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MONTRĘAL, Que., s. 80. — 
Didelės sniego pusnys vietomis 
8 pėdų gilumo, užpustė kelius 
Temiscouata paviete.

ir 
ke 
Aš

CLEVELAND, O., s. 30. — 
Socialistų partija pasiūlė savo 
pagelbą organizuotiems darbi
ninkams jų kovoje su A & P 
grosemių čenštoriais.

pasibeldžiau sekamas 
Ten vyras, žmona, jų 

duktė ir žentas liko iš-

CHICAGO—Chicagos

Ho- 
Betts, 62 m., elektros 

fabrikantas, savo

Madrido 
nu- 
ru-

CHICAGO.—Chįcagietis Allen 
ir Guth iš Elgino prisipažino 
nuo pavasario pavogę 9,000 viš
tų Kane ir Du Page pavietu©-: 
se.Chicagai ir apielinkei federa* 

lio oro biuras šiai dienai prana- 
iauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Saule teka 6:20, leidžiasi 4:-

Susirinko Anglijos parlamentas

Po

ANN ARBOR, Mich., s. 30. 
125 nariai University ligoni
nės štabo nepavojingai Užsi
nuodijo maistu.
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DAR 29 APKALTINTI DEL 
BUŠŲ DARBININKŲ 

(STREIKO

Prieš kiek laiko Pacifiko šiaurvakarių pakrašty praėjusi 
audra Oregono ir Washingtono valstijose pridarė didelių nuo
stolių. ’Puget Sound pakraščiuose ji sudaužė daugelį žvejų val
čių ir suardė namelių. 
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Kaip Legionieriai ir Maurai Mal 
šiuo Ispanijos Sukilimą

Legionieriai Asturias provincijoje žudė 
vyriškius be jokios atodairos ir plėšė na
mus. Pačių nukentėjusių pasakojimai

Socialistų partija 
siūlo pagelbą čenšto- 

rių darbininkams

Spėja Maloy buvęs 
išvogtas

■* , I ,

Šiandie užsibaigia 
pasaulinė, paroda

Francija reikalauja 
daugiau pinigų ka

riniam pasiruošimui
■PARYŽIUS, s. 30. — 

gi padėtis Europoj yra. 
pavojinga, tai pereitais metais 
caro ministerijos paruoštas ka
ro biudžetas 1935 m. darosi 
neužtektinas ir valdžia parei
kalavo paskirti daugiau pinigų 
kariniam pasiruošimui. Norima 
padidinti ne tik amunicijos iš
teklius ir paskubinti armijos 
mechanizaciją, bet kartu padi
dinti ir pačią armiją.

Revizija Šilutės apskr. valdyboj
KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš

to direktorijos įsakymu, dabar 
daroma Šilutės apskr. valdy
boje revizija. Kol kas revizija 
dar nebaigta, bet jau" yra pa
aiškėję kai kurie netaisyklingi 
valdybos darbai, pav., apskr. 
valdyba-, be teisėtų pagrindų yra 
įsiskolinusi iki 800,000 litų, p 
pati lengvu budu skolinusi pi
nigus savo valdininkams net po 
20,000 litų be nuošimčių.
Lentpiuvės gaus 30,000 kiet. 

sovietiško miško
Klaipėdos laikraščiai prane

ša, kad Klaipėdos 'krašto gu
bernatoriaus pastangomis sėk
mingai pasibaigi? derybos su 
rusų prekybos atstovybe. Klai
pėdos lentpiuvės gaus 
kiemt. miško apdirbti.
“Lietūkis” eksportavo 

tonų javų
“Lietūkis” išsiuntė j užsie

nius 1,400 tonų rugių. 1,200 
tonų pasiųsta į Estiją, o 200 
tonų—į Belgiją. Dalis rugių su
pirkta Klaipėdos krašte.
Atlei|stas Klaipėdos kalėjimo 

viršininkas
Krašto direktorija pavedė 

muitinės valdininkui, Adomui 
Brakui laikinai eiti Klaipėdos 
kąlėjimo > viršininko pareigas.

J. Naujalio minėjimas 
universitete

Bando sutaikinti 
streiką A & P 

sankrovose
MADRIDAS, spalio 30.—štai 

Ispanijos reporterio, kuris ne
priklauso kairiems ir kuris bu
vo pasiųstas ištirti padėtį As
turias • provincijoje, praneši
mas apie tai ką jie matė Ovie- 
do mieste:

“Traukinys iš Madrido po 
labai varginančios kelionės su
lopytais keliais, labai pavėlavęs 
atvyko į Gijon.

“Dabar aš turėjau laiko pa
matyti kas ten dėjosi. Kiek
vienas man sakė:

“ ‘Eik Svetimšalių Legiono 
ir Maurų keliais*. Tą aš pada
riau ir štai pasėkos pirmos die
nos darbo ,kai aš pilnas pasi- 
biaurėjimo sugryžau į Gijon, 
kad pasiliuosuotį įjuo baiseny
bių Oviedo, jo grittvėsiį, pū
vančių kimų,' pelhagodžių vieš
bučių savininkų ir kariuome
nės žvalgų, kurie labai apsun
kina darbą ir dėl kurių nega
lima būti naktimis gatvėje.

“Oviedo yra mano gimtinė, 
įrodymas, kad ten darbas nėra 
be pavojaus, yra mano drau
gas Luis de Širvai,
laikraštininkas, kuris liko 
šautas Legiono karininko, 
so Dimitri Ivanov.

“Svetimšalių Legionas 
Maurai yra čia. Jie atėjo 
liu į Villafria priemiestį,
einu į ten peščias, apsižvalgęs, 
kad nebūčiau sekamas.' Aš su
randu eilę bakūžėlių palei ke
lią. Aš pasibeldžiau į pirmas 
duris. Jas atidaro moteris ge^ 
duluose.

“Ji yra Elvira Alvarez Mar- 
tinez, našlė Roman Garcia, 40 
m. ‘Spalio 13 d., sako Elvira, 
į Villafria atėjo “Tercio”, t. y. 
Svetmišalių Legionas ir Mau
rai ir sistematiškai ėmė briau- 
tis į kiekvienus namus.

“ ‘Jie rado mano vyrą ir pen
kis kitus žmones, pasislėpu
sius šiaudų kūgyje. Juos iš ten 
išvarė ir sušaudė prie fonta
no, kur jų lavonai išgulėjo per 
penkias dienas. Nė mano vy
ras, ne kiti penki neturėjo ma
žiausio* peiliuko. Jie buvo pasi
slėpę šiauduose, kad jiems ne
reikėtų stotį j sukilėlių eiles?

“Elvira pasiliko su dviem 
vaikais. •

Sekamoj bakūžėj užtikau ki
tą tragediją. Suvargusi 50 m. 
amžiaus moteris, pasilikusi su 
dviem anūkais pasakoja man:

“ ‘Jie jsibriovė j čia ir nie
ko nerado. Mano vyras, mano
mmįmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm

du sunai ir giminaitis buvo pa- 
sislėpę tvarte, kad jiems nerei
kėtų dėtis prie sukilėlių.

“ ‘Maurai įėjo į namą, ku
riame buvo vienos moterys ir 
užrakino duris. Vienas vyrų, 
prisibijodamas dėl musų liki
mo, išlindo iš tvarto ir ėjo pa
žiūrėti kas dedasi. Jie nušovė 
jį. Paskui nuėjo į tvartą ir 
prie mano akių nušovė visus 
kitus. Maurai pasiėmė viską 
ką mes turėjome, net ir kiau
lę, kurią penėjome pardavimui’.

Name prie fontano gyvena 
moteris su daugeliu vaikų. Pas 
ją vyrų nebuvo. Maurai pasi
ėmė vaikų drabužius, net ir pa
klodes.

“Sekamajrte name gatveka- 
rio konduktorius, jo žmona ir 
jų keturi vaikai liko nušauti. 
Dvi kitos mergaitės pabėgo.

“Aš 
duris, 
sunai, 
žudyti.

žmonės Villafrijoj nesikalba 
gatvėse. Per langą dvi senos 
moterys parodė:

“ ‘Ten gulėja didelės krūvos 
lavonų per kelias dienas. Mau
rams darant kratas, vyras su 
4 metų vaiku rankose išbėgo 
iš namo. Maurai šovė. Jis pa
sislėpė tarp lavonų. Maurai at
ėjo ir jį nušovė.’

“Aš nežinau kas atsitiko su 
vaiku.

“Maurai buvo po komanda 
ispano kapitono. Kitaip ir ne
galėjo būti. J

“Taip yisoj šioj baisenybių 
gatvėj. Iš 10 namų 600 pėdų 
tarpe aš neradau nė vieno na
mo, kur nebūtų palikę žymės 
Šie plėšikai.' Maurai yra su- 
verbuoti kovoti savo viengen
čius, o Svetimšalių Legioną su
daro visų tautų atmatos. Le
giono reguliacijos, kaip žinoma, 
uždraudžia legionieriams apsi
stoti mieste, -—dėl visiems ži
nomų priežasčių.

“Trijuose namuose aš nieko 
neradau. Jų gyventojai arba 
išžudyti, arba pabėgo į kalnus. 
35 vyrai, moterys ir vaikai žu
vo tik šioj vienoj gatvėj, per 
kurią perėjo legionieriai. Nie
kas nesako, kad jie buvo su
kilėliai. Sukilėliai nepasiliko 
savo namuose sukilimą pralai
mėjus.

“Ateina verkdama 40 m. mo
teris, kurios sesuo liko nušau-

CHICAGO.—Prieš kiek laiko 
plėšikai buvo užpuolę krutamų- 
jų paveikslų opėratorių unijos 
preidento Thomas E. Maloy 
puikųjį vasarnamį prie Michi- 
gan City ir surišę jo žmoną, 
tarnaitę ir šoferį, atėmė $50,- 
000 pinigais ir $13,000 brang- 
menimis. Pats Maloy buk tuo 
laiku medžiojęs Rąnadoj.

Bet dabar nužiūrėti, 
kad Maloy buvo pastvertas 
žmogvagių ir kad tariamieji 
plėšikai buvo atėję į Maloy na
mus iškolektuoti išpirkimą.

$12,000,000 Illinois 
bedarbių šelpimui
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. CHICAGO.—.Federalinė val
džiai sutiko paskirai virš $12,- 
000,000 šelpimui /Illinois be
darbių lapkričio snėnesįl Buvo 
gi reikalaujama virš $13,000,- 
000. Kartu valdžia įspėjo,, kad 
ji ilgai negalės dalinti tokias 
dideles pašelpas bedarbiams, 
nes ir jos ištekliai baigiasi.

Kubą valdys vieni 
nacionalistai

“ ‘Mano brolis buvo teisin
gas žmogus ir į politiką nesi- 
maišė’, pasakoja ji. ‘Jis buvo 
kedro pirklys ir mes turėjome 
namuose 7,500 pesų užpirki
mams. Maurai pasiėmė visus 
pinigus? ‘

/Ji verkė, bet susivaldžiusi, ji 
Šaltai pareiškė;”

“ ‘Aš už tą eisiu į kalėjimą, 
bet užsirašyk ką aš pasakysiu. 
Jei Asturias bus naujas sukili
mas, aš pati pasiimsiu šautuvą 
ir kovosiu iki paskutinis mau* 
tas bus nugalėtas’.

(Cenzorius išbraukė toli
mesnę dalį žinios, kartu įspė
damas korespondentą būti at
sargiu su tokių žinių siunti
mu).

GHICAGO.—-Šiąnakt didelė
mis iškilmėmis ir vaizdiniais 
fejerverkais 'užsidarys Ghica- 
gos pasaulinė paroda, kuri tę
sėsi du metus ir buvo sureng
ta paminėjimui 100 metų nuo 
Chicagos miesto įsikūrimo.

Tikimasi, kad uždarymo iš
kilmėse dalyvaus didelės žmo
nių minios. ..

WASHINGTON. s. 30. — 
Nacionalė darbo taryba, ban
dydama sutaikinti Atlantic & 
Pacific grandinių sankrovų ne
susipratimas su darbininkais, 
eurie privedė prie uždarymo 
;os kompanijos sankrovų Cle- 
velande, šaukia abiejų pusių 
taikos derybas WashingtoneK 
Abi pusės priėmė tarybos pa
siūlymą ir sutiko dalyvauti tai
gos derybose.

Nupigino pieną far 
menams

apie- 
linkės farmėriai už pieną pra
dedant nuo lapkr, 1 d. gaus pc 
$2 už 100 svarų, arba 25c ma
žiau, negu gaudavo ikišiol. Bet 
nors iarmeriai gaus mažiau, 
pienas Chicagos vartotojams 
nebus nupigintas, tik iš to nU- 
piginimo pasipelnys pieniny- 
.Čios.

HAVANA, s. 30. —Preziden
tas Mendieta reorganizavo savo 
kabinetą, į kurį dabar įeis vien 
tik nacionalistų partijos na
riai, išėmus finansų ministerį 
Despaigne, kuris yra neparti
nis.

NEW 
bart D. 
reikmenų 
apartmente 10-tame augšte iš
lipo per langą, užsikabino už 
karnizo, įspėjo, kad visi pasi
trauktų gatvėje ir iškabojęs 
10 minučių iki visi prasiskirs- 
tė, pasileido ir užsimušė vie
toj. Jo sūnūs irgi nusižudo 
keli metai atgal.

Nubaudė už pavadi 
nimą Hitleriu

- čechoslo- 
vaikijosteisipas < nusprendė, kad 
Hitleris yra koliojiniosi Žodis 
ir Oraschin tarybos narį Kili- 
mes nubaudė $12.50, arba 21 
vai. kalėjimo už pavadinimą 
miesto mero Hitleriu už jo au
tokratišką elgimąsi susirinki
me.

KAUNAS.
didž. salėj buvo suruošta Jono 
Naujalio minėjimas su J. Nau
jalio kurinių koncertu. Pami
nėjimą atidarė universiteto 
rektorius prof. M. Remeris. 
Savo atidarymo kalboj p. rek
torius prašo šviesią velionies 
atmintį pagerbti atsistojimu, 
pasveikina solistus ir chorą. 
Po to St. šimku‘3 laiko paskai
tą apie J. Naujalį kaip kompo
zitorių ir muziką. Jis nurodo, 
kad muzika nėra tik pasilinks
minimams kuriama, bet ji yra 
būtina sąlyga dvasiniam žmo
gaus gyvenimui. Jis nurodo, 
kaip J. Naujalis atsilikusią mu
zikos kultūrą Lietuvoje pasta
tė aukštumoj Vakarų Europos 
muzikos. Velionis atliko Lie
tuvoj Palestrinos rolę. Paskai
tininkas nurodė kaip J. Nau
jalis prieš karą buvo įtraukęs 
į muzikos bei meno darbą visą 
lietuvišką inteligentiją. Auto
riaus stebėjimu, nebuvę Lietu
voj nė vieno min. kabineto, 
kuriame nebūtų buvę prieškari
nių artistų ar dainininkų.

