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Ispanijos reakcionieriai sker
džia pasidavusius sukilėlius

Nors prezidentas Zamora ir sustabdė re
akcionierių kruviną kerštą Katalonijoj, 
bet eina skerdynės Asturias provincijoje

spalio 29. — 
, kuri buvo 

žinių 
nuim- 
siųsti 
Esant

MADRIDAS, 
Negirdėta cenzūra 
veik visai sustabdžiusi 
siuntimą į užsieni, liko 
ta ir dabar jau galima 
žinias iš pačios Ispanijos,
tai cenzūrai net ir diplomatai 
negalėjo telefonu kalbėtis su 
savo valdžiomis kitaip, kaip 
klausanties policijai.

Kam ji buvo reikalinga, dar 
nėra aišku. Išrodo, kad reak
cionieriai ruošėsi prie naujo 
perversmo, kad j vesti monar- 
chistinę karininkų diktatūrą ir 
po priedanga karo teismų at
keršyti sukilėliams. Tokio kru
vino keršto ypač reikalavo kle
rikalų partijos ministeriai.

šitok’am kruvinam kerštui 
pasiriešino prezidentas Zamora. 
Tada ir buvo įvesta ta. cenzū
ra, turbut, kad pasauliui ne
žinant, nuversti Zamorą ir pa
statyti diktatorius, kuijie krau- 
jagodžių klerikalų ir karininkų 
norus patenkintų. Tečiaus Za
mora stvėrėsi apsaugos prie
monių ir po ilgų kivirčių su 
klerikalais ministeriais privertė 
juos atsižadėti kruvino keršto 
suimtiems, sukilėliams*. < . •

Kruvinas terorus Asturias 
provincijoje

Betgi nors prezidentui Za- 
morai ir pasisekė sustabdyti 
legališkas žudynes Katalonijoj, 
bet Asturias provincijoj, kuri 
buvo sukilimo centru, eina bai
siausios žudynės, kokių gal dar 
niekad Europoj nebuvo.

Per visą cenzūros laiką nio- 
narchistų laikraščiai Skelbė 
baisiausias žinias apie sukilę 
lių nuožmumus toje provinci
joje. Tečiaus tos žinios nepa
sitvirtino ir pasirodė, kad su
kilėlių valdomuose miestuose 
jokių nuožmumų nebuvo.

Bet dabar švelnėjant cenzū
rai ima aiškėti baisių dalykų 
apie kariuomenės nuožmumus. 
Asturias sukilimą malšinti bu
vo atgabenti iš Afrikos Ispa
nijos svetimšalių legionas ir 
maurai, kurie pasižymi nepa
prastu nuožmumu.

Nors sukilėliai daugelyje vie
tų pasidavė, pralaimėję kovą 
su kariuomene, tečiaus suim
tųjų skaičius yra labai nedide
lis: visi pasidavę sukilėliai liko 
išskersti legionierių, ir maurų 
be jokio teismo.

Kokių baisių dalykų dėjosi 
toje provincijoje sukilimą nu
malšinus, dar negalima sužino
ti, bet kas jau žinoma, sudaro 
baisų vaizdą.

* Kariuomenei paėmus Oviedo 
miestą, užmuštųjų lavonai per 
10 dienų gulėjo gatvėse, dar
žuose ir namuose 
Pagalios kariuomenė
150 lavonų ir juos sudegino

miesto šiukšlyne. Vėlidu karei
viai surinko dar 850 lavonų. 
Dar nepasisekė sužinoti kiek 
leginieriai ir kareiviai iššžudė 
jau po to kai jie įėjo į mies
tą ir sukilėliai pasidavė. Tik 
tiek žinoma, kad tada prasidė
jo baisios skerdynės, žudymai, 
kurie ir dabar dar neapsistoja, 
nes vis dar pranešama, kad 
daug sukilėlių užmušama ne
sančiuose “susirėmimuose”.

Karo lėktuvai buvo naudo
jami bombų metimui, nors pa
čios Ispanijos atstovas tautų 
sąjungoj labai iškalbingai kal
bėjo prieš lėktuvų naudojimą 
prieš civilius gyventojus.

Sukilimui išpradžių vadova
vo socialistai ir kairieji res
publikonai. Bet kai pradėjo 
aiškėti, kad sukilimas liko pra
laimėtas, tai sukilimo vadovybę 
pasigrobė komunistai ir sindi- 
kalistai. Jie ir iššaukė kruvi
nus ir betikslius susirėmimus, 
kurie 
tams 
prieš

davė progos militaris- 
išlieti kruviną pagiežą 
Ispanijos darbininkus.

Kova su bažnyčia 
Meksikoje artina

si krizio
MEXICO CITY, s. 28. Nacio- 

nalė revoliucinė partija (val
džios) paskelbė, kad klerikalai 
tyčiomis puola valdžią, kad tuo 
iššaukti intervenciją kitos įta
kingos valstybės. Tečiaus kova 
su bažnyčia artinasi krizio ir 
ji turės būti greitu laiku iš
spręsta.

Laikraštis EI Nacional įspė
ja, kad klerikalai organizuojasi 
ir ruošiasi naujam kruvinam 
sukilimui prieš valdžią ir kar
tu* bandys ieškoti kitos vals
tybės intervencijos.

Klerikalai jau pradėjo pro
vokacijos darbą. Tanhuato, 
Michoacan valstijos, jie iš pa
salų užpuolė ir nužudė 16 žmo
nių, jų tarpe 8 kareivius.

Gandhi vadovaus In 
dijos naminei in

dustrijai

nelaidoti, 
surinko

'BOMBAY, s. 29. —Kalbėda
mas j 80,000 žmonių minia, 
Mahatma Gandhi atsisveikino 
kaipo prezidentas Indijos nacio
nalistų kongreso, nes jis iš kon
greso vadovybės yra pasitrau
kęs.

Dabar Gandhi dirbs Indijos 
kaimų industrijos draugijai, 
kurią sukurė kongresas ir ku
rios tikslas bus Indijos kai
muose gaivinti ne tik namų 
audimą, bet ir kitus naminius 
amatus, kad gyventojai patys 
viską pasigamintų ir kad kuo- 
mažiausia reikėtų pirkti Ang
lijos industrinių gaminių.

Cbicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina teih- 
peraturoj.

Saule teka 6:19 leidžiasi 4 - 
48.

ALBERT, Okla., s. 29. — 
Du žmonės užsimušė kai jų lėk
tuvas susidaužė po to, kai nu
krito lėktuvo sparną!.

TurISTANBUL, s. 29. 
kija pirmą kartą nuo 1918 m. 
susilauks sidabrinių pinigų : A ''*.•1 j4‘.‘ «•

Siamo kąralius jau 
nori pasilikti 

karaliauti

LIETUVOS ŽINIOS

Bedarbius siųs miško 
kirsti

Traukinio katastrofa Ohio valstijoj, šeši pasažieriniai vagonai nušoko nuo bėgių ir apvirto. Virš 
30 žmonių sužeista. 

............. ,t.l=

Valdžia užbaigė liu
dijimus Insulto byloj

Radikalai nepaten
kinti Doumergue 
valdžia, bet ją rems
PARYŽIUS, s. 29.— Radi

kalų partijos kongresas Natntes 
užsibaigė daug prikalbėjęs, bet 
nieko nenutaręs. ,

Kongresas visą laiką reiškė 
nepasitenkinimą dabartine at- 
galeivišką Doumergue valdžia 
ir išrodė, kad nutars tos val
džios neberemti. O kadangi 
Doumergue laikosi tik radikalų 
pagelba, tai netekęs radikalų pa
ramos, Doumergue kabinetas 
butų turėjęs rezignijotįf Te
čiaus' kai priėjo prie sji^endim^ 
apie nuvertimą Doumergue val
džios, tai radikalai nusigando 
—ir išreiškė pilną pasitikėjimą 
savo vadui Herriot, kuris pats 
yra narys Doumergue kabine
to.

Dagi konservatoriai dabar sii 
panieka žiuri į radikalus, skai
to juos bailiais, nusigandusiais 
neaiškios padėties ir nedrys- 
tančius daryti aiškaus sprendi
mo. Jie bando užsislėpti už 
Herriot nugaros. O betgi ra
dikalai yra didžiausia politinė 
partija Francijoj. Visi mano, 
kad Herriot priims ir Doumer- 
gue^ siūlomas atgaleiviškas re
formas, kurios susiaurintų par
lamento galią, bet už tai žy
miai sustiprintų kabineto ga
lias. Kabinetas, Doumergue 
siūlymais, pasidarytų veik vi
sai neatsakomingas prieš par
lamentą.

Anglija ir Amerika 
atmete Japonijos 
laivyno pasiūlymą

LONDONAS, s. 29. —Siamo 
karalius Prajadhipok, kuris bu
vo pasisiūlęs abdikuoti, jei jo 
galios ir toliau bus siaurina
mos, dabar jau sutinka pasi- 
likti karaljauti toje Azijos vals
tybė j e, jei jam bus suteikta 
platesnių galių. Buk ir jo 
nisteriai prašą jį pasilikti 
raliumi.

žemės 
bedar- 
miškų

APIPLEŠ6 BUŠĄ

mi-
ka-

DETROIT, Mich., s. 29. — 
Trys plėšikai, kurie važiavo 
pasažieriais, užpuolė ir apiplėšė 
einantį j Chicago busą. Iš pa- 
sažierių liko atimta apie $200,

Rado negyvus

CHICAGO.— Samuel Insull, 
jo sunaus ir. 15 jų sėbrų by
loje, kurioje (jie yra kaltinami 
už naudojimą pašto prigavin- 
giems tikslams, valdžia užbai
gė savo liudijimus. Svarbiau
sias valdžios įrodymas buvo, 
kad Insullo kompanija pardavi
nėjo Šerus ir mokėjo dividen
dus kuomet pati kompanija bu
vo jau nebeišsimokanti—bank
rutuojanti. Tai buvo daroma 
tikslu pakelti Šerų kainą, kad 
dar daugiau 'tų šėrų* parduoti 
publikai. j

* Dabar prasidės kaltinamosios 
pusės liudijimai. ‘ Be to prasi
dėjo reikalavimai niekurius kal
tinamuosius paliuosuoti nuo at
sakomybės, nes valdžia nęjro- 
džiusi mažiausio jų nusidėji
mo. Valdžią tvirtina, kad jie 
yra atsakomingi kaip\ direk
toriai, bet kaltinamųjų 
tai atkirto,
sprendžiais, buvimas direkto
rium nėra užtektinas įrodymas 
ir kad reikia aiškesnių įrody
mų prieš kiekvieną kaltinamąjį. 
Teismas dar ijeišnešė tuo klau
simu savo nuosprendžio.

Streikas grandinių 
sankrovose Mil- 
waukee ir Racine

Tea Co. 
paskelbė streiką 

ir Racine miestuo-

pradeda persimesti

voka-
kad teismų nuo-

LONDONAS, s. 29. —Trijų 
didžiųjų juros valstybių—An
glijos, Jungt’. Valstijų ir Japo
nijos—delegacijos pasiekė už
sikirtimo laipsnį karo laivyno 
derybose, kada Anglija ii 
Jungt. Valstijos atmetė Japo
nijos reikalavimą karo laivyno 
lygybės. Dabar sekamas žings
nis priklauso nuo Japonijos.

Turkija areštavo 
makedoniečių vadą

Milwaukee be vaisią 
ir daržovių

MlLWAUKEE, Wis„ s. 29.' 
—Sustreikavus vaisių ir daržo
vių urmininkų trokų draive- 
riams, miestas liko be, vaisią 
ir daržovių, nes jų sankrovos 
negauna. >

Tečiaus 10 urimininkų suti
ko išpildyti unijos reikalą vi*’ 
mus 
bizni.

a

CHICAGO.—Kaimynai petė- 
miję šviesas, rado jų nedide
liame vištų ūkyje ties BenseviL 
le negyvus John Kanchowsky, 
45 m. ir jo žmoną Kątherine, 35 
m. Policija spėja, kad Kan- 
chowsky, apdraudos agentas, 
nužudė savo žmoną ir tada pats 
nusižudė.

Nusiskandino, kad nusikratyti 
skolininką

MILWAUKEE, Wis., s. 29. 
—Mėsininkai, dirbantys Great 
Atlantic & Pacific 
grosernese 
Milwaukee 
se.

Streikas
ir į Kroger-Consumers sankro
vas.

Manoma, kad streikas ims 
plėstis ir kituose miestuose. 
Streikieriai jau pikietuoja vi
sas tų kompanijų sankrovas.

A A P sankrovos Clęvęlande 
stovf Niždarytos ir kompariij fl‘ 
atsisako jas atidaryti, neš ji 
nenori pripažinti darbininkų 
uniją. Sandelis irgi skubiai 
tuštinamas., Valdžios pastan
gos sutaikinti nesusipratimus 
neduoda pasekmių, nes kompar- 
nija atsisako nors kiek nusi
leisti.

Clevelande streikuoja ir 
maisto pristatymo trokų drai- 
veriai.

SOFIJA, Bulgarija, s. 29.— 
Gautomis iš Istanbul žiniomis, 
Turkija areštavo Makedonijos 
vadą Ivan Michailov, kuris bu
vo ieškomas neva sąryšy su 
Jugoslavijos karaliaus Alek 
sandro užmušimu.

Makedonija yra padalinta 
tarp trijų šalių— Bulgarijos, 
Jugoslavijos ir Graikijos. Ma
kedoniečiai, ypač Bulgarijoj, 
jau senai veda kruviną kovą už 
aįtjtonomiįją. Matfjoji Bulgari
jos diktatūra ėmė nuožmiai 
persekioti makedoniečius ir jų 
vadas / buvo priverstas bėgti į 
užsienį.' Nesenai Bulgarijos 
valdžia išėmė iš įstatymų glo* 
bos Michailovą ir penkis ki
tus makedoniečių vadus, įsaky
dama gyventojams juos išžu
dyti, jei kur juos sugautų.

