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Franklin Delano Roosevelt Išrinktas Prezidentu
' F ■ ' ' ■

Pirmosios žinios iš visų vals
tijų apie vakarykščius rinki
mus, nepalieka mažiausios abe
jonės, kad naujuoju prezidentu 
yra išrinktas dabartinis Nevv 
Yorko valstijos gubernatorius, 
demokratas Franklin Delano 
Roosevelt. Ir tai išrinktas ne
paprasta balsų didžiuma. Kaip 
išrodo, dabartinis prezidentas 
Herbert Hoover yra taip pra
laimėjęs, kaip republikonai re
tai kada buvo pralaimėję, iš
ėmus prie prezidento Taft, ka
da republikonų balsus suskaldė 
Theodore Roosęvelt 
laimėjo demokratas 
Wilson.

f
Illinois 

met buvo 
du sykiu 
mok ratais
vakar trečią kartą nuėjo su de
mokratais. Ne tik, kad čia, lai 
mėjo prezidentiniai demokratų 
kandidatei, bet demokratai lai
mėjo ir valstijos viršininkų vie
tas. IkiŠiol gautos žinios nepa
lieka abejonės, kad Illinois vals
tijos gubernatorium tapo iš
rinktas demokratas teisėjas 
Henry Horner. Senatorių iš
rinktas irgi, kaip išrodo, demo
kratas William H. Dietrich.

Su demokratais nuėjo ir Chi 
cago, taipjau ir visas Cook pa
vietas.

Nežiūrint prokuroro Svvanson 
(kuris, deja, rinkimus pralai
mėjo) šukavimų, kad rinkimai 
Chicagoje busią labai triukš 
mingi ir net prašė gubernato
rių prisiųsti miliciją rinkimus 
prižiūrėt, tečiaus rinkimai Chica
goje praėjo labai ramiai ir jo
kių didesnių sumišimų nebuvo.

Vakar išrinktas naujasis 
Jungt. Valstijų prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt yra 
gimęs Hyde Park, N. Y., sau
sio 30 d., 1882 m., sūnūs tur
tingo Delaware & Hudson gele
žinkelio vice-prezidento. Jo pro
tėviai yra kilę iš Holandijos ir 
apsigyvenę Amerikoje 1636 m. 
Franklin D. Roosevelt išpradžių 
mokinosi privatinėj mokykloj, 
paskui lankė Harvard ir Colum- 
bia universitetus, kur mokinosi 
teisių. Advokatu liko 1907 m. 
Prezidentas Wilson buv\jj pa
skyręs laivyno sekretoriaus pa- 
gelbininku. 1920 m. buvo kan
didatu į vice-prezidentus. 1928 
m. tapo išrinktas New Yorko 
valst. gubernatorium. Išnaujo 
išrinktas 1930 m. Yra vedęs sa
vo tolimą giminaitę Anna Eleo
nora Roosevelt, artimą buv. pre
zidento Theodore Roosevelt gi
minaitę. Turi keturius sūnūs ii 
vieną dukterį.

Prezidentas yra renkamas ne 
tiesioginiu piliečių balsavimu, 
bet per elektorius. Kiekviena 
valstija išrenka tiek elektorių, 
kiek ji turi kongresinanų ir se
natorių. Tokiu budu viso elek
torių yra 531. Išrinkimui rei
kalinga gauti 266 elektorių bal
sų.

Kaip rodo vėliausios toli dar 
nepilnos žinios, Rooseveltas yra 
laimėjęs 363 elektorių balsus. 
Yra dar daug abejotinų, kur re
zultatai yra labai artimi ir dar 
negalima pasakyti kas tikrai 
yra laimėjęs tose valstijose.

Prezidentas Hcoveris, kaip iš
rodo, yra laimėjęs tiktai Iowa, 
Maine, Michigan, Pennsylvania 
ir Vermont valstijas.

Visos kitos valstjios yra nu
ėjusios su Rooseveltu, ar yra 
dar abejotinos.

Kongresas busiąs demo
kratiškas ir šlapias

Vakar be prezidento, buvo 
renkama daug kongresmanų ir 
34 senatoriai 33 valstijose. Kaip 
odo pirmos žinios, daugumą lai
mėjo demokratai ir šlapieji. O 
kadangi ir dabartiniame kon
grese demokratai vyravo, tai 
ateinantis konregsas bus pilnai 
demokratų kontroliuojamas ii 
aiškiai šlapias.

Anglijos “bado maršo” 
vadas nuteistas ka- 

lėjiman
Londonas, lapkr. 8. — W. A. 

L. Hannington, komunistų agi
tatorius, kuris suorganizavo be 
darbių “bado maršą” į London- 
ną, liko nuteistas trims mėne
siams kalėj iman už bedarbių 
kurstymą prie riaušių.

Anglija pakėlė muitus 
Airijos prekėms

Londonas, lapkr. 8. — Airi
jos ir Anglijos muitų karas vėl 
atsinaujino ir Anglija, duoda
ma tik 24 valandų pranešimą, 
pakėlė muitus Airijos prekėms 
nuo 10 iki 20 nuoš. Už gyvu
lius reikės mokėti 40 nuoš. 
muito, o už kitus iš Airijos at
gabenamus ūkio ir maisto pro
duktus muito bus 30 nuoš. pre
kių vertės. Tas visai sustabdys 
Airijos prekybą su Anglija ir 
bus didelis smūgis Airijos ūki
ninkams.

Bolševizmo sukaktuvės 
— militaristų šventė

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

, Apsiniaukę, daug šalčiau, 
šalčiau.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:- 
86.

Padidėjo Kanados 
kviečių eksportas

Profesorius nuteis 
tas kalėjimai!

Septyni jauni negrai 
išgelbėti nuo 

mirties

Ottawa, Ont., lapkr. 8. —Pa
staraisiais trimis mėnesiais Ka
nados kviečių eksportas labai 
padidėjo ir pasiekė tokios augš- 
tumos, kokios nebuvo pasiekęs 
jau nuo 1922 m.

Liberalai laimėjo Nica
ragua rinkimus

Managua, Nicaragua, lapkr. 
8.—Prezidentas Moncada, kuris 
rėmė konservatorių kandidatą 
Adolfo Diaz, šiandie pripažino, 
kad rinkimus laimėjo ir Nicara
gua prezidentu yra išrinktas 
liberalas Dr. Juan B. Sacasa.

San Juan, lapkr. 8. — Pirmų 
kartą Porto Rico moterys bal
savo rinkimuose. Ir moterys 
naudojosi įgytąja balsavimo tei
se, skaitlingai dalyvaudamos 
rinkimuose. Buvo renkama sa
los legislatura ir kiti viršinin
kai.

New York, lapkr. 8.— Cohim- 
bia universiteto profesorius Do- 
nald Henderson liko nuteistas 
30 dienų kalėjimam už dalyva
vimą City College studentų su
sirinkime ir demonstracijoj spa
lio 26 d. Bausmė betgi tapo 
suspenduota.

Sparks, Nev., lapkr. 8. Neg
ras ir baltasis pereitą naktį už
puolė 'ir subadė pelių ir pašo
vė geležinkelio sargą Paul E. 
Fish, kuris užklupo juos besi
darbuojant ant geležinkelio bė
gių. Puolikai liko nuvyti sar
go ' šūvių. Sargas sustabdė 
prieky prezidento traukinio 
ėjusį dėl atsargumo, garvežį su 
žvalgyba ir išieškojus apielin- 
kę rasta 22 šmotai
Delei to ieškojimo, traukinys, 
kuriuo 
namus 
dentas 
tas 40

Washington, lapkr. 8.— Augš
čiausias teismas 7 balsais prieš 
2 atmainė Alabamos teismo 
nuosprendį, kuriuo 7 negrai 
jaunuoliai liko nuteisti mirčiai 
už užpuolimą ir išgėdinimą 2 
baltų mergaičių. Augšč. teis
mo nuosprendžiu, jų pirmoji by
la nebuvo vedama bešališkai, 
jiems nebuvo duota progos ap
siginti ir pasisamdyti advoka
tus ir advokatai buvo paskirti 
tik tą patį rytą, kai prasidėjo 
jų bylos nagrinėjimas, todėl 
mirties nuosprendis liko atmai
nytas ir įsakyta padaryti naują 
tos bylos nagrinėjimą.

Prieš pat augščiausiam teis
mui išnešant savo nuosprendį, 
komunistai, kurie daugiausia 
dėl šios bylos kėlė triukšmo, 
bandė padaryti prie‘‘teismo ru 
mų demonstraciją, bet jie tapo 
policijos išvaikyti. Keli komu
nistai liko sužeisti ir 14 areš
tuota.

Ši Scottsboro byla plačiai 
pagarsėjo ačiū komunistų su
keltam triukšmui, kurie šoko 
rinkti atikas neva ginti nuteis- 
tuosius. Jie taipgi rengė de
monstracijas prie Amerikos 
ambasadų kitose šalyse. Kadan
gi komunistams ne tiek gyni
mas rūpėjo, kiek pasigarsini 
mas ir rinkimas aukų, tai nuo 
tų jaunuolių gynimo atsisakė 
net žymiausi advokatai, kurie 
buvo apsiėmę juos ginti. Ne 
galėdamos susitarti su komu
nistais, nuo gynimo pasitraukė 
ir kitos, dagi pačių negrų orga
nizacijos.

Pasak kaltinimo, tie 7 neg
rai jaunuoliai važiavo tavoriniu 
traukiniu Alabamoj, kuriame 
buvo ir keli baltieji jaunuoliai 
ir dvi baltos mergaitės. Ties 
Scottsboro negrai susimušę su 
baltaisiais, pastaruosius išme
tė iš traukinio, o abi mergaites 
išgėdinę.

Prieš suimtuosius sukelta di
delis triukšmas, o ir šiaip Ala- 
bama nepasižymi teisingumu 
negrams, tad negalėjo būti kal
bos apie bešališką teismą. Net 
ir advokatą ginti kaltinamuo
sius teismas paskyrė tiktai tą 
patį rytą, kai prasidėjo bylos 
nagrinėjimas, kad tik kaltina
mąja! pusei neduoti laiko pri
sirengti'prie bylos. Delei to tai 
augščiausias teismas ir įsakė 
padaryti naują bylos nagrinėji
mą. '

įAcme-P. 8 A. Photo]

JOHN NANCE GARNER, 
atstovų buto pirmininkas, va
kar tapęs išrinktas Jungt. Val

stijų vice-p rezidentu.

Karo stovis New 
Mexico valstijoj

Santa Fe, N. M., lapkr. 8.— 
Gubernatorius Arthur Seligman 
paskelbė karo stovį San Mi- 
guel, Valencia, Guadalupe ir 
Sandovale pavietuose. Visuose 
šiuose pavietuose rinkimai bus 
atlikti po New Mexico milici
jos priežiūra. Karo stovis veikė 
per visą balsavimo laiką.

Berlyno transportacijos 
darbininkų streikas 

užsibaigė

Kalėjimas perpildytas, 
kaliniai apgyvendi

nami laive
’ st. John’sfN. F.. lapkr. 8
Newfoundlando kalėjimas yra 
tiek perpildytas, kad kalinių 
nebėra kur dėti ir jais apgy
vendinamas valdžios laivas 
Meigle. Dar niekad sala netu
rėjo tiek piktadarybių, kurios 
paeina daugiausia delei bedar
bės ir didelio skurdo.

Nuolatos ištinka bedarbių 
riaušės; Valdžiai gi trūksta pi
nigų ir ji negali visų bedarbių 
aprūpinti. Todėl numatomas 
didelis vargas ateinančią žiemą. 
Vakar iš dviejų miestų atvežta 
į teismą 23 bedarbiai, kurie yra 
kaltinami sukėlę raiušes, išar
dę geležinkelių bėgius ir su
trukdę komunikaciją.

Berlynas, lapkr. 8. — Berly
no transportacijos darbininkų 
streikas, kuris buvo sustabdęs 
mieste transportaciją per pen
kias dienas, tapo atšauktas ir 
transportacija gryšta į norma
les vėžes.

Streikas kilo protestui prieš 
algų nukapojimą ir nežiūrint 
valdžios grūmojimų stvertis 
griežtų priemonių, tik labai re
tas iš darbininkų buvo sugry- 
žęs į darbą.

Nors komitetas, kuris dau
gumoj r 'susidėjo iš komunistų, 
streiką ir atšaukė, bet hitleri- 

. joinkai sake> tmi jie* streiką vis- 
tiek tęsią. Tečiaus transporta
cija Šiandie buvo veik norma
le.'

šiukšlių ir atmatų rinkėjai, 
kurie buvo sutsreikavę iš užuo
jautos transportacijos dabinin- 
kams, irgi sugryžo į darbą.

Ottawa, Ont., lapkr. 8. —At
stovų butas priėmė bilių, kuris 
sumažina specialius taksus ant 
cigaretų ir degtinės. Tikimąsi, 
kad tai nupigins degtinę ir ei- 
garėtus, kurie Kanadoje yra 
nepaprastai brangus.

*

Kauno viešbuty peršo
vė merginą

Naujas karas Pietų 
Amerikoj?

Kaunas.—f Vytauto” viešbu
ty; Vytadto prosp. šeštadienio 
vakarą užėjo vyras su mergi
na ir paėmė kambarį. Apie 12 
vai. viešbučio tarnautojai iš
girdo šūvį ię atbėgę kambarin 
rado peršautą merginą—Emiliją 
jKarmelaitę! Vyras pabėgo. Mer-

Rio 
lapkr. 
gauta 
mijos 
Įąuitos, Pęru-Equador pasieny.1 giua peršauta per krutinę ir 
Taipjau pranešama, kad įvykę nuvežta miesto ligoninėn. • 
ir mūšiai! įvykį krim. policija tiria.

