalyj ė registruotų 
balsuotojų yra 47,959,928. Illi
nois valstijoj yra apie 4,000,000 
balsuotojų, iš kurių apie 1,500,- 
000 yra Chicagoje.

Balsavimo vietos Chicagoje 
ir Cook paviete bus atdaros 
nuo 6 vai. ryto iki 5 v. po piet.

Samuel Insull baigė 
liudijimą

CHICAGO.— Vskar Samuel 
Insull baigė liudijimą savo by
loje dėl naudojimo pašto priga- 
vingiems tikslams. Dabar pra
sidėjo atklausinėj imas kitų kal- 
tinimosios pusės liudininkų.

13 žuvo žemės nu 
slinkjme

MESSINA, Sicilijoj, 1. 5.— 
13 žmonių liko gyvi palaidoti 
dėl , liūčių nuslinkus kalnui ir 
užgriuvus vieną namą Bordo- 
naro kaime. Du lavonai jau 
išimti. Nesitikima ir kitus 
rasti gyvus.

Vokiečiai areštavo 
amerikietę

f

4 užmušti

Už vaikų nusikalti 
mus bolševikai 

teisia tėvus
MASKVA, 1. 5.—Einant so

vietų įstatymais, jei sūnūs ar 
duktė nusikąlto, tąii už tą nif- 
sikalįltną turi atsakyti ir te-. 
Vai.

* Rusijos laivynui apsilankius 
Gdynioj, Lenkijoj, nuo laivo 
pabėgo vienas jurininkas Vor- 
onkov. Nors jo ir nesugavo, 
jis vistiek liko pasmerktas mir
čiai. Dabar tapo teismui ati
duoti ir jo tėvai, kuriems irgi 
gšręsia tokia pat bausmė, nors 
jie sU sunaus pabėgimu nieko 
bendra neturėjo.

Tuo pačiu laiku liko paskelb
ta, kad Charkovo teismas pa
smerkė mirčiai geležinkelio sto
ties viršininką už susidaužymą 
traukinių. Svarbiausias prieš 
jį įrodymas buvo, kad jo tė
vas kadaise bolševikų buvo iš
tremtas.

Rusija verčia valstie 
čius pigiai parduo. 

ti grudus

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai praus- 
Šauja:

Giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:- 

89.

CLINTON, Mass., 1.
Keturi geležinkeliečiai liko už 
mušti ir trys sužeisti tavori- 
niam traukiniui, traukiamam 
dviejų garvežių, susidūrus su 
kitu garvežiu.

5

WAUPACA, Wis., 1. 5. --- 
Gardienier susibaręs su r* savo 
Žmona ją nušovė ir paskui pats 
nusišovė. .

MUENCHEN, 1. 5. — Lėktu
vui atėjo pagelbon kregždėms, 
kurios dėl šilto rudens pavėlavo 
išskristi į šiltus kraštus ir da
bar pasiekusios Alpus, dėlei už
ėjusių j Šalčių, nebėgai! jų per
skristi. Vaikai gaudo kregždes, 
kurias lėktuvai (paskui perneša 
per kalnus ir paukščius palei
džia Italijoj.

• y ,  ---- •—
BERLYNAS, 1. 5. — Kad pa

rūpinti daugiau darbų vyrams, 
naciai uždraudė moterims dirb
ti kanalų laivuose, kurių įtalpa 
yra daugiau 15 tonų. Tuose lai
vuose daugiausia dirbo savi-

BERLYNAS, L 5
Isabel Steele iš Los Angeles, 
gimusė Kanadoj, bet natūrali* 
zu<ota Amerikos pilietė, kuri 
mokinosi Vokietijoj muzikos, ta
po areštuota ir uždaryta Moa- 
bit kalėjime. Konsulo pastan
gos išgauti žinių apie jos by
lą nedavė pasėkų. Nors kalti
nimo ir neskelbiatna; bet spė
jama, kad ji yra kaltinama už 
Šalies išdavystę./

Del to kaltinimo jau keli 
amerikiečiai buvo areštuoti, bet 
kitiems pasisekė pfcSiliuosuoti.

*:• ' I‘"r1*-1*1'■

Miss

NEW YORK, t 8. — žuvų 
tyrinėtojas A. E. Hopkins sli- 
rado, kad oistėriai ne tik. gali 

ninku žmonos ir/: dukterys; permainyti sUvo lytį, bet turi 
’ ir tris širdiekitos: giminaitės. • .7? ■r

■ . t ’

X

PARYŽIUS, 1. 5. —Francijoft 
komisionierius Syrijoj vakar 
paleido Syrijos parlamentą ir 
tuo praktiškai liko Syrijos dik
tatorium. Tai patvirtino pir- 
mesnius gandus, kad Francija 
turi didelių nesmagumų Su ta.\ prieŽii/ron. Ūkio savininkas tu- 
šalimi, kurią ji valdo sulig tau
tų sąjungos suteiktu jai man
datu*.

Tokių pat vargų Francija tu- būti baudžiamas pinigine pa- 
ri Tunise ir Alžirė. Pagrindu baUda, o ūkyje darbas bus dir- 
nepasitenkinimo yra blogėjan- bamas savininko sąskaitom 

Taigi dabar tokia žemės ūkio 
globa gana plačiu mastu tai
koma Šiaulių apskrityje, Rad
viliškio valsčiuje. Agronomų 
globa esanti uždėta todėl, kad 
Ūkininkai nesirūpina naikinti 
piktžoles, dirvose pilna dides
nių ir mažesnių nenurinktų ak- 
mehų, nesijungiama prie me
lioracijos—tingi kasti ravus,
pievose ir ganyklose pilna krū
mų ir t.t. Taigi, tokiems ūkiams 
ir Uždedama globa. Viso Šiau
lių apskr. uždedama globa 283 
ūkiams. Globą paskyrė tam 
tikra komisija, kurios nutari
mas pasiųstas žemės ūkio mi- 
nisteriui užtvirtinti.

čios ekonominės sąlygos tose 
šalyse. Tai kelia tarp gyven
tojų nerimą ir labiau juos nu
stato prieš atėjūnus valdonus, 
taip kad net ir parlamentas ėmė 
priešintis valdonams ir atsisa* 
kė jų klausyti.

Manoma, kad prezi
dentas Zamora 

rezignuosiąs
GIBRALTAR, lapkr. 5.—Is- 

panijos prezidento Zamora pa
dėtis darosi nepakenčiama ii 
manoma, kad jis bus privers
tas rezignuoti iš savo vietos. 
Ypač prieš jį yra nusistatę kle
rikalai, nors pas Zamora yra 
katalikas ir visuomet gynė ka
talikų interesus. Tečiaus kri
kščioniškieji meilės artimo 
skelbėjai dūksta ant jo, kam 
prezidentas neprileido kruvino 
keršto sukilėliams ir neleido

ri daryti taip, kaip globėjas- 
agronomas jam jsakys, o jei 
Ūkininkas neklausys, tai gali 

pinigine pa-

Nauja civilių Ir 
laida.

klerikalams išžudyti; ViStfSWfM!i3*! 
kilimo ir abelnai visus respub
likonų vadus.'

MASKVA, 1. 5. — Išgavusi 
iš valstiečių visus, grudus, kus 
riuos jie verstinai turi atiduo
ti valdžiai, dabar sovietų val
džia pradėjo kampaniją, kaęb 
išgauti iš valstiečių ir likusius 
pas juos grudus. ( fi

Valdžia bando priversti vals
tiečius parduoti gruduis po 1 
rub. 25 kap. už pūdą, kuomet 
už tuos pačius grudus atviroje 
rinkoje mokama yra 22 rub.

žinoma, valstiečiai griežtai 
atsisaką parduoti grudtfs už 
valdžios kainas ir valdžia rū
pinasi visokiais apgavingąis bu
dais tuos grudus iŠ valstiečių 
išvylioti, ar net ir grūmojimais 
juos išgauti

n j

10 d 
nauja 

lakūnų

5 žmonės užmušti
CHfCAGO.— Pereitą sekma

dienį nelaimėse su automobi
liais Cook pagiete liko užmušti 
penki žmonės.

LONG BEACH, Cal., 1. S.— 
čia buvo jaučiamas gana smar
kus žemės drebėjimas, k utis 
labai išgąsdino gyventojus, nes 
visi prisiminė pereitų metų 
didžiąją nelaimę. Tečiaus di- 
dėlių nuostolių nepadarė.

KAUNAS.— Rugsėjo 
pradėjusi mokslo darbą 
Lietuvos aeroklubo civ. 
grupė jau visai baigė mokytis 
ir, jei tik bus gražus oras, jau 

laikobn egzaminai. Šiemet 
lakūnų grupę sudarė: Kinaitis, 
Ožkinis, Paknys, Ašmenskas, 
Butkevičius ir. P. žaltauskas. 
Visi jie yra Lietuvos aeroklu
bo stipendijatai, tik P. žal
tauskas mokėsi savo lėšomis. 
Instruktorius buvo ats. ąv. kpt. 
Tumavičius. Greitą jų paren
gimu darbą labai daug paleng
vino Nidos sklandymo mokyk
la. Jie visi ten vasarą išėjo 
atitinkamą pasirengimą. Egza
minus į pirmą civ. lakūno, laips
nį laikys tik 5, nes Oškinis at
lieka karinę prievolę P. L. P. 
Karo mokykloje.

SEATTLE, Wash., 1. 5.—Ir 
šios valstijos svaigalų komisi
ja nusprendė, kad, norintys ger
ti turi atsisėsti prie stalų, bet 
negali gerti stovėdami prie 
baro. Ėet komisija nesako kaip 
priyęrsti žmogų atsisėsti, jei 
jis nori gerti stačias.

, . BAY CITY, Mich., 1. 5. — 
Felkėsei^ier Saginaw upės ras
tas^ nušautas Edward Simihs* 
ky, 27 m., kuris buvo išėjęs 
ančių medžioti. Jo kišeniai 
rasti iškratyti, taipgi nesuras
ta' ir jo šautuvo.

Ai

Nusižudė du vaistinin
kai.

Biržų geležinkelio stoty spa
lių 10 d. revolverio šuviu į gal
vą nusižudė farmaceutas Pet
ras Drevinskas. Drevinskas pa
liktame laiške rašo, kad nusi
žudęs dėl konflikto su vienu 
direktorium. Spalių 11 d. savo 
bute pasikorė Viešintų vaisti
ninkas Ričardas Eidrigevičius, 
48 metų amžiaus. Eidrigevi
čius nusižudęs dėl šeimos ne
santaikos. Velionis jau ir an
ksčiau dusyk mėginęs nusižu
dyti, bet vis būdavęs išgelbi*

......................... ....... ,
ui ĮI ■ >■ -

22 paskendo juroj
• ................... ;*

TOKIO, 1. 5.— Iš, Korėjos 
gauta žinia, kad jos pakraš
čiuose paskendo chfruečių pre
kybinis laivas ir kad kartu 
veikiausia žuvo ir 22 žmonės.

r . ANGOLA; La., 1. 5. —Bū
riui. kalinių bandant pabėgti?iš 
bulvių; lauko, vienas: kalinių 
ko nušautas, o 4 sužeisti.

k

A

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
v- 1210 kilocycles

't . j ..
į. -

... .................... .. — 4.
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KORĘČPONPENCIJOSįl

Kenosha, Wis,
šiandien balsavimai, — atiduo- 

kitė savo’ balsus už Sam Eli
jošių !

į

i

%

• 4

SS J3RKES&

nau

T—

vo suintriguoti ir norėjo pa
tirti, kame dalykas. Kandida
tas tada paaiškino: gtydi, dar 
bininkas galf balsuoti/ už so- 
cialištų^kaJiaidatus, "jeigu apie 
tai nieko“ nežino bosas.

Tai paakstino darbininkus 
pareikšti savo nuomonę, pau- 
guma' jiį pAšišaUfe’ remsiu so
cialistų tiklėtų, * nežiūrint, ai 
bosas Žinos tai, ar ne.

’ ' (• ' I ff • > 1‘.t

Šiais rinkimais darbininkai 
gali iškirsti šposų politikie
riams, ‘kurie aljinųi bandė pą- 
sižvejoti sau balsų. Kad ko
kios, politikieriai patirs, jog 
senomis priemonėmis daugiau 
nebegalima žmonių mulkinti. 

, Lietuviai privalo* nė tik. pa
tys balsuoti u£ Šam Ipjjošių, 
bet ir klius rącihtf, kad bal
suotų. Juo anksčiau balsuoto
jai paduos sayo balsus, tuo ge-

......... "'‘‘'Lietuvis. ’

• Apie porą savaičių atgal ra
šiau’ ; *įjauj ienose’^ |Įįng-
hamtone lankėsi, graži pąhelfe 
•iŠ* Chičagos ir čia paliko 7 Šir-

Kadangi jūsų Reporteris tuo 
laiku tyrėjo didelį “šaltį” ant 
vienos ausies, tari kuomet jam 
buvo perstatytą p-lė chicągie- 
tė, tai nugirdo jos vardų kai
po .Maroziutė. Bet vietoj Ma- 
roziutes, tulrėjo būt p-le "B. 
Bielaząnutę.* Reporteris u* 
misleikų labai gailisi ir —... 
galų gale visgi bi.-s “all right

— Reporteris.

1 U?
ir mano n

įvyksta balsavimai. 
Partijos kandidatas 
klerkus

(Elyash).
visas

butų

yra Sam 
Lietuviai 

pastangas, 
išrinktas.

Binghamton, N. Y.
Reporterio Žinios

• >' ■ ‘ ‘ < f,. r, o

Reporteris susilaukė pagelr 
binihko ‘ ’

Šiandien
* Socialistų 

į kauntės
*■ Elijošii/s
; privalo dėti
; kad tautietis
; Pavasario rinkimai parodė, jog
* tai galima padaryti. Tada į 
’ miesto tarybos narius buvo iš- 
' rinktas J. Martin, žinomas vie

tos lietuvių veikėjas.
Sam ElijOšius lietuviams ir

gi yra gerai žinomas. Savo lai- 
dirbo vietos banke, c 

Nash Motors kompani-

nume-

galima patirti, balsuo-

ku jis
vėliau
joje.

Kiek
tojų nusistatymas yra rinkti 
Elijošių." Jie pažįsta jį, kaip 
teisingų 
ris yra 
kauntės

Prieš
. kingas

darbininkams kandidatas 
sakė:
vienų įdomų dalykų”. Visi bu

ir švarų žmogų, ku- 
pilnai kvalifikuotas 

klerko vietai. ., * 
kiek laiko įvyko įuo- 
atsitikimas. 'FĖRAJ 

pa-
Aš kų tik sužinojai:

RUSIS IR
r I 'i' ri f'.Ji ’T

Žemiausios Kainos
• f * f f» ’ 11 * <

Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral District Furniture Co., 
3621-23-25 So. Halsted SU 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšics tavorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persilik-

: rink.
štai keletas musų 

BARGENŲ:
$6.98—9x12 Virtuvės $O QQ 
RUG tik ........... ................
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ QE 
lyčios SETAS tik .......