. — —1—--

BERLYNAS, e. 29.
pasimirė Hermanu Ganswindt, 
78 m., kuris, sakosi buvęs pir
mas dirižabelio išradęj ęs ir pir
mas gavęs patentą 51 m. atgal. 
Jo didžiausiu konkurentu buvo 
grafas Zeppelin. Ir nors Gans- 
windt buvo remiamas valdžios, 
jis vistiek neįstengė sukelti 
pinigų, kad galėtu Savo diri- 
žabelj išvystyti. Jis savo di-

Vakar

ir jie dabar daro gerą rižabeliu manė skristi į Marsą 
. I Paliko jis 21 vaiką.

’V., !t'

V'> ‘i.

Naciai pradeda lino- 
suoti suimtuosius 
opozicijos vyskupus

ir 
opozici-

nusileis

STUTTGART, Vokietijoj, s 
29.—Naciai paliuosavo suimtą
jį Wuerttembergo vyskupą 
Wurm, kuris priklauso opozi
cijai. PaliUosuotas liko 
suimtasis Bavarijos 
jos vyskupas.

Matyt naciai bando
ti opozicijai protestonų bažny
čioje, nes ir griežčiausias opo
zicijos priešininkas, Prūsijos 
protestonų bažnyčios komisio- 
nierius Jaeger, k rezignavo iš 
savo vietos. Tečiaus opozicijos 
bažnyčiose tapo parskaitytas 
pareiškimas, kad vieno svarbaus 
bažnyčios valdžios nario rezig
nacija dar nereiškia, jog tapo 
pasiektas kompromisas.pasiektas kompromisas. Vis
kas esą balansuojasi ant peilio 
ašmenų ir “mes nežinome, ar 
tai reiškia gyvastį ar mirtį, 
taiką, ar tolimesnę kovą, laisvę 
ar' dar didesnę vergiją,” salto 
opozicija.

Nedarbas Francijoj 
didėja

BROD, Jugoslavijoj, s. 29.— 
Janko Pejnovitch, garsus če 
choslovakų poetas, kuris pa
garsėjo ir Amerikoje 30 me
tų atgal, pasiskandino -Sava 
upėj, kad išsigelbėti kredito-

skolų. Jis paliko ilgą poemą: 
“Skolininkai, užmirškite skolą”.

LOS ANGELES, Cal., s. 29. 
—Lou Tellegan, aktorius ir bu
vęs vyras operos dainininkės 
Geraldine Farrar, rastas negy
vas savo namuose, maudynėje. 
Jis buvo penkis sykius perdur
tas į krutinę. Netoli gulėjo ir 
žirklės.

KAUNAS. —Vidaus reikalų 
ministerija susitarė su 
ūkio ministerija miesto 
biams duoti darbo prie 
eksploatacijos darbų.

Esą sunkumų tik bedarbius 
aprūpinti darbo įrankiais ir 
nugabenti į darbo vietas. Tai 
yra susiję su tam tikromis iš
laidomis.

Viešųjų darbų fondas, bedar-. 
bius skatindamas miško kirsti, 
numato tokių lengvatų: be
darbiams padėt įsigyti darbo 
įrankius, pasiekti darbo vietą 
ir kt. Be to, už atliktus dar-; 
bUs numatoma tam tikra pre
mija. Norima, kad bedarbiai 
sudarytų didesnes savo gru
pes, turėtų savo seniūną ir 
patys tvarkytusi. Mat, jei di
desnėmis grupėmis bedarbiai 
dirbtų, tai lengviau galėtų iš- 
sisąūgoti vietinių gyventojų 
išnaudojimo ar tai maisto pro
duktus įsigyjant, ar butus ar, 
palapines įsigyjant.

žemės ūkio ministerija per 
metus už miškų medžiagos ga
mybą ir pristatymą išmoka 5- 
6,5 mil. lt. Miškuose dirba apie 
25-30,000 darbininkų. žemės 
ūkio ministerija į miškus su
tiko priimti bedarbių 1/3 miš
kuose dirbančių darbininkų 
tai yra apie 10,000 žmonių. 
Priėmimo terminą ž. u, min. pa
skyrė nuo lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 1 d. Jei tuo metu be- 
darbiai neįsiregiatruos ir-nepra
dės miškuose dirbti, tai miškų 
departamentas į darbą priims 
vietinius gyventojus.

CHICAGO.—Japonijos amba
sadorius Saito pravažiuodama* 
Chicago kely j Washingtoną, 
pareiškė, kad Japonija pasiū
lysianti griežtą visų valstybių 
ginklavimosi sumažinimą.

Suimta iš Vokietijos at- 
' siųsta kulturbundistė

KLAIPĖDA.—šiomis dienomis 
valstybės saugumo policija su
laikė Klapiėdoje žinomą vokie
tininkų organizacijos “Meme- 
landischer Kulturbund” tarnau-' 
toją Legąrhaitę, kuri buvo tik 
ką paėmusi iš vieno Klaipėdos 
banko stambią 
,(daugiau kaip.
slaptai atsiųstą iš Vokieti jo. 
kulturbimdui. 
kulturbundas, 
sovogisto Puodžiaus, vokietina 
Klaipėdos krašto gyventojus, 
juos pąpirkinėdamas. šie pini
gai kaip tik buvo skirti to
kiems negarbingiems kulturbun- 
do reikalams. Pinigai sulakiyti. 
Saugumo policija veda kvotą.

pinigų sumų
21,000 litų),

BOULDER, Golo;, s. 29. —Ne
žinomas puolikas sumušė jau de
vintą studentą prie Colorado 
Universiteto. Ir tai nežiūrint 
to, kad universitetas yra stro
piai, saugomas ir nuolatos ieš
komą puoliko.

Kaip žinoma, 
vadovaujamas

FORT MADISON, Ta., s. 29. 
—Vagys išgriovė murinę sieną 
ir įsigavo į W. A. Šchaeffer 
Fountain Pen C6. dirbtuvę, nu
galėjo keturius sargus ir išsi
nešė ’ už $100,000 fontaninių 
plunksnų.
■■H ii   ■■  į į■>įmyMM——imii i i Minti ui i e ,

BERLYNAS, s. 29. — Hit- 
leris įsakė, kad laike jo ofi
cialių apsilankymų garnizonų 
miestuose jam turi būti su
teikta pilna karinė pagarba,, 
kaipo valstybės galvai.

r—    ................ ....................... .. —r 'ii.   i

PARYŽIUS, s. 28.— Nedar
bas Francijoj neliauja didėjęs. 
Pereitą savaitę registruotų be
darbių buvo 399,822, užpereitą 
gi buvo tik 388,401. Nuo per
eitų metų skaičius bedarbių 
yra padidėjęs net 46.6 nuoš. 
Paprastai gi šiuo laiku nedar- 
’ s mažėdavo. t 

■v, ' 4

Klausykitės
Naujienų 

Radio Programų 

SEREDOMIS
9 vai. vakare iš stoties WSBC 

1210 kilocycles

/■'j
-irt
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NAUJIENOS, Chicago, III

(Bus daugiau)
Graboriai

mes išėjome <j laUką,Gango tėkmė aukštyn

Lietuves Akušeres

Velykų naktis?

Lietuviai Daktarai

vietos

Gerkit ir Reikalaukit
Alinėse

įvairus Gydytojai

STRAIGHT KENTUCIff

$1,000,000.00

Namų telefonas Brunswick 0597

labai liė

Advokatai

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Po to aš grįžau j 
pirmykšte Ceilono 
sutvarkiau atsivež

——Elia
ten .yra .daug seno-

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tai. Boulevard 2300 

Rez. 6515 So. Rockwell .St.
Tel. Republic 0728

DR. y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

ChaTle De

Kruvinasis rubinas
dėje, pradėjo savo baisų, fan
tastiškų pasakojimą.

DR. T. DUN9IMS
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
____ Draugijos Nariai.

tarė fakyras

EEDERALSaVINGS
AND LOA1M AS4OCJAT10N 

OF.CHICAGO

Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

arti 81st 'Street.
2—4, 7—-9 vai. vak. Ne

arti St. Louis ‘Av. Tel. Kedzie 8902 
'Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

awimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis ilki *.7

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St. 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

—’Visa tai teisinga, bet jus 
vieno nežinote
yra požeminė šventykla ir die
vo stovykla su 24 rankomis. 
Be to, iRŠ turiu pergamentą, 
kuriame nubraižytas šventyk
los planas, slepiąs pasakiškus' 
tuntus. Aš taip pat suradau fa
kyrą, įkuriam aš kažin kada 
išgelbėjau gyvybę, ir kuris ima
si nuvesti prie griuvėsių.

3621-.23-J25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

škverbėmės tayp tankių tropiš
kų medžių labai palengva.

Pagaliau, vienuoliktos dienos 
vakarą, nuvargę ir apdriskę, su 
sudraskytu kimu, apžėlę, kaip 
žvėrys, 
kurios centrą užėmė mažas, lai
ko sutrumpintas, akmeninis pe 
destalas. Ant jo stovėjo dram
bliuko stovykla, apaugusi sama
nomis.

—Tai čia 
lakoniškai.

Kitą dieną aš su Luidži Man-, 
tini pasirašiau formališką su
tartį, o po aštuonių dienų mes 
išvykome j Ceilono gilumą. Mu
sų .buvo trys: Luidži, .fakyras 
.ir .aš. Nugaliu pasakyti, kad. 
mano kompanįjonas man labai 
[patiko: manyje iš karto kilo 
kažkoks instinktyviškas nepasi
tikėjimas. Fakyras — 
sas bronzinis žmogelis 
bėjo labai maža ir visą laiką 
buvo užimtas kelio pažinimu^ 
Aš jam keletą kartų kelionėje 
ipadėjau mažomis smulkmeno
mis, ir jis, pagaliau, ėmė j ma
ne draugiškiau žiūrėti.

29-tą ėjimo dieną fakyras su
stojo kalvos viršūnėje ir ran- 

:ka parode į gulinčius apačioje 
miesto griuvėsius.

—Tai .ir yra Amuradapura, 
bet šventykla yra kiek toliau, 
Štai ten...

Ir jis ištiesė savo kauluotą 
ranką miškų link, kurių tamsi 
masė dešinėje nuo miesto Už
dengė horizontą. Nežiūrint, kad 
iki miško buvo, kaip mums ro
dėsi, netoli — varginanti kelio
nė prasitęsė dar Jiį dienų. Mes

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tėl. Boiilevard 4139

Turėdami galvoje vėlybą lai
kų, mes susibūrėme miškely^ 
nutarę kitą rytą tęsti ekspedi
ciją. Luidži, visų naktį išsėdė
jęs prieš laužą, staiga man ta-

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutari 

Rez. 6631 So. Califomia Avenue
Telefonas Republic 7868

—Mes čia ' gyvename, kaip 
kitame pasaulyje. Ar jus žino
te, kad ten, musų gimtinėje, 
šiandien

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.:.Nuo.2 iki 4 ir do 6 iki 8 
Vak. Nerišlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevand 7820 
Namų Tąl. Prospect 1930

Augšciausia
IR 

ŽemiausiosKainos

nes tu geras. Tesaugoja tave, 
Švva! Manimi neširųpink, visa

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

•GRABORIUS IR 
.--BALSAM U OTOJAS
Patarnauja Chica
go ie ir apičlinkčjo 

Didėlė ir graži 
koplyčia dykai 

L 4092 ARCHER A V.

Simon M. Skučas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus .
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tėl. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct. .
Tėl. i Cicero 3724. Koplyčia dykai

—Tokiu budu aš nežinau, ko
dėl aš jums reikalingas?

—Atvirai jums pasakysiu J 
jus — vienintelis žmogus, ga-> 
lįs iššifruoti kai kurias man 
nesuprantamas manuskripto vie
tas. Be to, jus puikiai žinote 
budistų šventyklų pastatymą ir 
gausite būti man be galo nau
dingas.

! Matydamas mano veide abe- 
jųjimą, nepažįstamasis skubiai 
prikergė:

Į —Kad duočiau jums suprati
mų apie turtų, paslėptų šven
tykloj, didumų, pasakysiu tik 
tiek, kad gigantiška dievo sto
vykla padaryta iš masyviško 
aukso inkrustiruoto (papuošto) 
žemčiūgais ir briliantais. Vi
duryje Budos kaktos yra įseg
tas nematyto didumo ir žibėji- 

’ mo rubinas. Aš siulau jums pu
sę turtų, o sau imu kitą pusę 

Į-lr rūbiną. ^štai požemiai, štai 
I tuntų aprašymas... Pagalvokite 
(ir duokite rytoj man atsakymą.

Laidotuvės $95
11 BAGDONAS 

Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100
2506 W. 63 St.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale mėldŽiamė atsišaukti, o mu- 

.ąų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

,Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS •

1489 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Ofiso Tel. Boulevard 5013 
Rez. Tėl. Vįctory 2343

DR. BERTASH
• 756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80*8:30 

NedėEomis pagal sutarti.

Mano širdis nuo atsiminimų 
susispaudė, šiame akimirksny 
musų buvimas vidury tropiškų 
miškų, pasipelnymo ir gobšu
mo jausmai, kurie mums vado
vavo, ir Visas musų kelionės 
tikslas pasirodė man toks bjau
rus, 'kad Luidži, pastebėjęs ko
kį įspūdį man padarė jo žodžiai/ 
skaudžiai sudavė į petį:

—Nebūkit nusiminęs! Dabai 
ne laikas būti sentimentaliam! 
Jus pamastysit apie Velykas ta
da, kai grįšite i civilizuotus 
kraštus...

