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Kruvini Rinkimai
7 žmonės užmušti rinkimų sumišimuose. 
Tikimąsi, kad demokratai laimė jo rinkimus

CHJCAGO.—Vakarykšti rinkimai neapsiėjo be-kraujo pra
liejimo. Dar prieš rinkimus Kelayres, Pa., republikonai apšau
dė demokratų paradą ir nušovę 3 žmones, 21 gi sužeidė. Vienas 
sužeistųjų vėliau* mirė. v ■

Holland, Mo., bandant negrams neleisti, balsuoti liko nušau
ti du žmonės ir du gal mirtinai sužeisti, neskaitant daugelio su
muštų negrų.

West Union, Ohio, irgi vienas žmogus užmuštas.
Nors dar nėra pilnų rinkimų davinių, bet pirmosios žinios 

rodo, kad demokratai rinkimus laimėjo ir išlaikė savo didžiumą 
senate ir atstovų bute. Jie laimi net ir republikonų tvirtovėse.

Einant laikraščiui į spaudą, dar nėra davinių rinkimų ir 
Chicagoje.

3 žmonės nušauti, 21 
sužeistas Pa. de

mokratų parade

■ *

Du nušauti ir du per 
šauti puolimuose 

Missouri vaisi
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Streikuojantys mėsininkai A. & P. čenštoriuOse Milwaukee, Wis,, pikietuoja tos kompanijos 
; sankrovas.
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Lietuvos
Lietuvos paukštienai 

rasta rinkų
Šių vasarų, iki

Kiek šiemet butą miš 
kuose gaisrų

KAUNAS.^
rugsėjo pabaigos, miškų depar
tamente užregistruota 409 miš
ko gaisrai. Išdegė apie 1,400 
ha miško. Gaisrų padaryti nuo
stoliai siekia apie 225,000 litų. 
Gaisrų priežastys buvusios į- 
vairios, tačiau dažniausiai gais
rai kildavę dėl neatsargumo su 
ugnimi. Buvę keletas ir pade
gimų.

Apiplėšė Zubovą 
Kurkauską

ir

KAUNAS.— Musų valdžios 
(staigoms padėjus pastangų 
viehoje Europos valstbėje išrū
pintas kompensaciniai? pagrin
dais leidimas įvežti 450 tūks
tančių kilogramų piautų žąsų, 
vištų ir ančių. Tuo reikalu 
musų eksportininkai jau suėjo 
į kontaktą su kalbamos vals
tybės importininkais. Tenykš
čiai muitai pakeliami Kainos 
gaunamos prieinamos. Be to, 
jau gautas kontigentas 90,000 
kg. gyvų žąsų išvežti j vieną 
valstybę. Tą kiekį išveš “Mais
tas”.

šūviai j Kelayres miestelio de
mokratų paradą buvo paleis* 
ti iš kulkosvaidžių republi* 
konų vadų namuose

šaudymas į^yko, kad .neleisti
negrams dalvauti rinkimuo-

Doumergue ministe
rija griuvo, pasitrau

kus radikalams
HAZLETON, Pa., lapkr. 6. 

—Iš kulkosvaidžių paleisti Sto
viai iš dviejų namų vietoj už
mušė tris žmones ir 21 sužeidė 
demokratų parade Kelayeres 
miestely, 5 m. j pietus nuo čia. 
Miestelis turi 600 gyventoją.

Demokratai laikė savo viešą 
susirinkimą ir sutarė paradu 
pereiti per mieštelf.MLinksmiu 
buriu, trekais. ir-pėstkytei trau
kė didžiąja gatve, kaip prisi
artinus prie dviejų namų, ku
riuose nebuvo jokių šviesų, iš 
vieno ir iš kito, kuris buvo 
skersai gatvės, pasipylė šūviai 
ir važiavę troku ėmė kristi 
žeisti, pakliuvę į iš dviejų 
šių paleistų kulkų lietų, 
sužeistųjų yra tiek sunkiai
žeisti, kad irgi veikiausia mirs. 
Tarp sužeistųjų yra ir 6 mo
terys.

šaudoma buvo iš antro augš- 
to republikonų vado Joseph 
Bruno ir iš trečio augšto sker
sai gatvę gyvenančio jo gimi
naičio Paul namų. Policija tefr. 
rado 
ir 3 
nių, 
seph
tyvas ir pavieto republikonų 
pirmininkas.

Nušauti yra Frank Fiorilla, 
65 m., John Golosky, 28 m. ii 
Wm. Fort, 35 m.

(Vėliau mirė ir vienas sužeis
tųjų).

Praėjus pirmam išgąsčiui 
prie Bruno namų susirinko di
delė minia žmonių ir ėmė grū
moti namus išsprogdinti, bet 
valstijos policija ją sulaikė.

su
pu- 
Du 
su-

susirinkusius “watchers” 
mokytojus, viso 12 žmo- 
kurie tapo areštuoti.. Jo- 
Bruno yra pavieto detek-

HOLLAND, Mo., lapkr. 6.— 
Du žmonės liko nušauti ir du 
gal mirtinai peršauti, taipgi 
keli negrai liko sumušti prieš
rinkiminiuose sumišimuose šioj 
apieliknėje. Manoma, kad puo
limai ant negrų buvo padaryti 
tikslu juos sulaikyti nuo bal
savimo šios dienos rinkimuo
se.

Nušauti yra Rorace Ferrell, 
88 m.ą baltasis ir*nepažystamas 
negras. Ferrejl tėvas ir kitas 
turtingas baltas ūkininkas, Po- 
sey liko gal mirtinai sužeisti.

Ferrellai su dviem negrais 
važiavo automobiliu arti Hol
land mokyklos ,kai prie jų pri
važiavo kitas automobilius; iš 
kurio ir pasipylė šūviai. * s

Tie patys puolikai prie pat 
miestelio pasitiko Posey ir jį 
irgi peršovė. • j

Kitoj vietoj puolikai užpuolė 
automobilių, kuri iro balta mo
teris vežė balsuoti kelis neg
rus. Visi negrai liko sumušti; 
bet puolikai moteries nekliudė.

Jau per kelias savaites buvo 
buriamąsi prieš negrus. Kai kur 
pietinėj Missouri daly įvyko ir 
riaušių. Manoma, kad tai ir 
pakurstė tulus asmenis bandyti 
net ir žmogžudystėmis Sutruk
dyti negrų dalyvavimą rinki
muose.

Radikalai pasipriešino Dou 
mergue siūlomai diktatūrai ir 
išėjo. Naująjai kabinetą su
darys radikalai

HONGKONG, t. 6. — Chi- 
niečių laivą Kaho paėmė pira
tai, kurie nusivežė j Sami Point, 
j| apiplėšė ir išsivežė 3 turtin
gus chiniečius išpirkimui.

NEW YORK, 16. — Gaso- 
lino kainų karas rytinėse val
stijose jau užsibaigė ir visos 
kompanijos tuo jaus pakėlė ga- 
solino kainą.

R H
Chicagai ir apiėlinkei tederą- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 4% 

38.
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Pasimirė Armouro 
skerdyklų prezi

dentas "
CHICAGO.— Vakar po ke

turių mėnesių ligos, Presbyte- 
rian ligoninėj pasimirė T. 
George Lee, prezidentas Ar- 
mour & Co. nuo 1931 m., iš
dirbęs tai kompanijai 84 me
tus. •' i .<• -.'v' -

Jis gimė ūkyje ties Carroll- 
ton, O., 1878 m., kur ir inoks- 
lūs ėjo. Jis pradėjo dirbti Ąis 
mour & Co. 1895 m., kaipo ste- 
nografas, paskui pakilo iki par
davimų manažerio rytinėse 
valstijose. Sugryžęs J Chięa- 
go užėmė vice-prezidento viet^ 
ir kai pasimirė senasis prezi
dentas F. Edson White, užėmė 
jo vietą.

LAFAYETTE, Ind., 1. 6.
Eidamas pagelbon pašautam ir 
lengvai sužeistam barnyje su 
kaimynu savo tėvui, ’ Robert 
Hawkins, 19 m., nušovė Ro
bert McGehey, 15 m. Abiejų 
tėvai ir šovikas liko areštuoti

PARYŽIUS, lapkr. 6. —Ra-J 
dikalai pasitraukė iš Franci joj 
ministerių kabineto ir premie- 
ro Doumergue ministerija griu
vo. Manoipą, kad JJoumęrgųe 
tuo jaus įteiks ir. ąa^o.4»zignr 
ciją" prezfdentui.’Dabartinihme 
kabinete buvo 65 radikalai.

kadangi radikalai yra stip
riausia partija parlamente, tai 
jų vadai Herriot, kuris šiame 
kabinete buvo ministerių be 
portfelio, teks sudaryti naują 
kabinetą. . Manoma, kad nau
jasis ; kabinetas mažai skirsis 
nuo dabartinio, išėmus . tiek, 
kad jame nebus nacionalistų 
Doumergue ir Tardieu.
r Doumergue esą labai dūks- . 
tąs .ant. radikalų, kad jie su
griovė i jo kabinėtą, kada jie 
ruošėsi pravesti savo reformas 
ir įvesti savo diktatūrą.

Doumergue jau senai buvo 
pasiūlęs reformas susiaurinti 
parlamento galią ir padaryti mi- 
nist(|Tius aitsakomingus tiktai 
prezidentui, o ne parlamentui. 
Toms diktatoriškoms refor
moms radikalai pasipriešino. 
Tada Doumergue ėmė grūmoti 
paleisti parlamentą ir paskelb
ti . naujus rinkimus, tuo pačiu 
laiku vis kalbindamas radikalus 
pasilikti kabinete ir dirbti iš
vien su juo, kad tuo vilkinimu 
išsilaikyti iki kada susirinks 
parlamentas,s kad tada. pačiam 
galėjus pasiskelbti diktatorium. 
Tečiaus nesulaukė, nes radika
lai nors sykį išdryso pasiprie
šinti Doumergue užmačioms.

• —- ----<

Pasimirė chirurgas
CHICAGO.—Užperei tą naktį 

savo natriuose 280 Ė. Delavvarę 
PI., staigiai pasimirė: Dr. Lewis; 
Linn McArthur, vyriausias chi
rurgas St. Luke’s ligoninėje ir 
per 40 m. vienas žymiausių 
AmėHkds chirurgų. Jis buvo 
76 m. amžiaus. ' ’ 
; . Dieną, kaip paprastai, jis 
savo kabinete pričminėjo pa
cientus* Vakare parvažiavęs 
namo jis pavalgė vakarienę h 
prigulė ‘ ant sofos. Už potqa 
Valandų jis buvd rąstas nebe^ 
gyvas,, matyt, pasimiręs > nud 
širdies ligos, bemiegant.

Francija nuteisė 2 
Vokietijos šnipus
BELFORT,’ Francijoj. 1. 6.— 

Fra nei jos kąrihinkaš Georgės 
Froge ir ^tanislhs Krauss li
ko nuteisti kiekvienas 5 me
tams kalėjiman Už šnipinėjimą 
Vokietijos naudą! Be to iš 
Froge atimtos pilietinės teisės 
10 metų.

Krauss yra lenkas ir jis pri
sipažino šnipiąčjęs dėl Vokieti
jos ir supirkipėję karinius do
kumentus. Ji$ ir išdavė Froge, 
kuriąm buk( sumokėjęs 105,000

Italija buk įvesianti 
40 valandų darbo 

savaite
Darbo valandos bus trumpina

mos kovai su nedarbu. Už
draudžiamas ir viršlaikis

ŠIAULIAI.— Vakare apie 7 
vai. plėšikai Balsys su Kazlaus
ku užpuolė Bubių, 14 km. nuo 
Šiaulių, dvaro savininką p. Zu
bovą. Iš Zubovo plėšikai at- 

. ėmę apie 100 lt. Be Zubovo 
tą patį vakarą Balsys su Kaz
lausku apiplėšė Mirškiškių dva
ro savininką p. Kurkauską. Iš 
Kurkausko plėšikai atėmę irgi 
apie 100 lt.

Uždarė Vaičkaus stu
diją.

KAUNAS.-
terio įsakymu nuo šios dienos 
uždaroma Vaičkaus kino studi
ja.

Švietimo minis-

Panevėžio kronika
Produktingiausia Lie 

tavoje karyė . .

aa|,fĮ33rtų.'Už Ė^fęK ahfi^ymmd 
planus. ' Krauss sakosi pasi
savinęs pinigus besimokindamas 
Varšavos karo mokykloj ir pa
bėgęs į Vokietiją. Vokiečiai jį 
suėmę ir grūmodami jį išduoti 
Lenkijai, privertę tapti Šnipu.

Naciai paskyrė kai
nų diktatorių

BERLYNAS; 1. 6. —Hitleris 
paskyrė Leipzigo merą Goer- 
deler visos Vokietijos kainų 
diktatoriurh* Jis ir prie kanc
lerio Bruening yra ėjęs tas par
eigas. Kainą diktatorius pasi
darė reikaliriįas ėmus 
Vokietijoje nepaprastai 
kainoms. Berlyne liko 
rytos 24 mėsihyčibs už 
kėlimą.

visoje
'kilti 

užda- 
kainų

ka-Anglija nesiūs 
riuomenčs Į Saar 

kraštą

RYMAS, 1. 6.—Paskelbta su
tartis tarp fabrikantų ir dar
bininkų federacijų, kurias kon
troliuoja fašistai. Ta sutartis kontrolės duomenimis) yra Ah- 
tapo pasirašyta spalio 11 d. 
už kelių dienų po Mussolini 
ąp§,i|ankyiij<S" šiaurinėje Itali- 

'

Einant ta sutartimi, kad su
mažinti nedarbą, visose indu
strijose laipsniškai, 'bet kaip | 
galima greičiausia, turi būti 1 
įvesta 40 valandų darbo sa
vaitė.

Turi būti sudarytas natio- 
halis fondas šelpimui turinčių 
dideles šeimynas darbininkų, 
kurie difcba tik dalį laiko. Visi 
darbininkai turi mokėti į tą 
fondą 1 puoš, savo algos. Tiek 
pat moka ir samdytojai. Bet 
dirbantys virš 40 vai. į savaitę 
turi mokėti 5 nuoš.

Visas viršlaikis panaikina 
mas, išėmus retus ir specialius 
atsitikimus.

Vaikų ir moterų darbas turi 
būti panaikintas, išėmus spe
cialius atsitikimus.

■........r

Produktingiausia šiuo metu 
Lietuvoje karvė (1933—34 m.

tanavios dvaUe, Marijampolės 
apskr. Ji per metus pieno duo
da 8,574 kilogramus. Pieno rie
bumas—3,52%. Riebalų—302,2 
kilogramus. Karvės savininkė 
yra šulunevičieno.

