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3,600,000,000 Nusikaltimu
Prieš Prohibiciją, Per 1 Metus

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

Vienoj tik valstijoj per vieną dieną 
200,000 nusikaltimų!

Kiek per vienus metus suimta, 
konfiskuota ir nubausta

Washington, saplio 1. Fede- 
ralis Prohibicijos Biuras paskel
bė savo veikimo metinių rezul
tatus. Per pereitus metus, ku
rie pasibaigė birželio 30 d., bu
vo teismų federaliniuose ir vals- 

x tijų teismuose dėl prohibicijos 
laužymo 66,189, iš kuirų 59, 
089 gavo bausmes.

Iš nubaustųjų 30,108 gavo ka
lėjimą ir pinigines pabaudas su
moje viso $5,607,331. Federali-

- niai teismai išleido 6,178 in- 
junetions.

Prohibicijos 
62,902 areštus; 
automobilį, 67
degtinės viryklas, 27,834 fer- 
menterius (raugiuimo prietai
sus) ; 5,002,229 galionus alaus; 
1,833,276 galionus spirito; 291,- 
582 galionus vyno ,apie 4,076,- 
014 svarų ir 142,785 galionus
degtinės darymo ir alaus viri- prohibiciją!

agentai padarė 
pagavo 8,261 

laivus, 21,373

mo materiolo, ir 330,818,559 
galionus brogos.

Pabaudų uždėta 36,341 kiek
viena vidutiniai po $154. Kalė
jimo bausmės vidutiniai kiek
vienam po 224 dienas.

Astronomiškos skaitlinės
Trenton, N. J. spalio 1. New 

Jersey valstija nusikalta aš- 
tuoniolikam amėndmentui sep
tynias dešimtis milijonų kartų 
per metus! Valstybės gynėjas 
Formąn apskaitliavo, kad vie
name tik Trenton miestely yra 
3,000 saliunų, ir visoj valstijoj 
virš 10,000 saliunų. Jei tik kie- 
vienas galiūnas parduoda po 20 
stiklelių per dieną, ir tuomet 
pasidąro po 200,000’ nusikalti
mų per dieną arba po 75,000,- 
000 nusikaltimų per metus!

• Paėmus visas 48 valstijas, vi
soj Amerikoj per vienus metus 
mažų mažiausia išeitų po 3,- 
600,000,000 nusikaltimų prieš

čia
per

300 žmonių nužudė 
palaidų kiniečių

kareiviifhandos

Padėjo konstebeliui 
pats save išmesti

Japonų karruojnenė išėjo jų 
vaikyti

Tokyo, spalio 1. Japonų ka
riuomenės dalis susikovė su 3,- 
000 kiniečių kąreivųi netoli 
Mukdeno. Smarkioj kovoj keli 
japonai užmušti.

Apie 300 ar 400 korėjiečių 
paskerdė kiniečių palaidų karei
vių bandos, kurios valkiojasi po 
50 ir 60 žmonių pietinės Man
džurijos pagelžkeliais. Japonų 
kareiviai išskubėjo apvalyti apy
linkę nuo tų bandų.

‘Evanston, spalio 1. Konste- 
belis Henry Kluge turėjo išmes
ti iš buto tūlą senbernį už nuo
mos nemokėjimą, ir eidamas pa
sikvietė tris stiprius vyrus, su
rastus ant gatvės kampo. Bet 
kai atėjo ties durimis, pasiro
dė, kad konstebelis ėjo išmes
ti kaip tik vieną iš savo trijų 
nepažįstamų pagelbininkų.

Nebylys 4 metus, ga 
lės vėl sakyti pa

mokslus
Mokslas išrado dirbtiną balsą

Vokietija gali atmesti 
aukso standardą

Berlynas, spalio 1. Nors Vo
kietija stengiasi kiek galėdama 
išlaikyti savo aukso valiutą, bet 
jei kaimyninės šalys ir 
seks Anglijos 
ja gali būti 
Skandinavijos 
atmetė aukso

toliau 
pavyzdį, Vokieti- 
nepasiliks. Jau 

šalys ir Danija 
standardą.

;Milwaukee, spalio 1. ‘ Kun. 
William Dorward prieš 4 metus 
prarado balsą ir buvo nebylys. 
Rochester Mayo klinikoj jam 
pagaminta guminė “gerklė” ar
ba taip vadinama “balso dėžu
tė”, kurią jis įsideda tarp lupų 
ir liežuviu sudarydamas žo
džius gali kalbėti kaip visai 
sveikas.

Nedaug legijonierių te- 
apsirgo nuo likerio

Per klaidą apiplėšė 
draugą

Benton, III., spalio 1. Hack 
Taylor, kasyklos superinten
dentas tapo užpultas ir apiplėš
tas iš $200. Po kelių dienų tū
la moteris atnešė atgal pinigus, 
sakydama, kad jos vyras labai 
atsiprašo Taylor; jis per klaidą 
jį apiplėšė, nes tamsoj nepaži. 
nęs, kad tai buvo jo draugas.

Detroit, spalio 1. Receiving 
ligoninė praneša, ka(d per Ame
rikos Legijopo konvenciją 147 
legijonieriai buvo atvežti į Ii 
goninę, ir iš tų nuo alkoholio 
apsirgusių tebuvę 'vos 25.

Japonai derasi su kinie
čiais

>ORFIfe
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra; gal vėsiau; švelnus, 
nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra pavakary 
buvo 70.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 
5:34; mėnuo teka 7j39 vak.

# z Į

Tokyo, spalio 1. Kinijps kuo^ 
mintang partijos vadas Chi 
Shi-ying tarėsi su Japonijos už
sienių reikalų ministeriu dėl 
konferencijos Mandžurijos rei
kale. Maty, kad Nanking val
džia rengiasi, derėtis su japonais 
tiesioginiai.

Drugistai galės laisvai 
parduoti likerį

Drug krautuvės gavo leidimą 
reklamuoti languose degtinę 
medicinos tikslams ir parduoti 
kiekvienam, žinoma, su daktaro 
leidimu.

r-

[Acme-P. 8A. Photo]

Šalis, kur apsiavęs basą per balą neša
matomas vaizdelis iš Hankovv miesto, Kinijoj, kaip turtingesnį pilietį veža žmogus “rikša” 
patvinusio miesto gatves. Patvinusi Jangtse upė paplovė daugybę didelių Kinijos miestų, ir 

tvanuose šimtai tūkstančių žuvo, o milijonai laukia bado.

Lietuvos Naujienos
Sesuo broliui išplikino 

akis
Mauručiuose pil. J. dažnai 

mušdavo savo seserį. Aną dieną 
J. parėjęs girtas vėl šoko se
serį mušti, bet sesuo griebė ac
to esencijos butelį ir pylė bro
liui i akis. J. viena akimi vi
sai apako, 6 antrąją akį gydo; 
viena akimi gal ir galėsiąs ma
tyti. Mergina sulaikyta.

Per 10 valandų atlėks j 
Ameriką

San Pedro, Cal, spalio 1. Pa
tirta, kad Franci joj baigiamas 
orlaivis, kurs lėks po 456 my
lias 20,000 pėdų aukštybėj ir 
atlėks į New Yorką per 10 va
landų.

Šuo gavo medali už gy 
vybčs išgelbėjimą

ADF. dienotvarkė 
spalio konvencijai 

liečia bedarbius

išėjo į streiką ir tikisį priversti 
darbdavius grąžinti senąsias al
gas..

■Žuvis įtraukė mesk,e
• rįotoją

Pasiūlys ir senatvės pensiją 
įstatymą

Vancouver, Britų Kolumbia, 
spalio 1. Amerikos Darbo Fe
deracija savo kojfvencijąb < kuri 
įvyks čia kovo 5-16 dienas; da
rys pastangų surasti budus, 
kaip padėti į*darbą visus bedar
bius. \

Trumpesnės darbo valandos 
su padidintu valandos užmokes- 
niu galėtų vėl subalansuoti mo
derniškas mašinas su dirbančių 
žmonių skaičių. “Atgal į mo
kyklą” bus paleistas obalsis, 
kad vaikai eitų į mokyklas ir 
darbą paliktų suaugusiems. Se
natvės pensijų įstatymas bus 
paruoštas ir pasiūlytas visoms 
valstijoms priimti, kad darbi
ninkai sulaukę ,65 metus am
žiaus gautų mažiausią po $9 
per savaitę. Be to bus imama
si priemonių prieš injunetion 
praktiką prieš darbininkus.
Giffordo “bedarbės programa”

New York, spalio 1. Walter 
Gifford, prezidento Hooverio be
darbiams gelbėti komiteto di
rektorius, savo pirmoj viešoj 
kalboj per radio pareiškė, kad 
pati visuomenė bus kalta , dėl 
bedarbės, jei ji nesamdys be
darbių ir nepirks darbo gami
nių. Jokiais stebuklingais vais
tai nebusią galima bedarbęs iš
naikinti. • v > /, ,

Gifford pasiūlė tokį progra. 
mą: 1) Kad gubernatoriai vi
sose valstijose įkirtų komitetus 
iš žymių piliečių; 2) Kad butų 
steigiami pagalbos komitetai la
biausiai reikalingose vietose: 
3) Kad tie komitetai ištirtų, 
kokia pagalba riekalinga ir pa 
tiektų nuomones, kaip pagel
bėti, ir 4) Kad vietų komitetai 
raportuotų bendrajam bedarbės 
komitetui.

“Geri laikai už kampo”
Washington, spalio 1. Fede- 

ralio rezervo taryba praneša, 
kad paskutiniu laiku esą paste
bėta, kad komercija ima daugiau 
paskolų ,kas reiškią, kad geres
ni laikai artinasi.

Milwaukee, spaiid 1. Algų ka
pojimas čia labai sujudino dar- 
bininkiį organizacijas, kurių va
dai pasiuntė apeliacijas ir pro
testus prezidentui 
Kojinių dirbtuvių

' Klamath Falls, Ore, spalio 1. 
Joe Wolsh, žymus Posadena 
žvejas tapo įtrauktas į upės 
srovę pagautos žuvies. Tik 
dijonai jį beištraukė gyvą.