Po paskaitos buvo koncerti
nė J. Naujalio kurinių dalis, ku
rią išpildė p. Jonuškaitė-Zau- 
nienė, p. Mažeika, p. Dvario
nas ir V. Motiekaitis. Solistai 
turėję didelio pasisekimo. Ypač 
didelių aplodismentų sušilau-

Meksikoj užmušti 5 
maištininkai

klausė priešvalstybinei organi
zacijai.
Klaipėdon atvyko naujas vo

kiečių konsulas
Į Klaipėdą atvyko ir perėmė 

pareigas naujas vokiečių gene
ralinis konsulas Klaipėdoj van 
Saucken.

vecko, dideliu pasisekimu" išpil
dė keturis J. Naujalio kuri
nius. Ypač impozantiškai bu
vo išpildyta “Jaunimo giesmė'*.

Privertė grąžinti nuo 
stolius

Apiplėšė banką
CHICAGO. — šeši plėšikai 

vakar užpuolė ir Dillingerio 
šaikos tikslumu apiplėšė Aet
na State Bank, 2375 Lincoln 
Avė., už pusės bloko nuo tos 
vietos, kur liko nušautas Dil- 
lingeris. Plėšikai suguldė 30 
banke buvusių žmonių ir pasi- 
šlavė $18,500.

Plėšikams įęjUs buvo duoti 
policijai keli signalai, bet plė
šikai taip greitai apsidirbo, 
kad kol policija spčjd atvykti 
plėšikai buvo jau pabėgę.

Tai buvęs ekspertų darbas. 
Iš to spėjama, kad plėšimu 
vadovavo Gebrge Nelson, yie- 
nintėlis išlikęs nesuimtas Dil-. 
lingerio šaikos narys, kuris, 
spėjama, slapstosi Chicagoj.

f ........ .

GARSUS AKTORIUS NUSI-’ 
ŽUDĖ
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LOS AbTGĘLĖS^ Cal., s. 30. 
—Garsus aktorius Lou Telle- 
gen, buvęs Vyrąs operos dai
nininkės Geraldine Farrar, pats 
nusižudė susibadydamas žirk
lėmis maudynėje Savo drąugo 
namuose.- Savo laiku jis buvo 
garsus aktorius, bot sulaukęs 
58 m. amžįaUS bUvo visų už
mirktas, praradęs ®av<> turtą ir 
turėjęs gyVėhtl iŠ svetimųjų 
malonės. Be. to jis turėjęsrvė- 
ž|; Tad jis niekam nieko ne
sakęs ir misižudėi

MEXIC0 CITY, s. 30. —Pen
ki pariai maištininkų bandos, 
kuri buvo užpuolusi Tenango 
Del Valle miestelį ir nušovė 
sankrovininką, liko užmušti su
sirėmime su kareiviais, kurie 
maištininkui pasivijo ir juos 
apsupo.

OLEVELAND. O., s. 30., 
Jury ištesino Joseph R. l4utt 
ir Wilbur M. Baldwin, būvu- 
sius viršininkus užsidariusio 
Union Trust Co. banko. Jie 
buvo teisiami už neteisingus 
įrašymus banko knygose, kad 
parodyti geresnį banko stovį, 
negu kad ištikrųjų buvo. Nutč 
yra buvęs republikonų partijos 
centro iždininkas.

LONDONAS, s. 30. 
vasaros atostogų šiandie susi
rinko Anglijos parlamentas 
Jam teks išspręsti daugelį 
svarbių klausimų, taipgi teks 
svarstyti ir suteikimą savy- 
valdos Indijai.

Žydi ir noksta uogos
SIMNAS.-—Esant šiltam oriii 

Simno apylinkėse Kalniškės 
miškuose šiais metais antrą 
kartą pražydo avietės ir žem
uogės. Vietomis randama pra
dedančių nokti aviečių. Taip 
pat daugelyje vietų pražydo 
vyšnios ir kiti vaismedžiai, 
žmonės kalba, kad jeigu toks 
šiltas oras pabus dar ilgiau, 
galimas daiktas, pasidarys 
vasario vaizdas. *

Peraugo

PANEVĖŽYS. —Savo laiku 
Panevėžy kažkoks Benjamino- 
Vičius varė didelę prekybą trą
šomis, bet staiga paskelbė ban
krotą ir “Nemuno”' bendrovei, 
kuri jam kreditavo, padarė di
delių nuostolių. Bankrotas kre
ditoriui pasirodė įtartinas: Ben- 
jaifllnovičiui geruoju nesutin
kant nuostolius padengti, jis 
bifvo suimtas ir patalpintas ka
lėjiman, kur buvęs apie mėnesį 
laiko, sutiko padarytus nuosto
lius padengti ir tada tik buvo 
paleistas, o dabar moka nuo
stolius.

rugiai

ALYTUS.—šiemet, kaip 
nenumatydami šilto rudens 
ūkininkai pasėjo anksti rugius, 
kurie, esant šiltam rudeniui, 
peraugo. Ūkininkai nežino, 
kas daryti, ar laukti kol užšals, 
tada bus galima nuganyti, 
dabar nušienauti.

' P * '' *' . ' - ■ ' ’! t- ' ' '

Dar dėl clearingo su vo 
kiečiais

KAUNAS.— Vokietijos vy
riausybei atsakius į Lietuvos 
pasiūlymą dėl clearingo susi
tarimo, dar patirta, kad, Vo
kietijos vyriausybės manymu, 
clearingui sudaryti kliudanti 
dabar vyraujanti
tarp Vokietijos ir Lietuvos.

CHICAGO.—Grand jury va
kar apkaltino dar 29 žmonės 
neva už smurto aktus sąryšy 
su busų darbininkų streiku. 
Daugelis jų jau ir pirmiau bu
vo apkaltinti

Įkrito ir užduso vie
nuolė

PANEVĖŽYS.—Spalių mėn.
d. Aldonės g. vienulyno vie

nuolė E. KlinkeviČiutė nuėjusi 
iš paplavų duobės išimti ten 
įkritusį mažą paršiuką, per ne
atsargumą pati į tą duobę į- 
ktito. Ilgai pagalbos neprisi- 
šaukusi, toje paplavų duobėje 
užduso 
. . .

CARBONDĄL& III., s. 30.— 
Pereitą naktį pietiniame Illi
nois buvo jaučiamas silpnas 
žemės drebėjimas. Žemės dre
bėjimas buvo jaučiamas ir 
Erie, Pa., apielinkėj

Šį Vakarą ir 
kasSeredą

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

Iš STOTIES

1210 Hloeyclea 
PASIKLAUSYKITE.



Charlė fre

Kruvinasis rubinas

NAUJIENOS, Chicago, III
šoka. Aplink mūs stovėjo gi- ko neifgai: statula sjustojo. tuo

Trečiadienis, spal. 31, 1934

(Tęsinys)
Jis sunkiai alsavo ir padarė 

paskutinę pastangą, norėdamas 
nuimti nuo savo kaklo kabojų- 
stos virvutės sunkų auksini Žie
dą, kuriame buvo išbraižyti 
nian nesuprantami ženklai. Už
movęs man ant piršto, fakyras 
įtarė:

—Ncnųimk jo niekad. Jis...
Jis hebaigė frazės. Stipri 

konvulsija supurtė jo kūną. Jis 
išsitiesė ir mirė.

Tame akimirksny mane pa
gavo baisus pyktis ant kompa
nijom). -

Iš pradžių norėjau jį palikti 
ir grįžti atgal. Tačiau supratau, 
kad vienas žmogus savo jėgo
mis negali prasiskverbti pro 
tropikų mišką. Be to, manyje 
kito tyrinėtojo smalsumas, ir 
aš negalėjau atsisakyti nuo ma
lonumo pažvelgti j požeminę

gaitišĮęų dramblių statulos, 
aųfcsiųpmis iltimis ir b|rangak- 
ihėnių ąkįmis. Ęięk galėjo akys 
Aprėpti, biiyp matyti bęgalirtės 
ŠIi| gjpVbllų ėiles, laikančių są- 
Vo nugaromis išpiaustyto ak- 
jpehs baliustradą, prė buvo 
malonus, bet keistas kvapas, 
nuo kurio man ėmė svaigti gal
va.

Tačiau ne tos bevertės bran
genybės rūpėjo Luidži. Jis pri
silietė mano peties ir parodė į 
salės Vidurį, žvilgterėjau į tą 
pusę ir negalėjau sulaikyti nu
stebimo riksmą.

Visas šventyklos vidurys bu
vo apsuptas apvaliu baseinų, 
kurio vanduo švietė metaliniu 
blizgėsiu. Baseino viduryje, ant 
paaukštinįmp stovėjo auksinė 
Budos stovyla padaryta iš ma
syvinio aukso. Buda turėjo 24 
rankas, o jo krutinę buvo nu
sagstyta briliantais ir žemčiū
gais, kuriems lygių, tur būt, 
pasauly nėra. Vienok, visų di-

šventyklų, apie kurios buvimą džiausiąs ir puįkiahsias reginys, 
iki šiol niekas nežinojo. Ir, pa- ^ai — didžiąųkląs rubinas, spin

dįs Budos kaktoje purpuriniai 
kruvihu atspindžiu.

Luidži drebėjo, lyg drugio 
krečiamas. IŠ jo lupų sklido žo
džiai :

—Kokie turtąi..-. kokios bran
genybės... Mes turtingi.. Bet 
tas rubinas priklauso man! Aš 
norįu jį pąimtį!

Aš taip pat buvau apimtas 
neaprašomo susijaudinimo, prie 
kurio prisidėjo ir baimės jaus
mas. Man rodėsi, kad aromatas 
ore stiprėjo, kad baltoji švie
sa, iš nežinia kur sklindanti, 
keičiasi į tamsiai violetinį at
spalvį ir kad aplink mane jau
kiasi buvimas kaž ko nemato
mo. Nejučiomis aš prisiliečiau 
prie duoto fakyro žiedo, norė
damas įsitikinti ar talismanas 
nepamestos...

Bet Luidži spėjo nubėgti 
baseino. Nemąstydamas, jis 
ko į vandenį, akimirksny 
sįekė stovyklos pagrindą,

galiau — reikia prisipažinti — 
mane persekiojo mintis apie ne
matytus turtus... Pridengęs fa
kyro lavoną žaliomis šakomis, 
nusileidau laiptais žemyn.

Suskaičiau 99 laiptus, kol at
sidūriau ant smėlėtos ditvos. 
Ten, ilgos galerijos gale, pama
čiau Luidžį, kuris fakelo Švie
soje žiūrinėjo planą.

Mes praeidavome viena po 
kitos didėles sales, kurių grin
dys buvo iš marmurinių plytų. 
Prie sienų stovėjo gyvulių sta
tulos, kurios, rodėsi, į mus žiu
rėjo savo ametiso akimis. Smul
kaus plano dėka, kuris buvo 
Luidži rankose, mes be sunku
mų rasdavome visas slaptąsias 
spyruokles, kurios atidarydavo 
požemių kambarių duris ir be 
vafrgo priėjome prie lygios sie
nos, kurios viduryje buvo di
džiulė dramblio galva. Akimirk
sniu Luidži sustojo. Aš paste
bėjau, kad jis pabalo iš susi- 

' jaudinimo. PO to, įsidrąsinęs 
jis priėjo prie sienos ir įš visų 
jėgų smogė durklo rankena 
drambliui tarpuakiu. Galva nu
krypo nuo savo vietos ir už jos 
atsidarė anga, pakankamai di
delė, kad pro ją galėtų praeiti 
žmogus. Luidži prašliaužė tarp 
jo, kaip vėžys. Aš juo pasekiau.

Nespėjome atsidurti kitoje 
sienos pusėje, kai pasigirdo 
sausas trekštelėjimas. Aš atsi
sukau ir, savo išgąsčiui, pama
čiau, kad dramblio galva auto
matiškai sugrįžo savo vietoh. 
Mes buvome atskirti nuo išėji
mo. Luidži, nekreipdamas j šią 
tragišką būklę dėmesio, džiaug
smingai sušuko ir metėsi pif- 
inyh. Nejučiomis aš jiio pdse- 
klau ir sustingau nusistebėji
me ir pasigėrėjime, užmiršęs 
musų būklę.

Mes buvome didelės apvalios

tooinęhhb kai LuĮdži |mVo ligi 
pusiaujo vandenyje.

Aš stovėjau, kaip įk^atas. 
Man nebuvo minties eiti ‘dVau- 
gųį pagalbon, kuris išjut|ipo šį 
femiamą inechanizihį. Suhkus 
aromatas beveik visai aptemdė 
mano sąmonę. Nuo kruvino ru
bino ėjo kruvinas atspipdys, 
kuris, rodėsi, apakino piane. 
Jzumruduose, pakeičiančiuose 
Bpdai akis, blizgėjo žąli atspin
džiai. Briliantinės gyvulių akys 
taįp pat žibėjo, kaip gyvos. 
Mah pasivaideno, kad akmeni
nės baliustrados gale išėjb bal
tos braminų figūros ir tyliai 
žiurėjo į vyksitančią dramą. 
Paskui, maho ausyse, pasigirdo 
dainavimas. z

AŠ iš tikrųjų ėmiau klejoti...
Mane tikrovei! grąžino nuo 

baseino sklindąs riksmas. Tai, 
ką aš pamačiau, savo baisumu 
viršijo bet kokį Įsivaizdavimą...

Vandens paviršiuje pasirodė 
kažin kokie baisus gyvūnai, 
primenantieji krabus ir baisius 
keturkojus juros vorus. Iš visų 
pusių, prie nelaimingojo Luidži 
išsitiesė žnyplės ir lentenos. 
Pęr minptę, visas jo kūnas bu
vo apdengtas bjauriais plėš
riais gyvuliais, kurie draskė jo 
kūną į gabąlps. Iš tos masės 
iki manęs sklido riksmas, pa
lengva pereinąs į dejavimą:

Aš stovėjau,

I pagalbą! iėmmi šaudykit 
j ^ahę, užtoušklt ntaįto! Aš he- 
tūrįjąų jėgą rąpką.
Aš hjįtekąil sąfnoųės...

Kai ąš ątsipe^j^; ąš bu
vau tarp AmuVad^butoš griu
vėsių. Kas mAne pernešt fcer 
miškų tohkumynus, aš pats ne
žinau ir, <tur būt, niekad nesu
žinosiu. prie ftiąnęs gulėjo vie
tinio dydžio maišas' pilnas bran
gių akmenų, p.et tąįferąąno ant 
mano piršto nebuvo...