«.'39.S0|

• Viename ‘‘Naujienų
• ’ i j. r i - i, ’ tryje jūsų Reporteris pastebė
jo korespondencijų iš Bing- 
hamtono su “Ręęorterįo PageL 
bininko” parašu* Reporteriui 
tuoj dingtelėjo į galvų, kad 
čia kas nors jani taiko koję 
pakišt ir su atsidėjimu pet-' 
skaitė rašinį" ir, ’lengvai atsi
dusęs, tarė sau — tai iš tikrų
jų esama pagelbiniriko, o čia 
jau buvau* manęs kų kitųi Bet 
mano apsiriktai Dab^r jau tik
rai matauf kad tu ėsi mano 
pagelbininkas ir dabar’ turiu 
tave nuoširdžiai pasveikint už 
atėjimų man f talką.
I. Esu tikras, kad aprąsysiva 
^ii|gĮvimtptio lietuvių .gyveni
nio eigų taip, koki ji bus. Tad 
senis Reporteris visiems “ap- 
znaiminr/’, jog “N.” žinučių 
tilps dažniau.

“Garnys” lankėsi Dr. J. G. 
Butkaus šeimoje 

l M,HZ,vi ,1

Apie spalių pradžių mažai
kam žinant, “garnys”, atsilan
kė pas Dr. J. (į. Ęųtkų, SLA. 
50 kp. daktarų, kuris turi sa
vo ofisą ant Maip St., ir palį- 

-ko p-niai Butkienei sūnų. Dr. 
į Butkaus šeima yra labai tuo 
patenkintą. O ‘‘garnį” išleis
dama, užkvietė atpiląnhyt ii 

jautrų kąrtą. Sūnus, kaip Re- 
[porteris sužinojo, yra sveikas 
ir auga sparčiai, o be to, dėl 

,-Įsavo ypatingos lyties yra ma
nės, mat, dar

Dr. Butkaus

' $85.00—Valgomo
Kambario SETAS
$79.00—3 Šmotų

.Mjegruimio SETAS ti V 
$8.50—Vatiniai $ A CT
MATRACAI tik ...........
$8.75—Dvigubų1 Coli $4 
SPRINGSAI tik ...........
$50.00—9x12 Amer- $1Q Cį 
ican Oriental Kaurai tik .
$30.00—Dirtette į.... : ‘ QQ
SETAS tik ................... ■
Puikios pastatomos $A Qfi 
ant Grindų LEMPOS tikT^***° 

Mes turime pilną pasi
rinkimą SKAL DlM VI 
MAŠINŲ, TCLEKTR1KI- 
N I Ų REFRIGERATO- 
RIŲ ir RADIJŲ visų ge
riausių išdirbysčių, že
miausiomis leaindmis.

Cash arba lengvais 'išmokėjimais

Central Di&kict 
FURNJTURECd

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

E’urppų ir lankėTialijų. Čia jis “Tfėsa, Vezuvijo męs netu- 
sušitiko anįįų ir alju apžiurė- rime, bet musų šalyje yra 

’jo‘ Italijos gamtoš stebuklus, vanclenpuolis, kuriam neuž- 
Ttogaiio8 jie Mbiidu nuvažiavo imtij nei penkių minučių už- 
ApziiirČh gįrsųjį ugniakalnį, gesinti šį ugniakalnį,” atšovė 
Vezuvijų. Pasitaikė tuo'laiku amirikietis.
smarkus' Ipvos ' ir ugnies išsU k
?ėr^inias, leaš sudarė labai] ? ~
^niilcų vaizdų.

««'■ -

1 J k • v' • XT 1 * l * J. BAGDONAS spinduliai apšviečia Neapolio 2r,06‘ gt>
įlankų? O Amerikoje tokių Tel. Republic 3100

gamtos stebuklų nė-|

Amerikos Lietuvių Daktarų
' Draugijos Nariai; '

j» - -j-Į.—.-u-u-uru

ŲB. STRIKOL’IS;
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4646 So. ASHLANDAVE.

Ofiso ‘vfcl.f Nuo 2 iki’ 4 ir do 6 iki 8
vak. NedSlioj pagal sutarimą ‘ 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek Prospect * 1980

• _________________■,________ ■ ' l iA.,’./'

•unijos komunistai, varde lie- 
tuviiį skyriaus Ąmalgamelij, 
surengė prakalbas, ir va Ko- 
,kitys: nagi' pakylėlė visas po- 
li^nęš partijas dalyvauti bei 
prisiųsti savo atstovus — kal-^ 
betojus. fteiškia, jie lošė/ tę 
gudraus čigono rolę. Užkaite 
pųod^ virt^ Šaii gardžių ^rlli- 
bų iš nieko, manydami, kad 
kitos partijos suneš jų gami
namai Sriubai maistingus ėlė- 
nientus. Bet ant /nelaimes vis
kas nuėjo niekais, Niekas ju 
kvietimo neklaus# ir jų sriuba 
—jų s'kymaš išėjo visai plas
tai, — tai j) prašiai, kad pa
tys vieni srėbė snųbę iK rau
kėsi, kad neturi jokio skonio, 
šitas koniunjštiškąs sljįymas 
lai būną įrįąuČiąms pamulca. 
Jis aiškiai {terodo, kad kbnifcį* 
nizm a s politiko j c lo^Įa visai 
nežymių rble. Tikrenybėje at
rodo, kad lietuviški liomupis-, 
tai yra niekas kitas, kąip' Oje 
uodegos kėlilj '’New YpTkd i^-

šitoše prakalbose net patys 
lietuviški konHinįstų vadai ne
dalyvavo. Tur būt' jie nujau
tė, kad jų komunistįšicas’ptfo-' 
d as yra kiauras. K aibe t o j a is 
buvo pora jaųhų izraeiitų/to
dėl kalbėta anglų kalba. Kal
bos neturėjo' ’ paprasčiausio 
seriso. Abudu kaistoj
dė ‘ kr į tjkiio'ti ' Špcialistii pla t- 
fdnnų, liet/ ant ' neldilnęi jų 
Kritika b.iiyp tokia kvaila,' kad’ 
jiems pątiems gėdų darę. At
rodo, l^ad tjęi.uvbs Čigonai yra

Gnjd^snr iiž* 
musų AinęTikps ~''Iietu\;iškus 
komunistus, ^^ytietiš.'

kas nuėjo niekais.

X-.
Čigoniškos politikos prakalbos

T^kiu, kad daugeliui “Nau
jienų” skaitytojų yra girdėja 
čigoniška pasaka, t. y. kaip 
čigonas virė sriubų iš akėt- 
virbailo. Buvo sekamai: ' Či
gonas Jkartų atėjęs pės kaimo 
gasnadinę ir paptašįs jos puo 
do, kad j i s galėtų išvirti sriu
bos iš akėtvirbalio. Kaimo 
gaspadinė nusijuokė ir davė 
puodų ir vandens. Ji įdomavo 
pažiūrėti, kaip čigonas virs 
sriubų ir kokia ta sfiubė bus 
iš akėtvirbalio. Lietuvos Či-

• I M t • *»<u * » • •» j •• • ’ • * . k

gonas yra gudrus; jis tuoj pa
prašė gaspadinės šmoto laši
nių, kruopų, druskos ir lįiių 
reikalingų daiktų. Viskų sudė
jęs į puodą prie akėtvirbalio, 
virė sriubų. Kada sriuba buvo 
gatava’, tai čigonas akėtvirba
lį išmėtė, gi šmotų lašinių ir 
sriubų susivalgęs džiaugėsi, 
kad buvo gardi akėtvirbalio 
sriuba. . ■

Šita čigoniška pasaka labai 
tinka Brobklyno kriaučių uni
jos komunišĮų čigoniškai po
litikai. Brookiyno kriaučių

Kaimo

JUOKAIt 
r-
ĄiiieriHiečijųm nepatenką jei

gu liėht kas pareiškia prastų 
nuomonę apie’jų šalį. Vienų 
kartų keliav’b ųmerikietis po

■—111    i t>Ti ■ •       įimimiįi./

Gerkit ir Reikalaukit
>

1

t

M

Visoje Alinėse*
Mutual Trijų

*• • I • —• 
žvaigždžių
I ... O.st'l į
Kentucky 
fp’ii < A. 
Bourbon 
ui ;
ir

i
Lietuviškos

Degtinis

sudarė labai
KT x, . a . Graboriai
Na, žiūrėk j tų puikų vaiz- >4

pas p. A. Chanui 
į<i"f6' .: * ■ 'rvn

d, ryto “garnys’;
ir
•i

38
ir pas vietos lietu

Į lonus svečias, 
pirmas kūdikis 
šeįrnai.
“Garnys”

SpąĮįų. 
apsilankė
viams gerai žinomų biznierių, 

. p. Antanų ęhąrno. Bet “gar
nys” čia buvo šykštesnių ir 
p-iąi Charnięnę apdovanojo su 

i dųkterę. Antąnas butų labiątis 
patenkintas berniuku, bet. ka
dangi jku taip atsitiko, tai 
“keisas” atidėtas ant kito sy; 

. kio. Reporteris mano, kad it 
-mergaičių šiame pasaulyj dar 
yra reikalinga.

P-ams.ęharnarns ^ar l?įr’ 
» mas kūdikis, "tad yra labai pa

tenkint^ siisilaulęę dar vieno 
šeimos nario. >
P-nia E. Mįfcelionienč sveiksta a l g Į‘l

Kaip jūsų Reporteris jai? sy
kį buvo rašęs, p. Mikelioniene 
jau nup kurio laiko serga. Tad 
dabar linksmai turi pranešt 
kad po ilgokos ligos ir pas|a 
rųoju laiku padarytos opera 4 

: cijos ir yra manoma, kad( į 
trumpą laiką p-nia Mikelionie- 
nė v^I btis darbštesnių žnlp- 
nių tarpe. Reporteris linki p. 
Mikelionienei kuo greičiausiai 
pasveikt* ■ .'»*>’*■’ ■ '*

Graboriai 
|A>**'*^ ****

Telefonas Yards 1138

Balzamuotojas
! Moderntšktf Koplyčia "Dovanai 
Tūrių automobilius Visokiems reika 
’ 1lams. r Kaina prieinama.
r 3319 Cituanica Avenue
« CHICAGtt ILL.
; .i. — ------------ .........

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395 

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

Valandos 1—4 ‘po t>fetC*7—S'vaT.Nak. 
1 : išskyrus seredomis.Lietuves Akušeres

Jarusz 
Pli^sical Theriky 

and Midwife 
6109 S. Atbany 

Avenue ’ 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namdo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elėctric • treat* 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: ntio 1-^8‘ ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Callforhia Avenuė 

z Telefonas Rgpttbljc 7866 -
■ - - ------ ------ — -------

Ofiso Tel. Boulevard 59J.8 
Rez. Tel. Victory_2343

756 West 35th Št
Cor. o£ 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
I: T:1 NedSEoinis pagal sutarti.1

• . ■ . .........................  -..........................— —,^-,.-1—A.... -----------

'Jeigu norite^dailumo ir nebrangumol 
-r :lįtdoti^^.....;.....PaSaukite ........ 1

■ 'REBubhc 8340 
5340 S<?. Kedzie Avenue 
' ' (beturime sąmyšiu su firma tuo ’Į. ___

' ’...... ■ ' ^iu vardu) _ DR7VAITUSH,
z LIETUVIS' 

Optometrically Akių Specialistas.
Palepgvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis

Į mo, skaudamą akių _ karštj, atitaiso

i gia teisingai Akinius.. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai-' 
dar. Specialė atydą atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 

r.'ivM 'r? r 4-.LsomOs. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAg dęlioj nuo 10 iki 12.
i'Patarnavimas geras ir nebrangus ‘

-------- ----  - - - — Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 1 
-■; f kaip • pirmiau.' 1 •'

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard * 7589

DR. G, SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 1 
' Ištaiso. •

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
: 756tWeąt 35th Sti -
j kampas Halsted St.
Valandos Ud 10-*4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

l J. E BADŽIUS
Incbrporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.OQ ir augščiau.

'668 1Wd18thkBt k°PTellaCanaiai*61741 trumparegyste ir toliregystę. Priren-
668 loln oi* lei. canai oi(4|„;„ vIkima

; . CHICAGO. ILL.

n
L

Sįmon M. Skudasr.•»•»•••» -t; t .-.r. *'■ s**.v,.

718 w. 18th S.t.
Tel. Monroe 3377

- A. MASALSKIS, '
! » .("•r i tį: >‘('T‘•Jb .

GRABORIUS 
3307 Ėituanica Avė 
! TeJ, Bo^yąijd 4139

____ A J? ■>- /__ '

r
i.

Tel. Lafayette 3572 J. fiulevičius
-* GĖ'AB’OftttJŠ !R 

! ?!” KA1$AMUOTQJAŠ 
Patarnauja ęhięą-; 
goje-x ir apielinkeje 

-Didelė ir graži1 
koplyčia dyką!

4092 ARCHER AV.
. ..y

I. J. ZOLP

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone’Prospect 6609/

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 ISŽr Su. Halsted Street..... ’

• ’ CHICAGOį ILL. " 1

DR. PULštim
’ I I? VAN GYDYTOJAS" IR CHIRURGAS, 

1957 W. Garfield Boul’d 
■fKamp. Damen A-'e.)

Tel. Hemlock 6699
Valandos :l-4 pb’pietoj 7-KJ'val, vak.

• -i Rezidencija: *
6412 So. Campbell Avė. 

‘Prospect' 0409
, , Į ' ’ , .'į » ; », <H|į» lAįh); i k,,.   f.ljJ 

- ęietuviai Dakfarai; - 

DR. MARGER1S 
3325 S0. HalsMSt.

ValąndoŠ*: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
• ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 iki. 12

Phone Boulevard 8^83^,
, ....... -----

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
, Ofiso Valąndos nuo* 2 1X1'4, nuo 7 

h“ t.
GYDYTOiAS 'jR CHIRUPGAS 

Ofisas ir Rezidencija -
3335 ,oQ. Halš^eiLSjy

CHICAGOnLLT
• ... . A t,. ................................

i u
» *

pTel. CiceFo 87Ž4.
L.r :■ ,?/

I. Boulevard 5203 ir 8413
1327 Sq. 49th Ct

* į^oiilyčia dykai;

25, METŲ PATYRIMO
Pritaįkime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
Jėi skaitant raidės susilieja i daiktą.
Jei ’ •“ ’ ’ -
Jei

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginią. JMĮJĮ.'.

MutualLiąuorCo. Ląchayich if Simus 
L LIETUVIS GRABORIUS 
^tarnauja' laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale' meldžiame atsišaukti, o mu- 

bušite ’tižgėriėdinti. ‘ 
L 2314. W 23rd PU Chicago 
Li:, Tek MM MM:' r 

1439 S. 49 Ct7 Cicero, III, 
•L ' • ' 'Tęl,5 Cicero 5927 ’’’ *'

$1,000,000.00 , Tel. Cięero 2109
aniaKAspeikus

spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant' arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. '

Dr. John J. Smetana
T 0 1 OPtOMEtRIŠfAŠ ' ”“rk ‘‘

1801 So. Ashland Avė,
Platt Bldg., kamp.'sL 2 aukotas 
J Pastebėkite mano iškabas ,r ' 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta.