Lietus New Yorke 
nudegino žmonėms 

drabužius, veidus
> 1 *

Bet tas lietus buvo paleistas iš 
orlaivio

Keota, la., spalio 1. “Bever”, 
angliškas šuo tapo apdovanotas 
American Humane draugijos 
medaliu už išgelbėjimą 
nuo įtūžusio buliaus.'

vaiko

Lordas galop užpyko 
ant Gandhi

in-

Sillicosis žmogaus 
plaučiuose didina 

džiovos plitimus
Tą ligą gauna darbininkai iš 

dulkiai

; New York, spalio 1. Sillicosis, kentėjo.
ypatinga industriajinė, liga, pa
einanti dėl dulkių patekimo i 
plaučius, darosi labai pavojinga 
darbininkams prie tunelių ir į- 
vairių žemės darbų.

Sillicosis yra mažučiai krist a- 
liukai, .25-tukstantinės colio da
lelės, susidarančios iš deguonie 
ir Silicon, kurio daug randasi 
žemės dulkėse, ypatingai asbes
te, kvarce ir kt.

Tie kristaliukai pasilieka plau
čių audiniuose ir sudaro šer 
gančius audinius, kuriuose pas
kui lengvai veisiasi džiovos ba
cilos. Patirta, kad kaikurie 
darbininkai įgauna sollicosis po 
kelių mėnesių darbo dulkėse.

20 vaikų motina 
divorsą

gavo

Provindence, R. I. spalio 1. 
Ištekėjusį 15 metų amžiaus ir 
dabar jau 20 vaikų motina, po 
23 metų šeimyninio gyveninio 
Mrs. Regina Lapiąrre,, 38, ga
vo perskiras, pasiremiant, kad 
vyras nepajėgia išmaitinti.

Geriau kaip kalėjime
T' f"""

Jbseph Whife, 41 metų neg
ras, paleistas iš Jolįet kalėjimo 
atėjo prašytis administracijos, 
kad jo nemestų iš kalėjimo, nes, 
sako, čia turiu šiltą kambarį ir 
maistą, o ką darysiu laisvėj, 
negaudamas užsįėinimo.

Hooveriui. 
darbininkai

Išrado nedegantį medį
Pittsburgh, Pa. spalio 1 Dr. 

Hildebrand išrado tnedį,’ kurs 
nedega net j ugnį įdėtas. Sako, 
išradimas hus plačiai vartojamai 
statybai.

Hildebrand išrodo

■; /'-v*'
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Apuolės iškasenos 
atskleidė senovės 

lietuvių techniką
Lietuviai su latviais draugiškai 

tiria savo bendrą praeitį.

Po kelių dienų pertraukos 
Apuolėj vėl pradėti kasinėji
mai. Gen. Nagevičius mano

New York, spalio 1. Deginan
tis lietus išvaikė kelis šimtus 
tūkstančių. piliečių iš gatvių su 
pradegintais drabužiais ir parur 
dusiais gidais., , : ; ,,

Kariškas orlaivis darė bandy
mus su dirbtinu debesiu, paleis
damas titanium tetrachloride 
rūgštį į orą, iŠ kurios pasidarė 
tirštas rūkas aplink cepeliną 
Los Angeles. Bet tas rūkas be
matant nusileido į miesto gat
ves ir pasirodė tiek aštrus, 
kad daugybė žmonių nuo jo nu-

Londonas, spalio 1. Lordas 
Burpham pasakė įtūžusią kalbą 
prieš Mahatma Gandhi, išvadin
damas jį pikčiausiu Anglijos 
priedu ir prieš tuos anglus, ku- 
rie pandhingražiait priima. —

i •

10 bombų sukrėtė Ha 
vanos miestą

Kodėl vėjas nutįla 
saulei nusileidus?
Net Einšteinas to negali iš- • 

aiškinti

Berlynas, spalio 1. Prof. Ein
šteinas skaitlingai auditorijai 
davė paskaitą apie visokius ap
sireiškimus gamtoje, kurių nė 
mokslas negali išaiškinti. Taip, 
pavyzdžiui, kodėl smiltys kuo
met šlapios yra kietos, bet kuo
met vandeny yra skystos, delko 
arbatos lapeliai susirenka puo
delio vidury, puodęlį judinant, 
kodėl orlaivis “lekia” ir kt. Bet 
kodėl vėjas nutįla saulei nusi
leidus, profesorius tik tiek ga
lėjo pasakyti, kad ir jis jaunas 
būdamas buvęs vėjo prigautas: 
su mergina išplaukę buriniu 
laiveliu toli į ežerą ir saulei 
nusileidus ir vėjui nustojus, 
per visą naktį negalėjęs' besu
grįžti.

Prancūzai .siūlo $100,- 
000,000 už Suezą

Londonas, spalio 1. Suezo ka
nalo kompanija, kuri yra iš
nuomavusi iš Egypto ant 100 
metų Suezo perkasą, gavo iš 
Franci jos $100,000,000 pasiū
lymą, kad perleistų perkasą 
Franci j ai. ‘

Italijoj nuteisti 51 ko
munistas

Roina, spalio 1. Bausmė iŠ 
viso 161 metus paskirta 51 ko
munistui Bologna teisme, kalti
nant už bandymą įsteigti komu
nistinę organizaciją.

/Ji

Havana, Kuba, spalio 1. De
šimts bombų sprogo šiandien ir 
146 žmonės, iš kurių 60 mer
gaičių tapo areštuota apvaikš
čiojant metines sukaktuves vie
no užmušto revolicionieriaus 
studento.

New Jersey nebėra pro 
hibicijos

Trenton, N. J. spalio 1. Fe
deralinis teisėjas Broąuin pra
neša, kadi New Jersey valstijoj 
yra virš 10,000 saliunų ir ne
suskaitoma daugybė nusižengi
mų prieš prohibiciją. Viename 
tik Trenton yra 3,000 stambių 
salįunų.

Kiek Amerika suvalgo 
agurkų?

Suvienytų Valstijų gyventojai 
suvalgo per metus 2,340,000,000 
agurkiukų (picles), bet agurkų 
augintojai skundžiasi, kad tai 
yra labai nedaug, nes išeina vos 
tik po' 18 ant kiekvieno žmo
gaus per visus metus.

Vyskupas teisiamas 
pasisavinimą

dar šiais metais darbus baigti 
10 dienų lapkrity. Rugsėjo 10 
d. į kasinėjimų vietą iš Rygos 
atvyko Latvijos universiteto 
profesorius Francis Balodis ir 
latvių mokslo draugijos pirmi
ninkas, istorikas prof. Karlis 
Straubergas, o iš Kauno —prof. 
architektas Dubeneckis.
Apuolės pilis stebina profesorius

Apuolės pilis svečiams pada
rė nepaprastai didelio įspūdžio 
ir savo didumu ir volo (pylimo) 
galinga išvaizda. Einančios sker 
sai pylimą tranšėjos skersinia
me volo piuvy profesoriai pa
stebėjo keturis volo pylimo 
laikotarpius, kurių įdomiausias, 
jų nuomone, esąs antrasis, ka 
da buvo pastatytas sudėtingas 
iš ąžuolų ir beržų volo skeletas 
ir užpilta moliu ir dirvožemiu. 
Svečiai, kaip ir ankstybesnių pa
sitarimų dalyviai taip pat pri
tarė nuomonei, kad rąstai su 
jų tarpe esančiu moliu surišti 
savotiškomis iš ąžuolų nutašy- 
tonlfe vinimis, šito,’ laikotar- 
vpio, taip pat kaip ir kitų lai
kotarpių volai, liudija apie anais 
laikais čia techniką ir apie lie
tuvių protėvių vieningumą ir 
organizuotumą.

Pilis turi keturių periodų 
techniką

Reikia manyti, kad tris pir
mus statybos darbų laikotarpius 
tenka priskirti laikui nuo VII 
iki XIII amžiaus ir tik ketvir
to laikotarpio papildomą pyli 
mą vėlesniems laikams. Svečiai 
iš Latvijos su džiaugsmu ir pa
sigėrėjimu kalbėjo apie sėkmin
gai atliktus pily įdomius ir 
mokslui naudingus kasinėjimo 
darbus.
tarpusavio pasitarimuose buvo 
apsvarstyta eilė ateities darbų 
broliškų tautų senovei tirti.

Be to, nuoširdžiuose

uz

Washington, spalio 1. Vysku
pas Cannon paduotas į teismą 
už nuslėpimą stambių sumų pi
nigų, kuriuos jis buvo surin
kęs 1928 metų rinkimų kampa
nijai, kovoti prieš Al Smith. >

Londonas, spalio 1. Policija 
vėl susirėmė su buriu bedarbių 
laike 21 merginos ir 11 vyrų 
komunistų teismo už paradavi- 
mą. ;

Scranton, Pa., spalio 1. Di
namito bomba susprogdino na
mą Patrick. Karkins, United 
Mine VVorkėrs 1 lokalo prezi
dento. *
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Gimė suaugę vaikai
Xį , X,......... .... .... ....... .

Mažeikių apskr. (to pat vai.) 
K. kaime, vieno ūkininko šei 
moję šiomis dienomis gimė ne
paprasti dvyniai: du berniukai 
suaugę šonais. Tie “naujagi
miai” jau savaitės amž., sveiki 
ir, gydytojų nuomone, gyvens. 
Berniukai jau pakrikštyti Pet
ro ir Pavijo vardu (tuo išroka- 
vimu, kad vieną dieną butų var
dinės).

Mačiusių žodžiais, “naujagi
miai” sudarysią nemažai rupes
nio motinai, nes ji nepajėgsian
ti abu sūnūs papenėti ir tek
sią samdyti žindyto ją.

LIETUVON
■ '.f, * ■ ' '

Siunčiame Pinigui Pal
to ir Telegrama. Patar- 
paujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant visų Liniją.

NAUJIENOS ’
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

OfiiM atdaras kaadie nuo 7 iki 
8 valandai iventadieniais nno 

9 iki 1 valandai
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tokio atvirumo visi ligšiol ven

Liet. Metodistu žinyčia

vei

vei

Naujos žmonhįrases

CEVERYKAI

ictory 6576

ten turėtų paskaitų

PAGELBA Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnim

nuo skaudėjimo

1*-A*

to žmonėmis, h 
kteitė pėčių gy

veju 
vėl derėdavosi

jo vilyčios vie 
kokios įvai

Truputis istoi 
nei»tx)iinrUs

uvius prieš carąir dvarą, 
gsta ir vargdieniais miršta.

Išleido Naujienų Bendrovė 
Siųskit įfnoney orderį

menko 
derybos 

jaunasis sės-

įtrtflestonus Įfr eretikus.
įerbai, aHaįdai <T nepaliaujami 

i — baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę.

Walter Newton, ‘prezidentė 
ifiooVerio sekretorius, kuris ty
rinėja alaus klausim.