Maskva, lapkr. 8. — Dabar 
Rusija švenčia 15 metų sukak
tuves kaip bolševikai valdo Ru
siją. Visur rengiamos iškil
mės, kur pirmiausią vietą uži
ma kariuomenė ir jos paradai.

Vakar baigiant iškilmes Mask
voje po kariuomenės parado ir 
darbininkų eisenos, kalbėjo 
tiktai karo komisaras gen. Vo- 
rošilov, kuris gyrė Staliną kai
po “bolševiką iš visų bolševikų” 
ir grūmojo visoms šalims, ku
rios tik bandys pereiti Rusijos 
sieną.

Biržai__ šiomis dienomis pa
laidotas uk. Petras Bružas, 55 
m. amžiaus, Griaužių km., Bir
žų ap. gyventojas. Jis buvo 
“strielčius” ir š. m. spalių mėn. 
9 d. apie 6 vai. sugrįžęs iš me 
džioklės, norėjo savo dvivamz
dį šautuvą padėti atsargesnei! 
vieton, bet dėdamas kažkaip jį 
sutrenkė; šautuvas tuojau iššo
vė, išdraskydamas savininkui 
visus vidurius, Bružas tuojau 
vietoje mirė; Policija pirty su
rado du lavonus: kiškio ir me
džiotojo Bružo

Kaunas. Policija suėmė Pane
vėžio komunistų raikomo sek 
retorių Savickį. Savickis ren 
gęsis spalių revoliucijai paminė
ti ir tam reikalui apščiai ture 
jęs 
kuri pakliuvo j krimin. polic' 
rankas. '

Chicago.—Iowa valstijoje, kur 
daugiausia komai auginami, la
bai plačiai kornus imta varto
ti kūrenimui ir apšildymui. Jais 
apšildoma net viešosios triobos. 
O tai todėl, kad kuomet anglys 
kainuoja $8-$10 už toną, tai 
komai parsidavinėja po $2 to
nas.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU 

Kalėdų Šventėmis
. \ Pasiunčiant nors maią dovanelę tiems, kurie 

yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį. 

i X • *

Atsilankykite v į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKA I. Laiškelį galėsite pasiųsti 

• Lietuvon;

Chicago.—-Kviečių ir komų 
kainos Chicagos grudų biržoje 
biskutį pakilo ir gruodžio kvie
čiai užvakar parsidavinėjor. ar
ti 45c už bušelį.

Pakilo kviečiai ir kitų šalių 
grudų biržose.

■ .
i.; • ■ ’ S -L’• •<: A?; •;, . ;

New York, lapkr. 8.
slydęs taksikabas ant Wiliams- 
burgs tilto įvažiavo j vežimą. 
Tuo vežimu važiavęs Stanley 
Siegel ližo išmestas iš sėdynės, 
permestas per tilto užtvarą ii
nukrįto į East upę iš 135 pėdų 
augštumos.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 Su. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i vau
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ląjkosi atskįrąi ir

r Gary, Ind.
Plėšikai peršovė Simoną 

Brazauską.

Lapkričio 5 d. apie 10 vai. 
vakaro J^apo plėšikų užpultas 
S i m opa n Brazauskas, gyvenan
tis abrisu 1508 Jącksofy St. 
Užpuolimas įvyko jo pątięs 
krautuvėje, kuri rąipį^si 2101 
—llth avė. Negana to, kad 
plėšikai atėmė tos dienos į- 
plaukas, bet jie dar bandė 
Brazauskuį gyvastį atimti* Jie 
paleido keturis šūvius ir patai
kė į veidą, galvą ir pečius. Si
monas, kraujais paplūdęs, su- 
drįbo ant grindų, lyg negyvas. 
Jis neištarė nei vieno žodžio.

vaizdojc to fakto, šklokininkų 
vadas nepuri jokios morališkos 
teisės savintis Debsą.

Toliau tame pat straipsnyje 
rašoma: “Verta pažymėti, jog 
vienu klausimu Dėbso pažiū
ros gerokai supuola su pažiū
romis šių dienų oficialių ko
munistų.“

Tačiau čia pravartu bus pp- 
sakyti, jog šklokininkų vacįo 
pąžipros nesupuola ne tik. sų 
Dėbso pažiūromis, bet taip pat 
nei sų oficialių komunistų.

LSS. 19 kuopos komitetas: , 
pirm. J. Glaveckas, 
sėkr. A. Želinskas,

TįŠfcęvičiųs.

Q^M0.
Plėšikui, inanydaųiį, kad 

Brąząuskas tikrai yra negy
vas, dūmė per duris* Typ tar
pu lauke pasitaikė Brazausku 
mergaitė, kuri išgirdo nępąp- 
rastą triukšmą ir pamatė sve
timą automobilių. Pirmiau
siai ji pasirūpino pastebėti au
tomobilio ląisnį; Iš vii|ąus per 
užpakalines duris išbėgo sū
nūs ir su plyta smogė į auto
mobilių. Po to jis tuoj pašau
kė policiją, kuri skubiai atvy
ko. Pavojingai sužeistas Bra
zauskas liko nugabentas į li
goninę.

Plėšikams pasisekė paspru
kti. Tačiau buvo rasta vieno 
plėšiko “špilka”. Policijai jau 
pasisekė surasti to plėšiko mo
terį. Moteris pripažino, jog ta 
špilka priklausė jos vyrui. To
kiu budu vienas plėšikų jau 
kaip ir žinomas. Visas klausi
mas tik yra, ar jam pasiseks 
pasprukti. Tenka pasakyti, jog 
viso plėšikų buvo trys. Visi jie 
meksikonai nuo 35 ligi 40 me
tu amžiaus.

(lydytojai deda visas pas
tangas, kad išgelbėjus Brazau
sko gyvastį. Jie sako, jog .tik 
labai retai tepasitaiko,'"'Kad 
per galvą peršautas žmogus 
nemirštą vietoj. Tuo tarpu 
Brazauskas vis dar laikosi, 
nors jo padėtis ir yra gana 
kritinga. Manoma, kad jis 
turi šansų ir pasveikti.

Tiesa, Brazauskas jaučiasi 
silpnas, kadangi jis labai daug 
kraujo neteko. Buvo reikalin
ga skubiai leisti jam kraują. 
Tuoj iš Chicagos atvyko jo 
brolis Jurgis Brazauskasi (2743 
W. 59 st.) ir suteikė sužeistą- 
jam savo kraują.

Simonas Brazauskas dabar 
guli St. Mary’s of Mercy ligo
ninėj. Laike užpuolimo visa 
šeima buvo namie, išėmus 
vieną sūnų, kuria lanko Pur- 
due universitetą. W. J. K~va.

Iš aviacijos dieno*.

SpątiM 30k d. pas mus įvyko 
lią^yių. avįacįjęs diąųa. Vieta 
bpyo — Mąyfield ir Ford |Rd. 
Tų dįfiną oras pasitaikė ląbąi 
šąlįas ir putė labai smarkus

Vįenoję. neŽių£int i tas 
nepalankias apyatėvas, žino- 
nįų suvažiavo lapai daug. Bet 
będarbė tai bedarbė, — nela
bai .daug teatsirado tokių, ku
rie panorėjo padangėmis 
skraidyti. Vieni susilaikė nuo 
to, kadangi jie neturėjo pini
gų, o kiti pabijojo didelio vė- 
j<k
, Tačiau, bendrai imant, pa
sekmės buvo neblogiausios. 
Kai kurios draugijos paauka
vo po kelis dolerius aviacijos 
reikalams. Žiemą gal pasiseks 
ir daugiau pinigų sukelti. Sek
madienį lakūnai išvyko į Det
roitą. —Jonas Jarus.

INDIJOS KASTOS
Indijoj 43 rasės, 9 religinės 

sistemų grupės ir daugiau 
kaip 3,000 kastų. —Kasias 
pradėję braminai kunigai 
VII amžiuj pr. Kr. — Mais
tas išmetamas lauk, jei ant 
jo krito žemesnio žmogaus 
šešėlis. — Prakalbėjęs į že
mesnį turi išsideginti liežu
vį, o palietęs jį turi nusi
plauti šventos karvės mėš
lu. — Kunigo palaiminimas 
koja primynus sprandą. — 
15,000,000 kunigų, kai kurie 
po 250 vaikų. — vagių kas
ta.—Kaip uždirba braminai 
pragyvenimą.

Palaiminimas koja sprandą 
primynus!

Brooklyn, N. Y.
Pastaba.

LSS. 19 kuopos susirinkime, 
kuris įvyko spalių 29 d., buvo 
padaryta pastaba šklokininkų 
organui ir jo vyriausiam re
daktoriui už straipsnį, tilptisį 
porą dienų prieš tai. Tame 
straipsnyje išskaičiuojama ną- 
bašninko Dėbso nuopelnai. 
Na, o kiek žemiau rašoma, jog 
Debsar. negalėjęs būti draugu 
Hillųuitų, O’Ncalų, Thomasų 
ir kitų. Todėl, c$ą, socialių 
partija nepadoriai elgiasi nau
dodama Dėbso vardą* kad 
daugiau aukų sųkole^tftvus į 
dabartinį savo rinkimų kam
panijos fondą.

Jeigu socialistų partijai ne
padoru naudoti Dėbso vardą, 
tai norėtumėme žinoti, kas 
turi teisę jo vardą naudoti? 
Nejaugi yra padoriU sklokoą 
redaktoriui naudoti Dėbso 
vardą?

i Mes tikrai nemanome* kad 
lokininkų vadas turėtų tą 
teisę. Juk tas vadas per de

šimtį metų sų Viršum spaudoj 
ir laikraščiuose niekino so
cializmą ir jo'pasekėjų^ Tuo 
tarpu Debsas pasiliko 8Ooia-t 
listų idėjoms ištikima^ J Afcį-

Eidamas pro kokią nors vie
šą vietą, rašo “L. Ž.” parijus 
jau per 200 žingsnių nuo tos 
vietos turi įsmeigti į žemę ža
lią šakelę, kad pažymėtų, jog 
netoliese yra nešvarus žmo
gus. Aukštesnės kastos žmo
gus, pastebėjęs tokį ženklą tu
ri sustoti ir šaukti, kad pari
jus pasitrauktų tinkamon at- 
stųmon. Parijusi, išgirdęs tokį 

.šauksmą, turi pasitraukti ir 
atsiliepti: “Pasitraukiau per 
200 žinksnių, prašau eiti to
liau. Braminą susitikęs pari
jus turi pulti žemėn šaukda
mas: “O, vertingas pone!“ 
Brąminas stato ant palenkto 
parijaus sprando koją ir ta
ria: “Laiminu ve.”

Sąųąrų mętu, kuriąs beyeik 
kasmet ištinka didelius Indi
jos plotus, aukštesnės kastos 
žemdirbys negali laistyti savo 
laukų vandeniu tokio šulinio, 
kurį kasė parijusi. Kai ku
riose vietose parijai viešais 
takais ar kęliąis gali naudotis 
ti|c vidydienį, kada saulė būna 
stąčiai ties galvom, kada žmo
gus duoda šešėlio, kuris! galč- 
tų suteršti * kebą-
Kiekvienas turį po nešvarią 

ranką
* Ęet kuriam Indijos kaime 
rasime dešimtis kastų (brama
nas, dąilidė; odininkas, kirpė
jas, skalbėjas ir tt.), bet jos 
sii didžiausiu uolumu kiekyje-, 
na stęųgiaąi išlaikyti Savo

vieši dar

kruti le-

mus teveli

>H0KtĄ.

merikos etuviai

NAUJIENAS
VIRŠ

(TRipie p

ŠuviAlciii

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

turi 
susi-

‘♦NAUJIENOS^
1739 So. Halstėd Street 
Chicago, Illinois.

(saugojimu 
manymu.

■ suteikia 
barzdaskuty klos 
t komfortą 
■| skutjmos

Jūsų viduriai reikalauja 
stoka apetito 
nervai suirę: _ 
vargęs, be ambicijos, i išrodo 
ka vanduo vietoj l„ '__  ____ ....

Viskam tam reikalingas yra NUGA-TONE 
tikrasis tonikas dėl 1 “ “ *
pamerk vilties—nue„. __ _________ _
ir už' Vieną Doleri jisai jrtms 'parduos vieno 
nitinefflo treatmentą NUGA-TONE, 
nebusite patenkintas | dvideAimts dienų — 
jusi] doleris bus jums migorųžitilas.

Ilgų metų patyrimas duoda .mums galimybės pigiaiir.saugiaipaaiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama*tarpininkaujant. vien atiAtaugiauaių 
BąpkųLietuvoje.

»

Mę* taipgi pąęiųnčiame pinigų* Rųsįjpp, Vokietijon, Lenkijon, 
fir i kitus, k raštu**

jaibrendimo, vedybų progą ir 
tt. Tuo atžvilgiu braminai ku
nigai; sumanumu pralenkia vi- 

jptauiV mcr- 
pikp rą^i.vyrą 
tąį ją brąų|įnąs

parijus,^papiatęs braidą, tu
ri taip, saukti, H^djbrąpjmas 
šgb-sįą Jį per 6Q pėdų ir tokiu 

bįidu, i^ępgfy, sųsijįįtinjp,

švarumą. Net bęnęįrosp iškil
mėse, puotose kiekvieną kastą 

valgo atškjk

rėjo 250 vaikų 
kų ir 150 mergaičių 
nuolat lanko savo uošvius ir 
vis gauna dovanų. Būna ir 
fiktyvių tokių vedybų.