'Kalbame Lietuviškai • 
Phone Canal 0523 •

‘O

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

G AS DENTISTAS: * ’ ’ X-RA Y
4X43; Archer .v- kamp.

1'tvairus ’■

M
IŠ RUSUOS,

Gerai lietuviams žirtomšs per . 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. • -jg-CUU.

Gydo staigias dtf chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir .vaikų ęagaL nau
jausius metodus X*Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. * ' "

Ofisas ir Laboratprija: 
1034 W. 18th SU netolLMe^gan bt. 

. * Valandos *nuo 10^-12į pietį) ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal
Rezidencijos' telefonai:

: gy,dS t>r\6^'*F.C*nt^
. y ■ - ' . -.......................- — •* • -r- * . -e -

Dę, Charles Segal
‘ 4729 So. Ashlan<J Ąvę. 

šlubos • 
CHICAGO, ILL.

n OFISO VALANDOS:
Nęo 10, iki 12 vai. rytot nuo 2 iW 4 vai. po'pietų ir nuo 7 1kį i8:80 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo M fki 12 
Valandai dieną. v ->' 

’ ~ Phone’ MIDWAY 28$0,
.....■■i i ~ i ,r

4 ‘ 1

lyėtuviai iJaktarai----
Amerikos Lietuviii Daktaru

— Draugijos'Nariai. * "'.‘L.•_ -KOPLYČIA DYKAI
i w Spiith 49,Ct. A. L. Davidonis, M.D.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kemmd 5107 ’

VALANDOS: .
i • r into 9'iki 11 valandai ryte 

puo 6, iki 8 valandai vakare. 
Apart š^entądiehio ir ketvittadibriio. 
......... ——h " r- ' * ......... . ................. —■■

A. MONTVTD, M. D.
West Town State Bąnk Bldg. 

2400 West'Madison Street 
Vai, 1 iki 3 po',piėttX,/,‘6‘iki 8'vak.

Tai. Sęeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phoe Boulevard 7042

PAS
PIRU

‘A ’v- - i • — , .. v r-'”' 4- **
Nuošimtis tik už likusia sumą; ant lengvu iŠ-? 
mbkėjinhį,1 nuo”5 iki ' 2Q’ mėtų. ‘įstojimo 
jokių hausmitf nereikės mokėti. -< • ’ 7 (f

Įstok“ 7 Šia Dj-augija siBteriiaitiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4%. 
iki 6%-kas 6 mėnesiai. Taupymo ‘Hkyrlų“ gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo- 
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $l,OQ(į).Og ir; Draugija ulftdk$|;•' divi 
dehduš už sumokėta suma.’
•:S. .t ij u ff vj i:< ■ ■ .

ęifaERo.iLL

>
O£ CHICAGO

t

4
b
a
3

FederaLSavings
ANP LOAN‘ AUOCIATJON 

OJR CHICAGO ”

Ši DjaUgiia yra po U. 
S. Gbverhment prie
žiūrą 'ir J'^'Ve'rnnteiit 
d?,d.?.r PltelĮim A’t šįą‘.

; Draugiją.
■ AiuąuSiL- ♦ 

a Pfl žinių
■ LkreMtęts i

Tel. Boulevan

Valandbs' ntw ■ 2' iki ’4 if htib 7 iki 9 
10 iki 1?<

r.t
ii Yisi Telefonai;

232A So. Learitt Streęt .PHONE CAtiAė\678/“ ' < LAIDOJAI PIGIAU 
i U NEGU ‘ KITI .

Ambuląnce Pa'tarna
• viiąąs Dieną ir Nakr 

tį. Modemiška Kop
lyčia" ir Vargonai '

taikai
k DOUGLAS BA

8514-16 W. ROOSEVELT ROA0 
j arti Št.Louis Av.Tęt,'Ked?iei8902. 
. Vanos, lietaus ir'druskos vanos.1 
j Ta&J 8Wimrriing W '1 ,,";i

Mušt per 80 'Metų
t r , i .»

4605-07 S. Hermitage
* Avenhe Ji'
Skyrius

enue 
MIU li<>»

po pietųNuo 10 iki 18 dijpną.-£ ild 3 ]

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuff 9 iki 8 vakaro. 

S|eredoj pągąl. sutartį.
■' >■ ■*<' ii >i i i.hiiųi-A.......r , , -------------------- -

DU T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Yr' CHIRURGAS

* Ofiso Vdlindos nuo *2*4* it nuo 
. 6-8 v, v. NedSUęj pagal sutarti;

Re«. Tel. Dn

Dr. Ą. A
Rusas Gydytojas*

Moteriškų. Vyriškų.

. r arti 81st Street. -** 
Valandos: 2--4, 7—9 
i dėliomis ir šventadi

u

SU V

rak. Ne- 

r diena. O - • ■» 
'** * 'i*1 »** '«** "Advokatai“’

•y
T

JOSEBH 1 GRISH
Lietuvis Adyc

4631 Sittfc Aihto
’'Tel. BoPievart r v

.V Rez. 6515 So. Ro St. v.
Tel. Republic 9728 ; •
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DYKAI IŠBANDYMAS

■Narys,

Paintės ar

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Garsaus Fakiro BEN ALI {Antano Pilkausko{

Adv. Gugis, kiti SLA 
63 kp. parengime

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Austrijos revoliuci
jos didvyris J. De- 
utsch bus Chicagoje

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu.

- Saliamonas 
šiomis dieno-

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

Rinktini Pirmi 
Morgičiai 
Pardavimui

vadovavo 
—- darbi- 

gynč

DIDELES
Skalbyklų Vertybės

10 metų didvyris
Bebėgdami, plėšikai neatkrei

Dainuos “šakar makar” choras

LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

Darbo žmones, bet sulaukė 
gražaus gyvenimo

Sidabrines sukaktu
ves minėjo burnsi- 
diečiai pp. Mockui

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

Musu garsus fakiras BEN ALI ryt vakare rodys stebuklus Brighton Park—vyrai ir moterys seni ir jauni nepraleiskite antradienio vakaro namie, atvykite pamatyti 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PERVERIMA, UGNYJE DEGIMĄ, UGNIES VULKANUS, GULĖJIMĄ ANT SMAI
LIŲ VINIŲ ir LAIKYMĄ 12 VYRŲ ir daug kitų garsenybių. Netiktai parodys čia suminėtus vaizdus ir daugelio kitų, bet sykiu fakiras Ben Ali (Antanas Pilkaus
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus padaro. Publikai bus proga viską tų matyti savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklą paslaptis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

RADIO PROGRAMAI
Nedėldieniais 1:00
Ketvergais 7:30 —

MES KVIEČIAME JUS TAUPYTI ČIA.
TAUPYMAI ŠIOJE RANKOJE YRA APDRAUSTI

BRIGHTON PARK. — KH 
minalio teismo “Felony” sky 
riuje vakar buvo pradėta akci

Graži dovana 22-rų metinių Budriko Krau 
tuvės Sukaktuvių Išpardavime

Lapkričio 21 d*> kalbės Or 
chestra Hali svetainėje; bu 
vo vadas darbininkų gvnrdi 
jos respublikų ginti

PETER VANCIUNAS. 
1800 Peoria St. 
TOMALUNAS, 

1447 S. 49th Avė., ' Cicero. 111 
JOHN KOTT, 

7640 West 63rd St 
BILL’S TAVERN 

3241 So. Halsted St.
A. CHURAS. 

3253 So. Halsted St.
J. RŪTA. 

3267 So. Halsted St. 
BRIDGEPORT TAVERN. 
’ 3430 So. Halsted St

Šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodoje matė ir gėrėjosi musų fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirą BEN ALI, da 
bar yra proga ji mums matyti St. Agnės Auditorium pirm negu užbaigs savo maršrutą.

ja prieš tris jaunus vyrus, ku 
rie appilėšė D. Bartkaus krau
tuvę, 4406 S. Talman avenue.

Jie buvo sugauti ketvirtadie
nį, tą pačią dieną, kurioj pa
pildė apiplėšimą. Pasirodo, kad 
piktadariai buvo aplieinkės gy 
ventojai, ir vienas iš jų—lietu
vis.

Jie apiplėšė krautuvę anksti 
rytą, kai joje tebuvo viena p. 
Uršulė Bartkienė. Pasiėmę apie 
$30.00 pinigais iš registerio, 
plėšikai spruko laukan. Prie 
kampo 43-čios ir Talman laukė 
jų trečias sėbras su automo
biliu

Teisiami vagys, api
plėšė, Brighton Park 

krautuve

rengtas, 
gur nikio 
93 Str., 
kas adv. 
“Šakas-Makar1 
jau‘.ia panele 
kantai bus Jurgio 
čiaus orchestra, 
ir užkandžių iki valios.

Ligonys J. Malinauskis ir J. 
Stankaitis pasveiko. Nutarta 
jiems pašelpą išmokėti. Smagu 
patčmyti, kad 63 kp. šiuo lai
ku ligonių nebeturi

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

Suimti trys vyrai, pasirodo, 
vietiniai gyventojui

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

šviežias pienas užima svarbią vietą 
musą dietoje.

PASTARUOJU > laiku mada links
ta i puse Plbnu moterų ir išrodo 

kad jos dar ilgai turės būt plonutės 
... Tokiam atsitikime yra tik vienas 
dalykas kurio reikia prisilaikyti... 
reikia tiesėti, pasidaryti laibutėmis 
—dr. prisilaikyti vienodo svorio a’.'ba 
nuskaptuoti lašinius.

Jeigu jus norite būti keliais sva
rais lengvesnė, atsargi dieta yra ne
sunki problema, bet jeigu esate la
bai stora arba, labai plona arba sir
guliuojate, neturite be gydytojaus ži
nios imtis už dietos, nes tuo bildu 
lengvai galite pakenkti sveikatai, o 
svarbiausia nepriimkite jokių vaistų 
be gydytojaus nurodymo.

Gerkite pieną ir valgykite daržo
ves. Jos jums niekuomet nepakenks.

49.50
ir virš.

Komitetas baliaus pranešė, 
kad parengimas, kuris bus 11 
d. lapkričio, jau kaip ir su- 

Balius įvyks J. Pod- 
svetainčje; 1200 E. 
kalbės SLA. iždinių- 
K. P. Gugis, dainuos 

choras, šoks 
Bružaitė, Muzi- 

Steponavi - 
Bus gėrimų

Dieta Paremta Ant 
Skaičiaus Kalorijų

... . ■* f..J.
viškai šoko, daugiausiai su sa
vo motipą.

Smagu ir gražu žiūrėti ma
tant jaunuolius gražiai lietu
viškai šokant. Garbė toms 
motinoms, kurios savo vaiku
čius mokina laikytis lietuviš
kų papročių, etc.

Ona Mockiene, jau keli me
tai kaip eina pareigas iždinin
kes Š. L. A. 63 kuopoje.

i ( Korės p.

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

WEST SIDE
Ketvirtadieny j, lapkr. 8 d., Barausko syet, 2244 W. 23 PI

Antradienį, lapkričio 6 d., 7:30 v. vak.
St. Agnės Auditorium, 3916 Archer Avenue 

Įžanga 40c. CICEROJE

Penktadieny], lapkričio 9 d., Liuosybės svet, 14 St ir 49 C
Pradžia Visur 7:30 vakare. - , Įžanga 40 centų

lalsted St.
S BROS., 
lalsted St.
TAVERN, 

lalsted St.
AVERN 
lalsted St.

pė domės į apie 10 metų ber
niuką, kuris jų automobilį ma
tė. Jų skubėjimas mažam ber
niukui pasirodė įtartinas, ir, 
jis, neturėdamas paišelio nei 
popierio ,kad užrašyti automo
bilio laisnių numerį, išbraižė 
numerį ant šaligatvio su gaba
lu metalo. Tokiu bildu, vaikas 
numerio neužmiršo. Tas nu
merio užrašymas tokiu ypatin
gu būdu ir privedė prie pikta
darių suėmimo.

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.

BURNSIDE 
ir Ona Mockai 
mis šventė savo 25 metų že- 
natves sukaktuves.

Subatos vakare 27 d. spalių 
huvo pas pp. Mockus surengta 
graži puota. Jie gyvena 604 
E. 90 Place.

Svečių pjįpirinko gražus bū
relis. Prie vakarienes, kurią 
^kaniai sutaisė pp. Millerienė, 
Žakiene ir Pavilioniene, keli 
svečiai išreiškė savo. nuomo
nes, atitinkamas surengtam va
karui, velydami jubiliantams 
dar ilgo gyvenimo ir taip gra
žiai gyventi — kaip gyveno

BURNSIDE.— Lapkr. 2 d. 
įvyko 63 kp. £>LA. susirinki
mas. Narių atsilankė gražus 
būrelis.

Roselando Namo Bendrovės 
atstovas F. Skrobutėnas rapor
tavo, kad iš surengto Bendro
vės išvažiavimo liko pelno apie 
20 dol. ir Bendrovės iždininkas 
gavo dalį iš užsidariusio ban
ko. Tokiu budu’, gal užteks 
taksoms užmokėti už Bendro
vės lotus.

Netolimoje ateityje Chicagon 
atvyks Juliu’s Deutsch, Austri
jos sostinės Viennos skerdynių 
didvyris.

Lapkričio 21 d., jis kalbės 
Chicagos Orchestra Hali sve
tainėje, nupiešdamas gyvu žo
džiu kruvinus Viennos įvy
kius, kuriuose šimtai nekaltų 
darbininkų paguldė galvas.

Julius Deutsch
Austrijos Schutzbund 
ninku gvardijai, kimi 
Viennos darbininkų kvartalą ir 
jų modelinius namus nuo val
džios armijos, milicijos ir ka
talikų fašistiškos armijos 
*<heimwehr”, kuriuos Dolfusso 
valdžia užsiundė prieš nekaltus 
darbo žmones.

Julius Deutsch atsilankymo 
proga, svečio priėmimo komi
tetas kviečia Chicagos darbo 
žmones išreikšti aštrų protes
tą prieš kruviną fašizmo des
potizmą.

Įžanga j Deutsch prakalbas 
yra 25 centai ir 50 centų. Bi
lietus galima gauti “Naujieno
se” Amalgameitųunijoje, gste 
Įėję ir Inetrnatoinal Ladies 
Garment Workers Unijos cent
re, 30 N. Wells st.

“ TT , A—"1... J.1,'1 Ų ; ••

per praeitus 25 metus. Vėliau 
ptabilo ir jubiliantai. Tarė 
širdingą ačių atsilankiusiems 
svečiams ir ačiflvo už suteiktą 
dovaną skalbiamą mašiną.