. parašytų knygelę. >■ 
tčkėnys

z • ■ f * —
1. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius -krikštyti, kad 

jįe neapsikrĮk^tytų. ♦ ..... .
įį Popiežių politika, 4etuvius naudoja prieš stačiati

kius, inagomeUmųS*
Ifl. Bajorams: Įenky w 

kąrai, o valstiečiams
IV. Kunigų fanatizmo politika

V. Vargas miginol / Vąrgąs lenkino.
VI. Velniai, Raganos fy įeologa'i. ,
VII. “Ponus gęrus ir nekaltus į nevalę ima

VIII. Kunigai klupdo ji< 
IX. Tegu meldžias, va

X. Taip klydo Lietuvoąneklaidiugieji.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 85 Street

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AklNlRl SUSTIPRINS 

AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEMTtNAl 
PAGERINS REGĖJIMĄ.

• Toks yra japonų gydytojo 
atradimas, kurį jisruošiasi te
trukus plačiai paskelbti pasau
liui atskiroj knygoj, jo euro
piečiai kolegos yra taip pat tuo 
Išradimu labai Sužavėti, ries 
džiaugiasi galėsią varnas turė
ti tokios pat baltos spalvos, 
kaip igtdbBs... žodžiu, reikia dar 
truputį pklauktii, o ipšdkiau — 
visi žmones bus balti, dideli ir 
protingi! t

Reikaląukite “NAU
JIENAS” ant bfle kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus 'gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo Sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

■tMHlPORATiON
Chicągo/lį, 

Tel. Piallman 6201

ji gyvenimam
Bostono metodistai mario ši

tais kultūros vakarais skaity
ti paskaitas, referatus; daryti 
diskusijas, debatus ir lt. Pirmų 
paskaitą spalių 14 d. turės B 
F. Kubilius, teina: “Žmogaus 
socialis gyvehfmas ir biologi
ja“. Toliau skaitys stud. A. 
Grybe “Lietuvių Hteriitura ir 
jos mintys.” Po to paskaitas 
turės J. Krukonis ir kiti. Tai 
bus tikras liaudies universite
tas, tik tą vakarį reikėtų ne- 
įiatingeti ir atditi -pasiklausyti. 
Tuo labiau, kad viskas vdlfui.

Motera Batelio šokiai.
Pasibaigus vasaros ąezonui, 

iš pievų ir laukų vėl reikia, ly
sti j sales. Smagu ir jose, jei 
susirenka graži publika, grie
žia gera muzika. Ir pereitieji 
metai parodė, kad niekur ki
tur nerasi tokios jaukios nuo
taikos, kaip Žinyčioje. čia vi- 
suoinet turėdavom gerą And
riaus “Bitinio muziką, turėda
vom tikrą lietuvišką publiką 
ir gerą nuotaiką.

Pernykščiai musų pasilinks
minimai parodė, kad Žinyčio
je noriai rinkdavosi tik ką at
važiavęs iš Lietuvos jaunimas. 
Ir senesni, nors tuo pat metu 
būdavo ir kitur šokiai, eidavo 
čia. Kodėl? Todėl, kad čia vi
suomet viešpatauja tikrai lie
tuviška dvasia.

Tikiu, kad spalių 3 dieną šo
kiuose turėsime irgi daug gra
žios publikos.

Vilniaus pagrobimo minė-

teko daug Vargo pūtirti, 
šusįtfkti su sVėtiino krkš- 

s, pflffi- 
vaikai 

s, dirb
ti, valdįiMirik'įuii ir šįaridien 
sengąlvėlis gąuna laišką per 
paštą, kuriafne dukrelė pra
neša, jog praėjusį šeštadienį, 
ji ištekėjo už kažkokio vice-i 
direktoriaus... '

Atsidusta senukas, pažiūri į 
savo senukę fr murma: 

( —^ei tėvų palaiminimo reLi 
kia, nei nieko.'Ttoi štabrriel-, 
džiai...

Ir vejas taršydamas šiaudi
nį stogą kartoja:

—Stabmeldžiai... stabmeld
žiai, jų dievas — amūras už
augo -tvirtu vaikinu, užkuria-1 
Vo paasulį... u ,

—Bet jie laimingi, laimingi., 
čirilba lakštute...

—Mikas Rabatėnas. 
Buenos Aires, 
1931-V-28 d.

ti jas knopomš ir .pienas iŠ ga
besniųjų narių gaišty jas per
skaityti.

Taigi reikėtų iš L. M. Žiny- 
čios paimti pavyzdys ir vykdyt

delei rašyk bite vietiniam 
agentui, arba: ... f

tarnauti kaip argumeptas prieš 
savo vyrus, kurie laiko šilki
nes kojikes prabangos dalyku, 
j jų užpūtimus moterys gali 
ktšfkiršti-: "džiaukitės, kad ne
gyvenate XVHI amŽ., nes tuą- 
met jūsų žmonos ir negalėtų 
kitokių kojiniu nešioti”.

Musų krautuvėj jus visuomet ga- 
llte ‘gattti pinklus. Atipribs ir 
dern likus čęv«rykus. Visuomet 
turime didžiausi pasirinkimą. Ma- 
ttJffiai ‘kviečiame savo viėrjgenčius 
atsilankyti į musų krautuvu.

ego metai, 
žuvo, kitos

Kaip girdėti, šias liūdnas su
kaktuves Bostone minės tik L. 
M. žinyčia. Paminėjimas Jvtyks 
spalių 9 dieną vakare, Žlny- 
čios salėje. Kalbės J. Krukonis 
tema ‘^Vilniaus istorija”. Stdd. 
A. Grybe kalbės tema “Budai 
atgauti Vilnių” ir adv. F. J. 
Bagočius kalbės tema “Lietu
va ir Tautų Sąjunga Vilniaus 
klausimu.^

Kaip matot, prakalbos bus į- 
domios ir verta visiems jų pa
klausyti.

Lietuvių kalbos mokykla
Prie Žinveios kasmet veikia 

lietuvių kalbos mokyklėlė. Šį
met ji prasidės spalių 16 ir 
eis kiekvieno penktadienio 
vakarą nuo 6 vai. ligi 8. Be 
vaikučių bus mokinami ir su
augusieji. Pamokas dėstys pe
dagogas J. Krukonis, stud. 
A. Grybe ir B. F. Kubilius.

Kaip matot iš šio trumpo 
rašto, nors iš šalies žiūrint ne
didelė įstaiga, bet jos veiki
mas platus ir naudingas. O 
kur naudinga, ten verta vi
siems dėtis. 'J. ’Krlik—is.

Be lietuvių Rymo Katalikų 
parapijos, So. Bostone gyvuoja 
dar Lietuvių Metodistų bažny
čia, kurią jie lietuviškai pava
dino žinyčia.

Kunigauja čia B. F. Kubilius, 
žinyčia vasarą vieną mėnesį 
buvo uždaryta (turėjo atosto
gas), o dabar nuo rugsėjo ši
toj įstaigoj vėl prasidėjo 
Rimas.

Draugiška arbatėlė
Pradėdami savo žieminį 

kimą, žinyČios nariai rugsėjo 
26 d. turėjo savo draugišką, 
arbatėlę. Skaniais pyragaičiais 
ir arbatėle visus pavaišino L. 
M. žinyčios Moterų Ratelis. 
Linksmai pasišokta, pasilinks
minta ir išsiskirstyta.

Reikia pažymėtu, kad L. M. 
Žinyčia yra ne tik dvasinė įs
taiga, bet ir kultūrine. Jos du
rys plačiai atidarytos ne tik 
nariams, bet ir visiems lietu
viams. Todėl, ypač šiemet, apie 
Žinyčių buriasi gražus ir inte
ligentų burėlis.

Kiek aš“ suprantu, šitiems 
žmonėms nerupi čia mistiškojo 
dievo ieškojimas, o rupi šios 
žemes gyvenimas ir klausimai 
kaip jis pagerinti.

Kultūros vakarai

Ko j i n i ų i stoti j k. j
Kdjiries, skvri ir iš

dirbinio būdu panašios į šian
dienines, pasirodė tik XVI 
amž. Ligi tol jas pavadavo 
tvarsčiai, vartoti d!ar romėnų^ 
laikais, arba ilgos iš plonos me
džiagos Žemę šiekiaitČfds !būk-: 
svos.

Anglas Williamas Lee, išrado 
kojinių mezgiamą mašiąą, ta
čiau jo tautiečiai tuo išradimu 
nesusidomėjo ir jo nepAnenio. 
Į tą išradimą atkreipė dėmesį 
prancūzų karalius Henrikas IV. 
Jo kviečiamas, misteris Lde aįt- 
vyko' Prancuzijon ir čia Rou- 
eno mieste pradėjo pirmutinę 
kojinių fa bristi ją; '‘•yPo Lee 
mirties, atvykę su juo darbi-’ 
ninkai grįžo atgal Anglijoiy 
kartu išsiveždami savo mašį-!

' ■> k i ■ P v*nas. Dabar AngHjoųe jie buvo 
su džiaugsmu priiinti. Afeodė, 
kad -prėneuzų kojinių gamybos 
pramonė žlugo Tačiau finansų 
mųiisteris \CoOrtas (Liudviko 
XVI) sumanė su anglais kon
kuruoti ir pavedė mechanikui 
Jonui Hindretui išgauti tos ma
šinos paslaptį. Nebuvo tat leng
vas dalykas, nes anglai su di-; 
dėlių stropumu ■ saugojo savo; 
išradimą, tačiau po ilgo vargo 
ir pavojų Hindretui pasisekė iš
gauti konstrukcijos . planus ir 
netoli Paryžiaus, Bulonijos mi
škely, išaugo pirmoji (Kdelo ko
jinių dirbtuvė pavadinta “kara
liškoji”.

Kojinių mezgamąją mašiną 
žymiai pagerino Vokietis Eisėn- 
štukas 1757 mt. Reikia dar pa
žymėti, kad tada buvo gamina
mos tik šilkinės kojinės. Mu
sų moterims šis faktas gali pa

rkomis taiko į žmonių širdį.
Jis mažas, nuogas, garbinud 

tais plaukais, 
nodo dydžio, bet 
rios, kaip jos nevienodai žei
džia Žmogaus širdį.

Ir jei amūras visą laiką vai
zduojamas mažu fcudikiu 
šiandien reiktų jį vaizduoti 
tvirtu, raumeningu, puikiu su
brendusiu karžygiu, nugalėto
ju panašių į Menkutį. Juk nie
kad jis ndbuvo tdks galingas 
kaip šiandien, ir jo galia vis 
didėja, jo gatbinltojų skaičius 
dau^a.