Kaip mokamo* kunigams 
duoklė*.

Kiekvienam braminui užde? 
dama pareiga penktą dalį sa
vo pelno atiduoti braminams 
dvasiškiams ir, be to, dar turi 
mokėti nuolatinę duoklę ir tai 
nuo pat savo gimimo, dienos.

Pįnųą . dųąfclę branįipas pai
ma, kąį vaijkas gimsta, nęsi Jd- 
taip jią sveikas neąųgs, Sąšįo- 
liktą djpĮiĮį bp^nipa? vai|tft 
‘‘apšvarina0 ir vėl ima duok* 
lę, paskui ima duoklę vaikui

VZ*BAKING flVPOWDER
; . «i t' .'--i

PattMkitt puikią tei-
lą . . . kaip piragai 

laikoti ivuži.

CLARENCE Ai O’BRIEN
Ręfliitered P^tępt Attorney 

‘r f

43*A Seenrlty Savinas & Conmereial
Bank Buildlnr

(Dlrectiy scross Street Irom Patent Office)
WA»$INOTQN. D. C.

Labai Švelnus ... afln—-1 
Tina mIMnya parfnktlnlo alie
jaus. Švelnaus uksuso. rinkti
nių kaiuSlnių, retų prieskonių. 
Sumaišytas mažomis 
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS rtomt- 
ninkama kas k r 11 o* dienos.

' Pabandykit M*

kiąinąs^ nyo krulįgs,. paskui 
kai jis ima vaikščioti, paskui

NUGA-TONE - AKS- 
TINTOJAS 

paakstiniino"—- 
maistiiH reikalauja paspirties; 

lenyvas tnieras: atsikųllate pa- 
. kad tįsiose te- 

arudono krftnjo^ ____

tokio nusilpndjinio. Nė 
Įk pas savo vaistininkų

Jeigu jus

Statendam « Rotterdam
Volendam ♦ Veendam r 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susąie- 
kinias per Rotterdam^ ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ. K^ESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni

nė j Trečioj Klesoj. ‘
Didelis kainų i. nupiginąs 

Informacijas teikia lokąliii, agentai ar 

Holland-America Iiine
40 N. Dearborn St., Cbicago

ri1ųlk^tųl.žn1oncą,;nes 
jaų; negali iU?i|fyti, 
vo "kastinio “švarumo”.
dėlto Gandbi pastangos nors 
šiek tiek sušvelninti kastų san- 
tykįų^ palyginti su, tuo kas
iniu konglomeratu, atrodo 
perąnksiybąs, Indijos kuni
gaikščių ir kįtų didikų žygiai 
gautis nepriklausomybę turi 
tikslą pašalinti žalingą kasti
nei santvarkai anglų įtaką, 
kad jię nevaržomai galėtų jo
dinėti parijų sprandais.

gaitei nepai 
sųža<J^tipi0, ... 
sužada su medžiu ir vis tiek 
savo atsiima. Juo labiau kad 
merginą išvaduoja puo sen
mergystes.

Antyą vietą po bruminų ,už*į. 
ima radžPMti| (buy. karių) 
kasta, be| vis dėlto pats gar
bingiausias ir tųrtingiaųsiąs 
radžputaš yra žemęsnįs, pąy.? 
už bramiuų Vagių kastąs narį.

Kasios ir pačios saviškius 
spaudžia

Kaitos nepalieka negyvame 
taške — jose eina judėjimas, 
jos skaidosi, laipsniu kyla ar
ba krintą. Brąmįnai dvasiųįn- 
kai pažeminami) jei jįe tar
nauja žemęspėms kasfiomS. 
Braminų kastos laipsnis krin
ta, jei jie tampa amatininkais, 
darbininkais ar vagimi^ lų- 
dusai visokiais budais Rengia
si pakilti į aukštesnę kastą; 
Dėl to keičia profesiją, religi
ją, persikelia kitur gyventi ir 
tt.. Nežymiam žmogui, persi
kėlus į kitą vic’ą, kartais ir 
pasiseką pakilti. Bet žymęs- 
ni žmonėą — radžos, princai, 
pirkliai, budąmi žemesnės ką
stos, turi toj kastoj ne tik pa
tys, bet ir jų palikuoniai bųh

' ■ t ’ ■ . t

Parijų kastą H be abejonės 
yra .sUąittingfąusia, bet ir la
biausiai niekinama. Ji; išgy
vena vargingiausiai. Partijų 
pažangai keliai, užkirsti. Va
lytojų kastą yisądą turi valyti 
išeinamas vietą^ ir neturi. tei-> 
sės pakeiski darbo ir net savo 
kastos rūbo. Pagal paprotį,

Besidalindami kastomis in
duliai net savo kūną ppmąšiai 
sudaliną* Jų. net vieną ^ąnką 
nešvari. Ta ranka, kuri jis 
apsiplauja, jokiu budu nepri- 
silies valgio. Kadangi kelio
nėje ne visur galima sutikti 
savb rasės žmogų, tai kiekvie
nas kęleivis pasiima savo iųąi- 
sto. Indijoj parduodaipa be
galės molinių pMptiuKH ynn- 
dens atsigerti, kuri u pa kiek
vienas sykį pavartojęs, 
sumušti. Kitaip gali 
teršti kastos žmogus.
Kast iš kas darbo pasįdalįfumas

Po vieno badmečių daugybė 
indusų buvo pašalinti iš savo 
kastų už tai, kad jie valgė eu
ropiečių įtaisytose valgyklose. 
Seniau europiečiai Indijoj tu
rėjo laikyti ištisą būrį tarnų, 
nes kiekvienas turėdavo fieisę 
tik vieną kokį darbą dirbti. 
Vienam, pav., kastos įstatymai 
leidžia tik indus plauti, kitam 
tik virti, trečiam tik s^ąląn 
paduoti, ketvirtam tik kiemą 
šluoti ir 11.

Auklei nevalia prisiliesti, sa
vo ponios; jei ponia nori pa
imti iš aukleą ranjęų vaiką, 
tai ji turi vaiką padėti ir pati 
toliau nuo ponios pasitraukti. 
Kai kur tą patį darbą gali 
dirbti įvairių kastų žmones, 
bet tik ne kartu, o iš eilės, ne
perduodami įrankių iš rankų į 
rankas.

100 metų pragaro už lazdos 
parodymą

Visų pripažintas pirmeny
bes turi braminų kasty. Jų 
šventumas yra tokia pat indu
izmo dogma, kaip ir karvės 
šventumas . Pagal Manu įsta
tymus braminai yra įsikūni
jęs Bramos žodis, jie yra Ve
dų saugotojai ir aiškintojai, 
jų malonės priklauso visų ki
tų mirtingųjų buvimas. Bra- 
mino asmuo ndliečiamas. Ma- 
nu įstatymai sako: kas pa
grasins braminui lazda, tas 
pragare kentės 100 metų, kas 
braminą lazda palies, tas ken
tės 1000 metų, o kas jį nužu
dys, tas pragare kentės tiek 
metų, kiek dulkelių nuguls 
pralietame bramino kraujuje“.

Šiais laikais kilmingas ir 
galingas radži (kunigaikštis) 
yra žemesnis už pačios že
miausios rūšies braminą.
15,000,000 kunigų neužtenka 

darbo
Braminai yra dvaąininkąų 

todėl maistą jie privalo gauti 
iš visuomenėj. Bet kadangi 
bramipų yra apie 15 milijonų, 
tai dvasiškių pareigų jiems 
neužtenka. Todėl braminų 
kasta ir yra pasiskirščius 1,800 
šakų — kastelių. Jų tarpe be 
dvasiškių, kariškų ir civilinių 
tarnautojų kastų rasime žem
dirbių, pirklių, tarnų, juoda
darbių ir tt. braminų kastyliy; 
yra net bramįnų vagių kas
ta . Brąminai sudarą 10% 
Indijos gyventojų vyrų, bet jie 
užima 35% visų vietiniams 
leidžiamų užimti tarnybų, 
daugiausia teismuose.

Įdomi yra braminų kasta, 
vadinama kutinai. Jie yra 
dvasiškių aristokratija. Dėl 
'o kiti braminai visokiais bu« 
dais stengiasi išleisti už jų sa
vo dukteris ir duoda pašėliš
kai didelius kraičius. Dėl to 
kiekvienas kulinas turi ne mą- 
žiau kaip dvi žmonas. Kiti 
turi net po kelias dešimts 
žmonų ir atitinkamą kiekį vąi- 
kų. Taip vienas kulinas tų- 

100 bernip- 
Kulinai

Laikas daug relfkla \'Sįgįt'\ 
prie patentų. Nerisi- \
kuoklt vilkindami nn 1

--------“—i isro \
Itnl P-St
instrukclly.

ta|n a Patent” Ir "Record lae 
ventlon” formos. Nieko* neimant 
nt Informacijas kų daryti. Susi* 
raftlnfijlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa- 
tarnavimas.

NestcbCtina, kad milijonai žmo
nių Mala Kipą, YęlvReta... 
apsWk diidiHi, riusipjaustyk ar* 
bu Ylffc Su Juq.

švęlliUH, skunų9». 
dar sūrio padAryt 
taip le|)gvui kulp ’ 
tas Ąiųft-lkps Mjetį^alfs 
Komisijos^ Vlft milstlngas.

Nusipirk dar vleiirf kuU lw» »&' 
vo grpserninkt} šiai)|lle, 

• ■ k * •’ ' ‘

KRjkFT

Civįlizaęija kastą* , visai

Kad ir. labai aukštesnės kas
tos rūpinami išlaikyti seną 
tvarką,’ (įečiau šių laikų-gyve
nimo sąlygos palengva grau
žia kastų medį. Geležinkeliai, 
fabrikai (,kasyki

lĮjokykjp? suartiną., ixair

4OYEARS 
25ou neės for 254

išstantS per^»

pas 
pamatyti musų lošimą

Gali būt tėvelis ir ne gali atvykti į 
musų lošimą, būt girdėdamas sa
vo sūnaus susijaudinusį balsą per 
daugelio mylių tėlėfOrto vielas ji- 
sąi gauna džiaugsmo drebulį! Tan
kus telefono pašaukimai nuo jau
nų vyrų ir moterų išvykusių kitur 
į mokyklas verti daug daugiaus, 
negu pašaukimai kainuoja. Nuola
tos suąinešk su savo sūnum arba 
dukteria, kurie yra išvažiavę kitur 
mokintis, arba jeigu norite, jie ga*- 
li jus pašaukti jums apmokant už 
pašaukimą.

Eat this fine 
cheesefood 

oftener!

PROBAK

(PROBAK BLADE)

N.0W OFFFRED AT 
REDUCED PRICES

DOUBLE
ACT!NG

DS U S E O 
MĘrtY ’r

MILUO^S OF PGĮU 
: py ouą <?o.Vfr

KR AFT 
Mayonnaise

Kitchen-Fresh!

| < ’ • , • ' 1 ” ‘V
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Roseland today

Lietuvaitės

Marąuette Park
Drg. J. Jurgaitis jau pasveiko

tiek

yra

West Pullman

Užsisakykite tuojaus

Sudentas išsitarė

Radios NAUJIENOS
Garsinkitės Naujienose

Roseland

šiuomi siunčiu

Jos. F. Sudrik

$9.50 
$12.50 
$18.75 
$24.50

black dirt
Ask Mr.

sve 
ren- 
vai

vakar, trečiadienį, lapkr, 
7:3O vai. vakare, Palmer 
svetainėj SLA 139 kuo-

depre,- 
quickj.

tik keršto.
Senas Petras.

©OT TO THS 
MACU VOU

-------------■—

BATUING H GEE CIEO 
NOU AFfeMfr A SHĄE1S 
l'NHA E AT V6U 9/=—

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

St., Chicago, III.
| $8.00 Chicago j e
j $7.00 Amerikoje
man Naujienas ant metų ir prisiųsti

PIRMYN
SHARPS and FLATS

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

darė 
never give men 
tions.
Bernice 
friends. 
with whoin she goes out 
do you 
quaitette. Our warbling tenor 
is a member. Word is being 
passed around that there will 
be a splash party in the near 
future. Remember the lašt one.

kad šią žiemą vėl rengsiąs ko
kį tai šurum bųrum roselan 
diečiams, bet kas tokio bus su 
rengta, kolei kas nepasako.

Komunistai atakuoja daininin 
kę A. * Salaveičikiutę- 

Steponavičienę

Bernard 
are going to

look. I object. Femmes 
any inspira- 

Look at John Gilbert... 
confides in her giri 

She evcn telis them 
How 

likę our new double

that Pirmyn

susilaukė ir daini- 
A. Salaveičikiute-Stepo- 

— kam 
skloki- 
choro

Scenoj statoma “Dėdė Atva 
žiavo; S. Sudentas rengs v» 
karą. roselandiečiams.