1

Išnaudoja darbininkus
ŠIAULIAI.— Darbo insp. pa

tyrė, kad Kuršėnų dvaro savi
ninkas Gruževskis Jurgis jąu 
kelintas mėnuo neišmoka dar
bininkams algų. Samdiniai gy
vena pusbadžiai, apiplyšę, už
guiti, bučiuoja (faktas!) 4Vafi- 
ninkui rankas. Ordinarija dar
bininkams neatiduota net už 
1932 metus. Paprašius ją ati
duoti, dvarininkas varo lauk. 
Darbo insp. rūpinasi reikalą 
sutvarkyti.

Nubaudė ūkininkus už linų 
------ merkimą’ *

Viena paroda užsi 
baigė, jau ruošiamą 

si prie kitos

Vokietįja paliovė 
skaityti knygas

mMAv.likai

LONDONAS, l. 6.— Angli
jos užsienio reikalų ministeris 
Simon užtikriną parlamente, 
kad Anglija nesiųs j Saar kraš
tą savo kariuomenės.. Nesiųs 
kariuomenėą ir Francija, jei 
kariuomenės nefęįkalaus Saar 
kraštą valdanti tšiUtų sąjungos 
komisija.

Bet jau 1926 m. komisija 
yra pareišlcusi; kad ji privalo 
turėti galią pašaukti svetimos 
valstybės kariuomenę, nes ji 
vien savo, jėgomis negalėtų su
stabdyti ' sumišimus; jei jie 1 *ix ' ■ ' Č.'.kiltų.

SAN DIEGO, Cal. — 
spėjo užsibaigti didžioji 
saulinė paroda Chicagoje, kaip 
pradėta intensyviai rengtis prie 
California Pacific intemciona- 
lines parodos, kuri įvyks Šia
me mieste ateinančiais metais.

Patariamosios komisijos na
riu liko paskirtas Charles E. 
Peterson, buvęs vice-preziden- 
tas ir vienas sumanytojų Chi- 
cagos parodos.

•Parodai mangma išleisti 
$10,000,000 ir ji atsidarys ge
gužės 29 d. Joje jau sutiko 
oficialiai dalyvauti Meksika, 
kuri parodys dar nežinoma* 
Meksikos grožybes.

Vos 
pa-

M
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Pas Mussolini
įMpJMAS; J, '6. — Vengrijos 
premieras Gąemboes vakar at» 
vyko į Rymą pasitarti su Mus* 
solini apie Vengnjos-Italijos 
prekybos sutari ir apie p* 
keitimą Trianom taikos su 
ties. Mussolini Vengrijos p 
mierą pasitiko stoty; %

**

v
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šiomis dienomis sumerkus 
Berčiūnų kaim. ūkininkams l1- 
nus J Sudžilos upę, kuri jun
giasi su Nevėžiu ir užteršus 
upfr^girininkąs surašė protoko
lai .Už kuriuos atėjo pabaudos 
po 30 litų kiekvienam ūkinin
kui. Ūkininkai nutarimą ap
skundė toliau, motyvuodami 
tuo, kad tai darę dėl vandens 
stokos.
Sudegė klojimas su javais ir 

mašinomis
Pazukų km. pas A. Pazuką, 

kuliant javus iš lokomobilio 
dūmtraukio išlėkusių žiežirbų 
kilo gaisras ir sudegė kloji
mas, daržinė ir buvę nekulti 
javai bei ūkio mašinos. Nuos 
tolių padaryta apie 10,0C0 litų.

Nubaudė už abortą
Spalių mėn. 15 dieną Pane

vėžio apyg. teismas nagrinėjo 
kupiškiečių Sonuškevičienės Ve- 
ronikps ir Uršulės Grunovie- 
nės bylą. Jos ahi kaltinamos 
bendrai susitarusios ir pada
riusios abortą. Sonuškevičie- 
nė, kaip “daktarka”, nubausta 
1 met. ir 6 m. s. d. kalėjimo, 
o Grunovienė 1 metus sąlygi
niai, paskyrus bandomojo laiko 
dvejus metus.

Sunkiai sumušė

Ramygalos vieškelyje, netoli 
Panevėžio Bistrampolės dvaro 
gyventojas J. Petronatis nak
ties metu važiuojant buvo už
pultas dviejų vyrų. Atėmė 100 
litų ir gerokai sumušė. Mušei
kos jau suimti.

BERLYNAS, 1. 6. —Pernai 
propagandos ministeris Goeb- 
bels kurstė deginti geriausių 
pasaulio rašytojų knygąs.

Sudeginus knygas vokiečiai 
visai pailovė skaityti knygas, 
nes- geresnių knygų Vokietijoi 
nebeliko. Todėl knygų sankro 
vos yra be pirkėjų, knygynui 
neturi lankytojų. Veik visos 
leidžiamos knygos yra vien apie 
nacius. Net ir istorija fuSe- 
riuojama sulig haęių norų. To
dėl niekas ir nebeskaito kny*

Vokiečiams paliovus skaityti 
knygas, dabar tas pats Goeb- 
bels ėmė viešai šauktis j Vo- 
kietijos gyventojus, kad 
pradėtų skaityti knygas.

Susidūrė du karo 
laivai

LOS ANGELES, Cal., 1. 6. 
—Naktį darant manevrus susi
dūrė du torpediniai laivai. Sun* 
kiai sužeistų nesą. Abu laivai 
bus atvežti taisymui į San Die
go.

Manevruose prapuolė ir vie
nas lėktuvas.

BERLYNAS, 1. 6. — Kivir
čai Vokietijos protestonų baž
nyčioje tebesitęsia. Bažnyčios 
viršūnėse įvyfco ir muštynės. 
Todėl taikos derybos tarp dvie
jų frakcijų nutruko.

itį F^ederick Gili, 50 metų am 
žiaus, gyvenąs 728 Roscoe St. 
nusižudė gasu.

-----------——
Šį Vakarą ir
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Brooklyn, N. Y*
Kriaučių prakalbos

Kaip kinta jaunas mėnulis, 
taip kinta musų politikieriai. 
Spalių 26 d. Įvyko neva amal- 
gameitų skyriaus prakalbos. 
Tikrumoje tik to skyriaus var
das buvo panaudotas, o šiaip 
viską tvarkė bimbiniai iš “Lai
svės0. Pranešimuose buvo pa
sakyta, jog kalbės visų parti
jų kandidatai. Bet kai prasi
dėjo prakalbos, tai pasirodė, 
jog atvyko vien tik komunis
tai. Demokratai ir republikonai 
savo atstovų visai neprišiun- 
tė. LSS. 19 kuopa buvo pada
riusi nutarimą įsikišti su sa
vo trigrašiu Ją atstovauti tu
rėjo Žilinskas. Jo pareiga bu
vo paaiškinti socialistų plat
formą ir kodėl darbininkai tu
ri remti socialistų kandida
tus.

Prakalbos tęsėsi per tris va
landas. Kalbėtojai vyriausiai 
niekino kitas partijas, o ypač 
socialistus. Jie tiek įsismagino 
pliurpti* jog net komunistų ša
lininkai pradėjo snausti. Klau
sant tų prakalbų, nenoromis i 
galvą lindo mintis: jei tie ko
munistai butų išrinkti į vald
žią, tai jie butų daug aršesni 
nei buržujai. O kad jie yra 
žioplesnį, tai dėliai to, žino
ma, abejoti neteik?.

Pagalios, atėjo Žilinsko eilė 
pratarti kelis žodžiui bei pa
aiškinti socialistų platformą. 
Visi sužiuro, ką tas senas so
cialistas pasakys. Bet išėjo ne’ 
sis, nei tas. Kai jis pradėjo 
kalbėti, tai tiesiog nors imk ir 
kišk galvą po krėslo. Niekas 
nesitikėjo iš jo tokio netakto 
Jis tik bėrė ir bėrė pipirų kliu- 
bo Įstaigai. < ‘ |
' Stačiog sunku suprastu- ko 

dėl jis taip pasielgė. Jam vūJ 
vo pavesta atlikti vienas daly
kas, o jis visai ką kitą pada
rė. Dėliai to su kliubo prižiū
rėtojais bei manadžeriuni gal 
teks turėti ir nesusipratimų.

Prakalbų pasiklausyti atvyko 
apie 70 žmonių.

8 » »
Prakalbos apie bendrų 

frontų.
Spalių 31 d. “Laisvės” raū- 

dondvaryje įvyko “bendro fron
to prakalbos”, kt/rios tęsėsi 
pusketvirtos valandos. Įžangi
nę kalbą pasakė pats Bimba. 
Pirmiausiai paaiškino, jog tai 
bus savo rųšies diskusijos apie 
tai, ar komunistams reikia su
daryti bendras frontas su so 
eialistais. Girdi, bendras fron
tas su socialistais tik tada bus 
galimas* kai eiliniai socialistai

atsikratys nuo adv. Bagočiaus, 
Grigaičio, Gugio ir Mfehelšbho 
Kol tie vadai turės phs socia
listus įtakos, toL esą, bendro 
fronto nebus galima sutiary- 
tL #

Pasakė Bimba komplimentą 
Norman Thomas’ui. Nors Thb- 
mas esąs ir buržujus, o vie
nok bendram frofitiii šti ko
munistais jis pritariąs. Tuo 
tarpu lietuvių socialistų vadai 
tam priešinasi. Vadinasi, jie 
yra labai atžagareiviški.

Užkliuvo Bifhbai it SLA. 
Girdi, Stisivietlijirtias dabar yra 
kontroliuojamas socialistų. Bet 
kaip jie pasielgė? Kai gavo 
pakvietimą atidaryti behdrą 
froiitą prieš katą, tai atsakė, 
jog dabar jokio karo pavojau^ 
nėra, todėl ir toks frontas nė
ra reikalingas.

Mahė stebina Vienas daly
kas: kaip žmogus gali be jo
kios sarmatos taip biauriai me
luoti! Bimba gerai žino, jog 
ŠLA. Pildomojoje Taryboje 
nėra nei ViėnO šočialisto. So 
cialistų Partijai nepriklauso 
nei vienas Pildomosios Tary
bos narys. Ir visgi, nežiūrint 
viso to, Bimba sako, jog Su
sivienijimas dabar randasi so
cialistų rankose!

Ant galo, atsidarė diskusi
jos. Visokio rango komunistė
liai turėjo progos paaušinti sa 
vo burnas. Plepėjo, plepėjo ir 
vis tą patį, šlykščiausiu budu 
niekino Grigaitį, BagoČių, Gu- 
gį ir Michelsoną. Ir vis už tai, 
kad jie su inaskviniais neno
ri sudaryti bendrą frontą.

Neatsiliko nei šolomskas.- 
Tas pats Šolomškaš, kuris 
prieš kiek laiko paneigė savo 
komunistiškus principus, kad 
tapus Amėrikos piliečiu. Pri
imdamas pilietybę, jis turėjo 
sudėti priesaiką, jog ištikimai 

;pildys šios šalies, konstituciją. 
Na, o juk tokia priesaika nė
ra suderinama 8u Stalino dik
tatūra.

šolomskas pirmiausiai pa
kartojo savo dvasiško vado, 
Bimbos, spyčių. Po to pradėjo 
rokuoti socialistų “griėkus”. 
Kad Hitleris įsigalėjo Vokie
tijoje — socialistai kalti; kad 
Austrijoje įvyko kruvinos sker
dynės 
Ispanijoje btivo 
hių kraujas — socialistai kal
ti, etc. žodžiu, 
ską išeina taip, 
tų nebūtų buvę, tai šiandien 
visą pasaulį Valdytų komunis
tai, o Stalinas butų neklaidin
gas visų tikinčių * kotnufiistų 
popiežki's.

Primalė tas dzūkelis viso
kiausią niekų, o “Laistės” pa.- 
rapijonai jairt plojo. Tačiau 
įdomiausias disputas kilo tarp

socialistai kalti; kad 
pralietas žmo-

pagal Sofom- 
jeigu socialis-

f",,;-?

“badavimo daktaro” Baltrėrio 
ir Bimbos. Balttėnas pareiškė, 
jog visokie balsavimai yta nie
kas kita, kaip tik “mbflkėy 
business’*. Girdi, reikia eiti tie
siai prie tikslo ir kelti krtivi- 
hą fėvdliUciją.

Bimba atšaku, jog p&riib 
mentas esąs geras daiktas. Kai 
komunistai kontroliuos parla
mentą, tai tąsyk nebusią jo
kio sunkumo Įsteigti proleta
riato diktatūrą.

Tas aiškinimas Balttėntti ne
atrodo tikslui, — jis vis tvir
tina, kad išganyti pasaulį te
galės tik kruvina revoliucija^

Bimba su tuo nesutinka. Jis 
sako/ jog jei sodalisthi su ko
munistais sudarytų "bendrą 
frontą, tai jie galėtų valdyti 
pasaulį.

Jeigu komunistai nori suda< 
ryti su socialistais bendrą 
frontą, tai pirmiausiai tegirt 
jie tą frontą sudaro sovietų 
Rusijoje. Tegul jie paliuOsuo* 
ja socialistus iš kalėjimų, So- 
lovecko salų ir kitų ištrėmimo 
vietų. O kol jie to nepadarys, 
tol Visos kalbos apie bendrą 
frontą bus tik tuščias daly
kas.

NoYs diskusijos užsitęsė ke
lias valandas, bet jos buvo vi
sais atžvilgiais bergdžios.

» » »
Sklokos prakalbos

laiku vargti esą gfelima. 0 tai 
.labai galia. < ;

Tas dirfihiidVihiite atrodė tik
rai judkirigas. Ar čia seniai 
Pruseika socialistus vadino mi
rusiais lavonais/ kurie Visuos 
meniniame gyvenime jokios 
reikšmės neturi. jis jau 
kitokią giėšrhę Užtraukė. Jis 
jau pamatė, kad be socialistų 
pagalbos kmnuhistdi yra bejė
giai ir rtjeko negales atsiek
ti.

Draugas Viznis klaupia* ką 
sklbkininkai mano , daryti sd 
bendru frbhtU; jųš pit- 
ma buvote socialistai/ paskui 
Viriote komunistais. Po kėlių 
metų bendradarbiavimo atsi- 
metėtė nuo ^čyfųjų ir virtotė 
sldokinirikais. įdomu, kokio 
beridto ftcrtitp jus dabar pa* 
geidaujate/ — sU, komunistais 
ar socialistais? .

Prusėika atsako* jog tik 
sklokiiiinkai yra tikri komuni
stai* kurie prięilaiko Markso ir 
Engelso ptįncipų. O kai dėl 
bimbidtų, tai į juos mes tik 
spjauname; jie nori tik tokio 
bendro fronto, kur galėtų vis
ką valdyti ir diktuoti; Su so
cialistais mes galėtumėme tar* 
tis* bet mes pas juos neisimė. 
Jeigu jie nori bendro fronto, 
tai tegul pas mus ateina.