O buvo laikai, kad jis buvo 
visai menkas, menkutis kūdi
kis... Su juo nesiškaite, jį gar
bino ne l<aip galingį dievą, 
bet saugojo kaip krištalinį pa
puošalą, ‘kuris gali gręitai su
dužti. Jį vyniojo į širdies ratą 
ir slope paslaptingiausiame 
prieširdyje.

Keletą šimtų metų atgal tė
velis, subrendus šuneliui, susi- 
verždavo pančiu, pasiimdavo 
į rankas lazdą ir traukdavo 
į kaimą ieškoti savo šuneliui 
gegutės.

Radęs, sumušdavo su merge
lės tėvu rankomis, lyg gerus 
mainus atlikęs, ir suvesdavo 
du jaunuoliu, kurie prieš tai 
ir pažintyje nebuvo, į porą. 
“Meilė vėliau atsiras!” — tvir
tindavo senukai.

Kartais ji atsirasdavo, kar
tais ji aplenkdavo tuos na
mus...

Gyvenimas keitėsi, nauji vė
jai papūtė ir šuneliui subren
dus jau nėjo tėvelis į kaimą 
gegelės ieškoti. Sūnelis, pasi
kinkęs bėrius žirgelius į pa
puoštas roges, pasikvietęs ge
rą kaimyną — dėdę, įsidėjęs 
į kišenę' kelis butelius lėkė per 
kaimus ieškodamas sau šir
dies “patiekėlę.”

Užvažiavę į kurį nors ūkį, 
kur darželyje puikiai žydėjo 
vasarą gėlės, sėsdavo už skob
nio, išimdavo butelį ir pradė
davo kalbėti.

Nė apie meilę kalbėjo, ne 
amūrą garbino/bet kalbėjo 
apie sunkius laikus, arklius, 
pakinklis, audeklus, dalį, krai
tį. Labai dažnai dėl 
ilgaveidžio paršiuko 
nutrukdavo 
davo į roges, lenktyniuodavo- 

užsūkdavo į 
kiemą, vėl derėdavosi ir jei 
susiderėdavo, tardavo žodį lai, 
kurios širdelė bailiai plakė 
laukdama sengalvėlių teismo 
sprendimo...

Labai dažnai po lokiu dery
bų pasisekimo apsiverkdavo 
mergelė ir jos namus apleisda
vo vargšas, nulindęs amū
ras..,

Keitės laikai 
vienos valsfyb* 
atsirado ir jau vaikinas ne dė 
dės pagelbos reikalavo prisi 
vilioti mergelę, bet pats puo 
sėsi, stengėsi patil 
kankinosi ir gavęs 
sutikimą ėjo pas tėvelį prašy 
t i dukreles rankos. Tevelia 
raukydavosi, šnirpšdavo, be 
nusileisdavo...

Kilo karas, žuvo daug žino

Daugelis dalykų gali išsaukti galvos 
skaudėjimu ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbų! Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspitin. Justi 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tuojaus. nežiūrint kokia pfiežastls vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimd.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudijinlas 
“pats išnyks“. Bereikalinga YT3 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayėr Aspirin. Tai yra .pa
laima moterims, kurios kenčiu regulia
rius sistematinius skausmus ; vyrams, ku
rie t$ri dirbti nežiūrint Ūkių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Istkkit jo greitą pagetbą nuo 4al« 
čių; nuo neuritis, reumatizmo, lumba
go. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su Ba/er ant dėžutės 
ir tabletėlių. Visi apčiekininkai turi 
Bayer Aspirin tabletes.

J/ei ttiyliUįlivi kdĄa 
Tiesų helių ir praranda, 
Jų tventa iirdies Irialtfa 
Manyje paguodos randa.

Iš M. Maeterlincko

Amūras visuomet vaizduo- ui
jamas mažu Rudikiu su spar-

Japonas gydytojas Jusaburė 
Mogucki, japonų medicinos aka- 
clemijos narys ir ^ligonines sk-! 
vininkas, ’padai'e Naujorke prk-( 
.heįp/rią apie šaVo il^ąfhCčių ty- 
rtnejimū vaistus Brazilijos idi-i 
Šiuose. .Penkiolika metų dirbo 
Jis laūkiriių, Brazilijos indionų 
tarpe, dary(lamas savo ekspe
rimentus. Dabar jis mano tū- 
j^js teisės tvii^tihti, kati jam pa
vykę rasti rieūaprastas būdas 
jnažus žmones dideliais versli, 
kvailus — protingais, ir kas 
svarbiausią, spalvotus žmonės 
nąffeęyti Abitais, kaip .piehas.j 

Nogucki yrą 
sekęs prieiąonę nailonas Žmb-j 
niy rasėms gaminti dirtinū bū
du, Kaipo japonas, jis pirmoj 
eilėj yra suinteresuotas mažo 
ūgio žmones paversti dideliais.. 
O tai dėlto, kad japonai yra 
mažo ūgio ir daug kenčia sie
loj dėlto, kad gamta juos taip 
nuskriaudė, lions japonų žemė 
yra labai derlinga. Taigi, nku-

Ncgaliu praeiti nepaminėjęs 
čia vieno iš gražiausių žinyčios 
•nutarimų, būtent, kiekvieną 
trečiadienį paversti kultūros 
vakarais. Tokis nutarimas, aš 
manau, gal pirmas Amerikos 
lietuvių istorijoj. Bet jį galė
tų plačiai pravesti kiekviena 
organizacija, ypač SLA kuopos, 
ir kuomet mes Amerikoje turė
tum visą eilę vakarinių mokyk- 
lų, lietuvybės židinių. Kur 
trūksta inteligentinių jėgų, ten 
galima butų gauti jų iš 'kai
myninių kolonijų. Kur ir to ne
galima 
pagaminti SLA Centras, pasiųs

vo foetodą gerbiamasis dr» 
gucki, jis pirmiausia, matyt* 
gridbsis ilginti japonų 
Nežinia tik, ar japonai pano
rės vir&ti baltos spalvos, ar ir 
toliau sutiks palijęti geltoni., 
Keisti spalvą galimumais, be 
abejo, pląčĮai pasinaudotų tik 
negrai, kuriems jų juodtamas 
yra visų gyvenimo nemalonu
mų priežastis. O dėl progos pa- 
siilary^ti Šiek tiek protingesniu, 
tai kažin ar kas juo greitai 
imsis naudotis, nūs tas reikštų,

KORESPONDENCIJOS
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Raio Dr. A. MARGERIS

MIDWEST §TAI ŠIOS DIENOS

HONEST VALUES

ant

vis

ŠVIEŽIAI SPRAGINTA

svarai

BANANOS

PakRYŽIAI

pači 
paša

už ku- 
Prave- 
tartum 
nosį, į

GRADUATED 
IN SAbAE 

CLASS WITH 
&UDDY 
ROGERS

(Tęsinys)
Birštonas.

viešai 
rašo- 
visai

<514-16 Roosevelt Rd. 
arti S t. Loaia Are. 
CHICAGO. ILL.

COKAPLETED 
ČCĮURSE AT 

VTATE 
NORMŲ

BOPN, 
LAWRENCE 

kaaes «

TAUGHT SCHOOL 
FOR EIGHT 

MONTHS —iAT 
LOVYEU-.IAASS. /

*

užsikimšimą 
t- 

biskutį šio
i-

jus sužino-

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB « PIANO MOVING 

LocaJ 9 Long Dittanc* Rempval 

3244 S. Halsted St 
Office Tek Calumet 3399 

Ret. Tri. Yarda 3408

ĖNROLUED AS 
PURIU OP 
PARAKAOUNT : 

TRAINIMG SCHOOL

kuriame dar
purvinus,

THELIAA 
TODD

yra niekas 
kaip tik begėdiškas

HAS PLA.YED IN- 
'NAU6HTY BABY* 

HER PRIVATE LIPE 
' VAMPING VENOS '■ 
ANO OTHERS-.HAS
DAPK BLUE EYEG

Skelbimai Naujienose 
ida dėlto,

Vieton SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė. ;

Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS
v 858 W. 33 Street

- ALEX.CEBULSKIS
836 W. 33 Place

duoda' nitui 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

P. VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo

Ekspertas ■■■ 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

dalyvauti., su laibai mažąi 
organizacijos vedamose g 
panijose. ...... .

šitokia' pagelba yra dabar reikaliriga 
lęiekvienam • groserninkui it tą pagefbą 
jam teikia" Midwest Stores organizacija. 
Taip gerai ši organizacija pagelbėjo savo 
nariams, kad jų biznis hublatos didėja. 
Tai yra todėl, kad Šios sankrovos gali 
geriau patarnauti publikai, pardavinėda-

Lietuvoj nusiskundimas, jog 
viskas butų tvarkoj, net ir šva
ros taip baisiai bestigtų, jeigu 
tik butų pinigų 
daugiau 
demonstravimas( tinginio psi
chologijos! Juk jeigu yra pini
gų dideliems namams pastaty
ti ir brangiems aparatams su
pirkti, tai kodėl nėra tos men
kos jų sumos, kurios užtektų 
nors pakenčiamai švarai pa
laikyti? Pinigų yra. >. Dvejoti 
netenka. Tik sveiko proto, kil
nių norų, griežto pasiryžimo 
ir aktualių pastangų nėra. Ve, 
ko iš tikrųjų nėra! Ir nebus, 
kol tinginio garbintojų kultas 
Lietuvoje klestėte klestės!

NAUJIENOS, Ghięagę, UI. ? „ ..
“geriausių** ;i>ei “puošniausių** 
kurorto restoranų užėjome. 
Sakome, gal' kartais biskis dėt 
gtinės su alum iŠtarpins ftuos 
priklius vaizdus, kuriuos ga* 
vome Birštono kurorto išvidėj.