Nup to l6ikų esū iurtin- 
Bet Jciękyijeh^iė

mis. Ir mįftO turtai Įnanęs ijc-

M*.,.. > 4 M. •••■»
" "J ........ ........' .... .„n... . i ■ ■

Graboriai

Laidotuvės $^5
J. 1 BAGDONAS 

4151 
10734 SMichigąn Avf 

Ęęgublic 3100

MajiO BttUB. I iiijiš
į'yelgj tropikų dangus, kuHa- 
fhe sbindėjo Pietų Kryžius.

Verti K. B. Augustihavlčius.
«... ....M*. ,

4—■ ......................................................r.» ........ .

Garsinkitės Naujienose
■ ■■■■—■, ............................................. .. . ,

LfėtUvės AkttŠ&'Čs
•* »?• - ■ _ _ ■ Ž .... _ ' x . _•         

Mrs. Anelia K. Jarusz

U. W rat <ML ' '

Nuo Returnatiškų 
Skaušritų 
nąudokitę 

ANCHpR z 
I>AiN-EXpĘLLfcRI 
Paih-Ėkpėlleris visuomet 

k palengvina skaushiii'š

iki 
so
pa- 
ap-

pratiesė drebančia- nuo gobšu
mo ranką prie kruvinojo rubi
no.

Tuo akimirksniu salėje pasi
girdo metalinio gongo garsas. 
Aš išgirdau treškėjirtią einantį 
lyg ir iš paslėptojo mechaniz
mo pusės, įr, sustingęs įš bai
mės, pamačiau, kaip viena iš 
24 • Budos tanky lėtai lenkiasi 
per alkūnę, spausdama šventą
ją taurę prie metalinio dievo 
krutinės.

Liiidži, pajutęs pavojų, sten
gęsi iš baisaus glėbio išsilais- 
vjpti, bet buvo velti: tarp Bu
dos rankos ir kūno neliko pa
kankamai vietos, kad atsipalai
duoti...

Kai lygus ii’ griežtas metali
nės rankos jbdėsys sustojo, vi
sas statulos pagrindas sū sta
tula ėmė palėiigva grimsti į

ulės vidury, kurioje buvo tam- vafajęnį. Tas grimzdimas tru-

nėra prasmes dabar 
Pirkti nežinomas Aspįrin Tąbletkasl 
Didelis kainų nupiffiuin^ąs aut Gemine Bayer

As virini KIŠENINEr ' " 'Wlif£
Iš 12 DABAR

I Sfi
I W daugiau

'Itarulduoda \ 
Ii Naujau 

žrma* Kaina* 
vi;x'.

Sr «OW. J

DABAR—Mokėkit k Gaukit Tikrą Bayer Aspirin
Nėra daugiau prasmės priimti 
kitas aspirin tabletkas, vietoj 
Genuine BAYER, kad sutaupy
ti keletą centų. Mes nupigino
me Genuine Bayer Aspirin kai
na iki to laipsnio, jog kiekvid- 
nam nereiktų atsisakyti nuo 
dmhUs Veikimų i? £tsakbtnjngd- 
mo tikro Bayer Aspirin.

tyiliioiiai žtnbhiUk ilgi laiką 
su malonumu mdkėio augštefl- 
nes kainas, kad gauti umią pd- 
gelba nuo galvos skaudėjimo, 
ir neuritfs skautrirtų dėl kuriu 
Baver Aspirin. pagarsėjo. Dabar 
kiek vi eitas gali d^ipugties gi
romis pasekmėmis nemąstydd- Vfidsi 
mas apie kaina. 1 ' Vaisi
«' -II-II. UI I , , I j. ... ,1 I I, ............ t . F

daBAr pirkDAMas vi$ sakyk “kAyęp AspikW ;
. ... .......— —..———................— .. ■ r

Tiktcii |5c clųb^' ui H 
Ž5c ui pilnus du Įuzįnu
Atsiminkite tai ateinanti syki, 
kai eisite pirkti aspirin. Jus da
bai galite 'aktualiai mbkėti itta- 
žlau ii gauti* Genuine Bayer 
Ąępirin. Taigi, niętad neklauskite vien <‘aspinri’’;”.bet viBUd- 
met . sakykite “BAYEK ASPI- 
RIN” kai pirksite.’

nnis 
Urtt 
Uriė

tose

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________Draugijos Nariai, 

fęį bhče Wentworth 6330 
Rež. Hyde Park 8395

Dl Sušanną i SlakiB 
JUotata IV vartoj litai specialistė 
6900 So. Halsted St

išskyrus Šeredomta

gas
kai ateiną VįbI 
ano baisaite įvj/
— aš negabų jį 
bailaus, nebžhi 
verdančios, knil, ,, 
nų masės-, J 
da vis sijųįėj^i ?

, , ........................................................................................ ....................... ... ...........

Mg'
ment ir mągne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dėvanųi.

PhysIcAl Therapy 
artd Midwffe -1 

6109 .S. Al|>any 
■ Avenue 

rhoną 
Hemlbck 9Ž52 

Patarnauju prie

Phone Canal 6122
DR, S, BIĘžIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węfct 22nd Stfeet 
Vątandoa; nuo 1—3 ir 7—8 

Sereriomfii Ir pędSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repųblic 7868

* Ofisb tel. Boulėvat-d 5913 
Rez. Tel. Victory 2348

756 West 35th SL
Cor. of 35th and Halsted Sta. 

Oflsd valandos |>uo 1-3 nuę Q:30-fi
Nedėtomis pagal sutarti.

(taueėlhil i.nisIldnMrtttij .WtčĮW.
tikri* tonikas, kurta iathtal, kad
RUHtjprlnU nĮ)ęOpWW)W
kad’vtafts kunka reaMHA H trit-
mentą. Jaunystes <ĮVAM$ .^jHryfitft nuwpil- 
stenta Ir seniems. NuGA-TONĖ sUPidnuMA 
nervus. raYimenls jr j\n*lini£inį.''drtrfcgnA. 
kurie tapo nerAhgųrt
t.vvųs. Nervlmrhmns paįAĮJnaniA. pi NUGA- 
TONE turi fyduolffli. ktiTiok/ vėlkla kaip td- 
nlkAs I dervą AWmA. H ‘ ^'9 Joniką 
parduoda vist apltakrfHm rMuta,. 
grąžinti plnhnią.
Pilno mėnesio trylinentas už vieną įjoicr). 
Gaukit bonką fiiandlę. NusIstebCsito ką ji 
JtVnią ba<!aryS.. ‘ Ir !

Nuo uŽkietCjimo imkit—llGA-SOL— Ide
alą LiuosliotoJą viduriu ■ 2N<i Ir ROc.

.............- -------- - -------“T................ . ................................■

Pirmus Moroičius
tiefauhed ir Vndefdūlied 
Perkame ųž paph su Neperdį- dėliu AtrpkavimU. r Dtattkihfe 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
... ■ . inc. , į::.
120 S. ta Šalie St.

TeL Frankeli Q576
.**8/3. JŲ

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių

• J lĮĮ^Li

1J 1liti
V ' -■% rn

Bourboh

Lietuviškos
Degtinės

nathan 
KANJEI4

v,

Mutual LiquorCo
4}07J'»S51s«^6,1 

JL $|e X A.1C VOl/J

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČlV

NuošimtisJtik Už likusią sumą* ąnt l'enfrvu B- 
mokėjimų, nuo 5 iki_20 jasto- Ir
jokių bausmių nęreikeš mokėti. Aj

įstok i šią Drtaitają si’staniąiiSkai taupyti 
pihi^iis. btajĮgjja moką .diyi4ėp4US 4% 
ikį G% k«s 6 mėnesiai. Taupymo' skyrių gąl| 
pasirinkti. Panašiai: Unt. W ta<-
kėii po $5.00 i mepesi ąrbą po kiek nori, M 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija tttykSs divi
dendus už sumokėtą sumą. . .

p w ra po U 
it prie

tfEDERALSAVINGS
ANQ LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

■ ■ . ■•—-T—

# fV’P

2324 So. Leavitt Street1
I’IIONE CANAL 1678 į' 

JUSTIN MACKIEWIC.H, Rašti, 
. *- * k“ i ■ ?*•'/ ’.------- .. . .. s . ..

Rusiška ir 1

Vanos, lietaus Ir druskta vhrtdft.

Moterims Berodo:

Wo M fįędžte Ąvehue
tuu

LERADZIUS
LljEtt/yi^Ž^l^ORIUS 

Palaidoja už $26.00 ir AUgščiau. .
668 ^O.W^?0,^!'‘Ciny|;fit>174 

CRĮCAGO. ĮLL.

Simon M. Skudas
GRABORIŪŠ ir ĖALŠAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
St.

......... Z Ž?77

A. MASALSKIS
grAboriuš 

Avė* 
Tel. Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrica|ly Akių ^pecia|istas. |
Palenktas akiii įtempimų,, kuris j 

esti priežastimi galVos skaudėjimo, ( 
svaigimo, akių aptemipjo, nervuotu- 
ino/ skaudamą akių karšti, atitaiso 
triimptirėgyste ir toiiregystę. Priren-i 
gia teisingai akinius. Visuosų ateiti; 
kiąnidta' 'egzaminavimas daromas su 
elektra, parddanČią mažiausias klai- 
dar. Spęciąlė atyda atkreipiant į mo
kyklos .vaikus. Kreivos akys atitai- 
Bombs. ValAhdoš hūė 10 iki B V. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

Ih'dk bė akihių. Kaihds pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bčulevard 7689

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yarts 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, IštateV.

,OfisąS ir Akinių^pįrbtųvč

kampas Halsted St.
Valandos ,uq 1(Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nfedelfomis nuo io iki 12 vai. dieną.

Rea. 6600 South Arteaįan Avenue.

(SKr«>®
D«. r Z» ealątoris

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERK
3325 So, Halsted Si.

Valandos: nuo. 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 švėntadlehlbis nuo 10 iki iž 

phbnę Boulevąrd 8483

l’ęl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valapdis nUo 2 iki 4, hud 7 
iki 8:80. v. Nėdėl. nuo JO iki 12a. ip.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OfisAš ir Rezidėričija

3385 So. Halsted St
CHICAGO: ILL.

t Tel. Lafąyette. 3572 
| J. Lįulęvicius 
| BALSAMUOTOj/v 1
f patamadja Chica-

y.. JtariySia . .dykai 
4092 ARCriER A V.

25 METV PATYRIMO
Pritajkinie akihlų dėl Visokių akių

DR. PULSUCKIŠ
" LE VAN 

GYDYTO  J ASJR CHIRURGAS 
1957 W. jiarfierd BbųVd 

(Kajhp. Damėri Avė.)
Tel. Hemlock 6699 .

Valahdos:l-4 po pietų. 7-10 vai. vfrk. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė.
Prospeėl <>469

Ofiso Tėl. Lafay^tte 3650

1Ci^27's'O

Tėl. Cic&o 8724. Koplyčia dykai:

1 bušit0hž^anidiriti,
23nJ PU Chicago

2616 v

19 gfe, Ciceirpj, |H.A Cacero 59Ž7 W ■

ANTAffi®TKUą
Graboritis

.....- L -gfe ,,.

Visi telefonai:
Yards 1741

LAibOUbl htflAtl 
““''NEGU. KITI ’
Ambulance Patariią- 
vimas Dieną ir Nak
tį. ModerriiŠka Kop
lyčia ir Vargonai 

r DYKA}!

4605-07 S. Hermilngo 
Avenue

' -l,'/

‘ SkyHūS
4447 fr'FAJtfieM Avė.

. \

f Z 1 UAS DENTIŠTAS &-ftAY
L J Arc^ier .av? fo*11*; Fr.ft?_sc?y*
N,.,■ Į -J - įvairus tĮydytojai

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.
Jei skaitant raides susilieja 1 daiktą. I n n lt I? D 7 M A 1V1
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. II K H jį Jį L n
Jei skaitant arba neriant skaudĄ F ¥ P M

akys, tuomėt jau jums rėiktal IŠ RUSIJOS
Dr. John J. Smetana] me^™ kaipo* patyręs gydytojas*cjū- 
rtFnHtatejfc#......-

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas jausius metodus X-Ray
Pastebėkite mąnp iSkahąj elektros prietaisus. \ .

4834 B,
Kalbame Lietuviškai I Vajahdos, nŪO 10—12 pietų ir

v Phone Canąl 0523_________ puo 6^ki įį3^v^įjąkarę’

Idehi^i® DakMiril Hyde ^ark5izęs8 74M
Amerikos Lietuvių Daktarų ( - r,;;. -5-...-.....—

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4726 Sd« Ąshlaąd Avė.

w;

A, L Davidonfs, M.D.
4910 Ši Michigan Avė.

•.............. Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Altart Bveritadlehib ir ketvirtadienio.
•> • • ' ♦ ‘ •

A. MONTVID, Mk D.
1 We&t Toyin State Bank Bldg.

Vi>.
-Teb Bęeley 7830 ' • ’ n 

Npmų teĮęfona^ Brun§wick 0597

OFISO, VARNUOS:

vakėra. Nedfillpmife nuo 16 iki 12
V81aU<i"i>&iDWAY 2880 ,
■.............  ■'‘■jįirM . ' "—-rr-

Dr. K® KaHN
Phoe Boulevard 7042

Dentįstas
4645 So. Ashland A Ve.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sfenedoj pagal šutant
. . # a b . ..

11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
, GYDYTpJAS Ifc CHIRURGAS 

ir 

8843 SonHt Hahtdd St.
_____ ; ?* MM

1) R. STRI KOL'IS 
fS^dytojas ir Chirurgai 

OfftihB 4645 So. ASHLAND AV& 
Ofiso Nuo 2 įki 4 ir .do 6 Iki Š 

^ vak. Nedalioj pšgal sutarimą 
. > s Ofiso Tel.: Boulevard 7829 t ; Namų Tęl. Prospect 1980

IMPERFECT IN ORIGINAL

Ofiso varahdos:
Npo.ĮO iki 12 dieną. 2 itj 3 pb p*etų 

rl iki 8 yal. Nedėk n»Q 10 iki 12

Čffs’o ¥eL Uiffliifift 689Š
. Rėk. Tel. Dd»kelftl91

RuSafe Gydytojas Ir Chirurgas 
MčtariškM, VyHfc, Vaitai iF Visų 

chronišku 
Ofisas 3192 So. St.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AshYand, A ve. 
•Del. Boulevard 2800

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wa>MUgtdii St.

Kambarys 402 I>1. Dearbom ęo 
Rėk. 5349 So. ermliage 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tek Prospect 1610
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Pride Whiskey

Paintės ar

CHICAGOJE KETVIRTADIENIO VAKARE,
7 PRADŽIA 8 VALANDĄ

D., 1934
LIETUVIU AUDITORIJOJ, 3133 Su. Raisteli Street

NUKRYŽIAVOJIMAS

Fakiras BEN ALI 
(A. Pilkauskas)

Malonus
Mes visi 

kiek daug 
Amerikos

Musų fakiras Ben Ali, buvo tiksliai pakviestas iš Lietuvos garsiojo Mr. Ro- 
bert Ripley, įdomių žmonių kolektoriais, vien tuo sumetimu, kad musų tau 
lietis Ben Ali—Pilkauskas darytų stebuklus Chicagos Pasaulinėje Parodoje.

