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Japonų ir Kiniečių 
Karas Mandžiurijoj

Taikiai Baigiamas
Japonija sutikusi 
paskirt komisiją ir 

ištraukt kareivius

Plieno liejyklos hu 
mažina 10 nuošim

čiais algas

OUTER

Sovietų Rusija ’su.sirupino 
Charbino

Tokyo.' Japonija, rūgs.

dėl

22.

Kompanija sutaupysianti
*40 milijonų }

Japonijos vyriausybė instrukta-110 nuošimčių 
vo savo pasiuntinį prie Kinijos 
vyriausybės Nankine, kad Ja
ponija priima Kinijos pasiūlymą 
sudaryti mišrią kinų-japonų ko
misiją padėčiai Mandžurijoj iš
tirti ir tolimesniems karo žy
giams likviduoti. Kinija savo 
pasiūlyme reikalavo, kad Japo
nija ištrauktų savo kariuomenę 
iš užimtų miestų, į ką Japonijos 
atsakyme sutikimas duotas.

Užsienio reikalai laimėjo
Patirta, kad Japonijos užsie

nių reikalų ministeris laimėjo 
ginče prieš karo ministerį, kurs 
priešinosi, bet kokioms dery
boms ir norėjo toliau tęsti ka
ro operacijas Mandžurijoj. Ja
ponijos sutikimas taikiai likvi
duoti konfliktą Mandžurijoj, su
prantama, yra priverstas dide
lio spaudimo iš kitų pasaulio 
pajėgų, kurios Japonijos smur
tą šiuo visuotinio *kririo ynetu 
griežtai smerkia. ___ ___

Japonų kareiviai į Charbiną

Japonų kariuomenės sustipri
nimai, kurie buvo išsiųsti į Ki- 
rino miestą, atšaukti ir bus 
siunčiami į Charbiną, kurį for
maliai valdo sovietai. Siunti
mas pateisinamas reikalu ap
ginti japonų interesus Charbi- 
ne. Tas žygis surūpina rusus, 
ir, spėjama, kad derybos tarpe 
japonų ir kiniečių neapseis 
rusų dalyvavimo.

New York, rug.ą 22. Numaži
nama tarnautojams algos ant 

j visose United 
States Steel korporacijos dirb
tuvėse. Numažinimas pradės 
veikti nuo spalio 1 d. “Baltkal- 
nieriams” tarnautojams jau ta
po numažinta nuo rugpiučio 1 
dienos. Korporacija tikisi to
kiu būdu sutaupyti 40 milijonų 
dolerių.

Mergaitę išgelbėjo iš 
ryklio nasrų

West Palm Beach, Fla., rūgs. 
22. Dešimties pėdų didumo ryk
lys (shark) užpuolė besimau
dančių Miss Giertrude Holliday, 
20 motų. Ryklys išplėšė dalį 
jos dešinės kojos ir pradėjo 
atakuoti gelbėtojų, kurs tuo 
tarpu priplaukė mergaitės gel
bėti.

Gelbėtojas, Sam Barrows, at
mušė ryklj ir sužeistų merginų 
parvilko į kranktų. Ryklys juos 
vijosi iki pat krašto, kandžio
damas kojas.
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Audra nupliekė Wis 
consin valstiją

Tornado sugriovė daug namų

be

Moterys žada atimti 
vyrų visus greitumo 

rekordus

iš

Los Angeles, Cal., nigs. 22. 
Mrs. Keith-Miller ir Mary 
Adams baigia statytis specialų 
orlaivį, kurs lėks nemažiau kaip 
po 300 mylių per valandų, ir 
su tuo orlaiviu rengiasi atimti 
visus greitumo rekordus. Orlai
vio typas laikomas didelioj, pa
slaptyje.

Janesville, Wis., rūgs. 22. 
Baisus vėjas pereitą naktį siau
tė plačiu plotu tarp Janesville 
ir Edgerton/sulaužydamas dau 
gelį namų, sužeisdamas keletą 
žmonių ir pridarydamas nuos
tolių keliams ir susisiekimo į- 
mųnėms. Toliau nukentėjo ta
bako laukai. x

Oswengo, Kan. užmuštas 17 
metų vaikinas, patekęs vėjo ne
šamiems medžiams po tako. 
Daug kitų lengviau sužeista. 
Faitfield, la., tornado sulaužė ir 
nunešė visą eilę farmų budin- 
kų. Columbia, Mo., audra ap
griovė universiteto namus.

Sausieji agentai sukon- 
fiskavo legijonierių alų

Shaw siūlo parduoti 
Amerikai Jamaica

Konferencija išdžiuvo, atėmus 
2500 butelių

Londonas.- nigs. 22. Anglija 
yra jklimpusi dėl aukso stokos, 
kuomet Amerika turi $5,000,- 
000,000 ir nežino kur dėti. Ge
orge Bemard Shaw pasiūlė, kad 
Anglija perduotų už tuos pini
gus Amerikai Jamaica salą, o jei 
reikia tai ir visas Koribejų sa
las.

^ORR.

DetrOit, rūgs. 22. Federaliai 
agentai ir muitininkai suėmė 2,- 
500 bonkų alaus beparvežant iš 
Kanados legijonierių konvenci
jai, Detroite. Negana to, dar 
paėmė daug bonkų geros deg
tinės, vyno ir šampano.

Šimtai legijonierių, apleidę 
konvenciją buvo išvykę į Kana
dos pusę ir Windsore prisipir
ko ištisas dėžes gėralų, tikėda
mi, kad muitininkai jų nekrės.

•. * , . ' į

Šiemet buvo 27 dienos 
virš 90 laipsnių

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: f

Bendrai giedra, kiek vėsiau: 
stiprokas šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra pavaka
ry siekė 82 ir daugiau.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 
6:48, mėnuo leidžiasi 3:16 ryto.

Lietuvoj Atsirado 
Nauja Liga, Kurią
Išnešioja Kiaulės

Lietuvoj atsirado nau 
ja liga

Liga pasirodė Biržų, Trakų in 
Ukmergės apskrituose

Lietuvių ir Latvių 
vienybės kohgreso

Kaune nutarimai

[Acm«-P. 8 A. Photo] J f ’
Tolimųjų Rytų karo įvykių žemėlapis

1. Mukdeno miestas, kurį japonai pagrobė iš kiniečių po smarkaus bombardavimo. Tung- 
taying ir Fushun, arti Mukdeno, taip pat japonų užimti.

2. Nanling, Pietų Mandžurijos gelžkelio svarbiausia stotis, paimta.
3. Newchang, Mandžurijos svarbiausias portas, užimtas japonų laivų.
4. Yalu upės žiotys, kur japonai nuginklavo, kiniečių laivus.
5. Tsingtao, kur japonai iškėlė kariuomenę, tikros Kinijos žemėj.
6. NaAking, Kinijos sostinė.
7. Japonijos sostine, Tokyo. / ,

Chicago geriausia 
vieta nominuoti į 

prezidentų urėdus
IŠ 14 kandidatų /devyni tapo

Chicago, rūgs. 22. Nuo 1860 
metų Ghicagoj tapo nominuota 
keturiolika* stambiųjų kandida
tų i prezidentus, tiš kurių de
vyni laimėjo, būtent Abraham 
Lincoln, Grant, Garfield, Cle- 
veland. išrinktas du kartus; 
Harrison, Roosevelt, Taft, ir 
Harding. >

Pralaimėjusieji buvo Medal
iam, Blaine, Taft 1912 metais, 
Hughes ir Bryan.

Apskaitoma, kad Chicagoj 
nominuojami kandidatai į pre
zidentus turi progų tris prieš, 
vien^ būti išrinktais.

Chicago, rug.s 22. įskaitant 
vakar dieną, kada tempehitura 
vėl pasiekė 90 laipsnių, ši va
sara sumušė karštų dienų re
kordą. Tik 1911 metais Chicago 
turėjo 22 dienas po 90 ir dau
giau laipsnių karščio, 
tokių dienų buvo

šiemet

■
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Teisėjas panaikins Illi
nois algų įstatymą

Springfield, III., rųgs. 22. Cir
cuit teisėjas Charles G. Briggle 
pranešė, kad jis paskelbs prieš- 
konstituciųiu : nesenai priimtų 
įstatymą, kuriuo’ buvo regu
liuojamos darbininkams algos 
prie viešųjų kelių darbų. Tas 
įstatymas buvo gubernatoriaus 
pasirašytas rugpiučio 1 d»

Legijonierių konven
cija Detroite linksmą
Svarbiausi klausimai—bo 

alus!

t

Numuš algas valdinin
kams ir kongres- 

monams
Vi- 
tar- 

gauna po

Washington, rūgs. 22. 
siems federalinės valdžios 
nautojams, kurie 
$2500 algos ir daugiau metams, 
pasiūlė nukapoti po 10 nuošim
čių, pranešė kongreso narys 
Wood, iš Indiana.

Kongresmonams busią numa
žintos algos iš $10,000 ligi 
$8000 metams. Tokiu būdų vien 
tik iš kongreso narių bus su 
taupyta $1,062,000 metams.

Amerikoj 12 milijonų 
daugiau balsuotojų
Washington, rūgs. 22. Cenžo 

žiniomis ateinančių mėtų 1932 
m. balsavimuose bus 12 milijo
nų daugiau balsuotojų kaip bu
vo 1920 metais. Hardingą ten 
kant buvo balsuotojų virš 21 
metų, 60,886,520 žmonės, gi 
1930 metais jau buvo 72,943,-

'V’*.’ ' t ’if ■>./■
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624.

■ Washington, fųg^. 22. Prie 
valstybės vieškelių darbų dar
bininkų skaičiui per rugpiučio 
menesį padaugėjo ant 45,000. 
žmonių. Dabar prie kelių dirba 
370,000 darbininkų^ 'kuomet lie
pos mėnesį dirbo 325,000

Anglija pradėjo 
gyvenimą be aukso 
ir — viskas tvarkoj

Detroit, rūgs. 22. Apie 16,- 
000 dalyvių susirinko j Olympia- * 
Arena į Amerikos Legijono 
konvenciją Detroite. Konvenci
joj svarbiausi buvo du klausi
mai, tai yra pilnas bonų išmo
kėjimas karo veteranams ir 
prohibicijos panaikinimas. Alaus 
legijonieriai atvirai .pareikalavo 
dar prezidentui Hooveriui su 
jais tebeesant. Hooveris prašė 
legijonierįų nereikalauti bonų, 
nes tai dar labiau pasunkinsią 
padėtį. Atrodo, kad Hooveris 
laimėjo.
' Legijonieriai surengė milži

nišką paradą išilgai miesto su 
tikrais cirko prietaisais, veži
mais, dekoracijomis ir komiš
kais simbolais. *Detroitiečiai tu
rėjo smagaus laiko tokį paradą 
pamatyti.

Europos sostinių biržos atsidaro 
ąmįi ii     '

Londonas, rūgs. 22. Anglijos 
atstovų butaą skubiai priėmė ir 
karališkoji komisija tuojau pą- 
sirašė naują įstatymą,- kuriuo, 
auksas nebegalioja kaip pinigų 
vertybės standardas Didžiosios 
Britanijos imperijoj. Tas įsta
tymas turės galioti 6 mėnesius.

Įstatymą tik išleidus ir pinigų 
mainymo ofisus atidarius, biz
nis Londone prasidėjo senu 
tempu, o kaikuriais atvejais dar 
gyviau kaip pirma, nežiūrint, 
kad anglų sterlingų svaras ir 
nebeturi auksinės paspirties.

Svaras per pirmąsias 24 va
landas gerokai nupuolė, bet 
Snowden kalboj, pasakytoj per 
radio užtikrino/kad vyriausybė 
turi priemonių svaro vertę su
laikyti vietoj arba pakelti/žiū
rint reikalo.

Palengva atsidarė ir kaikiirių 
#kitų Europos, sostinių biržos.

Chicago nakties mokyk
lose 54,969 mokiniai
Chicago, lik, rligs. 2g. 54,9^9, 

studentai, skaičius kiirs viršija 
riet pereitų metų skaičių ant 2,- 
500, užsirašė šios žiemos kur
sams vakarinėse mokyklose. 
Šiemet ypatingai pastebėta, kad 
daugelis suaugusių lanko mo
kyklas ir kad dauguma ima į- 
vairius amaty kursus bei pro
fesijas. • ' v .u',? J:;/
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Londonas, rūgs. 22. Japonija 
rengiasi statyti gelžkelio liniją 
nuo Rusijos sienų ligi Indį jos. 
Sutartys jau padarytos su Te
heranu ir Persija. Anglija dėl
to susirupinUsią

-M •}>’/ Jų j‘
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Su kariuomene varys 
karves skiepyti (

•—.—.—_

j Lietuvoje pradėjo rodytis 
nauja žmonių liga—balantidia- 
sis. Ją sukelia vienanarveliai 
gyviai—balantidium coli. Tie 
parazitai gali gyventi kiaulių 
žarnose, nesukeldami kiaulėms 
ypatingos ligos. Spėjama, kad 
žmogus užsikrečia nuo kiaulių, 
prarydamas kiaulines balantidi- 
jas. Ypač esą pavojus apsirg
ti balantidiazu tiems žmonėms, 
kieno blogi viduriai.

Balantidijos pas žmogų suke
lia labai sunkų žarnų katarą, 
kurs po 3—4 mėnesių žmogų 
gali privesti prie mirties.

Liga—baalntidiasis, pastebėta 
Biržų ap. Vabalninku vai., Tra
kų ap., Žaslių vai. ir Ukmergės 
ap. Panaterių bei Taujėnų vals
čiuose.

Rugsėjo 9 d. L. Universiteto 
medicinos fak. Vidaus ligų ka
tedros vyr. asistentas d-ras Am- 
braziejutė-Steponaiticnė vyksta 
į Ukmergės apskritį daryti ty
rinėjimus , dėliai šios naujos li
gos. Darbe padės Ukmergės 
apskrities medicinos ir veteri
narijos personalas.

** 1 •
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Chicago WCFL radio 
stotis laimėjo bylą
Dabar duoą radio programų 

visų laikų

Washington, rūgs. 22. Po il
gos tegalės kovos Chicagos 
Darbo Federacijos radio stotis 
WCFL tapo autorizuota ope
ruoti visą laikų Su 970 kilocyc- 
les bahgOmis. Ligi šiol WCFL 
stotis turėdavo baigti savo pro- 
gramus tuojau po saulėleidžio, 
kadangi1 tą laiką paimdavo Se- 
attle stotis KJR.