Saliamonas ir Ona Mockai 
yra darbininkai žmones, bet-gi 
sugebėjo įsigyti puikų mūrinį 
namą dviejų pagyvenimų; iš
augino jauna ir gražią dukre
lę Anelę ir nepamiršta savo 
mirusiojo sūnelio, kuriąm ant 
kapo pastate gražų paminklą.

Komplimentas
Negalima praleisti nepami

nėjus ir jauno sūnelio pp. Mi
lerių, kuris taip gražiai lietu-

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

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

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

morgičiai. -

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

47th ir Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0030.

OAK LEAF TAVERN 
3428 So. Halsted St. 
A. CHERNAWSKAS, 
3204 So; Halsted St 

RACHUNASTAVERN 
3137 So.
maniati 

3100 So. 
CHICAGO
8101 S. 1

TRIO ' 
8354 So. ______
WALLACE TAVERN, 
88Q0 So. Wallace St

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey
Su pirkiniu vienos kvortos arba paintės LINCOLN’S
PRIDE degtinės, Taverno Savininkas duos jums KJ
KUPONĄ. . M

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku- 
ponus j musų Ofisą žemiau paduotu adresu ir jus 
gausite labai gražią VARIO arba ALUMINIUM 
LEMPĄ DYKAI—tokią, kaip kad matote skelbime, ■

Jufsų skonis įrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTUGKY BOURBON VVHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir BONDED.

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

Dabar galite nusipirkti ir buteliais 
ba Kvortas. Taip, kad galite ją laikyti savo namuose. 
Kiekvienam ji bus smagus gėrimas.

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S . PRIDE” NEGU 
:■> r -. • j--. • ■ Už. MENKESNE' DEGTINU’-

BRIDGEPORT LIOUOR CO., Ine.
TIKTAI WHOLESALE

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Victory 5382-5383 ; ‘ '

žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Bourbcn 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.
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newa 

PubHshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub„Co.» Ine.

1789 South BaUted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Kates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outslde of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered aa Second Gasa Matter 
Hardi 7th 1914 at the Post Office 
o> Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

NhUjfėnoa elii* kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje —- paStu:

Metama —----------------- -------- 88.00
Pusei metų 
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mSne&iams______ _ 1.50
Vienam mėnesiui _________  .75

Cbicagoi per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei .... .. .... .................. ..........18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chlcafoj, 
paltui ,

Metams ---------- ------- , i- - 87.00
Pusei metų —_______  3.50
Trims mėnesiams     1.75 
Dviem mėnesiams . 1.25 
Vienam mėnesiui_________ 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuos* 
(Atpigintu)

Metams .... ...................... ... .... 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2J)0
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

VYRIAUSIAS teismas apie kainų 
REGULIAVIMĄ

Vyriausias Jungtinių Valstijų teismas tik-ką pada
rė sprendimų, kuriam duodama didelės politikės svar
bos. Jisai pripažino, kad valdžias paskirtoji jstaiga pie
no kainoms regūliuoti neperžengė konstitucijos, nusta
tydama tam tikras minimum kainas, kurias pieno par
davėjai turi mokėti pieno gamintojams. Šitas sprendi
mas buvo padarytas vienos New Yorko kompanijos, 
Hegeman Fanus Company, prieš pieno kontrolės tary- 
b?. .. '

Teismo sprendimų parašė jauniausias tribunolo na
rys, teisėjas Cardozo. Jisai yra žinomas, kaipo liberalas.

Aišku, kad šitas sprendimas reiškia didelę paramų 
valdžiai ir josios politikai. Roosevelto administracijos 
priešai iki šiol vis skelbė, kad visa “naujoji dalyba” 
esanti priešinga konstitucijai, nes ji išeinanti iš val
džios galios ribų. Valdžia neturinti teisės diktuoti žmo? 
nėms, ką jie privalo gerti ir valgyti, ir neturinti teisės 
sakyti bizniams, kiek jie turį mokėti už darbų savo dar
bininkams arba kiek jie turį imti už savo prekes. Ta- 
čiaus aukščiausias krašto tribunolas šitų “naujosios da
lybos” priešų nuomonę atmetė.

Teisėjai Washingtone, matyt, žiurėjo ne tiek į kon
stitucijos Taidę, kiek į šių dienų sąlygas ir į visuomenės 
opiniją. ,

tai. Klausimas eina ne apie tai, kuri šitų dviejų partijų 
$8.00 praves daugiu atstovų į kdngrešą, nes demokratams 
4xįo yra užtikrinta daiiguina; bet klausimas eiąa tik apie 

tai, ar ta dauguma bus didėšiiė, negu sehamjaine kon
grese, ar mažesnė.

Tačiau, pažvelgus j dalyką gijiatl, šitas klausimas 
nėra svarbus. Sakysime, kad republikoriai bus visiškai 
supliekti. Kokios tai turėtų reikšmės? Ar butų galima, 
iš to fakto spręsti, kokiu keliu valdžia toliau eis ir ką 
ji duos žmonėms? Anaiptol. Juk patys demokratai ne
turi aiškaus nusistatymo, nekalbant jaii apie progra
mą. Be to, demokratų pkrtija, ypttč šiandie, yrą didžiau
sias mišinys skirtingų ėleinęntų, srovių ir frakcijų. Po 
tos partijos sparriii glaudžiasi atžagareiyiai ir darbi
ninkų išnaudotojai, bet jos eilėse yra ir daug liberalų/ 
o paskutiniu laiku prie jos yra prisiplakę ir visokį sva
jotojai, radikalai ir pasaulio “išganymo” apaštalai. Kas' 
gali žinoti, kur tas mišinys eis ir kurie elementai jame 
paims vą^vybę į siįyb rarikąs t . ,

Šių rinkimų reikšmė priklausys nuo to, kiek politi
nio sąmoningumo parodys balsuotojai, o ypatingai dar
bininkiškoji jų dalis. Sąmoningieji darbininkai balsuos 
už socialistus. Pagal jų balsų skaičių bus galima spręs
ti, ar žthonių riiaščs iš dabariiiiio krizio pasimokino, air 
ne. ‘

NAUJIENOS, Chicago, ID.
1 ? I

Pagalios; namas ' išmokėtas, 
žmogus' lengvai atsidusta. Ir 
išmokytas lėrfgveshčmis sąly
gomis, negu? su banko pagelba, 
Kodėl?

Todėl, kad Žmdgtrs buvo spūt- 
kOs — kooperatyvės — dali

ojo už paskolą po 6 nuošim
čius, bet ttio pačiii laiku ji 
dalinosi SU juo, kaip nariu, 
savo pelnu. Ji mokėjo jam gal 
būt 5 at 6 nUošimČiife.

Pasisekimas statybos ir pą*' 
skolų bendrovių airba spulkų 
Amerikoj, žinovų nuomone, 
visą pirma remiasi ttio faktu, 
kad jqs tiksliau nei kuri kita 
Jungtinių Valstybių finansinė 
jstaiga padėjo skolintojams iš
mokėti skolas už namus.

KAS YRA SPULKA
Rašo Adv. K. GUCIS

,"i t

■<’ * . i i

(Tai pirmas straipsnis 
apie špilkas. Sekamas 
straipsnis tilps penkta^ 
dienį, lapkričio 9 d. 
Ad,Vf K. Gngis, Illinois 
Lietuvių SpuTkų prezi
dentas, savo straipsniuo
se papasakos daug įdo
mių dalykų apie ^pul
kas, — kaip jos susikū
rė, vystėsi ir ko iŠ jų 
galima tikėtis ateityje).

Thč United States Builkkig 
and Loan League apskaičiavi
mu, 1931 metais Jungtinėse 
Valstybėse , ir .Havaii salėse 
operavo 11,442 statybos ir pa
skolų bendrovės arba spulkos. 
Jos kontroliavo $ą$j0,6o0,000 
(pusdevinto biliono dolerių) 
turtą, šituos kapitalus sukro- 

• -■ ~ & 
rųs moterų ir, vaikų — mokė
dami į spulkas dažniausia 
sutaupų sumas.

Milžiniškas judėjimas. Liaiu-’ 
dies judėjimas. Jam priklįuusb; 
ir 19 lietuvių spulkų, kurios. 
Chicagoj- ir jos apielinkėj, vėi-: 
kia su ketverto miliority dblle- 
rią savo turtu. Ir lietuvių spul- 
kome priklhuso didžiuma !pa^ 
prastų, darbo žmonių.

Taigi ąpųlkų plėtotė užsitar
nauja rnnto mūsų dėmęsio 
Dar rimtesnio' dėmesio reika
lauja problemos, su kuriom^ 
spųlkoms tenka susidurti da- 
bartimu. laikui. Nes atrodo,, kad 
šiandie daug jį stovi lyg kryž- 
■kelėjy kad jos tūri pasirinkti 
kėlią tolesnei., savį* .eigai, ; 

‘ Keliuose straipsneliuose mė
ginsiu trumpai apibudinti spul- 
kų judėjimo, esmę, jų praeitį, 
dabartinę padėtį ir galimų at
eitį. Ba dabar, man rodosi, 
yra būtinas reikalas tokiai dis
kusijai , ; , 

1 “The CyeldpedSija. of Suildfe 
iiig, Loan and), Šaviūgs Aėso- 
!ciations,r sakor kkd) špulka yra 
savitarpė kooperatyvė jstaiga; 
kad paprastai ji operuoja su
lig patvarkymais, kuriuos iš
leido valstybė; ka<į ją sudaro 
nariai1, fcūrie siišiclėjo krūvon 
bendrai savo naudai ir finan
siniam laimėjimui (advaint- 
age). t z

: Toj’ ar kitoj šalies daly spiil- 
’kų dp^ketjos smulkmenose 
■gali būti labai įvairioj Pavyz
džiui, vienok špūlkos priima/iš 
narių* tik duoklėm Kitos gi 
priiminėja ir depozitus, kaip 

’kadž j W . priiitridAja JtoiiiOiJriK 
[ityait ftatikįij. Thčįįla* ’spuji*

tos anglų patarlės,, "labdarybė prasideda namie” (cha< jnarių /pastangų bendrumas : -- 
rity begins at home). kooperacija? Ir proporcibhaliai

turimiems Šerams ? nariai pęU 
naši arba nukenčia is savo 
spulkos operacijų.
,; Spulkoi buvo, pradžioj ir pa? ___ .......... ..
Vilioką .1 d’abar da tverinės ■ iudkykjk jam;

KOMINTERNO ŽINKSNIS

buvo spaudoje rašyta, kad socialistų in- 
atmetė komunistų internacionalo pagiuly-

Neseniai 
ternacionalas 
mą bendrai veikti, teikiant paramą Ispanijos sukilę-* 
liams j)rieš reakcinę savo valdžią. Tikslesnės žinios ro^ 
do, kad tai yra tik dalinai tiesa. Tikrumoje Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas atsisakė pradėti bendrą vei
kimą, neišdiskusavus to klausimo, bet jisai neatsiša’kė 
jį diskusuoti. Priešingai, jisai pareiškė esąs pasiryžęs- 
pradėti tuo reikalu pasitarimus su kominterno atsto
vais ir įgaliavo savo pirmininką ir sekretorių susitikti 
su komunistų įgaliotiniais.

Duodamas savo pasiūlymą apie bendrą veikimą, 
kominternas jau paskyrė savo atstovus derėtis su so
cialistų internacionalu. Jie yra Cachin ir Thorez. Tai 
yra pirmas atsitikimas per paskutinius 12 metų, kad 
komunistų centras ne tik pasiūlė tartis su tarptautinės 
socialistų organizacijos centru,, bet ir paskyrė tuo tiks
lu savo oficialinius atstovus. Iki šiol jie tik ril^nieyrųs 
darydavo su “bendru frontu”, nuolatos apie “bendrų 
frontą,” šnekėdami, bet niekuomet nesutikdami jį rim" 
tai apsvarstyti. Jie nenorėjo tartis su socialistais net 
tais kritiškais laikais, kada Hitlerio diktatūra užgulė 
Vokietijos darbininkams ir jie tik solidariu pasipmši 
nimu butų galėję atsiginti nuo žiauraus teroro.

Soc. Darbininkų Internacionalas apie tai praneša:
“Prasidėjus Hitlerio viešpatavimui Vokietijo

je, Socialistinis Darbininkų Internacionalas du kar
tu išreiškė savo sutikimą tartis su Komunistų In*-? 
ternacionalo vykdomuoju komitetu dėl bendro vei
kimo. Bet jisai negavo jokio atsakymo.”
Prieš įsigalėsiant Hitleriui, kofnūnistaT iie tik ne

norėjo bendrai veikti su spcialistais prieš “nacius”, bet 
labai dažnai jie eidavo į talką rudiemsiems chuliganams 
prieš socialdemokratus, šita beprotiška komunistų tak
tika privedė prie to, kad “naciai” rairiiėįjo.

Komunistų vadai dabar, matyt, jau supranta,, kad* 
tuo keliu eiti tolintis nebegalimu, ir jie siūlo taikytis.! 
Dėl to galima pastebėti: “Geriau vėliau, negu niekuo
met!” Tačiau reikia pridurti, kad taikos pasiūlymai iš 
kominterno pusės, turės tiek vartės, kiek jie T>‘US 
ti darbais. Jeigu. Maskva nori bendro fronto su socialia-> 
tais, tai ji turi pirma padeistii iš galėjimų šomifetup 
Rusijoje ir grąžinti jiems visas pilietines teises* Anot

KAS LAIMĖS?

vė miltanai tai

-1

Kovoje tarpe dviejų, stambiausiųjų partijų. šios, 
dienos rinkimuose paims viršų, be abejonės, demdkra-

^ Antradienis, lapfcr. 6, 1934

tuvjškos mokyklos. Kalbėjo tad į 
angliškai. Krilbėti Jarri nelabai 
1, 5 '* šokinėjo, kaip ta
lietuviška šarka, nuo vierio 
si tilpo 7arit kito. KIdttšytis bu
vę pusėtinai nuobodu. Žlnortia, 
gyrė demokrattis, kad jie lą- 

ig gero padarę.
Rooseveltą pasakė tik , 
kad jis karo nenorįs. Surriiriė- 
jo Dievą ir bažnyčią ir kad jo 
tėvas tardavęs karluomėnėje 
metus ir aštiAmis mėnesius.

Šalia manęs sėdėjo lietuvis 
poliemonaš. jis vigą laiką čau- 
kėši ir, ant galo, pareiškė, jog 
tai ėšaiiti žiopla kalba. Publi
ka irgi pradėjo nerimauti. Kai 
kurie pradėjo apleisti svetai
nę*

Matydamas, kad šaVb kalba 
gali visus žmones išvaikyti, prr- 
mtririrkas pakvietė p. Bacevičių 
tvarką vesti. Pastarasis kalbė
jo visai trtinipai. Pdpfe^ęS, kad 
visi balšuptų ųž demokrates, 
pakvietė kandidatus kalbčtL 
Plačiau rašyti apie jų kalbas, 
manau, nėra reikalo. Visi, kas 
tik politika 'įdomauja, žind, ką 
jie tokiuose atvejuose kalbą. 
O kalba jie daug, bet nieko 
teigiamo nepasako.