Seno Petro praneši 
mas draugams ir 

kostumeriams

Su kiekvienu 
Butelio Pirkiniu

kad turtai butų teisingiau pa
dalinti tarp visų Amerikos žmo: 
nių, o tas bus galinia atsiekti 
tik tada, kada kapitalistai gaus 
daug mažesnį pelnę, o darbi
ninkai uždirbs daug didesnes

LEMPA DYKAI 
Reikalaukite 
KUPONO.

Mažai kas iš Pasaulines Parodos lankytojų žinojo, kad garsusis Indų fa- * • - .
kiras, Ben Ali, stebukladaris, yra visai ne indusas, bet tikras lietuvis Antanas 
Pilkauskas. Pasaulio Parodai pasibaigui, prieš grjštant į Tėvynę Lietuvą, buvo 
pakviestas p. Ben Ali—Pilkauskas, parodyti savo fakiriškus stebuklus Chica
gos lietuviams—Lietuvių Auditorijoje, ketvirtadienio vakare.

išėjimo, 
demokratų 

neturim kitos vil- 
prie 

visuo- 
rinkimuose

Pervertu Veidu laiko 
sunkenybes.

VARIO arba ALUMINIUM 
tokią, kaip kad matote skelbime

ras visuomet jums gerai pa 
tarnaus.—Senas Petras.

pinigai bankuose yra apsaugoti 
Prezidentas Rooseveltas žadėjo 
panaikinti prohibiciją, ir jis ją 
taip greitai panaikino, kad vi
si stebėjosi. Dąbar prie bravūrų 
turi darbo šimtai tuksiančių 
darbininkų, ir farmeriai gali 
daugiau javų parduoti. Farme- 
riams, kurie buvo priėję prie 
galo liepto, prezidentas Roose
veltas taipgi daug pagelbėjo ir 
pašalpomis ir geresne tvarka. 
O dar jis ieško geresnių būdų 
kaip taimerius ant kojų pasta-

PROGRAMO PERTRAUKOSE GROS 
STEPONAVIČIAUS MUZIKA 

Įžanga 50 centų, ypatai. <

JOHN’S TAVERN 
8313 So. Halsted St.

JOE JANULIS, 
2724 Emerald Avė. 

YOUNG and ALBIN, 
4243 So, Halsted St.

LOG CABIN 
6929 So. Halsted St.

GRABANSKA, 
7121 So. Halsted St. 

BILL TUMAN, 
3810 So. Ashland Avė. 

GEO MALAUSKAS, 
3200 W. 67th St.

Kl. Jurgelionis kvie 
čia laikytis Roose- 

velto

Vedybų varpai i 
skambės Town of 

Lake

Eina ugnis iš burnos—kepa 
kiaušinienę.

darbe j e ir senatvėje.
Bet jus nemanykite, gerbia

mieji, kad už tą tie didieji ka
pitalistai prezidentą Rooseveltą 
myli. Kad Įmanytų jie j j gyvą 
sueitų. Jie nesigaili pinigų, ku
rių jie turi be galo, kovai prieš 
prezidentą Rooseveltą ir prieš 
demokratų partiją. Jie pasam
dė visus didžiuosius Amerikos 
laikraščius, kad jie rašytų viso
kius melus apie _ prezidentą 
Rooseveltą ir apie jo demokratų 
partiją, kad jie juodintų ir 
dergtų demokratų partiją ir 
Rooseveltą. Jus, žinoma, tą ge
rai, suprantate. Ir man nereikia 
sakyti jums ką jus turite da
ryli tame dalyke. Ir jus ir aš 
ir šimtas milijonų kitų ameri
kiečių neturim kito 
kaip tik laikyti 
partijos

i ties, kaip su Rooseveltu 
: geroves. Taigi šituose ir 
se ateinančiuose 
mes balsuosirrie už demokratus

Įvairių vakarų bei parengimų esame Cliicagoje turėję, bet šitokios rųšies va
karą turėsime dar pirmą sykį Chicago; lietuvių istorijoje, nes lietuviai savo 
tautoje turi vieną tokį įdomų žmogų, koks kad yra fakiras Ben Ali—Antanas 
Pilkauskas. Perta t, naudodamies proga norime supažindinti Chicagos lietuvių 
publiką su musų garsiuoju fakiru Ben Ale—A. Pilkausku.

Bet tai viskas dar tiktai pra- 
džia. Prezidento Roosevelto dar 
laukia didelis darbas. Į du me
tu, ištikrųjų tik į pusantrų me
tų, jis negalėjo iš sugriuvusio 
išpustyto išnaudoto krašto pa
daryti naują, kuriame viskas 
butų gerai paprastiems žmo
nėms. Dar ims daug laiko, kol 
Amerikoje paprastiems žmo
nėms pasidarys rojus. Sekamas 
pirmutinis didžiausias Roose
velto darbas bus sumažinti ne
svietiškus pelnus didiesiems ka
pitalistams, kurie iki šiol viską 
pasigrobė. Amerikoje yra tik 
du-trys šimtai tokių kapitalis
tų, kurie šiandien valdo daug 
didesnę pusę visos Amerikos 
pinigų ir turto. Jie tą turtą su
sigrobė į savo rankas tiktai per 
nesvietišką darbininkų išnau
dojimą. Tokie Melionai, Rocke- 
felleriai, Morganai, Du Poniai 
šiandien valdo daugiau kaip 27 
bilijonus dolerių. Galima saky
ti, kad dėl to svarbiausia mes 
šiandien ir turime depresiją ir 
vargą. Prezidentas Rooseveltas 
nori taip padaryti, kad to dau
giau nebebūtų. Jis nenori atim
ti nuo tų turtuolių visų jų pi
nigus, bet nori jų lobius takso
mis žymiai sumažinti. Svarbiau
sias prezidento Roosevelto už
davinys yra Įvesti tokią naują 
tvarką, prie kurios kapitalistai 
nebeturėtų jokios progos susi
krauti tokius turtus, kokius 
praeityje susikrovė Rockefelle-

Ben Ali rodomi vaizdai bus sekami: Prikalimas prie Kryžiaus, Gulimas 
Ant Kardų, Pervertais Žandais laiko sunkenybes, Balanso Atrakcijonas, Degi
nimas Viso Kūno, Ugnies Volkanas, Pridegimas Cigareto nuo liežuvio, Gulėji
mas ant Smailių Vinių ir sykiu išlaikymas ant savęs 12 vyrų, Kepimas Kiau
šinienes leidžiant ugnį iš burnos ir tt.

Demokratų kandidatas į taksų 
apeliacijų tarybą (Board of 

Appeals)
Fred. W. Brummel, pado

rus ir atsidavęs žmonėms vo- 
kietys, yra tas žmogus, kurs 
numušė 15% nuo taksų 1931 
metams ir 20% nuo taksų 
1932 metams. Jis tą padarė 
kaipo taksų apeliacijų tarybos 
narys. Į tą vietą jis buvo gu
bernatoriaus paskirtas 2% Die
tų atgal. Į tą pačią vietą da
bar jį turi išrinkti žmonės 
lapkričio 6 d. žmonėms jis la
bai reikalingas toj vietoj, nes 
jis yra pasiryžęs ir toliau ko
voti l‘ž taksų numažinimą kur 
tik galima. Jis yra vienas žy- 
miausių demokartų partijos 
kandidatų.

RITZ TAVERN.
7419 So. Western Avė.

P. BRADZUNAS.
4200 Western Avė. 

YAGER,
2238 Blue Island Avė.

KRASNICK, *
4358 So. Westem Avė. 

GUSTINAS and ANGELNCES 
, 8239 So. Halsted St.
TRACY’S. TAVERN, 

9052 So. Ashland Avė.
JOE AZUKAS

3301 Lituanica Avė. '

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 Ofisą žemiau paduotu adresu ir jus 
gausite labai gražią 
LEMPĄ DYKAI

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

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

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

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

Pereitą sekmadienį iš didelės 
radio stoties WCFL Juozo Bud
rike valandoje lietuvių demo
kratų vadas adv. Kl. Jurgelio
nis pasakė kalbą, kuri paliečia 
ateinančius rinkimus lapkričio 
6 d. Trumpai bet aiškiai jis pa-1 
brėžė svarbiausius politikos 
skirtumus šiuese rinkimuose. Jo j 
prakalba čia paduodama išti
sai:

T0WN OF LAKE — Nedė
lioję, 25to lapkričio turėsime 
dar vienas vestuves, tai yra 
panelės Antoinettc Grudis.

Tam tikslui buvo surengta 
“shower parė” Poškos svetai
nėje, 4525 So. Hermitage avė., 
kur susirinko nemažas būrys 
pažįstamų ir draugių.

Re p. R.

LIETUVIAI VARTOTOJAI
THE BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY DARO SPE 

CIALĮ PASIULIJIMĄ ANT

Lincoln

Visi kviečiami atsilankyti. j Lietuvių Auditorijų ketvirtadienio vakare pažiūrėti 
musų Ben Ali fakiriškij stebuklų.

• >V N‘... ■' ■ ■ 5 ■’ " ’ ’ u >

Taigi, kaip dirbau prie “N-'užsirašyti, arba norėdami k? 
nų” ir J. F. Budriko krautuvės, pasipirkti J. F. Biidriko kratų 
taip ir vėl dirbsiu*. Norėdami vėje, šaukite Seną Petrą tele 
apgarsinimą duoti ar laikraštį fonu, CANal 8500, o Senas Pet- Garsinkitės Naujienose

BRIDGEPORT LIQUOR 00., Ine.
TIKTAI WHOLESALE

3252 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Victory 5382-5383

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

BLUE FRONT TAVERN. 
2564 Blue Island Avė.

> MR. McGINNIS. 
1«651 North Clark St.
* MR. SLEBUSKAS.

3005 West 38th Street
’ MIKE BESTRIVUS, 
, 1142 So. Ganai Street 

WESTERN ARCHER TAVERN
• 3712 So. Westem Avė. 

FLEMING and THOMPSON,
' 4168 So. Halsted St. ‘ 
FRANK TATRENAS, 

10500 Indiana Avė.

Draugai:
žinome ar jaučiame, 
padarė gero visos 

žmonėms preziden
tas Rooseveltus. Jo visus ge
rus darbus sunku butų ir iš
skaityti. Dar tik du metai pra
ėjo nuo to laiko kaip jis buvo 
išrinktas Į prezidentus, o kokia 
didelė atmaina Įvyko. Du me
tai atgal 16 milionų žmonių 
buvo be darbo, o 30 milionų 
dirbo tik dalį laiko uždirbdami 
vargiai daugiau kaip po 6 dole
rius j savaitę, šiandien kas dir
ba gauna ne mažiau kaip $14 
į savaitę, ir bedarbių skaičius 
yra žymiai sumažėjęs. Tie, ku
rie visai negali gauti darbo dėl 
kapitalistų godumo ir žiaurumo, 
yra šelpiami visoje Amerikoje. 
Nebėra žmonių Amerikoje, ku
rie badautų. New Yorko kapi
talistai spekuliantai atvedė di
džiuma Amerikos bankų prie 
bankroto, taip kad spekulian
tai galėtų iš to pasinaudoti. 
Žmonės prarado viską, ką jie 
buvo sutaupę uždarytuose ban
kuose ir tas padidino jų ir taip 
didelį vargą. Pirmas preziden
to Roosevelto darbas buvo su 
tvarkyti bankus, kad juose dau
giau nežūtų žmonių sunkiai už
dirbti doleriai. Dabar žmonių riai, Morganai ir kiti. Jis nori, 

i>į »--------------- -——«— ---------- ---- r-    ---- —

Buvau pranešęs “N.” skaity
tojams ir savo kostumeriams, 
kad gavau darbą alinėje. Tiesa, 
gavau darbą, bet išdirbau tik 
vieną savaitę^ Alinė buvo par
duota naujiems savininkams ir 

algas, o taipgi bus Aprūpinti be-J jiems bartenderio nereikėjo.

-14 tim

Fred W. Brummel

NE <"

_______
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KURGI NE?

Apžvalga

KAUNO TARYBOS RINKIMAI

POLITIKA IR IDĖJOS

pagarsėjęs

mine visus detalius apie 
ankstyvą draugavimą, jo

jaunystę ir apie daugelį 
<nų dalykų, kuriuos teko

Eutered M Sccond Ctasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, Ui. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
U. Telefonas Ganai 8500.

Sttbscription Kates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

MIRĖ GARSUS TENORAS 
SOBINOVAS

Guy tie M a tipas semt. Vente Mikas Šileikis

APLEISTAS

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanlan News Pub., Co., Ine,

1789 Beiitli Halsted Street 
Tdephone CANal 8500

Editor F GRIGAITIS

Užsakymo kaina:
Chicagoje —. paštu: 

eidama --- ~ i—r......i. -.

Pusei metų •••••••••••••••••••••••••« 
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams 
■Vienam mėnesiui______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei __ __ ____ _ 18c
Mėnesiui 75.c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: į

Metams ---- ---------- $7.00
Pusei metų ___________  3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam menesiui ...... —-----75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams . ..........   - $8.00
Pusei metų ___ _____ ___ _ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

su demokratais arba republikonais; o kam ruui, kad 
žmonijos ateitis butų geresnė, tas dedasi prie socialis-į 
tų. Pagalios, kaą tiki į Maskvos stebuklus ir mano, kad 
amerikonai turėtų pasimokinti iš Stalino, tas rašosi prie 
Ijįomunistų.

Politiškam veikimui žmonės organizuojasi į parti
jas, kurios turi kiekviena kitokią “platformą”, arba 
programą. Iš ko tie programai arba platformos suside
da? Jie susideda iš įvairių pareiškimų ir reikalavimų, 
išreiškiančių nusistatymą tų žmonių, kurie priklauso 
partijai.

Be to, įžangoje į programą išreiškiama keletas pa
matinių idėjų arba principų, kurie atskiria vieną parti
ją nuo kitos. Jie pasako, ką partija mano apie bendrą
ją kraštoi santvarką, apie žmonių teises ir apie svarbes
niuosius pasaulio klapsimus.

Amerikos partijas į šitą principinę savo platformų 
dalį nekreipia daug dėmesio, išimant socialistus, ku
riems labiau rupi paskleisti miniose savo idėjas, negu 
pravesti savo atstovus j valdžią (apie komunistus nėra 
reikalo nė kalbėti, nes jie ne partija, ,o tik svetimos ša
lies agentūra). Demokratai su republikonais kovoja 
daugiausia dėl, taip sakant, “praktiškų dalykų”.