Darbiečiai. kviečiami 
Anglijos valdžių

Hendėrsonui siūloma namų 
ministerija

Savitarpė kalba turbut liks 
anglų

Kaunas, Lietuva, rūgs. 10. 
Latvių Lietuvių Vienybės Kon
gresas, kurs tęsėsi Kaune per 
tris dienas, pasibaigė rugsėjo 7 
d. vaišėmis, kuriose dalyvavo 
daug oficialų, su pačiu minis- 
teriu pirmininku p. Tubeliu.

Kongreso nuturimai buvo ga
na margi. Daug ginčų įvyko 
dėl kalbų vartojimo lietuvių ir 
latvių santykiuose. Lietuviai 
siūlė rusų ir vokiečių kalbas, 
o latviai siūle anglų kalbą. Nu
tarta bendriems savitarpio rei
kalams paimti kurią nors di
džiųjų kalbų, tik ne tokią, ku
rią vartoja kaimyninės Latvijai 
ir Lietuvai šalys, būtent ne ni
šų ir ne vokiečių.

Bendri Piabaltijos reikalai
Ekonomijos reikalais nutarta 

skatinti Pabaltijo valstybes prie 
ūkiško susivienijimo. Pirmiau
siai nutarta pravesti muitų uni- 
ją^, ..-Taip pat pasiūlyta irz nu
tarta, kad Pabaltijo valsty- 
bėnis reikia turėti *tik vieną,
bendrą geležinkelių direkciją.

Vilniaus klausimu nutarta 
rimtai rūpintis ir kad Latvių 
Lietuvių Vienybės Draugija im
tųsi plačiai aiškinti Vilniaus 
padėjimą, kad ir latviai butų 
kuoplačiausiai painformuoti dėl 
lietuvių teisių į Vilnių. Kon
gresas išnešė rezoliuciją, reiš
kiančią pageidavimą, kad Lietu 
vos istoriški ir politiški reika
lai Vilniaus krašte bus apginti.

Sumušė žydų Kristaus 
i pranašų

Tipton, Ipwa, rūgs. 22. Sku
biai mobilizuota Iowai valstijos 
gvardija skaičiui 2,000 vyrų ir 
atsiųsta į šios ‘apylinkės fer
mas, priversti farmerius, kad 
duotų savo karves skiepyti prieš 
tuberkuliozą. Cedar apskrities 
fermeriai pakėlė riaušes ir iš
vaikė 65 šerifus, kurie saugojo 
veterinarų stotis.

Londonas, rūgs. 22. Charite 
Chaplin apsilankė pas Mahatma 
Gandhi, Indijos “šventąjį žmo
gų”, bet kai Chaplinaš> tapo 
jam perstatytas, tai Gandhi nu
stebęs paklausė, “Kas tas toks 
yra Chaylie Chaiplinas?” Matyt, 
Amerikos :“žvagiždės” Indijoj 
nematomos.

Malonės prašymai
Vien tik per Kariuomenės 

teismą p. Prezidentui yra pa
duota daugiau kaip 300 malonės 
prėšymy.'Jų tarpe yra ir Ke- 
džio prašymas.

Londonas, rūgs. 22. Eina rim
tos kalbos, kad įvyko derybos 
tarp Hendėrsono ir MacDonaldo 
dėl dajbiečių įėjimo į dabartinę 
nacįonalę Vyriausybę. Hender- 
sonui siūlomai namų ministerio 
(Home Secretary) vieta. Taip 
pat tartasi dėl vietų keliems ki
tiems darbiečiattis.

Taip pat pradėta kalbėti apie 
ateinančius rinkimus.

Kaunas. Neseniai buvo rašy
ta, kad Šančiuose gyvenąs jau
nas žydas skelbia žydų tarpe 
naują mokslą-—garbinti Kristų. 
Jis save vadina pranašu. Nau
jos žydų sektos mokslus skelb
ti jis prieš kelias dienas buvo 
nuvykęs Rokiškių. Praneša, kad 
ten jį seni ir jauni žydai už
puolę ir smarkiai apkulę, api*- 
pylę pamazgomis.

Kunigas Šmulkštys 
Lietuvoje

Šeimos tragedija Alek
sote

KAUNAS. Plačiai žinomas 
politinis Lietuvos veikėjas kun. 
Šmulkštys, kuris nesenai buvo 
atsilankęs Amerikoje, dabar 
grįžo Lietuvon ir žada ten ap
sigyventi.

Kaunas. Pionierių parke 
Zimblys susiginčijo su žmona 
ir švogerka Siftionaitiene ir iš
sitraukęs revolverį į jas pradė
jo šaudyti, sužeidęs moteris, 
Zimblys pats nusišovė.

Moterys nugabentos^ ligoni
nėn.
* ■ t.r t ........... iuiu

Dar viena partija išva
žiavo į Bir-Bidžaną j- ------—
Iš Kauno į Bir-Bidžaną išva

žiavo 76 žydų tautybės pilie
čiai, Kauno, Jonavos, Radviliš
kio ir Panevėžio gyventojai.

Siunčiame Pinigas Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ŠT.

■■ CHICAGO. ILL.
Ofisas atdarai kaidie ano 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.
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Ark. Averčenko

GARBĖS

INFORMACIJŲšiandie

NAUJIENŲ

Lithuanian Business Directory
IŠEIS

(Galas)

eina RAD1O SUKAKTUVIŲ
t$P AR D A V 
■ VI Fili Uit V

CALIFORNIJOS
KIEKVIENAS PIRKĖJAS PIRKDAMAS GAUSQ I T f pflT

DYKAI DOVANIVYNUOGES

Ir trumpas!

PHILGO

MUSIG MASTER

9 TŪBŲ RADIO

Aleksiuj us

PHILCO vertes $125,

FIELDS vertes $95,

BOSGH vertės $150,

lietus?

Tel. Boulevard8167

(pridėsiu 
Tramva-

Kviečiame visu biznierius ir profesionalus gar- 
sintis šioje žingeidžioje ir naudingoje “NAU
JIENŲ” METINĖJE KNYGOJE.

mane, Nikituš

jisai 
saują 
retus

spaudžia 
Senis pa- 

taipgi sako:

Mekas nieko nekalbėjo. 
Tlktai/Aramvajui Menšikovas 
pamatė vieną ' žmogų, kuris 
skaitė laikraštį V”Naujoji Ga-

kliuvo ant jo meškefSš.1 ’ 
-^Gali -būt, pralainičsite, >se4 

nas žiurke? < /
.Pagalios Stalipinas ištiekę 

savo rankąs jįĮpnšikovas su 
dideliu pašitėrikiiiimu ilgaį 
lamdė Stalipino ranką. Kai 
Stąlipinąs ištraukė savo ranV 
ką, Menšikovas garsiai imsi-r 
kvatojo ir. su dar didesniu pa
sitenkinimu pašuke:

—Dėkui,p kad įpasveikhiotd!
Po to Menšikovas išėjo iš 

redakcijos ‘ir 'ilgai 1 vaikių josi 
gatvėmis, klausydamasis, ką 
žmonės'kalba aprę'fjo jdbilię-

sumurmejo jis ir 
linkterėjo galva— 

kad giedras 
tautiškoms 

džiaug-

VICTOR vertės $150,
L UŽ'.......... .... ..............._

GENERAL uloTORS vertės $195.

Menšikovas senelio 'žings
niais nuėjo į A. Stalipino ka 
binetą.

—Sveikas, Alenksandrai Ar

Pamatykite savo vaisių i pardavėją, ♦norėdami 
Alicante, Zinfandel, tytission, Muscat i ir f kitokių 
sulčių vynuogių rūšių. Gaunama taipjau iš 
ledaunių ^vagonų :jusų apielinkėš geležinkelio 
varde. "• ;

Tūkstančiai Rkdio vėliausią išdirbysčių už 
stebėtinai žemas kainas.

Pasirinkimasnaujtj parlor setų, 3 šmotų, 
už sumažintas kainas.............. .....t....,....,....... ***

Elektrikinės ledaunės už žemas kaitras, 
vertės $200,už................................

KAIP TIK DABAR, šiandie, yra laikhs apsi- 
a.rūpinti Califonijos Sulčių Vynuogėmis.

Derlius šiemet yra daug i mažesnis negu kitais 
metais ir abelnai yra nuo dvidešimt/dięnų iki 
keturių savaičių ankstyvesnis, 'negu paprastai.

—Nikituška!... Tūkstantinis 
feljetonas. Kiek aš dėl jo ne
malonumų ir kitokių prietikių 
turėjau.

—Tai kas tokio?
—Pasveikink

Menšikovas, eidamas į re
dukciją, priėjo prie Rozanovo 
stalo ir ištiesė jam savo ranką.

—Sveikas, Vasil Vasiljič!
Trumparankis Rozanovas 

mandagiai šyptelėjo, apžiurė
jo ištiestą ranką ir pervedė 
per ją žvilgsnį dki Menšikovo 
peties. Nuo peties perėjo ant 
sprando. Kada daėjo iki veido, 
tai išnauja perleido žvilgsnį 
į popierą ir pradėjo rašyti.

—Aš sakau: sveikas, Vasil 
Vasiljič!

—...Trukumas nėra malonus 
dalykas... — murmėjo Rozano
vas, braižydamas plunksna. — 
Trukumas vra amžina skola...

$79.00
$79.00

$125
, .i ‘ »

Pirkite' dabar . . . Sulčių 
bus mažas ir visai trumpas

Vakare sėdėjo Menšikovas 
virtuvėj prie virėjos ir pasa
kojo:

—Nuvargau per dieną nuo 
viso to triukšmo, pasveikini
mų, pagerbimų ir linkėjimų... 
Pradedant nuo liokajų — iki 
Stalipino — visi, kaip vienas 
žmogus, sveikino. A. Stalipi
nas... kvailys, tiesa. Pagriebęs 
mano ranką krato, 
—tiktai juokinga! 
matęs mane
Ko reikalaujate, sakykite! Pa
sitrauk į kampelį ir prašyk. 
'Kaip Dievą myliu, nemeluoju! 
*Nbri, sako, pridėti) 
Taipgi ir publika 
juose taipgi... Svarsto dalyką

Galutinai apsirengęs 
pakabino iš puoduko 
sviesto ir ištepė savo 
plaukus.

—Vardan jubiliejaus, 
jis, nusviestas, pradėjęs tirpti, 
pradėjo kai upelis bėgti per jo 
sausą nugarą.

Už pusvalandžio laiko, tur
gaus namo liokajus, išgirdęs 
skambutį, atidarė duris ir pa
matė ant laiptų sėdintį Men- 
šikovą. *

—Ko, jus, seneli? Ar į paro
ti avimą pasiruošęs, mane pa
šaukei? — užjaučiančiai atsi
liepė liokajus. — Eikite iš 
dvaro.
X—Diena tai šiandien nepa
prasta, Nikituška!

—Kokia diena! Ypatinga!
—Nikituška! Jus, žinoma, 

galite suprasti, šiandie 
tūkstantinis feljetonas!

Menšikovui labai norėjosi, 
kad Stalipinas, nors • jubilie< 
jaus supuolimo dieną paspau
stų jam ranką. Bet senas be
protis negalėjo žinoti--- kaip
visa tai padaryti?

Menšikovas pastovėjo de
šimts minučių prie Stalipino 
stalo ir ėmėsi gudrumo:

—Ar jus žinote, kad už tri
jų miniįčių bus lietaus.,.

—Tu, broli, čia tai ’jau~4§- 
galvojai didelę nesąmonę, — 
atsiliepė Stalipinas.

—Kaip Dievą myliu. Norite 
laižybų eiti?

Atviraširdis Stalipinas {pa-

— Ak, matyt 
Na, ką-gi su 
pasveikinu.

—Dėkui, Nikituška! Aš vi
suomet teiravausi bešališkų 
žmonių atsiliepimu. Palauk, aš 
tau ant degtinės duosiu... Kur
gi aš savo kapitalą užkišau? 
Ot, dešimts kapeikų... Tu, Ni
kituška, man tris kapeikas 
grąžos duosi. Septynios kapei
kos tau, o trys kapeikos man... 
Ha, ha, Nikituška...

—Ak, tu sudžiūvėli.
—Nedėkuok, Nikituška... Tu 

užsitarnavai. Tas, žinoma, yra 
sakoma — ant degtinės, bet tu 
geriau padarytum pasidėda- 
mas juos į taupomąją sąskai
tą—ant knygutės... Kaip Die
vą myliu, tiesa. Pats tai — at
sistojai?

—Atsistojau. Eik jau. Tiktai 
kojas ištrink.

Nuo įtemptos padėties ištie
sta Menšikovo ranka pradėjo 
pailsti ir krauju užplūdo. Nu
leisti ją iš karto buvo nepato
gu, tai jis padarė vaizdą, jog 
apžiurinėjąs paišelį, kuris gu-> 
Įėjo ant rašymo daiktams su*' 
dėti lėkštelės.

—Paprastas paišelis. Tokiu 
paišeliu^ manau sau, neparan
ku rašyti,..

Menšikovas nusileido į kėdę, 
kuri stovėjo prie stalo greta 
Rozanovo ir nieko nelaukda
mas jis užvedė kalbą:

—Šiandie aš parašiau tūk
stantinį feljetoną. Kaip Dievą 
myliu. Galite mane pasveikin
ti, Vasil Vasiljič... Daug para
šiau. Buvo didelių feljetonų ir 
mažų buvo. Bet... Šiandien 
mane daugelis žmonių pasvei-1 
kino, be to, pasveikino': lioka
jus Nikita — toks puikus kai
mo tautietis! Aleksiejus Serge- 
jičius irgi Ipasveikino/..

—Kiekvienam savo jausmas 
turi būti džiuginantis ir su-’ 
prantamas... — Rozanovas, 
pradėdamas rašyti naują pus
lapį, murmėjo.
1—Aš taip ir suprantu, Vasil 

Vasiljič: Sakau, parašysiu
tūkstantinį feljetoną apie 
spaudą! Ha, ha! Gal paskai
tysite? Kur jus šiemet^— va- 
sarnamyj gyvenate? Visgi, aš 
manau, kad pasikalbėjimas su 
manim jums yra neįdomus? 
Išeinu, išeinu. Žinėte, aš mėg
stu su prietelium pokilyj se
nus laikus prisiminti.. Sudiev, 
Vasil Vasiljič...