Likusioji nakties dalis praė
jo tyloje. Vos tik išaušo, Luid
ži, davęs mums žertklą sekti 
paskui, nuvyko prie dramblio 
stovyklos.

Jis paspaudė kairiąją gyvu
lio iltį ir akmeninė pedestalo 
plyta lėtai pasisuko ant savo 
ašies, atidarydama tamsų .joji
mą į požemį. Tamsumoje bliz
gėjo einantieji žemyn marmu
riniai laiptai. ?

A. L. Davidonis, M.D.
4910 *S. Michigan Avė.

Tel. Kemvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Visose
Mutual THjų 
'žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kiai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely .atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

—-Tuo laiku aš buvau toli 
nuo Šios vietos. Pasikėlęs Va- 
lava 
aš ištyriau masyvinį rytų kai 
nyną Neira 
žinoma — .
.ves miestų ir Budos šventyklų 
griuvėsių 
Kandiją 
sostinę - 
•tąją medžiagą ir rengiausi vyk
ti Europon.

Vieną gražią dieną pas ma
ne atėjo nepažįstamasis, pasi
vadinęs Luidži Mantini. Aš iki 
šiolei nežinau, ar tai buvo tik
ras jo vardas. Be įžangos, krei
pėsi jis į mane:

—Pone žemmi, .jus, be abe
jo, visų geriausiai žinantis Cei- 
loną ir jo paslaptis žmogus. Be 
to, jus dabar neturtingas. Ar 
nenorite su manim sudaryti 
kompaniją kartu ieškoti didžius 
turtus ir ištirti, jums dar neži
nomos šventyklos griuvėsius?

—Leiskite...
—Duokite man baigti. Pažįs

tama jums Amuradapura?
—žinoma! Tai šventas mies

tas, įkurio nūnai liko tik griu
vėsiai. Seniausios epochos lai
kais jame buvo saugojamas 
šventas Budo dantis. Jei ne
klystu, ten galima matyti fi
gos palmę, kurios pavėsyje sė
dėdavo pats Drama. 1848 me
tais, ceiloniečių sukilimo metu 
prieš anglus, Amuradapuros 
griuvėsiai buvo sukilėlių buvei-

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669 J

Dr.-V.-E.Siedlinskis
GAS DENTISTAS X,RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscnav.

J. F. BADŽIUS 
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

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

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

DR. HERZMAN
IS 'RUSIJOS ■

Gerai lietuviams Žinomas per 35 
metus kaipo .patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. t

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 *W. 18th St., netoli 'Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct.
CICERO. ILL.

Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į -Cent
ral District Furniture Co.^ 
3621-23-25 So. Halsted ’SL, 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšies tavoms pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

Štai keletas musų 
BARGENŲ:

Mano draugas Andrius .žem
mi ir aš, Sėdėjome tylėdami 
drobiniu uždangalu llengtoj '.te
rasoj. Tropikų sutemos taip 
greit dingo, kad mes vos-ne- 
vos galėjome jas paštėbeti, iP 
tiršta juoda naktis, iš visų pu
sių, apgaubė žemę, tarytum, 
negirdint, laukdama akimirks
nio, ‘kol saulė dings už Violeta 
nes juros linijos.

Papirosas, kurį retkarčiais 
užtraukdavo Žemmi, tamsoje 
degė, lyg rubinas. Mano drau
gas pasijudino šiaudiniame 
chez-long’e, sugirgždėjusiame 
po jo svariu kunu, ir pasakė: .

—Dar viena Velykų .naktis 
šitame prakeiktame Ceilone...

Aš nieko neatsakiau. Ir be 
jo žodžįų man buvo .kažin kaip 
nejauku žinant, kad jau 5 kar
tas tenka man būti šitą naktį 
po šiuo svetimu dangumi, po 
nemusiškomis žvaigždėmis. Aš 
niekad nebuvau religingas, ta
čiau vaikystės pripratimai ir 
tolimi atsiminimai paliko ma
no sieloje neišdildomus pėdsa
kus; Velykų naktis, mano vaiz
duotėje, buvo susijusi su am
žinai dingusiu jaunystės dienų 
atsiminimais, su iškilmingomis 
naktinėmis pamaldomis jaukio
je normandiškoje bažnytėlėje, 
su melsvais kodylų durnais ir 
eu plonu, linksmu kaimo var
pų skambėsiu pavasario dienos 
aušroje...

Andrius Žemmi, kurį, matyt, 
kankino tos pačios mintys, ku
rios ir mane, staiga paklausė:

—Ar tu žinai, kad čia, Cei- 
lone, vieną Velykų naktį 'per
gyvenau patį baisiausį mano 
gyvenime įvykį?

Žinojau, kad mano draugas, 
visada nekalbus ir rinitas, kar
tais, be jokios priežasties, gali 
papasakoti dalykų, kurie savy
je slepia daugelį metų, ir kad 
tomis nepaprasto atvirum<L4ųj- 
nutėmis jo nereikia varginti 
klausiinais. Del to aš pasiten
kinau neaiškiu mykimu...

Žemmi, užsirūkęs naują pa
pirosą ir patogiai atsisėdęs kė-

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN -MAaKIEWICH, Rašt

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen A'^e.) 
Tėl. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

DR.G.SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
1 Ištaiso.

t Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi<tų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki .12 
Rez. Telephone Plaza 2400

I » »»l II ■ H - I 11 I I Ilį IW

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas •ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriš? 
chroniškų litfų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Valandos _

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

Dr. Charles Sega!
OFISAS 1

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, .nuo .2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 112 
valandai dieną.

Phone ‘MIDWĄY 2880

Mrs. Anelia K. Jarusz
- ■ • • Physical Therapy

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone

\ Hemlock 9252
X Patarnauju prie

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 

Hk rncnt ’r Tna^ne' 
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington 

Kambarys 402 Tel. Dearbom ■ 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage Avė.

Vakarais nuo 6 iki 9 ■ 
TeL Prospect 1610

t ji

‘Phbe Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS 
z Dentistas ‘ 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Visi Telefonai:
Yards 1741-

> 1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambiilance Patarna- 
.vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

.DYKAI!

J. ;F. EltDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523MutualLiquorCo

4707 S. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

25 METŲ PATYRUIO
Pritaįkime akinių. dėl visokių akių

$6.98—9x12 Virtuvės 
rug tik.........................
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ QK 
lyčios SETAS tik .......
$85.00—Valgomo £> fi
Kambario SETAS tik
$700—3 §motų
Miegnlimio SETAS ti:Mwa»V
$8.50—Vatiniai $4
MATRACAI tik .......... “t-aO
$8.75—Dvigubų Coil $J 
SPRINGSAI tik ..........
$50.00—9x12 Amer- $1Q-QE 
ican OrientaV Kaurai tik •
$30.00—Dinette $12
SETAS tik ...............  1
Puikios pastatomos $4 
ant Grindų LEMPOS tik*-*>O <

Mes turime pilną /pasi
rinkimą SKALBIMUI 
MAŠINŲ, ELEKTRIKI- 
NIŲ- REFRIGERATO- .
RIŲ ir RADIJU visų ge- ’
riaušių iŠditbysČių, Že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais;

Central distrid

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

PASKOLOMS ANT
PIRMŲ M0RGIČ1Ų c

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš-* 
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų, .{stojimo iir 
jokių bausmių ;nereikės mokėti, \ j

įstok i šią Draugiją' sistematiškai taupyti 
pinigus. Draugija nidka dividendus nuo '4% 
iki 6% kas -6 mėnesiai. Taupymo skyrių jgtalb 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000,00 gali mo- 
ikėti - po $5.00 i mėnesi arba p0 kiek nori, koP 
sumokėsi $1,000.00 i ir 1 Draugija mokės divi-, 
dendus už sumokėtą suma.

________________________ Antradienis, spal. 30, 1034 
veltui: mano laikas suškaity

ši Draugija yra poiU., 
•S. -Government prie
žiūra ir Government 
deda pihlgus i Šią 

Draugiją. 
*•” ■

Dėl platesnių žinių 
'kreipldCėts i ?

Draugiją. <

•Luidži atsisuko į mane vėi- 
du. Jo akys spindėjo džiaugs
mu iri godumu. Taškui jis faky
rui tarė: I' ■. v.

—Eik pirmuoju!
Vos sp^jo jndas -žengti ant] 

laiptų, ka? Luidži,/žaibo greitu-1 
mu, įsmeigė <jam mugaron durk-’ 
lą. Senis griuvo, ktlip rugių pė
das. .Aš išgąstingai riktelėjau, 
•žmogžudys šąltai tarė:

t

—Kas gera dviem, tai bloga 
trim. Jums, žinoma, nėra reika
lo bijoti. Eikite paskui mane.’..

Ir jis dingo, požeminio įėjimo’ 
tamsoje. Aš pribėgau prie ne
laimingojo fakyro, pakaliau jį; 
ir patepiau jo smilkinius alkoho
liu iš kelionįų butelio. Jis ati
darė akis:

—Tai tu... Aš taip ir žinojau 
'.J. —..... Al-*' ........ ... . .....

Mm ; 
tMONfcS 
enčia mlo chroniškų liX 
> ligų* nerviškumo, ink- 
s ,ir venetlškų ligų, te- , ’ 
is .atsilanko i ofisą, pa-;1 
ykai. Šią patarimas bus. ■ 
jums be jokios obligaA1, 

js galite išsigėlbėti nuo\ 
jų kančių ir sutaupyti;

I
 pinigų. . į

Specialus treatmentai dėl lyti-', 
niai nusilpusių vyrų. Naujausi irj 
moderniausi aparatai įtaisyti delv 
gydymo šių ligų. Pagelba šio apa-' 
rato atsteigta stiprumas ir ener-J 
gija lytiniai nustipusiems vyrams/ 
kuomet visi kiti metodai jifcRelbė-,, 
jo. Kainos labai prieinamos. Ga-' 
Įima susitarti dėl lengvų išmokė-;' 
jimų, kad 'kiekvienam duoti pro-)' 
gos išsigydyti. - y

DR. ROSS

Health Service ir ‘Laboratorija l, 
35 So. Deatborn Street

Kampas -Monrao SL. Crilly Bulldinir i 
Paimkite elevatorių Iki penktam au’cfit.)

CHICAGO, -ILL.

Priėmimo .kambarys 506 vyrams. ! 
Priėmimo kambarys 508 moterims^' 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 10 val.j' 
ryto iki 6 v.al. vak. Pirmadioninis, Tre-, 
čindieniaiB 4r Softtadleniais nuo 10 vai. 
ryto Iki 8 vai. vakaro.

Sekmadieny nuo 10 v. ryto Iki 12 v. <1.
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KANDIDATAS į KONGRESĄ

KETVIRTADIENIO VAKARE, PRADŽIA 8 VALANDĄCHICAGOJE

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

vakare

NUKRYŽIAVOJ1MAS

Didelis vedybų skai
čius Town of Lake

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas).

Žymesnieji Demo 
kratų Partijos 

kandidatai

Musų fakir 
bert Riplcy, įdomių žmonių kolcktoria 
lietis Ben Ali

šiandien 7 vai. vakare Įvyks
ta reguliaris antradienio pro
gramas, leidžiamas pastangomis 
Peoples Rakandų Krautuvių iš 
stoties WGES.

Su kiekvienu 
Bulelio Pirkiniu

LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

TOWN OF LAKE
Town of Lake kolonijoje vedy
bų skaičius žymiai padidėjo, 
taip kad nei svetainių pritru
ko kur galima butų tinkamai 
atlikti vedybines celebracijas.

PRIDE” NEGU

Michael L. Igoe
Michael L. Igoe yra vienas 

iš žymiausių progresivių demo
kratų Illinois valstijoj. Jis yra 
dabar kandidatu Į kongresma- 
nus nuo visos Illinois valstijos 
(congressman at large). Reikia 
pasakyti, kad iš Washingtono

adresu ir jus 
ALUM1NIUM 

tokių, kaip kad matote skelbime.

Visi kviečiami atsilankyti j Lietuvių Auditorijų ketvirtadienio 
muši? Ben Ali f asiriškų stebuklSį.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pervertu Veidu laiko 
sunkenybes.

LIBINTZ TAVERN, 
700 West 31st St. 
GUNAULAWSKAS, 

939 West 33rd Place 
JOE MOULIS 

2956 So. Emerald Avė.
MICHAEL.

2900 Normai Avė. 
McDonald.

3458 Wentworth A ve.
J. PĄVIJLOUAS, 
3130 Lowe Avė. 

PETE CAMBER TAVERN 
3204 Wentworth Avė.

Senasis Pirmyn cho
ro kvartetas dainuos 

Naujienų radio 
programe

Įvairių vakarų bei parengimų esame C iicagoje turėję, bet šitokios pušies va 
karų turėsime dar pirmų sykį Chicago; lietuvių istorijoje, 
tautoje turi vienų tokį įdomų žmogų, koks kad yra fakiras Ben Ali 
Pilkauskas. Pertai, naudodamies proga norime supažindinti Chicagos lietuvių 
publikų su musų garsiuoju f akini Ben Ale—A. Pilkausku.

Kalbės Dr. Biežis, Dai 
nuos Pirmyn Choro 

Nariai

nes lietuviai savo
Antanas

Paintės ar- 
namuose,

Šis programas bus ypatingai 
gražus ir Įdomus kiekvienam 
pasiklausyti, nes grupe “Pir
myn” choro narių po vadovys
te K. Steponavičiaus padainuos 
daug gražių dainelių.

Taipgi A. L. D. Draugijos na
rys, Dr. S. Biežis pateiks Įdo
mią kalba iš sveikatos srities, 
o dėl palinksminimo klausyto
jų juokdarys Čalis Kepurė pa
sakys gražių juokų; taipgi bus 
smagios muzikos ir įdomių pra
nešimų. —Rep.