Kandidatų kalbąs p. Bacąvr 
Čius atpašakojo lietuviškai. Po- 
licmonas ir čia neiškentė bei 
padarė komentarą, kuris nela
bai tebuvo prielankus vakaro- 
vedėjui. Publika dar labiau, 
ėmė nerimauti ir tarpusavyje 
kalbėtis. Matomai, , daugelis 
užsigavo. Ir tėisingrii. Nejau
gi tie mitįrtgų religijai mano, 
jog lietuviai piliečiai visai ne- 
sįpranta anglų kalbos? Tai 
tikrai bloga nuomonė. . , 

Kai kandidatai išpasako j o
viską, ką žinrijd, ;tiii <p. Bacevi
čius Vėl pakvietė Mačulaitį prar 
tarti kelis Žodžius.

Na, na, 
pbliciponas, - 
HA.S Kufctf «er^. 

visus 'uiiviėM 
gerti. Rodosi, buvo užfundyta 
dli pusbačkiai ,a)ate,: .

TihkamAs ‘ Įįnims prakal
boms, ar ne? Tikrai pOlitfkie- 
ririkąs triuką?:, st otam,>an 
doma prisivilioti ‘ balsuotojai 
Gal kai kurie už alaus stiklą, 
cigarą ar degtinę ir pdrdtfO; 
dą sąyo balsą, bet ppotaujan- 
ti^ pilietis iš to^gali pusi*

Visi mis turime V atširr 
jog nuo to, kokius męs žrą 
įstatomo į valdiškas ' 
priklauso mukų ^fsų gėrovė. 
Alų ir degtinę ripsŪk^Us 'poli
tikieriai užfundija tik tada, 
kai jiems reikia balsų gauti1.1 
Na, o kai rfrikimėd pripilta, 
tai jie nei mus bepažjet&r • nei 
su mumis nori skk&ytfe.*

Kandidatai,- kurie rihitaf žiu
ri į politikių ataus fvmdlj-Imu 

‘neužsiima.. Jie tai . skaito* baL 
Stotojo intefigentiškimio į^ei^ 
dimtr. 

t Lapkričio 6 d. įvyks 
,mrii. Aš patariu balsuoti. 
socialistų tikietą, o’yp'“ 
musų tautietį Sam E 
kurio vardas balote yra pi 
mėtas ElyaĄ’1. J 
faunas vyias, fr, pilna, 
tai’ rifetaipį (kurią stai< 

Birteiit. j kalinto1 
klerkus.
. Rępirblikoifai ir dem 
jąiii turėjo progos parod. , 
jie gali padaryti. Bet ligi) j 

ji#0 nep*dar^,.i$* 
dėl iš jų nieko dugiau 
galima laukti: jie eis ta&'/p 
pramintais keliais. Toc”" ' 
suokime už socialistus, 
rių pilnai galime tikėtiV'*jW 
jie' tinkamai rūpinsis musų glostė pašėlusius gyvybę ai 
rdikmais. ! * Akys tai užsime;
... a Mačulaitį gyrėsiy . ^.tentai* atsimerkia^ tarsi* jos žl 
esąs Anier. gimęs lietuvis. Ta
čiau' lintariąi’: jM 

‘parimk tik dhyaf,jis no*; 
id* gautii saw štytų vietiį, , i 

.' » V ■■ * ' ' ‘
Spalių Ž8’ k vietos rusai bu-

■kyti1. Apie T viittkra* su 
pįj. Papall ,ir^ Savicku . nutrau*į 
kėiiie 4 'pftskiriią vfetfy* • Jėjutno ■ ■ / ; •. v •• i

♦

kooperatyvės — dali 
ninkas. Tiesa, sptrtka rasi ėftiėfbai dattj .■« 'k .. J.'l. ■ " J? Apie 

tiek.

skiepą,, kur ^augybė, žmonių 
lirvo iirišigrudę. Tėh buvo 

^rengtas ir pusėtinas baras. 
Vds tik gaspaddritfs pastebėjo 
mus, tuoj privedė prie baro 
ir užfundijo. čia sutikau ir 
Tunus kyedąrus. Vėliau mane 
nutempė laiptais į viršų, žiū
rit^ čia sėdi keli miesto val
dininkai ir rusų batitiŠka. Dva
siškis supažindino mane šit sa 
vo simpatiška Žmoną ir kitais. 
Ant stalo atsirado visokios rų- 
šieš degtine, alus ir užkand
žiai. Ot, tik gerk, valgyk ir 
linksminkis. Taip mes čia ir 
prauliaVojome ligi 1:30 vai.

■

Brooklyn, N. Y.
. ’ 4 f - ' /

SLA. 38 kuopa išneša papei
kimo rezoliuciją 7-tam aps
kričiui; priėmė rezoliuciją 
lapkričio 1 d., susirinkime 
Piliečių kfiuho svetainėje, 
80 'Ūnion Avenue.

Ė c z o 1 i u c i j a

Mes Šusivienijiino Lietuvių 
Amerikoje kuopos nariai 
laikytame mėnesiniame , suvi
rinkime lapkričio 1 d. Pilie
čių Kliiibo svetainČjč, 80 
Union avė., visapusiškai ap-> 
svarstę reikalų priėmėm se-i 
kančio turinio rezoliučtyį: >

f) Kadangi SLA, 7-tas ap^į 
Imtys savo specialiame šuvaH 
žiavime pradėjo nešvarų dar
bą prieš .SLA. 38 seimo tari-» 
mus reikale 'perkėlimo ėentrbĮ 
į Pittsburgh, Pa. .

2) Kadangi minėto dpskrĮ>
čio “ultimatumas” griauja iŠ 
pamatų musų konstitiieijų m 
seimų tarimus, kariu ardyda-t 
inas ne tik pačios organizacb 
jos ir, ’joi eitynių narių taikų 
■ir ramybę, bet taiką ir rainy< 
bę visų Amerikoje gyvenan
čių lietuvių;. (i

3) Kadangi sulnahytojaii 
kalbamos suirutes yra išbuvę: 

1 ilgus- metus centro vadyboje 
ir kuomet Detroitu šeimai 
prašutino jiios išrirįkdamas! 
naujos centro vadus ir;

4) Kadangi šis( visas darbas 
yra grynai prieštaraujantį 
nu tariniams aukščiausios žns4 
tancijos — Seimo ir yra fiiiir-* 
fa s konsti tucij os " paneigimašr 
todėl tebuųię nutartai

a) Kad pildoihoji Jarjbąl 
žygį nusižengusius

prieš įstatus asmenis tinka
mai perspėti’ arba riet riu-s

b-rvi r,I,; ir’ ‘ i **k !b) Kad pildomoji Taryba* 
neštų aštrų, papeikimų visiems 
tiems, kurie vdrįso užsimoti 
iprieš valią Seimo ir musų 
konstituciją ir;

t c) Kad Pildoma Taryba im- 
tųei visų galimų priemonių .į- 
įvykinimui gyvenimai viisų & 
L. A. Seimo nutarimų ir;

d> Kad Centro vadovybe 
dėtų tinkamiausių pastangų 

‘praplėtimui piusų Unitarinių 
darbų Amerikos iiėtii5^jtlosė^. 

.. (, ŠLĄ. kfefctį Rterolfa-
cijos Komisija:

J. Glpveskas,
P. Tiškepičius,

V: Hadiėii^uš.

■ Į*........—.... .... .. . ■■*>*■■■■■ . ............................ .<

principai. Vienas jų tai kul
tivuoti žmonėse taupinimo pa-1 
pMį; antrasis —- padėti savo 
nariams įsigyti namą- Spulkų 
gąrsininiucl|&ė, lapeliuose, pra-į 
kalbose, .<Mtnįįiojų pareiški
muose žodžiai ‘*taūpinimas’, ir 
••sąva» užima pirm,
vietą.

; Šputtcoė, kaip ir kitos koope
racijos ruiŠys, biednuo-
; menės tarpe. Ir šiandie, didžiū- 
įmą spulkų pąirii| arba JŠennin- 
;tų sudaro darbo žijiįąėsv* Bet 
į kuomet kai kurtas ^itos dar
bo Žmonių kooperatyvas pa
stangos remiasi altruistiniais 
arba fįlantr<^ih|ąią motyvais, 
tai, 3pulkose 'vyrauja nepri- 

. dengtas ir ne&mgLmas biznio 
sumetimas. įįmtyįos šėižps žmo- 
gūs užsirašo ii^ tb^l,/kad ki
tam pagelbėti, bet todėl, kad 
bendromis su gitais žmonėmis 
.pastangomis saą naudos ttfrŠ-

' - H) !•>•) U ■ >

( Spulkos yra .tiesiogė biznio
. Į propozicij a. Ir sėkminga pro
poziciją. Tai liudija f00 metų 
jų gyvavimas /Amerikoj, i5tai 
liudija $8,500’,000,000' jų1 turto, 
Štai liudija, 8,000,000 namų, ku^ 
ribos spulkos padėjo šios ša
lies gyventojams įsigyti.

; Spulkų pasisekimas glūdi ta
me, kad jos renka žmonių su
taupąs smulkiomis sumomis iir 
kad vaduojasi ilgo termino 
amprtizavimo arba išmdkėjimo 
pldliUv ; . • į j '

Jau seniai pastebėta, kad, 
stambiausi kapitalai yra sutau’- 
pinami, palyginti, mažomis su
momis įstaigose specialiai pri- 
sitaikniįiuose tokioms sutau
pomi. Pavyzdžiu gali butr ap1- 
draudos kompanijos, fraterna- 
lės organizacijos ir pačios 
spųjltoš. (

Antrų vertus*, kiekvienas iš 
musų žinome, kad galimu bu*- 
Vo (bent iki šiol) įsigyti har 
mą, pavyzdžiui, su banko pa- 
gelba. Įmokėjo žmogus už na
mą dalį “cash”, o Įeitą pąsi- 
skolino ant morgiČiaus, ir tu
ri namą. Bet štai benduįą? di
džiumos namų pirkėjų patyri
mas: retai šitaip užtraukta 
skola tepajėgiama iš karto ir 
sutartu laiku atmokėti.

Kitaip dalykai klojasi didžiu
moj atsitikimų s> paėkolbmi* 
užtraūiktdmis Špijlkosė. ’Še- 
upėja žmogaus* gauti paskolą^-vau ir až pakvietimą prakai 
ir jau pradeda jis mokėti jų. 

gal persiėmęs tiįū;

noriai ir (rpok^imo- našta ąt 
.rodo nesunki’ Vėliau jis jau 
'tfek M UAar palei- 
isti namą ’ butą tikrą nuodėme. 
TKfgi disčJplMtifjją žittoįfuM Šą-r 
ve ir daŪ'tis sdkUhdęs moka. 
,Tgį mokėjimus W tikra iš-,

1

i
yra 
i 
tanrijos

todėl tebuųię nutarta >
J 

darytų
asnidnis tinfcaf-

i' f,į i *f fi f* 1

fLvitOSnR) vvlS*
v *1

Rinkimams besiartinant
y’ ........

*6tro para- 
ilt'f ' ~tpijos> svetaniėj^ demo- 

krūtų ’partTjds prakalbos. įfū*
L

bose dalyvauti. Nusitariau nu- 
leiti1 ir pttlbtitfyiiv ką
W wMokyta.. Kišk ‘ąš- 
tuonių pradėjo/ rmictip puteli* 
.ka ir kandidatai, į šiitas vie
tas.

„organizacijos pirinminkas, p 
'Tki Ida?

„n.ąs vyrukas. Pirmiausiai jis! 
'priminė; jog hėrii Itokęs lie

Kadarigi dabar ėiha rinkimų 
kampanija, tai neapsiėjo ir bt 
politikos. Dvasiškis. pristatė 
kandidatus, kurie pratarė po 
kelis lodžius. Visi jie den)o- 
krątai, tad ir gyrė demokratų 
^partiją.

. dal ir smagu tokiuose ba
liuose dalyvauti, tačiau protau 
jantį žmogų Jie priverčia susi-* 
mįstyti. Miesto valdininkai 
gauna ne taip jau dideles al- 
gįs. Ėet jie gyvena gerai it 
nesigaili pinigų rinkimų kam
panijai, Matomai, savo vielo
se, išsilaikyti jiems užsimdka 
kitais žodžiais sakant, politi
ka yra gana pelningas užsi
ėmimas.

bumbtelėjo 
ką jis dabar

Lietuviai biznieriai, o ypač 
tavernų laikytojai, nįriiskun- 
džia blogais laikais., Sako, jog 
negali biznio pacferyli, ir tiek. 
Man tai gana keistai atrodo. 
&tai ant 6-tos avė. laiko \ ta* 
Verną broliai žydeltaL Biznį 
jie daro nepaprastai gerą, žmo
nių pilna ir baras visuomet rip- 
gųlęs. Kodėl taip yra? Pirmiau* 
šiai tie žydeliai už penktuką 
duoda pusėtiną kaušą atauš* o 
už dešimtoką, žinoma, dar di 
derinį. Degtinę jie pardavinėja 
irgi gaila -pigiai. Tuo tarpu j^as 
lietuvius už dešimtoką duoda
ma vkįįai riedičkis stiklas 
alaus^ V fF toldų apystovui supran
tama, žmonės eina ten, kui 
ųž savo pinigus jie gali dau 
giau nusipirkti.. Taigi jeįu 
lietuviai nori konkuruoti sil ki 
tais-, tai jie privalo patenkin
ti kostumerius. Jeigu žydeliai

darirtėdami Verst:*, taj kodėl 
<lo nedaryti lietuvįriml

es

kai demokratai su alum sten
giasi į savą mittagus publiką 
patraukti, bet ihtfsų taiitie&ai 
tos md-fonės nepriima. Pas fie- 
tavltra demokratų- rengiami mi- 
tirigar ėsti nelabai skaitlžrigi. 
Susirenka daigiausiai mote
lis. Matomai, rtittšų tautiečiai 
kapitalistų partijoms nėš£ntpa- 
tižuoja.

~- ’C. K Braze.

už

baįkis

tyeją kūnų drėbėjor džiugino, 
toste pažėlusius gyvybe abiej ų

s. Gal- 
o min- 
ik štai 
ma ap-

ųęrvų^^ Akys tai užsim 

jo pro langus į žaizdruojdhtį 
pa^auty.-

Vtanhs kitą apka&idf stifciriai 
taikė''ir jMrtėv Jtaip Širdys dUu- 
dejo, panašiai ketvertai arklių 
dardi n ant tuščią vežimą pakal
nėn sausu keliu; Rodės, kad 
k'VieĮkąi pražydo aplinkui ir 
kvėpiančiais ‘kVaphniiaiū apsvai
gino juos ligi , beprotystės.