Valdžia jiems, risų-pirma, yra vietų dalintoja. Ta 
partija, kuri laimi rinkimus, pasiima sau valdiškus 
“džiabus” ir parūpina įvairių įplaukų savo žmonėms — 
kam tarnybą, kam biznį, kam “protekciją”. O pralaimė
jusios partijos žmonės tų “svieto marnasčių” netenka. 
Šita sistema, kad laimėtojai pasidalina grobiu, buvo 
įvesta dar pirmaisiais Jungtinių Valstijų nepriklauso
mybės metais ir ji čia yra taip įsigyvenusi, kad visi ją 
priima, kaip natūralų, paprastą dalyką.

; • i *■

Amerikonai kartais ją pakeikia, vadindami ją 
“spoils system” (grobio sistema), bet rimto pasiprieši
nimo jai kolkas nėra. Kada nauja partija įeina į vai-! 
džią, tai visi laukią, kad ji susisodins saviškius į valdiš
kas vietas, ir niekas nesistebi, kuomet ji pradeda šluoti 
lauk senuosius valdininkus, kurie nėra nieku nusidėję 
savo tarnyboje ir, gal būt, turi daugiau gabumo, negu 
naujai paskirtieji tarnautojai.

Taigi idėjų klausimas Amerikos politikoje vaidina 
labai nežymią rolę. Balsuotojai dažniausia apie jokias 
idėjas nenori ir klausyti. Rinkimų kampanijos metu jie 
eina j svetaines išgirsti partijų oratorių kalbas arba 
dėl to, kad jie tenai būna vaišinasi ir linksminami, ar
ba — norėdami pasirodyti politiškam bosui, kad jisai 
jų neužmirštų, kai bus išrinkti jo kandidatai. Šitokiose 
aplinkybėse politikoje prasimuša į pirmas vietas ne tie, 
kurte yra labiausia atsidavę visuomenės labui, teisingi 
ir apšviesti, bet tie, kurie moka savo pusėn palenkti: 
skaitKngesnę “interesų” grupę. . , į

Idealistams Amerikos politikoje vietos beveik nėra. 
Todėl partijos, kurios turi idėjinius programus, čia ne
turi pasisekimo. Socialistai, pavyzdžiui, per ilgą laiką 
.agitavo ir švietė darbininkus, bet šiandie jie yra silp
nesnį, negu prieš 20 metų. Tačiau socialistų judėjime 
darbavosi nemažas skaičius gabiausiųjų šiame ‘krašte 
žmonių. Ne vienas jų pailso, bekovodami už savo idė
jas, o kai kurie net persimetė į didžiąsias “bizriiškas” 
partijas, nesulaukdami savo darbą pasėkų.

Ar tai reiškia, kad politikoje idėjų visai ir nerei
kia? Anaiptol. Be idėjų ir pasišventimo negalimą su-j 
kurti jąkio stambaus visuomeninio dalyko. Kaįp Ame-; 
likos nepriklausomybės pradžioje, taip ir kiekviename 
žymesniame šio krašto gyvenimo momente vadovavo, 
ideaitetai. Taip bus ir ateityje. Idėjos žmonės, o ne prak
tiški politikieriai, stovės priešakyje, kuomet Amerika 
žengs į naują santvarką., Bet kad žmones butų prireng
ti jų idėjas suprasti ir įvertinti, tai juos reikia jau .da
bar šviesti ir auklėti naujojoje dvasioje.

Kai kurie sako, kad socializmą Amerikoje įvykdins 
demokratai arba republikonai, o ne socialistai. ĮSą gali 
žinoti?,Tačiau idėja turi būti pirma pasklidusi miniose, 
kad ji galėtų būti priimta ir jvykinta. Tenai, kur žmo
nių balsai tenka valdžią, koks nors geraširdis diktato
rius nestengtų, kad ir norėtų, pagal savo kurpalį pa
keisti krašto sistemą, jeigu žmonės jo planų nesuprastų. 
Vadinam, idealistų darbas yra naudingas ir svarbus vi
suomenei, o šiais laikais ypatingai, kada ir Amerikoje, 
ir rišame pasaulyje ieškoma naujų kelių. <

Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti. Kaą nori

Laikinoji Lietuvos sostinė 
rinks savo tarybą. Rinkimai 
įvyks lapkričio O d. Bet balsa
vimo teisę Šituose rinkimuose 
turės tiktai tie žmonės, kurie 
turi turtą, biznį arba valdišką 
tarnybą. Beturčiams balsas at
imtas.

Taigi visuotino balsavimo tei
se Lietuvoje panaikinta. Ji gy
vavo, iki tautininkai paėmė 
valdžią į savo rankas. Jų nuo
monė, mat, kas neturtingas, tas 
nepriklauso prie tautos.

Kelionėje iš Berlyno į Mask
vą mirė garsus rusų (tenoras 
Sobinovas. Jisai sirgo širdies 
liga ir gydėsi užsieniuose. Bu
vo 62 metų amžiaus.

Sobinovas buvo
jau prieš 30 metų, kaipo gra
žiausią tenoro balsą turįs qpe- 
ros artistas. Jisai buvo laiko
mas lygiu su šaliapinu.

Sovietų valdžia buvo suteiku
si jam “liaudies artisto” titulą.

“Aš ąpėju, jog. ,tamsta esi 
supykusi, mano bfrfrfgloji, kadį. 
tokiame ore, kaip šis, eini pa
sivaikščioti. Tamsta .turėjai, 
tažkoikias keistas nuomones, 
per pastaruosius porą jnėne-' ( 
šių. Tamsta nutempei mane’ - 
pajūri n prieš mano Morų, kuo-J 
mot nuo to laiko, kaip mudu 
apsivedėva, per keturiasde
šimt ketveris metus niekuo
met Mcbetunėjai tokio ūpo kaip 
tada. Tamsta pasirinkai Fe- 
camp’ų, kuris yra labai nuo
bodus miestelis, kur aš su 'nie
kuo savo reikalais negaliu pa
sitarti, o dabar Tamsta Užsi
geidei pasivaikščioti po lau
kų. Juk tamsta vos ant kojų 
tepašlovi, tačiau pasirinkai 
karščiausių dieną, kokia šie

met buvo, pasivaiikščiojimui. 
Paprašyk d’Apnevaių, kad jis 
eitų su tavim. Jis Visuomet 
sutinka su tavo užmačiom, o 
aš geriau eisiu atgal ir pamie
gosiu”. i

Ponia de Cadour kreipėsi 
prie savo seno draugo ir pa
sakė :

“Ar jus eisite su manim,' 
popas d’Apreval?” )

Jis nusišypsojo su visu išdi
dumu ir pasakė: J

“Aš eisiu ten, kur ir tamsta: 
risi.” ' . . -t

“Labai gerai, tad eik ir sau
le nudek,” pasakė ponas de 
Cadour; ir jis tada (nuėjo at
gal į dės Bajns viešbutį. .

Taip greit kaip juodu, sena 
moteriškė ir jos sėriAs kompa
nionas, pasiliko vienu du, ji' 
spausdama jam rankų, žemu 
balsu pasakė:

“Pagalios! Pagalios!” 
“Tamsta esi supykUsu”

-A - _

dų įsigaudavo, kurios nedide
lės vilnys vos girdimos virs
davo į krantų. Ji svajodavo 
apie mėlyno vandens begalinį 
plotį, šlubuojantį apačioje 
karštos saulės, su mažais, peli
tais laiveliais, ant kurių ple
vėsavo baltos marškos ir hori
zonte matėsi kalnas. Bet ji 
nedrįsdavo išeiti už vartelių,į 
kad niekas jos nežinotų!

O tos laukimo dienos,

Komentuodamas apie taria-į 
mojo šmeižto bylų, “Draugas” 
suranda, kad visu kuo esan-Į 
čios nusikaltosios “Naujienos”,' 
o ypatingai -redaktorius Grigai
tis. Iš to klerikalų organo, ži
noma, nieko kito ir (tikėtis ne
buvo galima. Bene kada nors 
jisai buvo bešališkas?

Tačiau, kad ir savo partyviš- 
ką piktumą rodydamas, jisai 
turėtų neužmiršti, kad byla dar 
nepasibaigė. Galutinas teismo 
sprendimas gali būti visai prie
šingas tani, kuris buvo išneštas 
pereitų šeštadienį.

Paskui — keistų moralybę 
skelbia neva katalikiškas laik
raštis, kada jisai rašo apie tai, I 
kad “Naujienos” pirmiau kėlu
sios į padanges Vanagaitį ir jo 
kurinius, bet, girdi, —

“Bet kaip greit Vanagaitis 
nustojo kėlęs socialistų biznį 
(? — “N.” Red.), jis tuoj pa
sidarė negeras ir niekam ne
tikęs. Jo kuriniai irgi jau 
buvo ‘no ,good’. ” 
Tai yra melas ir šmeižtas. 

Klerikalų organas žino gerai, 
kad ne “Naujienos” Vanagaitį 
pirmos užkabino, bet Vanagai
tis “Naujienas”, suvaidindamas 
neva komedijų, kurioje buvo 
šlykščiai išjuokiamas “Nauj.” 
redaktorius.

Taigi frazė apie “biznio kėli- 
mą yra absurdas. ■ .|.g jJUV0 kaiihie-

. . .. čių nuvežtas į Normandiją,
kur jis pats tapo kaimiečiu ir 
ten apsivedė. ,J.o tėvas, kurio 
vardo jis nežinojo, už jį susi
taikė ant didėlės pinigų .su
mos.

Kaip dažnai bėgyje keturių 
dešimčių melų ji norėdavo va
žiuoti jį pamatyti ir viską jam 

ta niekuomet, tfpcr keturias papąsąkotį. JU nebegalėjo 
.dešimt metų, nėšį, jo mačiusi. sau jsivaizduotl7®ad jis dabar: 
Kasgi atsitiko su tamsta šian- yra išaugęs! Ji visuomet ma- 
•die?” te jį tokiu mažyčiu žmogišku

Juodu ėjo ilga gatve, kuri atomu, kurį llaike ant savo 
įėjo nuo juros iki miesto ir rankų ir tik vieną dienų (tdbe- 
(dabar pasuką į, dešinę ir nuė-; spaudė prie savęs, 
jjo į Btrettat’ų. Baltas kelias 
tiesėsi prieš jų akis, paskui Kaip dažnai ji sakydavo po- 
mirgėjo nuo saulės įkaitintos lluį d’Apreval’ui: “Aš negaliu 
žemės. .Juodu lėtai ėjo saulės ilgiau taip slėpti; aš privalau, 
spindulių apsemti ir degdaniipi pamatyti”. J
nuo kaitros bangų. Ji paėmė] Bs visuomet jų sulaiky- 
savo senų draugų už rankos I davo, kad ji.nevažiuotą jo jpa- 
ir žiūrėdama tiesiai >į priekį.] niatyti. Ji negalėjo iiksilai- 
žiurėjo taip, kaip žiuri suža-] kyti ir nugalėti .save; jų su
veli ir sujaudinti meilužiai.] nus isP^s» sužinos, išduos jų; 
Pagalios, ji pasakė: į tuomet ji pražus.

“Ir tu jo daugiau hebenia- “Kaip jis atrodo?” ji pa- 
tei?” klausė. -

“Niekados.” J “Aš -nežinau.; aš irgi jo dau-
“Ąr tai galima?” . giau ndbeniačiau”.
“Mano bi'angi drauge, i»e- “Ar galimė taip? Turėti su-! 

pradėkime apie tai diskusijų nų ir jo nežinoti; bijoti jo ir; 
ir vėl. Aš turiu žmonų ir vai- nuo jo atsisakyti, lyg jis blltų 
kus, o tamsta turi vyrų. Tad koks pažeminantis daiktas! 
mudu abu privalome bijoti. Tai yra baisu”. ’*
kitų žmonių nuomonių.” ] Juodu kartu ėjo dulkėtu ke-;

Ji neatsiliepė; ji galvojo Jiu, plikinami karštos saulės1 
apie savo ilgų piračitį, apie ir lipdami į tų begaliniai ilgą 

liud- kalnų.
per-J “Vieiias ihusų turės nuken- 
atsi- tėti”, ji tęsė. “Aš niekad neri 
savo' 'beturėjau kito vaiko ir aš ii-; 
šyp-: giau nebegaliu atsispirti prieš! 

senas, .kaip jis jų dabodavo, porų jį pamatysi, kuris manę 
kai ji būdavo su juo. Kokios kankina per keturiasdešimt 
puikios dienos tada buvo, iši metų. Jus, vyrai, to negalite; 
tikrųjų, tai buvo saldžios die- suprasti. Tu privalytum su- 
nos, kurias ji pergyveno ir prasti tų, kad xaš jau gal jlgai 
kaip greit jos praėjo! nebegyvensiu ir jeigu aš jo ne-’

Ir tada — ji surado — pa- pamatysiu! Kaip gi aš bėga-1 
baudų, kurių -ji sumokėjo! lčjau taip ilgai laukti? Aš 
Koks skausmas! kasdien apie jį galvojau ir ko

la kelionė į pietus, ta ilga! kis baisus Jbuvo mano ilgoji- 
kelidnė, jos kančios, jos dide-]‘mas ir ?buklė ! Aš >betgi nie-

Jls‘ 
atsiliepė truputį pakeltu Jbąl-'; 
su. “Aš užtikrinu tamstų, kad 
ėsi susinervinus. Pagalvok 
apie rizikų, kurią tąmata iirii 
Jeigu tas vyras —-.. •” Ji nu
traukė jo kalbų.

“O! Henriau, nesakyk tas 
vyras, kai tu kalbi apie jį/’ 

“Labai gerai,”, staiga jis pa-, 
sakė, “jeigu musų stilius ką 
nors spėlios, jeigu jis turi įta
rimų, jis turės tave, jis mus; 
gbu Jūrės savą

O tos laukimo dienos, losi 
paskutinės liūdnos laukimo' 
valandos!
kentėjimas ir, tada, ta baisio
ji naktis!
tada patyrė, ir kokia ta buvo 
naktis! Kaip ji tada draskėsi 
ir rėkė! Ji vis dar gali ir dabar 
matyti savo meilužio išblyšku
sį veidą, kuris bučiavo jos ran
ką kiekvieną momentą ir šva
riai nuskustą gydytojo veidų 
ir slaugės baltą kepuraitę.

Ir ką ji jautė, kai išgirdo 
vaikučio silpną verkimų, tų 
aimanavimų, pirmas žmogaus 
.balso pastangas, kurias vaiku
tis parodė! Ir sekančią die
nų! taigi sekančių dienų! vie
nintelę jos gyvenime dienų, 
kurių ji pamatė ir pabučiavo 
savo sūnelį; nuo tos dienos ji 
■niekad daugiau ne žvrlgsneliu 
jo nebematė.