Matžai kas iš Pasaulines Parodos Imkytojų žinojo, kad garsusis Indų fa
kiras, Ben Ali, stebu-kFadaris, yra visai ne indusas, bet tikras lietuvis Antanas 
Pilkauskas. Pasaulio Parodai' pasibaigiu, prieš grįžtant‘į Tėvynę Lietuvą, buvo 
pakviestas p. Ben Ali—Pilkauskas, parodyti savo fakiriškus stebuklus Chica
gos lietuviams—Lietuvių Auditorijoje, ketvirtadienio vakare.

Eina ugnis iš burnos—kepa 
kiaušinienę.

Ben Ali rodomi vaizdai bus sekami: Prikalimas prie Kryžiaus, Gulimas 
Ant Kardų, Pervertais Žandais laiko su ikenybes, Balanso Atrakcijomis, Degi
nimas Viso Kūno, Ugnies V alkanas, Pridegimas Cigarete nuo liežuvio, Gulėji
mas ant Smailių Vinių ir sykiu išlaikymas ant savęs 12 vyrų, Kepimas Kiau- 
šinienes leidžiant ugnį iš burnos ir tt. j

GERKIT PIENĄ
Jauskitės Geriau
Išgerkit etikių šilto 

pieno kas vakarų prieš 
eisiant gulti. Miegosite • v • v •geriau, nes šviežias pa
sterizuotas pienas pa
deda nervams nurimti 
ir taip lengva jis suvirš
kinti.

Išgerkite nors po sti
klų pieno su kiekvienu 
valgiu, ir pamatysite 
kaip smagiai jausitės. 
Įsakykite pieniui atvež
ti po kvortų kasdien 
kiekvienam šeimos na
riui. Taip yra paranku 
ir taupu pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-profit organizatlon on- 
<lowo<l to Blyo on t aclcntlfic 
faeta on genii-al hcalth.
205 W. Wacker Drive,Chica go

Seredoj Naujienų radio pro
grame dalyvaus Pirmyn choro 
senųjų dainininkų kvartetas. 
Tame kvartete dainuos S. Di
lius, kitų syk buvęs Pirmyn 
choro mokytoju, Jonas Augus- 
tinavičius, V. Ascilla ir J. Če
paitis. Savo dainavimu jie ke
tina “subytinti” visus jaunuo
sius. Taigi pasiklausykite jų 
seredoj 9 vai. vak. Naujienų 
programe iš stoties WSBC.

Išaiškinimui dalykų 
paliečia ateinančius rinkimus, 
lietuvių demokratų kalbėtojai 
kalbės per radio geriausiuose 
lietuvių radio programuose.

Seredoj spalio SI d. iš sto
ties WSBC kalbės Vincas Stul
pinas, 11-to yvardo lietuvių de-

• mokratų veikėjas, 
radio programe.

Ketverge lapkričio 1 d. iš slo- 
lties VVHFC kalbės advokatas 
i Julius Waitches, 9-to wardo lie
tuvių vadas, Juozo Budriko ra
dio programe.

Nedalioj, lapkričio 4 d. iš sto
ties WCFL kalbės advokatas

• Kl. Jurgelionis, lietuvių demo
kratų vyriausias šulas, taipgi 
Juozo Budriko radio programe.

Aldermanas John Toman
Kandidatu L šerifus demokra

tų partija pastatė labai sąži
ningų, darbštų ir gabų žmogų 
asmenyje aldermano Jono/ To- 
mano.

Aid. Jonas Toman yra čechų 
kilmės. Jis buvo aldermanu iš 
23 wardo nuo 1912 metų iki 
šiol, ir tarnavo savo žmonėms 
su didžiausiu atsidavimu. Jis 
buvo pirmininku daugelio Chi
cagos miesto komisijų. Jo vie
šas darbavimasis per 22 metu 
yra švarus ir rodo jo nepri-

PROGRAMO PERTRAUKOSE GROS 
STEPONAVIČIAUS MUZIKA 

Įžanga 50 centų ypatai.

Ben Ali, buvo tiksliai pakviestas iš Lietuvos garsiojo Mr. Ro- 
vien tuo sumetimu, kad musų tau 

Pilkauskas darytų stebuklus Chicagos Pasaulinėje Parodoje.

Pasiklausykit radio 
kalbu

4525 S. Hermitage avė., kuri 
bet ir 

kitiems pirmaeiliams parengi
mams. —Rep. R.

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

Priduokite 6 Kvortų Kuponus arba 12 Painčių ku
ponus į musų Ofisų žemiau paduotu 
gausite labai gražių VARIO arba 
LEMPĄ DYKAI

Ju‘sų skonis Įrodys, kad tai yra gera STRAIGHT 
KENTJJCKY BOURBON WHISKEY. Taip gera jūsų 
skoniui kaip ir BONDED.

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

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

JUS DAUGIAU NEMOKATE UŽ “LINCOLN’S 
UŽ MENKESNĘ DEGTINĘ

LIETUVIAI VARTOTOJAI 
THE BRIDGEPORT LIQU0R COMPANY DARO SPE

CIALI P ASIULIJIMĄ ANT

Lincoln’s Pride Whiskey

KANDIDATAS Į ŠERIFUS

buvo pareikštas jo kandidatu- klausomybę nuo visokių blėdin 
ros parėmimas. Iš to galima gų įtakų. Jis bus puikus šeri 
suprasti, kad pats prezidentas fas.
yra parinkęs Igoe, kaipo arti
miausių jo tikslams žmogų, ir 
nori kad jis hutų išrinktas. Kad 
jis bus išrinktas, apie tai nėra 
abejonės.

Michael L. Igoe yra chicagie- 
tis ir ilgus metus darbavosi po
litikoje. Aštuonius sykius jis 
buyo išrinktas j Illinois legisla- 

aujienų'turų, kur jis atsižymėjo sąžinin-
Igumu ir darbštumu. Nuo 1915 
iki 1917 metų buvo United 
States District Attorney vy
riausiu padėjėju. Nuo 1924 me
tų buvo South Park komisionie- 
rių tarybos nariu.

Gyvena Chicųgojc 5434 Cor- 
nell avė.

vardų ir adresų bus šioje vietoje paskelbta vėliau.
WHITE SOX CAFE, 
3501 Wentworth Avė. 

JOE AŽUKAS, 
3301 Lituanica Avė.

ANDREYASKI, 
2906 Union Avė. 
GUS ZALEWSKI, 

3239 So. Morgan St. 
UNION BLVD. TAVERN 

3601 Union Avė. 
UNION TAVERN, 

3437 So. Union Avė. 
CHAS. TAVERN, 

3364 So. Halsted St.

Pilietis Poška matė, kad kuo patenkinti vedybininkų reika 
toliau, tai tuo labiau vedybų lavimus, pil. Poška įrengė pui- tinka ne tik vedybom 
skaičius auga ir svetainių klau- kią “up-to-date” su naujausios 
simas darosi opesnis. Taigi, kad (mados iliuminacijomis svetainę,

BRIDGEPORT LIŲUOR 00., Ine.
TIKTAI WHOLESALE 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. Victory 5382-5383

Žemiau pažymėta tiktai keletą žinomų Tavernų, kurie parduoda LINCOLN’S PRIDE 
Botfrbon Whiskey; daugiau

A. CHERNAWSKAS, 
3204 So. Halsted St. 
RACHUNAS TAVERN 
3137 So. Halsted St. 
MANIATIS BROS., 

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

TRIO TAVERN 
3354 So. Halsted St. 
WALLACE TAVERN, 
3800 So. Wallace St. 

CHEVALIR, 
520 West 29th St.

IO9<ciSiJr»

s. :

■■■ *'■
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“NAUJIENOS” GINS SAVO TEISES

Vakar jau buvo dienraštyje pareikšta, kad “Nau
jienos” kreipsis į apeliacijos teismą, o jei bus reikalo, 
tai ir j vyriausiąjį valstijos teismą, kovodamos prieš tą 
sprendimą, kuris buvo padarytas byloje prieš “Naujie
nas” dėl tariamojo “šmeižto”.

“Naujienos” yra tvirtai įsitikinusios, kad “džiurės” 
sprendimas buvo nepamatuotas, prasilenkė su teisėmis 
ir neatatiko liudininkų parodymuose iškeltų faktų. Pri- 
saikintieji posėdininkai negavo visai išgirsti kaltinamų
jų advokatų paskutinio žodžio apie straipsnio prasmę 
ir jo vertimo tikrumą, nes teisėjas pertraukė jų kalbas 
ir įsakė jiems, kalbėti tiktai apie “atlyginimo” dydį.

Tuo tarpu skundiko advokatams buvo leista tuo 
klausimu kalbėti, ir jie, pasinaudodami proga, įtikinė
jo “džiurę”, kad “Naujienų” straipsnyje, dėl kurio ėjo 
byla, esą padaryta priekaištų skundikui net kriminali
nio pobūdžio, — kas yra absoliučiai netiesa. Tokių 
“kriminalų”, kokių skundiko vertėjas surado paminėta
me straipsnyje nėra nei Illinois valstijos kriminalinia
me statute, nei vadinamojo “common law” teisėje. Vi
sas skundiko argumentas buvo paremtas tik “padailini
mu” žodžių prasmės, verčiant juos iš lietuvių kalbos į 
anglų, ir neatsižvelgimu į bendrąjį straipsnio turinį.

Kaip toli galima nueiti, šitaip operuojant žodynu, 
lengva paaiškinti nors ir sekančiu pavyzdžiu. Sakysi
me, balandžio pirmą dieną (per April Fool) koks nors 
asmuo apgauna kitą asmenį ir laimi laižybas. Paminė
jus tai spaudoje, “apgavikas” traukia už tai į teismą 
rašytoją, laikraštį ir jo redaktorių, iškeldamas jiems 
bylą dėl “šmeižto”. Dabar reikia tik miklaus vertėjo, 
kuris paliudytų teismui, kad lietuviškas žodis “apgauti” 
reiškia tą pat, ką “cheat”, arba dar geriau “defraud”, 
ir kaltinamiems virvė užnerta ant kaklo!

Mat, angliškas žodis “defraud” reiškia apgavingai 
išgauti iš kito pinigus. Kadangi aukščiaus paduotoje is
torijoje apie “April Fool” yra minima ir pinigų išgavi
mas, tai logiškai išeina, kad rašytojas tikrai prikišo 
skundikui “kriminalį nusikaltimą”. Na, o prikaišiojimas 
kriminalio nusikaltimo žmogui spaudoje reiškia, sulig 
įstatymu, šmeižtą (libel), ir dagi ne paprastą šmeižtą, 
bet rimtos rųšies — “libel per se”!

Tačiau ar butų teisinga išnaudoti teismo įstaigą 
šitokiems kerštams?

Tikrumoje iš to aprašymo apie apgavimą balandžio 
pirmoje jokios rimtos bylos sudaryti negalima, nes kiek
vienas, kuris pažįsta lietuvių ir anglų kalbas, gali su
prasti, jogei “apgavimas” šitame atsitikime yra “fooli- 
nimas”, o ne “fraud”, kaip šį terminą kad vartoja kri
minaliniai įstatymai. Atskirus žodžius reikia imti ryšy
je su visu turiniu straipsnio, kuriame jisai randasi. Tik 
straipsnio turinys pasako, kas norėta išreikšti atskirais 
jo žodžiais. - • *

Grįžtant prie “Naujienų” bylos, tenka pastebėti, 
kad joje dienraštis buvo visai panašiu bu du atakuoja
mas, kaip čia paduotame pavyzdyje apie “April Fool”, 
nors faktai tenai yra kitokį. Musų skundikas su vertė
jo ir žodyno pagelba įrodinėjo, kad straipsnyje pavar
totieji žodžiai turį kriminalinę prasmę, kuomet tokios 
prasmės juose visai nebuvo, ir šitas žodžių prasmės iš
kraipymas sudarė visą pagrindą kaltinimui. Kadangi 
teisėjas neleido apskųstiems tą klausimą pilnai nušvies
ti, tai “džiurė” išnešė nepalankų mums sprendimą. Tei
sėjas nedavė prisaikintiems posėdininkams net spręsti 
apie vertimo tikrumą, nors vertimo klausimas be jo
kios abejonės, yra fakto, o ne teisės, klausimas. Gi apie 
faktus teisme sprendžia “džiurė”, o ne teisėjas.

Vien čia suminėtieji dalykai duoda pakankamai 
medžiagos tą šeštadienio nuosprendį sumušti aukštes
niuose teismuose, ir “Naujienos” kovou, iki tai bus pa
siekta. Bet jos tuo nesitenkins. Apeliacijos teisme jos 
reikalaus ne tik panaikinti nuosprendį, bet ir visai iš
mesti. skundą prieš “Naujienas”, kaipo nepamatuotą. 
“Naujienų” nuomonė yra ta, kad straipsnyje, dėl kurio 
dienraštis buvo apskųstas, “libel per se” nėra, o kadan
gi skundikas nenurodė, kad jam butų pasidarę koki 
nuostoliai dėl to straipsnio, tai jisai neturėjo įstatymiš
ko pagrindo bylai.

Ta kova teismuose^ žinoma, kaštuos pinigų. Vien 
duodant apeliaciją į apeliacinį teismą, reikės išleisti 
daugiau, nęgu kad nustato verdiktas, kurį prieš “Nau
jienas” išnešė “džiurė”. Butų pigiaus užmokėt $500, ne
gu bylinėtis toliau. Bet dalykas čia eina ne tiek apie 
pinigą, kiek apie principą. Nei musų skundikas, nei kas 
kitas neuždraus “Naujienoms” kritikuoti tai, ką jos 
mato bloga ir negražaus scenoje, dainose ir kitokiose 
meno srityse. Menas turi būti švarus , arba jo nereikia. 
Jeigu po meno skraiste skleidžiama nešvarumas ir vuL 
gariškumas, tai toks “menas” turi būti iššluotas lauk 
kartu su jo atstovais!