W0N A
BEAUTY 

cqntest

NAUJI ILLINOIS U. S. No

OBUOLIAI

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Porayiių ir pianų moveriai vietoj* ir 

toli, patarnavimaa getas it pigos.
817 West Mth St
Tel. Boolevard 9336

Birštono kurorto išore yra 
graži, jauki ir kažkokia didin
ga bei reikšminga. Ji gyvai do
mina, įvairina ir žavi pasta
bumo jausmų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

CAMPBELL’S

PORK and BEANS

N O Y? 
COMEDY. 
HEROINE. 
FOR. HAL 
. ROACH

"Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

jo, odos, ligai, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, 

ilj metų ir išgydė tūkstančius ligonių. 
LANDOS i Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 rak 
kampas Keeler Avė.. Tel Crawford 557*1

MIDWEST STORES
KOPERATY^AS 255 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

Kas tau davei Ir čia vaizdai 
ne jautriai, švelniai širdžiai, 
kokių paprastai turi kultūrin
gas žmogus, bet apsileidimo 
kerpėmis apaugusiai, kokių 
dažniausiai turi nepaisymo ir 
tinginio mėgėjas, garbintojas, 
dievintojas.

Staltiese, matyti, drtug raga
vusi, daug Valgiusi ir pilna 
pilnutėle. Seniai ji buvo alka
na, dar seniau švari! Ir niekas 
nesirūpina pakeisti jų naują, 
švaria. Kam? Bile tik ji 
stalo, ne ant berno kojos, 
kad ir suodiniausias autas, 
tik staltiese.

,‘MIDWEST

Kvrvr INUVlJJLliib
Maišyti 

O 5 unc. l

TVIRTAS
South Sidės
BANKAS
Kviečia Jus 
Vesti Savo 
Biznį Pas Mus

galvų, ir aš kuone iš kojų ne- 
išvirtau. Čia dvokimas daug 
aštresnis, negu net ir labiau
siai apleistose Lietuvos išei
namose vietose. Ant ruda oda 
apmuštų dviejų suėlų tyso du 
žydai. Kiti suolai, apart purvo, 
nieko ant savęs dabar nebetu
ri. Vadinasi, daugiau, ligonių 
šitame baisiausio dvokimo 
sampelyj (pavyzdyj) šiuo mo
mentu nebėra.

O langai užtiesti tokiomis 
kortinomis, kurios labai pana
šios į senos marškos atkarpų 
arba reto audinio maišų, į ku
rį supylęs ūkininkas bulves, 
kamaron veža.

Restoranas visgi pilnas. (Ge
resnio nėra. Turi būti ir jame 
gera. Daroma, matyti, gražaus 
pelno. Bet vis dėlto į jo švaru
mų ir puošnumų tik užpakaliu 
težiūrima! -

Iš tiesų, kada bus dasiprote- 
ta Lietuvoje, kad švara ir gro
žis yra pagrindiniai x kultūros 
veiksniai (faktoriai), kad be 
jų kraštas nebuvo, nėra, ir ne
bus pasaulio užrekorduotas 
kaipo kultūringas kraštas, kul
tūringos tautos _ žmonių apgy
ventas? , '

(Bus. daugiau)

V AKT P* A TLTP’C TOMAČIŲ SRIUBA
V AIN CAlVir O ar RAUDONIEJI BYNSAI

Žmonės turi valgyti
> * ■.... ...... ■

Kadangi Žmones turi valgyti, kad pa
laikyti sayo' gyvybę, todėl manoma, kad 
tos sankrovas, kurios pardavinėja mais
tą, daro gerą biznį ir neša daug pelno 
savininkams,

Bet maisto pirkėjos yra daugiausia 
moterys, kurios akylai žiuri'prekių ko- 
Jcybės ir kainos.. Tadgi tas sankrovi-l 
ninkas, kuris* negali savo'prekių parda
vinėti taip pigiai, kaip jo didysis kom* 
petitorius, greit pamato, kad jis pradeda 
prarasti kostumierius. Jis pradeda ste
bėtis it dėti visas pastangas pataisyti pa
dėt). Bet vienas padaryti nieko negali.

Geriausia jam % pagelba yra įstoti į 
kooperatyve organizaciją, kur jo mažas 
užsakymas, pridėtas prie užsakymų kitų 
natių, padarys didelį užsakymą. Ši di
desnė pirkimo jėga duos jam galimybės 
pirkti prekes už tokias žemas kainas, kad 
parduodamas jis galės atlaikyti kompeti- 
ciją bile kurios kitos tos sryties san
krovos,

Kad parduoti daugiau prekių, svarbu 
yra garsintis, Čia kooperatyve organi
zacija vėl ateina pagelbon, nes jis gali

Kur tarp kalnų, tartum pasi
slėpęs, gilia vaga Nemunas te
ka; kur galingais savo plau
čiais didis pušynas iškvėpuo
ja stiprų, bet maloni) ir sveikų 
aromatų; kur žemėj neišsiten- 
kųs vanduo pro šaltinius tryš- 
ka; kur įvairių medžių alėjos 
su gėlynais sudaro labai įdo
mų parkų, — ten yra garsusis 
Birštonas ,— žymiausia Lietu
vos sveikatvietė, kurortas.

Nuėjome prie Nemuno, ne
toli pušyno. Čia išvėdinę ir 
išlaisvinę savo plaučius nuo 
tos tirštos smarvės, kuria apsi- 
krčtėme kurortiniuose namuo- %
sc, grįžome į parkų. Jau buvo 
piętų laikas. Bet valgis? Pur
to! Mat tie kurorto išvidės vai- 
zdai ir atmosfera verte musų 
apetitų tik neigiamai reaguoti 
j maistų.
x O vis dėlto į vadinamųjį

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizm*. Ranku, Kojų, 
Nusaroe akaudojim*. Salti. Ranku. 
Kojų, tirpimą, DusuK. Galvoa akau- 
dejima, ir taip viaoldua akaudajimua 
(tik no ronaa).
Tukatanžiai žmonių yra Uaigydo O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanio Galinta Moatia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati averia au- 
Bs naudoc gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 Ir $3-00, 
ir 10 centu eatra už peraluntima.

Klaualdte paa aptiekorlua taip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OiNTMENT CO.

P. O. Boa 852 
Hartford, Conn.

Sienos! Jeigu ūkininkas są* 
vo tvartų kokiais nors popie 
riais išlipdytų*, tai ne pras 
čiau, jei tik ne geriau, atrody'

vienas iš kurorto -tarnautojų.
“Apie Birštono kurortų bu

vo daug spaudoj' rašyta — ir 
girta • ir peikta. Bet suvedus 
balansų, saldo lieka neigia
mas. Tad kurorto vadovybės 
reformos klausimas yra labai 
aktualus. Negalima leisti, kad 
tokia didelę sveikatvietė, kaip 
Birštonas su savo purvų vo
niomis ir mineraliniais vande
nimis ne tik užsieniečių, bet ir 
saviškių pacijentų tarpe vai
dintų baubo rolę...”

»

Labai charakteringas 
tuotų eilučių autoriaus 
kymas, “kad kurorto įtaisy
mams išleista daug pinigų.’ 
Turint šitų faktų galVoj, aiš

Taip bai- 
nebeejo- 

langus. Ir
— kų? Nugi, nėišrciš- 
apsileidimo ir netvar- 

purvų, dunib- 
nešvarumus. 

matyti, labai 
tai pri- 

pro

Išbėgome laukan, 
su. Vidun daugiau 
me. Žiūrėjome pro 
matėme 
kiamo 
kos prčduktus: 
lų ir visokius 
Purvo vonios, 
menkai teplaujam 
skretę, prisivėlę ir net 
langų stipriai dvokia.

Atrodo, kad sanitarijos, hi
gienos ir, bendrui, švaros prin
cipai bei obalsiai jau seniai 
yra Birštono kurorte pasmerk
ti ir amžinai prakeikti!

Tai aišku. .
Jau net ir Lietuvoj 

kalbama, laikraščiuose 
ma apie Birštono kurorte 
laisvai siaučiantį baisųjį ne
švaros siaubų. Net ir apie re
formas drįstama prasitarti! šit 
iš “Lietuvos Aido”: —

. “Kalba eina apie Birštono 
kurortų, į kurį įdėta geroka 
pinigų suma ir kuris turi būti 

musų apsileidimo iliustra- 
kulturingai

WISSIG,
Pasauliniam* Kar*

Seno Krajaus

Peoples .^Nįitional 'Bank 
and ^Jrust Cbmpany 

afChica^o
47th Street and Ashland Avenue -

Moterys: dabokite savo 

VIDURIUS
Ką moteris turi daryti, kad jos vi

duriai tinkamai veiktų? Daktaras tu
rėtų žinoti atsakymą. Štai kodėl Syrup 
Pepsin yra taip geras moterims. Jis 
kaip tik pritinka jų opiam organizmui. 
Jis yra receptas seno šeimyninio daktaro, 
kuris gydė tūkstančius moterų pacienčių 
ir kuris specialiai studijavo vidurių pa- 
prikįmus.

Jis yra puikus taipjau ir vaikams. Jie 
mėgsta jo skonį. Duokite jiems jį 
kiekvieną kartą kai jų litžuvis būna pa
dengtas, ar oda išblyškusi. Dr.* Cald- 
welrs Syrup Pepsin yra padarytas iš 
šviežių liuosuojančių žolių, tyro pepsino 
ir kitų nekenksmingų priemaišų.

Kada jums galvą skauda, negalite val
gyti, turite išpūtimą ar užsikimšimą; ir 
tais laikais kada jus labiausia galite gau
ti užkietėjimą, paimkite 
garsaus recepto (visos aptiekos turi pri
rengtą didelėse bonkose) ,ir jus sužino
site kodėl Dr. Caldwel!’s Syriip Pepsin 
yra mėgiamas liuosuotojas daugiau milio- 
no moterų!

Bet Birštono kurorto išvide, 
vadinasi, jo širdis yra neapsa
komai apskretus, supelijus, 
vietomis tiesiog supuvus!

0 tai yra be galo skaudu, 
kad gražiausio bei sveikiausio 
Lietuvos kampelio širdis yra 
taip be jokios gėdos ir atgai
los murkdoma nešvaros klane, 
troškinama smarvėje,* kad ji 
vos nevos tebeplaka!

Tegu faktai kalba. •
štai, didelis pastatas. Graži 

jo fasada, tarsi, traukte trau
kia vidun. Įeiname. • Didelė, 
aukšta priemene. Bet oras 
menkas. Jis krutinės neskečia, 

i nekelia, kaip, pavyzdžiui, pu
šyno oras, bet suploja, sutrau
kia jų, kad tik mažiau jo ten 
tilptų. Plaučiai lyg ir nenoro
mis dirba ir kvėpuoti įlinku. 
Rodos, kad netikėtas oras ne
tikėtus svečius prašyte prašo 
išeiti. Bet mes vis tiek lenda
me gilyn, uoslės jausmų slo
pindami. Mano palydovė pra
siveria duris į ^ieųą. kambarį, 
kyštelėja galvų ir, įarytum 

>-siaubų sutikusi, iittoka nė žod
žio neištardama. Ji svyruoja, 
alpsta, oro visais plaučiais 
griebdama.