Ir kokia ilga tuščia buvo jos 
būkle nuo to laiko, kuomet 
mintis apie kūdikį neišėjo iš 
galvos. Ji visuomet savo vaiz
duotėje jį matydavo. iJi nie
kad daugiau savo sumins, to 
mažyčio sutvėrimėlio, kuris 
buvo jos pačios dalelė, nė kar
to nebematė. Jie atėmė jį 
nuo jos, nunešė ir paslėpė. 
Viskas, ką ji žinojo, tai tų,

asmeniniai vadovaujama

Kalėdinė Ekskursija 
ĮLIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
.Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
.iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 
BREMEN Bremerhavene užtikrina pa

togia kelione i Kauna

SVARBU
NUPIGINTOS LAIVAKORTES 

I ABI PUSI f
Aprubežiuotam buvimui Europoje

Informacijų klauskite pas vietinius 
agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GfRMAN UOYD

130 W. Randolph St„ .Chicago

-• VU

>' 1 
lč baime ,tas apvienėjęs gyMe-]kad nė nebandžiau jo ieškoti, į 
dimas mažoj nuošalioj stube^] niekad, ąr .tu supranti, {be imv-‘ | 
lėj ant kranto Vįduržcmių ju? no pįrmų minčių apie jį, apie | 
ros, tas darželis, kurio ji nic- mano vaikų. Aš privalėjau | 
kuomet pemune apleisti. Kaipl vįską į .šalį melus eiti pas j j, 
puikiai ji atsiminė tas ilgas] pasiimti jį pas save ir parą-; j 
dįeUas, kurias ji praleido gų^plyti jam savo meilę. Aš 
lėdailia po apelsinų medžiu,, met tikrai bučiau buvusi daug 
žiūrėdama viršiiii į raudonus! laimingesnė, bet aš nedrįsau, 
apvalius vaisius (arp žalių laT aš buvau žiauri. Kaip aš dčį 
piį/ Kaip ji ilgėdavos eiti jo kentėjau! Oi! Kaip -tie’ 
taip toli, kaip jUra, nuo kurioš 'nabagėliai apleisti vaikai ture- į 
šviežias oras ateidavo ir per tų neapkęsti savo motinų!” 
stobriės sienas Ir Mngus | vi- • (Bus daugiau)

22 METŲ

Išpardavimas!
ant rakandų, skalbiamų mašinų, Parlor Se-

< tų ir dulkių valytojų.
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUS GRAŽIĄ

DIDELES VERTES DOVANĄ

HOOVER.

*0145
Į —1

Dabar jus galite gauti gėriausiai padirbtų ir tobuliausių j 
valytąją hargeno kainomis, "Boaver Speoials” yra at
sargiai rekonatruktuoti dirbtuvėje per kompanijos ex-' 
pertus. Naujas diržas, šniūras ir maišelis, taipgi “ball- 
-hearing” naujas brušius. Gvarantuoti vienam pilnam 
metui. ’ J *

22 Meta Kombinacinis Pamatymas
Model .541 Mouver Special ((brigirt fiaisM,

<1

reguliariai $87.45,........... .
Lengvais IšmOkėjimais

Telefonai: Boulevard 470 
---- -7!\> .M'11.1 -T!'"*' t "■ • .............................. •.

Hadio programai’ hedėldieniais 1:00—2:00 po pietų.

HVEBi ĮD,

—_______
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

-

Tais laikais žmonės 
sėmė apšvietn 
iš prakalbą

Socialistų kuopa senuosius lai
kus grąžina ketvirtadienį, 
Chicagos liet Auditorijoje.

dalinai užpildo kalbėtojų už
duotis, mes nuo prakalbų lyg 
atpratome, jų įtiek nebepasigen- 
dame. Bet, kaipv amerikonai sa
ko, “for old times sake”, kaip 
kada norisi prisiminti jaunas 
dienas ir vėl išgirsti tuos senus 
prakalbininkus.

NAUJIENOS, Chicago, III
• ’ ** • •,*-* . y* /  —      

Iškilmes buvo tiek jaudinau 
čios, 
kė. 
kitu

kad daugelis žmonių ver- 
Plačiau apie pp. Braeruts 
kartu.

—c.

Buvo laikai, dar daugelis iš 
musų prisimename, kuomet lie
tuvių liaudis sau apšvietą sėmė 
beveik išimtinai iš prakalbų, 
nes laikraščių tuomet dar ma
žai teturėjome, ib dar mažiau 
kas juos skaitėme, ir tai visai 
netęlirpi praeities laikai, vos 
tik apie 20 mtetų tam atgal.

Tais laikais kalbėtojai, t. y. 
prakalbų sakytojai, buvo musų 
liaudies mokykla. Nedaug ir jų 
turėjome, ypač gerų kalbėtojų. 
Juos visur kvietė, jie. keliavo 
|š kbldpijds i kdlįoniją, iš val
stijos | valstijį ir Vistor Svetai
nes Buvo Užpildytos klausytis 
jų kalbų.

S|udęntąs Kazys Gugis
čia, Čhicagoje, musų žymiau

siu kalbėtoju turėjome studen
tą Kaz. Gugj. Jis daugiausia 
mums .-prakalbų yra pasakęs. 
Retkarčiais persikviesdavome 
kalbėtojų ir iš tbliato, dažniau 
šiai J. F. Bagočių, Antonovą 
(Dr. Montvidą) arba Pruseiką, 
ir tuomet nors didžiausioj sve
tainėj publika netilpdavo.

šiais laikais, turint pirmei
viškus laikraščius, kurie mums *

Vėl išgirsime senų laikų 
, kalbėtojus

šįuom kartu turėsime .,progą 
išgirsti vėl tą mųsų senųjų lai
kų garbinamąjį kalbėtoją An- 
tanovą (Dr. tylontvidą).

Lapkričio 1 d., ketvirtadienį, 
Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj, kaip 7:30 vai. vaka
re įvyks LSS Chicagos Centra
is kuopos rengiamos prakal
bos. Apart Dr. Montvido, ten 
kalbės Socialistų Partijos atsto
vas angliškai, “old timeris” po
smuos senoviškas eiles ir bus 
dar kas. Tat nepraleiskime pro
gos išklausyti. —Kvfcslys.

Su pasižymėjimu ši 
jauna lietuvaitė 
baigė advokatūrą

StelJ(a StrikC’liutė viena iš* hfe- 
dąUgelio moterų (teisių prote-

ofise, 134 North La Šalie st., 
kambaryje 1308, o vakarais 
besidarbuojančią Bridgepontc, 
8223 South Haflstęd street.

Adv. Stella Strikolis gimė 
Crystal Lake, III. Pradinę mo
kyklą ji lankė Barreville mies
telyje. Išėjo Crystal Lake Com- 
muniiy High School, kur buvo 
išrinkta abiturientų kliasos 
“Valediciorian”.

Vėliau, per dvejits metus lan
kė Grane Juhibr Collėge, Čhiča- 
gbje, kurią baigė su pasižymė
jimu. Po to, jstojb į I)e Paul

18 Apielinkės pp. 
Braer šventė Auk
sines Sukaktuves
18 APIĖLINKE.—Suvirš šim

tas žmonių dalyvavb iškilmin
gose auksinėse vestuvėse, ku
rias pp. JiipzhpUi ir Barborai 
Braerams surenge p.p. S. M. 
Skudai, 717 W. 18th Street.

Lygiai penkiasdešimts metų 
atgal pp. Braerai, gyveną ad
resu, 1734 South String Street, 
apsivedė ir sulaukė rętą lai
mę išgyventi laimingai bendrą 
gyvenimą per piišę šimtmečio.. 
Jie yra po 77 metų amžiaus.

Vaišės įvyko vietinės parapi
jos salėje, po iškilmių ir šliu- 
bo, kurios įvyko bažnyčioje.

Būdama universitete adv. 
rikojis buvo išrinkta viena iš 
tugelio į Pi Gamnia M u, na- 
malę socialio mokslo garbės 
ganizatiją. Buvo narė Kappa 
iia Pi tarptautinės teisių se
rijos. Yra narę LithUanian 
niversity Club, Women’s Bar 
ssociation of iHipois, Women’s 
ssociation of Commerce ir 
iicagos Lietuvių Draugijos.

klausimai ri- 
Town of Lake 
bučernėsė

ip reikia “gauti” trisdešimts 
tūkstančių iš “Naujienų”

HlDlilK JEWELRY & OITK’AI. CO.
3343 So. Halsted St. Tel. Boulevard 6630

■QB9k uolai- JO1

Adv. Stella Strikolis
Su pasižymėjimais ir laimė

dama garbės laipsnius panelė 
Btęlla Strikoliutė perėjo per 
aukštesniąją hiokyklą, per ko
legiją ir universitetą ir dabar 
jau gali pasigirti advokatės 
laipsniu.

1932 metais ji baigė Dfe Paul 
universiteto teisių skyrių ir ga
vo L. L. B. diplomą. Trumpą 
laiką atgal jaunoji advokatė 
pradėjo aktyviai darbubtis sa
vo procesijoje ir dabar ją ran
dame rišant teisių problemas

Nežindu kaip kitose koloni
jose, bet pas mus bučernės lo
šia svarbią rolę. |Pas mus bu- 
černeje suėjusios mantos riša 
gana opius ir 
klausimus, 
klausimus, politikos, b 
gVildena ir religinius 
mus.

Čia paduosiu vakar 
klausimą. Sunykusi,

r švarius dienos 
kaip tai, finahsų 

kartais 
klausi-

J. S. ŽABELLA, liet, aptieka Town 
Lake, 4559 S.Hermįtagę av., Boul.101

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3358 . South Halsted Street 

Tel. YARds 3408. ' .

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 Sp. Halsted St., Chicago, III.I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 

lis $6.75. saukit Oak Lawn 8. ;

DAILY BUSINESS DIREC 0KY
KASDIENINIS BIZNIO SABAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, i? klauskite Biznio Pate- 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų tėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galimą gauti.

APTIEKOS
DRUG STORES

A. BELSKIO Pirmos Rūšies Aptie- 
ka, Ž422 W. Marquette Rd. Rep.3222 
J. P. lt AKUČIO visiems žįnoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Carial0114 
PRINCETON PHARMACY, Bėdina 
kšps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul. 1669.

susirąsit 
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

KNYGOS
BOOKS

MO?
k ! • /✓ ,/

W DinneR Rin&s
y/ Two New and Distinctly Charming CreaHonj
' Thbse Dinnir Rings suTpats any ev«r offored Anywh«rg, 

Anytimt nenr Jkhb prict -. - - - 
IF you ęan duplicate this vatu* chabppr for cpsh -

YOU ©ET YOUk MONEY BACK.

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

22 METŲ IŠPARDAVIMAS, 
kaiHOS žertios ir dovanos kožnaiii pirkėjui. 

14 karato ŠliuŲiHai Žiedai, $4.50 vertGs

IZABELA SEČKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 2Q dieną, 10:00 valandą 
ryto 1934 ni., sulaukus 17 me
tu Amžiaus, Izabeia gimė Chi- 
cagoje, III.
• Paliko dideliame taUliudimb 
mylimą motinėlę Adelą, po tė
vais Shalvaitė, tėvą Antaną, 2 
brolius AntaHą ir ‘ Albiną, šę- 
šėfl Adele, tetą RudinSkienę it 
(Jčdę Shalvąii ir jų šeimynas 
ir glitai neš.

Kūnas pašarvotas randasi 
3622 South Union Avė.

Laiddtuvės ivyks pehktadienj 
lapkričio 2 dieną,. 9:0() Vai. ry
to iš namų j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje Atsibus 
gedulingos paiųaldoš Už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Izabelės SėčkaitėS 
giminės, draugai ir pažystąmi 
esat ndbširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvėse ir suteikti 
Jąi paskutini patarnąvimą ir 
atsisveikinitną.

Nuliūdę liekame, 
Jh^j.. Sespp, 

Teta, Bede ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F,. Eudeikįs, Telefo
nas YaHs 1741.

dienos 
bet dar 

jatona moteris ękuhdžiasi, kad 
jds vyras dirba diena iŠ diehos, 
beatsitraukdamas nuo darbo, 
o vistiek jatočrąriias pinikų bu
kumas. Negalima galą, su galu 
sudurti, nors .-.tu ir galą gauk 
bedirbdamas.

—O kas, kaltas, kad tavo vy
ras toks Įepš^’ — sąko jai šalę 
sėdinti senesnė' moteris. — Ar
gi negalėjai gauti tokį “smart” 
vyrą, kuris galėtų gauti trisde
šimts tūkstančių iš “Naujienų’’ 
ir Švilpauti sau kaip koks ar
tistas ?

—O ką, artįsias? — kĮatosia 
įiesupratusi apie k^ kalfya.

—iNugi 'vienas artistas gavo 
trisdešimts tūkstančių dolerių 
įš “Naujiėhų”.

—Juk jis tik dvidešimts pen
kių reikalavę.

—Matote, Naujienos pačios 
pridėjo dar pęnkiSj fcaįpo artis
tui.

—Taip, tai taip, bet argi Vi
siems galima gaufi iš “Naujie
nų” tūkstančius?

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

Pristato neriiažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombečk. * Tel. Laf. 2014
PocOhontaš $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9,50.

Pirkite gerjausį anglį pąs 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wėntworth Boul. 4028

žmonės dabar vartoja naują dalyką 
namų apšildymui, kąs pats sąyaimi 
užsimoka. Tai auiortiatiški Angliniai 
pečiki. Apšildymas atėina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas ąąugumąs. 
Ateikit pažiūrėt, čia pitkiteš geriau
sias ahglįsR^s|dlg§^|j £0.

3950 S. WenlwoFth A Ve;
- ..Tėk.Y.ąfds 0300,

AUTU TAISYMAS
AUTO RfcPAlRS

FRANK’S AUTb SHOP, 4464 So
Węntwortąr, Ęou|ęvard 4081

BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizriy, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

JOHN RAKAUSKAS, žinomiausias 
Bpidgeporte, 7$0 West 35 Street.

BUČERNES
MEAt ’ MARKET

SQUARE DEAL MEAT MARkfef,
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

barai ir Stalai
BAfts And tąbues

TIESIAI Iš DIRBTUVĖS PIGIAU 
Mes padirbame barus, stalus ir krės
lus. Pirkite įJesiąi jš dirbtuvės be 
perkupėių, tai atsėįs jutais iš tikrd 
pigiau. 24 mėtai biznyje.
CHICAGO CABINpT & MJLL CO. 

3012-14 Archer Avehuo 
Tęl. L^fayette 1236'

SHEET METAL
Henry miller

2041 Canalporp Avė. Canal 3695.

DUONKEPIAI
BAKERIES

1

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4466 Š. Wells St. Boulevard 5149

GROSERNES
GROCERIES

KRAUSTYMAS
MOVING

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

AKINIAI šLIPAVOTl, SPECIAL Al!
KAINA ........  ............... 6*SP

Virš 20 metų patyręs akių daktaras-optikas išegząijii- 
nuos jūsų akis su vėliausiais optiškais aparatais.

Jeigu jupis akipiai nebus gerai. pritaikini}, Budrikaš 
gvarantuoja grąžinti jums pinigiįs.