Čia Pruseika pasirodė labai 
arogantiškas. Jis primygtinai 
norėjo pabrėžti tą faktą, .jog 
jis tik . vienas yta neklaidin
gas* o Visi kiti dato klaidas. 
Bet lyginai taip Pruseika jau
tėsi ir tąsyk, kai jis dirbo st. 
ščyraišiais. ,.Vadinasi, jo “ne- 
kiaidingumdsf\ yra sezoninis: 
jei susivaidytų- su sklokinin- 
kais, tai tada ^sugalvotų kokį 
riOrs naują )r?iiėklAidingumą”.

M S '

Drg. Raškįjljs'k nori žinoti, 
kodėl Pruseika<>taip labai puo
la ''Naujienas'* už tai kad jos 
deda ‘ demokratų skelbimus bei 
kitos rųšies garsinimus.

Pruseika atsako, jog “Nau
jienas” Ifeidž® įgocialistai, to
dėl . tėri demokratams negali 
būti vielos. ViSa bėda esan
ti ta, kad GAgAitis juo tolyn, 
tuo labiau krypstąs į dėšihę 
ir virstąs tautininku.

Pasiprašo balso Lavinskas. 
Jis sako: gerbiamieji, tiek 
Pruseika, tfekilbimbiniai gerai 
žino, jog “Naujienos“ nėra so
cialistų laikraštis ir jos nėra 
socialistų leidžiamos. Jos nėra 
socialistų organas/ o tik sočia- 
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Pirmus Mottfičius 
ant Real Estate 
Defaiilted ir Undefttulted 
Pertanteūž Cąsh etr Neaerdi- 
deliu Atrokavlmų. Duodame 

CrillatėraI Puolas.

LOUIS M. CHAPMAN
■ • . iKU.-

120 S. La Šalie St.
. Tel. Franklin 0576

llstartis pritaria b^i jų reika
lui giria. Ož tai sOcialištai jas 
remia bei platina. O kai .dėl to, 
kad demokratai ten deda gar
sinimus, tai kas čia tokio? Al 
“^ujojį Gadynė’* ir “Laisvė” 
negarsini dėihokratų ir fašis
tu bafdflgimus? Taip, tai bu
vo daroma visai neseniai. Juk 
buvo garsinama Matusevičiaus, 
Valaičio bei Ginkaus parengi
mai. Kodėl ? Dėl tos paprastos 
priežasties, kad irž tuos gar- 
sinitntts biivo mokama. “Lais^
Ai. ..-.rg.- Iįtii.,1. „,į.-n,-y.................. . ....................

Graboriai ,
Telefonas Yafds 113Š

Stanley P. Mažeika
Graboriuš ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai ,

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
• - UlilCAGO, ILL.

■y-*- . ’ • . • V __ r I_______ 4* ’__

ve” iiuolat skelbia saliuninin- 
kų laisnius. Kodėl? Aišku, kad 
ji tai daro už pinigus. •

Pruseika pradėjo išSisukiriė 
ti. Girdi, jeigu “Naujienos” nė
ra socialistų orgahas, tai ko- 

<Tąsa pusi. 3-čiam)

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse...... .Pašaukite...........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturimo sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Amerikos Lietuvių Daktarų

Graboriai

J. J. BAGDONAS
2506 W. 63 Si. - 

Tel. Republic 3100 
10734 S. Miehigan Avė.

Tel. Pūllman 4151
u.. ......... i. I,—.... ................................................... .11. .1* ■■ II.I.I 1 h

Lietuvės Akušeres
•U

Mrs< Artelia K< Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone

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

ginoms patari
mai dovanai.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

Phone Canal 6122 _
DRi« S« BIEŽIS 

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

Seredoihis. ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califęmia^ Avenue

Telefonas Repnblic 7866 
..—.................. ...j į į,...,. ; r m... -

Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 
Nedaliomis vagai sutarti.

Lapkričio 1 d. surengė pra
kalbas skloka. Tai buvo “Nau
josios Gadynės” Vajar/s pra
kalbos. Pirmiausiai kalbėjo E: 
Butkujs. Kalbėjto trumpai, ir 
daugiausiai apie savo laikraš
čio nuopelnus. Kitų žmonių ne
kliudė ir neužgavo. Vadinasi, 
pasirodė džentelmonas.

Po to buvo pristatytas kal
bėti L. Pruseika. Pareiškė, jog 
gvildensiąs penkis klausimus. 
Pasakė, jog tokio gero laik
raščio, kaip “Naujoji Gady
nė”, lietuviai dar niekuomet 
neturėjo, žinoma, žinoma, — 
kas savo tavoro negiria,' D 
turgaus varo.

Paskui palietė Balkanų klau
simą, Austriją, Vokietiją ir 
pastaruosius įvykius Ispanijo
je, padarydamas savotiškus ko 
mentarus. Apie lietuvius socia
listus pasakė, kad pas juos 
nesą tvarkos. Girdi, žiūrėkite, 
ką socialistų laikraštis “Nau
jienos” rašo. Grigaitis “Nau
jienose” garsina demokratus. 
Tai esąs parsidavimas buržu
jams. “Keleivis” irgi nuo to 
neatsilieka 
ir Bagočius tik išnaudoja žmo
nes. Esą, jeigu “Naujoji Ga
dynė” turėtų tiek skaitytojų, 
kaip tie laikraščiai, tai tąsyk 
viskas kitaip butų.

Prisiminė ir apie bendrą 
frontą. Girdi, socialistams n 
komunistams bendras frontas 
sudaryti būtinai reikalinga. 
Bet to tikėtis bent dabartiidu

—-y - .....r &ą,-;v„.ir.r.^Ka.r.r■ ■ ■■ •• vrn;
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J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modernišką koplyčia dykai.. 
068 W. 18fh Tel, Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. SMas 
GRABORIUS ir BALSAMUOTojAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

TeL Monroe 3377

A. M ASAIjSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

DR. VAITUSfi, OPT
• LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių itetnpimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,- akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą Akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai1. Specialė atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.. *
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Rėš. 6600 South A r tesi an Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 S6. Halsted Street 

CHICAGO, ILL

DR. PULSUCKIS
LĖ VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damėn Avė.) 
* Tel. Hemlock 6699 1

Valandos :1-4 po pietų, 7-10 vat. vak.
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Lietuviai Daktarai
JUL__ i- ----------------- ž-acie- ------------------ --------- *--------

Keleivis” irgi 
ten Michelsonas

Tel. Lafayette 8572 
J; Liulevičius

Patafnauja Chfča- 
goje ir apięlinkėjė 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

DR. G. SERNER 
Lietuvis 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OfiSM^r AkiHų Dirbtuva -
756' West 35th St.

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

Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

L J. ZOLP
Uraborius 

1646 West 46th St. 
TeL Boulevard 5203 it 8413 

.1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 37Ž4. Koplyčia dykai

25 METU PATYRIMO
P/itaĮkime akinių dėl visokių akių

DR. MARGERIS
3325 Šo. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel. Boulęvard 5914 Dierią ir Nakti 
OtfiSd' Vaiaodofc mlo 2 iki 4, riUO 7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija ..

3335 So, Halsted St
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tei. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAŠ DĖNTISTAŠ X-RAY
4143 Afėher 44^ kamp. Fraftttetaav.
M...... .........................  ....  i....... .1

Įvairus Gydytojai .
LacMčh ir Simus
Lietuvis graboriuš

Patarnauja Jąidotuvėse kuopigiausiai 
Reikšte meldžiame atsišaukti,/d tau- 
. - sų darbu . būsite Užganėdinti.

2314 W. 23rd PL, CNicago
Tel. Canal 2615 arba 2516 

CVVPTTTC.-

1439 S. 49 Ct., Cicero, H.
Tel. Cicero 6927 ,

Jei 
Jei 
Jei 
Jei DR. BERZMAN

. IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir. Laboratorija:
1034 W. 18th St., netolį Morgan bt 

Valandos Ado 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

. TeL- Canal 8110 . 
Rezidencijos telefonai:

Hydė Park 6755 ar Centrai 7464

r;

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja i daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas.
skaitant arba neriant skauda 

akys, tūdmėt jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetona
optoMetristas

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos ūuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 
kard. Roo'rii 8. NedSIiortris ūždaryta.

.> Kaltame Lietuviškai 
Phone CaPal 0623

ll.illJll ■ ,^1 ........ ..  H tlA..l.lii

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. ,— — . -y — — — — — — - — — — -f — —

Gerkit ir Reikalaukit
ri >iiJ,

t

Si. I,

Kainos Labai
KIŠENINĖ DĖž 
Iš 12 DABAR

15c
nemr/ daug jau

i ,-n u r t tįii'iiiUiį

DR.'fi rTEŽELTS
Dentištas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos riūo 9 iki 8' vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

DABAR TIK 15o UŽ TIKRA 
BAYER ASPIRIN!

[DĖŽUTĖS M 1211 
Nupiginles ėiU Greit-Veikiančių 
Aspiftn Tabletkų.

—

. Tel. Cicero. 2109
ANTANAS PETKUS

Graboriuš 
a ^PP^IA. DYKAI . 
1410 South 49 Ct 

CICERO, ILL.

r i’ArtSi'DLofrAA 
1'2 N A V JAS 

2&MA8 KAINAM 
visom?

V AISTI N Y- > 
k CIOSE y

Visose A finose 
• >

Mdtual Trijų 
Žvaigždžių 
Kerttučky 
Bbiifbon 

Ir 
Lietuviškos * 

Degtinis

' *•> ; * < » v » » » •

-A -j...

1 ■:" 1 - -

==±=ž:

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: .

nuo 9 iki\li valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakarį 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
1*.. . .L-.* t-

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

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

Tel. ,Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr« Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
f ? .2 lubos

. CHICAGO, ILL, 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880 
A

kiekviena diena dabli’ vr? 
“Bargenu Diena” ant tikro Ba
yer Aspirlh. Todėl nėra prasmės 
priimti kitas aspirin tabletkas 
Vietoje, fckrų greit—-veikiančiu 
BAYER.

Milijonai žmonių ilga laiką 
noriai mokėjo ąugštesnes kainas, 
kaip žinote, kad pasidžiahgtl 
pastebėtinai GREIT veikiančia 
pagelta nUo tikrų ĖAYER AS-

žmonės, kurie ieškojo GREI
TOS PAGELBOS nuo galvos 
skaudėjimo; neuralgijos, ir fėu- 
matiSmO skftūsritf. Nes tikras- 
Bayer Aspirin “gfeit sudtatajo” 
nors ir baisiausi skausmą i ke
letą minučių po priėmimui.

DABAR—Mokėkit Mažiau ir Gaukit Tikrą Bayer Aspirin
Dabar — kiekvienas g A H 

džiaugtis geromis pasekmėmis 
nemąstydamas apie kainą.
Tiktai 15c Dabar už 12 
25c itž Du bilriu Mazutu

Atsiminkite.- kaip sekama syki 
eisite i drug^tpri byle kur Su
vienytose .Valstijose. BAYER 
kairios nupigintos ant visų sai- 
jj’S iškaitant ir 100 tabtetkų 
šeimos didžio ta^eliuš.

taigi—niekuomet neklauskite 
vieh vardu! <*a®pifin,,*,• featf pirkai
te, Bet visuomet sakykite,- “BA- YElF ASPIRIN", ir žiūrėkite 
kad ii gautumėte.
nt i<iinnn>rywii nanriim-n na»rii ....

Dabar pirkdamas Vis sakyk “bayer aspirin”
■s

Mutual LipuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDŠ 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis S 
douGlasbaths 

3514-16 W. ROOSEVELT ROttlK 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8Š0$ 
Vdnos, lietaus ir drūškos 6anta. $ 

štffmming. ,ppol. 
Rusiška ir tuf 

Moterims seredom

Visi Telefonai: 
atds 1741 

1742
LaIdoJaM pigiau

NEGU KITI
Ambųlance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Mbdėrniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius pėr 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Ate.

4631 South Ashland Avenuė 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Tetaptame Plaza 2460
Ofiso Tel. Calumet 689$

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIĖUĖGA9 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

---- i-iit----- ...... ' ---  . .

Rusas Gydytoja? ir GbirafgM 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų Ilgą.
Ofisas 8102 So. Halsted St 

arti 81 st Street Valandos: 2-4, 7-9^al vak. Ne
dėtomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CUlfcŪRGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėlionhis nuo 10 iki 12 

13 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GKISH 
Lietuvis Advokatas 

4611 SoMth AshHnd A.6. 
Tel. Boulevard 2300 

Rez. 6515 So. Rockvrell St. 
Tel. Republic 9723
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(Tąsa nuo 2 pusi.) 
dėl ten telpa “Sąjungos reika
lai”. Išleiski te savo atskirų 
laikraštį, tai bus kas kita.

Lavinskas vėl pasiprašo bal
so. Jis sako: gerai, mes išlei
sime laikraštį, jeigu jus mums 
atiduosite ir sugrųžinsite LSS. 
turtų bei “Kovos” mašinas, 
kurios tapo parduotos “Vil
niai”. Socialistų turtų, kuris 
siekė ligi $70,000, jau baigia 
sumamoti bimbiniai. Ir vos 
spėjo bolševikai pagriebti tų 
turtų, kaip pradėjo tarpusavy-

je peštis: atsirado sklokinin
kai, ekstriniai ir visokie “nuo 
tiesiosios linijos” nukrypėliai.

Pruseika bando pateisint’ 
komunistus. Girdi, Lavinskas 
turįs klaidų. Sųjunga vienbal
siai pasisakiusi, kad turtas tu
rįs priklausyti komunistams. 
Tai buvę nubalsuota suvažia
vime. Antra vertus, socialistai 
juk nusinešė LDLD. turtų, ku
ris siekęs $5,000.

Noriu štai kų pastebėti. Kai 
komunistui užvaldė Sųjungų ir 
jų pakrikštijo Lietuvių Komu
nistų Sųjunga, tai ir visas 
turtas tapo užgriębtas. Na, o 
kąd neva nubalsuota buvo 
viepbalsiai, tai tas yra melas. 
Balsuota buvo net iš penkių

DYKAI IŠBANDYMAS
Graži dovana 22-rų metinių Budriko Krau

tuvės Sukaktuvių Išpardavime

7 DIDELES
Skalbyklų Vertybės

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

49.50
ir virš.

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

LENGVAIS IŠMOKSIMAIS

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

Skalbyklos, Refrižeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167

RADIO PROGRAMAI:
Nedėldieniais 1:00 — 2:00 vai. W. C. F. L.
Ketvergais 7:30 —‘ 8:30 vai. vakaro W. H. F. C.