Menšikovas ir vėl pratiesė 
janvsavo ranką; palaikė ją 
tris minutes, paskui pačiupi
nėjo sugeriamąją popierą ir 
nuoširdžiai pasakė:

--Puikus dalykas ta sugeria
mos popieros paduškaitė!

!?r$jo prie jo arčiau, atsisė
do ir paprastu savo bildu hu- 
sijudkė.

—Ką jus manote apie šitą 
dalyką?

Skaitantis laikraštį žmogus 
pasakė, ką'jis mario.

Menšikovas išėjo iš tramva
jaus ir ilgai ėjo be tikslo mur
mėdamas apie save:

■—Tu senas balvonai, »ieškai 
kritikos.

—-Prie jūsų 
Sergejičius...

—Kas daugiau? Sakiau aš, 
rodos, kad nemėgstu kai tu į 
namus ateini. Negerai,* — nu
žiūrėti gali. Jeigu ko reikia, 
gali redakcijoj pirštu mostelti 
į tamsų kampelį 
ko reikia.

—Diena tai kokia Šiandie, 
Aleksiejau Sergejič!

—O kas
—Gal jau skaitei? šiandie kadijč!

« A. Pbotol

St. Louis, Mo. — Vincent Kerens, kutis per penketus metua 
turės prisilaikyti blaivybės ir gerai elgtis, kad gavus tėvo pa

laktus jam $1,900,000. Taip patvarkė ‘ ’
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neatbūtinai TaSiatyk

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ -KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NWIĮUWI.. -L«WV«$
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Radio ir Fonografas Krūvoje
Groja Rekordus 'Labai Garsiai

—Na, Nikituška?
—Tu ko, tiesiog ghišas, p( 

kojų maišaisi? Nori ko, ai 
kas?

—Pasveikink mane, Nikituš

eina spaudoj mano • tūkstanti 
nis feljetonas.

—Na?
—Galiu pasakyti 

mano sieloj šventė.
—Jus aiškiau kalbėkite: de

šimtuku daugiau norite už ei
lutę, tame ir dalykas?

—-Už tai aš busiu »jums am
žinai dėkingas... Bet diena tai 
kokia! I

—Bet ko gi jums trūksta?
—Pasveikinkite, Aleksiąj

Sergejičiau!
—Stebiuosi... Pasakyk —ko

dėl tau tas pdtilika?
Menšikovas sukeitė kelius.
—Noriu, kad butų taip, kaip 

pas kitus... Taipgi, jeigu jubi
liejus, tai iTasveikina.

—Vis nesąmones išgalvoji! 
Eik sau su Dievu!

'r» ; V* ’ ,
-./h ■ k> '■ ‘ 
t S I”' *' SAm-

Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaitytojas gaus šią 
puikią ir įdomią “NAUJIENŲ” Metinę Knygą 
DYKAI!
UŽSIRAšYKIT TUOJAU “NAUJIENAS”.

’ "Naujos Gadynis" Nr. 11981 
Mtniikovas parašė tūkstantinį 
f tl ja toną.

Menšikovas nubudo iš miego 
anksti rytą.

Nuleido nuo lovos savo sau
sas, mėlynom gyslom išvago
tas kojas, įmovė jas į šliures, 
kurios savo laiku buvo pana
šios t Marijos Goriačkovskos 
šliures ir, skubiai priėjo prie 
Jango.

—Giedra, rodosi, bus malo- 
hi diena, 
patenkint 
aš džiaugiuos, 
oras, nel^liudy 
masėms linksmintis 
jis musų jubiliejum

7'- ' ,» :•■■ ■" : .fl
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to kecp our public 
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The Chicago Lithu 
nian Symphony 

Orchestra

[Acme-P. H A* Photo]

Vaizdas smarkiai audrai praėjus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZŪRKAVIMO

Klauskite p
LINCO WASH 

Pardavinejanji 
komis — po i

C&R6ERS
FUW HaTipnau

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
FornyŠių ir pianų m uvėriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St 
Tek Boulevard 9336

P. VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo

Ekspertas
Seniausias Cbkagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose
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yaEtro 

STUOIOŠ

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURB 8 PIANO MOVINO 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmct 3399 

Ret. TeL Yarda 3408

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS . ( ,
* OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

rehearse at the Gage 
House 55th and 

Wed- 
sliarp.

Jau treti metai, kaip gražios 
lietuvių dainos ir muzika oru 
skrenda į platų j j paša ui j. Pasi- 
dėkojant Jos. F. Budriko krau-

• tuvei, kurios lėšomis lietuvių 
radio valanda yra duodama, de 
sėtkai tūkstančių lietuvių ir 
svetimtaučių kas sekmadieniais 
ir ketverge vakarais su pasige
rėjimu klausosi šių programų.

Pereito sekmadienio progra
mas irgi buvo visais atžvilgiais 

_ geras, gražus ir linksmas.^Radio 
{stotis WCFL dabar yra naujoj 

? į vietoje ir naujai pertaisyta, tad 
ir daug aiškiau viską perduo
da. Vyrų Vaidylų choras po 
vadovyste p. Shurio gražiai su- 

. dainavo daug įvairių dainų, ypa^- 
tingai gerai išėjo dainos links
mesnio pobūdžio. Muzika bu
vo žavėtinai graži, o ir Vana
gaitis vėl pasirodė su.savo juo
kingomis dainomis*.

Pusantros valandos prabėgo
• greit, nes tai buvo specialis ra

dio valandos dviejų metų ju- 
bilejinis programas, o delei ku
rio dabar Budriko krautuvė per 
visą savaitę, kaipo atminčiai, 
parduoda radios, pianus, forni-

• čius specialiai nupigintomis kai-
• nomis.

Teko nugirsti, kad ateinantį 
sekmadienį bus irgi nepapras
tai geras programas, kuriame

• pasirodys gabus muzikas p.
• Steponavičius su visu savo šta

bu ir Pirmyn choro solistais ir 
double kvartetu.—Exray.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

“let you in” on a “secret” The 
Chicago Lithuanian Sympho
ny Orchestra \Jiąs become a 
regulai’ organization with 
elected pfficers, committees, 
and what have you. The elec- 
tion, lašt Wednesday night, 
brought forth the following 
talented and popular officers. 
Edvvard Grushas, our drum- 
mer and perfect tympanist, 
was chosen president for the 
coming season; John Ritm- 
shis, who plays second chair

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET i

Tel. Kedzie 8902

is libra- 
Gvalda, 'Our 

Miss Aldona 
violin and 

the big man

Rugsėjo 19 dieną gerb. Bit- 
teno salėje buvo surengta lin
ksma vakarienė. Svečiai pasi- 
valgė, pasilinksmino, padaina
vo. Praleido tikrai skambiai 
laiką.

Viena rengėjų, p-nia Luko
šienė, dėkodama svečiams už 
atsilankymą, pažymėjo, kad ši 
vakarienė buvusi surengta tiks
lu atžymėti Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 178 kuopos 
dešimties metų jubiliejų arba 
sukaktuves. ; d •

Kuopos organizatorius B. 
Walantinas perstatė kalbėti dak
tarą Dundulį.

Po to organizatorius B. Wa- 
lantinas tarė keletą žodžių dė
kodamas publikai už skaitlin
gą atsilankymą.

šios vakarienės rengėjos bu
vo p-nies Lukušienė ir Dobienė. 
Jos yra veiklios 178 kuopos 
darbuotojos ir jau ne kartą pa
sidarbavusios kuopai. Taipjau 
organizatorius B. Walantinas 
dirba nemažai kuopai ir dirbo 
praeity, ypač kol kuopa susi
tvarkė— Vienas dalyvių.

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu -įpenkiems ar daugiau. 

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 . OKLAHOMA CITY, OKLA

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo Rimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvėjų atvėjaia ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti.. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos s lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

• “Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

' Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengi i^b.

Kadangi 50 centų i Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.
' Už 50 centų Jus padalysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 

{pratinsite skaityti j 
apseiti be laikraščio

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 doL. pusei metų 1 doL

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redahtoriaui, Savaitraitit •

‘Twas lašt Wendnėšday 
night, September the , six- 
teenth, tjiat the Chicago Lithu
anian
hehl its first rehearsal of the 
sea^oi^’Tis of these doings, at 
the/Gage Park Field House, 
that I am to inform you.

Our rehearsal was a success. 
With all our members in a sc- 
rious hiood, and the Instru
ments tūned to please even 
the most čritical ear of Mr. 
Stephens, we phmged into our 
work earnestly. Edgar Elgar’s 
well known mareli “Pomp and 
Circumstance”, was rchearsed 
and played with a dash and 
gusto Ihat would have pleased 
the author himself. The fieiry 
tempo of tlie Spanish waltz 
“Espana” stirredį the building 
to its very foundation. Follow- 
ing the “Espana,” an intermis- 
sion was callfed.

Now, folks, I am going |o

Is everybody happy? —And 
H0W! Did every one have a 
good time? And HOW, again. 
What am I talking about? — 
Why “Pirmyn’s” first sočiai 
success of the season.

A merry, fun-seeking crowd, 
a red-bot dance band, and re- 
freshments. Could anyone ask 
for more?

There werc so many fun- 
seekers present, that the large 
hall was filled nearly to capa- 
city. Every where gay couples 
were swirling to a graceful 
waltz, then as the tempo was 
changed to a snappy fox-trot, 
the swirling turned to ‘step- 
ping’. When the orchestra 
finally craslfed into the well- 
known pulsaiions of “Tigcr 
Rag,” the crowd literally went 
wild with that eraze for doing 
everything possible with one’s 
feet, until the finai bars were 
played. Exhausted, būt happy, 
they stopped, panting and 
laughing at each other.

Suddenly a cry was heard: 
“This way for refreshments!*^ 
Did they come? You don’t 
have to be told.

After the mucli needed pro
tėjus, calories, and vitamins 
had been dūly demolished, 
tired feet rested, love-making 
finished, the orchestra again 
took up the strains of an enti- 
cing waltz — Wayne Ging’s.

Again the crowd was sway- 
ing and swirling gracefulty, 
completely happy.

Thus, the all too short even- 
ing was passing. Here and 
there those who weren*t dan- 
cing, formed impromptu quar-

STARU DUST Copyright MidwMt Feature Service

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GAUNGA MOSTIS 

Gydc^. Raumatism^. Ranku, Kojų, 
NugaroA.akaudajimh, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimu* 
( tik ne ronas ). a.
Tūkstančiai žmonių yra iisisryde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati •veria su
lig naudos gydymo.
Kaina 76 centai, $1.60 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

in our really great violin seė- 
tion, was hamed vice presi
dent; Floyd Neckrash, who 
has only receritly eai^ned a 
chair in the first violin sec- 
tion, is the treasurer; Misses 
Stella and “Pat” Markus, se
cond and first violin, respec- 
tively, hold tire joint sccre- 
taryship; Philip Sandeen, of 
the clarinet section 
rian; Miss Mary 
concert-master, 
Balanda, second 
Adahi Micevicz, 
of the viola section have been 
seleeted as correspondents. 
The 
deavor 
posted as to our 
through the English cohimn of 
our Litlpianian newspapers.

In our first/ hit of cor- 
respondance, wc extend a 
hearty invitation to all young 
Lithuanian musicians to join 
and enjoy the privileges of 
our really fine organization.

for -Ųie, deląils,: ąhd 
Chorus and 

am congratu- 
and thanking 
most enjoyable 
SI ei m o k.

NAMŲ SAVININKAI
Pis npgarslnfmas jums yra vertas S2.OO, kadangi jus galite atsineMi jj | musų ofisą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už 51.0(h

MK8 TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lynus, penkių ir trijų defiimtų dienų i»arei*kiinus ir iAptidome juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais iegaližkais 
reikalą*. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessmentų relkaluoso.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second rioor 4664 So. Ashland Avė., 47th & Ashland Avė. Valandos nuo 0 r. iki 8 vak.

W1SSIG,
Patanliniamt Kart

Seno Krajaus

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Sis pastobiitinaR treatmentas yra tei
kiamas kai. Jus dirbate ar vaikštote. Jis 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų jus nebeturčsite SKAU
SMŲ. MfiSLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO- 
VARO1O JAUSMO. Varicose Gyslos Įž
nybs ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų. kad jus kada nors esate turčJo vari
cose gyslas. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
ŽAIZDOS. PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
Isigydo į stebfitinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant, pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berlino, Vokietijoj Universitetų 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO, ILL, 

Room 834, 8-tas Augfitas
Kandie 1Q—1>:30, Pčtnyčiomis uždaryta

SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ. 
Utarn., Kctv., Subatoj 7 P. M.-—9 P. M.

PfitnyČiomis 2 P. M.—5 P. M.
Pasiklausyki! musų kalbos apie Sveikatų 
iA WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:4U A. M.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Pagdaotbm, mainom ir rendnojam 
namus 

S335 S. Halsted St 
T«L Yu<b MM

pas savo groserninką
7 ' -njįas kvortinčmfa bon- 
įOj: už bonką. 
išdirbėjai . ,

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tol. Pullman 6201

Padaro 
Skalbimą , 
Lengvą 

NaujasIšradimas 
Dabar juB galite, skalbti 

savoi drapanas

tettes, trios, duets, anef melo- 
diously (?) accompanicd the 
orchestra. The older folks 
were imbibing invigorating 
refreshments, such as pop, 
gingerale, and beer, teasing 
the young people and having 
a dignified good-time.

Do you sce the pieture?
Whcn the strains of “Home 

Sweet Home” were floating 
over the heads of Uie dancers, 
startlcd, dismayed cxclama- 
tions* of “Is it over already? 
So soon?” werc heard every- 
where.

Thus, regrctfully, the danc- 
ing ceasęd, having lastcd long- 
cr than scheduled, the couples 
parted, and slowly.thc merry- 
makers trickled out until the 
hall was silent and 
again.

1 “Pirmyn”, The 
Lithuanian Chorai 
had succeeded in its 
creatc a happy, joyous 
ing for its members and their 
friends.

Mr. Daniel Kezes and his 
committee inade *the arrange- 
ments
i n bchalf of tlie 
its friends, 
lating thcm 
them for a 
even ing. —A

Any player, looking for the 
right kind of experience, real 
music, a lot of 
inent and real 
fun, is urged to come to our 
next rehearsal.
. We
Park -Field
Western Avcnue, every 
nesday at 7:45 P. M. 
Join and be one of us.