Ateinantį penktadienį lapkri- 
čia 11 d. 7:30 vai. vakare, K. 
Strumilo svetainėje, 158 Eas* 
107 Street, įvyks Kliubų ir 
draugijų susivienijimo papras
tas susirinkimas. Jame bus ra
portų ir pranešimų. Visų narių 
pareiga atsilankyti ir užsimo
kėti mokestis, kurie esate užsi
likę, o kurie negalite užsimo
kėti dėl bedarbės, tai ateikite 
ir pareikalaukite paskolos mo- 
kestims užsimokėti. Nesiduoki
te išsibraukti iš susivienijimo.

—Sekretorius.

our dear 
aspired to

nelabai nusiskundžia
reiškia atsilaiko

to make good contacts. 
true that Pirmyn satis- 
all, those that come to 
music and those that

Jakavičius ir G. Ste
ponavičius Roseland 

L. S. M. vakarėly]

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
WCFL., 970 k„ Nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

WHFC, 1420 k., Ketvergais 
nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

meek voice from a corner is 
heard. “Gėe, are we going to 
sing in barns too?”

T>ATe 
CH TVK\S AFTBR. 
HDON /CLEO"

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinejimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų.

The study of law develpps and eguips 
LEADERS. Moit of our Loądlng Men, Inchiding 
our Presidents, ha ve beeriLawyėrt. TRAINED MINDS 

NATŪRALI.Y GO FORWARD. There Is always a Great 
Demand for Men and Women wlth Legal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a limo. No Time Lošt New Classes 
formed nlne tlmes a Year. Start Studylng and Earn- 
ing Credlts at any Time. ENTER NOW. LLB. Degree 
In Three Years. Day and Evenlng Classes.

BIT OF SHAKESPEARE 
Dr. Strikol

Anthony who entered 
patra’s boudoir at five o’clock 
in the morning and said, ‘I 
come not to make a speech’.

fplease, Doctor, there is a 
lot of meaning to those words.

Kerė is a bit of 
Never take gum from a 
during rehearsal. You’ll 
the consequences.

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowska

“Per Buviri du metu turajau neapsa
komai geliama ranka. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbčjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expelierio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebStinal geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

S. Ne
Philadelphia, Pa.

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 13 d., 2 valandą po pietų 
West Pulman Park svetainėje 
įvyks Susivienijimo Liet. Ame
rikoje 55 kuopos susirinkimas. 
Bus svarbių raportų ir prane
šimų. Visi nariai būtinai atsi 
lankykite ir užsimokėkite mo
kestis, kurie esate užsilikę, o 
kurie negalite užsimokėti mo
kestis, tai ateikite ir pareika
laukite paskolos iš Centro.

—Sekretorius.

Four months of campaign 
speeches, free cigars, and an- 
xiety ha ve passed. Today, we 
decided we would put an end 
to it. We, therefore, elected 
a new IPresident of the United 
States who will serve for ano-

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON

TĖVELĮ,' MOTUTĘ, 
BROLĮ IR SESUTĘ,
— PASVEIKINTI SU

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!!!

Kaina Tiktai 5 Centai

Dabar oras pilnas dainų ir 
muzikos ir visokių pamoki
nimų. Radios galite pirkti 
mokėdami po $1.00 į savaitę

Kaip jau žinoma, kas neno
ri šokti pagal Bimbos-Andriu- 
lio muziką, tas nėra inteligen
tas, profesionalas, nei geras 
dainininkas.

To jau 
ninke 
navičienė. Jos nuodėmė • 
ji dainavo lapk. 30 d. 
ninku Naujos Gadynės 
koncerte.

Atsilankius Marųuette Parke, 
kai kurie pasakojo, kad bim- 
biniai baisiai įtūžę už tokį pra
sižengimą. Jie toliau pasakojo, 
kad į vyksiąs trečių j y teismas, 
kuris dainininkę nuteis.

Senam Petrui atrodo keista, 
kad profesionalė dainininkė, 
kuri išeikvojo tiek daug lėšų 
ir laiko iki išsilavino dainuoti, 
turėtų klausyti klapčiukų, ku
rie dar tik vakar gyvąjį rą
žančių dainavo kartu su šv. 
Teresės narėmis.

Iš fanatikų negalima daugiau 
ir tikėtis

waming. 
friend 
suffer

Kliubų ir draugijų susivieniji 
mo susirinkimas

that 
always 
inanimate objects

That is why they are 
... Somewhere I 
phrase, “Do unto 
does unto you.” I 
a letter between 

Cutie in which I 
of being inspired 

our new femmes

—INCORPORATED—-

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705—8167

learn
wish to make good, fine friends

LABAI GRAŽUS 
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO 

LAIŠKAI

am likę
Cleo-

THE END
That will be all for

I hope the new president will 
remember me. I might get a 
dollar-a-year job.

Till next time.
The Singing Fool.

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept 
1739 So. Halsted

Park
pa laikys mėnesinį susirinkimą. 
Visi kuopos nariai prašomi da
lyvauti susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų, kurie tu
rės būti apsvarstyti, ir, taipgi 
primename, kad nekuriems na
riams jau laikas užsimokėti jų
jų mėnesinei duokles, kad ne
liktų suspenduoti. —Valdyba.

Užsisakant paštu, prisiųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

“MY PAL”
If ever you should want to 

get any dirt, attend a banquet. 
There is no better place to 
obtain good, clean, 
than at a banquet 
Stephens.

We found 
teacher has 
be dal to all 
especially hot water bottles. It 
has been said that he would 
rather love a bottle than kiss 
his own wife. (These, are only 
hearsays. Do not sue for slan-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West'"26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

TIDBITS
Nice crowd... Frank is go

ing to give up music and study 
Ghandi. It is simple to study 
any man that wears pnly a 
join cloth... All of Ann K’s 
friends call her Kerosene Annie. 
I hope she does not burn up 
when she reads this 
and Al Yzbick 
start The Royal Order of Bash- 
ful Men. Maybe they haven’t 
a line! 
shy of 
heard 
him as 
intercepted 
Smiles and 
am accused 
by one of 
with a winning smile and “a 
come hither, būt don’t you

Roseland Beverage Co., 
11515-17 Prairie Avė., savinin
kas Stanley Sudentas yra pla
čiai žinomas ne vien roselandie- 
čiams, bet ir visoj Chicagoje, 
kaipo gabus ir teisingas biz- 

geras naujienietis. 
skaito ir duoda 
Sako, kad Naujie-

[Acme-P. tJ A. Photo]

Presbyterionų kunigas S. A. 
Berrie, 52 m., iš Cumberland, 
Okla., kuris tapo nuteistas vi
sam amžiui kalėj iman už nu
nuodiji mą savo žmonos, kad 
apsivesti su jauna mergaite, 
biblijos mokytoja jo sekmadie
nio mokykloje.

e ve r. 
of a

Prašau užrašyti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy
Pilnas vardas ir pavardė ...................'.....................

Adresas ..... ........................................-......................

Amžius ....... ................ . ...................................................

Kam užrašote? ............ . ....................... ........................

Ar giminė? ..................................... . ............................

Jo adresas .t............................. ................ .................... .

SLA. 55 kuopos susirinkimas

A BANQUET
Pirmyn had an enormous 

banquet given in honor of all 
o f its sponsors. A greater ga- 
laxy of prominent men and 
women amongst Lithuanian 
circles could not be found any- 
where. I never realized until 
Saturday nite 
chorus had such a sacred place 
in the hearts of all of the Lith- 
uanians.

M r. Slakis presided or acted 
as toastmaster for the even- 
ing. Severai very inspiring talks 
werc given by various profe- 
ssional men. The members’ 
side was upheld by our young 
and well known lawyer, Mr. Gu- 
gis. Mr. Gugis claimed that 
it was not for the love of 
music that we attended each 
rehearsal būt because we de- 
sired 
It is

menus ir 
Naujienas 
skelbimus, 
nose skelbimai duoda geras pa
sekmes.

Aną dieną man teko lanky
tis p. S. Sudento įstaigoje. Pas 
jft mažai ja učiama < depresija, 
n*t*’penkiese dar dirba. :P-as 
Sudentas 
depresija 
prieš ją.

Beje,

Drg. J. Jurgaitis, kuris pe
reitą pavasarį sunkiai susirgo 
ir per visą vasarą lovoje išgu
lėjo, jau pasveiko, vaikščioja 
apie namus ir gali šiek 
darbuotis.

Drg. Jurgaitis, iš amato 
kambarių popieruotojas 
pleisteruotojas ir gerai įgudęs 
darbe.

Norėdami susižinoti su drg. 
Jurgaičiu, kreipkitės 6551 So. 
Washtenaw Avė. Senas Petras

Pranas Jakavičius dainuos 
o G. Steponavičius su savo or
chestrų gros Roselande 
mėnesio 20 d. Strumilos 
tainėj. L. S. M. Ratelis 
gia vakarą, kuriame bus 
dinama vieno veiksmo komedi
ja “Dėde Atvažiavo”. Kad pa
daryti įvairesnį programą, ra- 
telieČiai pakvietė P. Jakavičių 
ir K. Pažerskį dainuoti. Pa
kviestieji davė atsakymą, kad 
jie sutinka.

Roselando jaunimui pagei
daujant G. Steponavičiaus or
chestra, rateliečiai jį pasamdė 
groti. Mat, pereitą pavasarį 
“Pirmyn” choras rengė kon
certą Roselandę ir turėjo G. 
Steponavičiaus orchestrą, kas 
labai / roselandiečiams patiko. 
Jaunimas pageidavo, kad jis 
su savo orchestrų vėl į Rose- 
landą atsilankytų. —Untanas.

ther four years of our exist- 
ence. May he end the 
ssion sudden likę real

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikai
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. . Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai it 
pigiai. 4 Mes dįrbome kompanijai už 
pirmos , klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. ' ‘ Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzic 8202 M \

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims v 
seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
/

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderson, President Telephone Reglstrar, State C14S
(Ėst. Feb. 5, 18M)

BARNSTOKMING
The entire evening went off 

splendidly. Everybody was 
happy. Everybody was in the 
height of spirits (no bootleg 
stuff with us)-. Everybody f eit 
that Pirmyn \Vas reaėhing the 
height of šuccess. Somebody 
said barnstorming. There was 
a cheer. More fun! Then a

Chicago LAW School
---------------------------------ACCREDITED------------------------------ --
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NAUJIENOS
The Litlmaalan Daily New« 

Pttblished Daily Except Sonday by 
Ih* Lithuannm News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subaeriptlon Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of C&icago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, HL under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Usldriant 
»sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
11L Telefonas Roosevelt 8500.

VOKIETIJOS RINKIMŲ PASeKOS

Sekmadienio rinkimai Vokietijoje nedavė jokių 
netikėtinų rezultatų. Buvo iš anksto pramatoma, kad 
šiek-tiek atslūgs fašizmo banga, kad sustiprės naciona
listai ir komunistai ir turės nuostolių demokratinės 
partijos. Taip ir įvyko.

Hitlerio partija prakišo, palyginant su pirmesniais 
reichstago rinkimais 2,000,000 balsų ir 35 mandatus. 
Nacionalistai (monarchistai), kurie remia Papeno val
džią, laimėjo 14 naujų mandatų; komunistai, laimėjo 
11. O socialdemokratai ir katalikų Centras prakišo: 
pirmieji 12 vietų, antrieji 9 (įskaitant Bavarijos liau
dies partiją, kuri yra Centro dalis).

Naujame reichstage tačiau pasiliko beveik toks 
pat jėgų santykis, koks buvo senam jame. Nė viena par
tija neturi daugumos ir net nėra tinkamos grupės par
tijų, kurios galėtų sudaryti parlamentinę valdžią. Tai 
yra pavojingiausias dalykas dabartinės Vokietijos pa
dėtyje. Kadangi parlamentinės partijos negali suorga
nizuoti vyriausybę, tai turi progos laikyti savo rankose 
valstybės vairą reakcininkų klika su Papenu priešakyje.

Bet reikia manyti, kad galų gale kurios nors par
tijos prieis prie susitarimo su tikslu išmesti iš valdžios 
dabartinę baronų kabinetą. Veikiausia tai padarys na
cionalistai, Centras ir dešinysis sparnas hitlerininkų 
kartu su smulkesniomis buržuazinėmis partijomis. “Na
cių” lyderis dar vis tebekalba apie “visą galią”, bet ne
atrodo, kad jisai kada nors ją įgytų. Hitlerizmas savo 
aukščiausio jėgos laipsnio pasiekė keletas mėnesių at
gal ir šiandie jisai smunka. Daugelis politikos tėmyto- 
jų mano net, kad Hitlerio partija turės suskilti, kadan
gi dalis jos pasekėjų yra nusiteikusi labai radikališkai, 
o kita dalis linksta i stambiųjų kapitalistų pusę.

Hitlerininkų netekimas dviejų milionų balsų yra 
vienintelis teigiamas šių rinkimų rezultatas. Komunis
tų balsų padidėjimas yra be vertės, nes komunistai yra 
nusistatę prieš respubliką ir prieš demokratines parti
jas. Vieni valdžią sudaryti jie neturi jėgų, o eiti į val
džią su kitais jiems neleidžia jų “principai”. Tuo budu 
100 komunistų atstovų reichstate bus bereikalingas 
balastas.

Daugiaus, negu komunistai, laimėjo monarchistai, 
pravesdami vietoje 37 atstovų 51. Bet jie, ir susidėję 
su Hitleriu, negalėtų reichstagą kontroliuoti.