—........................ . —

NAUJIENOS, Chicago, III

atvejų ir prie nieko neprieita. 
Nebuvo net du ilgumos balsų
surinkta. Karšti ginčai ir už- 
sivarinėjimai tęsėsi visų laikų. 
Kai slaptu balsavimu nepasise
kė gauti daugumos balsų, tai 
tada buvo sugalvotas naujas
skymas. Sekretorius Stilsonas 
pakišo kokį tai australiškų ar
šveicariška balsavimo bmla.
Kiekvienas delegatas turėjo
garsiai pasisakyti, kaip, jis bal
suoja. Tik tada šiaip taip pa
sisekė surinkti daugumų balsų 
ir pravaryti nutarimų, kad 
LSS. turtas pereina komunis- i 
tų kontrolėm

Taip tai liko sugriauta kul
tūrinė organizaciją. Bet tąs 
griovimo darbas griovikams 
neišėjo į naudų. Vos jie spė
jo užgriebti turtų, kaip pra
dėjo tarpusavyje peštis. Atsi
rado visokie ekstriniai, kairia- 
sparniai, sklokininkai ir kito
kie. žodžiu, jie susipiovė, kai]) 
katės maiše. Bet apie tai gal 
bus progos *ateityje plačiau pa
kalbėti.

» »
LSS. 19 kuopos pra

kalbos
Penktadienį, lapkričio 9 d., 

L. A. Piliečių Kliubo svetai
nėje, 80 Union av., įvyks LSS, 
19 kuopos prakalbos. Kalbės 
Amerikoje gimęs ir augęs jau
nuolis, Keistutis Michelsonas. 
Jo kalbos tema bus “Kas yra 
bolševikai ir kaip jie įsigalė
jo Rusijoje?”

Tai labai įdomi tema. Visi 
esate kviečiami atšilankyti. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžan
ga dykai.

— Frank Lavinskas.

tesėti da ir dėl to, kad tarpe 
jų matėsi ir tokių, kurie pora 
metų atgal skverbėsi į valdiš
kas vietas ant republikonų ti
kinto. šiandie jie jau demokra
tai. Iš tokių politikierių, žino
ma, negalima nieko, tikėtis, nes 
jiems rupi ne žmpnių gerovė, o 
tik Šiltos vieteles.

Da labiau reikia stebėtis iš 
tų žmonių, kurie atrodo gana 
pažangus ir remia socialistinį 

• judėjimų, o betgi balsuoja už 
demokratus. Paklausus, kodėl 
jie nebalsuoja už socialistus, 
kurie Grand Rapids ir Kent 
kauntėj turi pilnų savo tikietų, 
tuoj gauni atsakymų: “Socia
listai visvien nelaimės, o tuo 
tarpu gali vėl republikonai pa
imti viršų”. :
yra klaidingas. Kada darbinin
kai gali tikėtis laimėti, jei vi
suomet jie bus prisipildę tokios 
baimės. Juk republikonų ir de
mokratų partijos yra kapitalis
tų partijos, ir kol darbo žmo
nės jas rems, tol jos viešpataus. 
Darbo žmonėms prie tokių apy- 
stovų nėra vilties pagerinti sa
vo būvį, nėra progos pasiųsti 
savo atstovų į kongresų ar se
natų, kad jis ten gintų jų tei
ses.

Jau aukščiau minėjau, kad 
tie politikieriai yra tokie mik
lus, kad vakar buvo republiko
nai, o šiandie jau demokratai. 
Jei kita kokia partija paimtų 
viršų, tai jiems nesunku būti

Grand Rapids, Mich.
Iš politikierių veikimo

Ketvirtadienį, lapkričio 1 d., 
švento Jurgio Dr-jos svetainėj 
demokratai kandidatai į įvai
rias valdiškas vietas su pagal
ba lietuvių1 denlbkl'atų,1 kurie 
sakosi ir demokratų klibbų tu
rį sutverę, surengė masinį mi
tingų. žmonių susirinko gana 
daug; gal dėl to, kad buvo skel
biama, jog koksai ten lietuvis 
iš Detroit, Mich., kalbės. Bet 
iš kitur jokis lietuvis neatvyko. 
O skelbiama buvo veikiausiai 
dėl to, kad sutraukti daugiau 
publikos.

Na, taip sakant, ir prasidėjo 
kalbos. O tų kalbėtojų tai apie 
pusantro tuzino. Kiekvienas jų 
žadėjo, jei bus išrinktas, tokių 
gerovių žmonėms, kad daugiau 
mųsitančiam žmogui buvo tik 
juokai. Visi ragino balsuoti iš
tisai demokratų tikietų.

Reikia stebėtis iš tokių poli
tikierių prižadų. Jie patys ga
na gerai žino, kad negalės iš-

ir kitos partijos kandidatais, nenori, o socialistai anksčiau ar 
Reiškia, jie nėra idėjos žmonės, (vėliau laimės. —S. Naudžius. 
Tarpe lietuvių yra tękių žmo
nių, kurie dėliai šitos neįtiku
sios sistemos stovi ant bankru- 
to kranto, o betgi jie remia ka
pitalistinių partijų kandidatus 
ir da didžiuojasi, — štai ir aš 
demokratas ar republikonas da
lyvauju politikoj. -

Tai apverktinas dalykas, kad 
smulkieji biznieriai ir darbo 
žmonės da nemoka ginti savo 
reikalus ir nepaduoda savo bal
sų už tokius kandidatus, ku
riuos socialistai stato. Tie kan
didatai yra idėjos žmonės, ku
riems rupi visų gerovė.

Vienas, matyt, neva gudrus

<3
n-JU., įi1 T-1", J«'

Tai yra mano naujas scenos 
kostiumas.”

■i lepuDiiKonai pa- poHtflderius man pasakė: 
ši Inkis galvojimas /palietai Inimos rinkimus tcialistai laimės rinkimus tik tų- 

da, kai valgysim sniego boles. 
Taip, prie šitokios sistemos, 
kokių mes dabar turime, ilgui 
netrukus, kaip reikės valgyti 
sniego boles. Ar kas nori, ar

JUOKAI
Susiriko A. K.

Vyrams Darbiniai 
Čebatai

šilti

II fANMlO 
COWH10t
ll AIHIR

m*

r tvirti, dėvčsis 
Jepraleįskit šio

kaip geležis 
bargeno

CHICAGO MAIL ORDER
BARGĄIN outlet

511 S. Paulina St.
Ma''hfleld "L" and Street Car» te Doer.
Hour»: 8 to 8—Thuri. and Sat. to 8:30 P. t.'.

Rinktini Pirmi

Pardavimui
. . . . ’ -J'
$1000 iki $5000 visi ant moderniš
ku nuosavybių gerose apielinkėse 
vertu keletą sykiu daugiau negu 

morgičiai.

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

47th ir Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0030.

“Žinai, mano tėvas yra la
bai smalsus prie moterų.”

“Na, o pats seki jo pėdo
mis?”

“Visai ne: jis sekioja ma-
_ 9 9 ne.

Tarnaitė — “Panele 
ėjo mažas ryšulys, 
kaip branzalietas.“

Artistė —

tau at- 
a t rodo

PAIN MFEILER r

^uo Peršalimo 
n>udokitę 

PAIK*EXPBLLER1 
Pain-Eipųlleri* vizuomąt

tu
■t; .

kvaile!
.KILIS PAIN

t—r.jįv.

• I   , ... .   ............. . . .... . .............. , ,..pt—... ,, ,.    

MES KVIEČIAME JUS TAUPYTI ČIA. 
TAUPYMAI ŠIOJE BANKO.IE YRA APDRAUSTI.

District National Bank of Chicago
1110 West 35th St,

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE

CIALI PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey
ŠI LEMPA DYKAI 

Reikalaukite 
KUPONO.

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu.

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

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Paščių kų» 
ponus j musų Ofisų žemiau paduotu adresu ir jus 
gausite labai gražių VARIO arba ALUMINIŪM 
LEMPĄ DYKAI—tokių, kaip kad matote skelbime.

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

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

Dabar galite nusipirkti ir buteliais. — Paintėą ar
ba Kvortas. Taip, kad galite jų laikyti* savo namuose. 
Kiekvienam ji bus smagus gėrimas, 1

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

BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine.
TIKTAI WHOLESALE 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. Victory 5382-5383 

žemiau pažymėta tiktai keletu žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Bbtfrbon Whiskey; daugiau vardų ir adresų bus Šioje vietoje paskelbtą Valiau.;

JOHN’S TAVERN 
3313 So. Halsted St 

JOE JANULIS, 
2724 Emėrald Avė.

YOUNO ahd ALBIN, 
4243 So. Halsted St 

6929 
GRABĄNSKA. 

7121 So. Halsted 
BILL TUMAN,

chevAlir, 
520 West 29th St. 
LIBINTZ TAVERN, 
700 West 31st St. 
GUNAULAWSKAS, 

939 West 33rd Place 
JOE MOULIS 

2956 So. Emerald Avė.
MICHAEL, 

2900 Normai Avė. 
McDonald, 

3458 Wentworth Avė. 
PETE CAMBER TAVERN 

3204 Wentworth Avė.

WHITE SOX CĄFE, 
3501 Wentworth Avė.

JOE AŽŪRAS, 
3301 Lituanica Avė.

ANDREYASKI, 
2906 Union Avė. 
GUS ZALEWSKI, 

3239 So. Morgan St. 
UNION BLVD. TAVERN 

3601 Union Avė.
UNION TAVERN, 

3437 So. Union Avė.
CHAS. TAVERN, . 

3364 So. Halsted St.

LOG CABIN 
So. Halsted St

_ aisted St

3810 So. Ashland Avė.
GEO MALAUSKAS. 

3200 W. 67th St

Garsaus Fakiro BEN ALI {Antano Pilkausko!
• \ J. ■ ■ J , I* 1 . .

. * ; : ' 1 , " ; •• ■ < - •• ■ -■ ■ , if'i

Stebuklai Town of Lake
T0WN OF LAKE 

Trečiadieny], lapkričio 7 d., Turner Hali, 46 ir Wood St.
Įžanga 40c.

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

< ' ’ ’ • . ■ ‘ - i ; ’ ’ ' ’ . į
__________________________________________________________________________________________ -__________________________ ________ ___________'___1 ______ • ____ __

CICEROJE

Penktadienyj, lapkričio 9 d., Liuosybes s ve t, 14 St ir 49 C
, > f . t ‘ ( , ’> r - • •' r , * ’ *

Pradžia Visur 7:30 vakare. Įžanga 40 centų
WAUKEGAN, ILL.

; i . - j * ' • • • * -

Sekmadienj, Lapkričio 11 dieną, Lietuviu Auditorijoj 
35 Lincoln &9th Street

.......    1  .................11l*,l,llili    -        '"■■■■■"■■i  ................... ... ................................................ . 1     

•• - ’ * • • ~ ( *

Musų garsus fakiras BEN ALI ryt vakare rodys stebuklus Town of Lake—vyrai ir moterys seni ir jauni nepraleiskite antradienio vakaro namie, atvykite pamatyti 
didžiausius stebuklus: KRYŽIAVOJIMĄ, ANT KARDŲ GULĖJIMĄ, ŽANDŲ PERVERIMĄ, 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 (Antanus Pilkaus
kas) aiškins lietuviškai kaip jis šituos visus fakiriškus stebuklus padaro. Publikai bus proga viską tą matyti savo akimis ir girdėti savo ausimis stebuklu paslaptis.

šimtai tūkstančių amerikoniškos publikos Pasaulinėje Parodoje matė ir gėrėjosi musnj fakiro stebuklais. Europos spauda garbina musų fakirą BEN ALI, da
bar yra proga j j mums matyti TURNER Hali Salėje pirm negu užbaigs savo maršrutą. ''

N.
V’1 ■ .' *' 

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



$8.00

Edltor P. GRIGAITIS'

ŽIOPLAS MELAS

VALDŽIA šĖLPfe Sft^ĖNTŪS

tarė Kastu

ledines

SOVIETŲ SUKAKTUVfiS

ENINIAI VADOVAUJAMA

vietinius

HAMBURG-AMERICAN LINE

ka'v’ufe

ii* so

Apžvalga

$7.00
3.50

pergyVėttbč šfrdibg įvairink. nllėi- 
les bildesius, kurie taip dažnai

tikto’ ii* tikusiu, k 
nepamesi ir Mylėsi

New 
llkOS

‘Laisve” 
riėturjis

j. Štai,;, komu 
>aily V^drlceP

: —Myliu, Kastuk, taip myliu 
kaip nieką, pasaulyj 
kaip motiną, broliukus ir tėvą 
daugiau, kaip mano . visą čigo

Sub&riptičn RMtes:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 p» year in Chlcago 
3c per copy.

ką' tu tiktai 
Ir vėl jiedu

Oscar 
. ,■ l^ė*w 

.i'-ate <11$ 
Y. Anftč

graikštų vingiaVimą pe- 
laibas kojas. (į 

diibda Man naūjį

niekas negales atskirti jnudu. 
Tavo Šviešųš, gražus plaukai, 

kurie taip 
Tavo tViri- 

kūnas, tun

priminė tą

ūš' št’ėngiūlsi išriėikšti' lidd: gė- 
kad atbątįnti. net. be-

nas
mažiau reikalinga, kaip darbininkams ir farmeriaffis 
Moksleiviai, kūrie dėl’ lėšų1 stokos yra priversti pasi* 
traukti iš mokyklų, ne tik pražudė daug1 brangaus lai
ko, betl dažnai skaudžiai nukenčia ir morališkai.

[ERIKĄ 
TSC#

tikraį 
nepa

mėgdžiojama'. Jie suglaus savd

KULTŪRA, NAU 
JAS No.' 9

Ekskursiniai . traukiniai prie pat laivo 
BREMEN .Ęrėmerhavene užtikrina pa

togia kelionę i Kauna

gadynę.
Rusija, kaip ir visos diktatoriškos šalys, tolyn bre- 

da vis j gildsnį’ masių' šku^dį. Jbo ilgiai ktfintirffštaf 
viešpataus, juo daugiau1 Wk6‘ iifi!? p&kuF JtūŠiįia? ^Bi- 
gauti.*-r ............

6W^DžI0'13'P.
Patogus geležintfeliąiš ' susisiekimas 

iŠ igifoųrgri

Entered as Second Gass Mattef 
Mareli 7th 1914 ai the Post Offiče 
o* Cfilcago, D!, urider the act of 
March 3nh 1879.

’ Taip’ K'astulras susitikdavo' su 
KričČc l^ibhr dažndi’, ribs meilei 
didėjb ir jų jausmai darėsi d!ar 
Hhrikstėšni...

jau nuo pat ryto buvo ūžsiVil 
kus ir plaukus puošniai* susiŠu 
kaVūfe, — ričriiMaVo.* l^ibkas ja

! New Ydrko udste jį phsitiko 
entuziastiška' sočialištų ir dar
bininkų* Unijų’ norių Minia. Tą 
pačią* dferią; tik kelioms valan
doms anksčiau, atplaukė kitu 
laivė* į Nėw Yorką buvęs’ Vo- 

‘kiėtijoš* rėicHstago' nariyš/ so- 
ciaidėmdkrataš' GeriHiarit Segėri/ 
Jisai’ išbūvo' tris mSnėsibska1- 
Įėjime ir šešis* Mėnesius kon
centracijos stovykloje, pirmŪ 
negu jaHi pasisekė pabėgti nub 
.Hitlerio banditų.