I hope we’ll be seeing you 
—Aldona Balanda.

PUIKUS VĖLIAUSIOS ,MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI- SUSTIPRINS 
AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEB£TINAI- 

PAGERINS REGĖJIMĄ.

Patenkinimas garantuotas ,

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą Itfao- 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, Igalvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryti 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė,

Liguisti Skilviai 
Liko Išgydyti

Pflutcbčtina yra kaip rreitai Nujra-Tonn 
nugali ncvh-Akinlmų, rurMų ekilvj, g oru h ar 
išpūtimų *kilvyj<! ar viduriuoae, atKiraugčji- 
mu«. ralvbs skaudėjimų*, prastų nk<»n( bur
noje ir panašius neamagumua paeinančius 
nuo praslo vlrtkinimp. Nuga-Ton<* pabalina 
iA kunti litrų perus Ir suteikia naujų jėgų 
ir gyvumų gyvastingiesiems organams. Jis 
sustiprina nervus ir raumenis. nuveikia 
konstipaeijų. pagerina abelnų sveikatų ir 
padaro jūsų miegų poilsitigų ir atgaivinanti. 
Nura-Tone yra pardavinėjamas aptiekinin- 
kų. JeifU aj>ttekini,.► a■> .ztnr •». paprašy
kit Ji užsakyti dėl jus iA savo urmininko.

PASKOLOS MO RG iCl V 
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Tonight, Wednesday, Sep- 
tember 23 promptly a t seven- 
thirty.

The field house of the Lake 
Shore Park, Lake Shore Drive 
and Chicago Avcnue.

An important meeting of the 
general assembly.

To complete the organiz
ation of the Ltihuanian-Amer^ 
ican university students.

All interested please attend. 
Bring suggestions for a name.

VARICOSE

t .. .■

Chicago,, Įįk J 1 f r,-*.
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NAUJIENOS
The Lithiiaitlan jfeily

1739 Sotfth Habted Street 
Telephone Rooseeelt 8500 

---------------------------------------------  
Editor P. GRIGAITIS

18.00 per yeaf ta Canada
87.00 pet yeaf otrtsida of Chieago 

x $8.00 per year ta Chicago
8c per copy * . į

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 *t the Post Office 
pf Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Utirtfetytao kainai
Chicagfbfė — patais

Metami .......
Paari metu r..... . m
Trfmf minėtame ....... .........

18.00: 
4.00 
2.oa: 
1.60 

„ .75Vienam mSnesiui -r-rmu.......

Chfcaga} per ilneiiotojiu:
...............

Mtaesioi .... ........ į
SnricnyUMe y*»“ CMcacoj?!

Metaitai 3 . 17.00'
Pusei niektą 8.60*
Tritn< mahetiims,.....................  1.75
Dvieta mtaėrfam* .ri____ , 1.25

< Vienam minhsiui-------------------- .75

UetavMi ir Htnr uMeniuoM 
(Atplltnta>

Metams ........     $8.00
Pusei matą 4.00
Trims minėdama ........... ..............2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu karta Su atsakymu.

NEATMEŽGIAMAS MAZGAS

8c 
18c 
75e

, 17.00'

garbintojai ir rėmėjai — fašistai. Bolševikų užmačias 
Susivienijimas jau atrėmė. Bet kraštutinė dešinioji 
musų srovė rodo beveik tiek pat netolerancijos sveti
moms nuomonėms, tiek pat paniekos geriausioms lietu
vių* tradicijoms, kiek ir bolševikai.

Plačioji Amerikos lietuvių visuomenė yra suintere
suota, kadv SLA. priešakyje stovėtų, viena, kompetėri- 
tiški žmonės, antra, demokratijos šalininkai. Tiktai tuo- 
!«net Susivienijimas galės sėkmingai atlikti savo kultū
rinę misiją musų visuomenės gyvenime. Todėl tiems 
SLA. nariams, kurie klausia musų nuomonės, mes ne
patarsime statyti kandidatais jokių diktatūrų garbin
tojų — nei raudonų, nei juodų.

“Naujienos” pageidauja, kad šioje SLA. rinkimų 
kampanijoje’ demokratinio nusistatymo žmonės steng
tųsi susitarti ir veikti išvien. Bet jeigu tai įvykinti 
praktikoje pei^sunku, tai butų gerai, kad to krypsnio 
žmoriės bent vieni kitiems nekenktų, nes kitaip gali 
pasihaudoti priešai. ' \

Vis garsiau kyla Amerikoje reikalavimas, kad ar-: 
ba butų atšauktas prohibieijos americfrnefttas; arba kad 
jisai butų pakeistas, leidžiant alaus gadinimą ir parda^ 
vinejimą. Už atšaukimą pasisakė Amerikoj teisinirikų 
sąjunga (Bar Associatiori). Už Volstetodo įstatymo pa
keitimą tąja prasmė, kad butų legalizuotas 3 arba *4 
nuošimčių alus, stoja Amerikos Darbo Federacija.

Matyt, jau ir Hooverio administracija ėmė tą klau-‘ 
simą svarstyti,, nes buvo neseniai pasklidę gandai Wa-; 
shingtone, jogei valdžia rengia kokį ten 1 pasiūlymą 
kongresui prohibicijos klausimu. Be to, šiomis dieno
mis išėjo aikštėn, kad Hooverio sekretorius teiravosi 
cenzo biure, kiek žmonių seniatfe turėdavo uždarbį bra*-; 
voruose. Sekretorius, beje, aiškinasi, kad tų informaci
jų jisai ieškojęs ne prezidentui; bet vienam pažįstamom 
(kurio vardas tečiauš neskelbiamas), — kas skamba 
nelabai įtikinančiai.

Vargiai galima abejoti, kad dabartinė padėtis yra* 
nepakenčiama ir; anksčiaus ar vėliaus turės būt pada
ryti koki nors pakeitflrtak Be,t,kol Hooveris sėdės Bal
tam jam Name, tol prohibicijos kJaųsįmas bus atidėlio
jamas, kaip ir visi kiti svarbesnieji >klOUSĮmąį.' * Tokia 
jau to “didžio inžinieriaus” mada: 1 7

!■■■"■ ........... . ' ' J 1. ................... '

FINANSINIS IR INDUSTRINIS KAPITALAS 
ANGLIJOJE

Anglų valiutos krizyje finansinis kapitalas gavo1 
dideli smūgį. Laikyt aukštą sterlingų svaro kursą buvo' 
bankininkų noras, ir aišku, dėlko. Valdžia ir privačiai 
asmeris yra įsiskolinę bankams. Skolos, užtrauktos ka
ro metu, kada sterlingas buvo nupuolęs, darėsi juo di
desnės, juo aukščiaus kilo sterlingo vertė. Kada sterlin-' 
gas paskui tapo pakeltas iki $4.86 ir stabilizuotas, tai 
valstybės, biznierių ir privatinių žmonių skolos pasi
darė taip didelės, kad iš jų nebuvo' galima išbristi. Rei
kėjo vis daugiau skolintis ir nuošimčius mokėti. Kraštą 
spaudė skolų našta, o bankininkams buvo auksiniai’ 
laikai. \

Todėl dabar, kada Anglijos valdžia atmetė auksinį' 
sterlingo pagrindą, leisdama valiutai nupulti, tai dau-; 
guma žmonių yra patenkinti. Nors pinigų vertės puoli
mas reiškia nuostolį kiekvienam žmogui, bet daugumh 
visgi tikisi, kad toliaus jiems bus geriau, o ne blogiau. 
Pramoninis kapitalas tikisi, kad gamybos'kaštai pasi
darys mažesni ir padidės eksportas. Darbininkai' tikisi, 
kad fabrikuose bus daugiau darbo: Anglijos Darbo 
Partija jau seniai stojo už tai, kad sterlingo kursas 
butų truputį nuleistas žemyn, ir dalykai Anglijoje su- 
sidėjo, taip keistai, kad tas darbiečių reikalavimas yra 

z vykinamas tuomet, kuomet darbiečiai yra pasitraukę 
iš valdžios.

Industrinis kapitalas šį kartą jaučiasi laimėjęs per- 
' galę ant finansininkų: Kadangi1 industrinio kapitalo in
teresai ' šioje valandoje sutinka su darbininkų • nauda 
(nes ir darbininkams svarbu; kad pramonė ’ atgytų)', 
tai prieš bankininkus stovi didelė jėga.

Bet dabar yra klausimas, , kaip toli eis sterlingo 
yertės smukimas. Jeigu pinigai nustos labai daug savo 
yertės, tai ims kilti kainos ir brangeti gyvenimas. Tuo
met darbininkai pradėtų kovoti už didesnes algas, ir 
pramonininkai vėl ieškotų talkos pas' bankierius prieš* 
darbininkus. Kolkas tečiaus bankinio’"kapitalo • viešpa-' 
tavimui užduota smūgis. Jeigu šiandie įvyktų Anglijoje 
rinkimai, tai gal laimėtų Darbo Partija, kurią finansie- 
riai -neseniai išvertė iš valdžios.’

SUSIVIENIJIMO RINKIMŲ KAMPANIJA

' ’■ *' 1 . '' 1'Į> ■’■* »-• .•lt -y.. . . i.! •• ij.j'  ' * |į Į Į |‘ ii r iT VlV *“‘L'* *' “

Apielvainus Dalykus;

\

Šalčio visai nėra. — Kas yra 
šilima? — Šilima pereina iš 
vieno daikto į kitą. — 
kūnas nuolat gamina šili
mą. — Kraujo kiekis odoj.— 
Šalčio nch)di. — Nugdr- 
kdiM.

Mitsų

is

Besiartinant noiflinurijbms ’ kandidatų" į SLA. Pil
domą Tarybą, “Naujienos” gauti# visK daugiau* lir ^dau> 
giau užklausimų apie dienraščio* ntfšistatymą tuo klau
siniu. Mės Čia trumpai pasakysime; joge® mums neatro
do, kad kokia nors viena grupe turėttį vallflytP Susivie
nijimą. „ ( ; . : «

SLA. yra nepolitinė ’ organizacija todėl* biitfif mege- 
ra i, jeigu jisai patektų į rankas tos arba kitos parti
jos. Ypač butų blogai* jeigu tą. didelę Amerikos lietuvių 
organizaciją pasigrobtų dabartinių Lietuvos valdovų

:.>įsSfc

; ””B ■v, '. z”»>>■/•’w, ■ ■ '

skė¥<1iH4aš' buvo kiekvieno 
šyeųta, religinė pareiga;

' LSibš Ttt&tt khyįps yra rei-
' • « • r w a « « « t

įmet mifatiJrirntdi Susikibti’ su
klaUrnu. Ir visi tie di- Houghton Mifflui Go?

1931.$3.50.
Tai nėpirttias autorčs' vei

kalas', priFAšytas'' apie 
pstišKoIogiją; Ji tor' ypatingoj 
ir retai kieno paliečiamoj sri
ty; dat? ilga* studijas‘ir yra 
beveik vicriintėlė' rašytoji, ga
linti su autoritetingumu apie 
tai kalbėti. Jos išvados atsitik
tinam skaitytojui: yrtf labai 
įdoriiios. Autorė, pdtf, tvirtina, 
kdd karas yra tik bėlvarke 
minios pšfchologijoj ir žiuri į

I įvykius!, atsitikusius » keturio- 
lik^ mėtų atgal, ps^čliiatrės 

I akimis, nors tuo1’ laikti mės

‘ įjuos skaitOme neišVengiamais.
> kad karas

karto

šilimą, nors ji ir apleidžia 
kūnų. Ir priešingai, — kuomet 
odoj mažai tėra kraujo (kaip, 
pavyzdžiui, atsitinka išbalus 
arba nualptos), tai musų kū
nas jaučia šaltį.

Tam tikras šilimos kiekis 
apleidžia kūnų visų laikų, o 
vienok mes nuolat nejaučiame 
šaltį. Kol odoj yra pakanka
mai kraujo, tol su mumis vis
kas tvarkoj,— mums, kaip yra 
sakoma, nei šilta, nei šalta.

Kuomet kūnas labai greit 
praranda šilinių (taip atsitin
ka smarkiai važiuojant atida
rytame automobilyj, besimau
dant šaltame vandenyje arba 
sėdint ant šalto akmens), tai 
mes sakome, kad mums šalta, 
nors tokio dalyko, kaip šalti^, 
moksliškai sakant, ir nėra. Iš

NoVs kai kam gal ir pasiro
dys keista, tačiau reikia pa
sakyti, jog tokio dalyko, kaJip 
šaltis, visiškai nėra. Nežiūrint 
į tai, musų kūne raudasi ner
vų, kurie jaučia šalčio sensa
cijų. Vadinasi, jaučia tai, ko 
nėra. Tai tikra misterija, ar 
ne? Bet mokslininkai jokios 
misterijos tanie nemato.

Mūsų laikų fizikų akimis 
žiūrint, šaltis neturi objekty
vios arba realios egzistencijos. 
Kitais žodžiais sakant, šilima 
yra tikras dalykas, o šaltis tik 
menamas, šilima gali ’ įsigauti 
į1 kūną ir apleisti jį, kuoriiet 
Šaltis negali to padaryti.?

Kaip yra šviesa’ jįėrvai tai 
ŠvicSai matyti, taip' lyginai yra 
gilina ir specialiai nervai, ku
rie jaučia šilini o's“ sensaciją. 
Vienok reikia tikrai stebėtis, 
kad žmogus turi nervų šalčiui 
jausti, nors, iš fizinio taškarė- 
gio žiūrint šalčio visai herh.