»> (Bus daiigieu)-

tfrė-



s astras it

senosios

ov ar jaunieji
PAMOKOS: Anglų Kalbės, Lietuvių 
IZnlknt! *Vmimu/ltrclčc r flrai&Air,

Chicago, III

ŽV1

■encir

*mas

TIĘTĄI NAMUOSE IŠMĖGINIMO 
1 Ndolpli 1200, ’LocdZ. 535.

paša-
Kur

J. SUDRIK EXPERT radio taisymas 
ir Service, šauk Boulevard 8167.

trauk
< * u prare

PLY Co.“ 
ted.Canjj

PRĘMIĘR 
S P EC1 A L !

choras ąasi- 
visos baterijos

MIKE'S BARBĖK SHOP. 20 metų 
bizny, 2^2 ; Wt <

Antru ra 
kios : mier 
denė it p 
antrarank . 
kertam' kiek reikia, 
bdi žemoš. Ko tik 
ateikit

----------- RK & BLDG
„ ia I914‘— 3000 

vėl Storm Sash ir Konibi- 
Dųris, Lentos, Ęoofing it

kų statybos 
š. Radiatori 
riniai. Da 

1 dūdų arba

tuvių koncerto atmosferoje 
Tuo ūpo pakilimu buvo per
siėmusį ir tūkstantinė publi- į . 0 -į r V.. U lU. V » i

j ainių j ų' dainininkų “unorų” 
butų'tifrėjuši apginti viena p-lė 

‘“* ’‘ " ėbutų praljaip

iaąt is jų kruti 
Rituojančios. gal

SkeVeriūtė, 
mejuši. ‘

Tlirp atsilankiusių koncerti
buvo didžiuma Čhicėgds lietu

fetantįs publikos ąfetaB s^ięar 
St. Agnės Auditorijoje. Iškilmes 
pasižymėjo geru programų

MAX KOHN, Imp. Turi 
iri Cigaretei. 172$ So. Hi

> jL . .LT.

ras ir • 
la ginti jaitiiųjų gatbę nuo ve 
teranų :

Vikriai, spi 
mojo keturlypio 
riai, A. Trilikaitė, S. Rimkai; 
te, P. Pūkis ir V. Tarutis čiul

juos mes

VALO IR DAŽO, 
CLEANERS & DYĘRfe

JOHN RAKAUSKAS,'" žinomiausias 
BrMgeporte/7,50 Wešt 80.’Street' 1 *

inyn’t šimpa tiza torių. Tarp 
kitų, publikoje buyo konsulas 
A. Kalvaitis ir p. ’Kalvaitiehe,

pę”, kad “Ant Kalno Rugiai 
d! šile •‘'žydi Putinsite”. Vakdl 
kas 1909-mėtiečįąms nėya, ko 
labai "nusiminti,'

‘Bet/Stgi, pasirodo sunkioji 
VM- 

lage
•kurių harmbnjpgajs ir skland
žiais melodijų šūviais “šiJĮtąs 
Gražus Ę|id^Įiėlis”, “TJwąs the 
Poor Old Mąn”. ir dvięjąįą ki
tais angliškais kuriniais vykų
jį a^ėpiią priešų jėgas.

Chįcagos Lietuvių 3ių)foni- 
jos orkestras suteigia vetępa-

MODERN MĮLLW0
SUP. W. Teir Vihtni;
Archer j 
nacijos, 
Asbestas

k

j n6s‘ lįnin&r; drau

i
I teikti iai paskuti

T W

visa baterija solistų puo- 
“J nuo ve

muzikalių'r atakų. * 
arčiu tempti pir 

'* » būrelio ha

IMOKETI
Didelį Nuolaida ant^ Jusu 
Sėlio Valytojo.

?T; orj^estrąp; didžiulis 
narių priskaitąs cho-

sirinko į St. Agnės Auditorijų, 
kad'buti liudininkais muzika- 
lės organizacijos iškilmių ir 
kartu su choristais jas švęsti.

Sklandžiai ir įspūdingai pra
ėjo tos iškilmės, subarusios į 
vienų jaunuosius ir iškilmių 
kaltlriinkUs’ kurie 1909 metais 
davė pradžių dabar švęstam 
jubiliejai, nusprendę Jog rei
kia įsisteigti chorų. Jie ma
tė reikalo‘miklinti savo voka- 
les stygas ir dainų melodijo
mis grąžinti* prieš akis gimti-

•>w®daugiau ......
Prėiriiėr Spdciat yra na

!AGO4CAB?NMf”^eilILL CO 

3012-14 Archer AVenue
Tel. kafayette 1235

' m, į l»,l,4i įi^.iu.iįlHi ....................................................

tolusios praeities sukeltas seh- 
timentališkumas ir draugiškas 
lenktyniavimas tarp jaunųjų

fenam'    ........ '■1 ■"   
Pilsuckis (Le VSn), kūris iąį 
Ko ofisą 1957 W. Garfield BlviJ

Dr, Pilsuckis pradėjo prakti 
dar' nelabai seniai. ’ 

yra gabus gydytojas tr sayt 
profesijoje turi gerų pasisegi

jaunas kokietuojančįas akis 
būrį gražuolių, kurios slenka 
artyn, artyn prie jaunųjų'dai- 

‘hinųikų?
Čia vaizdas

migloje, 'beĮt 
paibatome ir 'gražuoles ir 
jaunuosius dainininkus kartu

ilgias pasir 
girsta energįškesni garsai 
lodijos. Pasirodo ItKlP 
svetainė, kurios scenoje im
ponuojančiai stovi tvirtos jau-

Gera rašoma popiera parduodama 
po 18 centu svaras <— 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chlcago, III.

RADIOS
1 RADIO

ųpo pąk

akis išrikiavo' 
r atsiektus 
vo ir tiks-

negajite susirąsti ką jieškot, pašaukite Nau-
. ..T - r -.r. jienasį Ganai 8500, ir klauskit^ fiiznio Pata-

"7 , 7 \ 1 rj daiktui IglaM rįjįvčią
r reikmenil- Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

ats savaimi 
□ angliniai 

Apšildymas* ateina pigiau ne- 
u ir aliejų. Pilnas saugumas, 

ia pirkiteš geriau*-

OĄL CO.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIME 
SKYRIUS persiuntė i Lietuva daug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčia’ 
be jokios pertraukos. Skvo giminėms* 
Lietuvon siųskite pinigus’’per Nau
jienas — doleriais arbą litais.
Naujienų Pinigų Siuritiino -Skyrius, 
17.39/S. Hąftted: SU Ckfcago,

3460 So. State St. 
sjzvr.osMiSt;

2950Ę,92odSt.
llltaS.MicW«uĄi

ERĄNK’S AUTO SHpP, 4404 So
Weniworth, fioulevard 4081 

.tįj.įHi. <H ' II .. Oi. ...... . .

JPAT vvu /
Žmonės- -dabar "vartoja- nauja dalyk: 
namų apšildymui, kas pat 
užsimoka. Tai automatiški 
pečiai; . .
Sei®Upa
sias* anglis■ iL____ ,____ T.

3950 Si Wentwofth Avė.
, Tel. Yards 0300. ■

AUTU TAISYMAS 
AUTO REPAIRS ‘

broli/;

nas pašarvotas randasi 
stoir Ayėf,, ^o,r€hH «Tfe cr^t<

.. m V Š5HTjuožap6!t pa
rapijos bažnyčią, kurioje atši* 

pamaldos už Ve- 
M‘Hfefe-bus 45nd-

Pilsuckis tapo draugijos
............  ,r - ......—■-•r- - •- ■ •

žingsniais Pirmyn
Sukaupęs jėgas tas pražihi; 

šių pfaukų ir jaunyste tebesi’ 
džiaugiančių ’ ^rdžių ^urys 
prieš žiūrėtojų L.2 
atliktus darbus' ii 
laimėjimus išrikia 
lūs kurių dabar bus ieškomą 
prieš juos ^atsivėrus var
tams į 25 nietiis.’ nu
tolusį ir ūkanotų auksi
nį jubiliejų. Matome S. Dilių 
ir' K. Stėponavičių vadovau
jant rikiuotei.

1909, nielaį
Štai, pasirodp i0O9 metai, 

jubiliejaus gimtiniai mętąį ir 
atrieša su savimi Čhicagos I^ie; 
tuvių Socialistų Vyrų 'chorą. 
Gyvai jfs įraukia‘‘J.Ę- 
jo eilės praregėjusios 
čiai jau riradėje linkti ir vie 
tomis dainininku pjąįi^al’ pra 
deda siiiėgu balfuoti. ‘ '

5 Bet, ne! - • -
lodijai| plai 
nių, sniegu 
vos ir prar 
deda nylcfi ir iŠ pro vietomis 
suvilgintų akiij,‘ Kit^r U pro 

jusips atminties

sudainuotus “Sveikinimas” ir 
Ęr?min0 

dainas.

L MA, vet^r
nepajėgs atUifctI.ko<ur 
jos SU jauna siate. Xąim

AKORDIONAI
ACCOĮRDIONS ' 

/20 balsų chromatifiki akordionai 
vertės $400 dabar tik $75. Lekci- 
: os dykai. Piano akordionai po $45.

JOS F. BUDRJK, lųc. } 
rst-________

www.... ■ 1 UHuma

ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. įMonarch alus. Puiki vidta 
bįsjlsčL- 
X DARG 
vėltdj, 88

n □r pAžyši' 
kvie^a* 

mse ‘ ir W 
•patarnavi-i -

SĘR6ANTYS
^MQNES 

KURJE kenčia nuo chroniškų li
gų, kraujo ligų, nerviškumo, ink
stų, pūslės k venerišku ligų, te
gul tudiattš atsilanko f ofisą, pa- 
'tarimas* dykar. - šis patarimas bus 
duodafnas jūms be jokios obliga
cijos ir jus galite išsigelbėti nuo 
nereikalingų kančių ir sutaupyti 
pinigu. « * -u * , , -
ir' Specialus treatmentai dėl lyti
niai nusilpusių vyru. Naujausi ir 
‘moderniausi aparatai Įtaisyti dėl 
gydjhmo šių ligų. Pagelba šio apa
rato atstaigta stiprumai it ener
gija’ lytjhiaf nusilpusioms vyrams, 
^kdomet visi kiti -mėtodai- negelbė
jo; • Kainos labai prieinamos. Ga
lima -susitarti-dėl lengvų- išmokė- 
jihiU, kad kiekvienam duoti pro- 
igos išsigydyti.' s*411 *’•*'’ 1

DR.RPSS 
, Hea 11 h Service ir Laboratorija 
; 35 §0. Deąrborn Street 

Kampas ^fonroe St.. Crilly Piiildinir
Paimkite elevatorių iki penktam aukšt. 

■- CHICAGO.jILL. -~t - •
-Priėmimo kambarys 506 vyrams. 
Priėmimo kambarys 5p8 moterims 
drtSd VAI1anW:r*ėadleH-ynuo 10 vai. 
ryto nu >5 Md.i'vak. Pirmadieniais, Tro 
'iadieniain ir & Atadleniafg nuo 10 vai. 
pyto iki 8 vai. vakaro.. ............
Sekmadieny nuo 10 v. ryto iki 12 v. d.

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka
2422 W.T Marduettė Rd. Rep. ' 822ą

Lirm pasiįeisdųniį špkti į 
tąkt^ G. ŠleiJonąyičiaųs orkes- 

i}y WuLlaiiįį' pnę. % 
------------- typĄSj ineskjimę 

i > 
W5,x
mes, P;ra,nąs Ja- 
ųnavęs “Tofėaddr 

ro” arijų, buvo tikslus ir geraš 
šuyis į. veteranų eiles, dar gę- 
riau užsirekomendavęs Kai*

• v. ’i -i-’. , r; ,JJmiečių kvarteto kombiijuotęj.
Iš solisčių ilgesnius solo ny- 

merijis. aflto p-ląs 0. Skeve- 
Hutė^ ir ’ Alddni Gtigoniūtp. 
šiame koncerte plė. Grigonitv 
te pądarė debiutą kaipo jau
na 'iolisle, Šiuri’' nesenai' pra-

£ PMftOtfELfi JAKIENĖ 
po tėvais Bernotaitė 

Persiškyre“ *šu -šiuo“ pasauliu 
lapkričio’ *4^jęhA, 12:10'valahs1 

i
. Amerikoj išgyveno 44 - -metus, 

Paliko didžiame nųliųndime 
tris dukterie Orią,1 Sohhia -ir’ 

?u Jadvyga, -d^: sunfe Ąfek&mlra

t ^;įgiąunės,-r o Ltotųvoj 
Kili j z 

cągo,

ims
;lai|skife a^ie jį-

< Drųsial clįo- 
Sveilęr Broliai

U UNITED FOOD STORES 
' 4«h Sh;

Geriausi groseriai. žemiausios kainos 
Chieagoje.-1 -Višuomėt viskas šviėMA. 
Jf C,; And^ws; vedėjas, <■ - 3

ta, liejasi f tolį, skverbiasi į 
kiekvienų kampelį, į ausis. If 
stąigiai, tos gaidos mus paža
dina iš malonių' praeities ^sva
jonių.

1912) njet(įi
Vėl prieš aljiš" atsistoja pra- 

r^tejųsios eilėąį kuriosę (l^bar 
matosi ir inusiĮ *atąiįų mimų

rriisrus choras 
ras traukia 1 
D'hlninihkai”, 
vų”, nebodamas 2§ mėty pfą; 
liktų žymių Ir ' praskintų tar
pų. ' Persiima i£ publiką tuo 
jiasiryiiriiu '* " nepasiduoti ir 
griausmingai ploja * senajai 
kariai, kuri prahykšta po sce
nos“ iiždanga/ užlėišda'nia' vie
tų šių dienų “Pirmyn'*’ chorui.

Bet jaunuoliai turį luktėrętį, 
kol mes pažvelgsiipe k’^ ten 
daro Juoza’s Uktverįs-Kuzmic- 
kas. Smarkiai gestukuliiioda-__ '-r .Il-a mas ir trempdamas ske 
išilgai scenos jis kų tai 

’kdjd. Tai mdnologas, 
Juozas pasakojo 1909 metais, 
dideliai 1 juokindamas p'ublip 
kų?.' Juokino jų ir dabdr. * re* 4

Vųrąi ^i^ slįiomep^ iį^ iš 
ll^ens^

Neilgai tebuvojęp scenoje 
Uktyęriš-Kuzįniękąs' pasitrau
kia ir išeina kėturį vyrąi “į& 
stuomens ir iš liemens”. ' Tai 
“Mažiukų Kvartetas”, drg. drg. 
V, Ascilla, S. Dilius, J. Augus- 
tinavičius ir J. Čepaitis, nors 
nedainąv££ per daugelį metų, 
bet kv^tMaS išjudino 
koje eųtuziazmo gyslelę

AUGščIAUSIAS cash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi
te sentls radios i mainus už gerus 
vartotus radios. Del informacijų pa
šaukite : d.t L į

Cicero 1329.

t N.‘ R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. šaukit Oak La\Vn 8.___

• TlBsial~iš. mainų: J ~ '
Nnt cęal. 5.06 • Lump- coal 5.57
MJhę Run 6.0» Scteeningš 4.04 

Pristato1 neniažiau kaip 4 tonus'.
Wm. Jąrsombeck. Tel, Laf.' 2O14
Pocaljontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63: Black Band, Lump $9.50.

i Pirkite įeriausj anglj pas 
a MUWARX CQĄL CQ. ' a 

4028 S. Wehtworth Boųį. 4028

Antradienis, lapfcr. 6,»1924
viMi-ii.... .............................................. ;■...............          ..