BUDRIK
JEWELRY & OPTICAL CO.

8343 SOUTH KAUSTEI) ST.
ĮiĮĮiįti!)ii   i, m r i’ iHii j ir.m ■ r., j —■;n ą u. . t 17;. ■

Radio programai nedėldięniais 1:00—2:00 pp plėt.

AUGUSTAS JOKŪBAITIS
Pepsipkyrė su šiuo pasauliu 

spąlio 28 dieną, 9:30 valandą 
vakaro 1934 m., sulaukęs 46 
metu amžiaus, gimęs Tarailių 
kaime. Tauragės parapijos ir 
apskričio.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudimo 

moterį Marijoną po pirmu vy
ru Sefertdėr, podukrėš Mari
joną, Margaręt, 2 posūnių įp- 
na ir Petrą, broli Ahtaną, pus
seserę Jul a Pudzvelienę ir gi
minės. 0 Lietuvoj .įJrbliųs Sta-. 
nislovą, Vincentą ir seserį Zo
fija ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1400 So. Union Avė.

LaidbtuVėš ivyks' ketvirtadie
ny lapkričio 1 diena; 1:00: vai, 
po pietų iš namų i tautiškas 
kapines.

ALEKSANDRA KOSKI 
po pirmu vyru Mykolaitienė
Persiskyrė sū šitao pasauliu 

spalid 29 dieną, 7:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 32 me
tu amžiaus.

Paliko dideliame riUliudiitae vy
rą Louis Kdski, 3 sunUs Joseph 
Edward ir Richard, motinėlę 
Marijona, tėvų Antaną Ališaus
kus, broli Antana ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2506 W. 45 St.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni, lapkričio 1 diena, 8 vai. 
ryto iš namu į Nekalto Rrasi- 
dėjimb Paneles švenčaušios 
parapijos bažnyčią, įvilioję at
siims kęduhngps parnAldos bž 
velionės sidią, o is ten btas nu
lydėta į šv. Kazimiero ka’ 
pines.

Visi a. a. Aleksandros Kos- 
kienės gimirtės, drėugai iF pa
žystami esat hubširdžiai kvie
čiami dalyvauti. Įaidotųvėsę ir 
suteikti jąi paškutini patarna^ 
vįpią ir atsišvęjkinima.

Nuliude liekame,
Broli ir GhiunJa.

Laidotuvėse patarnauja 
borius J. F. Euddkiš, T 
nas Yards 1741? f'A

lyvauti laidptųvėsfe ir štatėikti 
pa Wn* ir

Nuliude liekame, DELkrbih

Hamilton
Laidotuvėse

JULtUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Didė- 
lia pasirinkimas._______,, ,
Dirbtuvės bankroto išpardavimas, 
žemiausios kainos Chicagoj takah- 
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 nedėliomis 6224 S. 
Ashland AVe.
Importuoti Kaurai už Storage Kal

tus. Aukštos Rųlies Rakandai.
$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kautai dabar $20.00 
$|75 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 Riėš. Bedruhnio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAME CO.
6910 Cottage Grove 

Atdara vak. iki 10. Nėdėlioj iki 6.

LENGVI IŠMOKESČIAI, $1 įmokė
ti, i 20 mėnesių išmoki. 3 kaipo, 
rakandai $57.50; nauji parlor setai 
$22.50, kąrpetai $9.75. Atdara va
karais. 253 W. 63 Si.

BRUNO ŠUKYS. Stata ir taiso na
mus, medinius ir marinius. Tek JLa- 
fayette 5ŠŽ4. 4181 S. Fratacisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės į Lietuvą ir į visąs 
kitas svieto šalis yra barupinariios 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago; Ilk

aberdeėn outlet čq. 
Perkam ir parduodam.. 4 kamb. 
$89.50, $5 imokėt, 20 mčn. išmokė
jimui. Samifelai. 1106-08 W. 63 St.

,, Wentworth 5784 ...

RAŠOMA POPIĘRA
WRmNG PAPER '

* .» ■' . * Ui '

Gera rašoma popiera parduodama 
po 13. centų svaras — 2 svarai 25c. 
Reikalaudami iš kitur, pridėkite 8c. 
Beršiuntimo kaštams. Pinigus ga-

te siųsti stąmpomis.. Gausite Nąu- 
jiehų ofise 1789 So. Halsted Street. 
Chicago, III. ,

RADIOS
RADtO

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

M! TePtt W
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos, Roofing ir 
Asbestas — Siding ir Vfrtuvių šėpos.

MOKYKLOS
SCHOOLS

A U Gšč JAUSI A S cash kainas mokė
sime už senus radios arba priimsi- 
taie senus radios i mainus Už ?ėHis 
vartotus rądioš. Del informacijų na
šaukite

Cicero 1329.

SPAUDOS darbai

PAMOKOS: Anglų Kalbos. Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystes, Greitraščio 
tGregg Sh'orthand), Amerikos Lietu
viu Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk_____________________

NAMŲ TAISYMAS
BUILDING REPAIRS

WM. W. CHRISTIANSEN
Namų taisymas ir perdirbimas. Dar
bas garantuotas. žemos., kainos, 
lengvos išlVgok, 232 W. 63 St. Tel. 
Wentworth 38'00.

ATVIRUTES, progratnus, plaka
tus, biznio karteles, knygas, laikral- 
ČiUs jutais geriausią atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. <

AIS® _
rooflng

Canal 8500

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mė« 
taipgi darome visokį blSkorystlš 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VlCtory 4965.

• • • » • •* * • M > *» > - -*• S •

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANĮGE

naujienų PifciGV sibNTiMo 
SKYRIUS persiuntė i Lietuvą daug 
milijonų doleriu ir dabar tebesiunčia 
be jokios pertraukos. Savo giminėms 
Jetuvon siųskite pinigus per Nau- 

. ienas — dblęriais arba litais.’ 
Naa

174
J

PAMINKLAI
MONUMENTS

CARLCLARĄS, pigiai talSdU namus 
5805 S. Mablevvood. Repūbllc 4151;

_____________ ________________________ ••_________ _________ *

SIUVĖJAI
TAilors

doleriais arba litais.’
Pįnfkų Sįįiptimo Skyrius, & <Wg<?r. UI.

UNITED .FOOD STORES
238 W. 47th St.

Geriausi groseęiai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas Šviežią. 
J. C. Andrews vedėjas.

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

11 ' ' ' ...... I ' 1

Ingapojimus aprūpinti Žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1,739 S. Halsted St., Canal 8500

-—Kodėl ne? Tik reikia norė
ti. Nueik pas advokatų ir pasa
kyk, kad tave “Naujienos’* ap
šmeižt, o jap advokatas žinos 
kų reikia dalyti.

—Bet kad mane “Naujienos” 
nėra apšmeižtosios.

—Ga|ima padaryti, kad ap
šmeižtų.

—Eik jau, eik. Argi galima 
—:---- 4.: kaj kas tave šmeiž-

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ----- $25.00
$30O kaurai $35*00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

5746. So. Ashland Avė. .......

j ienos rašo neteisybę ir parei
kalausi trisdešimts tūkstančių 
atlyginimo. O paskui prirodysi, 
kad tamisibs Vanilė dainuoją 
bažnytiniam chore. Aš esu 
“šiur”, kad gausi dešimt tūks
tančių ekstra atlyginimo kaipo 
artisiteį. —Raplas.

- - • ■■ - "........ • ■

—Visai natūralu. Parašyk 
“Naujienoms” korespondenciją, 
kad tavo duktė Vąrute apsive
dė ir pasirašyk |<okią nO^s sve
timą pavardį p “J^aujiepps” 
tokįą žinią pataptos.

—Eik, eik, ar iš proto klaus
tais. Varutė dtop nėtųri pilni] 
vienuolikos.

—Ot čia
1

Parašyk

r atsiras Šmeižto 
i'pdysi, k4d Wį:

Vai.—8:80 A. M. iki 6:80 p. M.
Tel. RĄĘrlspn 0751 

PASTpVm Ž^MOS KAJNpą 
"f \ j* »• i , X. IC » ¥ ■ . t K

52 G S \ TE ST
ilTe Onvla 2d Fk>or Į

GARSINKITĖS

F. MICKA8, Siuvėjas, rūbų valyto- 
jas įr taisytojas, 414$ Archer Avp.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

Ahtrų rankų statyboj geležis viso- 
SIos miėros. Radiatoriai Šilta vap

ens }r gariniai. Daugybė visokiu 
ahtrarahkid dtadų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos 14- 
bai žemos. Ko tik reikia iš geležiėš 
ateikit bas ftiUs. ,

APĘX IRON & btETAL CO.
4000 Weptworth Avė.

Tel. Bpųlevard 1870

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

N, Imp. Turk. Tabaku 
I, 1728 So. Halsted St.

■ W •' • ’ i * L  '* » e

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFĖT. 520B W, 95tf|
St.» Oąk vLąwh? IĮ}; Ąr išvąšiųojaį 

liki vietą
a| paryažiuojat visuomet 
inūs. Monarch alus, 
pasilsėt.

J. DARGUŽIS TAVERN, užkandžiai 
veltui* 8813 A?. 55 SU. ChĮčągp, ĮĮĮ

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VI ' ViČTORIA ;^dTEL " 
fe ».8tv- 

tyM. E. McCOY, savininkas 
tel. Wabash 2280. _______ChĮ^ago.

PAUb Mų- icrįutt-
vė, 8427 South Halsted Str^t. ;

.. -- -----  -------- ----------
UNITED NOTION SUPPLY Co. mfe 
kyklu talkm. 1415 S.Halstetf; C*h.8B59
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Šiandien Užsidaro Pašau 
line Paroda

Su didžiausiomis iškilmėmis Chicagos 
Šimtmečio Sukaktuvių Vaizduotė 

uždarys duris
Parodos reikšmę Chicagai ir ką 
naujo ji įnešė į musų gyveni
mą. Kitur dainininkai ir šokė
jai demonstruos savo talentus, 
paskutinį kartą linksmindami 
susirinkusius tuksiančius.

Lėktuvai iškilmėse
Viršuj, tuo tarpu, skraidys 

armijos ir* laivyno lėktuvai, ku
rie irgi savo programo dalį pil
dys su visokiais akrobatiniais 
manevrais, trinkiais ir foku-

Kai laikrodžiai išmuš dvylik
tą valandą naktį ir tūkstan
čiai fejerverkų nušvies visą 
Chicagos padangę, užsidarys 
duris Chicagos Pasaulinė Paro
do.

šiandien Chicagos šimtmečio 
Sukaktuvių Vaizduotė, kurią 
per dviejus metus aplanke apie 
40,000,000 žmonių, pabaigia sa
vo gyvenimą.

Sutraukusi didžiąsias šalis su
eksponatais; demonstravusi vė- sais. Juos iš žemės vaikys stip- 
liausius mokslo išradimus ir rus iParodos reflektoriai, raižę 
metusi žvilgsnį į ateities ste
buklus, kuriuos žmogaus pro
tas išvystys, jeigu eis tokiu 
tempu, kaip ikišiol, Chicagos 
Paroda buvo viena iš didžiau
sių pasaulio parodų.

Parodą uždarys Dawes
Ją uždarys prezidentas Rufus 

C. Dawes, kuris per dvejus me
tus jai pirmininkavo, pasakęs 
atsisveikinimo kalbą ir sujun
gęs elektros vielas, prezidentas 
Dawes uždegs fejerverkus, ku
riems užgesus, Parodos ryškios 
spalvos iliuminacijos irgi užges 
paskutinį kartą.

Per visą vakarą Parodoje 
vyks karnivalinio pobūdžio iš
kilmės. Ir Lagoon teatre, ir 
Hali of Science aikštėje ir vi
sur kitur vyks programai, žy
mus asmens vaizdžiais žodžiais 
pieš įspūdingus paveikslus apie

dangų ikišiol kiekvieną vakarą 
savo vaivorykštės spalvomis.

Lietuviai garbės vietoje
Kadangi ir lietuvių tauta 

daug prisidėjo prie Parodos pa
sisekimo, tai buvo gražu ir reik
šminga iš Parodos viršininkų 
pusės pakviesti lietuvius daly
vauti uždarymo ceremonijose ir 
užimti garbės vietas.

Iškilmėse, kurios įvyks La
goon teatre ir Hali of States, 
lietuvių dailės jėgos ir darbuo
tojai užims vietas kartu su žy
miais Chicagos valdininkais ir 
Parodos valdyba.

Pirmadienį vakare, lietuviai 
šokėjai ir dainininkai, kurie 
linksmino parodos lankytojus, 
buvo apdovanoti medaliais, 
bet šiandien bus reikšmingiau
sia jiems diena.

________________ NAUJIENOS, ęhięago, III.

Tautinių rublį konkursas | Jos kūnas randami pas gra- 
| uždarymo iškilmes įeis ir borių S. Mažeįką.

įvairių tautų tautinių rūbų ’-'yėlionė OUauskienė buvo 
konkursas, kuriame lietuviai, apie 61 metų amžiaus. Savo 
kurie turi tokius rublis, gali 
dalyvauti. Bus suteiktos ke
turios dovanos ir viena iš jų 
teks tautai, kurios kostiumai 
gražiausi.

Po to, seks Tautų programas 
Lagoon teatre, o vėliau para
das.

Visi programo dalyviai ir 
tie, kurie turi kostiumus, pra
šomi susirinkti prie parodos 
14-tos gatves vartų nevėliau 7 
vai. vakaro. Ten lauks p-lė 
Mikužiutė, kuri visus įves į 
Parodą veltui. Nuo jos da
lyviai patirs programo smulk
menas.

laiku ji buvo žmopa p. J. Lau
kio. Buvo motina p. Kulienės, 
Dr. J. Kulio žmonos, ir p. Ba- 
chunienės, Sodus, Mieli., va
sarnamio savininko brolio p. 
Bachuno žmonos.

Praeityje dąug darbavosi 
įvairiose organizacijose, tarp 
jų, Moterų Draugijoje, “Ap- 
švieta”, Aušros Draugijoje, 
SLA. ir kitose pažangiose or
ganizacijose.

iš Lietuvos BĘN-ALI, 
Pilkauskas, kuris per 
stebino Pasaulines 
lankytojus, juos v ik-

traktuojami prasižengę vai
kai.

'Susirinkimas prasidės 8 vaL 
vakare. Moteriškės kviečiamos 
atsilankyti.

PRANEŠIMAI

Tręčiadienis, spal. 31, 1934

Dabar

Vakar vakare stai
giai mirė Marija 

Olšauskienė
Krito negyva prie savo namo 
durų; spėja, kad širdies liga

BRIDGEPORT — Marija 
Olšauskienė, buvusio bankic- 
riaus Antano Olšausko žmona, 
vakar vakare netikėtai mirė 
prie pat savo namų durų.