Dabar' paprastai kalbaitia, 
jog šilima yra tik judesio vai
siai. Jei koks daiktas mtotois 
rodosi šilthš, tai reiškia, kad 
molekulės tos medžiagos
kiiritoš Sudarytas taš’ daiktas, 
juda, kruta, nors to judesio 
mes ir nematome, kaip negali
me matyti ir išskirti pačios 
molekulės. Juo labiau bus įkai 
tintas tasai daiktas, juo dides
nis turi būti tų molekulių ju
desys. Kad geriau butų galima 
‘suprasti, kokiu budu vienas 
įkaitintas daiktas gali Sušildy
ti kitą, nuo jo atitolintą, kal
bama paprastai, jog visuose 
tarp atskirų daikto molekulių 
-tarpuose yra dar mums visai 
nematomas ir nesučiuopiamas 
eteras. Taigi judančios mole
kulės išjudina ir etėrą, o šis 
bejUdėdariiaš; lyg. kokia ban
ga, pasiekiu ‘ ir : ūntroj0 • daikto 
<mblekittW‘ ir ’tbkiiV* ' blfdu ten 
.sukelia judė^į; Taip beiti ne
seniai ntotart'a buvo šilimą, 
apibųditlltk

Jef rites prlč. pašildyto gel’e- 
žies rutulio pridėsime antrą 
šaltesnį, tai pirmasai rutulys 
kiek t atvės, antrasai sušils. 
Taigi šilima, nelyginant kokia 
medžiaga; pereina iš vieno 
daikto į kitą; kpl abu daiktai 
nebus* vieriodai sušilusiu.

ŽmtolgaūS;'kurias galt absor-. 
butoti šilimą1'iš SaulM ugnies, 
karštės voriiosį etc.’, ir mes pa- 
darilnyj jauČiariie šilimos sen- 

i sacijąt/ Rdišįbto’č š&Mf pereina 
į mušų! Huną. Bet iš ‘kitos pu- 
sės, mttSų kūnas nuolat garnio 
na šilimą. Jeigu ta šilima 
nuolat1 akumuJiuotųsL tai per 
kelias dienas musų kūnas tie
siog iškeptų. Tariąu1 taip nėrą 
kaaririįi kūnas nuolat prardn- 
da šilimą-

: Jeigu odoj esti pakankamai 
šilto krąujo, tai mes jaučiame

a

Benjamin P. Collings, kuris tvirtina,
misteriškai tapo nužudytas sa- Il^,r.a Tez-kokių ten išo- 
vo jachtoj Long Island Sounde. rimų fritnčHalių priežasčių ar 

....... . .. Jpasąulio tvarkos ydų ir kad, 
ąipl kai kurie . mano, taiĮr

• lemta. Karak 
j'žmdrfėše,1 jų’ 

jausmuose, jų šiftfysel
“Sočiriy At Wa*r” piešia ne

malonų vaizdą mnsų akysė. 
Su didžMtisiti pašipiktinimlf

jog šalčio sensacija pareiha 
nuo1 to, kaip greit mūšų kū
nas prdrąnda šilimą.

Ledinuotas vanduo mintos 
atrodo labai šaltas todėl, kad’

I jf, *"

•jame musų kulias labai 'Smar
kiai praranda šilimą ir odoj 
mažai kraujo- bepasilieka. 
Kuonfct mes išraustame, tai 
mums šilta pasidaro, nežiū
rint į tai, kad* aplinkumos' 
oras yra gana vėsus. Tai pa
reina nuo to, kąd į odą subė
ga daug kraujo.

Kaip ten nebūtų, bet kada 
mes jaučiame šaltį, tai jis į 
musų kūną neisigauna iš ap
linkumos. Tokios nuomones 
laikosi tiek fizikai, tiek fizio
logai.

Paimkime dar vieną pavyz
dį. Prileiskimc, kad žmogus' 
užmerkia akis ir įkiša Tanką į 
aliejų, kuris yra lyginai tokios 
pat temperatūros, kaip ir kū
nas; Ranka’ nejaus nei šilimos, 
nei šalčio. Galimas daiktas, 
kad žmoguš net nepastebės, 
jog jis laiko ranką įkišęs į 
aliejų. Panašiai atsitinka ir 
tame atvįjyj, kai žmogus ne
skaudžiai įsipiauna ranką:' 
nors kraujas ir bėga, bet žmo
gus visai jo nejaučia, kadan
gi jis yra tokios pat tempei’a- 
hiros, kaip'ir kūnas.

Vyridttšias fąJčtOrius,' kuris 
rtlrifato šalčio sebshcij ą, yra 
Urbtojb* kaėU'is odoj. Prileiski-' 
nie';1 kati1' Žmo'įus' ‘ sėdi žiemos 
jųetū kaitobai*yj dr skaito. Jį- 
prHdčdū kfėšti šaltis; nes pe- 
čiuš baigia’'* Užplėšti; Jis' pasike
lia ir eina prie pečiaus. Tuo 
tarpu iš lauko įeina jo drau
gas, kuriam smarkiai teko vai
kščioti. Jo Veidas išraudęš ir 
odoj pakankamai yra kraujo. 
Kambaryš jam atrodė-visiškai 
šiltas.

Kada odoj yra pakankamai 
kraujo! tai žmogus’ nejaus šal- 

aplitokuitios teinpe^atura. Sa
kysime, ir žiėmo's metu žmo
gus braukia nuo’ kaktos piį- 
kįitą, MV'jaųiį tenka; dįrbtį l(^<fMš|cą d^ O W 
tiekto, kad į odą susilieja dtotog 
kraujo.

Dabai? gali kilti Klausinius, 
ar*žitoogaūs kūnas ttiri špeČia- 
Ihj1; nerVų, kurie registrubja 
šalčio sensacijas? Atrodo, kad 
tokių nervų ^ą.(, Kuomet

i

j i jKiir
žmogui' sir uŽČištOiniš’ ' akiįriisrpievo nejjUvo 
pridedairih prie pdds riiėtaliitiš Lfan(ja pradžią 
daiktas ir klatosiariia/ ką Jišhau^p;^/ m 
jaučia, tai atsakymas , gamta 
ma: “šalta”, “karšta^ “nieko;’ 
“abejotiha.”. ' \ ‘ pm ikuuuuu

Kilome^ žmogus skkb, k«dLjurjinc į sužvėrėjiiną ir sumt- 
pas jį abejotinas jutimaš, taiLmią 'vMk didelės ir liberalės’ 
jis reikia, jog; tikrai nėgah|.fM(tbsi 
atsikirti, ar metalinio. daikto energjj(j masiniam žrifohiii1' 
palytėjimas pagimdd šalčio ar įttdyttfepfr laikančios tat savo 
šilimos S^saciją. Tačiau' kuo- Prtėš' savč tu-
nicf šaltaš metĮliis prfcpaud- rimc taUtifi kdrfkd'S^n' aik- 
džiama prie odoš, tai zmdgus p<i' 30 mifijdftv’ doleriu 
be jokio dvejojimo pašals, destrukcijai- 
kad jis jaučia šaltį. Prtnašidi nėsfclėjb;' jai 'biįvb' gai- 
atsitinka ir tąsyk, kai Įkaitin- ia-pa8vį8tT'vieAda" tukSta-htib 
tas metalas pridedaiiiii prie | vĮeįo' kny^nb’ užTa'ikymUi. 
oc’0Si • i . ■ <■ . stf" mditoitliais ir

Tos rųšies ekspcčinlVntai,IfraKaiš atgkfft'tf SaW feorljaš' it
sako prof. p. F. Harčiš, aiš- mnjg reikalingumą žudyti vo- 
kiai parbdo, kad žmdgauš kij- kietj> ..^^1 • f’toilitšfriztoo' 
110 odoj randasi daugiau šal- junį.>( norg taį gHjau pažvel- 
Č1O nervų, negu šilimos. Cm yra neracijonaju, tik neįė
jau bus pravartu pašteliefi, joj£ ;olišklt išyada, Tik neapnbototf 
vidujinių organų jutimas yrp nehpykantos apsirėištimįš 
labai silpnai issivystęs, P«- Padėjimas patologiškas. Kuol 
vyzdzim, karštų ar saitų maį- met vajk t6vai, Žm9nų vyrai,' 
stų męs jaučiame tik burnoj. sužie(totiniai buvo

<lI,01uel .nuriIal>|c, .?a žudomi, skerdžiami karo lait- 
pilVe beveik, jokios sensacijos |ke utilvetsitetų profeso- 

 

nCx• 1... ir*a* (pav. Harvardo prez. pi' 
, 5*? sc,lsrtclJa , Įmiiot), šaukė, kad ne dabar

sauk 1 ji su pagalba chemiką-hBjkag makjautį taikos, kad 
ų, Jeigu mes ištepsime meto-U onjj dideg.
bu kaktų, tai per tam tikrįM. kata8trofa už taikų ’ Eurtf- 
laikų kaktai kiekvienas daili- pojc. Bct, tu0 laiku> toS 
tas, ptroiiy.s labai šaltas. , [motinos, žmonos, sužieduotiĮ- 

Baigianttenka dar kartų• p£ . kurių šeimyntj nariai ŽUC
brezti tų, faktų, jog tikrumdjU , tu0 tlidžiavosf, laikė sau 
tačiau- mušlį oda turfĮjy 6““'v’ ’-■<

specialių nervų, .kurie jaučia^ b^ioS,''“višf krik£ 
šalčio sensaciją. Įdomu ir tai, ’
Jlad .Šalčio į ir šilhims nervai w 
yra labai arb surišti su ni -L, yidMnt61ig. katalikų' laikraš-' 
garkauhu. Jeigu nugarkaulį redakforitts> išsitarį;
Įvyksta tam tikrų . sužeidimų, ((jr Jgztl8 myH-.vokiečius it 
tai musų kūnas nebejaučia 
nei šiliiiioš nei šalčio. - K. A.

tokio dalyko, kaip. Šaltis, visai p’ garbę> nes>. lta’at duice et 
nčra, tačiau musų oda ,UI‘1lį/ccor/lįn ėst pri>. patria’morL

čioniiptikėpitoai stovėjo'it vie
nas didžiųjų* patrankų pusėje,

specialių nervų,
_ . .J 1 . . . _ I

už juos mirė”, .buvo visų ap
šauktas išdaviku, j Tuo* pačiii 
ilaikto A> P* C A. varė visuto- 
Įmęriėįe1* propagandą, kad ne-, 
kaiikintiį neriušti. gyvulių*, nes 
tai esą '‘barbariška.’*1
į < Taiį? autbrė pašakė tikrį 

iv; kad žmto-

MtSIVRAMIS-
I ■ -J 1 I

Rugsėjo saUlė, veržte Sveržę- 
si į!; Petro kambarį, ’ kitriairie 
tūkstančiai musių srėbė vaka-btiesą; tviriirtdamą 
rykŠČios naminės Mikilčiui. pija'!išsikraustė' iš protb, kaip 
Daugumu* musių jau vos rep-| ji buvo išsikrausčiusi kryžiaus 
liojo: Petras knarkė.' J’ įkąru, tikybinių horetikų pfeil- 

 

Kdi1 šaulė prasiAiušėj prb de- sekiojhftų laįkais.

besis ir įliiido į kambarį, tai L Sunkumas * Su karto yra tas! 
Petras šudčjavo, ’ potą kartų kad jis žmonijos akyse turi 
apsivertė ir atsisčdbl Gaivojie pu'* veidus. Jis' kviečia' vyrus ir 
sugedo gaidukai; pilve užvirė moteris eiti ir mirti už savo 
vakarykštis skystimas. Kai at- šalį*, tuo’ budu kreipdamasis į 
ėjo atriiintiši tai jisai pradėjo3 kilniausius, altruistinius jų 
galvoti: vakar čiw-buvo drUto-įjatismus. Ir tudmet jiš-tikisi’4 
gų, dabar jų riėrat PačiUpHiėjo savo kandidatų f‘duice et de- 
kelnių kišenius: tušti, — o va- corųm,r ųž savo tėvynę mirti; 
kar ir s pinigų buvo... eiti ir kitus Žudyti. Karas bii-

Vėl Petras sugriuvo, mUSėsIvo^ aliantų laimėtas ne savo 
vėl aprimo, o kai užgirdo ^tautiečius aukuojant, bet 
knarkimą, tai jos■ ęd’arUr 18aw x’’'1 ‘ T~ “
drauges* iš laul^o ‘ pas
Prasidfej o ’• tiaras musių _____
Žihoma; rnU'sėm ■ dątog skysti-lprit
Čįo; nežiUritot į tai, kolcia bus' itio* ir nęiMteto, jos už nirihię peše tei sukėlė sąžinės grato- 
‘neŠimušM^ pt dabar•'"iJ 
gyvenimo ‘ liiįksmybčš tikrąy 
toasid^t&|™. jos^feti; veLw 
įt^upiti}’' vėliįito^ttai ds^pku 'įim " 'tvirtinant, kad tiė 
rašyti,-bet kurie buvo nugali
reiškinys mtoį buvo labai ryš* Bj^i' turbut buvo labai nedori, 
kus : musių tarpe nesįhiatė jo- Fak , kad kai kurie .tų nedo- 
kio pavydo/ jokio .ker|tb> Još rų vokiečių nugalabino vienį 
vištos talpi* - draų^šEktoS? taip kitą’anglą ar amerikietį viską 
pilna? ipateisino. Taip protato- 
dąm.^ minia neturėjo sunku-

nesimuša *’

plomatiniai susifarifnai, nusi
ginklavimai, arbitracinė pro
cedūros nėra tiiikami vaistai, 
neA karas yra ne įstaigų ar 
konferencijų dalykas. Karas 
yra betvarke prote, gyvulio, 
kuriš nors ir gali statyti di
džiulius miestus ir skraidyti 
aeroplanais, yrą tiek pat lau- 
kihfs, kiek tas juodasis afri
kietis, kuris maitinasi žmogie
na.

Verta susipažinti sų:
v/attėr F. Mcfcaleb. Theodo- 

rė Rbosevelt. Ncw hfork; Al- 
bert' and' Charles Boni, 1931. q 
Garstdjo prezidento biografi
ja ir jo politinės karjeros ap
rašymas.

Basit Madieivš. The Clash of 
AVorld Forces: Nationalism, 
BolsKevišm and Christianily.

York;' Abihglon Press, 
19^1.

Antgalvis pdts už save kal
ba.

Ftorinskg, Michaet J. The 
rĖąd of the Russian Ęmpire. 
Nįw Havėn į Yalė University 
t’ress, 19^'t.
t Platokas aprašymas įvykių 
karo ‘mėtti ir Kerenskio lai
kais. r ■

Briice Reynolds. The Com- 
munist Shakes His Fist. Ncw 
York; George Sully’and Co., 
19^f.:

“Tegul Rusija daro, kas jai 
tpatiųka Rusijoj, bet tegul ji 
palieka Jungtines Valstijas 
ramybėje.”