Bloga yra, kad teko nukentėti socialdemokratams. 
Priežastis yra ta, kad Vokietijoje dar vis didėja nedar
bas ir organizuotų darbininkų jėgos, to rezultate, eina 
silpnyn. Komunistai remiasi neorganizuotomis minio
mis, o socialdemokratai — daugiausia darbininkų uni
jomis. Kada dėl ekonominio krizio milionai darbininkų 
atsiduria gatvėje, tai jie, desperacijos apimti, patenka 
po įtaka tų elementų, kurie vartoja demagogiją ir 
skelbia keršto evangeliją. Komunisttai, žinoma, tiems 
bedarbiams nieko gero neduos, bet tuo tarpu jie bedar
bius sugeba savo pseudo-revoliuciniais Šukiais pakreipti 
savo pusėn.

Antra priežastis, kuri pakenkė socialdemokratams, 
tai — neteisėti Papeno vyriausybės žygiai. Kada val
džia sauvaliauja, tai minios žmonių ima pasitikėti ne 
teisėtumu, bet smurtu. Papenas pirma padėjo iškilti 
hitlerininkams, o dabar — komunistams. Kaip fašiz
mas, tai ir komunizmas tarpsta reakcijos sąlygose.

Tačiau nėra abejonės, kad Vokietijos darbininkų 
* klasė atgaus savo jėgas, kai tik ims mažėti ekonominis 
krizis. Tuomet ji nusikratys ne tik Von Papeno,-bet ir 
fašistų su komunistais. t

I S lf ■ ■■■■!■ I— Į, HBI ———

NEVA REVOL1UCIJOS SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
............. * «■■■ ■■■ 1

Vyriausia 'demonstracija, kurią bolševikai surengė 
Maskvoje, / minėdami savo perversmo penkiolikos metų 
sukaktuves, buvo 50,000 kareivių maršavimas “Raudo
noje” aikštėje. O svarbiausias dekretas, kurį sovietų 
valdžia paskelbė prieš r pat 'sukaktuves, buvo jos nuta
rimas pakelti armijos kareivių ir oficierių algas nuo 49 
iki 100 nuošimčių.

’ žodžiu, ta neva revoliucijos iškilmė buvo militariz- 
mo demonstravimas.

Prieš ką, bolševikai demonstruoja, rodydami savo 
marguojančius kareivius, skraidančius karo aeroplanus

Užsisakymo kainai
Chlcagoje — paltus

Metams___ — ... ■ $8.00
Pusei metu -------- 4.00
Trims mėnesiams ------------  2.00
Dviem minesiam .. ..........  .... 1.50
Vienam mCnesiui - - , ....... .75

Chicago] per ižneiiotojusi
Viena kopija . 8c
Savaitei .......... , 18c
Minėsiu! .... . .. ............ ;..75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicakoj, 
paltu:

Metams ... ...................   $7.00
Pusei metu ...........— 8.50
Trims mėnesiams .... .... ........ 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam m&aesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose / 
i Atpiginta)

Metams ....................... — $8.00
Pusei metų      4.00 
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ir rėpliojančius karo tankus? Ar prieš kapitalistus?
Ne. Su kapitalistų valdžiomis sovietai ieško taikos.

Tai buvo demonstracija prieš Rusijos darbininkus 
ir ūkininkus!

Oscar Wilde Vertė A. Kartonas

Lakštingala ir Rožė
“Ji sakė šoksianti su mar 

nim, jei aš atnešiu jai raudo
nų rožių,” verkė jaunas Stu
dentas; “bot visame mano dar
že nėra nei vienos raudonos 
rožėsi”

Lakštingala, tupėdama lizde- 
lyje^gojaus ąžuole, girdėjo jį, 
ir žiūrėdama pro lapus abejo
jo.

“Nėra nei vienos raudonos 
rožės visame mano darže!” jis 
verkė, ir jo gražios akys apsi
pylė ašaromis. “Ak, nuo kokių 
tai mažmožių laimė priklauso! 
Aš esu skaitęs visus išmintin
gųjų raštus, ir visos filosofų 
paslaptys priklauso man, o vis
gi nuo neturėjimo raudonos 
rožės mano gyvenimas darosi 
nepakenčiamas.”

“štai, pagaliau, tikras mylė
tojas”, tarė Lakštingala. “Nak
tį po nakties aš giedojau apie 
j j, nors hepažindama jo. Nak
tį po nakties aš atpasakojau 
žvaigždėms jo pasakų, o dabar 
aš pati jį matau. Jo plaukai 
yra juodi, lyg hijocintos gėlė, 
o jo lupos raudonos, lyg jo 
geidžiama rožė. Bet jo jaus
mai padare jo veidą išblyšku
siu, lyg šlapio kaulas, o liudė- 
sis paliko savo žymę ant jo 
kaktos.”

“Rytoj vakare kunigaikštis 
rengia balių,” murmėjo jauna
sis Studentas, “o mano numy
lėta bus toje draugijoje. Jei
gu aš nunešiu jai raudonų ro
žę, ji šoks su manim ligi auš
tant. Jeigu aš nunešiu raudo
ną rožę, aš galėsiu apkabinti 
ją savo rankomis, ir ji laikys 
savo galvų padėjusi ant mano 
peties, o aš laikysiu suspau
dęs jos rankų. Bet mano dar
že nėra raudonos rožės, tai aš 
ilgėdamas sėdėsiu, o ji pro ša
lį praeis. Ji nepaisys manęs, o 
mano širdis plyš.”

“štai, be abejo, tikras mylė
tojas”, tarė Lakštingala. “Apie 
kų aš linksmai giedu, jis nuo 
to kenčia: kas mane lihksmi* 
na, tas jam skausmus teikia. 
Tikrai stebuklingas daiktas ta 
meilė. Tai yra gražesnis daik-t 
tas už smaragdus, ir branges
nis už švelnius opalus. Perlais 
ir pomegranatais ji nenuper
kama, neigi meilę stato ant 
prekyvietės. Nenuperkama ji 
nuo pirklių ir neatsveriama ant 
svarstyklių už auksą.”

“Muzikantai sėdės savoje ga
lerijoje”, tarė jaunasis Stu- 
dentas, “ir gros ant styginių 
instrumentų, o mano numylė
toji šoks prie garso harpos ir 
smuiko. Ji šoks taip lengvai, 
kad jos kojos nesieks žemės, 
o kavalieriai, apsirengę puoš
niais rūbais, spiesis prie jos. 
Bet su manim ji nešoks, nes 
aš neturiu, raudonos rožės duo
ti jai.” Ir jis puolė ant žolės, 
ir paslėpęs savo veidą abiem 
rankom, verkė.

“Ko jis verkia?” paklausė 
mažas žalias Driežas, pakėlęs 
aukštyn uodegą ir prabėgda
mas pro jį.

“Tikrai, ko-gi?” sakė Plaš
take, plas nuodam a paskui sau-' 
les spindulį;

“Tikrai, kOgi?” • šnabždėjo 
Saulelė savo kaimynui švelniu 
žemu balsu.

VJis verkia (raudonos rožės”, 
tarė Lakštingala.

“Raudonos rožės!” jie rėkė, 
“ir kaip labai juokinga!” ir 
mažasis Driežas, kuris . buvo 
maždaug cinikas, garsiai nusi
juokė. <

Bet Lakštingala suprato pa
slaptį Studento liūdesio, ir ji 
tylė j o, tupėdama ąžuole, i ir 1 du- 
mojo apie Meilūs paslaptį.

. Ant - syk j i išplėtė savo •; ru
dus sparnelius jr nuplasnojo

oran. Ji perskrido gojalį, kaip 
šešėlis, ir kaip šešėlis ji per
lėkė daržą.

Vidury pievelės stovėjo gra
žus Rožių medelis, ir kai ji pa
matė, tuojau nuskrido prie jo 
ir nusileido ant šakeles.

“Duokite, man raudoną rožę,” 
verkė ji, “o aš pačiulbėsiu 
jums savo saldžiausią giesmę.”

Medelis tik papurtė savo 
galvą.

“Mano rožės yra baltos,” at
sakė jis; “tokio baltumo, kokio 
yra jurų-marių putos, ir bal
tesnės už sniegą ant kalno. Bet 
jus skriskite prie mano brolio, 
anoje pusėje saulės laikrodžio, 
gal jis suteiks jums tai, ko 
jus pageidaujate.” '

Tai ir nuskrido Lakštingala 
prie Rožių medelio augančio 
už seno saulės laikrodžio.

“Duokite man raudonų rožę,” 
ji verkė, “o aš jums pačiulbė
siu savo saldžiausią giesmę.”

Medelis tik papurtė savo gal
vų.

“Mano rožės yra geltonos,” 
jis atsakė; “taip geltonos, kaip 
plaukai sirenos, sėdinčios gin
tarų soste, geltonesnes už nar
cizą, žydintį pievoje, kol šien
pjovys su dalgiu dar nėra at-1 
ėjęs. Bet jus lūkite prie manėj 
brolio, augančio po Studento 
langu, gal jis ir galės jums 
duoti, ko jus norite.”

Tai ir nuskrido Lakštingala 
prie Rožių medelio, augančio 
po Studento langu.

“Duokite man raudonų ro
žę,” ji verkė, “o aš pagiedosiu 
jums savo saldžiausią giesmę.”

Medelis tik papurtė savo gal- 
vą.

“Mano rožies .yra raudonos”, 
jis atsakė, “taip Raudonos, kaip 
balandžio kojos, raudonesnės 
už didžiuosius koralo vėduok- 
lius, vis judančius ir judan
čius jurų urve. Bet žiema su
šaldė mano gyslas, o šaltis nu
gnybę mano pumpurėlius, ir 
pūga nulaužė mano šakeles, 
tai aš visai neturėsiu gėlių šį 
metų.”

“Vienos raudonos rožės man 
tereikia”, verkė Lakštingala. 
“Tik vienos raudonos rožės! 
Ar nėra kokios nors galimybės, 
kad aš galėčiau jų gauti?”

“Yra galimybė,” ątsakė Me
delis, “bet ta galimybė yra tiek 
baisi, kad aš neišdrįsčiau nei 
pasakyti jums.”

“Pasakykite man”, tarė Lak
štingala, “aš nebijau.”

“Jeigu jums reikia raudonos 
rožės”, tarė Medelis, “jus tu
rite sutverti jų iš muzikos, 
prie mėnulio šviesos ir nuda
žyti savo pačios širdies krau- 
jum. Jus turite giedoti man 
spausdama savo krutinę prie 
spyglio. Visą naktį jus turite 
giedoti, o spyglis turi perverti 
jūsų širdį, ir jūsų gyvybės 
kraujas, įtekėjęs į mano gys
las, pasiliks mono.”

“Mirtis tai yra labai aukšta’ 
kaina mokėti už raudoną rožę,” 
verkė Lakštingala, “o Gyvybė 
yra labai brangi visiems. Yra 
labai malonu tupėti žaliamfe 

i miške jr žiūrėti į aukso ratuo
se-Saulę; ir į perlo ratuose Mė
nulį. Saldus yra kvapas gud- 
!obeliųf saldžios ir laukinės mė
lynais varpeliais hijocintos, pa
sislėpusios lankoje, ir šilelis, 
žaliuojantis ant kalvos. Visgi 
Meilė yra geresnėsuž Gyvybę, 
o ką-gi reiškia paukštelio šir
dis, ; palyginus, su žmogaus šįr*

Į. ■ -i J / S J
Todėl ji išplėtė ? savo rudus 

sparnelius skridimui ir nuplas
nojo oran. Ji perskrido daržą, 
kaip Šešėlis, ir kaip šešėlis ji 
perlėkė gojalį.

Jaunas Studentas .. ant žolės

NEW YORKAS NAKTĮ

[Acme-P. B A. Photo]

Nepaprastas reginys New Yorko miesto naktį žiūrint iš bai
giamo statyti radio centro prie 50 gatvės. Tolumoj. prieky ma
tytis augščiausias pasauly triobėsis — Empire State bokštas.

kur lakštutė buvotebegulėjo, 
palikusi jį, ir ašaros nuo jo 
gražių akių buvo dar nenudžiū
vę.

“Bukite linksmas”, verkė 
Lakštingala, “bukite linksmas, 
jus gausite savo raudonų rožę. 
Aš sutversiu ją iš muzikos, 
prie mėnulio šviesos, ir nuda
žysiu ją savo pačios širdies 
krauju. Viskas, ko aš prašau 
iš jūsų, kaino atlyginimo, tai 
kad jus būtumėt tikras mylė
tojas, nes Meilė yra išmintin
gesnė už Filosofiją, nors ir ji 
yra išmintinga; galingesne už 
Spėką, nors ir ji yra galinga. 
Liepsnos spalvos yra jos spar
nai, ir liepsnos spalva nuspal- 
votas jos kūnas. Saldžios yra 
jos lupos, kaip medus, o jos 
kvapas yra lyg kodylas.”

Studentas pažiurėjo aukštyn 
nuo žolės ir klausėsi, -bet jis 
nesuprato, ką Lakštingala sa
kė jam, nes jis težinojo tik tai, 
kas yra parašyta knygose.

Bet Ąžuolas suprato ir liū
dėjo, nes jam Lakštutė labai 
patiko, kuri buvo susikrovusi 
lizdelį jo šakose.

“Pagiedokit man vienų pas
kutinę giesmę”, jis šnibždėjo; 
“aš labai ilgėsi uOsi palikęs vie
nas.”

Todėl Lakštingala pagiedojo 
Ąžuolui, o jos balsas buvo lyg 
vandens kunkuliavimas iš si
dabrinio leko.