Dėutsčh ir Segcr salio, kad’ 
’dąrbininllų llbvd prieš' riaŠižmh* 
Europoje tebeina, ir eis tol, kol 
fašizmas nebus nugalėtas'.

.nausiai
I « f

j ausinio akį, o potam kad įsigi
linus j- tą, pastebėtų, užslsva- 
Ijntų* ir suprastų; kad* jis vėpso 
'toj' pačioj gražioj aplinkumoj1... 
SftlIMfi cMr MultšUi’. 6kf t® 
te jf
.ką? Ar jaf priderėtų tyčiotis iš

gynėjų Vadas, JuliUš Dėutsch,’ 
kuria buvo- sužeistas Vienos ba- 
nkadų mūšiuose, kuomet klen- 
naiki su1 teiste^ flirto' tewr- 
■iŠ sutelktinę“ t6‘ iKfeštd“ dtffai- 
nist raciją. Jisai turėjo pasiša- 
iHtt' ji d&i&i1 # ' apftŽHlėhd1 
Čekoslovakijoje. Į Ameriką Ju
lius Deutsch atvažiavo atlikti 
prakalbų maršrutą. * ;

Rinkinių kampanijos mbtu 
komunistai t isteriškai rėkė atyM 
savo ‘‘revolničiiigumą” ir šMbit

KOMUNISTŲ BENDRAS

k'^ks tai 
di Žabaras, 

patčmljęš kiMčės ^akaryk&tj 
per ilgą Buvinią miške, bate, 
kad ji' ši’abdieA nleltur neitų 
Bet ji Vis Vien' dabinosi/ Gfa-

Iš Washingtorio pfaftėšama', kad federalinė Emer- 
gency ReHef administracija nutarė išleisti daugiau 
kaip milidną dolerių kas mėnesį šelpimui študėfitų k6-’ 
legijose.* UHnofe valstijojie ji ketina teikti pašaipi 5*,75^ 
studentams įvairiose mokyklose, kaip tai: Armour In- 
stitūteV Art institute, Ūnivėršfty of Chičaįb,- Noffh- 
western University, UM^e’rsity of Įllihoiš i*r kelidsė* de
šimtyse kitų aukštųjų mokslo įstaigų.

Reikią pasakyti’,- kad' Šis sumanymai y?a' pagirti1- 
ėMančiaS jafiMMMėnėi yra rie

daugybe to, ką rašytojų plunk
snos negali niekados išsemti, 
ką dauguma ir norėjo išreikšti, 
bėt vis ri^gabėtinai. Kiėkvienaš 
tą kitaip pėrsta’to, išmargina, 
supina, sumaišo į eskadrilę žd- 
džiį, kas' kdrtais tat dVelki’d 
tiktai šaltiV šaintažu; kvailais 
‘kraipyM'diš žBdŽių, Ae£yvų štd- 
’tiilty fabtikacija, o‘, ant g^ald, 
’atrdd’d; tafsi tas' ar kitas', kaiįi 
nėMokŠa; papublęš' j 

’į'elMeš.
Bet jiė nepamėgdŽipj'o per

skaitytas meilės apysakas, f d 
Manus. Jų meilė buvo 
žavėtina, galinga, tyra,

Cfęsinyš)*
; Kaip neišsemsi kibiru marių, 
.taip nėištųštinsi visus gerumus 
jdyiėjų įsimylėjusių z širdžių*. 
-Jiems viena valandžiukė yra 
(Svarbesnė ir brangesnė, negu 
•tūkstantis metų bevilčio, nud- 
jiodaus gyvenimo.
> Jau norėtųsi persiskirti, bet 
[dar stipriau bučiuojas, džiau
gias... Jie nori, kad tame pasi
bučiavime išsemti Žemčiūgų er
dvės, pasaulio purtąs — jaus- 
jiningos meilės pavilijbno. Atro
dė, kad štai ims ir sudegs ta
me' pasibučiavime... Gamta var- 
SaVo maloniai tą išdidų reginį: 
!mišką, takelį žaliuojančius krū
mus, paukštelių įvairias skar
dingas giesmes, įsimylėjusią pd- 
irėlę, mėlyną dangų — kas taip 
^didino ir be to didingą paveiks
ią; tipingos karštos meilės, ku- 
(rią/ rodės, iiei' baisiausios, žiau
rios pasaulio jėgos nesutriuš
kins...

mė, kMp į'dli biMbininkų dfįa- 
n(9 pddkdlifc žihdti’, idd leidi’Mo 
‘MėW’ g'adti’ jW, anot Jo; 
dar nė prašymas esąs “n’epal4 
duotas”?

Bolševikai yra akli rusų? pat 
:triotai‘. Taigi priminsime* jidMš 
rusišką patarlę: “Yri, dd riČ 
zaviraisia”.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Bekmadienius,'Lei(l$ia' NaujienųBen- 
drovfi,-1789 S.- Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas dariai 8500.

įasaulme pergalė vyraus ne
gailestingai !
i Kaštukak sų' ašaroMiš' tikri
no savo meilę/ o ji dar karš
čiau'. J’iš bučiavo jbš akis, veit 
dus, plaukus, kaklą ir rankai, 
sakydamas:

—Gražuolė Keričė, tave tilo- 
rai myliu, šii taviih' ridri'u būti1, 
hbriu matyti taVo galiūną alsa'- 
Vimą 
čių,1 gražiai 
akys, kibk 
minčių, kiek dėgiba’ Manė, kiek 
žadina nMnė prie naūjo, saVis- 
‘tdvid1 nulijo gyvenimb. Dabar 
aš pdžiiiaii, kas tai reiškia Mo- 
terife, ’ kokią jėįą jt tiifi šaVyjfe 
it kdkią griUuha ričių’ i V staigią 
permainą daro vyre! Kfečė, sa-

.. . . . Turinys: _
-Valstybės.. Prezidento Antano Sme

tonos SiikaktrivSš.
šventoji Šdjunga if Tautu Sąjunga

— Prof. ,P. Leonas. , .
Augalų hormonai — jų gVvybSs va- 

> j rikliai — J; Dagys.
Iš ko sudėtas atomas — A. Žvi

ronas.
Virgis.Baltrušaitis — Sergėj Kara 

— Murza.
Kaip rašo musu rašytojai (S. Kdp- 

nys. P. Orintait$,'.šalčiunienš-Gus- 
,-tąĮtyte, J. paŪkšteUs)'.

Mahhnojaūs mainiėriųf polka — Pėt- 
šeimos krize ir Šeimos reforma* — 

J. Baldauskas. • - . . ■ . *
Reikalaukite “NAUJIENAI” 

ant bile kampo, kur parduodla- 
mi laikfaSČiėi. Pardavėjai Idi- 
ki’ašėiį bris gatavas Jums pk- 
tarnauti. Jisai ^enai stdvi ne 
,vo smagumui, bet Jiišų pati)- 
gtfirib* dėlet

tyaįh^tfMai Ėušijoš valdovai' atšventė- 17 Mėtinei 
bolševifa’ško pe¥yėršni6 šūkaktuvėsf. Jos davė pfo^os 
komūttfefiM’g pMtididžiuoti, kad! jų valdfžii’ taip1 il^stf iŠ- 
silaiiė.* Ėet ką jie įvykdė per 17 metų šaVė' VielpMdVi- 
mo? ( ,

Šfaf charakteringa žinia, užvakar telegrafu atėjusi 
iš MaisRvd^‘: Sovietų karo kolegija (komisija) pasmer
kė mirčiai matrosų Sergejų VoronkoVąy kuris pabėgo* 
nuo karo laivo Murat Gdynės ūbštė- ir atšišalVė sugilti' 
atgal į SSSR-. Jo turtas tapo sukonfiskuotas ir jo gimi
nės suimti ir patraukti teismo atsakomybėm

Pabėgusio matroso giminėms grasina bausmė iki 
10 metų kalėjimo,* pasiremiant sovietų įstatymu*,• ktiriS 
buvo išlėišta’s
tymu žiMfrMs pahėgėli'o, ititrfe yra kaltinamas vafetfy- 
bės išdavimu arba šnipinėjimu, gali* būti baudžiami, ne
žiūrint kad jie ir neturėtų nieko bendro’ su* pabėgimų.

Tai ve jums neva “darbin,inkiškos', valdžios teisin
gumas. Už kaTeivio pabėgimų nė karo, bet taikos laiku* 
ji baudžia mintim. O pVieš 17 metų, kaip’ bblšėVikdi Yy*’ 
kino savą perversmų, tai jie skelbė; ka'd sovietų Rusijo
je mirties bausmė bus amžinai paiiaikinfa, Mes tai esanti 
barbarizmo' laikų liekana.

Bet ne gana to, kad komunistų* valdžia’ Vartoja mir
ties bausmę prieš nusikaltėlius, kurie jokioje. kitoje ša
lyje nebūtų Mirtim baudžiami. Jie ddr baudžia ir nusi
kaltėlio g’imiMes, nors šie ir niekti riebutų Nusikaltę. 
Tėvai baudžiami' už savo vaikų nUSikaltimūš, broliai — 
už savo brolių nusikaltimus! Čia tai jau bandymas at- 
gaiVMf sėrtbvės Baffių kuW W gSfl^# 65W- 
lizuofai žmonijai yra visai svetimos.

j^Tet žiauraus Rusijos carizmo laikais nebuvo* tokio 
nežmoniško įstatymo. Tiesa, revoliucionierių tėvai ir gi
minės dažnai nukentėdavb' nuo žandarų if pblicininkų, 
bet tai būdavo tokiubsė afsitikiMUbš’ė4, kad’a vald^i’a" 
įtardavo, kad revoliųcionierio giminės jį slepia arba pa
deda jam jo nelegališkuose darbubfee. Tačiau1 komunis
tų valdžia įVedė bausmė^ nusikaltėlių giminėms ’rii’sai 
be atsižvelgimb, ai1 pastarieji turi ką1 nors bėftdti$ su’ 
nusikaltimUy ar nė.*

Šitie faktai ryškiai rodo, kur “nuprogresavo” bol
ševikų valdžia per 17 metų savo gyVdVi’Mb.' Bet gal ji 
suteikė bent materialinę gerovę savo valdiniams? Deja, 
ir tb ji ntehtlfo-. Rusijiaš i# vaišfie&ai’ šiatt-"
die gyvena vargingiau, negu prieš pasaulio karą. Ir vi- 
_ -i-ii- t“ .1____________________1 ____ ___v^lv.

ras tą viską* atidžiai tčibi’jo. Še- 
kiojV ėaŠKŪi K*reČę; it įtiekalJių 
ieškojo; kad* ji’ tiktai’ susipyktų 
su, jub.’ Bbt kaip tyčiU' jai šian
dien iMšinbrė'j'O1 pyktis nei su 
wo: Viw ką* galvojo;* kaip 
'čion išsprukti į mišką pas Kas- 
Ituką’. Vaikštinėjo' nabage' is 
vienos palapines į kitą, bet jis 
vis pd&kūi ją\ Siunčia Zab&rą 
į kalbią1 pątnbšti’ pienb dr sMe- 
tonos pietums, ar pariešutauti 
.į mišką, bet jis 'vis atsisako. 
įk‘rėčW. širdele taiįi smarkiai' 
miiSŠsi. Tyli ir niekė' nesakė.

ifefeaukia vakariėiiiauti'. ^isi- 
susėda prie patiestos , drdbČs* 
ant pievos, o Krečė tik švyst 
ir prapuola. Pakrumiais, kaip 
bematant atsidūrė, kur Kastu- 
kau jau Vįfcą valandą’ lauke, 

‘Mėld1 prisidūrė abi’ėm atft Šir
dies. Įsmeigė akis vienas į kitą, 
apkabino ir pavirto j nejudina
mą stabą...

Gamta šaukdama galingoms 
vasaros spalvoms 
grožęį’ kurią nė vienas dailinin

kaip kuodelis linų, 
tinka tavo akims, t >. »
tas, nugaluotas 
taip daug kaitros, kad galėtų 
sutarpinti net apmirusią sielą, 
jau nekalbant apie įšbriyliijūsią. 
Mielas mano Kastuk, tu juk 
suaugęs vyras, ištesėsi savo pn* 
žadą. Man septyniolika melų, 
6 tau jau, daugiau. Buki manb 
.sužieduotinis Štai Šiandien, lies 
Žabaras jau tėmijo manė šian
dien visą dieną ir segiojo. 05 
tokios piktos kibirkštys lakiojo 
iš jo akių, tad bijau, kad kas 
'tokio neatsitiktų. Imk mano 
žiedą, kurį Žabaras man davė. 
Lai ta:s bus litidinidku liĄuHy' 
sutarties!, pal 
padavė kraštukui.

—Taš: žiedas 
kas, — visuomet bus su’ mahi- 
mi ir primins man geriausias 
gyvenimo valandas. DėRojU', 
Kreče, gražuole ir išrinktoji* 
mano. Aš mylėsiu tave amži
nai, bučiuosi^ tave Visą, klau
sysiu* ir pildysi^, 
man paliepsi. — 
apsikabino, pasinerdami į buč 
kių gelmes.
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.Dėl to, kad buvo paskelbta, jo 
gei t “Lituanica.' IF’ I 
jStricted” “laisnį”, tai 
•rašo, jogei lėktuvas 
•‘‘tikro laisnio”. Matyt, to laik- 
(raŠčĮq redaktorius nežino; ką 
reiškia “restrioted” leidimais

•toje pačioje žinioje, kurią jibĮii 
phnlfudbja saVo paikiems 
mentarams).
. tiėlituVM tū’ri koMercinferi 
(“laisnius”, jeigu jiems IdiŠta 
važioti pasažierius. Tokį IdiŠiįi 
pirma“ turėjo ir “Lituanica 
Bet kuomet iš jos buvo’ išittta* 
ikedfeš* i*r ta rietą/ kuriojė lidVo 
pasažierių kambarys, tapo per
dirbta ir bhrudŠtA’ ^azblino' bk-' 
kaMs, tai jįįį1 f&fejo gauti^ ki-‘ 
tas “laisnis”, ne komerciri^Mr 
bet specialiam,- Apribotam tiks! 
Jui. Aplikacijoje, sulig kuMid 
gauta ndujiis' “laisnis”/ pasriky- 
[ta; “Fdr trans-atlantic flighf 
and for t'ėM flights’Vt'. y. t?a\tz£ 

’dtlantiniam skridimai ir batodM 
m’ięMs skridimams.

Vadinasi, tas “laisnis”, kliriį 
‘dabar turi “iituanilca II”, Ičaiį 
tik i? yra' tikras/

* Brooklynd* phšakoliai, bė tM, 
!Šri)kščia, kad dar nesą padubta 
'prašymo* dėl’ leidiMb skristi 
’Li'ėtuvon, ir kad tokio leidiMb 
;‘‘rtėgair gauti”,* ir. kaų “ittžihhM’’ 
Įkaista, ir t. t. negYat
žu šitokius melus rašyti, neš j

» NiUola T. Ū/rihovitch
•Jugoslavijos premiėraš,* kuris 
sudarė naują kabinėtą. Bėt ir 
inaujlasiS kabinėtas bus* tiėk pat 
•tėdkcingaa ir tęs regentų' dik- 
Itatutą JugOšlaVijojė.