• Albe f t Muldavin. The Red . 
Fog Liftš. New York; Apple- 
ton and Co., 1931.
, Rusijos gyvenimas, žiūrint į 
jį amerikiečio biznicrio aki
mis. jdomi.
. Robprt H. Davis and Arthur

• iB.. Mauricė. The Caliph of 
t Bagdad'. O. Henry. Nęw York;
A’ppleton and Co., 1931. < .
L Garsiojo: Amerikos trumpų 
apysakėlių rašytojo biografija. 
Kiekvienam verta perskaityti.

t)U štefan Ziveig. ■ Amok. The 
Viking Press, New York, 1931. 
. Trumpa knygutė, bet įdomi. 
iApib jauną daktarą, kuris be- 
igyvehdariias pusiaujo krašte 
inuštoja civilizacijos, doros ir 
apie baltą moteriškę, kuri pas 
jį ateina aborto. Tragiška.
. Romain' ROtland. Mah'dtma 
iGatidhi. Vertė Step. Povilavi- 
čiusfKaunas, Spaudos Fondas, 
1931/
;, I Trumpas žvilgsnis į garsio
jo indiečių vado Mahatma
.Gandhi gyvenimą ir būdą;
v Dr. Juozas Bagdonas. Iš Mu* 
sų Kovų it Žygių Prieš Leid
žiant Spaudą. H. Kova dviem 
frontais kultūrinė. Df. Vinco 
Kudirkos 30 metų sukaktu
vėms paminėti. Vinco Kudir
kos švietimo Dratogįjos leidi- 
hysi; Kaunas, 1931. —X.

Atsiųsta paminėti
Kūmučių Rajus i J. J. Žolp. 

Keturių' veiksmų tragi-koine- 
dija. “Dirvos” leidinys, Cleve- 
land/O., 1931. 1

K. S. Kdrptfvičtus. žentai iš 
Atoririitos. Dviejų- aktų kome- 
dija. “Dirva”. Cleveland, Ohio,

K. S. KarpapiČius. Juras 
Mebga^ Istoriška apyšaka. Iliu
stravo T. J. Mažuika. “Dirva”. 
.Glevęlatid.iO1,, 193|. .

N. Gintalas. Vieno veiksmo 
tragedija . iš spaudos drau-

Clevė-

■'*

: vo- 
pb^žudant. Ir, nors pasi- 
Mmas yra labai kilnus, 
Žudymas savo kilnumu 

tojo negali prilygti, žmo-

į kuris buvo galima pa-’ 
įriti tik meųkąpročįuose; 

ūtiittjįos paprastai yra men| 
ės, 'tvirtinant, kad tie

kįo

nuoširdžios^ taip svetingo^.
,Musių drįiifeįjoj -gyvuoja t ik-

roji lygybė ir"

v

brolybė.

>v<

t

JteJmo save įtikinti, kad vokiečių

uJtfj

i

diim>’ taikų. “M 
M#0,,'mt

SkėlBimai Naujienose

aujienos

.   i  1 n — .M  — - , I, „„   m ——ĮĮM^l

W . ša*-
tas šiandie. Kaina 10c. 
Khnskitė Natijfehoše.

I. .......

NAUJAS- nmens. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.
ma gauti ‘ Naujienose. Kai

1 ixLJUZ.V • ■
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GraborlalDailės institutas

o pietų ir

t. Lietuves Akušerės

adresu

Akių Gydytojai

Ct

Chicago Motor Club S. D. LACHAVICH

Telefonas Boulevard 1939

Pbone Armitage 2822
0036

Kaltina dideliu graftu
8-

S. M. SKUDAS

Advokatai

Du gengsteriai suimti 127

f

4645
Id. RępobUc 9Q1 .

PATEKUS

2 iki 
10

1327 So. 49th 

Telefonam 

Cicero 3724

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

-- ---------- ----- --- ...... .... , ... -

1145 Miltu auk: e Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
s Nedelioj pagal sutartį

buvo priežastis.
nėra reikalo turėti

Gerklės plovi-

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Seevrlty Sa»lna« ■* Commtrdal 
Bank BnlISIng

(Dlrectly aerou Street from ’t’atent Office) 

VVASIIINGTON. D. C.

Ofiso TeL Vktory 6893 
Rez, Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 Irt Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak, 
Nedėliomis' ir iventad. 10—12 dieną.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
TeL Roosevelt 7532

i

i
!' •

Tel. Yardi 1829 p

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be , Ofiso valandos:

akinių. Kainos pigiau kaip hitut. 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4712 South Ashland Avė. 4608 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589 Netoli 46tb Su Chicago, III.

i ?» <

ŽINIOS
Išplėšė saugiuosius 

depozitą baksus

Vagys pasipelnė $100,000 ar 
daugiau; kurie ir iš lietuvių 
laikė čia pinigus

pabaigoj keletas 
į skiepą namą, 
kompanija turi

Rudens semestras Dailės In
stitute atsidarė pirmadienį, 
rugsėjo 21 d. Jis tęsis iki gruo
džio 11 dienos.

žiemos semestras prasidės 
sausio 4 dieną 1982 m. ir tęsis 
iki kovo 4 d. Pavasarinis 1932 
metų semestras prasidės kovo 
29 d. ir pasibaigs birželio 10 d.

?i kodėl jie bego, pasisakė, kad 
bėgę, idant išv.engti -šaudymo.

Asmens, j kurį šaudyta poli
cija taipjau nesurado. Jisai, ma 
•tyti, džiaugėsi išlikęs gyvas ir 
paspruko.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

šiomis dienomis tapo užbaig
ti visi prisiruošimai atidarymui 
kursų komercinės dailės Dailės 
Institute. Komercinės dailės 
skyrius Institute atsidarė rug
sėjo 21 d.

Goodmano teatras, kuris vei
kia ryšy su Dailės Institutu, 
pradės vaidinimų programą 2 
dieną lapkričio mėnesio.

hiuo laiku Dailės Institute yra 
turtinga paroda grupės pasižy
mėjusių Amerikos ir Europos 
dailininkų.

Pasak Chicago Motor Club, 
šoferiai vyrai yra. kaltinami 93 
nuošimčių visų automobilių ne
laimių.

Musų patarnavimu lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti iąži- 
oingai it nebrangu* to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių* \ '.4

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Laikas daug reUkla 
prie patentų. Nerlal- 
kuaklt vilkindami su 
apsauguJlmu savo 
Kuuianymų. Frislųs- 
klte braltln| ar mo
deli dei Instrukcijų,
arba rašykite dei DYKAI

taln a l*Mei|tH Ir ‘‘Recųrd ot In- 
vąnUon” formos. Nieko nelmam 
ui informacijas k« daryti. SuhI- 
raRInAjluial laikomi paslaptyje. 
Greltaa, atsurgun, rupcatlugas pa
tarnavimas.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Mihvaukee gatvėj, 
1564 Milwaukee avenue, tranda- 
si Wicker Park Safe Deposit 
and Vaubt Company. šios kom
panijos- savininkas yra Haakbn 
D. Vognild, kuris yra išbuvęs 
čia bizny per 40 metų.

Vognild turi gražnų krautuvę 
(Jeweh'y store) tuo pačiu ad
resu. O krautuvės užpakaly 
randasi saugioji šėpa depozi 
tams. \

Kaip atrodė iš karto, praėju
sios savaitės 
vagių įsigavo 
kur kalbamoji 
saugiąją šėpą.

Kaip įsigavo, pradžioj tikrai 
nenustatyta. Gal būt vagys tu
rėjo raktą. O gal per skylę: 
anglims supilti įlindo į skiepą.

Kada įsigavo į skiepą, tai jie 
nuėjo prie šėpos durų, kurios 
buvo apsaugotos alarmu. Jie 
pradėjo laužyti konkritą ties ta 
vietą, kur viršuj buvo saugioji 
šėpa. Išlaužę ar išdeginę ke- 
turnr colių * storumo konkritą, 
vagiai užtiko pustrečio colio 
storumo plieninį šėpos dugną.

Dugne trimis aeetelino žibin
tuvais vagys išdegino dviejų 
pėdų platumo ir ilgumo kvad
ratinę skylę, per kurią sulindo 
šėpon.

Šėpoje jie užtiko sąrašą depo
zitų. Patyrė kokius baksus 
laužyti, o kokie neapsimoka 
laužyti. Nors baksų šėpoj bu
vo 1,650, bet vagys išlaužė, 
kaip Tribūne sako, tik 122 bak
sus, o pasak “Her.-Examiner”, 
164.

Vagys neėmė viso, kas jiems 
pasipainiojo po rankomis. Jie 
pjisišlavę daimantų, pasigavę pi
nigų ir pasiėmę neregistruotų 
Liberty bonų. Pavyzdžiui, iš
mėtytų ant grindų paliko bran 
gių popierių vertės poros šim
tų tūkstančių dolerių. Jos va
gims pasirodė nereikalingos.

Nuostolių padaryta, sulig pir- 
- mu apskaičiavimu, apie $100,- 

000. Herald-Examiner tečiau 
nuostolių skaitlinę paduoda 
daug didesnę, butent nuo $200,- 
0(X)' iki $500,000.

Tūlas depozitoris, 
laikęs vienas savo 
$40,000. Vognild
daimantų vertės $15,000, ku
riuos, jis sakosi, padėjęs sau
giojoj šėpoj.

Kiek teko patirti, tai kai ku
rie ir iš lietuvių laikė VognildO 
saugiojoj šėpoj savo pinigus ir 
brangmenis. Bet ar kuris iš jų 
nukentėjo, tai neteko sužinoti 
kolei kas.

Ryšy su šiuo įvykiu areštuo
ta trys asmenys. Policija paėmė 
juos klausinėti.

Viršuj krautuvės gyveno šei
myna tūlo Davis, kuris dar yra 
žinomas vartų Thompson. Ji
sai, Davis ,turėjo raktą į skie
pą įeiti. Davis sakosi pame-t 
tęs tą raktą pirm kokios pu
sės metų. Bet vėliau įtaisęs 
naują užraktą.

Nors pats Davis su šeimyna 
praleido praėjusios savaitės pa-» 
baigą Stevens Point, Wis., bet 

.policija paėmė jį /ir jo vyres-į 
nįjį sūnų, 19 metų vyruką^ 
klausinėti.

Kada policija klausinėjo Da-f 
visus detektyvų biure, tai biu«| 
rą atlankė Percy Brown, gyv< 
4155 Broadway, idant pamaty*1 
ti Pavisus. Policija ■ ir, jį su-į 
l?i^ė‘klausinėjimui.*.

Aštuoniolika nuošimčių visų 
automobilių nelaimių pasitaiko 
sekmadieniais ir septyniolika 
šeštadieniais.

Maž daug 80 nuošimčių au
tomobilių nelaimių pasitaiko 
giedriomis dienomis.

Greitesnis važiavimas, negu 
leistinas, važiavimas neleidžia
ma kelio puse ir nedavimas ke
lio kitiems—yra trys pamati
nes autų nelaimių priežastys.

Valstybės gynėjui Svvansonui 
tapo įteikti nurodymai, kurie 
liečia graftą $300,000.

Piliečių asociacija tvirtina, 
kad dar mėro Thompsono ad
ministracijos laiku buvo duotas 
kontraktas vienai firmai įtai
syti elektros šviesas. Kalba
mas kontraktas buvo atiduotas 
kaip vertas $1,063,365. Tuo gi 
tarpu apskaičiuojama, kad jis 
vertas buvęs ne daugiau, kaip 
$800,000. Ir išpildytas už $800,- 
000 jis dar butų davęs kontrak- 
toriui gražaus pelno.

sakoma, 
bakse apie 

pasigenda

Du g?ngsteriai suimti. Pasak 
policijos, jie mėginę nudaigoti 
savo priešininką 
Street Jr Michigan 
tysis jų pabėgęs

Dalykas buvęs
Michigan avė. ir Monroe gatvė 
kampo įvyko šaudymas. Paleista 
net penkios kulkos. Kilo dide-

Bet arti buvo 
Jisai ėmė vytis

Pagalios jie buvo 
Goodman (teatro, 
vardai yra James

lis sujudimas.
policininkas.
gengsterius.
sugauti prie
Sugautųjų
Forsythe ir Sam Hunt.

Sugautieji, kai buvo paklaus-

GERB. Naujienų skaityto
jos jr skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j ienos e. .

prie Monroc 
avenue. Tre- 
automobiliu, 
toks. Prie

S*

STANISLOVAS PAUKŠTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

/rugsėjo 21 dieną. 5:15 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 36 metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškio parap., Gendrikovos 
kaime. Amerikoj išgyveno 19 me
tų. Paliko dideliame nubudime 1 
moterį Stanislavą po tėvais ’Moc- 
kiutę. dukterį Esther, sūnų E mest, 
brolį Leoną. 3 pusbrolius — Alek
są Tunkis, Juozapą ir Antaną Ser-

1 geda, pusseserę Uršulę Czeikowski, 
3 švogerkas — Marijoną-Gaidelie- 
nę, Juzefą Lukošienę, • Oną1 Naru 
šis, 3 švogerius ię gimines, o Lie

> tuvoj tėvą Feliksą, du broliu — 
Juozapą ir Adolfą, 3 seseris — 
Oną, Anelę ir Emiliją. Kūnas pa 
šarvotas randasi 4530 S.Honorc st.

Laidotuyės įvyks pėtnyčioj/. rug
sėjo'25 dieną, 8 vai. ryte iš ti^mų 
į šv. Kryžiaus parapijps bažnyčią, 
kurioje atsibus , gedulingos pamal
dos už velionio sieląr o' iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero' kapines.

Visi a. a. Stanislovo Paukšta 
. giminės, draugai ir pažįstami esat 
Nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
aMoteeis, Vaikai. B tolis, Pusbroliai.

Pusseserė ir Giminės.
LaldotuvUe pat4JM«ša grabo

rius Budrikis, Yards 1741.

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, 
Jums
halitosis.
mas su Usterine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmacal Co., St. Louis, 
Mo.