—Angeliuk, kas tau yr? — 
' Klausiu jos ir, smalsumo trau

kiamas, einu žiūrėti.
—Neik, oi, neik, Algirdai! 

Baisu! Be to, čia moterys. — 
šiaip taip kvapų atgavusi, 
draudžia ji mane.

Bandau kitas duris, 
rių, tariuosi, bus vyrai 
riu jas. Baisi smarvė, 
šlėga, trenkė man j

Daktaras 
i 1 Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sptciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijhną krau
jo, odos, ligai, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydytu ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja ^er_ daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 Su

ne 
ei ja, o pav 
sutvarkyta sveikatvietė. Kad 
nė mums patiems nereikėtų 
dėl jos kaisti, ne tik nors, ret
karčiais užsukantiems į jį sve
timšaliams, mačiusiems žmo
niškai įtaisytų ir tvarkomų 
kurortų,

“Kalbesiu vieno Lietuvoj po
puliaraus mediko lupomis: — 
Kurorto išorė puiki. Kurorto 
įrengimai žmoniški, kultūrin
gi. Bet švarumo reikalas visiš
kai užmirštas. Purvo vonioj, 
pasinaudojus ligoniui, išplau
namos šaltu vandeniu. Dugne 
visada lieka drumzlių. Koks 
žmogus su malonumu ims vo
nių, kurioj prieš keliolikų 
minučių gulėjo paralitikas ir 
kuri tik paskaluota šaltu van
deniu, o ne rūpestingai išmaz
gota? Jau vien higienišku at
žvilgiu tai neleistinas dalykas 
ir nesuprantama, kaip jį gali 
toleruoti kurorto administraci
ja? — Argi ji nemato?

“O paskui 
kurorte rasite taip 
nudriskusius tarnautojus? Te
gul jie dirba prie purvo vo
nių, bet kokių gydomų savy
bių gali parodyti, būdami pur
vini ir driskiai? Tai neestetiš
ka ir prie švaros pripratu- 
siems pacijentams stačiai ne
pakenčiama; jie eina vonių 
imti apsikentę, kaip į nekultū
ringo ūkio tvartus.

“Negalima užmiršti ir tos 
aplinkybes, kad kurorto įtaisy
mams išleista daug pinigų. 
Bet ar visi tie įtaisymai nau
dojami? štai vienas skyrius 
su elektros aparatais visiškai 
neveikia. Rodei? Todėl, kad 
nėra specialisto, techniko, ku
ris apie tuos aparatus gerai 
misimanytų. Taip pareiškęs

Kava "midv/est*1
ava GOLDEN SANTOS

1 1Oa RAUDONI 
MAIŠIUKAI 

Dykai 5c Warfield’s Tyro Pieno šokolado šmotas su kiekvienu svaru

jnos gtfįąųsįąt prekes^ už žemiausiu kai 
ana.
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MALT SYRUP 43CBUDWElSER,r
GRAŽUS GELTONI
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GRAŽIOS
PRINOKĘ Svaras

CTMTIYITD’C TOMATO Didelė Eft Maža
OLNlVUilVO CATSUP Boųka Bonka
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DEGTINĖ IR PIENAS

Farmerių organizacijos National Grange vadąs, 
Louis J. Taber, sako, kad prohibicijos panaikinirpąą 
butų “baisus smūgis” žemės ūkio produktams. Jisai su? 
rado, kad nuo 1917 m. iki 1929 m. Jungtinėse ValątL 
jose padidėjo 10 milionų svarų pieno įr pieno prodųks 
tų vartojimas, ir jisai niano, kad tai yra prohibicijos 
pasėka.

Vadinasi, vietoje degtinėj įr ąląųs, Ąiųe^ikes žmo
nės pradėjo gerti pienai Bet klausimas, kodėl daugu
ma tų vietų, kurias lanko gėrikai, vadinasi ne pieniįje? 
mis, bet “spikyzėmis” ?

1111 ■ "t.'giy ■'.■■■ "!i>fwil,i,jldKi»

ISPANIJA PANAIKINO MĮRTJĘS BAUSMĘ

Ispanijos steigiamasis seimas nutarė panaikįptįį 
mirties bausmę už civilius nusidėjimus. Socialistai ir 
radikalai reikalavo, kad mirtięs bąučipę butų išbrauk
ta ir iš karo įstatymų, bet seimo daugumą tam pą#i- 
priešino. ° \*h’'

Visgi Ispanija padarė stambų. ž^sųį žmoniškumo 
linkme. Išimant kareivius karo laukę aybą. kąro stovy* 
je, jos piliečiai nebus valdžios kariami, suimami aĮ^ą 
elektrikos kedėje sudeginami.

Mirties bausmė yra barbarizmo laikų t palikimas. 
Kur žmonės įgyja laisvę, tenai pąprastąi mirties bąųsr 
mė būna panaikinta. Kuomet jie laisvę praranda, tai 
tas barbarizmas vėl atgyja. Taip at^itįkoį pavyzdžiui, 
Rusijoje, kuri po revoliucijos buvo pabalinus mirtięs 
bausmę, bet bolševikams įsteigus savo diktatūrą, įr 
“aukščiausias bausmės -laipsnis” tapo vėl įvestas.

Mirties bausmė Ispanijoje sugrįžtų, jeigu, pąy. ĄL 
pavyktų atgauti savo karališką sęstą. .fonsui

AR YRĄ BEDARBIŲ LIETUVOJE?
/

Kauno mums rašo vienas ^Naujieną" skaitytę-
jas:

.
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Penktadienis, spalio 3, 1031
. . y * .................. .

Iš tiesų, lęiek žinoma, pulk. BJtęrupsJofl dar vis tflr. 
bėra Lietuvos diplomatttįlje, tarnyboje prie; ątstovy*

••• ■
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Jie yra džentelmąuaL feb 
viešą, visuomenės dąrlją mpk^s 
rimtai, visuomeniškoj dyąsjjaj
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štoto ta vigu tom ta rai* 
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VAKAtaU SLA VĘIKgjy 
KOMITETAS, .

K- totete tekr-, 
6812 S. Westerui Avė.

ęwsiwbi".

mVŠPIMAg
Kalbėdami apię rašį 

mes
M

Sveikatas Dalykai
‘ ----------- \---------

Valgią prirengimas
» i IJ 11 ’1

- Dar ne viskas žinoma apie 
mitybos c^einįją; dar ne vis
kas žinop}£ kąip» kodėl ir ka
da maistas kūne suskįla ir 
paskui audiniais patampa. 
Čįonais dar plati dirva tyri- 
nėjimams. Vienok apie tat kas 
dąrdsi kūne virškinimui pa
krikus, daug daugiaus žinome. 
Mes tikrą! žinome, kad jei vir- 
škiuimas pakrikęs tki dalis 
mai&tp viduriuose rugs|a ir 
pūva. Tokiuose atistikinuiose 
pasidaro galybe įvairių įvai
riausių junginiu, uęię kūną 
Uupdina.

Valgių prirengimo principas 
ne taip jau sunkus. Svarbiau
sias dalykas tai paprastumas, 
ne spdėtinumas. Gyvūnai mai
tinasi labai paprastu maistu. 
Musų pratę vi ai valgydavo ke
letą, daugiausia kelioliką val
gomų daiktų, , bet civilizacija 
sugadino skonį, ir dabar turi- 
me tokių valgių, kusįe sudary
ti iŠ daugybes valgomų daik
tų. Dažnai $kaųus vąJ^ls la
bui ąunku suvirškinti.

Ęirmiaųsią, mėsa dažnai 
vaįg^uia su bulvėm, duona, 
pajais ir kąva. Tokia kpmbi- 
pacija sunkiai virškinusi. Pa
jai visuomet sunkiai virški
nąs!. J uugiaųt mėsą su krak
moliniais " daiktais (bulvės, 
duona) virškinimui uždeda
mo sunkią ąąštą. Kesųvirškin- 
tojt, pūvančios 'mėsos nuodai 
'mums labui kenkia. Patartina 
su mėsa kuomažiaūsia kitų 
daiktų manyti. Labai išmin-

mMi ta ted, !<itaitoftW>B 
:Wtė” i totetata ;
toitaitejtij įtora to M tai 
teyą ito ,ta<riyiw. tell da
bartinė Rusijos . Mįtsma nfra 
valstybinis kapital|zm^.

: "W»’ vrlkiasjo fateta«j. W 
syki®>, ta. soytatĮi

Maišia? V»l?lyitek
Ka$ skįria dirbtuvių, kasyk? 

Jų ir kitokių įmonių vedėjus? 
'Valdžia.. <

Kas nustato darbininkų ąigas 
ir darbo valandas? Valdžia. 

, Ęąs yąMP — pusją- 
to prekių kąįw» atUęka tpąns. 
^rtąjciją, ga,bęw i *}ž- 
ąįępj įr U ųžąięnįo,? Valgią.

Taigi “Laisvės” bimbipįąk0 
bandymas nuginti fąkt^, kad 
Rusijoj kapitaiįzmįs y;;a yąį- 
stifeinis, npfuri jokio p,agrų)ąor 
Jų pąsaka apie “yisudipcąės 

!v^J4omuą tųrjųp” y^a grynąs 
bolševikiškas męląs.