“Pirmyn” Įspūdingai atšventė 
Sidabrinį MM

!. .L ...HENRY MILLBR...............
2041 Canalport Avė. Canal 3695.

užkan< 
ihieago.

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

• Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halgted St., Chicago, III.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK ‘

~ Dyktery».-’ Suii»i._ Marčios, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra-

f'i . u .V r -cJfi t -.’Ajr! .n. z'*..*1: ; •> .. ... ■ -

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelųjį mus 
kaitytoms susirasti, kur ' * * Jui‘
vairių paprastų ir' nepaknisi

nę triobų, pievas ir miškelį se
noj Lietuvoj, kurių apFeid^ 
“Aiperįke”. laimės ieškoti, jie 
jaute ilgesį ir nerimavo.
, ' Subūrė iškilmės į daiktų, 
kartu su veteranais ir tų laikų 
"grųžiųjų lytį, kuri 1912 me
tais žavėjo •veteranus, ' taip 
kaip šių dienų gražuoles žavi 
tų veteranų’dar tik tisus praj- 
dedančius auginti sūnūs. Im
ponuojančių. dalį. kųrĮo suda
rė Šių dienų jėgos, kurios pe
rėmusios' ’* ’
rankų organižacij

St. Maria & Evergreen MonumentCo. 
91 St. ir Ked^ie Aye. Ęv» Bark, 111.

R AKANDŲBMgenai 
BĄ^GAjMĄ.

STOEAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ------ $25.00
$300 kąurai ............ — $85,00.

’:S

Bimkąįtės, V*, tyėkfųšaitęs ir 
EJ? Rimk ai tęs. Tarp * visų * tų 
crrėbiiliųT * paširodi tik vienas 
ųžtiolas, Pranas Jakavičius, 
kuris demonstruoja didelį ka
ringumų Toreadoro arijoje

• <^č?rp”Priedų, cį^ęrąą užtraukęs 
Gruodžiu “Op 0>p Nemunėlį” 
įspūdingai ir skardžiai baigią 
ątąkų prįęš vętęrąn.us, pąVęikš- 
daniąs, kad/ visi, “Ęietpyiąįs 
Ęspiiie Qįni^, liętuvįais Turjmę 
ir Būtį' 
ar vęterąųųi laimėjo šių įdo
mių, ir, margų mųzikiljškų k,o-

Dirbtuvės bankroto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, -nauji parlor,. bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpatai po $15, $20 ir $25. Leng
vais Išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nęd^liomis 6224 S. Aphiąnd Aye. . Tr:z;i7r.:..

RAŠOMA POPIERA 
lyĘITING PAPER

JULIUSBENPEIl

$89.50, $5 imoW«2p n 
jhtttii, Sampilai: 1106-0

Wentworth' 5784
——    M H į.   - -   —

LENGVI IšMOKESčIAI, $1 Įmokė
ti, i 20 mėnesių išmoki. 8 kamb. 
rakandai $&7;60;’ nauji parlor setąi 
$22.50,1 karpetai $9.70.« Atdara va-

DEL
HanS^etCo, 

4235-59 S. Western Blvd
'5rf CHfcAGd, Itt. "

Tęl. Lafayett, 2566-6-7.8,
. ........... . ................ įįi . ........*»ijubįi»«ii^ii11'li "|J i ilįittw«t.W.ii<*1..... II 1111*1 nu,.....

«.«««««*««• <*» •* t ■ •>. ■*■•• •• »* v *•»•*• •»

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija

VĮCTORIĄ HQTĘl 
kampas Clark ir Van Bur 

u • Kambariai $1 ir augši! 
WM; E. MčCOY, savin' 

ei. 'Mabash 2280.

SPAUDOS DARBAI.
AtviąoTBg, "pjo^ąjįs;; piaia 

tus, biznio korteles, knygas, laikra: 
čius NmENTarAuS^rdir

-čT18Sf

5TORES
Įsiems žinoma ap- 
ted fit. Canal 0114

DRUG

J. P. RAKfiCia 
tieka, 1000 & Ht
PRINCETON PHARMACY, Hedina
Boul’ 801

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake. 4559 S:Hermitąge av., Boul;10170

THĘ BRJPGĘPORT BPOEING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mug it taės paša- 
kyšime kiek kaštuos * pataikyti. Mes 
Taipgi * darome visokį blekorystfis 
darbų.' r r

216 So. Halsted Street.
Tel. VICtofy ?4965. ;l 

a* 

siekis viso- 
šilto vari- 
bė visokių

iš geležies 
£as mus. *

C. IRON & MĖTAU CO.
4000 Wėritworth Ąye.
Tel. BoUlevArd'1270.'

RAKANDU Išdirbėjai
> Furniture Manufąctąrers

DIDELIS DIRBTUVES STAKAS.
Speciallis išpardavimas' tiesiog iš 
dirbtuvės; Išdirbama parlor setus. 
Parduodam pigiai nuo $39 1r augš. 
Darbas garantuotas. • ’

FELIX KIEMAS ir JOE KĄZIK, 
"savininkai. ‘ '

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Avė., Lafąyette 3516

RADIO TAISYMAS 
’ RADIO SERVICE-----

NAMŲ TAISYMAS
BŲILDING REPAIRS."'

WM,- W. CHR18TIANSEN 
Namų taisyiflas ir pėrdirsimas. Dar; 
bas garantuotas; žemos kainos, 
lengvos' išlygos, 232 W. 03 St. Tel. 
Wentworth 3800. '

iPINIGU'SB/NTIMAS 
r FOĘĘIGN Ę^HANGE

AsllĮaBd At»
Ine. """ 
oriroe 1710 
iritaisytnai

SOVAIlE-DEAb MEAT MARKEĄ
1 k1-. m!.sa: .^,^.n^ĮĮ, Ave,į

BARAI IR-STALAI

TIEKIAI į Iš DIRBTUVES PIGIAU 
Mes •padirbame-barus, Stalus iri krės-

Senų ir naujų lietuviškų * knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L . . ....  . .... .........  I ......................   B"....... t" 

kraustymas
MQVING

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus Ir tt, 1 
8358 South Halsted Street. 
^- Tel? YARds 8408; - •

LAIVAKORTES 
STEAMSHIP TICKETS

jums reikia

KNYGOS 
BOOKS

PA;Ub LEASES, vyrų rūbų, krau 
yė,43427 South Halsted Street.

ŽAISLU OISELIS
, NOTION^ WHOUESAEE

Ingaliojimus aprūpinti žemų ir ki-

Halsttd St., Canal . 8500, 
rr.'TKHi'-a’ivrii mv.....hv'HJ!'iiili}i!.

Qk, Davidus, ir, p, Uavidonip- 
Mr pp,. GHgiai, Qr. SJo^olte. ir, 
ųp, Strikplięnė., J?n. Juodaitis, ir 
PP- UfiPgMąUflgai. te Pdisapli- 
nes Parodos.

.-/...u,

‘■Ęirfl}yn”.a,tSy^ė sjĮątainejį



Virš milionas chicagiečių 
šiandien eina balsuoti

Rinks valstijos, apskričio ir miesto valdininkus ir 
v atstovus j kongresų

Virš miliono chicagiečių šian
dien trauks į balsavimo stotis 
ir padėdami “kryžiukus” ant 
baliotų nulems kas užims įvai
rias valdvietes ir kas pašlakš- 
tintas balsuotojų pasitikėjimu 
pildys įvairias nurodytas parei
gas.

Chicagoje yra užsiregistra
vusių 1,460,710 balsuotojų, o 
visoje Illinois valstijoje 4,000,- 
000. Spėjama, kad iš to skai
čiaus apie 2,500,000 atliks prie
dermę privalomų kiekvienam 
geram Amerikos piliečiui.

šiuose rinkimuose balsuoto
jai rinks:

1. Illinois valstijai: iždininkų, 
apšvietos superintendentų; tris 
Illinois universiteto globėjus; 
27 atstovus į kongresą; atsto
vus į valstijos legislaturą ir pu
sę senatorių j valstijos senatą.

2. Cook apskričiui: Visus ap
skričio viršininkus ir apskričio 
ir palikimų (Probate) teisėjus.

3. Chicago — 12 municipialio 
teismo teisėjų.

Be to, balsuotojai Chicagoje 
turės pasisakyti* sekamais klau
simais:

(Ant didžiojo balioto) tratifi
kacija konstitucinės konvenci
jos.

(Ant atskiro halioto) ratifi
kacija $30,000,000 bcnų bedar
bių šelpimui.

Prailginimas aldermanų ter
mino iki keturių metų.

Toliau, kai kurie Chicagos 
distriktai ir kiti Cook apskričio 
miesteliai bakuos lokaliais klau
siniais.

Balsavimo vietos Chicagoje ir 
Cook apskrityje bus atdaros 
nuo 6 ryto iki penkių vakaro.

Ben-Ali-Pilkauškas 
šiandien Brigh- 

ton Parke
St.Rodys fakirizmo stebuklus 

Agnės Auditorijoje
Pasaulinės Parodos stebukla

daris lietuvis Antanas Pilkau
skas, kuris yra žinomas vardu 
Ben Ali šiandien pasirodys 
Brighton Parko kolonijoje.

St. Agnės auditorijoje, Rock- 
well ir Archer, p. Ben-Ali de
monstruos įvairius fakirizmo 
stebuklus, kuriais jis pagarsė
jo parodoje. Tais stebuklais jis 
stebinte stebino ir lietuvių pub
likų, kuri atsilankė pereitą ket
virtadienį Chicagos 
Auditorijoje.

Seanso pradžia St. 
Įėję 7:30 vakare, 
centų.

Lietuvių

Agnės sa-
Įžanga 40

■ 1 |............u. ..ftem.iiMifti..,.....
w - O- 5.T*. I‘r'i '■ 1Important męetmg

of IMPS tonight
The players of the IMPS 

football team are asked to be 
present at a very important 
meeting which takes place to
night a t Naujienos, 1739 So. 
Halsted Street.

Severai matters of ihterest 
vvill be taken up at the gifher- 
ing. The time is 7:30 < P. 
Ali be pręsent, — Mgr. -

galite jas pajiųsii vįce-pirtp, 
p#| t Griponięnės adyęšii, 3322 S... 
Union aye.,/arbA pašaukti tele
fonu Boulevąrd 3505.

: A.D-nė.

.y. .......... ..
Antradienis, lapkr. 6, 1934

Apsivedė Roselande 
Aneta Sadimas ir 

P. Vystart
Vestuvės įvyko Balchunc* sve

tainėj spalių 25 d.

lai- 
ku- 
dėl

da

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMŲ 

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

Šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimu per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and

Halsted St.

Cicero lietuvių vai
kai linksmino Illi

nois mokytojus
Pereito mėnesio pabaigoje 

Evanstone, III., vyko metinė 
konferencija mokytoji! organi
zacijos, .Illinois State Teachers 
Association.

Laike konferencijos Cicero 
mokyklų parinktų 
choras patiekė dainų 
mą. Tame chore buvo 
ir lietuvių vaikų, tarp 
Brazda, Jonas Murga, 
bista.

mokinių 
progra- 
keletas 
jų: M. 
R. Ku-

ROSELAND — Aneta Sadu- 
naitė, plačiai žinomų biznierių 
Onos ir Jono Sadunų duktė, 
apsivedė su Petru Vyspartu, 
South Chicagiečių. Aneta 20 
metų, o Petras 25 metų. Labąi 
tinkama pora — abudu dideli, 
gražiai išaugę.

Kalbamos vestuvės įvyko 
sekmadienį, spalių 25 d. Jau
navedžiams šliubą davė West 
Pullmano kun. Ą. Linkuą.

Vestuvių bankietas buvo 
komas Balchuno svetainėj, 
ri buvo išpuošta specialiai 
vestuvių.

300 svečių vestuvėse
Svečių vestuvių bankiete

lyvavo apie 300, kurie buvo ge
rai pavaišinti. Laike vakarie
nes Al Kumskis, kuris buvo 
toastmasteriu, gražiai pasveiki
no jaunavedžius, linkėdamas 
jiems daug pasisekimo jų šei
myniškame gyvenime. Taipgi 
pakviesta kalbėti Dr. J. P. Poš: 
ka, J. Neželskis^ Emily Vistart, 
jaunosios tėvas T. Sadunas, J. 
šarkiunas ir kiti, kurie jauna
vedžiams vėlino daug laimės.
6 pioros paniįtgįų ir pajaukių 

Pąjnergės ir pąjaunlai^jcurie 
buvo kaipo liudininkais Anetos 
ir (Petro susižiedavime, ' buvo 
Emilie Visto r, Adele Karnas,
Betty Valentas, Hęlen Saduhas, 
Milly Kavals, Phyilis Lucas, Jo
nas Sadunas, Otto Fischl, 
Frank Zalatorius, Tom Leuver, 
Joseph 
Skuturna.

RADIO
Kalbės Dr. Juozaitis, 
D.D.S. DaihUOš Pėoples 

Radio Kvartetas
šiandie įvyksta šrnagi ir įdo

mi radio valhnda, lietttvių pro
gramas iš - Stoties { WGĖS, 7-tą 
valandą vakarė^ ,

Leidėjai šių, programų. 
Peoples Hakandų Išdirbyštės 
Kompanijoj Krautuvės, ne
šk upa ūda mos dedh pa
stangas, kad Šie pVo^rdmai bu
tų geriausių t(|^iijič. Ją pildy
mui sukviečiamfą frnisų įabiaif- 
si daihibinkąi, mtudkąi ir . kal
bėtojai. /

šios dieričs programa daly
vauja K. Sabonis* jo žmona, 
Mrs. Sauris, Ą,, &a|>as, ir gar
susis Peoples. Pšrlot Kvarte
tas. Visi yra pAsjrehgę pateik
ti daug, napjų ir grdžių dai
nelių. V

Prie to,., kalbės Dr. A. Juo
zaitis, D.D.S. Bus gražios mu
zikos ir visokių kitų įvaireny
bių bei svarbių, pranešimų.

, < fUp.-—Mxx.
■ ■ui ■ I.ž.įi Įi^»i fc uiMd

“N. Gadynės” choras 
pastatys operetę 

“Plėšikai*’
• V. -I(

. Gruodžio 2 d., Chicagos Lie
tuvių^ Auditorijdye, Bridgepor ' 
te, “Gaujos Gadynės” choras 
pastatys operetę, “Plėšikai”.

“Plėšikai” 'yra naujas trijų 
aktų turinys, pirmu kartu sta
tomas prieš lietuvių publiką. 
Operetė yra labai gyva, vaiz
di ir romantiškomis varsomis 
nupiepianti “neTąbųjų” pikta
darių gyyeiiinią ir‘ prietikius 
Ji yra lt labai Jllikšma.