(.ISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

Lietuviai Gydytojai__
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius r 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmądieniais nuo 10 iki 12

34^»;.5±Sst- D R. HERZMAN
■O" 11 1 h—‘ IŠ RUSUOS —

—-------- - ,.......... . 1 1 ■—  —- ■■ -  — Gerai lietuviams žinomas per 25 me-
p tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas

ir akuieris.
Phone Canal ^22 .Gydo staigias ir chronižkas ligas vy-

■ >K S KTKŽTS . H’ moterų ir vaikų pagal naujausius 
VU. O. metodui X-Ray ir kitokiu flektroi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS prietaisui.
2201 West 22nd Street Ofisas ir Laboratorijai

Valandos: 1—3 ir 7—8 P02?, l3th St’\^toJL M.orW St.
iii * įSeredomis ir nedėliomis pagal sutarti. .Valandos: nuo 10 12 pietų ir
Albany Av.6628 So. Richmond Str..( «« 6 ’kl7!3?Phone Telefonu Republic 7868 _T«- <?n*1 3>10 ,

o?<i o Rezidencijos telefonai
Hemlock 9252 O . Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny \
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
TeL Canal 3161

Įvairus Gydytojai
Telefonas Republic 0083

DR. V. B. MILAS
. DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
kampas Rockvvell St. 

Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 
Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rėosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: i nuo iv iki o vai. i • Tv-rvr-i'ivrv ■

1439 S. 49 S. A. BRENZA

Dr. P. P. ZALLYS
DEN TĮSTAS

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc. 

' —.......o—

-o--------  
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeacb 9453
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą

Dr. B. G. LAMBRAKIS
Autų, Notiet, Gerklei Specialistas 

Instruktorius Vienuos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 E. Washington St,

VAITUSH, OPT. i------------------------------- 1 —o—

s I Dr. Susan A. SlakisDR-
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų OFISAS

4145 Archer Avė. 4729 3 lab0i
CHICAGO. ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso I Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų, 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose<k Ofiso Tel. Lafayette 7337
egzaminavimas daromas su elektra, paro- L Rez. Tel. Hyde Park 3395
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vaL

Telefonas Yards 1138 '

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų.
4 h 6 iki ,8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virgiuia

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

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

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

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite josi Apsaugokite savo ir savo šeimyną.1 
American Mcdical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės ckzaminacijos, sirguliavimų, kraujo /ištyrimo, įčirškimų

" ' ‘ American Medical Institute
2418 W. Madison St. Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

11 < . 1 1 ' ■ . .......... ....................... . "1 i " ...... . ............. ■ 'n n ,i

LACHAWICZ IR SUIRUS
PAGRABŲ VEDfiJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai 

Del šermenų
Padarome vaffidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalus.
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

Cicero, UI.
1439 So. 49 Court

Telef.v Cicero 5927

4 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULĄNCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir ĮSfAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir < ramų - 
patarnavimą, kuomet jis yra i labiliai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JUS

Dnokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

fe Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Aut. 

kampas 47tb St.
Tel. Boulevard 6487

Re*. 6600 South Artcsian Avenae 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdic.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

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

2400 TV. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonai Brunswick 0597

DR. C. MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

AS priskirsiu jusu akinis, 
nežiūrint kaip butų kom- 

j pilkuotas darbas. Mano sis
tema yra pašokina 20 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 

, tiksliausi instrumentai yra 
vartojami. Mano ąkiuiai suirąžina regčjimų 
ir pagalina įtempimų.

8FKCIALE DOME VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir Egzamlnacljos Kaina Nuo 
žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi iSiųokčjimai, nėra augai- 
Simo.

Stiklai dupllkuojami ir rėmai sutaisomi tų pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
,VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai? vak.
-'nvi'H-n-TYTr-^T'."" , t !I"Y 'M 1,1

Lietuviai Gydytojai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

a Namai:

6641 So. Albany Avė.
t Tel. Prospect 1930

I ........H"................ -■■!!* .............................. .......... .

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44.11
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

‘ Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. A. J. KARALIUS 
1 Gydytojas ir Chirurgas 

.3147, So. Halsted Street •
Tel. Čalųmet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
■ Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutartį

*

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

Tel. Kenwood 5|07 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
huo :6 iki 8 valandai vakare 

apart loentadienio ir ketvirtadienio

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(NaryauckasY ' 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

A. A. OLIS J 
R. A. VASALLE j

ADVOKATAI
11 South La Šalie SUept

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0J^2 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak, 
Vasalle—Pan., Sėt. ir Petnyčiu nk

! I! ... H II, I |I»H» ........................ III............Į, UĮHII^IflM

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leayitc St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos K ryto iki 8 vakaro. 

SeredoJ ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

! DK. BERTASU
• 756 W. SSth St'
*i! (Cor. of 3 5tb » Halsted Sts) 
pfiso Valandos: .n<|o l-3» nuo 6:30-8:30

Nedridkniak pągal ^utąttį

Ofiso ir Rez. Tel. ! Boulevard 5914

Phone Canal 2118 
Valandos: 6r—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
1900 So. Halsted St.

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas G rovė h UI 1595

756 W.35thSt.
(Cor. ot Su)

Ofįso valandos: nuo 20, nuo 7-9 
NedėldiAiais pagal sutartį

į.i»w'*r-"rT t"* * >'»

■i)r P. M, ŽILVITIS
■: GYDYTOJAS!IR CHIRURGAS

3243. So. Halsted Street
J < t Ofiso * T’et‘ Vietory *7188

Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
.Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Reaidehce Phone Hemlock 7691

A. A. S L A K I S
ADVOKATAS .

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki A po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subator 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas "Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Jtoom 2117 
Triepboųe Randolph 6727 ‘

Vakarais 21? 1 JV. t 22dJ St. nuh 6į>9 
Telepbone1 Roosevelt 9090

Namii 8-9 ryte, Tel. JUpublįc 9600
MM

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas s

So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Lietuvis Advokatas j
483 I SO. 4(Mb

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 &>» .RoeiuieU



-----p-------

Trečiadienis, rūgs. 28, 1931■u.

Tarp Ohicagoš 
Lietuvių

Chieagoj įvyks dide 
lis Vilniaus paminė 

jimas
Spalio 9 dieną, 1920 metais ta

po pagrobtas Vilnius

Amerikos lietuviai nepralei
džia metų, nepaminėję lietuvių 
tautai padr.rytos žaizdos Vil
niaus išplėšimu, ką atliko Pil
sudskio inspiruotas “sukilėlis” 
generolas Želigovskis, užpulda
mas Vilnių spalio 9 <1., 1920 
metais.

Spalio 9 dieną šių metų, tai 
bus trečią penktadienį po atei
nančio penktadienio Chieagoj 
įvyks masinis Vilniaus apvaik- 
ščiojimas Lietuvių Auditorijoj, 
dalyvaujant programoj visoms 
musų pajėgoms, chorams, so
listams, muzikams ir kalbėto
jams.

Plačiai ir smulkiai apie ren
giamą Vilniaus paminėjimą 
skaitytojai ras sekančiuose 
“Naujienų” numeriuose.

vieną organizacijos narį. Jeigu 
neturite narių pažįstamų, rei
kia kreipti į Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašalpos 
pirmininką J. Mickevičių, 3653 
So. Halsted St. Tel. Yards 
4754. Jis * mielai patarnaus iš
pildyme aplikacijų.

Reiškia, šitas mėnuo yra pas 
kutinis vajaus mėnuo Chicagos 
Lietuvių Draugijoje S. P. Spa
lių mėn. 13 d. bus paskutinė 
diena, iki kuriai yra galima 
priduoti norintiems Draugijon 
įstoti prašymus-aplikacijas. Ma
rio draugiškas patarimas vi
siems Chicagos lietuviams — 
vyrams ir moterims — eiti j 
šią organizaciją. Organizacija 
yra viena tvirčiausių finansais, 
skaitlingiausia nariais, pavyz
dingiausia savo tvarka, čia spie 
čiasi aktyvus lietuvių jaunimas, 
čia spiečiasi lietuvių profesio 
nalai, čia yra pažangių Chica 
gos lietuvių centras. Kiekvie
nas Chicagos ir apiclinkės lietu 
vis—vyrMs ir moteris— nuo 16 
iki 45 
kiafnas 
zaciją.

Joniškiečių L. K.
Kliubo susirinkimas

Wood str.
7:80 vai.

bus labai 
mėnesiu 

susirinkimų.

metų amžiaus yra lau- 
svečias į šitų organu

Tėvai ir vaikai

Kas norėtų man 
pagelbėti

12 
ei- 
če-

Sušelpti biednos našles 
metų berniuką, kuris basas 
na mokjklon. Jam reikia 
batukų “7‘/o size” ir apatinių.

Busiu dėkinga, jeigu kokia 
geraširdė poniutė priduos man 
vieną porų čebaitukų ir 2 eiles 
apatinių.

Maria Jurgelonis, Naujien°s.

Draugija 
Chicagoje 

kurioje

rią jis ląnko Jau anffrtis 
tus, skaitėsi kaip garbės 
dentas.

me
stu-

Northwestern universi 
tete 5,000 studentu 

1

Banditai ' pasišlavė 
$3,500 ,

Užgriebtas Caponės 
bravoras CLASSIFIED ADS.

Iš Pastogės Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

Savitarpinės 
Pašalpos •

Rašo Maxim Lupus

Man rupi organizacija

Nemunas laike praeito 
gana daug rašė apie 

Draugiją

P-nas 
mėnesio 
Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos. Aš taip 
vaizdžiai nemoka piešti organi
zacijos padėtį, kaip kad p. Ne
munas, bet šį bei tą pasakysiu: 
esu senas šios organizącijos na
rys, pažįstu jos (tvarką, žinau 
jos istoriją—susitvėrimą ir au- 
girną. Esu vienas iš tų, ku
riems rupi šios organizacijos la
bas—augimas nariais ir pini
gais. Rupi, kad šita organiza
cija augtų ir bujotų sėkmingai 
ateityj, kaip ir iki šiam laikui. 
Esu vienas iš tų, kurie šios or
ganizacijos budavojimui nema
žai liuoso laiko pašvenčia. Ne
apsiriksiu pasakęs, kad mano 
darbas šitoje organizacijoje ly
ginasi darbui—J. Degučio, P. 
Galskio, J. Mickevičiaus, X. Sai
kaus, A. Vilio, J. Ascillos, V. 
Briedžio, K. čepuko, J. Kaulino, 
Dr. A. Montvido ir keleto kitų. 
Pertat man rupi, kad šita or
ganizacija sėmingai gyvuotų 
ateityje. Tarsiu keletą žodžių 
jos reikalais.
Proga iki spalių mėn. 13 dienos

Dabar Chicagos Lietuvių 
Draugijoje Savitarpinės Pašai 
pos eina vajus. Ghimama aps
čiai naujų narių, ypačiai jauni
mo. Kontestas baigsis, genaus 
pasakius, prašymą įstoti Drau
gi j on yra galima priduoti iki 
spalių mėn. 13. d. Prašymą pa
duoti, kad nori būt šios orga
nizacijos narys, galima pas bile

STUDENTS PLEASE * 
NOTICE!

A meeting of the gene- 
ral assembly takes place 
at seven-thirty this even- 
ing at the Lake Shore Park 
Field house. See details 

„ in English column.
i . -/?

Tėvai rūpinasi vaikų ateičia, 
rūpinasi, kad jų rytojaus diena 
butų sėkminga jų gyvenimui. 
Bet tėvams privalo nemažiau 
rūpėti, kad vaikai nebūtų galu
tinai amerikonizmo bangos per
blokšti, kad liktųsi lietuvių tau
tai gyvais žmonėmis. Kaip čia- 
gimiai lietuviai įžengia į lietu
viškas organizacijas, taip greit 
pradeda suaugti su lietuvišku 
gyvenimu, o laikui einant lie
kasi aktyvus darbuotojai lietu
viškame gyvenime.

Chicagos Lietuvių 
S. P. yra vienintelė 
lietuvių organizacija,
priklauso gana didelis skaičius 
lietuvių jaunimo. Nutarta yra 
greitoje ateityje įkurti jauni
mui sporto sekcijas, kasmet bus 
rengiama Chicagos Lietuvių 
Jaunimo Diena. Jaunimas at
ėjęs į šią organizaciją turės pro
gą lavintis sporto srityje, ga
lės įkurti ir meno sekciją. Čia 
atėjęs jaunimas arčiau susipa
žins vienas su kitu, užsimegs 
bendresni gyvenimo ryšiai. .Tė
vų troškimai, kad jų vaikai suk
tųsi lietuviško gyvenimo sūku
ryje, realizuosis jų gyvenime.

Tėvai privalo patarti savo 
vaikams rašytis į šią organiza
ciją. Jeigu vaikams stoka ke
lių centų įstojimui arba mokė
jimui mėnesinių duoklių, tai pa- 
gelbėkite jiems finansiškai. Tė
vai gali surasti būdų, kad tin 
karnai vaikus suinteresuoti. 
Chicagos Lietuvių Draugija. 
Tėvai laiks nuo laiko turi pa
pasakoti vaikams, kad į Chi
cagos Lietuvių Draugiją spar
čiai lietuvių jaunimas rašosi. 
Kad jai priklauso tokie žymus 
čiagimiai lietuviai, kaip adv. A. 
Olis, dainininkė Anelė Salavei- 
čikiutė, pianistas ir “Birutės” 
choro vedėjas Mikas Jozavitas, 
Steponavičius, Pirmyn choro 
vedėjas, Northwestern Univer< 
siteto studentė Valerija Čepu- 
kiutė, adv. Grigai, dr. Ashmens- 
kas ir daugelis kitų čiagimių 
jaunų lietuvių. Taipgi papasa
koti jiems, kad Chicagos Lietu 
vių Draugija S. P. steigia spor
to ir meno sekcijas, rengia kas
met Chicagos Lietuvių Jaunimo 
Dieną. Neabejoju, kad jums, 
kaip tėvams, vaizdžiai atpasa
kojus viską tą, kas čia buvo 
suminėta, vaikai susiinteresuos 
Chicagos Lietuvių Draugija — 
mielai į ją įsirašys.

Iš to bus nauda patiems tė
vams, kad vaikai dalyvauja lie
tuviškose organizacijose, ir vai 
kams patiems, kad per šią orga
nizaciją plačiau susipažins su 
visu lietuvišku gyvenimu. Kai 
pasieks profesiją bei biznį, 
Draugija teiks nemažą paspir
tį savo organizacijos nariams. 
Obalsis savo pas savo — šios 
Draugijos narių tikslas.

(Bus daugiau)

Joniškiečių Kliubo susirinki 
mas įvyks ateinantį penktadie
nį, rugsėjo 25 d., G. Krenčiaus 
svetainėje, 4600 So. 
Susirinkimo pradžia 
vakaro.