Vieil'ąJ didbą1 kaštūkals ilįai 
Mčko nelMikdtoW aWr3jo 
namus ir šbfVaVkįs Vėikann- 
giausius dktykiiis' tdVČ tMv’ukūi: 

—Va^bjU1 MSšto šakų par
sivežti',' dės* kėlfe įČ^as, o gir
dėjau, kdld' ftiėbiškių kaiMo 

‘ūkininkai jau* baigia vežti įa- 
•skirtą girinilikų ‘‘d'Midriką”.

teM tik ūkai 
ribu^tiūk, —■. tarė tsvas/

Pasikinkęs' dvi šyves,- riuplleš- 
kw įi MW' U1SV ša-
ft.»» “■ 
-keliu.
: či'gW augyvėntam* sklypelyj 
pievos bti’vo girdim! 
keistas klegesys.“-

. Toje žinioje, toliau, praneša
ma; kM “^ūsiioM’ kliribb ir de
mokratų kliubo susirinkime bu
vę priimtą rezoliucija:

“Tėbūhi'ė' riūt^rtą, kad bu
tų įsteigtas ‘Balsuokite už 
Meyers’ą’ Klubas, kurio tiks- 

, ląs bus sudalyti bendrą fron
tą demokratų, republikonų, 

I fuzjbnistų,.
į cialistų ( I ,
. rėffitr 6scafb iJteyęr^d įean- 
. d\ddxiirą; ėih'dntib į1 AssėMbly

sąrašu.”1 -it .t ii! > li-'is ji:

Jiems besibučiuojant/ kas tai 
Daugiau, krūmuos* sutratėjo, lapai sušla- 

riėjb, o prieš kėlius žinįsnius 
stovėjo išraudęs, žėrinčiomis iš 
piktumo akimis Žabaras. Ilgas 
peilis kyšojo iš po raudonos 
jūbšitos, kuris taip aiškiai ma
tės prie mėnesio šviesos. Deši
nėj’ raūkėj laike kančių.

(Bus daugiau)

tijas ir laikraščius/ prikaišfoO 
mi jiems “parsidavimus” M kb 
'tokius Riekus. .įčt paniūrėkite; 
jką jie palys dar 
•riištų organas “I
spalių mėn. 25 d. įdėjo žinią su 
ant gaiviu pėr visą pūslsMį, kad 
Iri’ėgFų! “triŠIbn Clųii” (juH’įti- 
nis kliubas)' ir tiemokratų kliu- 
bas remia komunistų kandidatą.

Tas kandidatas tai - 
Meyefš/ kriVW ^frin!W 
Yorkd' lėgislatuėį“ 
triktč; Bėėbklyiib/ 
j e po auk'ščiauš paminėtu ant- 
galviu komunistų organas raSė:

“Meyers’ą indorsavo tdip 
> pat Jungtinis Negrių* DeMo-

U&OSIAVIĄ

(balsų saVo partijos' kdndidattti. 
Ar gali dar kas tikėti/ kad su 

‘tėkiu “bettdru frontu” komu
nistai' tikraj siėkia Amerikoje 
įsteigti' sovietų valdžią?
; Vieni- jūOM.- Kas tiki' j revo- 
(liuęiūį: priogriamą/ (tas buržuazi
nių partijų pafeelboš neieško;

•««ta w *»• ,.4 1

Į LIETUVĄ
Išplauks, iš New Yorko Populiariais

Uisiitymd' Ktfnih
Chicago je paštu r

Metams ------- ------ ------------
Pusei metu
Trims' mėnesiams___ u__
Dviem mėnesiais «^...
Vienairi" mėhėshU_______

Čhi'ėatfoj' per iMb^lotojus:'
Vieni
Savaitei ...u-.’.-.-
5f6nesiui

Suvieriytofee Valstijose^ nb Chicagoj,

Metams —------------
Pusei metų •••••••••ta

t Trims menesiams
DViem naCriėsiains
Vienam mfiriesiul

Lietuvon ir kitur užsieniiiriso
(Atpiginta}

Metams_________ _
Pusei metų ••••*•••••
Trims mtaesiams ____
Pinigus reikia siųsti pašto Monky

4 ‘T* . .A.'

_________ 88.00
>•••••••••••• ••••MMM 4.00. 
••»•••••••••••••<»••• zM

NėWciH’iiOS tAiVAkohTĖs
I ABI PŪSI,

. ĄpnfofaMiK ^VM’ .Euroi^e
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

-•- ■II—-•-■■ -

Vagiliai apvogė 
Townoflakiečiu pp.

Uksų namus
Įsigavo į namą išpiovę stiklą 

iš lango: padarė apie $300 
nuostolių

Ekskursija rengia Skandi- 
navų-Amerikos linija. Laiva
kortės ekskursija bite nupi
gintos, nes ten ir atgal bus 
galima nuvažiuoti už $130.00 
trečioje kliasoje, o turistinėje 
— už $162.00.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į “Naujienų” laiva
korčių skyrių.

Jis kooperuoja su 
biznieriais

linkėji-

jau su- 
jų vie-

, ieilis nuoširdžiausius 
mus.

Jubiliantai turi tris 
augusius vaikus, tarp
ną dukterį, p-lę Oną Jasihs 
caitę. Kiti du yra sūnus, Jo
nas ir jaunesnisis, Vytautas.

T0WN OF LAKE.—Lapkri
čio 5 d., apie 5 va!., vakare 
vagiliai įsibrovė j namus pp. 
Uksų, 1858 West 47th Street. 
Užsilipę ant šalę stovinčio na
mo viršaus jie įsigavo į vidų 
išpiovę stiklą iš lango.

fitnė vagiliai kas tik jiems 
patiko. Pinigų išnešė apie 
$100.00. Vagilių butą patyru
sių, sako p. Uksienė, nes jie 
mokėjo išsirinkti brangius žie
dus ir laikrodėlius, o kurie bu- 
vo pigesni, tai tuos jie paliko. 
Viso, nuostolių vagiliai padarė 
už $300.00.

Apvogė jau penkius sykius
Pp; Uksai nukentėjo nuo va 

gilių ir užpuolikų penktu kar
tu į pusantrų metų laiką. Jie 
Užlaiko saldainių, cigarų ir či- 
garetų krautuvę, tad vakarais 
joje reikia būti, o gyvenamieji 
kambariai yra viršuje. Vagiliai 
tuo pasinaUdOja. Pp. Uksai yra 
geri, visų gerbiami žmonės ir 
seni “Naujienų” skaitytojai.

—J. R.
i •

Kalėdinė ekskursija 
Lietuvon gruodžio 

8 diena
Laivų siunčia Skandinavų- 

Amerikos 'linija

Pasako kodėl Rožių 
žemė nebos “kraja- 

viškų” Šalčių
Roselandas turi daug viešų 

įstaigų smagiai ir naudingai 
laiką praleisti

GrubdtAb 8 d., iš New Yor 
kO išplaukia kalėdinė ekskur
sija į Lietuvą su laivu S. S. 
Frederick VIII.

Be peilio, dcfr'nimo' arba skausmo
VOTIS. SPRAGAS, FISTULAS, PRURHT8 
(NIHUhHom File*), I’ROSTATITIS Ir kitos 
totalinį* HfO* gyflamo* ivelnu ir ne-
•kauš^iu VARIUOK Metodą.
Men ypatingai kvleditmė tuo*. kurie yra ne
teku viltie* biri! pagydytai*. Yra ataMok 
nuoetabu kaip to» ruitdoe, be viltie* ilgo* 
greit atsiliepi* I II trtatment*.
Dantelis tmonlu mano, kad jie kenčia nuo 
KHKUMATIZMO. NKURTTIS, NEURALG1A. 
ARTHR1T1S, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet In liga tikrai paeina nuo 
VARIUOSE GYSLŲ. VARlCOSE VOČIŲ. SU
TINUSI? BLAUZDŲ arba MEILINES LL

“’jBE IŠLIKIMO Iš DAftBO
ARBA IS NAMŲ
VARlCOSE

GYSLOS IR VOTYS
Greit it be Skausmo Panaikinamos 
Tbė VARICUR padarė lakstančiu* tinkamai* 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSU KNYGELI DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 Iki B kasdien. Antrad. ir 
Penktad. MKtąi nud 9 iki O.—-NedfiUomli 
duo 9 ik/ 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE 

*4 VVEST ranDolph st.
4-to* Inbo* Garriek Tbeatr* Bldg.

Kai atsilaUkysite j Halsted 
Exchange National Bank of 
Chicago, 19th Place ir Halsted 
jus sutiks malonus, žmogus, 
p. Maurice O. Lustig.

Jis yra vedėjas biznio ko- 
opėralyvio skyriaus, kuris bu
vo įsteigtas tikslu suteikti pa
galbą jos reikalaujantiems biz
nieriams. P-s Lustig yra sū
nūs savininko Lustig’s Dept. 
krautuvės, 3410 S. Halsted st.

Kiti banko viršininkai yra 
S. F. Kuehnle, Jr., — preziden
tas; K. E. Wehrly — viceprez.; 
G. L. Nelson — kasierius; C. J. 
Obalil — vice-prez.; Wirt. R. 
Nesi — auditorius ir H. H. 
Stout, C. V. Campbell ir I. 
Papernick.

J. ir 0. Jasinskai 
švente savo sidabri

nes sukaktuves
Daug draugų dalyvavo vaka

rėlyje šeštadienį vaktire

18 APIELINKE — Jonas ir 
Ona ./asinskai, gerai žinomi 18 
apielinkės gyventojams, bet 
dabar gyveną 3700 South Ho- 
nore Street, šventė ženatvės 25 
sukaktuves.

šeštadienį vakare jų pager
bimui pp. Bagdonineės svetai
nėje, 1750 South Union avėnue,* 
įvyko pagerbimo vakarėlis. Į 
jį atsilankė didelis būrys pp. 
Jasinskų draugų, tarp kurių 
buvo ir Dr. Dundulis, p. Kru- 
kas iš Pcoples Furniture Co.,- 
grab. J. .J Bagdonas ir dau
gelis kitų.

Vakarėlis buvo labai links
mas, ir gražus. Susirinkę, pa
gerbę jubiliantus, energinį 
sudainavo ir “Lietuva Tėvyhė 
Musų” ir “America”.

P]). Jasinskis/ Sukaktuvių 
proga, sveikino Dr. Dundulis, 
p. Krukas ir kiti, reikšdahu

ir namo skaity-

rrtdkykla
yra Fenger mO-

Narys Antanas Mikšas per
spėjo ir paprašė, kad sattgo- 
jant kuopos vardą ir taupihaht 
centro sekretoriauš ir spaudės 
aikų, tokie dalykai būtų at 
liekami atvirame kuopos susi
rinkime.

Po to incidento sūsirinkimkš 
vyko tvarkingai iki pabaigas. 
Apie kalbamo ligonio reikalą 
praneš ateinančiame susirinki
me išrinktoji tam reikalui ko
misija.

Buvo pakeltas klausimas, ką 
daryti, jeigu pirm. B. Valah- 
tinas šauktų ekstra susirinki
mą. Buvo nutarta, kad kuo
pos korespondentas paskelbtų 
šio susirinkimo įvykį per spau
dą, nes visi kuopos reikalai 
šiame susirinkime baigti su 
pilnu4 narių pasitenkinimu.

178 kuopta korespondentas
J. Balčytis.

ROSELAND. — Pasibaigus 
pasaulinei parodai, Rožių že
mės piliečiai kalbasi, kur reiks 
pasidėti, kuomet užeis “kraja- 
viški” šalčiai. Man rodos, kad 
nereikia dejuoti ir bėdavoti 
dėl tų busiančių šalčių. Juk 
dar yra šiltų rūmų Rožių že
mėje, ir juosė bus galima pra- 
: eisti laiką beveik taip sma
giai, kaip ir vasarą.

Pirma tokia vieta yra vi
siems gerai žinoma JuTgio Pull- 
mano Knygynas, prie 110 gat
vės ir Indiana avenue. Ta
me knygyne galima gauti pa
sirinkti visokių fcnygų, jas ga- 
ima skaityti ant vietos, gali
ma jas neštis 
tį.

Fenger
Antra vieta,

kykla. Mokyklą gali lankyti 
visi, be skirtumo pažiūrų; Mok
slas nekainuoja, tik reikia, pri
dėti darbą, o tas darbas yra 
mokintis.

Prie 104 gatvės ir Indiana 
geležinkelio, yra viduje mau
dymosi vieta, — “pool”. Vy 
rams yra paskirtos dienos pir
madieniais, ketvirtadieniais ii 
šeštadieniais, žmonės, kurie 
maudosi tame uždarytam tven
kinyje visai pamiršta, kad žie
ma yra Ėožių žemėje. Reiškia, 
jiems yra mažiau išlaidų, it 
jie nedejuoja kaip kiti, paga
vę šalčius.

Palmer Parke, didžiojoj sve
tainėje yra įrengta visokių pa- 
siliiiksminimo sporto ir žais
mų įrankių dėl jaunimo ir su- 
augusių žmonių. Jaunimas pa
sidarbavo, kad tuos įrankius 
gauti, bet dabar visi gali nau
dotis. Pirm to jaunimas būda
vo neramus ir darydavo viso
kius nuostolius gyventojams ir 
miestui. R.

Iš SLA. 178. kuopos 
susirinkimo

MT. GREENW00D. — S. L.
A. 178 kuopos susirinkime, 
įvykusiam lapk. 4 d., 1984 me
tų, diskutuojant įvairius jau 
seniai užsilikusius reikalus,- 
įvyko truputis nesmagumų.

šiame susirinkime kėlioms 
minutėms nariai paliko be pir
mininko. Tai įvyko kai Pirm.
B. Vatantihas, paklaustas,1 kad 
išaiškintų kelius nesupranta
mus kuopos reikalus, kuTie tu
rėjo būti atlikti sausio mėne
sį. Jis atsisakė tai padaryti ii 
pirmininkauti šiame susirinki
me.

Narini nutarė šiam susirin
kimui užbaigti pasirinkti kitą 
pirmininką, nėš susirinkime 
nesirado tiėe-Irifmininkas. Iš
rinko pirmininkavimui narį F. 
Kurhazinskj, kuris yra dabat- 
tinis kutopos iždininkas.

Incidentas iškilo dėl vieno 
suspenduoto nario, kuris susir
gto pereitų metų gruodžio mėn. 
ir iki šio laiko jis nežino ar 
jis gaus iš SLA. pašalpą, ar 
ne.

Pirmininkas ndsitarė šį da
lyką išgvildenti pei* “Tėvy
nę”.