“Gaujos Gadynės” choro ve 
dejas yra 1 Gėo^įgė &tęphehs 
Steponavičius; ■■ A;

efebas šėtras.

...... ........... . ............  

tyetween. f howevei\ have beenl ^‘Eyeš are essePtia^ to the 
lįįiore than fprtunate in that 
respect...Therefore, for ^thosė' 
psychically inclined thę follow- 

(.ng problema arė presented:.... 
AVho is the ; dominating in 
fluence of the well-known so- 
rority trio?..„And then again 
...Why does the behavior oi 
our candid and ęordial Sočiai 
Secretary stand ont so clearly 
ip contrast \with that of...
Some other members of the 
organization ? / /

AJthoųgh frequentlyabused. 
the idea ofi a **tvhy iš it” 
colurnn or ąųestionnalre is at 
times. thčught-provoking...So 
thuš...Why is it ...

That ’ a certain much-fre- 
ųuented local “institution” is 
patroiiizėd extėnšively by a 
grekt many of our members 
to the tune of twenty-cents 
a person?. , 

That Jurthermore various 
indįviduals of this grpup com- 
plain of profiise deficiencies 
in their financial rešerves? 

That, certain people of our 
acųuąintąnče fejgn sophistica- 
tion whereps further. investi- 
gatioh ‘.disclos0s a totai defi- 
ciency if thatvirtue. 

• That Al želnis does not wish 
to be known by his true 
name?..That of Mindaugas.... 
The first and lašt coronated 
king of Lithuania. It seems 
that we hąve qtf;te an aggre- 
gation of ancient Lithuanian 
nobility....Vytautas, Birutė, Al
dona,. and now....Mįndaugas. 

Coe-bar„ the , fajnous crystal 
gazer hąs bešeeęhed me to 
transmit the following message 
to thė “lady with the bedroom 
eyes”;y ‘ ■

pursuit of hąppiness,j būt upon 
refering. to my chart I- am ad- 
vised that you will find life 

employ...1 
» I

vised that you will 
much easier if you 
Tact and Diplomacy...

In other words, Sophie Gih 
vid, you should be more will- 
ing to be....Persuaded............

Tonuks.

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

NUPIGINTOS BUŠŲ KAINOS 
žemiausios kainos' ant busų tikietų 
i Los, Angeles, New York, ir visus 
kitus miestus. Soeeiali nuolaida 
lapkričio mėn. Jeigu juriis nriseis 
kaliauti ši mėnesi, pamatykite mda 
arba pašaukite dėl specialių lapkri
čio rnėri. nupikintų kainų.
8 So. Deorborn St. Kambarys 1207. 

DEARborn 2512

ATIDA!
žmones kurie dabar irnuna anglis iŠ 
Illinois Emerpencv Relief Stočių — 
gal i” o s onuti nėr

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

Pasakykite klerkui Emergenrv Re- 
Hef stoty, kad jus norite gauti ang
lis iš musu kompanijos.

■į AR JUSU KŪDIKIS DREBA?
' AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

Viradimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pp<»

STUCHLIK DRUG CO. 
6243 W. Cermak Road, 

Berwyn, III.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

Urane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. UL

S.

C* I , 
PRANEŠIMAI
L. A. 226tos kuopos susirinki- 
ivyks lapkričio 6 d. 

House 2150 W. North 
vai. vakare.

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

Ben Aluzas užr. rašt.

Lapkričio 7 dieną Palmer Parko 
svetainėj įvyksta SLA. 139 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi nai-iai 
prašomi dalyvauti susirinkime ir ku
riems laikas užsimokėti mėnesines 
duokles, kad neliktumet suspenduoti. 
Susirinkime bus svarstoma daug 
svarbiu dalyku organizacijos reika
luose. Valdyba.

Ramygalos Aido Kliubas laikys su
sirinkimą lapkričio 6 d. 1934 , 8 vai. 
vak. J. Barausko, buvusioj Meldažio 
svetainėje. Kviečiame visų atvykti 
— bus svarbių aptarimų.

Ramygalietis.
Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 

švie.a” reguliaris susirinkimas atsi
bus antradieni lapkričio 6 d., 8 vai 
vakare Sandaros svetainėje, 814 W 
38rd St.

Visos narės malonėkite susirinkti 
skaitlingai, nes yra daug svarbių rei
kalu aptarti, taipgi atsiveskite naujų 
nariu prirašyti draugijon.

Sekretorė.

Draugyste Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą lapkričio 6 d. 1934 m. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. 7:30 vai. vak. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti i šj 
susirinkimą, nes bus daug svarbių 
dalykų svarstoma dėl draugijos labo

Valdyba.

20 Wardo Politikos ir Pašei po s 
Kliubo svarbus susirinkimas įvyk? 
trečiadiej lapkričio 7 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Mrs. Bagdonienės 
svetainėj, 1750 So. Union Avė. Vi
si nariai būtinai privalo dalyvauti, 
yra svarbu, nes bus paskutinis susi
rinkimas, išgirsite pilnus raportus ir 
atskaitas. K. Batutis prot. rašt

Association
Avė., 7:3(1

atsilankyti 
dalyku or-

TIKRAS OUTLETO PRATUŠTINIMAS

KAINOS NUPIGINTOS
4000 Kailiais Padabintų Kautų

Dėl Moterų ir Merginų 
Niekad daugiau neturėsite tokios auksinės 
progos nusipirkti gražų kailiais padabin
ta kauta. Hollywood styliai už tokias < ne- 
patikėtinas kainas. Nelaukite! Muškit pa
kol geležis dar karšta! Atsilankykite šian
dien anksti pasinaudoti šio sezono Did
žiausiu Kautu Išpardavimu! Kad įkainuoti 
reikia juos pamatyti. Bukite tikra atsilan
kyti, jus sutaupysite pinigų!

Brangiais kail i a i s 
padabinti.
Šiltu pamušalu tar
peliuose.

* Hollywood Styliai.
* Pritinkanti.

Kiti kautai po $9.98 —• $14.98 
PERVIRŠIO SPECIALS 

400 Vyrams Overkautai — Grynų 
Vilnų. Tikras Bargenas ...

200 Berniukams Leatherette Kautai 
—Avies Skūra iŠ vidaus ...

Moterų ir Merginų Dresių — 
Sensacingas Bargenas ...............

Poru moterų vilnonių Pirštinių

600

900

?aklau- 
ikite 
javo 
kaimin- 
kos 
kaip ji 
jutau- 
>ė pini- 
’V pirk- 
lama 
»au 
tautų 
Sarge- 
nuOut- 
lete.
Mokyklos bus 
uždarytos an- 
jradieni —at
siveskite savo 
kūdikius.

. PIRKITE

8.88
2.66
*1.89 
35c

200 Snow Suitų dėl kūdikių—suhelmet$4 QQ 
tamsiai mėlyni— Mažų šaižų tiktai ■ 
Kūdikiams Kautukai ..... ................ $g 60
Kūdikiams Čebatukai ...................  99c X
Moterims čebatukai. Visi nauji $4

hnlt<111 I ■ w

DABAR ŽIEMAI REIKALINGUS DAIKTUS IR 
TAUPYKITE PINIGUS. < :

C H I C A G O M A I L O R D E R
BAR G A I N O U T L E T

5 s i South Paulina S’t-rė.et- Marshfield “l”1 and Sheęt čat to Boor i 
Hourv 8:30' to '6. Thursday1 and Saturday-Eves. to, 8:30 Pr M.

. r • • ■ • ' ■ ■/, s. < •

Nezelskis ir Georgė 
Kaimynas. - ž;l

K.'- . y 'U'j ■; ■ " Ly

Lietuvos D u k t e r u 
Draugija j talką 
prieglaudos sene

liams
Oak Forest įnamių naudai ren
gia vakarienę lapkričio 25 d.

Lietuvos

Nekentėkit Daugiau
NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIU
Truputis SALEM’S VELVET RUB greit pa
gydys skaudžias vietas, užinuž skausmą, 
atleis fttyvnumą raumenyse ir sąnariuose. 
Ne žiūrint ką nevartojote be pasekmių, pa
mpinkite dabar SALĖMS VELVET RUB. 
Parduodamas su garantija gražinti pinigus. 
Duoda pagelbą nuo RheumatUmo. Neurit*. 
Lumbago. Ir PraAiAaldimo. Tūkstančiai j| 
iimpno Ir yra linksmus, mes galime tai 
(rodyti jų liudijimais. Nusipirkite pas sa
vo vaistininką arba prisiuskite 05c. įtam
pomis arba money orderiu ir mes prisiusime 
jums. Berdu Laboratories, 3000 North 
I^ramle Avė., Chlcsgo, 111. Dept. 107.

MADOSMADOS S

■ i ■

’T

.4h

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu apulka.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

S A

TEL. REPUBLIC 8402 Salem s ^1^0^
K conrad

PHOTOGRAFAS
Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd SL

Englewood 5883-5840

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS

A •

HORTCME BANKERS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

į Y Amonį thošė j Jfio t pačticipati- 
,ęd\įri/. tlįę- 
Century of Ifrogress Expos- 
iįtion,z vyėtef/dufeyoivn,; valiaht 
Į.Y.Š. groųp^ whd;. b^ąyėd thę 
cold and galę to\ dęinonštrate 
that the LitJiĮUąniaųs also 
possess noblė ehą^ctėristfęs.... 
Strange as ii of thė
heroic meihbers presėnt were»... 
GįrĮs....Ypung fūęnJ Whęre iš 
your respęct, courage, and 
staminą ? Brutuos dx6tise was.... 
Ą fear of Gobliri8....That of Al 
ŽėrriIs.„.A ruhninį iriose...
' ‘ Have you seęn the attract- 
ive “invitations jto the dance?” 
The j design and arrangement 
are...Ęxquisite. Ali J >rė ' urged;. 
to buy theirš;in advance, 
as our šuppįy ; nd doųbt be 
soon exhau0ęd^ ąffair to 
which we are rerering Js the 
masųnerade bąlį? 24, at 
'thę' i'S

' And',' iriciaėri^'Uh ■• .atįi įyįiu;' 
aware of thė, identity of our 
hostesses who ąro tį; preside 
ąt. thtę Ęąll) Tjięjr. Are t^e 
charminko-BifAię KU Vonuš T., 
Esiėllė P., ąttd M.:..Of 
course we miss Qųr
geniai ba^nder, MėVe Dey- 
rin^o.. /'X/: Y

One of th^ impohtaiit
issues at our lašt session was 
•thėf; agrOemėpt, W

one meeting ^

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

BRIDGEĮPORT
Dukterų Draugija nutarė su-- 
rengti vakarienę lapkričio 25 d. 
Oak Forest prieglaudos lietuvių 
seneliams. • . ■

Nares nutarimą padarė susi
rinkime, kuris įvyko spalių 20 
d., ir į rengimo komisiją pa
skyrė veiklias draugijos mote
ris, pp. P. Grigonienę, P. Jo
naitienę, M. Kalainienę, A. Gri
gonienę ir K. Antanaitienę.

Rengimo komisijai į talką 
ateis '^draugijos pirmininkė, p. 
Millerienė ir* nutarimų raštb 
ninkė p. Ą. Dudonįenč, Apąrt 
šių/ visos narės pasižadėjo 
dirbti visomis jėgomis pla^i- 
nabt bilietui; kąd sutraukti1 f 
parengimą kuo skaitlingiausią 
publiką. Parengimas; įvyks išv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

Kviečia visuomenę prisidėti
Vėliau draugijos narės ap

lankys ? Oak Forest prieglaudą 
ir aprūpins lietuvius senelius 
dovanomis, kuriąs' nupirks .va
karienėje pelnytais pinigais. .

Dukterų Draugiją .šįupin 
kreipiasi į visus lietusius biz
nierius ir profesionalus įy lie-

8US Šio W jut ’ihdNįdiiH's"
piktieji prisidėti su aUKOfriiš cliaraėter ‘ afe fiiid faF in-

.-3521,.^
- SSŽi —• Naujoviška rudeninė suk
nelė.. Ji? tinką4 byle kokiai progai. 
Storesnę moteri < ji padarys; išrodan
čia ploniau. Jeigu' ją gerai pritai
kinsite, tai . joje’ šauniai išrodysite. 
Sukirptos’ mieros 14,'46, 18,’ taipgi 
86, 8į įr 40 colių per krutinę.

Norint gauti ’ vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti, pėduotą blan
kui,ęarba priduoti pavyzdžio 
numeti' jiąžyniėti mferą ir aiš- 
kiai parašyti savo Vardą, pa
vardę ir adresai JįCjekyįeno pa- 
yyžtUio kalba 15 eeiltų; GalL 
ma pasiųsti ^pinigu? arba paš
to ženkleliais .^Artu’ su užsaky
mu,Laiškus relkia adresuoti į 
Naujienos, Palietu Dept., 1739 
^o, Halsted St,, Chicago, III.

"i ■ . V < ■* .4 ' . I . . . r

^^Bdurihg;

sure that thė ?ių ex-
pression wiU bš įpost ėnliįht-

■ -1 .u".’? -f.' . U-

;.It hąs been' saldomi truej

LĮt^ūaiiian

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai.BE ĮMOKEJIMO!

Nusipirksite byle kurį naują
PHILCO—R. C. A.— 

VICTORar 
CROSLEY

Visų Bangų Radio 
LiberaliSka Nuolaida už Jūsų 

Seną Radio.
Labai lengvos išlygos

PARSIDUODA grosernės *fikče- 
riai, mažai vartoti, parduosiu pigiai, 
pardavimd priežastis, turiu kita biz
ni. 4554 So. Paulina St.

PARDUOSIU 4 kambarių rakan
dus labai pigiai. Tinka dėl poros 
arba nevedusių, kurie norėtų ren- 
davoti ruimus. Atsišaukite tarp 
6—-7 vai. vak. 1714 Newberry Avė. 
basemente.

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS.

2 metai dykai 
patarnavimas.

ir...'

119-95
virfi.

RADIO PATARNAVIMAS<1 fin Radio tūba iki $1. . ?4>vv vertės su patarna- flUU Alivimu. šis pasiuljji- U l Klll!ma8 ^ras tiktai If I gją savaitę.

LIPSKY’S MUSIC
& RADIO STORE 
44916 W. 14th St., 

Cicero, I1L Tęl. Cjcero 1329 
itdara Antrad., Ketv. Ir Beit, vakarai*.

A

Personai 
Asmenų Ieško

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

.................... L
Partners Wanted

Pusininkų Reikia

PAIEšKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i Alinės biznį, biznis išdirb
tas gerai, 8427 So. Wallace St.

Business Chances 
Pąrdąyimui Bizniai

PARSIDUODA Tavern,. biznis iš
dirbtas gerai, fikčeriai visi moder
niški, nftuji, parduosiu pigiai.

3310 So. Wallace St.
— i* —■

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

.to, III,