Tarp 5:30 ir 6:00 vai., vaka
ro ji ėjo namo su p. Giraitie- 
ne, po to kai praleido kiek 
laiko su p. Messerienę, Meser 
vaistinės, 32 ir Halsted sts, sa
vininko žmona.

įėjusios į prieangį buto, ku
ris randasi Universal State 
Banko rūmuose, 3250 S. Hal
sted st., moteriškės pradėjo 
lipti laiptais. Bet staigiai p. 
Olšauskienė sugriuvo ir aki
mirksnyje — užmerkė akis.

Nepirk Anglių—
Pirk Šilumą! 4923

3596

Stebuklų stebuklai 
Lietuvių Auditori
joje, ketvirtadienį

daro, nenumiršta iš baimės.
Nors tie visi stebuklai < neį

tikėtini, vienok lietuvis foku
sininkas 
Antanas 
vasarą 
Parodos
riai padaro.

Padaro jis ir daugelį kitų 
netikėtinų dalykų, kurių sumi
nėj linui čia trūksta vietos.

Ketvirtadienį vakare Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje BEN 
ALI tuos numerius demons
truos pirmu kartu viešai pub
likai, ne Parodoje, Apart jo, 
“Magijos Vakare”, dalyvaus 
daugelis kitų stebukladarių iš 
Ripley Odditorium, tarp jų 
nepaprastas 
gus”, ,’į;
Harold Wilson ir daugelis ki
tų.

Pertraukose gros G. Stepona
vičiaus orkestras.

Vandens Žino-- 
žymus radio artistas

Apart stebukladario Ben Ali, 
dalyvaus daugelis kitų Bip- 
ley Odditorium fokusininkų

Ar galėtumėte išgerti apie 
50 stiklų vandens vienu kartu; 
ir vėliau tą vandenį išpurkšti 
atgal į stiklus per burną?

Ar drįstumėte vielą perverti 
per savo kūną ir ant tos vie
los užkabinti didelius svorius?

Ar galite nuo liežuvio užsi
degti cigaretą?.

Ar nepasibaidytumėte, jei
gu jums kas lieptų eiti basam 
per šviežiai sudaužytus stik
lus?

Nei vienas iŠ skaitančių ne
išdrįstų pasiduoti tokiems eks
perimentams. Visiems jie at
rodo negalimi., Bet —-

Jeigu ketvirtadienį vakare 
atsilankysite į Chicagos Lietu- 
viųf Auditoriją, tai pamatysite’, 
•kad jie ne vien galimi, bet ir 
tie žmones, kųrie tuos šposus

RADIO
Šiandien Naujienų 
Radio programas
Šiandien 9 vai. vakare iš sto

ties WSBC chicagieČiai vėl iš
girs gražų Naujienų radio pro
gramą.

Indomus visiems numeris 
bus senovės Pirmyn choro 
rų kvartetas, susidedąs iš 
lio, Čepaičio, Ascillos ir 
gustinavičiaus. Jie ketina 
rodyt kaip smarkiai vyrai 
Ii dainuoti.

Su jais, galima sakyti, kon 
kuruos nuolatinis mišrus kai
miečių kvartetas,, kurio nariais 
yra panelės Trilikaite su Rim- 
kaite ir Pūkis su Taručiu.

vy-
Di-

Au-
pa-
ga-

Prakalbos, rengiamos Lietuvių So
cialistu Sąjungos Chicagos Centra- 
lės kuopos, atsibus lapkričio-Nov. 1 
diena, 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
tų platformą ir svarba balsavimo 
ateinančiuose rinkimuose, kurie atsi
bus lapkričio 6 d. dieną. įžanga 
veltui, visi yra kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Stebuklų Vakaras Lapkrič‘o-Nov. 
1 d. Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted SL Pradžia 8 vai. vakare, 
ivyksta Įdomių, stebuklų vakaras. 
Rodys garsus lietuvis fakiras iš Lie
tuvos, Ben Ali (A. Pilkauskas), kuris 
laike Pasaulinės Parodos rodė Viso
rius fokusus-stebukhis, ketvirtadie
nio vakare mes tą viską ir dar dau
giau matysime Lietuvių Auditori
joje.

Mes matysime Ben Ali prikaltą 
prie kryžiaus, deganti ugnyje, kardų 
pervertą, perdurtu veidu, ugnj lei- 
Ižiant iš burnos, gulintį ant dvgliuo- 
tų vinių ir laikant arft savęs 12 
vyrų, siuvant guzikus ąnt savo odos, 
balanso atrakcijoną ir daug kitų įdo
mių dalykų, ko nebuvo galima ma
tyti nei Pasaulinėjė Parodoje.

Apart fakiro Ben Ali, dar daly
vauja būrys kitų fakirų iš Pasauli
nės Parodos — Amidži Ali, Barbi 
Ali ir keletas kitų. Taipgi daly
vauja garsus rad;o artistas Mr. Wil- 
son. Vakaro programą ves p. An
tanas žymontas.

Visi Chicagos ir apielinkių lietu
viai, vyrai ir moteris ketverga va
kare ateikite pamatyti naujenybių 
kokių dar iki šiam laikui--------------
buvo proga matyti.

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimą lapkričio 1 d. 
1934 m. kliubauzėj, 1654 N. Damen 
Avė., 8 valanda vakare.

Draugai malonėkite atsilankyti ir 
atsivesti nauju narių i kliubą prisi
rašyti. o kurie neužsimokėjo savo 
duokles, prašom užsimokėti.

M. Chepul rašt.

Rupišktyių Bendro Kliubo Ameri
koje metinis susirinkimas atsibus 
lapkričio 1 diena, adiesu 3259 So. 
Halsted St.. Kulio Aptiekoje, geisti
na, kad dalyvautu kuodaugiausia Ku
piškėnų kliubo nariu ir norinčiu pri- 
sLašyti prie K. B. K. A.

Bus galutinai nutarta apie J. Ag
linsko knygas, kurios Kupiškėnų kliu- 
bui yra paaukautos.

J. J Kulis pirm.
Jonas Jodakis sekr.

PIRKITE 
ūmios šilumos. 
$6.00, Mine run —$5.75. 
ings — $4.75 
Merrimac 2524.

Trtpicaįr Anglis dėl 
Luirip ar Egg — 

Screen- 
Northem Coal Co.

AR JŪSŲ KŪDIKIS DREBA?
AR JŪSŲ KŪDIKIS TURI 

6V. VITO ŠOKI?
Pagalios padarytas stebuklingas 

‘^radimas dėl nervų ligų. Parsiduo- 
ua tiktai pas

STUCHL1K DRUG CO.
6243 w. Cermak Road, 

Berwyn, III.

JOSEPH’S DRY 
GOOPS STORE

3344 S. HALSTED ST. 
JOSEPH PIKEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS

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

—■ IR 11111 I ■ .......................

CLASSIFIEDftDS Į
*

ne visiems

Business Service
Biznio Patarnąyimaa ,

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokertis. 
Expertu patarimas visose namu savi
ninku ir rendatininku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Išymųs 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF t 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

NESIDUOK APGAUTI SU TAIP VADINAMA 
PIGIA ANGLIM. NEMĖTYK SAVO PINIGŲ ŠIA 
ŽIEMĄ ANT ŠIFERIO, AKMENŲ, KLINKERIŲ 
IR PELENŲ.

3605

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai^

CONSOLIDATJON
WERS^K 

Chicagoje ir Ąpi^nkėse 
SOUTH SIDE:

ATLAS FUEL CO„
So. Paulina St. Tel. Prospect 

JOHN BIGANE and SONS, 
Archer Avė. ' Telefonfif 'lhifayette 

CHICAGO LAWN COAL ČO.,
W. 59th Street . . Tel. Prospect

DAMEN FUEL CO.,
1828 W. 43rd St: Telefonas Boulevard 

Viliją co.; '
3700 So. Spaulding Avė. Tel. Lafayette

• •<»

7960

0600

8944

9029 > 1

2584
WESTERN COAL and SUPPLY CO.i 

4916 So. V/estern Avė. Tel. Ptospect 3400

PIRK GRYNĄ ŠILUMĄ

CONSOLIDATION

So. W este r n Avė. Tel. Ptospect 3400 
WHITE EAGLE COAL CQ.,

So. RoBey St. - Tel. Rtospect 0613

NORTH SIDE:
BUNGĘ BROS. COAL CO., 

Clybourn Avė. Diversey 2828
EASTMAN COAL CO., 

399 No. Peoria St.
POLONI A 

1360 W. North Avė.
ROYAL FUEL CO. 

343 No. May St. Tel. jdųnroe

WEST SIDE:
BOHEMIAN COAL CO„ 

934 W. 18th Street Telefonas Canal
CALIFORNIA ICE and COAL Č0„ 
— “ * " Tel. Lawndale 0667

Avė. Lawndah

4919

2045

4462

V. Stulpinas šian 
dien kalbės per ra 
dio apie demokra. 

tjją
Vincas Stulpinas, vienas . se

nesniųjų lietuvių demokratijos 
darbuotojų, šiandien vakare 
kalbės apie ateinančius rinki- 
mus iš radio stoties‘ WSBG. 
Jo kalba bus Naujienų radio 
programo pradžioj 9 vai. vak. 
Pasiklausykite..

Šiandien M o t erų 
Lygos Susirinkimas
■- šįvakar Fellowship House 
salėje, 831 W. 33rd Place, įvyks 
Lietuvių Moterų Piliečių Ly- 
gos susirinkimas.

Mitinge bus aiškinama kaip 
reikia išpildyti baliotus rinki
muose. Atsilankys ir atstovė 
iš vaikų teismabučio, Juvenile 
Home, kuri paaiškins kaip

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

T
•j?

TEL. REPUBLIC 8402
" .-y1-, i 

A

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

i

P. CONRAl)
PHOTOGRAFAS 

Atidarą nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollyvvood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

* ■

GERU RAKANDŲ ir kaurų bar
benai laike musų didelio, $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St

........... ■ ..............

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia ~

REIKIA 3 gyvų ir energingų deg
tinės salesmonų. Jeigu jus rupinaties 
apie savo ateiti, pasimatykite su mu
mis. Mes turime virš 120 įvairių 
dalykų jums dėl pardavimo. Mo
kame gera komisą. Atsišauki^ 
tarp 4 ir 5 po piet. Klauskite p. 
Venckus. •

OLD FORT DEARBORN WINE
& «LIQUOR CO., Ine. ‘ 

4250 Archer Avė., 
Chicago

Ji

‘LMORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

PARDAVĖJAI
Geriausia proga padaryti pinigų. Se
zonas pilnoj eigoj. Nuplątinis 38% 
komisas ir alga. Priimti orderius 
dėl valymo ir dažymo. Proga prie 
išvežiojimo darbo,

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

■f

, Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio, i bučernės 
biznį kad ir su mažai pinigų.

3316 So. Union Avė.
2600

0633

MILLERS CREEK 0315

2060

1336Telefonas Canal1930

26661814

2013

2614

Prisirengk dabar ilgai šaltai žiemai

UŽPILDYK SAVO ANGLIŲ ARUODĄ SU

8,700

BLOCK EGG

3334
3200

Haymarket
COAL CO., 

Brunswick

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St.
Atdara Antrad., Ketv. ir Aešt. vakarais.

B

i

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių Čeverykų

*

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

H W U fl| 11 ApskaitUavimas užIi Y K 1111 pataisymą radios U i nnii ir skalbyklų

iOB

yra viena ekonomiškiausių anglių jus galite nusi
pirkti, todėl ji yra daug karštesnė, ištenka ilgiau 
ir nesuteikia jokio vargo.

Joje nėra jokio purvo, nėra akmenų ir klinkerių ir 
tiktai vienas bušelis pelenų ant vieno tono grynos 
šilumos.

AUTHORIZED

Consolidation Millers Creek
NUT

W. 22nd Street
So. Central Park

EASTMAN COAL CQ.
W., 17th Street

FIRST NATIONAL COAL CQo
So. Western Avė. Telefonas Catial

GARDEN CITY COAL*
So. Morgan St. Telefonas Canal 4136 

LAWNDALE COAL ;
So. Whipple Street Tėl. Lžvndah 3068 

' MONARCH COAL and SČPPLY CO., 
2229 So. Crawford Avė. T<1. Liwndąlt 7072

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS, 

50th Court and 33rd St. Tel, Cicero 1703
, ■ CICERO FUEL ęO.,

Austin Blvd. and 31st St. Teį, Cicero 29
Tel. Lawndalj» 0609

CLYDE COAL CO.f
5901 W. 28th St. Telefonas Ciceto 902

MORTON PARK COAL ęo,.
2100 So. 52nd Averiue Tėi* Cicero 89

NOVAK BROS, COAL 
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lawųdal« 6706 

ir Cicero 120
O’KEEFE BROS. CO,/ 

1545 So. Cicero Avė. Pltdnbl Cicero 
Lawndale 0637.

BERWYN:
C. M. MOLINE ' • ■ 

Stanley ir Oak Park Avės. Tel. Bsrvtyfl 530

« A
■Ą

■ < -

®®A1 

ŠEIMYNAI
t . JL* * ■

VARTOTŲ

RADIO
BARGENAI

Garantuoti geriausiam A-l stovy 
arba gražinsime pinigus.

5, 6, 7, 8

Help Wanted—Female ^ 
Darbininkių Reikia y.

PATYRUS kautų ir dresių parda
vėja. gera mbkestis. Maurice Cloak 
Co., 4726 So. Ąphland Avė. ■ * - *

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl jauno vyro arba 

vedusioj poros. Galima vartoti vir
tuve. 7152 So. Artesian Avė. Tel. 
Hemlock 4237.

U M

1 ’ 1 1 tfc

ir 9 tūbų
PHILCO
R, C. A. VICTOR 
SPARTON 
CROSLEY 
MAJESTIC 

ir kiti.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai,

DELICATESSEN STORAS srrei- 
tam pardavimui arba mainysiu i au
tomobili, fferam stovy.

6745 So. Racine Avė. 
--------------- 1—,-------------------------------

GERAS TAVERN su fikčeriais 
kitoj pusei gatvės didžiausios gele
žies liejyklos Chicagoje. Renda $50 
į mėnesi. Pašaukite žyduką Yards 
0808, 4707 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, pilnas stakas, geras cash biznis, 
išdirbtas per daug metu. Geras pir
kinys. Graži vieta. Priežastis li
ga. 5258 So. Union Avė.

UNIVERSAL 
SHOE STORE Telefonuolkite CICERO 1829

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 

4916 W. 14th St.,

TAVERN įsteigta vieta, parsiduo
da dėl nesutikimų partnerių. Ne
brangiai greitam pardavimui.

4941 S. Ashland Avė.
I

Real Estate iFor Sale 
Nąmąi*Žen?$ Pardavimui

BRIGHTON PARK 
Specialia Bargenas

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

$3650.00
Savininkas

1 2608 W. 47 St.

8