DEt GRABŲ
KREIPKITĖS PAS 

Hanulton Casket Co., 
J InC‘ A<23549 S. Western Blvd 

CHICAGO, ILL. 
Tel. L«fkym aw^7-8

PIRMYN
SHARPS and FLATS

.. ...............    i i i ■ r . . i n

by.
Baran Tailspin

concerts and operettas

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

ALFABETO 
šis skyrius yna vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams sūsirėsti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų* intakų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų

The 
given by Pirmyn Chorus hAve 
alwAys been iftip'oftant Lith- 
uanian Sočiai events. This 
seušdn’s atffair, given lašt Sun- 
day at St. Agileš AuditOriuin 
\Vaš mote thaih jute t another
concert. l’he invitatiOn Pit-
myn tendered to the publie
rfead that this Was a 25 year
Jubilėe Concett. Morė tlian 
1000 pėople pairi tributfe.

The concert in itself Wa3 
delightful, and under the direč- 
tion 
and 
and 
and 
and 
and 
“Chimes of. Normaiidy” 
own Grand Opera singer, Frank 
Jakavičius,- grėatly; plėasėd 
everybady by his lovely inter- 
pretatkm ctf “Torrėador”, as 
was shown by many deafehding 
encores.

Among those prešeht werė 
A. Kalvaitis;' Lithuahiah Con- 
Sul, and the ever smiling Lietit. 
Col. and Mrs. lloughtaling., II 
wAs an eVening long to be rė- 
meihbėted by all those who 
wėfė preseiit.

Aftėr thė edneert there was 
daheing and ėntertainmėnt. 
Music was fi/rnished by the 
well knėMn “S’tephen’s Bev- 
elers” Orchestra and vočal ėn- 
tertainment by our girls’ trio, 
Ffahk Jakavičius, and Whitney 
Tarutis.

of Mr. Stephens, pianist 
teacher.,) Aldona Grigonis 
Ontiks Skever, at intervals; 
accompanied by orchestra 
the Chorus, sang beautifūl 
inspiring seleetions from

Our

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

PRESS COAL CO. 
3950 S. Wentworth Ate,

Tęl. Yards 0300.________

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

120 balsu chrotaatiški akordionai 
Vertės $400 dabar tik $75. Lekci
jos dykai. Piano akordionai po $45.

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

APTIEKOS
DRUG STORES

J. P, RAKdčlO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
taps, hlio skausmo. 301 W. 47 St. 
Boūl. 1669.

J. S. ZĄBELLA, liet, aptieka Town of 
Lakė, 4559 S.Hermitage av., Boul.10170

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptieka, 
2422 W. MarQuette Rd. ,Rep. 8222.

ANGLIS 
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an
tis $6.75. šaukit Oak Lawn ,8.

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

Pristatė nemažiau kaip 4 torius.
^Vm. Jarsortibeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite gerlaiusj angl| pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Weritworthi Bėul. 4028

Automatiški Pečiai 
AUTOMATIC COAL HEAT

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

susirasit
ko

tik
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

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

KRAUSTYMAS 
movJng

FRA^K’S AUTO SHOP, 4464 So.
Wentworth, Bottlfevard 40$l

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

MlKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 21Ė W. 47 St, Boul. 6943.

JOBtN RAKAUSKAS, žihomiausias 
Ęridgeporte, 750 West 35 Street.

BUCERNES
MEAT MARKET

SQUARE DEAL MEAT MARKET,
1 kl. mėsa, 4301 Wehtworth Ayė,

bakai ir stalai
BARS AND TABLES

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

8012-14 Ąfcher Avenife 
Tel. LąĮąyette 1235

Shorts
The Chortis is haVing apai-ty 

aftėr rėheatšal nėxt Fridny 
Chorhš rnembers, 

be latė, ladš and
night foT 
šodd-don’t 
lassiės.-

Sartorial perfection! A pg- 
geant of pulchritude! Elegance 
personified!— That’s Johnny 
Štenaitis in recent weeks. The 
answer to Ann W’s prayer.

“CuHy” W. (thė4 VtoOfriš) has 
been cohvihCėd that ‘Nevėli 
cūm elėvė’n” is not So luėky, 
ešpėcially whėh it čorisists oi 
šours and highballš ih twenty 
minūtes. Just ėaii’t takė1 itkid. 
Gah’t takė it.

Smiles
The thiiig that goės the farthesf. 
TolVardš making lifewčrth

(whilė 
That eošts the lėast Utid thė

(most 
Is jutet a plęasant smile.
It’s full of ttorth tai goodness

(ton 
With hėatty kindness blent, 
It’s vvo'rth a million dollars 
And it doesn’t cost a cent.

A few reheąrsal nights' ago 
“Tarzanu” Joę D. enters th< 
rehearsaryoom and moūntę 0$ 
ą scrupuious looking objecf

T

BLEKES
SHEET METAL
HENRY MILLER

2041 Canalport Avė. Canal 3695.
. .. ; t i-'.n.i- . . r.ii .//f .. ..    _______________ * * ■

DUONKEPIAI
BAKERIĖS

i .-Gi

dirbtuvės bankruto 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 nedaliomis 6224 S. 
Ashland Avė._____________________

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

n ■' ■  .......... ...... ■  
Gera rašoma popiera parduodama 

po 18 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
perriemtimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III. 

RADIOS
RADIO

VICTOK BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8858 South Halsted Street

Tel. YARds 8408.________

LAIVAKORTES
O A Ui AIVIdUI* IIVBuBi 1J3

Pirk duoną FULLER PRK BAKER Y
4466 S. Wells St. Boulevard 5149

GROSERNES
GROCERIES

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

Cicero 1329.

RAKANDŲ Išdirbėjai
Furniture Manufacturers

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrews vedėias.
~ GĖLĖS

FLOBlST

MODERN MILLWQRK & BLDG. 
SUP. CO; Tel. Virgnia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestds — Siding ir Virtuvių šėpos.

LEDAS
ICE

H. LANG & SON CO.
Ledas anglis. Pristatome kasdien i 
krautuves jr tavernas.

5208-lė-12! Wentworth Avė.
Šaukit Boulevard 0412-0413 -.

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų KAlbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, GrėitrašČio 
(Gregg Shorthand), Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Shicago, TU. .

MAUDYNES
BATUS

A. F. CHESNA, turkiškos, sulferinės 
maudynės, elektriški trearnentai. II Ura 
violet spinduliai, masažas.1657 W.45 st.

NAMŲ TAISYMAS
BUILDtNG RĖPAIRS
WM. W. ChRIŠTIANSEN

Namų taišyriias ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos kainos, 
lengvos išlygos, 232 W. 63 St. Tel. 
WentwOrth 3800.

P1NIGV Siuntimas foUeign EXCHANGE
NAtJjENŲ PINIGV SIUNTIMO 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą diiug 
milijonų dolerių ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savd giminėms 
Lietuvon Siųskite trihigtts per Nau
jienas —- doleriais atba litais.
Naujieną Pinigų Sitttitifttf Skyrius, 

1739 S. Halsted Si., CMčdgo, III.

McCARTliY FLOftIST, 6314 South
Westėrn Ąve., Frvspfect 1614-1615-

INGALIOJIMAI
P0WEfc OF ATTORNEY

... .a.. ......hm,d in,^1.. ■ •, ..„t. , .
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujieną, ofise. ,
1789 S. Ėtalsted St., Cšnąl ^500

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

savininkai.
ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
4140 Archer Aveit Lafayette 3516

RADIO TAISYMAS
RADIO SERVICE

J. BUDRIK EKPEfcT radio taisymas 
ir Service, šauk Boulevard 8167,

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programas, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St Canal 8500

STOGAI
ROOFING

The bridgeport roofing co.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokj blėkoryštės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tėl, VICtory 4965.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai Šilto Van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankhj dūdų arba paipu. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wėntworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Čigaretai, 1728 So. Halsted St

PAMINKLAI 
monuMents

St. Maria & EverfctĄėn Monumeni Co. 
91 St ir Kedzie Avę. Ęv. Park, III.

RAKANDŲ fiargenai 
furnitHHB Bargainš

————.1 I .1——RB— 
STORAGE liAKAHDV BARGENAI 
$200 importubti katrai $25.00 
$800 kaurai ....... $35.00
Parlor, miegkambario af val
gomojo leamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakaraiš ir nedėlioj. 
RAPP STQRAGE.

______ 574fi So. Ashland Avė._____  
JULIUS BENDER, Ine.

901 W. Madison St Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir taverhams intaisytaat 
nauji ir . vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

ABERDEĖN OUTLET CO.
Perkam . ir parduodam. 4 kafnb. 
$89.50. $5 imojcėt 20 mėn. išmokė
jimui. Šąmpelai. 1106-08 W. 63 St.

t, Wentworth 5784 ..,, ,
LENGVI ISMOKESčIAI, $1 imoks- 
ti, i 20 mėnesių išmoki. 3 kanhb; 
rakandai $57.50; nauji barlor sėtai 
$22.50, karpetai $9.75. Atdara Va-* 
karais. 263 W. 63 St- .

better. known as a chair. With 
his hairy chestiee protruding 
from his bodice he shouts a 
warning to the nearest men 
“don’t let me catch any oi 
youse guys dating or talking 
to my giri/’ Ėvery man in his 
presence stark and štili. The 
hairs on their hėads are stand- 
ing dn edge. Joe, with fire in
bis eyes, froth and • foam at up to both of' them for thn

the mouth, grindy steps Off 
the chair and stalks out the 
hall, “blow the man down,- 
sailor!” Not ten feet away 
from him was Louie W. and his 
brother Curly, calmly ešcortihg 
his giri friend who was dated

UŽEIGOS
TAVERNS

SČHULTZ BUFFET. 6200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt,
J. DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
yęltui, 3316 W, 55 St., Chicago, .Į1L

VIEŠBUČIAI
Hotels

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Bureh gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. MęCOY, savininkas 

Tel, Wabash 2280. Chicągo,

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

PAUL LEASES, vyrų rūbų krautu
vė. 3427 Sohth Halsted Street

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

-V. .  ........      '..i-*......... ....................... 1 .... i

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1415 S.Halštėd, Cėn.3d59 

4 " .. ......................................... ...

VALO IR DAŽO
CLEANERS & DYERS

• į i ....... ,

TONY THE CLEANER 
SehiaUsias ir geriausias rūbų va
lytojas ir dažytojas Brighton Pafke. 
Taiso, prosija ir tt.
4MW* W. 43 SĖ.T.I. 1M<

VARTOTI TAIRA1
USED TIRES

ŽifjokiO didžio. DėLuxė Tifc Co.,!
118 So. Westėm Avė. Hemlock Qp99 

hexi two nights.
I am sure Joe’s moiher will 

speak to Mr. Stephens of tliis 
iii treatment her son is getting.
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1,200,000 BALSAVO CHICAGOJE IR COOK 
APSKRITYJE

Šie rinkimai buvo skaitlingiausi iš visų 
Chicagos tarp-prezidentinių rinkimų

Pirmi rezultatai rodo demokratų pergalę

Vakar vakare 5 vai., užsi-lniai ramiai, nors buvo kelioli- 
darius balsavimo stotims apie ’ 
1,200,000 Chicagos ir Cook 
apskričio piliečių buvo pada
vę savo balsus tarp-preziden- 
tiniuose rinkiniuose.

Balsavimai praejo palygina-

kų mažų fizinės jėgos demon
stracijų ir kaltinimų apgavy
ste. Jokių kruvinų susirėmi
mų šių žinių rašant, dar ne
buvo. Neramumų buvo Brid- 
geporte, Marųuette Parke, ir

22, 27, 29 ir 42 warduose.
Iš balsavusių sentimento ir 

pirmųjų rezultatų demokratai 
tvirtina, kad jų pusėj permai
na. Republikonų viltys gludi 
taip vaidinamuose “split bal- 
lotuose”, kuriose piliečiai bal
savo ir už vienos, ir už kitos 
partijos kandidatus.

Skaitlingiausiai buvo bal
suota iš ryto, nuo balsavimo 
stočių atsidarymo 6 vai. ryto 
iki l()-tos. Stotys užsidarė 
5 vai. vakare.

Priemiesčiuose balsuota irgi 
skaitlingai. Pagal patiektas 
skaitlines iki 10 vai. ryto Ci
cero j, iŠ 31,000 balsuotojų 
balsavo 13,500, Oak Parke — 
iš 20,700 — balsavo 10,000.

Moterys sukėlė triukšmą
Chicagos Moterys, priklau

sančios Women’s Civic Coun- 
sil sukėlė triukšmų. Mat, jos 
pasiryžo prižiūrėti stotis, kad 
balsavimai eitų teisingai. Jų 
didelis susidomėjimas kiekvie
nu partijų atstovų žinksniu 
tiems atstovams nepatiko ir 
jie tas moteriškes išprašė. Mo
teriškes tuojau nubėgo su 
skundais į rinkimų adminis-r 
tracijų ši ‘‘paėmė nagan” 
taip moteriškėms nemanda 
gius vyriškius.

' ■ į ■

Town of Lake mer
gaičių organizacijos 

šokių vakaras
.. , ,,p,

T0WN Oi? LAKĖ -TOWN OF LAKE — šešta
dienį vakare Four Anon šokių 
salėje, 47th įh Ashland, įvy
ko pasekmingas vakarėlis vie
tinės mergaičių organizacijos 
I. C. B. V. M. Sodality.

Apie 500 žmonių susirinko 
šokiuose smagiai praleisjlami 
laikų. Dovanas šokiuose lai
mėjo p-le Wandn Krause- 
Kraučiunailū ir p. Jonas Pet
rukas.

Organizacijos valdybon įei
na: prezidente — 
Motuzas; vice-prez 
Bartkus; sek r. -
lis; fin. sekr. — Agnės Rumšą; 
ižd. — HarHct Krausė-Krau- 
čiunaite giminaitė garsiųjų 
sportininkų Ed. ir Phil Krau- 
sc-Kriaučiunų. Organizacija 
gyvuoja 6-tus metus.

J. J. Žukas.

radau tik pelenus ir vaikų-vy- 
rųkų būrį aplinkui bedžiugau- 
jančius tos nakties nuotikiais. 
Gerai dar,' sakau, kad “renso- 
mo” nepareikalavo už <tvorą.

Patriotas.

RADIO
Ką girdėjome Bu 

driko programe 
sekmadieni

The Office of “Royal Guard

p-lė Stella
— Sophie

Julia Paukš-

Nakties Įspūdžiai

JIS PAGELBSTI MAN
Prirengti Vakarienę į Laiką

Extension telefonas virtuvė
je PAGELBĖS jums prireng
ti vakariene i laiką—jis “nu
bėgs” ir nupirks mažus daly
kėlius, kurie padaro vakarie
nę tobulesne ir kuriuos jus 
užmiršote nusipirkti. Ir iš 
daugelio atžvilgiu šis paran
kus telefonas sutaupys jums 
laiko ir bereikalingus žings-

nius. Jus atrasite ji patogiu 
esant kuomet jums reikės at
sakyti pašaukimus laike pri- 
rengimo valgių. Vienok būda
mas taip labai naudingas, jo 
kaina yra stebėtinai maža. 
Tik pasaukite musų Biznio 
Ofisą arba bile kuris telefono 
patarnautojas pagelbės jums 
paduoti jūsų užsakymą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE C O.