šis susirinkimas 
svarbus, nes per du 
nebuvo laikoma
Tokiu budu daug dalykų yra 
susikrovusių, kurie reikia ap
tarti. Taipjau yra du svarbus 
laiškai iš Lietuvos, dėliai kurių 
turėsite pasisakyti. Paskui be
darbių ir jų duoklių klausimas.

Malonėkite visi atsilankyti 
ir apsvarstyti. Ir tie, kurie 
nedirbate, bukite ateinančiame 
susirinkime, nes tai yra visų 
reikalas.

Taipgi norintieji įstoti į kliu- 
bą malonėkite atvykti su savo 
draugais ir prisidėti prie šio 
gražaus labdarybės ir kultūros 
darbo ir veikti drauge sų vi7 
sais, nes pats gyvenimas to iš 
musų reikalauja.

Kliubas buvo nutaręs organi
zuoti jaunuolius, bet užėjus 
nedarbui daug tėvų nusiskun
džia, kad negali užmokėti rei
kalingų lėšų. Todėl mažai jau
nuolių ir prisirašė per pusę me
tų.'

Taigi aš, žinodamas gerą fi
nansinį kliubo stovį ir tėvų ir 
jaunuolių gerą norą stoti į kliu- 
bą, manau, kad kliubas gali pri
imti jaunuolius ir prirašyti ne
imdamas įstojimo mokesties ir 
nė jokių duoklių zuž šiuos me
tus. Pas mus yra daug jau
nuolių pabaigusių aukštąsias 
mokyklas, ir kai kurie iš jų lan
ko net universitetus ir kolegi
jas ir yra geri lietuviai. Tik 
mums reikia ištiesti jiems ran
ką ir parodyti gerą savo širdį. 
O jie mums atsilygins ir veiks 
su mumis.

Aš ir tikiu, kad tai pąsiro- 
dys ateinančiame susirinkime, 
kur turėsime jaunuolius su 
vimi.—Vieversys.

Prasidėjo rudens semetras 
Northwesterii universitete. 
Studentų skaičius siekiąs 
5,000 asmenų. 

MsisssfcsMMMNM
Kaltintojas paleistas iš 

kalėjimo
Pirm keleto dienų Paul Po

lis pranešė policijai, kad iš 
jo išvyliojo $1,200 tūlas Griez- 
cak, paskiau pasirodęs Chešter 
Budzinski, gyvenąs adresu 
1515 Wabansia avenue. Polici
ja išlaikė Polį keletą dienų 
kalėjime, o Budzinski išėjo iš 
kalėjimo ankščiau, kadangi 
užsistatė bondsą. Teismas bet
gi paleido ir Polį. Polis dar 
neatgavęs tų pinigų, kuriuos, 
jis sako, Budzinski išvyliojęs 
iš jo.

54,969 mokiniu Chica 
gos mokyklose

Pirmadienį prasidėjo pamo
kos vakarinėse Chicagos mo
kyklose. Apskaičiuojama, 
kad visas šias mokyklas lan
kančių mokinių skaičius sie
kiąs 54,696 ir kad jis yra 2,500 
didesnis, nei 1930 metų skai
čius.

Vynuogių sunka var
tojimui namie yra 

legalė

sa-

Laiškai Pašte
šio laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyri a u si j į paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

1 Baranauskas Joseph 
,2 Belskui Pavilui
4 Cepauskinui Jonui
23 Mėtskas Spird

pas<

Pasikalbėjime su Californijos vynuo
gių gabentojais, džiaberiais ir stambiai
siais vynuogių pardavėjais patirta, kad 
dabar į rytinius iparketus kasdie išgabe
nama po 300 vagonų Califonijos sulčių 
vynuogių ir kad ateinančią savaitę, tiki
masi. išgabenimas pasieks 600 vagonų j 
dieną. ,• ■

Skubus gabenimas marketan yra rei
kalingas, nes dėl sausros Californijoj vy
nuogės šiemet nepaprastai greitai prinoko 
— nuo 20 dienų Iki 4' savaičių ankš
čiau, negu paprastai! Del tos priežas
ties ir vynuogės dabar yra nepaprastai 
pigios. Vynuogių .pardavėjai todėl pa
taria pirkti vynuogėj, anksti.

Šių metų vvynuogės yra nepaprastai 
geros kokybės, turinčios savy labai daug 
cukraus, turbut kaip dar niekad nebu
vo. Išmintingi pirkėjai pasinaudos pirk
dami anksti kol .galima gauti geriausios 
kokybės uogas dėl vynuogių sunkos, ku
ri yra pilnai legalė vartojimui namie.

Kiekvienas vynuogių pardavėjas ir ge
ležinkelių yardai turi visokių rūšių vy
nuoges ir gali patenkinti kiekvieną pa
reikalavimą vynuogių, pasigaminimui na
mie. vynuogių sunkos, kas yra pilnai le- 
galis dalykas.

CHICAGOS ŽINIOS

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus ‘vilnonius svederlus ir 
pančiakas. Taisoin Bėrius evedorluB. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo Bu 100%.

F. ŠELEMONAVIČIA
' 504 West 33rd St.

Netoli Normai Avo. Tel. i VICTORY 
Atdara dienomis ir vakarais.

3480.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda

Šunių lenktynės visgi 
bus

Nors policija priešinga šu
niukų lenktynėms ir nors že
mesnieji teismai parėmė poli
cijos nusistatymą link šuniu
kų, vienok Illinois valstijos 
aukščiausias teismas leido šu
niukų lenktynių biznį varyti ir 
pelną daryti. Ir kaip vakar 
jau rengtasi prie šuniukų lenk
tynių. Jos turėjo įvykti ren
giamos Thornton Coursing 
Club po apsauga Illipois Sup- 
reme Court.

Užmušė žmogų, kad 
gauti pinigų moky- 

klps knygoms , 
( j ' ■ ■ . ......... .............."F • / !■ ■! P

Terry Swarik, 15 mėty val
kas, Lowell, In<d.» aukštosios 
mokyklos : 
kad nušovęs 
tlią, 65 metų, 
gų mokyklos 
pirkti.

dnis, prisipažino, 
jtigene Duckwor- 
idant gauti pini- 

knygoms , misi

Papildęs galvažudystę, jau
nas Terry nuėjo bažnyčion.

Terry mėginęs padaryti hol- 
dapą Duckworthui gazolino 
stoty. Kada jis paliepęs 
Duckworthui iškelti rankas 
aukštin, tai šis nepaklausęs. 
Todėl jis, Terry, ir turčjęs nu
šauti Duckworthą 
kiną įvykį Terry,

Terry Swank mokykloj

PRANEŠIMAI
Pranešimas Chicagos Lietuviams Vy

rams ir Moterims* . Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuviu Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel. Yards 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų -r- vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalnos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

Buy gloves wlth what 
it savęs

-
> upMUto dim-

> 8

Nėra reikalo 
» ai 
r“ ® ifįg 

ui kuriuos'

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Du banditai pasišlavė $3,500 
pinigų ir $2,000 čekiais iš Sin
clair Oil kompanijos šakos, 
kuri randasi adresu 5940 
Northwestest Highway.

Sausieji agentai užpuolė Ca- 
pones bravorą, kuris radosi 
adresu 222 East 25 strect. Su
daužė įrengimą vertės $25,000 
ir užgriebė 9,768 galionus 
alaus.

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING 

Vėliausio‘styliaus kepurės 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

Financial

UŽ PILNĄ KAINĄ
AS priimsiu jūsų

CHICAGOS REAL ESTATE PIRMO MOR- 
GICIAUS GOLD BONUS AR KITOKIUS BO
NUS be jokių kaAtų ar pareigų ifi jūsų 
pusės. RaAykite Šiandie, kad galėtumėm 
tuojaus vienas su kitu susižinoti.

Box 1354, 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

Automobiles
FAGET BUICK COMPANY 

Buick model 47—5 pas. sedanas
_____   __ __ pas. Coupe
Buick. mod. 51. 5 pas. Sedanas

0455 S. Western Avė.
Prospect 0500

1028 ’_____,______ _ ___
1027 Buick. modom. 5 pan. ..
1028 Buiek, m odei 58. 5 pa«.1028 ~ ‘ - -- -

$545
$305
$545
$595

MALEVA
sumaišyta, galionas
.................................. $1.40

SpeclaUstaa gydyme chronilkų ir sauja U. 
gų, Jei \ kiti negalėjo jumis ifigydytl, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas lAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl, Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzaminavlmo—kaa jums yragalutino ikegzaminavlmo—kaa juma yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 no Dieta.

$1.85

$1.49

M. « K. MOTOR SALES
1927 Buiek 4 Door Sedan A-l ............
1928 Studcbaker Dictator wdan A-l ....
1931 Wil)ya coupe rumble sent bargenas 1028 “ ' - - - -
1030 
1030 
1030 
1030
1028 ____ .___________
103i**Ford Sut. coupe: n 
1031 Ford Tudor oedan; 1020 “ ‘ — -
1030 ___________
1030 Viking aedan; 5 paa., 4 door
1020 Nanh Conv. coupe; A-l cond. . __
DAUG KITŲ, MAINAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
6811 S. Halsted St. “

Nash spėriai 6 2 door sedan, geras 
Hudson sodan aide mounts .....-

PontlBC Rdstr,. 6 w. w.. s. m__
Ford Town sodan; kaip naujas .... 

Pontiac Del. sedan. 0 w. w............
Cadillac 314 nedari: 5 pa*. ____
1930^,Chevrolet couch: radio; A-l ........«««. «... --------  rumb. seat ____

__________  ____ ; mažai važ.__  
Chrysler 75 Town sodan; A-l .... 
Auburn Del. sėd.: 0 w, w.; s. m.

$85
345
335
205
495
405
435
435
435
395
305
305
585
585
575
345

Wentworth 2727

20 St

P®

MADOS

3326

- Paskiausis Paryžiaus mode- 
. . Ji krau- 
Tvirtas ir šil-

3326 —■
lis. Materijolas irgi naujas, 
tuvėj jau galima gauti.
tas. Taipgi įdomus ir gražus. Sukirp
tos mieros 16, 18,-taipgi 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
miėrą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymą. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir, prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...............
Mieros ....................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
* \

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

FALLFASH10NW)RLD

joje rasite 
F mo- 

Taipgi aprašymų kaip pasirink- f • f __ _ -- P - • J • *_• _ • „f _ •
Kaina tik

- Rudenini madų knyga 
daug įdomių rudeninių ir* žieminių mo
delių, Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir leųgvąi reikalingus rubus. t*2__ ,’l 
ĮO centų*

Gatavai 
už ..

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už 

t

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už .................... $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ' ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes teikiamo ekspertų Instruk
cijas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina, šie 

.amatai yra patraukiantys ir 
ksrerai apmokami. RaAykito dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
^■jųs įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezaininti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MA8TER COLLKGB

IPO N. STATE RAN. 2718

RAMOVAI ItheatreO
35 U Halsted Sts.* 

DIENOMIS IR VAKAR/MS

su

Šiandie ir Rytoj
‘Their 

Mad Moment’
Dtorothy Markai!, Warner Baxter, 

Zazu Pitts, Nance O’Neil.

ir

‘A Free Soul’
Norma Shearer, Leslie Howard,

Clark Gable ir k.

su J z
Lionell Barrymore, James Gleason,

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

aBT-6.

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO ♦

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
( COLLEGE.

672 West Madison Street
■ .............-..........................t.....------------

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, i taip pat prirengiame prie pilie- 
tystes, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL,

Financial
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos Ir parduodamos 

>1 geresniii kantų matyklt
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St., 
teh Central 7832

1030 Ford Tudor Sedanas ________  $300
kaip naujas. mažai važinėtas. Paaukojimas. 

B. & W. MOTORS CO. 
827 W. 35th 8t.

A i ... ................................... -  ............. .............. .......... —.

LA SALLE 29 Town Sedanai. 0 dratinial 
ratai, nauji Goodyear tairai, maroon baigi
mas. bu sidabrini ai b ratais. Paaukosiu už 
balansą morgičiaus finansavimo kompanijai. 
Tiktai $750. vieną trečdali įmokėti. 18 mėn. 
išsimokėti. 0424 S. Western Av. Republic 4050

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių* augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brandus rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomoji- 
miegamąjį setus, Vlctor radio, 0x12 Domes
ne Oriental kaurą. įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Washlngton St. 
Tel. Columbus 4180

Pianos
GROJIKLIS pianas, kabinetas ir ro

lės, kaina $25, kombinacijos pečius $25, 
seklyčios pečius $20, valgomojo kamb; 
setas $8. 950 W. 37 PI.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA šviesus, garu ap

šildomas kambarys, prie mažos šeimynos, 
geroj vietoj, 2555 W. 69 St. 2ros lubos

RENDON kambarys dėl vieno at 
dviejų vaikinų, su ar be valgio, prie lie
tuviškos Šeimynos; pigiai. 2132 W. 
Crystal St. 2nd front.

’For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, apšil

dytas, moderniškas $50 mėnesiui. 6113 
S. Albany Avė. Tel. Republic 5954.

Help Wanted—Malė
Darbininkąreikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes ižmqkinsinte jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbčsime 
jums įsigauti | gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Salk St.

REIKALAUJAME 10 lietuvių vyrų 
su biznio patyrimais ir gerais paliudiji
mais. Tokiem turime gerą progą, su 
geru uždarbiu.

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COAST ČEVELOPMENT CO. 

Room 1001 
29 So. La Šalie St.

REIKALINGI agentai lankytis miesto 
ir užmiesčio privatiniuose namuose su 
sempeliais importuotų pūkų ir plunksnų 
patalinėms, Beck’s Dept. Store, 3323 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI mažas groseris, gerai 
išdirbta vietą, tirštai apgyventa. 5616 
W. 64th St., Clearing, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
labai gera vieta. Pigi renda, $50 su 
garažu, 6 kambarių flatas užpakaly. 
Parsiduoda iš priežastfes ligos.

6600 S. Morgan St.

Tel. Englewood 6089

PARDAVIMUI minkštų gėrimų krau
tuvė. Biznis gerai išdirbąs." Greitam 
pardavimui pigiai, nes ateinančio mėne
sio pradžioj turiu išvažiuoti.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI šiaučiaus šapa. Ge
ros mašinos. Geram žmogui geras biz
nis. Parduosiu už prieinamą kainą.

1805 W. 51 St.

Real Estate For Sale
.____Namai-žemč Pardavimai

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkts ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.
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