“Naujienos”, kaip iki šiol, taip ir toliau, gins visuo
menės reikalą prieš asmenis, kurie savo naudą stato 
aukščiaus už viską. O ypač “Naujienos” stengsis apgin
ti spaudos laisvę ir kritikos teisę. Ko susilauktų visuo
menė, jeigu laikraščiuose butų nevalia žmonėms reikšti 
savo nuomones apie tai, kas veikiama viešai?

Nusilenkus tam sprendimui, kuris buvo išneštas 
prieš “Naujienas”, atsidurtų pavojingoje padėtyje ypa
tingai lietuvių ir kitų ateivių tautų laikraščiai. Kuone 
kiekvieną dieną pikti žmonės galėtų tampyti juos po 
teismus, jeigu butų leista kelti jiems bylas, pasiremiant 
iškraipytais straipsnių vertimais. Tik paimkite tokį pa
prastą lietuvišką žodį, kaip “neteisingas”. Žodynuose jo 
prasmė yra perduodama. į anglišką kalbą, kaipo “un- 
just”, “crooked”, “fraudulent” ir t. t. Tokiu budu pa
prasčiausią sakinį, kuriame yra tas žodis, galima butų 
iškreipti į “kriminalą”, ir byloms tuomet nebūtų galo.

Šitokia padėtis negali buti? toleruojama. Prieš ją 
“Naujienos” kovos. Mes žinome, kad protaujančioji ir 
padorioji visuomenės dalis bus su mumis, nes jai yra- 
svarbu, kad jų teisė išsireikšti savo kalboje nebūtų pa
statyta į nuolatinį pavojų, davus progos kerštingiems 
žmonėms bereikalingai atakuoti spaudą.

Musų pusėje, mes esame tikri, yra ir teisė, ir tiesa. 
Todėl nenuleisime rankų, iki ta ataka prieš mus nebus 
galutinai atremta.

“Atsiklaupęs prieš spintą, 
‘EI Calete’ savo įrankius dėjo 
vieton, kai...”

“Ką ?”
‘Mis surado, kad įrankių čia 

visiškai ir nereikėjo.”
“Ar spinta buvo atdara?”
“Taip pat, kaip kad langas.”

~ “Tai tikras supuolimas.”
“‘EI Calete’ irgi taip manė! 

Jis jau nebebandė toliau eiti, 
liet greit atsikėlęs bėgo prie 
lango, norėdamas pabėgti iš 
galimų spąstų. Bet,..”

“Argi jis nebegalėjo išbėg
ti?”

“Ne, nebuvo galimybės. Kai 
jis traukėsi nuo spintos tolyn, 
užsidegė šviesos ir jis čia pa
matė senjorą Santaną su at
statytu tiesiai į jį revolveriu.”

“Dėl Dievo meilės!”
“‘Jeigu tu pasijudinsi iš 

vietos, aš tave nušausiu!’ jis 
rėkė. Dabar jis vagį turėjo sa
vo valioj ir vagis nė pasiju
dinti nebegalėjo. Jis matė, kad 
nebeteko laisvės. Jam vaidi
nosi visas kalėjimo gyvenimo 
sunkumas ir žiaurumas.”

“Kas tuomet atsitiko?”

“‘Man parduosi?* nusiste
bėjęs paklausė ‘EI Calete’ ”,

“ ‘Taip,* pakartojo senjoras 
Santanas, pasiūlydamas va
giui kėdę apie porą pėdų to
liau nuo savęs. ‘Mudu dabar 
pasikalbėsiva, kaip du pirk
liai,’ tęsė jis toliau, ‘ir me$ 
nuspręsime, kuri propozicija 
tau bus tinkamesnė*”.

“Tai nepaprastas vyras!”
“Labai nepaprastas, labai! 

Jis aiškino savo planus: ‘Aš 
tau sakiau, kad mudu esava 
du pirkliai, o dabar aš tau 
parodysiu, ką aš manau. Tau 
bus proga išgelbėti tavo gyvy
bę ir laisvę, o man bus garbė 
ir ramybė* ”.

“Aš jūsų nesuprantu,’ atsi
liepė ‘EI Calete’ sakydamas 
nuoširdžiai, nors jam atrodė 
kažkokia misterija.”

“ ‘Tu pamatysi, kai aš tau 
visą dalyką tuoj papasakosiu. 
Dabar aš esu subankrutavęs 
žmogus. Už poros dienų aš 
privalau sumokėti kai kurias 
skolas, bet neturiu pakanka
mai pinigų. Tas reiškia sunai-

J. B. Segura. Verte Mikas Šileikis

Garbingas Vagis
“Ar tu girdėjai? ‘EI Calete? 

numirė.”
“Kas jis per vienas tas ‘EI 

Calete’?”
“Argi tu nežinai? Jis buvo 

garsiausias vagis šiais laikais.“
“Nieko apie jį aš negirdėjau. 

O kaip jis numirė?”
“Automobilis suvažinėjo.”
Gaila! šitokį žmogų reikėtųi 

sušaudyti, kai jis iŠ kalėjimo 
bandytų pabėgti.”

“Tegul bus ir taip, jis visgi 
buvo išsilavinęs vagis. ‘EI Ga
lėto’ neužsipelnė to, kad kalėji
mai! jį reikėtų uždaryti.”

“Tai labai keistai skamba.”

i "Ir?” j // .* „
“Naktis, kurią' jis pasirinko, 

buvo viena tokių, kurios būna 
aprašomos visuose romanuose 
ir dramose, kaiįb tinkamiausia 
tokiami. žygiui naktis. Jis mane, 
jog buvo tikrai saugi naktis 
•sėkmingam kriminališkam jo 
darbui.” | 

i “Ar jam pasiekė?” 
; “Tu tiktai tĖyjfek ir klausyk. 
Jis kelis kartus apėjo aplink 
stubą. Jo veidas buvo gerai pa
slėptas, vilnonėje šolioj ir, kai 
jis pamatė raštinėje užgesintą 
šviesą, tada jis pradėjo veikti. 
Jis, laikydamasis sienos kerčių,

“Vaiandėlę nieko. Senioras 
Santanas, nenuleisdamas re
volverio, pasakė: ‘Tavo gy
vastis dabar pilnai yra mano 
rankose. Viskas, ką aš dabar 
'galiu daryti, tai paspausti 
šitą gaiduką ir tu mirsi, nes 
aš esu labai geras šovikas. Ar 
tu nori mirti?’ ‘Ne!’ vagis 
greit atsiliepė. ‘Jeigu tu mane 
paleisi, aš prižadu tavęs nie
kad daugiau neliesti’ ”.

“O ką senioras Santanas 
darė?”

“Senioras Santanas lengvai 
šypsojosi, bet vis dar tebelai
kė revolverį rankoj. Tada jis 
pasakė: ‘Tavo laisvė taipjau 
priklauso’ nuo manęs. Viskas, 
ką aš turiu daryti, tai pakelti 
telefono ragelį, o policija čia 
greit pribus. Ar tu nori, kad 
aš tai padaryčiau?’ ”

“‘Ne!’ vėl atsiliepė ‘EI Ca
lete’. ‘Aš tau prižadu, jog jei
gu tu• mane šį kartą paleisi, 
aš pasitaisysiu* ■/'

“‘Tu pasitaisysi?’ . pasakė 
senioras Santanas. ‘Tu negali 
mane tuomi įtikinti. Jeigu aš 
tave paleisiu, tu juoksies iš 
manęs, kad aš buvau toks 
kvailas’ ”,

“‘Tai tu manęs nepaleisi?*”
“‘Ne; aš nesu toks miela- 

širdingas ir aš nesijaučiu tau 
dovanoti gyvybę arba laisvę. 
Bet kita vertus, aš sutinku 
tau juos abudu parduoti’”.

kinimą manęs paties ir mano 
šeimynos, taipjau prarasiu per 
daugelį metų įgytą gerą var
dą...* “ ‘EI Calete* nusistebė
jęs žiurėjo į savo 'sulaikytoją 
akis išplėtęs. Kai senioras 
Santanas kalbėdamas pasiekė 
šito punkto, jis paklausė: ‘Ką 
aš turiu daryti, kad išgelbėti 
jūsų reputaciją ir jiisų atei
tį?’ ”

“ ‘Labai paprastas dalykas,* 
pasakė senioras Santanas, ‘ši 
spinta, kurią tu čia matai, yra 
tuščia. Aš ją užrakinsiu, o tu 
gali ją sudraskyti mano aky
se. Rytoj aš pranešiu polici
jai, jog aš buvau apiplėštas ir 
didžiuma turto išvogta. Po to 
visko mano reputacija nenu
kentės, jog aš nebegaliu skolų 
atmokėti. Aš galėsiu gauti 
naujų kreditų ir, gal būt, kai 
kurių koncesijų, kurioms aš 
taipgi esu skolingas ir viskas 
bus tvarkoj,.’ ”

“Ar ‘EI Calete’ priėmė ši
tą ijįasiulyųią?”

“Ne. Jis buvo perdaug tei
singas žmogus. Jis galėjo ką 
nors kitą apvogti, kad ir už
mušti jeigu aplinkybės reika
lauti), bet jis niekuomet nesu
tiks su tokiu neteisingu pla
nu, kad jam ir tektų laisvę 
arba gyvybę rizikuoti.” 

. “Ir?”
“Baisu. Neapgalvojęs pasė

kų, jis puolė ant senioro San
tano, kuris nė* nesitikėjo to-

kios staigios atakos ir buvo 
labai nustebintas.”

“Ir kas atsitiko?”
“Tas,, ko jus galite ‘tikėtis. 

Tik vienas dalykas beliko jam 
daryti, tai tas, kad save išgel
bėjus, jis turėjo užmušti se
njorą Santaną.”

“Gerai jam. Ar jie sugavo 
‘EI Caletę?”

“Ne. Niekas nė netikėjo, 
kad jis galėjo čia būti. Polici
ja, sužinojus apie senioro 
Santano finansinius keblu
mus, konstatavo jo mirties 
priežastį kaipo saužudystę, 
kas buvo gan natūralu.” I

“O kokia yra tavo nuomonė 
apie ‘EI Caletę?”

“Jis gan teisingai pasielgė 
atsisakydamas patarnauti 
žmogui kaipo įrankis, kuris 
buvo labiau atsakingas, negu 
jis; kad senjoras Santanas 
buvo vienas iš daugelio žmo
nių, kurie manė, jog dėl savo 
geresnės finansinės būklės 
gali pavartoti bile priemones, 
kurios tarnautų jų pačių ga
lui. šitie žmonės mano, kad 
įstatymai visuomet turi sau-
goti jų neteisingus užsimoji
mus.”

(Galas)

KULTŪRA, NAU
JAS No. 9

Turinys;
Valstybės Prezidento Antano Sme

tonos Sukaktuves.
Šventoji Sąjunga ir Tautų Sąjunga 

— Prof. P. Leonas.
Augalų hormonai — jų gyvybės va

rikliai — J. Dagys..
Iš ko sudėtas atomas — A. Žvi

ronas.
Jurgis Baltrušaitis — Sergej Kara 

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

nys. P. Orihtaitė, Šalčiunienė-Gus- 
taityte, J. Paukštelis).

Mahanojaus mainierių polka — Pet
ras Cvirka.

šeimos krize ir šeimos reforma — 
J. Baldauskas.

ĮGALIOJIMUS 
(Bov*rauMCl>)'

galite padaryti, paa 
mus pigiau ir geriau

negu kitur.
Klausdami informaci-

jų iš kitų miestų
rašykite

NAUJIENOS 
1739 Sd. Hafeted Si.

CHICAGO. ILL.

“Taip, atrodo nepaprastai; 
bet vistick yra. tiesa. ‘EI. Ca
lete’, kaipo vagis, buvo geni
jus. Net daugiau to! Jis; buvo 
didelis psichologas. Jis niekuo
met nepadarė klaidos pasirink
damas auką. Niekas jo negalėjo 
apskųsti ctel to, kad jis ki
tiems žmonėms blogą butų pa
daręs.”

“Ką! Vagis ir nieko blogo ne
padarė? Tai labai juokingai 
skamba.”

“Nesuprask manęs klaidin
gai. Jis niekuomet nė lašelio 
nekalto kraujo nepraliejo, neigi 
apiplėšė žmogų, kuris nebuvo 
to užsitarnavęs. ‘Ė1 Calete’ vi
suomet pasirinkdavo savo au
komis tokius žmones, kurie bu
vo turtingi, sukti ir neteisingi 
pirkliai ir 'visuomet, aš atkar
toju, jis vengdavo asmens, su
žalojimo arba mažiausio sužeir 
dimo. Išskiriant...”

“Ką?”
“Vienam atsitikime jis pada

rė. Bet tai buvo ne jo kalte. 
Kaltas buvo jo auka.”

“Tai turėjo buti įdbmus inci
dentas.”

“Tikrai taip; Ar tu nori kad 
aš tau papasakočiau?”

“Jeigu jums tas nesudarys 
sunkumo.”

“Tai klausyk. Vieną dienąį 
‘EI Calete’ nusitarė" įsilaužiti. J 
tariamai vieno labai turtingo 
vertelgos spintą, kuris gyveno 
Linda viloje, i Suprantama, jis 
tikėjosi rasti pilną* spintą pri
pildytą pinigų, realizuotų pa
starųjų poros dienų apyvarto
je,”

užlipo ant balkono šalę rašti- s 
nės, kuris, jo laimei, buvo; nėr ’ 
peraukščiausiai.”

“Nėra abejonės,, dabar jis 
planavo, kaip vidun įeiti.”