Kai ji užbaigė savo giesmę, 
Studentas atsikėlė ir išsitrau
kė užrašų knygelę ir paišelį.

“Ji yra gražios formos,” jis 
sakė sau, nueidamas gojaliu 
—“to, negalima užginčyti? bet 
ar ji turi jausmus? Aš prisi
bijau, kad ne. Tiesą pasakius, 
ji yra kaip ir didžiuma artis
tų; vien tik stilius, be nuošir
dumo. Ji nepasiaukautų dėl ki
tų. Ji tesvajoja vien tik apie 
muzikų, o visi žino, kad me
nas yra saumylingas. Vis-gi 
reikia pripažinti, kad ji turi 
kiek labai gaidų savo
balfee. Ląbai gaila, kaU jos nie-i 
ko į nereiškia ir niek6 naudin-, 
go | neteikia." , Ir j i s, j parėjęs į • 
savo kambarį{ iri atsigulęs-ant 
mažos lovos, pradėjo dūmoti j 
apie savo meilę v ir pp valandė> 
lės(jis užmigo. z ,

Ir danguj bešvtečiant Mėnu
liui, Lakštingala nuskrido pfie 
Rožių medelio ir priglaudė .kl’u- 
tihę prie rspyglio; Ištisą naktį 
ji giedojo‘'prispaudus krutinę 
prie, spyglio, o: šaltas krištoli
nio Mėnulis, pasilenkęs žemyn, 
klausėsi.1 Ištisų naktį. j i giedo-. 
jo, o spyglis lihdo gilyn ir gi
lyn į jos krutinę, ir.jjos gyvy

bės kraujas pamažu baigėsi te
kėti.

Pirmiausia ji giedojo apie 
meilės gimimą jauno bernelio 
ir mergelės širdyse. Ir ant pa
čios viršūnės Rožes medelio 
pražydėjo stebuklinga rožė, la
pelis sekė lapelį, kaip giesmė 
sekė giesmę. Išblyškusi ji buvej 
iš pradžių, lyg rūkas viršuje 
upės — išblyškusi, lyg ryto ko
jos, sidabrinė lyg aušros spar
nai. Kaip rožės šešėlis sidabro 
veidrodyje, kaip rožės šešėlis 
vandens klane, taip tai buvo 
pražydėjusi rožė ant viršuti
nės Medelio šakelės.

Bet Medelis šaukė Lakštin
galą, kad spaustų krutinę ar
čiau prie spyglio. “Spauskite 
arčiau, Lakštute”, šaukė Me
delis, “nes Diena gali užeiti 
dar neužbaigus rožę.”

Todėl Lakštingala spaudė 
krutinę arčiau prie spyglio, 
o jos giesmė darėsi vis garses
nė ir garsesnė, nes ji giedojo' 
apie kančių gimimų žmogaus ir 
mergelės širdyse.

Ir švelniai paraudo rožės la
pai ružava spalva, lyg jauni
kio veidas bučiuojant jaunosios 
lupas. Bet spyglis dar nebuvo 
pasiekęs jos širdį, todėl ir ro
žės širdis tebebuvo balta, ne$ 
tik Lakštingalos širdies krau
jas tegalėjo nudažyti raudonai 
rožės širdį.

• Todėl Medelis šaukė Lakštin
galų, kad ’ spaustų širdį arčiau 
prie spyglio. “Glauskitės ar
čiau,; Lakštute”, Šaukę Medelis, 
f‘nes'Diena gali užeiti rožę dar 
neužbaigus.”

Ir glaudėsi Lakštingala ar
čiau prie spyglio, ir spyglis 
pasiekę jos širdį ir baisių kan
čių siausmas pervėrė ją. Kar
tus, labai kartus buvo skaus
mas, ir vis nuožmesnė ir nuož
mesnė darėsi jos giesme, neš 
ji giedojo tfpie Meilę, kuri pa
daroma- tobula tik per Mirtį,— 
apie Meilę, nemirštančią kape.

Ir stebuklinga rožė pasidarę 
Taudona, kaip* vakarų dangaus 
.rožė. Raudonas buvo ' lapelių 
vainikėlis, ir raudona,’ lyg ru
binas, buvo jos širdis.

*Ir lakštingalos balsas t ma
žėjo, į jos sparneliai pradėjo 
"plasnoti, o jos akys aptemo. 
Vis silpnesnė ir silpnesnė darė
si jos’giesmė, ir ji jautė sprin- 
girną gerklėje.

Tąja išsiveržė iš jos pasku
tine, muzilca. Baltas Mėnulis 
girdėjo ir jis, užmiršęs <*apie 
aušrą, pasiliko danguj. Raudo
noji rožė girdėjo ir ji visa vir
pėjo nuo- neapsakomo džiaugs
mo ir praplėtė savo lapelius 
šaltam ryto orui. Aidas nune-

še į savo purpurinį urvą kal
vose, ir prižadino piemenėlius 
iš sapnų. Muzika nuplaukė 
upėmis pro nendres, o šios nu
nešė jos žinių į juras.

“žiūrėkite, žiūrėkite!” šau
kė Medelis, “rožė jau užbaig
ta;” bet Lakštingala neatsakė, 
nes ji numirusi gulėjo didėlėje 
žolėje su spygliu širdyje.

Ir vidurdieny Studentas, ati
daręs savo langą, pažiurėjo 
laukan.

“Nagi, koki tai stebuklinga 
laimė!” Šuktelėjo jis; “štai ir 
raudona rožė! Aš nesu matęs 
kitos tokios rožes visą savo 
gyvenimą. Taip graži ji yra, 
kad aš esu tikras, jog ji turi 
ilgą lotynišką vardų”, ir jis 
pasilenkęs nuskynė ją.

Tada, užsidėjęs skrybėlę, jis 
nubėgo į Profesoriaus namus 
su rože rankoje.

Profesoriaus duktė sėdėjo 
tarpdury ir vyniojo mėlyną 
šilką ant špūlės, o jos mažas 
šunytis gulėjo t prie jos kojų.

“Jus sakėte šoksianti su ma
nim, jei aš atnešiu jums rau
doną rožę”, šaukė Studentas. 
“Štai raudoninusia rožė iš vi
sos žemės.. Jus nešiosite ją šią 
naktį prie savo širdies, ir' kai 
mudu šoksiva,-ji primins' jums, 
kaip aš myliu jumis.”

Bet mergina raukėsi.
“Aš prisibijau, kad netiks 

prie mano sukneles”, ji atsakė,
“ir dar ką turiu priminti jums, 
kad iždininko brolėnas prisiun
tė man tikrų briliantų, o visi 
gi žino, kad briliantai yra daug 
brangesni už gėles.”

“Gerai, aš išlaikiau garbes 
žodį, o jus esate labai nedėkin
ga,” tarė supykęs Studentas; 
ir jis numetė rožę į gatvę. Ro
žė nupuolė į. vėžes, o važiavęs 
vežimas suvažinėjo jų.

“Nedėkinga!” tarė mergina, 
“žinote, kų aš jums pasaky
siu, — jus esate labai šiurkš
tus; po visko, kas gi jus esat? 
Tiktai Studentas. Aš net neti
kiu, 1 !kad jus turite sidabrines 
sagutes batams, kaip iždininko 
brolėnas.” Ir ji atsikėlus iš kė
dės įėjo vidun.

“Koks kvailas daiktas ta 
Meilė”, nueidamas tarė Stu
dentas. “Tai nei per pusę nėra 
tiek verta, kiek Logika, nes 
Meilė nieko neprirodo, ir visa
da sako tau tokius daiktus, 
kurie neįvyksta* ir verčia tave 
tikėti tam, kas netiesa. Tiesą 
pasakius, Meilė yra gana ne
praktiška, o kai šiame amžiu
je būti praktišku reiškia vis
ką, tai aš grįšiu prie Filosofijos 
ir studijuosiu ’ Metafiriką.

Todėl jis sugijo į savo kam
barį ir, ; išsitraukės ^dolę dul
kėtą knygą; pradėjo 1 skaityti.

> '('Galas)
-- —   —(  T' —

KUKTURA N». W. Nau
jas jdumus numeris. Kaina 
45c. ' CMtaa spurti Naujie
nose.

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, (Ketų Ame
rikoj, Hetuviif laikraščius:

“Naujoji Baugk” (No. 5) 
“THtama” (No?4) 
Kama-5c Jdekvieno.
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Demokratai Laimi Cook 
Apskričio Rinkimus

Senatorius . Courtney ir kiti demokratų 
kandidatai gauna didžiumą balsų

Repųblįkonai pasilikę toli užpakalyje
Vįąi tlepĮokratų, partijos 

kandidatai į Cook apskričio 
urėdps paskutinėmis žiniomis 
tpjį,. pralenkia republikonus 
oponentus ir, yra .tihri laimė
jimo. Senatorius Courtney, 
dęniokratų kąp|lięiątas į pro
kurorus pralenkė repubjikoną 
Swansoną. dąbartinį valstijos 
prokurorą. Courtney gavo di
džiumą balsų ne vien Chica- 
gos varduose, bet ir apskričio 
varduose, kurie iki šiol buvo 
laikomi republikpniškais.

Fąrmęr — labor kandidatas 
į prokurorus susilaukė mažai 
paramos, kaip atrodo iš rezul
tatų.

Demokratų kandidatai, Clay- 
ton F. Sipitl) į county recor- 
der, Frank V. Zintak, į supe- 
rior teisino klerkus, trys kan
didatai į Sanitarinio dis'rikto 
globėjus stovėjo priešakyje, 
toli pralenkę republikonus.

Paskutinis praneši
mas mokėti 
“general tax”

Apskričio iždininkas Mac- 
Donough išsiuntinėjo užsiliku- 
siems mokesčių mokėtojams 
paskutinį persergėjimą, sumo
kėti ikj lapkričio 14 d. nesu
mokėtus “gcneral tax”. Jeigu 
to nepadarys, jų nuosavybės 
bus parduotos.

Kaltina skridymo mo; 
kytojus. už dvieju jau

nuolių, mirtį
jury tyrinėdama

17 metų 
mirtį, re- 
atimti lei- 
skraidymo

Didelis skaičius Chi- 
cagos piliečių vakar 

balsavo
----- -—)-------

Iš 1,500,000 registruotų, S6% 
padavė balsus balsavimo vietose

Coronerio
C. Bayer, 16,. ir jo 
sesers Anna Marie 
komendavo valstijai 
dimus nuo dviejų
mokytojų, Aero Flying Asso- 
ciation, kurie esą netiesioginiai 
buvę jaunuolių mirties priežas
timi. Jiems primetama, kad 
leido žuvusiam jaunuoliui skrai
dyti su keleiviu, kuomet dar 
nebuvo užtektinai įgudęs.

Minios registruotų piliečių 
vakar užpildė skaitlingas Chi- 
cagos balsavimo vietas, atiduo
dami balsus už prezidentą, val
stijos ir apskričio valdininkus. 
Iš galimų, 1,500,000 balsuoto
jų, apie 86% dalyvavo balsa
vimuose. Iki pietų suvirš 600,- 
000 piliečių buvo atlikę savo, 
kaipo piliečių, pareigas, rink
dami naują šalies valdžią.

Išgėrė nuodų ir pranešė 
vyrui, kad miršta

Morrison viešbutyje Mrs. M. 
M. Dunbar, 40 metų, išgėrė 
vakar nuodų ir pasiėmus tele
foną pašaukė savo vyrą, India- 
napolis, Ind., Union Trust Com- 
pany banko vice-prezidentą, 
pranešdama, kad miršta.

Prisipažino nužudę žai
dimo aikštės sargą

Suimti du, lietuviai 
už 30 automobilių 

vagysčių
Jonas ir S. Samoliai priklausę
Chicago Heights automobilių 

vagių gaujai

Du jauni vyrukai, Urban 
Fisher ir James Hrabak, poli
cijos suimti prisipažino nužu
dę sargą žaidimo aikštės prie 
23-čios ir Trumbull Avė. Jie jį 
nužudę laike ginčo, drožę su 
geležgaliu per galvą.

Homevvood apskričio policija 
suėmė 7 jaunus .Chicago Heights 
vaikinus, kurie per kurį laikų 
terorizavo Lincoln highway, 
Westem Avė., ir Sauk Trail au
tomobilistus ir pavogė virš 30 
automobilių. Tarp suimtųjų 
yra du jauni, apie 20 metų, lie
tuviai Jonas ir S. Samoliai.

Dar vieną gępgčterių 
kulkų auka
174-tos ir BurnhamPrie

Avę. rastas nušautas 45 metų 
vyras, kuris, policija spėja, 
yra dar viena gengsterių karo 
auka.

[Aęme-P. B A. Photo],

P-lė Dorothy Edwąrds iš Pasadena, Cal., kuri tapo išrinkta 
rožių karaliene, vesti didžiąją rožįų šventę ir paradą Pasadeną, 

Naujų Metų dieną, kada ten bus patįs rožių žydėjimas.

lis) will invite me again to 
their parties. \Vill I go, and 
how! Tins Hallowe’en Party 
lasted until after 3:30 o’clock 
in the morning būt I didn’t 
mind going to the office the 
next day ‘cause I had plenty of 
memories to keep me awake.

—B. G.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. .Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue
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Tli KR Hallowe’en 
Party

mere 
Hali

Spooks and vvitehes and One- 
Eye Diek, a Wild-West Cabal- 
lero, white-clad surgeons and a 
Lady of the Gay Nincties, be- 
sides a gypsy, Kiki, Jailbird, 
Spaniard, a Mexican Boy and 
I don’t know how many 
were present at the KR
ovve’en Party on Monday even- 
i n g, October 31, at the 
of the Misses Lucy and Frances 
Sadauskas, 6028 S. Albany Avė.