Suvalstybinimas (paėmimas 
lyginimą ųį dąrbę vaįąmlą į valstybės rankąs) dįr ąnaip- 

, t«J nėra socializmas. Juk seųo-
“81 Pailsta ’toito (to to. cariškoje Rusijoje geĮe- 

. žįnkęlįaį, sakysime, irgi prį- 
/kląusė ne atskiriems kapįtalį^ 

tams, bet valdžiai. Buvo net $ 
įvairių dirbtuvių (pav. Putijo- 

iyo dirbtuvė), įsteigtų pilnąj 
arba dalinai vaistytas pinigą^.. 
Ėet ar Vidikas sąkysj, kąd t&S 
įmonės cariškoje Rusijoje nųy^ 
'“socialiatiškus”? Nę, jos nebu
vo sopialistiškos. Jos buyo ką- 
■pitalistiškos, tik ne privatinįo, 
bet vąlstybinjo .pojūdžio. Prj? 
vatinis kapitalfter carizmo šaly- 

.įę to) tęįš^ipjetųj^,;
to toft totaisi sstei- 
žinkelių, amunicijos fabrikų ir 
kitokių įmonių; todėl tas įmo
nes valdžia patL steigė, įdėdą-. 
ma į jus pinigus, fe
valstybės iždo (arba pasiskolin- 
tto- p»toiai to° ta 
kitų Š01ių, kurjprivaįto kA" 
.pitąlas yra silpnas (pav. Lietu- 
¥^-

ta to «* 
skiriasi dfcbartine 
bol&vikų sistema nuo tos val- 
siMtota toitulizTO toenw« 
to* dalto j«« lito wteta- 
tojma totamo laito* viife, 
ką$ kalba apie “pridedamąja 
.yęfję” arbax pąprągtų ž^iu, 
Aafjjto pgtafe 
sanĮyąrkojė, girdi, pelną pasi
ima atskiri ąsipęps, kąRit^is- 

jei paklausysite tai, p šjų (iiepų sovietų Rusijo-

thm.li iuaii,wj.i!t nūn

DARBININKŲ l *DARBIAI 
' 'LIETUVOJE

Kauno laikraščiuose paduoda
ma smulkių žinių apie cukraus

įto stoato
Twn Įtotae dįftai to pu?® 
ttotota tobtoM ta ii 
totai to® toto (“L,

■’Aeta W- totoliM w 
w te

w eme- 
riMki -r W IM)’ A 
kiti po 60 centų. Dirbti rpį-

? kėjo į dieną 12 valandų.’’
Prįe^ Jukins s^Jy^ąą da^bi- 

nĮnkąi sųsjfęįkąvą ir pąątątč 
šitokius reikalavimus:

“O Yws. pą^įdįpjį ąt-

> tw ’

Wi 
rantau Ifjito 

si “komunistais”, ši khka, ąų 
Stalinu priešakyje, sėdi * aut 
pprando triilžiniškaį daugumai 
žirnių, ir kad tie žjnoh^s ne- 
galįtį| jos nųox k® ąprą^įo 
niimęstį, Jai ąoviejų vaMoyąį 
vartoju visąą tas > smųrtįp, įį 
prięsjjaudps priėmone^, kųri^ 
vąrto)ą ir 
vąldiw; tik Ajto |ip yr% 
to žiapr^pi ųž kitu§ deW:

veikto pw^
te?M ir s^vjujflto Ifeb 

joje, T^į tota S* 
tim ūkis” T

'i

’jįį

“Nors tautinės vyriausybės oficiozas ‘Lietuvos 
Aidas’ stengiasi visokiais budais įrodinėti, kad Vę- 
tuvoj bedarbių neesą ir kad rojiškas gyvenimaą įr 
t. t., bet tai yra gryna ir nepamatuota nesą^oųė, 
melas, kuriuo užsieniai negali tikėti. Laikinoje čty- 
stinėje ir apskričių miestuose — bedarbių vaikšto 
armijos, tik, deja, jų niekais neregistruoja ir jiems 
nė žodžio apie sąvo ekęųępiinius reikalus neduodą 
išsitarti.”
Pats laiško rašytojas pasisako esąs bedarbis ir nę- 

galįs susirasti uždarbio.
Jeigu Lietuvoje nebūtų bedarbių, tai ar fabrikuose 

darbininkai sutiktų dirbti ųž 6—7 amerikoniškus centus 
per valandą, kaip kad dabar, sakysime, yra dirbamą 
cukraus fabrike (žiur. Apžvalgą)?

LIETUVOS-LENKIJOS UNIJOS APAŠTALAI

vi$ neužmigtame “įkvępįj 
žiponSs ipajio, kad i^šy.-

būdamas “šventos dvasios pa
gavime“. Ėites arba straipsnįgj 
M kada n»tys krW ant no-

; Vieųok to raįyįpjss 
dwha penktai to ta ktakvfe 
nas B*wto Wb» 
kas. Žinoma, jei ifetoi 4‘rbfe 
W iWto» (teugiaiM torto 

L, ?toaro ntoto
£te»iw«* ratotai dftajiAi dff’ 
bų totlto ta dirba pe jup- 
;tot ita lto» 
t»i Įlieta ųepmšypi. Kitą jgįfc 
tus, totojjta paprastą)

nl?Įfj.to‘ iš,1rttų rw-- 
Ąf Jlta “lyto- kad Pav-

tvjjękjRe art* tato
v«dto W»J1 ____

Stto'n totai' NlUMrafe- Mitr j° toto » 
Ąwjtos. vBWWn» W ta W 
gali diktuoji Fordui' arįg 
Schwabui, arba Morganui, kąįp 
jų turi, bpt W
ji feęjiJ galį Juos kąųįtartys 
kritikiu ji galiž jeigu’W- 
lį jų prekių nepirkti* O pirkti 
kitų kapitalistų ptękes; ji gf$ 
reįkąlautį, kad valdžią įaUd|tų 
į tų kapitalistų bWM- Rusi
joje visuomenė ttętųri M" 
aių. Ji negali nei kritikuof, per 
protestuot, nei užtarimo ręi^a; 
laut valdžioje. Tegu tik -šįąą? 
dię ptata<tatų to Busįjojy vie
psi pefejtitoU Mas “eeriF- 
^9” Vtota tai to te- 

ito Atoto eftPu 
(žvalgybos), naguose ir tyjįtų 

to aršiausias jffe 
‘^fstr-ltaisijoje ir 

Valdžia, ir fabrikų bosai sijsb

ąp^s 20 ceptų,

nąądięniaįs) dirbantiems brąą- 
giau mokėti.
^“8) Atlyginti už streikuo
tą laiką.”
Ęąip matome, ręi^ąiąylipąi 

bp gą|o kuklus. S.tKąikilli»kai 
“užsimanė'? gąuti, vietpje 6 
ąmgrikųmškų ęmtų ų£ vąiąn- 
dps darbą, 8 centus, ir vietoję 
7 ęeątų —- 9 ceųjųą,

Bęt- fabrikpv są^iųinkai pa- 
siprįęšių.o ų* pąsi&wkc 1WĮ- 
bon policiją, kuri daugelį strei
ko 4ąĮyvjų 
sąvininkai pasiute pwti pq 
10 centų (t. y. po 1 ameriko
nišką centą) per valandą.

Streikininkai nereikalavo pa
naikinti darbą sekmadieniais. 
Jie nereikalavo sutrumpinti 
darbo laiką, kuris tęsiasi 12 
valandų kasdien.

Iš šito streiko kiekvienas 
gali suprasti, kokią “gerovę” 
turi darbinirfkai Lietuvpję.

Amerikoj dažnai pa^ijųpki,^7 
ma, kad Kinijos darbininkai 
dirbą už kelis centus per dieną 
ir savo gyvenime pasitenkina 
tuo, kad gali nusipirkti saują 
ryžių savo alkiui numalšinti., 
Bet ar toli skiriasi nuo jų Lie
tuvos darbininkai, kurįe ųž 
valandų darbo per dieną 'gali
na “atlyginimo” 72 centu?

O betgi, . . . -.-r v-- . .
Smetonos lakštingalų, tai Ljgs. je pelnas einąs, “visų t jĮpi^jiių (
tuvoje šiandie, žmones turį to
ki “gerbūvį”, kpkip rąjgąlima 
esą surasti nę pas yienup jos 
kaimynus.

' 7 • ., 1

RUSIJOS “SQ|CUVSTINIS 
IW-

darę vįsį riręte^i>

Prieš kiek laiko buvo šioje vietoje minėta ąpįe 
“garsaus” Lietuvos karininko ir diplomato, pulk. Sko- 
rupskio, knygą “Vienos tautos prisikėlimas”, išleistą 
Paryžiuje. Toje knygoje (parašytoje franeuzų kal^.ą) 
autorius atvirai’ pasisako už Lietuvos susijungimą 
(“uniją”) su Lenkiją, /

Mes išreiškėme nusistebėjimą, kodėl Lietuvos. vaL 
džia nepasipriešino tojdąi sąvo valdininko propagandai., 
Pulk. Skorupskis buvo * vienas gruodžio naktinio pučo 
įkvėpėjų ir vadų. Jįąai rąsė savo kny<%i bpdama^ I<ie- 
tųvoą kąro atstovu prįę. paąįuntigybės Paryžiuje, ’

pąbar patinąs# ij *Twyn” kurįs eįųa gęrlynę, 
dar daugiau įdomių dalyku 0 Sl^rųpskio vęikąlę 
pasirodymą. Minėtas laįkrg&is šąfcof l&i tor. -----IX,......................... ............

B4, Ji bftVft

Bimbos pamočniko Vidiko iš< 
minties perlai:

“Sovietų Sąjungoj nėra 
valstybinis kapitalizrhas, ale 
socialistinis ūkis — socialis
tinė nuosavybę. Ten prideda
moj i* vertė ęin$ vją.ų žjųpnįų 
paųcjai (? — “N” J 
IziirvmnE Ir nntlialnaiin&co Palar-.

skirų asmenų, kapitalistų 
pelnas. Kad šitą pelną at
lupi iš darbininkų, yra nau-, 
dojam^a buržuazinį yajįą^.' ........ f _>v
bes afeiruto“ to*8 i»at; M ta^JgSiį 
suvergtas ant dsųį>injnk» .to"^

lueąa maišo kopusius, sulptas 
ir / kitokius nekrakpiplines 
daržoves.

Mėsą nereikia uiąisyii su 
pienu, kiaušiniais ir geiatina, 
nes šie daiktai sugeria skrand
žių hidrųcldoriuę rnkšįį, kuri 
ųiėsai virškinti būtinai reika
linga. Vienok lašinius su kiau-

Nepatartina maišyti kjauši-
• * , n to- 7 maišyti su krakmpijuiais dai

ktai^ (duona, bulves ir kt.).
Krakmolines darįoves (bul

vės, ryžiai ir kt.) nępatariina 
matyli su rakštimis, su rukš- 
čiaįs vaisiais. Jei perdaug ruk- 
ištuą. valgi#, tai krąkmoĮas ne
suvirškinamas rūgsta. Visokį 
frųktai gerai maišosi su mė
sa ir su pienu. / lįiors rūkytus 
Trūktai sutraukia 
4ai nieko nereiškia.