“Tikrai taip. Užlipęs ant bal- 
konoi. jis* pridėjo savo ausį prie 
lango ir' klausėsi, bet jokio gar- i 
so viduj; nesigirdėjo. Jis buvo 
įsitikinęs, kad senioras Santa
nas buvo išėjęs j užpakalinius 
gyvenamuosius kambarius. Tuo
met jis iš savo kišenių išsiėmė 
įrankius, kurie buvo reikalingi 
lango atidarymui, bet...”

“Kas atsitiko?”
“Jis labai nusistebėjo suži

nojęs, kad langai buvo neuž- 
spragiuoti.”

“Ką tu sakysi!”
“Tai buvo faktas. Visų pir

ma ‘EI Calete’ abejojo, nes jis 
nežinojo: ar čia buvo užtai
sytas šposas vagiui sugauti, 
ar pirklys išeidamas užmiršo 
langus užspragiuoti.”1 * 

i “Na?”
“Valandėlę pagalvojęs, jis* 

nusitarė -manyti, kad langai 
buvo per klaidą palikti neuž- t 
spragiuolL”

“Pagalios* tai galėjo taip at
sitikti. Tai galėjo būti tik. pap
rastas neatsargumas.”

“štai kaip jis nutarė pada* 
ryti. Jis drąsiai pakėlė langą 
;į viršų ir įėjo vidun. Prie 1 
blankios gatvės lempos, švie
sos, kuri vėjo* supama'judėjo 
ant kambario, grindų, ‘Eli Ca
lete’ ėjo atsargiai prie spin- 

’tos,. kurią, jis* greit pamatė 
kambario! kerte j/* '

“Man rupi žinoti, kas iš to 
išėjoJ”

SUNKI STATYBA
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ketvirtadienį paro 
dys, kad medaliai 

turi 2 puses
Cigarų niekas nedalins, bet ir 

įžangos | socialistų prakal
bas Auditorijoje mokėti ne
reikės

Artinantis lapkričio 6 dienai, 
kuomet įvyks visoj Illinois 
valstijoj rinkimai daugelio į- 
vairių valdininkų, visas politi
nes partijos ir jųjų organizaci
jos sujudo ^darbuotis. Jos dir
ba įvairiausiais budais, kad 
tik pakėlus savo partijos pres
tižą ir, kad tik daugiau prave- 
dus savo žmonių j valdžios vie
tas.

Ir ką jie nedaro? Pirmiau
siai, suprantama, visi pasisten
gė sukritikuoti stipriausios
opozicijos partijos kandidatus 
ir jųjų partijos taktiką bei 
platformą, o paskui prižada 
aukso kalnus tiems, kurie bal
suos už jųjų atstovaujamą par
tiją. Pasiklausius politikierių 
prakalbų, net stebėtis prisiei
na, kaip jie ir gali tiek daug 
prižadų sųrokuoti.

Bet ar iš tikrųjų taip yra? 
Ar jie tokie jau* “šventi” ir 
prakilnus kaip persistato? Kar
tų kartus jie tuos prižadus yra 
kartoję ir kartų kartus suvylę 
balsuotojus.

Ketvirtadienio vakare, L.S.S. 
Chicagos centrai© kuopa ren-

gia prakalbas Lietuvių Audi
torijoj, mažojoj svetainėj, ir 
ten bus aiškinama kiek gali ti
kėtis vaisių darbo, juodo darbo, 
žmonių kliasa iš tų politiškųjų- 
prižadų. Ten bus nurodinėja
ma kokiu biAlu darbo žmonės 
gali pagerinti savo būklę ir 
gauti žmoniškesnį atlyginimą 
už savo triūsą .
Ne ten darbo žmonių išgany

mas
Darbininkų išganymas ne bus 

suteiktas nei gražiakalbių po
litikierių nei valdančiųjų ipar- 
tijų platformų dabinimais, nes 
tos partijos mera darbinirikų ir 
ne jiems tarnauja.

Darbininkams yra vienatine 
viltis atsiekti ką gero savo 
naudai, tai per apšvietą, per 
organizaciją, :)>er . industrijinę 
kovą, darbininkų kooperaciją ir 
balsavimą už darbininkų par
tiją—Socialistų Partiją. Taip 
greitai kaip darbo žmonės su
pras savo spėką prie balasvi- 
mo dėžės, taip greitai jie pa
gerins savo likimą.

Cigarų niekas nedalias
Tat, ketvirtadienio vakare, 

lapkričio 1 d., 7:30 vai. susi 
rinkite į Lietuvių Auditoriją 
ir išgirsite kitą ptfeę medalio, 
ko galima tikėtis iš politikie
rių prižadų ir kiek jie yra ver
ti.

Kalbės Dr. Montvidas, ame
rikietis 
ir kiti, 
bet ir

nuo Socialistų Partijos 
Cigarų niekas nedapns, 
įžangos , nemokėsite.

—Nosius.

Lapkričio 4 d
Ateinantis sekmadienis, lap

kričio *4 d., bus atmintina (die
na, nes tą dieną Ghicągos Lie-

.    .............................................................. II 111111 1  y

BUDRIK JEWELRY & OPTICAL CO.;
3343 So. Halsted St Tel. Boulevard 6630;

Prevent an Increase in Taxes
Vote “YES,” November 6, I

on the separate LEMERGENCY RELIEF BALLOT 
andžkeep your Taxes from going up 8 to 20% next year 

______________ EMERGENCY RELIEF BALLOT
8h«ll an Act of the General AMcmbly of lllitioia antltled “An Aci to provldo 

for an iuue of bouda of tho State of Illinois for tho rellof of indigont persona and 
for the redemption of notea iuued in •nticlpation of taxea levicd for that purpoee,” 
enacted by the Fifty-cighth General Aaaembly at tho flrat apecial KMldn tnereof, 
which in aubafance authoriice the State to provide landa for the rellcf of reaidenta 
who are deatitute and in neceasitoua circumatancea and for the redemption and 
retirement Of notea iaaued for auch purpoaes and to contract a dėbt and iaauo 
>30.000,000 of šeriai bonda for atfch purpoaea, auch boAda to bear intercat at not 
to exeetd aix per cent j levics a tax lufllcient to, pay aaid intereat aa lt accruet and 
to pay off tald bonda within 20 ycara irom iaauance, būt providea that auch pay- 
menta may be made from other aourcca.of revenue and reoųirc certain moneya 
ailotted to countiea and mnnieipelitiea under tho “Motor Fuel Tax Law’{ to be firet 
uaed for the. payment of tho aeveral countiea’ portion theTeot and auch direct tax

■ to be omitted in any year in whfch aūfflcfent'money from other aourcea of revonuo 
haa been appropriated to meet auch payments for auch year; providea for publi- 
cation and for aubmiaaton to the people; makea tho proviaiona for paymont of.euch » 
intereat and bonda irrepcalable and pledge* faifh of Stato to .tho moking of auch 
paymenta; go ihto full forte and affcct ?

■

YES X
-r'

NO

jį 1

,.......;.............. »IV
REMEMBER—this Ballot mušt get A MAJORITY O F ALL 

VOTES CAST FOR MEMBERS OF THE *
STATE LEGISLATURE.

Failure to vote, counts the šame as “No.”
----- VOTE “YES”—IT W1LL SAVE YOU MONEY—

tuvių Choras “Pirmyn” šven
čia 25 metų sukaktuves dideliu 
Jubiliejiniu Koncertu St. Ag
nės Auditorijoj, 3916 Archer 
Avė., Brighton Park.

Tąi bus nepaprasta švente ir 
nepaprastas koncertas. Tad vi
si yra kviečiami ruoštis jame 
būti ir kartu su pirmyniečiais, 
kaip jaunaisiais; taip ir senai
siais dainininkais, atšvęsti šias 
taip svarbias chorui sukaktu
ves.—kb.

Pasidaugino šeima
D-ro V. B. Milas 
(Milaševičiaus) 1

žmona D-ro V. B. Milas ap-> 
dovanojo šuneliu savo mylimą 
vyrą.

Amerikos ‘Eietuvių Daktarų 
Draugija pasveikino šeimą, ku-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
IT A QTYn?NTTNrTC! RTV NITĄ QA*PA£AQ DJUJLILll 11110 JDlZi 1X1V D/jUv/tLojcID

A r lė A TUPnCA TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų negalite .susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytpjams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata- 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W.Marquette Rd. Rep,8222

APTIEKOS 
DRUG STORES

KNYGOS
BOOKS

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

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

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
J.739 So. Halsted St., Chicago, III.

KRAUSTYMAS
MOVING

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13 centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
persiuntimo kaštams. Pinigus ga
lite siųsti stempomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

.............. .....-......‘T..... J' .   ' 'I. 

ri laimingai susilaukė sunaus. 
Dr. J. J. Kowarskas buvo tas 
garnys, kuris ligoninėje priėmė 
naujai gimusį. Kaip motina 
taip ir kūdikis randasi geroj 
sveikatoj. —‘Budėtojas.

J. S. ZABELLA, liet, aptieka Town of 
Lake, 4559 S.Hermitage av., Boul.l(Į170

ANGLIS
COAL

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

RADIOS
RADIO

Lietuvių Demokratų 
mitingai

Pereitos savaitės pabaigoje 
Chicagoje įvyko visa eilė lietu
vių politiškų mitingų, kuriuose 
lietuviai buvo raginami laikytis 
demokratų partijos ir Roose- 
velto.

Ciceroje buvo pasekmingas 
mitingas po .'vadovybe pono 
Ellis. j

Brighton Parke nedėlioj bu
vo labai gražus mitingas, kurį 
surengė Charles Stencelis.

Bridgeporte subatoj buvo mi-. 
tingas su šokiais, kur šokiai 
sugadino Chicagos miesto ma
joro Kelly pasitikimą.

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

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 > Lump coal 5.57
Mine'* Run 6.00 Screenings 4.04 

pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7,63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

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

PRESS COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė.

Tel. Yards 0300.

AUTŲ TAISYMAS
AUTO REPAIRS

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La- 
fayette 5824. 4131 S. Francisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

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

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

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virgnia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Ašbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

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

Cicero 1329.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVfi 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

CARL CLARAS, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

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

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

susirasit
ko
tik

SIUVĖJAI
TAILORS

UOLLI~

Two N®w ond Distinctly Cnarming Geations
The*e Dinner Rings surpass any ever offered Anywhere, 
Anytime neor thi* price - - - -
II you con duplicate this valu* cbaaper for cath • 

YOU GET YOU R MONEY 8 ACK.

AUGUSTAS JOKŪBAITIS
Persiskyrė su šiuo j pasauliu f 

spalio 28 dieną, 9:30 valandą . 
vakaro 1934 m., sulaukęs 46 . 
metų amžiaus, gimęs Tarailių : 
kaime. Tauragną y parapijos ir 
apskričio.

Amerikoj išgyveno 29 metus. (
Paliko dideliame nubudimo 

moteri Marijoną po pirmu vy- . 
ru Sėfender, podukros Mari
joną, Margaret, 2 posūnių Jo
ną ir Petrą, broli Antaną, pus
sesere 'Julią Pudzvėliene ir .gi
minės, o Lietuvoj brolius Sta
nislovą, Vincentą ir seserį Zo
fiją ii* gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
.1400 So. Union Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny lapkričio 1 dieną, 1:00 vai. 
po pietų iš namų i tautiškas 
kapines. t

Viši a. a. Augusto Jokūbaičio
• giminės, draugai ir pažystami f 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaųti : laidotuvėse ar suteikti 'i 
jam .paskutini patarnavimą ir . 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, >
Moteris, Podukres. Posūniai 
-Brolis, 'Pusseseres

i ir Giminės. t
.Laidotuvėse patarnauja gra- . 

borius Butkus Undertaking Co. 1 
Tel. Ganai 3161.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI
1 V J. <

'.J ■

1 >

MIKĖ S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St, Boul. 6943. jums reikia

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto- 
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

'STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

>

*

JOHN RAKAUSKAS,. žinomiausias 
Bridgeporte, 750 West 35 Street

MEAT MARKET ‘
SQUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI i
BARS AND TABLES

Mes turime didžiausį paši 
ririkimą puikių čeverykų

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

TIESIAI Iš DIRBTUVĖS PIGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės-; 
lūs. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro' 
pigiau. 24 metai biznyje. 
CHICAGO CABINET & MILL CO.

3012-44 Archer Avenue
Tel. Lafayette 1235 i

BLEKES ;
SHEET METAL

PAMINKLAI
MONUMĘNTS

St. Maria & Evergreen Monument Co.
91 St. ir Kedzie Avė. Ev. Park, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai __ ... $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

574fi So. Ashland Avė.

TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

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

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St, Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams dntaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

HENRY MILLER 
2041 Canalport Avė. Canal 3695Parduodame juos pigiausio

mis ^kainomis.

UNIVERSAL
SHOE STORE

■ t

DUONKEPIAI
BAKERIES

J. DARGUŽIS TAVERN. užkandžiai 
veltui, 3316 W. 55 SSL, Chicago, 1111.

8337 So. Halsted St.

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

$

>

>

Pilnas pasirinkimas deimantų, žiedų, Elgin laikrodėlių,t 
auksinių plunksnų.

22 METŲ IŠPARDAVIMAS, 
kainos žemos ir dovanos (kožnam pirkėjui

14 karato šliubiniai Žiedai, $4.50 vertės 
po

AKINIAI ŠLIPAVOTI, SPECIAL
KAINA ............................................

Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas išegzami- 
nuos jūsų akis su vėliausiais ęptiškais aparatais.

Jeigu jums akiniai nebus gerai pritaikinti, Budrikas 
gvarantuoja grąžinti jums fpinigus.

BUDRIK
JEWELRY & OPTICAi CO.