Almost all of the KR’s were 
present and, of course, their 
handsome gucsts, among whom 
vvere the doctors F. C. Winsku- 
nas, Al. J. Manikąs, Miehacl 
Hydock, the distinguished artist 
Kenneth Lynch, and well-known 
Messers Albert Briedis, John 
Stanaitis, Richard Zelnis, An- 
ton Pauža, John and Augus t 
Tamulon, Paul Salinei* and Bcn 
Lenkart. Eeverybody knows 
the KR’s, so I don’t have to 
name them, būt if I have left 
out any of the narnės of the 
“strong” ones, I'm sorry. Būt, 
anyway, what I wanted to say 
is that I had the best timeever.

Everybody arrived at about 
:00 o’clock and the fun be-

gan. It was indeed a treat to 
gaze at the nuiperous and the, 
distinetly individual costumes. 
Soon the Hallowe’en games 
started, and then a couple of 
photographers walked in and 
shot the wliole group. Just ask 
any KB to show you that dandy 
photo. Next came a tableful of 
refreshments (at about 12 bells) 
and then some more games and 
merry making.

J. almost forgot to tell you 
about the prizc-winners: Gene- 
vieve Zelnis was ayyarded thę 
ladies’ prize and Ben Lenkart 
the men’s.

And so, on, — I only hope 
that the KR’ (Kultūros Rate-

home
_____

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeiką 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZRJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų iŠdifbystės 
OFISAS:

668 Wf 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Buy gloves wifh What 
it savęs

Mflra reikalo moK«ų OOc ar 
daugiau, kad srautl reta a»nti 
kūlele. Ltsterine Tooth Pute, 
čijnūs tūbas /parsiduoda ns

Ji vato ir apšauto daa- 
tie. Be to rali te su t supis U 
>s, u* kuriuos fkllto nusipirk-, 
... plrlUnaltes ar ha hito- 
unmbert Pbsrssacai Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Graboriai,

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame ątsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd FU Chicago 
SKYRIUSl

1439 S. Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

YOUR
Night and Morning to keep 
thernClean, Clear and Healthy 

Write for Free ^Eye Care”
or **Eyc Beaufy” Boolc * 

Marino Co^Dept. H. S., 9 B. Okio St^ Chicago

S. w SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS ( IRv BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 -St.
Tel, Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymuisky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I. J. ZDLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46.1b . S..fig

Dr. C, K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergais ir Subatonris 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 W. Madiion St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brun»wick 0597

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 Valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakarę. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos* 1— it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Office Valandos, 2-4; 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir*Rez.- Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of. 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valąndos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marquette Road 
Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde'Park 6755 ar Central. 7464

Daktaras V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedeiidmis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted, Street 

Tel. Boulevard 1401 
, . r !» ■
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Jeigu kai kurie lietuviai nu
kentėjo’ toje apielinkeje, polici
jos raginami atsišaukti ir per- 
sitikripti ar šie vagiliai kartais 
ir jų automobilį nepavogė.

Telefonai

Boulevąrd 5203

Boulevąrd 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero <3724

;<

J

<tr‘

1 ♦

1

f*:

c

MM

VI

Suimti sekmadienio naktį
Pereitą sekmadienį, du poli

cijos detektyvai, apsirėdę mor 
teriškuose rūbuose išvažiavo 
patroliuodami keilus. Naktį, 
juos staiga sulaikė du apsigink 
lavę vyrukai, W. Whceler ir 
negras A. Gray. Policistai vie
ną pajovė, o antrą suėmė. Tar
domi jie prisipažino prie va
gysčių ir suminėjo vardus ki
tų, kurie prie gaujos priklausė. 
Suimtieji, kartu su Jonu ir S. 
Samoliu, sėdi Homevvood apsk
ričio kalėjime.
Nukentėję lietuviai raginami 

atsišaukti

50 mętų senis žuvo besi 
vydamas 14 metų 

mergaitę
Policija ieško Violos Bruno, 

14 metų mergaitės “vaikiną”, 
kuris nušovė Sam Hoffman, 50 
metų amžiaus senų daiktų su
pirkėją. Huffman ui mergaitę 
patikusi ir vakar vakare pa
matai ją gatvėje ėmė vytis 
Tuo tarpu kas tai jį nušovė.

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su sąvo nupiginto^
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. . Mes nieko
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų,
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Akių ^y^ytojai

ALBERT P. DOLAN
Meilės ir liūdesio iš 

reiškimas musų brangiam 
• sunui ir broliui miru
siam septyni metai atgal,; 
Šiandien, lapkričio 9, 
1925.

i Kaip tankiai mes einame 
takeliu

f j

Kuris muši lydi prie jo 
kapo

Ten ilsis tas kurį 
taip mylėjome

Bet kurio išgelbėti 
negalėjome.

Mylinti
Motina ir Brolis.

’ !' '' .i ' t,... '' ... ‘i,

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
nąjnus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti db
džiausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ąmbuląhce patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju.. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl
Sesinępų. Pašaukite EŲDEĮKĮ pirm negu kreipsitės kur
kitur

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas t

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Dr. Suzana-A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofisų Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dięną nuoX9 iki 
12 ryfo (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Teįefonat Virginia 0036

Ręz. 6600 South ArtesĮan Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

• CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Washington St. 
Room 905 _ Td. Dearborn 7966

'Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avę. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Par^ 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi, galvos skaudėjimų, svąįgįmo 
akių aptemimų, ncfyuofupio, skaudamą 
akių karštį/ nuima kataraktą, atsitaisp 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos ■ vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiauj, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely, atsitikimų akys ati- 
taisomos be akinių. Kainos . pi

giau kaip piripiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S, Ashland Avė.,
Ofiso va|andps nuo 9 iki 4 ir nuo -6 lai.

S vaT. vak. N&MUomU pasai sutarti 
Ofiso Teį.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETŪVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Ropių 1005

Telefonas Stąte 7^60; Valandos 9-5
Vakare:

6459 Si RockweU St
Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

Tel. Yards 1829

DR; G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPfiCIAUSjjAS 

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atąitikįmuoie

Ofisas ir Akinių Dfrbtuvi

756 West 35th st 
kampas, Halsted Stf 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
^edėliomią nuo 10 iki 1£

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

Te|. Lafayette 4146 
VALANDOS; *

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
< nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA
2422 Męrguętte Rd. 

kampas 67th ir . Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandas nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
U 7-9 PO pietų, seredomą po pietų ir 

nedėliotos pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockivell St.
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.r—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood. Sts—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393 Į 

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

DR A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
’ nedeliomi* pagal sutartį.

OiŽerO,1 4lLlftWt 

K-Ray, » ♦ ♦ Phoną Cicerų 1260į

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West i69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
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Trečiadienis, lapkr. 9, 1932

Adv. A. Slakis Ginčija 
J. J. Elias Kaltinimus

Trys banditai užpuo
lė ir sumušė 59 m. 

lietuvę

Skubinsiąs bylos svarstymą prieš jury teis
mą; dar negavęs oficialio pranešimo

Jo kalbos ir darbuotė neatkreipta prieš
J. J. Elias asmenį

Išdaužę duris, įsiveržė į P. 
Gedman namą ir pagrobę 
$10 pinigais.

Universal statė banko depozi
torių tarpe pasirodė labai dide
lis nepasitenkinimas, kuomet 
pasklido žinia, kad banko pre
zidentas J. J. Elias patraukė 
depozitorių komiteto advokatą 
A. šlakį į teismą už šmeižtus. 
Kai kurie depozitoriai yra tuo 
pasipiktinę ir būriais lankyda
mi komiteto ofisą, kalba, kad 
visi reikalui atėjus eis į teis
mą liudyti ir iškelti Elijošiaus 
darbus. Bylą jie skaito “pasi
kėsinimu prieš adv. šlakio dar
buotę, ir gąsdinimu, kad tuo 
budu sutrukdyti depozitorių ko
miteto veikimą užsidariusiame 
banke nustojusių savo pinigų 
lietuvių naudai.
Dar negavo pareiškimo apie 

bylą
Nors byla buvo paduota i 

Superior Cook apskričio teis
mą, adv. šlakis pareiškimo nuo 
teismo apie bylą dar negavo ir 
kalbėdamas su musų atstovu 
pareiškė: “Nors iki šiol prane
šimo iš teismo negavau apie 
bylą, kurią J. J. Elias padavė 
prieš mane, aš pasistengsiu kuo- 
greičiausiai gauti tą pranešimą 
nuo šerifo Meyeringo ir tuojau 
įteiksiu savo atsakymą į J. J. 
Elias deklaraciją, kuomet jo 
advokatas J. P. Hector ją pa
duos j teismo klerko rankas. 
Be to, aš kreipsiuos į teismą 
reikalaudamas, kad bylos svars
tymas butų paskirtas artimiau
sioje ateityje. Aš jury parody
siu, kad mano pareiškimai kal
bose ar spaudoje apie Uųįvęr- 
sal State banką buvo pama
tuoti faktais ir yra teisingi.

Elijošius gimė Aleksandrai- 
čiuose, 1877

Deklaracijoje, (kaltinamaja.- 
me akte) kuri pagamino Elijo
šiaus advokatas J. P. Hector, 
kalbama apie Elijošiaus praeitį, 
nurodoma, kad jis gimė Lietu
voje, AleksandraiČių kaime, ba
landžio mėnesio 15 d., 1877; į 
J. V. atvyko 1892 metais, naš
laitis, ir pradėjo dirbti ūkyje. 
Nuolat kilo ir kovo mėnesį 1917 
metais prisidėjo prie Universal 
State banko ir beveik per visą 
laiką, iki užsidarymo, išbuvo jo 
prezidentu. »
šlakio pareiškimai padaryti 

depozitorių susirinkimuose
Toliau paduodami kaltinimai 

prieš adv. šlakį ir pavyzdžiai iš 
jo kalbų, kurie “esą melagingi 
ir pamatuoti blogais norais”. 
Tie pareiškimai buvę padaryti 
Universal State banko depozito 
rių susirinkimuose, kurie įvyko 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Kalbėdamas apie bylą ir Eli
jošiaus advokato Hector pareiš
kimą vakar tilpusį “Naujieno
se“, kaltinamasis pastebėjo: 
“Faktas, kad praeityje žmogus 
buvo draugas, nereiškia, kad aš 
turiu užmerkti akis j jo dar
bus ir neiškelti faktus apie ne- 
kompetentiškumą ir nemokėji
mą banko vesti. Tuo labiau to 
negalima daryti, atsiminus, kad 
lietuviai bankui pasitikėjo, dė 
jo į jį savo pinigus, taupymo ar 
investavimo tikslams, ir dabar 
kenčia badą ar vargą, nes jų pi
nigai banke buvo uždaryti.

“Draugiškumas nevisuomet 
nuoširdus

“Kalbant apie draugiškumą, 
aš noriu pastebėti,” tęsė šla
kis, ** kad draugiškumas ne vi
suomet yra nuoširdus ir tankiai 
pasitaiko, kad žmogus yra drau*

“Nors p. Elias buvo Hamilto
no kliubo nariu per ilgą laiką, 
jis niekuomet neatidarė man 
durų į minėtą kliubą.
“Vienintelis mano tikslas iškel
ti faktus apie banką”—šlakis

“Ir pagaliau, visose savo kal
bose, ir per visą darbuotę de
pozitorių komiteto naudai, aš 
niekuomet neturėjau noro J. J. 
Elias šmeižti ar pakenkti jam 
asmeniškai. Vienintelis mano 
tikslas yra ištirti ir iškelti aikš
tėn faktus ryšy su banko rei
kalų vedimu, kurie butų įdomu 
ir naudinga žinoti depozito- 
riams. Darbuojuosi tik tam 
-tikslui.

“Aš esu bejėgis prieš faktą, 
kad tas mano darbas ir banko 
vedimo reikalų iškėlimas aikš
tėn, kaip, pavyzdžiui $14,000 
paskolą, kurią J. J. Elias neat
mokėjo iki šiai dienai, kenkia 
jo vardui.
“Užsidariusių bankų bankieriai 

turi blogą vardą”
“Bet galų gale, užsidariusių 

bankų vedėjai šiuo laiku tarp 
žmonių turi užtektinai blogus 
vardus ir nėra reikalo dėti pa
stangas ir mėginti jų vardus 
dar labiau pabloginti.“

Kuomet byla įvyks dar nega
lima pasakyti, nes ne visi lega
lus formalumai yra atlikti,- bet 
spėjama, kad jury pradės ją 
svarstyti greitoje ateityje.

Lapkr. 10 d. paskuti
nė proga paduoti 
claims į Univ. banka
Depozitoriai turi įteikti ieški

nius, kad atgavus nors dalį 
savo pinigų.

Universal Stote Banko de
pozitorių komitetas primena 
depozitoriams, kad ryt, lap
kričio 10 d., yra paskutinė 
proga paduoti “claims” — ieš
kinius banko receiveriui C. E. 
Herrodui.

Kas to nepadarys, parodys, 
kad atsisako nuo Savo pinigų.

Depozitorių komitetas toliau 
prašo, kad depozitoriai rašy
tos! ant peticijų prašalinimui 
receiverio.