Šiandien Ben Ali ste
bins Town of Lake

T0WN OF LAKE — Town 
of Lake lietuviai šiandien ma
tys nepaprastų ir stebėtinų da
lykų, jeigu atsilankys į Turner 
Hali, 46 ir Wood sts.

Ten 7:30 vai. vakare garsu
sis fakiras 
Pilkauskas 
savotiškon 
gabumus.

Daug butų galima pasakyti 
aprašant Ben Alio fakirizmo 
demonstracijas, bet 
džiais negalima visko pasakyti;
Reikia matyti, kad įvertinti ir 
tikėti. .

Ben Ali — Antanas 
demonstruos savo 

kryptin nukreiptus

vien žo-

Pasaulinės Parodos uždarymas 
ir Hallovve’en naktis

Šios dvi iškilmės 
noje naktyje.

Nors jhu buvo 
vakaro, bet mano

supuolė vie-

vai.

Budriko krautu-
sekmadieny, iš

pasaulinių 
sunku vis-

ta klausy-
malonaus so-

Kudirka,

ANDELSON
3 DEPARTMENT STORES 3

KETVERGE
LAPKR. 8-to

35th IR WOOD ST. 
22nd IR TROY ST 
18th IR PAULINA ST.

Manadžeriaus Išpardavimas
Kiekvienas čia paskelbtas dalykas yra tikras bargenas. šimtai kitų dalykų, kuriuos čia 
suminėti nėra vietos, išstatyti pardavimui, kainomis, kurios sutaupys jums pinigų.

LIETUVIAI PARDAVĖJAI MALONIAI JUMS PATARNAUS.

RINSO—did. pakeliai 18$ 
CARNATION MILK —

3 aukšti kenai 18$
FELS NAPHTHA MUILAS

4 barai 17$

CUKRUS
Audeklo maiše 
pakol išteks 
10 sv. maišas

50c

MERGAITĖMS 
ŽIEMINIAI

KAUTAI
Didžio 7 iki C A A A 
14 tiktai 
šilto chinchilla mate- 
rijolo, su pritaikinta 
kepuraite, žali, tam
siai rusvi ar raudoni, 
vertės $5.98.

VILNONES DRESES
Snow—flake vilnų, mėlynos, 
tamsiai rusvos arba maroon. A 
Didžio nuo 14 iki 20 ...............

SILKINES DRESES
Naujausių stylių, dėl moterų ir merginų. Pui
kiausio šilko tamsiai rusvios, juodo.*—mėlynos— 
maroon. Pamatykite musų didelį rinkinį, didžio 
nuo 14 iki 52 po

ir

At the next meeting, in ad- 
ditien to the formai initiation of will be filled by the late Bro- 
new inembers, will be the in- ther Goukas who was eleeted 
stallation of officers for the “ 
coming year”.

“Ex Grand Duke” Eisin 
will present the “Gavel“ to 
”Grand Duke elect” Zopel. 
‘‘Grand Prince”, Šimkus will 
retire in favor of “Grand 
Prince elect” Jakubauskas. 
The “Guardian of the Exchec- 
quer” will be Brother Svencic- 
kas, who has had this office 
for three consesutive ; 
Brother Šimkus will be 
“Royal Scribe” 
Kwinn, the “Royal Historian”

years, 
s the 

and Brother

PRANEŠIMAI

lašt May and passed away sud- 
denly tins suinmer. The fratcr- 
nity as a group feel that the 
“spirit” of Brother Goukas 
will be with us, even though 
he is no longer here in body. 
In this small way, the frater- 
nity feels that it can show its 
respect and effection for 
“Charlie”, who was one of 
the finest gentlcmen, that we 
knew.

Look forward to the lam
bda Mu Delta Dance which wih 
be held next January.

Enchalalia, the Medic
P. S. In addition, friend 

Enchalalia, whd is your drug- 
gist? The Ed.

i,-

S. L. A. 36ta kuopa laikys susirin
kimą lapkričio 7 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Prašau visų narių pribut. randasi 
svarbiu reikalu aptarti, taipogi užsi
mokėkite užsilikusius mokestis.

J. Balčiūnas rašt.

Ass. Lietuvių Namų Savininkų 
Bridgeporte laikys mėnesini susirin
kimą trečiadieny, lapkričio 7 d. 7:30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai 
namų savininkai malonėkite la ku 
pribūti, nes randas daug svarbių 
reikalų kuriuos būtinai turime ap
tarti. S. Kunevičia rašt.

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

20 Wardo Politikos ir Pašeipoo 
Kliubo svarbus susirinkimas įvyks 
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.

PIRKITE Troplcai.- Anglis <Jel 
ūmios žilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — B5.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern. Coal Co. 
Merrimac 2524.

Ot, Ui buvo bent radio pro
gramas ! — 
vės, praeitą
W C F L. Visa eile solistų-ar
tistų, kalbėtojų ir 
įdomybių, kad net 
ką išvardint.

Ponia Ona Pieža, 
tojų įvertinta, 
prano dainininkė.

Artistas Justas
merginų trio, ir Budriko Radio 
Orkestras, žymiausių progra- 
mo dalį išpildė “Pirmyn” Cho
ras ir “Pirmyn” Choro Vyrų 
Kvartetas, po vadovyste popu
liaraus muziko-mokytojo, pono 
Stephens. Gi Budriko Radio 
Orkestras atsižymėjo vykusiu 
išpildymu maršo-dainos.

Bet-gi įdomiausia buvo kal
ba Ben Ali (A. Pilkausko), ku
ris dabar lanko lietuviškas ko
lonijas su savo trupe, rodyda* 
mas fakiriškus stebuklus — 
kokius rodė Chicagos Pašau 
linėje Parodoje. Ištiesų, tai net 
pasauline įdomybė matyt ir 
girdėt lietuvį tokiose rolėse.

Sekantis Budriko programas 
įvyks ketvirtadienio vakare, 
7:30—8:30 vai., iš Stoties 
W H F C. Kadangi Budriko 
programai mus taip gražiai ir 
įdomiai palinksmina, tad nepa
mirškime pasiklausyti.

— A. Z.

NUPIGINTOS BUŠŲ KAINOS 
Žemiausios kainos ant busų tikietų 
į Los Angeles, New York, ir visus 
kitus miestus. Sneciali nuolaida 
lapkričio men. Jeigu jums priseis 
kaliauti ši mėnesį, pamatykite mus 
arba pašaukite dėl specialių lapkri
čio mėn. nupikintų kainų.
8 So. Deorborn St. Kambarys 1207. 

DEARborn 2512
> ■ ....................... - - ' - - - — —

A T I D A 1 
žmones kurie dabar gauna anglis i§ 
Illinois Emergency Relief Stočių — 
gal juos p-nuti nėr 

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

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

L».>

apie 9 
kompanionė 

ištempė mane važiuoti, kad at
sisveikinti su paroda. Na, ir 
važiuojame Western avė. iki 
Roosevelt Road. Mano kompa
nionė taip susirupinus, kad tik 
greičiau nuvažiuoti, bet musų 
gatvekaris tik vos velkasi, ne
turi progos įsibėgėti, nes bė
giai ant gatvių užversti stati
nėmis, medžiais, akmenimis ir 
šiaip įvairiomis sunkenybėmis. 
Dargi kai kur net dideli laužai 
sukrauti degė.

Konduktorius turėjo daug 
darbo, kol nuvalą bėgius.

Reiškia, buvo apvaikščiojama 
Hallowe’en naktis modernišku 
budu.

Persėdus į Roosevelt gatve- 
karj, kuris paskiau pasuko į 
14 gatvę. Prie Halsted ir 14 
gatvių įlipo į gafvękarį juodas 
pilietis. Gatvekaryje buvę pi
liečiai, o ypatingai moterys, 
pradėjo visomiš gerklėmis 
klykti. Atsigrįžau. Juodas pi
lietis apsivilkęs su suplyšusiu 
švarku buvo visąi be kelnių. 
Konduktorius priėjęs pradėjo 
juodam piliečiui aiškinti, kad 
tiesos rodančios, jog be kelnių 
gatvekariu važiuoti yra drau
džiama. Juodas pilietis tvirti
no, kad jis esąs tiek pat geras 
pilietis, kaip ir konduktorius ir 
jis turįs teisę gatvekaryje bū
ti — kaip ir Visi kiti piliečiai. 
Konduktorius diplomatišku bu
du paėmė viršų įr juodą pilietį 
išprašė laukan, įsakydamas ki
tų sykį ateiti su kelnėmis.

Kai pasaulinėje parodoje pa
sibaigė programas ir žmones 
pasipylė į “Vėliavų alėją”, ta
da prasidėjo ir parodos griovi
mas. Vieni pradėjo visokias iš
kabas laužyti, kiti medelius 
rauti, nuo stulpų šviesų stiklus 
išsukinėti. Griebėsi piliečiai ir 
kitų griovimo prašmatnybių. 
Bet šis griovimo būdas nepati
ko policijai ir ji prądėjo gau
dyti parodos griovėjus. Kuriuos 
pagavo, tai tie, tur būt, nela
bai kaip jautėsi.

Namo parvažiavus irgi radau 
Hollowe’en nakties žymių. Už
pakalyje namo tvoros jau ne
beradau. Ji buvo “kidnapinta”
ir sukūrenta. Kitoje gatvėje

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

ŠV. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

išradimas dėl nervu ligų. Parsiduo
da tiktai nas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cetmak Road, 

Berwyn, III.

f ..........
The Eeglish Golumn

From the inner sanc- 
tum of Lambda Mu 

Delta
Lambda Mu Delta held its 

first meeting of the year, lašt 
week at the home of Brother 
Shimkus. Although the bro- 
ther’s have been very active 
during the past few months, 
it seems that their activities 
have been kept hidden. At 
any rate, here’s the dope —

At the, 3rd, Annual Golf 
Clinic which was held at Sun- *
rise Park lašt month, Brother 
Zopel took “Low Net”, Bro
ther Šimkus, “Low Gross”, and 
Brother Eisin “Blind Bogey”. 
At this time two 
pledges undertook 
the

of our 
to brave 

rigors of the informal 
initiation. These brave men,
who successfully passed this, 
will have their formai initia
tion next month, at which time 
their narnės will be revealed.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. IU.

TEL. REPUBLIC 8402
'i ' "V '. ... ....  '

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840
A '

HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

CL ASSIF1ED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musą biuras suteiks patarimus namo 
savininkams reikale nesusipratimu su 
renaauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA barsdaskutyklos 
rakandai, du krėslai, trijų krėslų vei- 
drodys ir šiokesas. Savininkas J. 
Nezelskis. 136 E. 107 St. Telefonas 
Pullman 0151.BE (MOKĖJIMO!

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

VICTOR ar 
CROSLEY 

Visų Bangų Radio 
Liberališka Nuolaida už Jūsų 

Seną Radio.
Labai lengvos išlygos

b

1

2 metai dykai 
patarnavimas.

Farms for Sale 
Ūkiai P»rd»Timnl

LABAI 
LENGVOS 
IŠLYGOS. RENDON 4 ir 5 kambariu flatai, 

naujai išdekoruoti su venomis, $10.00 
ir $14.00, 6026 Princeton Avė.TURKISH TOWELS 17$ 

Dideli, sunkus dvigubų siū
lų abrusai su margais pa
kraščiais. Vertes 29c.

APTIEKA parsiduoda už mortgi- 
čiu, visiems gerai Žinoma per 10 me
tu. Chas. Zekas, 4624 So. Western 
Avė. Virginia 0767.

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

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia_
MERGINA prie abelno namų dar

bo, maža šeima, geri namai. Gy
venti vietoje, prižiūrėti kudįkį. 5457 
Everett Avė. 3 apt Tel. Hyde 
Park 7527.

For Rent '

KITCHEN KLENZER— 
4 kenai 19$

MARŠKOS

Business Chances
Pąrdąvimui Bizniai_______

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

8310 So. Wallace St.

59$
81x90 inč. Marškos. Grynai 
baltos. Reguliarė kaina 79c.
PRINCESS SLIP ....... 33$
Ružavo ar balto broadeloth. 
Užd. pečiais. Hemstičiuotas 
viršus. Didžio 36 iki 44 col.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i Alinės biznį, biznis išdirb
tas gerai, 3427 So. Wallace St.

DIGESTIBLE 
ASMILK 
ITSELF1

19?s
virš.

“BIG YANK” darbiniai 
marškiniai  ............490

Gerai žinoma rųšis. Gerai 
pasiūti. Didžio 14% iki 
17. Garantuojame, kad ge
rai skalbsis ir dėvėsią.

KNITTING YARN „ 44< 
Dideli 4 uncijų, puikiau- 

. sios “Rochelle” 100% gry
nos vilnos; visų spalvų.

KAILIAIS PADABINTI 
KAUTAI

Rinkinis gražių kautų, vertės iki $10. Ke
letą stylių, visose spalvose. QQ
Jūsų pasirinkimui .......................

ŠILKINĖS PANČIAKOS
Full Fashions Chiffon arba Service, visų 
spalvų. Didžio 8^ iki 10^. Tru- JGa 
nuti pažeistos 79c pora      ww V

BROCADED BED SPREADS
Importuotos. Extra didelio saizo 
su spurgais. Puikiai austos iš 
abieju nnsiu. V<su spalvų. 

Vertės $4. QO 
$3.00, už ■ 

ŽASU PLUNKSNOS
Peštos, maišytos su pūkais, sani
tariškos, vertės $1.59 $4 4 Q 
svarui ................................* I ■ I W

SHEET BLANKETAI.
66x76 inč. bolvelniniai blanketai, 
spalvuotomis klėtkomis 56c

NEBALTINTAS MUSLINAS
Sunkus. Nukirptas nuo 
naujo ritulio, vert. 12%c yd.”, 
6-šMOTU FIRANKŲ SETAI.

Cottage Setai. Gražus kvietkų 
desijcnai. su pritaikintu Tie. Ver
tės 79c ...............  Setas

LACE CURTAINS 
“Scranton” karbatkūotos firan- 
kos. 45 inč. platus, 2% yardų il- 
Kos. Atsiūtais galais. Vertės .$1.00 
kiekviena ..........    66c

RADIO PATARNAVIMASOO Radio tūba iki $1, 
vertes su patarna- 

mjUMIlvimu. šis pasiuliji- ■ 7 KIl|>mas geras tiktai
1 ■»r'Biper šią savaitę.

TeL HARrison 07$l 
r PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

A splendid cheese 
food for children

It spreads

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,.
Cicero, III. Tel. Cicero 1829 
atdara Antrad.. Ketv. Ir Se&t. vakarais.