■URŠULĖ tRUDIS 
po tėvais Balčiūnaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu f 
^spalio 28 dieną, 10:10 valandą ' 
vakare 1934 m., sulaukus 42 »■ 
metų amžiaus, gimus' Panevė 
žio apskr., Naujamiesčio par. 
Porių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus, 
.Paliko dideliame nuliudime 

. vyrą ^Vincentą, 2 dukteris AL 
phonia ir Bronislavą ir gimi
nes, o Lietuvoj ^brėli, seseri ii 
giminės.

Kūnas .pašarvotas randasi 
Mažeikos (koplyčioj • 8'310 Litu, 
anica Avė.

^Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 31 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios i šv. 'Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už Vėliom 
nės sie|ą, .o iŠ ten bus nulydė
ta Šv. .Kazimiero kapines. ;

Visi a. a. Uršulės Rudis gi
minės, draugai -ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da* 
Jyvauti laidotuvėse ,ir suteikti 
jai-paskutini patarnavimą ir gb 
sisveikinima.* / '

Nuliude .liekame, 
Vyras, (Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4466 S. Wellg St. Boulevard 5149

GROSERNES
GROCERIES

UNITED FOOD STORES 
. 238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia.’ 
J. C. Andrews vedėjas.

INGALIOJIMAI
-I’OVVER OF ATTORNEY i
Ingaliojimus aprūpinti žeme ir ffl 

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Ganai 85001739 S. Halsted St

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

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
<$125 Rieš. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.
................ ..................—..... B. ........i. ■■■■■>■■■■ , ..................

.LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 įmokė
ti, į 20 mėnesių išmoki. 3 kamb. 
■rakandai $57.50; nauji parlor setai 
^22.50, karpetai $9.75. Atdara va
karais. 253 W. 63 St

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

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

Tel. Wabash 2280. ✓ Chicago.

VYRŲ RŪBAI
MENS FURNISHINGS

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

ŽAISLŲ OLSELlS
NOTIONS WHOLESALE

UNITED NOTION SUPPLY Co. mo
kyklų reikm. 1415 S.Halsted, Can.3659

remorse tųgging at his heart?... 
Birdie knows...

A new melodramtic setting — 
Place: The eozy, comfortable Wiozus 
home. Participants: Filoma and... 
Mr. Icognito. Time: Lašt Friday, 

■8 P. M. to... Topic: — losson in 
Physics — Developments and 
Results: ...This point. Filoma herself 
is better able to elųcidate...

Enrekat A t lašt the derk 
insidious clouds of the Unknown 
ha ve been dispersed! It has been 
made known that our enchanting 
debutante has decided to follow the 
diamond-studded path te Romance!! 
This «xpains to us quite clearly the 
eccenbricity of her previous beha- 
\vioru. Ali is understood, Jforgiven. 
and... forgotten (?)... Bon Voyage, 
O thou «lusive Princese! Long may 
h ap pi n ne ss šhine upon thee and thy 
chosen one!

It may be to the interest of many 
indlviduals to know of the where- 
abounts of our illustrous and refined 
colleague — bunni sovetski — From 
a very authentic source I am able to 
State, that at present he is accupied 
with the šame pastime, in the very 
šame place which yours truly 
frequented just three months ago! 
Tor ‘ *
to....

BrightonTarke nedėlioj buvo 
didelis mitingas, kur adv. ?Kal 
pirmsėdžiavo ir barėsi su repub- 
likonais.

ABERDEEUT OUTLET CO.
Perkam ir parduodam. 4 kamb. 
$89.50, $5 i mokėt, 20 mėn. išmokė
jimui. Sampelai. 1106-08 W. 63 St.

Wentworth 5784

Cotirier

ALEKSANDRA KOSKI 
po pirmu vyru Mykolaitienė 
.Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 29 dien:į, 7:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 32 me- Į
tų amžiaus, >

Paliko didėliame nuliudime vy- ? 
ra Louis Koskį, 3,sunas Jąseph ' 
Edward ir Richard, motinėle 
Marijoną, tėvą Antaną Ališaus
kus, broli Antaną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2506 W. 45 St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni, lapkričio 1 diena, 8 vai. t 
ryto Iš -namų i šv. Kryžiaus ■ 
parapijos bažnyčią, kurioje at- ’ 
sibus gedulingos pamaldos uj 
vėlioilės siėlą, o iš ten bus nu- i 
lydėta 4 šv. Kazimiero ka- , 
pines.

Visi a.>a. Aleksandros Kos- ' 
kienės giminės, draugai ir pa- ; 
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini spatama- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliudb liekame,
‘Vyras, Sūnūs, Tėvai, 
rBrols ii Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- I 
korius J. F. Eudeikis, Telefo- r

I

3343 SOUTH HALSTED ST.
J

t The stimulant and simultaneously 
nu* uivv(iiavuiy) o depressor, of 
man’s noble and esthetic hopes, and
Alvvays Women. 
of... Calm.., TPRadio.Programai nedSldieniais 1:00—2’.00 ,po piet

DEL {RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

HamiltonCasketCo., 
Ine. ( 

4235-59 S. WesternBlvd. 
. CHICAGO, !ILL.

Tel. iafavette ;2565-6-7-8

A more turbulent session than 
that of lašt Tuesday, few of us have 
vvitnessed, I am sure. That of 
course is a favorable sign. It indi- 
cates an active interest i n the func- 
tions, of the organization. Which, 
we contąnd, (likewise does Plato) is 
of thejparamount importanee. Discus- 
sions varied from amendinents to the

p A'RdTKT'RTTf'C! Ir A KMJS UI1 lu3

constitution and the advisability of 
disbursmg various refreshments.....
And speaking of refreshments.....
There will be galorcl With a Capital 
R!...  At the masųuerade balLdance
to be held Nov. 24 at the Maryland.

The following individuals have 
been eleeted to various committees 
which are to handle our future 
affairs: Stella Wodman, Bruno Bruk- 
nis, Tom Valenthte, Al Želhis, Julia 
Zogas, Birute Xremianis. Plenty of 
ivofk ahead....

Our next session will include a 
dissertation on Lithuanian youth ,in 
Lithuania, by Mr. Aleliunas, who 
has just completed a four year 
study in Lithuania.

Women. That profound and ever- 
lasting influence on a man’s life, 
:(or alternately) o

attainments. Everywhere one turn.,. 
Always Women. And always lack 
of... Calm.., .Peace.., Tranąuility,,, 
Further in reference to. W.omen:

Why should Vyto Beliajus feel

yours
further impormation refer 

‘ Tonuks.



Skridimo Rėmėjai Džiau 
giasi Lituanica II

Leit. Vaitkus demonstravo lėktuvą šešta 
dieni ir sekmadienį; atskrido i Chicago 

darydamas bandymus

M li
kit; 
lėk-

Aštrus vėjas žnaibo jų vei
dus ir šaltis juos purtė, bat 
kelių šimtų lietuvių būrys sek
madienį džiūgavo ir su pasi
gerėjimu žiurėjo į ‘ L1TUANI- 
CĄ II”.

Jie atsilankė į Chicagos 
nicipalį aerodromą, kur 
1'eiiksas Vaitkus atlėkė su 
tuvu. Jis atskrido penktadie 
nį vakare, padarydamas 160 
mylių kelionę į Chicago į 50 mi
nučių. Aerodrome išbuvo dvi 
dienas, šeštadienį ir sekmadie
ni. Per tas dvi dienas lėktuvo 
apžiūrėti atsilankė didelis skai
čius skridimo entuziastų ir au
kotojų ir ne-aukotojų. Nors 
drebėjo nuo šalčio, atsilankiu
sieji smalssiai studijavo lėktu
vą. Žiūrinėjo į motorą, čiu
pinėjo naujįjj propelerį, žiūri
nėjo į “LITUANICOS” vidų, 
kur jie matė labai daug “dzie- 
gorių”.

Leit. Vaitkus džiaugiasi
Bet 

motoras ir propeleris jiems pa
liko tik nesuprantamų šriubų, 
gvintų ir vamzdžių kombinaci
jomis iki Įeit. Vaitkus neišaiški
no kas kiekvienas daiktas yra.

Aiškino jis susirinkusiems 
kaip veikia naujasis motoras. 
Kaip didžiai jis patenkintas ir 
kaip džiaugiasi naujuoju 
peleriu, etc.

Lėktuvas dabartiniu 
yra aprūpintas su visais

įrengimais, kuriuos 
supirko. Svarbiau- 
dalys, dėl kurių aš 
džiaugiuosi, kalbėjo

visi instrumentai, ir

pro-

laiku
nau-

jaisiais 
ALTASS 
sies trys 
ypatingai

22 METŲ

Išpardavimas!
ant rakandų, skalbiamų mašinų, Parlor Se

tų ir dulkių valytojų.
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS GRAŽIĄ 

DIDELĖS VERTĖS DOVANĄ

HOOVER

•Prerioas modele 
reoonetructed at 
tbe Hoover factory 

Dabar jus galite gauti geriausiai padirbtą ir tobuliausią 
valytoją bargeno kainomis. “Hoover Specials” yra at
sargiai rekonstruktuoti dirbtuvėje per kompanijos ex- 
pertus. Naujas diržas, šniūras ir maišelis, taipgi “ball- 
bearing” naujas brušius. Gvarantuoti vienam pilnam 
metui. ' ,

22 Metų Kombinacinis Pasiūlymas
Model 541 Hoover Special (bright finish), 
su penkiais dusting tools, QR

reguliariai $37.45,...........  vfcsvv
i ■

Lengvais Išmokėjimais.

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

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St

Telefonai: Boulevard 4705—8167
Chicago

Radio programai nedčldieniais 1:00—2:00 po pietų

gazolino
Motoras yra

Propeleris turi

Įeit. Vaitkuj ,yra naujasis mo
toras, propeleris ir radio-kom- 
pasas.

Tas motoras, sukombinuotas 
su specialiu propeleriu žymiai 
pagreitino lėktuvą ir tuo pa
čiu laiku numažino 
sunaudojimą.
“supercharges” ir išvysto 620 
arklių jėgos.
specialį aparatą, kurį kontro
liuojant si.' aliejumi, galima ge
ležčių poziciją mainyti, kad jos 
griebtų arba mažiau, arba dau
giau oro . Su propeleriu gali
ma daug greičiau 
greičiau nusileisti, 
leitenantas Vaitkus ir sekma
dienį du kartu demonstravo 
pakilimus ir nusileidimus.

pakilti ir 
pareiškė

Lėktuvas stebėtinai veikia
Su senuoju motoru lėktuvui 

reikėdavo įsibėgti iki 1,000 pė
dų, kad pakilti. Su nauju mo
toru ir specialiu propeleriu 
Įeit. Vaitkus sekmadienį paki
lo įsibėgėjęs tik apie 200 pėdų. 
Neužtenka ir to. Pakilęs nuo 
žemės lėktuvas lyg zirikis šok
te pašoko į orą kelius šimtus 
pėdų ir beveik stačias 
kilo. Su nusileidimais 
panašiai.

Lėktuvas, lyg vietoje 
dainas pamažu slinko žemyn 
iki lengvai it plunksna nutupė 
į airportą.

Didžiai džiūgavo atsilankiu
sieji pamatę lėktuvą taip grp? 
žiai operuojant, bet nevien jie 
džiaugėsi. Su* užsidegimu pa
sakojo Įeit. Vaitkus susirinku 
šiam buriui skridimo entuzias-

toliau 
irgi

stovė-

Model 105 

CASH PRICE
VARTOTŲ

RADIO

tų, kaip tie nauji patobulini* 
mai užtikrina skridimo pasise 
kimą ir kaip jis yra dėkingas 
Lietuvių Visuomenei už ^sutei
kimą jam tokio tobulaus lėktų*- 
vo. '

“Ot, tai jis kaip paukštis iv 
nutupė į ‘erportą* su “Litu- 
anica”, pasakojo džiaugsmo 
pagriebtas vienas vyriškis. 
“Kad tik jis taip nutūptų Kau
ne. ‘A-bečiu’, kad jis taip pa
darys. Nori ‘belyti’?” Jis 
‘belo’ negalėjo padaryti, nes 
priešingai manančių nebuvo.

šis leitenanto Vaitkaus vizi
tas Chicagai ir skridimo rėmė
jams atnaujino visu smarku
mu entuziazmą, kuris buvo 
truputį atslūgęs per paskuti
niu du mėnesiu.

Ir tas entuziazmas nuolat 
kilo, kai visi užrietę, galvas 
žiurėjo į padangę ir sekė aki
mis tolumoj pranykstančią 
“LITUANICĄ II”, kuri apie 3 
vai. po pietų išvyko naiiio. 1

Vaitkus darė bandymus
Leit. Vaitkus atskrido į Clp- 

ago darydamas bandymus su 
lėktuvu, ir, paklaustas, pareiš
kė, kad jis yra kuo pilniau
siai patenkintas jo veikimu.

Lėktuvas trumpą laiką at
gal gavo naujus laisnius ir 
naujį registracijos numerį “NR. 
926 Y”, kuris lėktuvą' ap- 
rubežiuoja eksperimentiniams 
skraidimams ir kelionei per 
A llAntiką.

Tarp atsilankiusių airporte 
buvo ALTASS valdybos na 
riai, konsulas A. Kalvaitis ir 
p. Kalvaitienė, eilė lietuvių la
kūnų, ALTASS darbuotojai, 
Dariaus ir Girėno kuopos le
gionieriai, aukotojai ir daug 
suinteresuotųjų.

Dariaus ir Girėno posto 
prižiūrėjo tvarką.

na-
riai

Pluoštas Žinių
Taigi, ir vėl sulaukus gra

žaus rudens sezono, kiekvie
nas Chiagietis stato sau klau
simą ką veikia Birutė?

Per pereitus 27 metus Biru
tė davė daug mums įdomybių. 
Tai yra draugija, kuri turi nu
pintą gražų gėlių vainiką, ir, 
pradedant savo 28to sezoną, 
žada vėl palinksminti su mu
zikos puota, kuria mes ne
kart jau gėrėjomės.