Rytojaus “Naujienose” tilps 
paveikslas, kuris buvo nu
trauktas state’s attorney rašti
nėje, kuomet depozitorių ko
mitetas įteikė Swarsonui pe
ticiją užvesti grand jury tyri
nėjimą į Universal State ban
ko reikalus.

Grand jury atsisakė 
apkaltint M. Narvidą
Panaikino coronerio įjūry ap

kaltinimą prieš M. Narvidą 
už žmogaus užmušimą auto
mobilio nelaimėje.

Pereitos savaitės pradžioje 
grand jury, svarstydama M. 
Narvido dėl žmogaus užmuši
mo automobilio nelaimėje, at
sisakė išnešti prieš jį apkalti
nimą, tuo budu pareikšdama, 
kad nelaimės kaltininkas bu
vo užmuštasis^ negras Samuel 
Roberts. Kiek laiko a^gal co- 
ronrerio jury Narvidą apkalti
no ir byla nuėjo į grand jury.

Nelaimė įvyko apie du mė
nesius atgal prie 35-tos ir

gas, kuomet kalba kitam J akis, 
bet atsisukęs elgiasi visai ki
taip.

Wentworth Avė. Joje sunkiai 
nukentėjo M. Narvidas ir turė
jo kurį laiką išgulėti ligoni- 
n«je.

Pereitos savaites pabaigoje, 
trys banditai nakties laiku iš
daužė Petronėlės Gedman na
mų, 7210 S. Western Avė., du
rų stiklą, įsibriovė į vidų ir 
pradėjo plėšti. Po to, sugrie
bę Petronėlę Gedman, 59 me
tų amžiaus, skaudžiai ją su
mušė ,smarkiai ^užeizdami 
galvą ir kairįjį pe'į. Vyrai 
apkraustė jos kišenius ir pas
pruko su $10 pinigais. Kas 
jie per vieni, policija dar ne
žino.

lis, 3347 Auburn Avė., Gbica- 
go, III. Tikietai pagaminti su 
dovanų laimėjimais. Ęurįe 
pirks iš anksto, gaus progų ką 
nors laimėti, o prie durų pirkę 
tikietą, negalėsite dalyvauti 
laimėjime .Paskui ,nepamirš
kime kiekvienas turi pasi
stengti parduodi tikietų, galiu
kus ir pinigus sugrąžinti ba
liaus vakare, 
džiai kviečia 
sa draugija.

lėktuvą pavojingam 5000 my
lių skridimui.
< į P. Jurgčla,

Skr. rėm. k-to sekr.
CLASSIFIED ADS

Lietuvių valanda
Radžos

. Situation Wanted

IEŠKAU darbo janitoriaus. Esu 
unijistas ir blaivus. Kam reikalinga šau
kit Lafayette 4220.

Visus nuošir- 
komitetas ir vi-

Chicagos lietuvių 
draugijoms ir 

visuomenei

Pereitą sekmadienį teko gė
rėtis gražiu radio programų 
iš stoties WCFL. nuo 1 iki 
2 vai. po pietų, kurį davė .Tos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S^ Halsted St.

Tai buvo visais 
girtinas programas,
dalyvavo p. Nora Gugis, Anelė 
Salaveičikiutė - Steponavičie-

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. ąrba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Mądison St.

Furnished Rooms

Patent Attorney 
Patentai

RENDON apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos, vaikinui arba vedusiai 
porai, su ar be valgio.

4451 So. Troy Avė.

af^vilgiais
kuriame

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patęntavime finansavime ir su
radime 
mams

For Rent
rinkų praktiškiems 

patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 So. Clark St

išradi* IŠRENDUOJU namuką, 7 kambariai, 
yra vana, elektra, furnace šiluma, gara- 
džius ir didelis beismentas už $15.00, 
ant So. Western Avė. Pašaukite greitai 
John Jokubauskas, Tel. Hemlock, 8055.

Dienos laiku, prie 
Talman ir 70-tos pa

dare holdopą
Trys banditai apsiginklavę 

vol neriais a pi pieš e pieno 
vežioto ją.

re- 
iš-

Pirmadienį, apie 12:30 pie
tų, prie 70-tOs ir Talman gat
vių, kelių lietuvių akyvaizdo- 
je, prie Wieland bendrovės 
pieno išvežiotojo privažiavo 
atuomobilis “Jcwett” išdirbys- 
tės ir sustojo. Iš jo iššoko du 
vyrai ir atkišę į pienininką re
volverius), apkraus^ kišenius 
ir pasigriebė $50. Po to, sku
biai susėdę į automobilį 
dūmė. Kiek vėliau buvo 
girsta, kad jie užpuolė ir 
žolino stotį.

Trys užpuolikai (vienas 
feravo) buvo jauni, 
apsitaisę vyrai
siaplaukis ir laibas, kitas kiek 
sunkesnis ir šviesiais plaukais.

n ii- 
ii u- 
ga-

šo- 
gražiai 

Vienas tam-

Antrarankių daiktų 
išpardavimas

Antrarankių rūbų, namų 
reikmenų ir 11, išpardavimas 
įvyks Fellovvship House Mote
rų kliube, 831 W. 33rd St., 
trečiadienį, nuo 10:00 ryto iki 
6:00 vakaro.

Tie kurie nori pasipirkti 
rūbų, šiušių, namų reikmenų, 
paveikslų, raginami ateiti ank
sti, nes kainos yra labai že
mos, 
tas.

o prekių kiekis apribo-

Bridgeportas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš

čio Vytauto Draugijos Teat- 
ras ir Balius.

Dariaus — Girėno skridimo 
rėmėjų komitetas šių metų 
lapkričio 26 d. 8 vai. vak. rem 
gia didelį aviacijos balių šv. 
Agnietės parapijos salėje, 
3924 Archer Avė. prie Rock- 
well. ši salė Jabai erdva ir 
graži. Įžanga 1 dol. • asme
niui.

Skridimo rėmėjų komitetas 
labai prašo visų draugijų bei 
organizacijų nerengti jokių 
pramogų tą vakarą, kad ba
lius butų sėkmingesnis. Drau
gijų bei organizacijų valdy
bos prašomos pasiimti tikietų 
platinti tarp savo narių. Ti- 
kiefų ir kitais baliaus reika
lais kreipkitės pas p-lę Gaižai- 
tę, Lietuvos konsulato sekreto
rę (201 N. XVells St., telefonas 
Franklin 5799).

Tautiečiai, paremkite skri
dimą ir teikitės atsilankyti į 
tą šokių vakarą. Suteiksite 
paramą, kurios dėka lakūnai 
galės tinkamai parengti savo

Salaveičikiutė 
nė, Pranas Jakavičius ir du- 
betlavas kvartetas po vadovy
ste Kazio Steponavičiaus. Dai
nininkams pianu akompana
vo Mikas Jozavitas, o Budriko 
radio orkestrą griežė naujus 
ir linksmus šokius.

Ir nestebėtina, kad visi lie
tuviai su nekan!<rumu laukia 
sekmadienio, kad pasiklausy
ti Budriko korporacijos duo
damų gražių, lietuvių dainų ir 
muzikos radio programų. Kita 
radio valanda yra duodama 
ketvergo vakarais iš stoties 
WHFC. nuo 7:30 iki 8:30 va
karo^ Rėmėjas.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS kriaučius, turi su
prasti apie Fur Coats. U. S. Cleaners, 
2735 W. 43 St. arti Fairfield Avė.

REIKALINGAS senyvas žmogus be
darbis, pagelbėti prie namų prižiūrėji
mo. Duosiu drabužius, valgį ir guolį. 
Box 1504, 1739 S. Halsted St. Nau
jienos.

Help Wanted—Female 
Darbininkiy Reikia

Automobiles
PARDAVIMUI 1927 Lincoln Sedan 

už $295, labai gerame stovyj. S. Kara
lius, 9927 S. Michigan Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PRANEŠIMAI

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet it 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos 

: ---- O----

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų 

—HO—

MADOS MADOS

Bridgeport. Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks lapkričio 9 
d,, 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite laiku pribūti, nes bus ren
kami darbininkai ant koncerto, kuris at
sibus lapkričio 20 d. Valdyba.

REIKALINGA virėja, lietuvė, su 
patyrimu. Julius Restaurant, 4656 So. 
Western Avė.

Garsinkitės “N-nose
MOKSLO LAIKUI 

PRASIDEDANT
Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa- 

Dabar. prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

gražiai ir visiems suprantamai 
i 
tenkina.

iš 
9

Personai 
Asmenų JeSko

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome^ pečius 
ir t.

PAIEŠKA V savo brolio Juozo Buka- 
vecko, 
kaimo. 
Penn. 
šau ji 
nešti, busi dėkingas.

VINCAS BUKAVECKAS
2026 S. Union Avė., Chicago, III.

paeina iš Suvalkų .Kupreliškių 
Girdėjau, kad gyvena Luzernc 

Norėčiau su juo susižinoti. Pra- 
paties, ar kas apie jį žino, pra-

. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

PAIEŠKAU apsivedimui moters apie 
40 metų amžiaus, esu našlys ir pasitu
rintis, dirbu su virš 24 metus vienoj 
vietoj.

Rašykite laiškais į 
Naujienas, 

1739 So. Halsted St. 
Box 1502

Praslinkus linksmoms vasa
ros? dienoms ir sulaukus šaltes
nio rudens, žmones pradėjo 
rengtis prie visokių vakarinių 
pasilinksminimų. Draugijos, 
Kliubai rengia koncernus, ba
lius ir kitokius pasilinksmini
mus, kad sukvietus narius 
draugiškai ir linksmai laiką 
praleisti.
Vakaras įvyks lapkričio 13 d.

D. L. K. Vytauto Draugija 
rengia metinį balių su persta
tymu, sekmadienį, lapkričio 
13 d. 1932, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. Vak. Drau
gija rengia balių vieną kartą 
į meįus pagerbimui savo nar 
rių. Tuo pačiu laiku draugi
ja suteikia garbės dovaną 
tiems nariams, šįmet yra šeši 
nariai, kurie bus apdovanoti 
Prie to draugija tikisi, kad at
liks kiek pelno sušelpimui tų 
narių, kurie yra prispausti 
šios depresijos ir bedarbės. 
Todėl draugija kviečia atsilan
kyti į balių ne vien tiktai savo 
narius, beti ir svečius. Komite
tas darbuojasi, kad užganė
dinti visus. Atsilankiusieji tu-t 
rėš progą praleisti linksimai! 
laiką ir prisidės prie labda-' 
ringo tikslo. Nariai, kurie 
negavote tikietų įžangai nuo j 
komiteto, galite jų gauti pas 
nu'arimų raštininką Peter Kil-

2915 f

2915 —- Naujos mados suknele su 
elegantišku kalnierium. Sukirptos mie- 
ros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 k 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą Men
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1J789 
Ao ’hdHtod St.. Chicago. III.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

"Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų. auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, koįpnikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Cbicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisius* 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
Vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilaikymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

PAIEŠKOJIMAS NR. 51
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Kinduris, Kazys. Kilęs iš Linkmenų 

vals., Švenčionių apskr., Gyvenąs Chi- 
cagoje.

Ledermanicnė, Tukaitė .Morta. Kilu
si iš Viekšnių vals., Mažeikių apskr. Ka
daise gyveno Detroit, Michigan.

Pocius, Vladas. Iš Rietavos vals., 
Telšių apskr. Gyvenąs, Chicagoje.

Saviskienė, Tukaitė, Petronė. Kilusi 
iš Viekšnių vals.. Mažeikių apskr. Ka
daise gyv. Detroit, Michigan.

Šližys, Baltrus, Gyvenąs Chicagoje.
Vaitkus, Antanas. Kilęs iš Lauguvos 

vai., Tauragės apskr. Kadaise gyv. 
South Chicago, Illinois.

Zalka, Izraelis (sūnūs Benišo). Gyve
nąs Detriot, Michigan.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašomas 
žinių. Bent kokia žinia bus 
įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1904 — 201 N. Wells 

Chicago, Illinois.

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis .......... $1.50

Kansas City ............... $4.50
Detroit ............................ $2.00
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $10.00
Philadelpbia ............... $12.00
Wasbington, D. C......$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

Business Chances
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė. pigiai, nes 
man persunku, labai graži ir gera vieta. 
Jarosz. 2159 Oakley Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
biznis gerai išdirbtas, parduosiu pigiai. 
Kreipkitės 3401 Auburn Avė.

PARSIDUODA groserne, labai pigiai. 
Priežastis. savininkas apleido miestą. 
5752 So. Racine Avė. Matykite manager 
nuo 6 iki 10 vakarais.

suteikti 
brangiai

Street,

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu 180 

akerių farmą su gyvuliais ir mašinom 
30 mylių nuo Syracuse, N. Y. ant ga- 
radžiaus arba gazolino Station. Box 

j 1501, 1739 So. Halsted St.

Saukite

ROOSEVELT

NAUJIENOS Pameti Depe.
1739 S. Halsted St., Cblcago, III.

čia įdedu 15 centą Ir praiao at

siųsti man pavyzdį No
. 1 '

Mitros per kratinę

(Vardu ir pavardi)

( Adr«ua)

(Miestą* it valit.)
<•-
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Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

Atnaujinam Matrasūs
Nauji užvalkalai ................ ......... $2.50

padaromi į vieną dieną.
A & C Better Bedding

906 No. Western Avė.
Te! Humboldt 4766

J.MACKIEW1CH
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$80 už $100;

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

8500

Dėl Specialių
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!
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