Amerikos publika turi savo 
kultūriškas įstaigas, kurias 
lanko su pasigerėjimu. Mes- 
gi, turim Birutę, į kurios pa
rengimus atsilankę, žinom, 
kad nebūsim išnaudoti, nes 
jokių vulgariškų ir pasipikti
nančių plepėjimų ten neišgir- 
sim. čia yra musų kultūros 
darželis, kur yra malonų gė
rėtis Atuo, kas estradoj yra 
mums teikiama.

BARGENAI
Garantupti geriausiam Ą-l. stovy 

arba grąžinsime pinigus.
5, 6, 7, 8 ir 9 tūbų

jtT ' ‘ iL C. A. VICTOR
SPARTONU CROSLEY lu Mff 1 Ii majestic IIII ir . kiti.
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NAUJIENOS, Chicago, III

... Nauja Valdyba t
Atsilankius į, Biriitės pamo

kas, “Sandaros”' svetainėj, p'. 
J. Byanskas po trumpų panto* 
kų paskelbė, kad dabar bus 
renkama nauja valdyba. Kaip 
gražiai ir tvarkingai tie biru- 
Iiečiai moka orientuotis laike 
rinkimų- P-a Nora Gugis? 
uoji Birutes rėmėja, tarė ke
letą žodžių į jaunimą, primin- 
dąma, kad tai yra garbė dar
buotis tokioje dailės draugijo
je, kaip Birute, kuri lošia svar
bią rolę tarp Chicagos lietuvių. 
Po jos malonių žodžių prasi
dėjo rjnkimai. Pirmininku iš
rinktai Antanas Stelmokas 
vie-pirminin'ku . V. Balanda. 
Abudu dar lanko universitetą 
ir gabus, energijos pilni jau
nuoliai, sekr. jauna panele 
Aldona Gulbhiaitė, produktas 
iš Jaunosios birutės. P-lė Al
dona yra dukrelė žinomos 
dramoje ponios Gulbinienės. 
Iš jos Birutė gaji drąsiai tikė
tis geros sekretorės.

Iždininku birutiečiai išrinko 
vienbalsiai tą patį, Dr. Kliau
gą, kuris yra tikras Birutės 
vaidyla, būdamas valdyboje 
per kelioliką metų. Knygiuilf 
išrinktas p. Al. Zaunius ir ko
respondentas E. Bluožis.

Rengimų Komisijon įeina 
p-lės Vanda Misevičiutė ir M. 
Langių te. Muzikos komisijon 
žinoma Nora Gugis, Ona Biė- 
žis su vedėjų p. J. Byansku 
priešakyje. Taigi šis gražus 
būrys energingų Birutiečių 
bus prie vairo, kurio “Birutė” 
buvo" vedama per pereitus 27 
metus. Gero pasisekimo jums, 
birutiečiai, o mes lauksime jū
sų parengimų.

Ten Buvęs.

BIRUTE
Ho-Hum, ęr-I, mean Hi-ho 

everybody. Tliįs is your new- 1 
ly eonvieted Columnist making 
his mark. ,I v| j>pe everybody ; 
feels as enthus aktic as I do.

Birutė is starting her season 
off with a BAįjG 1 The newly 
eleeted officers pro ve it defi- 
nitely. We had gulte a crowd 
to see that capable and willing 
people we?e ^eleeted.

Tony Stelmok was the 
people’s choice for president 
(I wonder if he didn’t hand 
out cigars before the mėet- 
ing). Johnny Balanda was 
shelvęd by being eleeted vice- 
president. Aldona Gulbin and 
Vannie were so popular, we 
had to vote twice before Al
dona was eledted. (You’r'e 
lucky Vannie—you vyon’t get 
writers-cramp). We all know 
our millions wil| be with Dr. 
Kliauga as our treasurer. And 
Eva—, who doesn’t know her. 
If you don’t, you soon will.

Here’s a tip to those who 
don’t belong to. Birutė. When 
you come to join our organiza- 
tion, Eva will greet you with 
a big smile, officially welcome 
you and—who knows,—Maybe 
she’ll give you her phone num- 
ber. She was eleeted Sergeant 
at arms.

A sočiai committee also was 
appointed: lašt season’s ex- 
tremely successful and popular 
president John Sharelis, the 
charming Mariau and that tall, 
handsome Steve Dering.- A) 
Zelnis that well-known bass 
was stuck with the job Steve 
had lašt year—that of caring 
for the music. Librarian, I 
think, we call it. And they 
pinned the position of corres- 
pondent on me. Nobody could 
think of any more officers so 
you jnembers who didn’t get 
eleeted for sornething orothet 
will have to wait till next sea
son.

Now that we 'hąve a govern- 
ment, all we need is some 
people to govern. Of chorus! 
What I mean is ;—all of you 
old members edme -around to 
practice and drag ąlong |Some 
new members. Young '“fellas” 
an4 ‘‘gftlą0 who. are not bužty

Thursday evenihgs come down 
and enjoy yourselves. It’s all 
free, no red tapė, yocrr money 
baek if you’re not satisfied 
You can catch me at rehearsa.l 
next ThUrsday.—The Chief.

tentas graborius J 
Latas užsimušė

Taisydamas savo namų stogą 
nukrito nuo kopėčių ant ša
ligatvio

^Spalių 29 d., 26 metų am
žiaus graborius Jonas Latas 
taisydamas stogą savo namų, 
adresu 5800 So. Winchester 
Avė., nukrito nuo kopėčių ant 
šaligatvio ir užsimušė.

Jonas Latas gyvendamas 
Chicagoj lankė mokyklas ir 
prieš 5-kis metus gavo grabo- 
riaus laisnį. Per 2 metus nuo
latiniai dirbo pas J. J. Bagdo
ną.

Laidotuvės .įvyks lapkričio 3 
d., kuriose dalyvaus daug Chi
cagos graborių.—Frank Bulaw.

Am. Liet. Daktarų 
Draugija duos pa
skaitas per radio
Po vasaros vakacijų A.L.D. 

Draugija vėl pradės duoti pei 
radio trumpas paskaitas ir pa
tarimus iš sveikatos srities,— 
Peoples Rakandų. Išdirbystės 
Kompanijos duodamuose radio 
programuose.

Pirma paskaita įvyks šian
dien ir ją patieks Dr. S. Bie- 
žis. Paskaitose dalyvaus mi
nėtos draugijos nariai, gydy
tojai ir dentistai.

Yra aišku, kad šis žygis dėl 
lietuvių yra labai pageidauja
mas ir įvertinamas. Kaip Dak
tarų Draugija, taip ir leidėjai 
šių programų, užsitarnauja 

pagarbos ir
šių programų, 
nuo visuomenės 
padėkos

Moterys-pilietes bus 
mokinamos balotus 

pildyti
Visas kviečia į Moterų Piliečių 

Lygos susirinkimų

Moterys yra kviečiamos atsi 
lankyti į mėnesinį susirinkimą 
Moterų Piliečių Lygos seredoj, 
spalių 31 d., Fellowship House, 
831 W. 33rd IPlace, 8 v. v.

šiame -susirinkime bus aiški
nama kaip reikia balotus sužy
mėti teisingai, kad nepadarius 
klaidos, nes kitaip jūsų balsas 
nueis be naudos.

Taipgi šiame . susirinkime 
bus atstovė iš vaikų teismabu- 
čio, Juvenile House, kuri aiš
kins apie mergaičių padėtį ir 
jų užlaikymą, šioj įstaigoj ir 
abelną tos įstaigos darbą. Skait
lingai dalyvautam, pasirodytam, 
kad mums įdomu kaip vaikai 
yra užlaikomi valdžios įstaigo
se.

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

šis Bankas i siūlo toki va- 
. tarnavimą per savo Biz- x.

nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHAHGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

< Halsted St.

Antradienis, spal. 30, 1934
Moteriškės kviečiamos atsi

lankyti į susirinkimą ir prisi
rašyti prie lygos. Mokestis 
centų j mėnesį. —Z-nė.

10

T-""1" - 1 ------------------------------------------------------

Valerija ir Juozas PuČkoriai, 
pas kuriuos P. Daugėla buvo 
apsistojęs sekmadienį, spalių’ 21 
d., savo namuose buvo paren
gę vakarienę svečio išleistu
vėms. —N.

Po penkių metų Pet 
ras Daugėla aplan

kė Roselandą
Gyvena Ratine; buvo rooelan- 
diečių mylimas teatrų lošėjas

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

— Racinietis 
viešėjo Rose- 

buvęs roselan- 
teatrų lošėjas,

ROSELAND. 
Petras Daugėla 
landė. Jis yra 
diečių mylimas
per daugelį metų dirbęs Lietu
vių Scenos Mylėtojų ratelyje. 
Apie 5 metus atgal jis apleido 
Roselandą ir apsigyveno Ratine, 
Wis„ kur sakos, kad gal ir vi
suomet gyvens.

Pp. Pučkoriai surengė vaišes
P. Daugėla buvo atvažiavęs 

į Chicago pažiūrėti Pasaulinės 
Parodos ir aplankyti savo se
nus pažįstamus, su kuriais jam 
teko daug veikti ir kurių, sa
kė, buvo išsiilgęs.

PRANEŠIMAI
Prakalbos, rengiamos Lietuvių So

cialistų Sąjungos Chicagos Centra
is kuopos, atsibus lapkričio-Nov. 1 
dieną, Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj, 3133 S. Halsted St., Chi- 
ga, III. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės Dr. A. Montvidas ir kiti lie
tuviškai, taip jau bus anglas kalbė
tojas nuo Socialistų Partijos. Tiks
las: supažindint publiką su socialis
tu platformą ir svarba balsavimo 
ateinančiuose rinkimuose, kurie atsi
bus lapkričio 6 d. dieną. įžanga 
veltui, visi yra kviečiami atsilankyti.

*“ Komitetas.

pa-

Nekentekit Daugiau
. NUO

RHEUMATIZMO — SKAUDANČIŲ 
SĄNARIŲ — RAUMENŲ IR 

KRUTINĖS ŠALČIŲ
Truputis SALEM'S VELVET RUB greit . 
g-ydys skaudžias vietas, užmufi skausmą, 
atleis Atyvnumą raumenyse Ir sąnariuose. 
Np žiūrint ką nevartojote be pasekmių, pa
mėginkite dabar SALEM’S VELVET RUB. 
Parduodamas^ bit garantija gražinti pin gus. 
Duoda pagelbą nuo Rheumatismo. Neunt s. 
Lumbago, ir PraftiSoldimo. Tūkstančiai Jį 
ifimflgno ir yra linksmus, mes galime tai 
(rodyti Jų liudijimais. Nusipirkite pas sa
vo vaistinių)*)} arba> prisluskite 65c. fitarn- 
ponds arba nioney orderiu ir mes prisiusime 
Jums. Berdu Laboratories. 3000 North 
Laramie Avė., Chicago, III. Dept. 107.

Salėms VELVET
bliW*R>įlH.i..iii.l»l.i

8402

Crane Coal Co.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

RE AL
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAPAYEETE 1083

2608 West 47th St..

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil* 
dantį Musterole. Musterole nerti 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges, 
vaistininkai užlaiko.

Visi

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

SV. VITO ŠOKĮ?
Pagalios padarytas stebuklingas 

■^radimas dėl nervų ligų. Parsiduo
da tiktai pastiktai pas

STUCHLIK DRUG CO.
6243 W. Cermak Road, 

Benvyn, III.

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikom įvairių aprėdalu. ty
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Žemos kainos ir mandagus 
patarnavimas.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division SL 

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

Furniture & Fixtures
i Rakandai-Įtaisai

GERU RAKANDŲ ir kauru bar- 
genai laike musų didelį© $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar. 6626 S. Halsted St.

BUČERNES ir grosemčs krautu
vės fikčeriai parsiduoda, už barge- 
na. paaukauju iš priežasties mirties. 
2800 W. 69 St, Prospect 8260. _

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

OLD FORT DEARBORN WINE
& LIQUOR CO.. Ine. 

4250 Archer Avė., 
Chicago

PARDAVĖJAI
Geriausia proga padaryti pinigų. Se
zonas pilnoj eigoj. Nuolatinis 38% 
komisas ir alga. Priimti orderius 
dėl valvmo ir dažymo. Proga prie 
išvežiosimo darbo.

MICHIGAN CLEANERS 
1339 W. 63rd St. 
1658 W. 47th St.

REIKIA patvnisiu skuduru beile- 
rių ant elektriškų presu. J. Chapman 
& Sons 2531 W. 18 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

MERGINA prie abelno namu dar
bo. nuosavas kambarys, maža šeima. 
706 South Kostner Avė. Van Buren 
2154.

PATYRUS kautu ir dresių parda
vėja, gera mokestis. Maurice Cloak 
Co.. 4726 So. Ashland Avė.

MERGINA ar moteris. teisinga 
prie lengvo namų darbo $4.00 į sa
vaite, eiti namo vakarais, Mrs. 
Brown, 1553 So. Ridgeway Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARGAIN, pardavimui Ice Cream 
parlor, visi Įtaisymai.

4258 South Maplewood Avė.

DELICATESSEN STORAS grei
tam pardavimui arba mainysiu į au
tomobili. geram stovy.

6745 So. Ratine Avė.

TAVERN pardavimui, vieta gerai 
išdirbta per daug metų. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

3830 So. Honore St.

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

12300 Emerald Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

BRIGHTON PARK 
t Specialis Bergenas 

namas.2 aukščio mūrinis namas. 2-4 
kamb. flatai, 2 karu garadžius. Ne
atbūtinai

Savininkas
2608

turi būti 
$3650.00

47 St. ,

parduotas

W.