—Dr. Karalius

:nto«> sįtojfl; ta vp> dtabta tau 
darbo, brolau, čionais ęįeko ąe.- 
pądarysį. į ( .
/ Kiekvienas žmogus gali |ąr 
moĮįtj gęr.us dalykus rašylį 

ltik|ai reį^ą'padįrb|ti. Skaityk, 
rasi j^erų žodžitį* geru įšsireįšr
**imU> i$ys.i liaV3^. fak?^ aini pienu. Pieną geriausia 
l$uį d v taj ir i£ sayo
galvos ki| ąprs g^ęgį išąunktį.^ 
%myk kas tįarosi aplinkui, ty? 
rinėk žųiopi^ gyvenimą, žiųręk 
kaip tavo pąžiętąmi' elęia&L 
Dii^lG ųęsnauąk. Basyk? Į$ 
n rą^ojų paloti?

r / ' -l>. KąraHųs.

' AKIS UŽAttRKĖ
į'1. -tai

-: TfMm -hufeHfe totaa 
M A 1VAMIKIA f I III Imie8ta toto-i tetayog ka- OLM. nvnllllAVlJiy |jntoWa »>tatieg Sa^° 

RĖVŲ AI IT ■ tototo toto taw IltinVALU ivyuą W
«t# toto-.- putota 

toto toto i toto 
tos teto 

to.- l&i toto toktetai to
lia tototatei F»tos toisto 
iPtetofeto Rtaltos ratob b%- 
totoft )Kta*uteift i to tasta.- 
įstoto tauto sestom ta to 
rė, akis teffjųyJK- '

PtoMf- iis tryą. toto* te ceųp 
•M te te pttfer 
T^s NwtoPto». to bw|.

.teateisi 
ftoto rasoto uefewi tety. 
■iatoitato Jto»- vta tek- 
Jivtotota; to to ta.
i feta stoto i teigta te įrųtata? delei. 

to.ta įtototf ta 
va&9 tet^,...., Sw»vo 

vargša ir nusivežė į policiją 
ątųti. Uždare. Nepaleidžia. Rpj- 
,škja kriminalistas, prasižcii^- 
lis.

/ '/Užkasė motiną, tėvas apsi- 
ygykp, vyresnysis Vaikas kajp- 
'jjme sienas daužė, mažiukai ųe- 

' ijįito kame dalykas. «•
liąus- vyresnysis vaikąs' 
ime pramoko, kaip ir Jia 

Tęvas/jo dąugiaus ųe-. 
Jisai dabar apkaltinas 

k’žSr-' Mr 
, Jivių... i Mą^įukai vjnu pą|&r 

prieglaudoje minyškos 
jhoą šio svieto dorybių dar 
bemokina, -r- Mat.
AJAd.' . ’ ■*,. z .į . 4
•noĮ",T^;r......  ri'», n.i;, ».-

jįo. H “kovos” gautas
Ma&iie. Kaina 10c. jvlaus- 

tuti-Tidie Naujienose.

rįą kjjntroųųoja vienas diktą? 
torįųjs.

Visuomenė Rusijoje ne Jiįį 
neturi nięko bendro su pra^jų- 
ųęjj ^aldyW> bet ji neturi l^į- 

ų| toje politiškoje org^įį?
zaeijoje, kuri tenai viską ląįĮgfcį^ 
sayp, saujoje. {Įsivaizduoti, Įįad 
tpjįia tvąvka yra socializipį^ 
gali tik paskutHiiai ignor£ų|$.

I i?’”/

naudai” (k^į^ ar ir tų žmo
nių,t kį$jg yrą ištremtį į 
rą, Tųripstaį^ ir Soįpvęęka^ 
salas arba sugrusti j kątorgą?). 
Bet pelnas nuo geležinkelių ca
riškoje Rusijoje.,. ta|# pat nei- 

,d^Yo. ąt$Įdrie(pąx ąsR?nims, -r-.;
S^’feto^s, kųd 

jie apvogdavo iždą (iždo va- 
teta ptefeta0 ■ ta# 

dįiug ir Stalino karalijoje, apie 
ką liudiją , tfiųkšpiingos kri- 
minę^es bylos Maskyojc). Tai 
kuriuo atžvilgiu bolšęVikų eko- 
imto stoto,

te biMto mtoi® 

rališkų” miškų) valdymo sigte- 
■mą^-" ; ■. ............. ........ J'v

Valdžia i<
. ę^onp^įpė sąųivąrr

ArtVlal?,tM ^LA Pildomo^
Ttotys jvąįfj*
mMstg.it veikėjui
te savo kandidatų sąrašus. Tų,

teft| s?» -Mg ...
mariais. Mpsų zitnanymu ypąjpfc 
į^i&s mes numatėm tin^pk 

kandidatais, yna remt|$ 
dėl sekančių priežasčių:

1. Visi yra seni SLA ir: 
suomenėą veikėjai. ; J

> Jį.. įie yra žmonės tokio,
to®. teita Belsto statei

. . ..3. Jie yra žmones, kurie 
nesisiulė,

• .-J •_ *.■> i

U ril|0W 
lU

:0j

vienas i kandidatus M rąikljp 

siimtų kandidatuoti.
4. Jiems pąyed,^

>o reikalų meji galėsite?
iMM »Hno ta W
i w w>ų

pieną, bet

Red. Atsakymai

dWl ta toWtos 
>W toteto -Wy9pP« to i 
ją ir tiktų kreiptis su užįųau-

i
i

krasciai. rardavejaą ipi- 
krašciy b#s gatroas 
Jums patarnauti. Jisai 
tem shm n* sava sma
gumui, bet Jūsų pąto-

AMBIK0S
ir P8?*1'btngj knygele tiems, ku- 

df”j3P “Pį .s?ta.
W ?»?» tata tvarią. 
ajJie jos vtrsinmkg rię-

Ėmimo rgra- 
SioJ* knygelėj 
»ąglq kalbo-n

tu

» ?5'f ku,°’

Tj!K 25 ęENTAI

NAMJIRNOS

................ .. "

tęs prisiJcėliRią” išlaido ffĄijppziį
dyRla ir kad, djar prieš jo sgą 
rankraštyje ir “sutjfcęs sįj jo tul'įjj _ _ v_

' Toliau^, berlyniškis laikrašty praneša, -kgįl Skor, 
nupskio knygos fcoręktura gfeiite PWyos jtaįąyas Pa-rupęjjįp knygos ^orokt 
ryžiuje, p. Kįimgs, jr 
pjįjg, iš vaMyW ifdo, I
vaįd& Kai tol fi^ląb^ «į
tai Lietuvos generaljs štabas buvęs iššaukęs p. Stoto* 
ski i Kauna ir nOrėies ii pašalinti iš kariuomenės, bet

mM ® S

vįsMoipęnčs valdomus ' tur-;
. to” ; >'
AF;^ Ple 
fe*la« tata 
tota Ai*

M

,_  t H
atlieti (-'reikia tąm<

jimo v>ą

tą;

kufięms pasiseka pasigro'

mMstg.it
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CHIGRtiOB jįĮnnr mIUVv
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Nabjas jpolieijos virši
ninkas

-"■ H : - H JI.' 1 " 1

39 metų sukaktuvės ;
Vakar Chicagos universite 

tas minėjo 39 motų sukaktu ves, 
nuo to laityo, kaį. jis >pradėj6 
auklėjimo darbą. Vakar prasi
dėjo 40 jo darbuotės metai.

Vtfkar tapo paskirtas policijos, 
komisionieriu kapitonas James1 
P. Allman. Jo paskirimą kaip 
vienu balsu užgyrč visa miesto, 
taryba (aldertnanų taryba). 
Laukiama, kad bus žymių per 
mainų policijos departamente— 
perorganizavimas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Oak Forest, III.

4 ugnėgesiai sužeisti

Pietus su programų Oak 
Forest prieglaudoje ’

Keturi ugnegesiai tapo sužeis
ti gesindami gaisrą javų eleva
toriuje adresu 3149 So. La Šalie 
Street.

Liepia nupiginti gazo 
kainą

ilTinois Commerce 
sion išleido paliepimų 
Light, Gas & Coke

Commis- 
Peoples 

kompani
jai nupiginti gazo kainą virtu
vėse vartoti pusseptinto nuo
šimčio, o namams apšildyti 31 
nuošimtį.

Terorizuoja barbenus
Piktadariai sumušė Charles 

Hėrnon, barbernčs adresu 380 
North Clark st., kasteriu, ir su
daužė jos įrengimus.

Taipjau sudaužė įrengimus 
barbemės adresu 732 Nortii 
Cfark st. Be to, įmetė šmir-f 
dančią bombą barbernėn adre
su 700 North Clark st.
‘ Manomą, kad šie teroro žy
giai papildyti, idant sulaikyti’ 
barberių tarpe piginimą kainos 
už plaukų kirpimą ir barzdų 
skutimą.

50 karta reikalauja at
mesti prohibicijos 

. įstatymą

Miesto taryba jau penkiosde- 
šimtą kartą priėmė vakar rezo
liuciją, kuri reikalauja pakeisti 
prohibicijos įstatymą taip, kad 
birtų leista pardavinėti alų ir 
lengvą vyną.

Teatru savininkai 
unijistai derasi

ir'

Mero Cermako ir valstybės 
gynėjo Swansono verčiami su
sitiko konferencijai teatrų sa
vininkų ir paveikslų operuoto- 
jų unijos atstovai tikslu už
baigti ginčą, kuris eina 'tarp jų 
dūliai to, kiek kuris teatras tu
ri ramdyti darbininkų paveiks
lams operuoti.

Priešingi gatvėkariij 
kompanijos prašymui

Miesto tarybaf pareiškė prie
šingumo gatvekarių kompanijos 
prašymui leisti jai operuoti ka
rus su vienu vyru vietoj dabar
tinių dviejų, kurie yra vienas 
konduktorius, o kitas motorma- 
nas

i Ji

Nepajėgia pirkti nauju 
knygų

Pranešama ,kad Chicagos vie-i 
šksis knygynas nepirkęs pe 
vienos naujos knygos nuo 1 d. 
birželio mėnesio š. m. Knygy
nas neturįs pinigų naujoms 
knygoms pirkti.

$100,000 pažadėjo be
darbiams

luteruational Titfrvefcter kom
panijos tarybos
pirm., Cym MoConmick, davė 
prižadą, kad bedarbių Šelpimui 
ateinančią &iem4 Jis*** pąskii- 
siąs $1(10,000. -KiU du šimtai 
iilambjgjų Chjcagos . bhfWnų

Mus, Oak *Forest prieglaudos 
įnamius lietuvius,. aplanke 
šios dvi draugijos — Lietuvos 
Dukterų ir Moterų Draugija! 
Apšvieta. Davė mums labai, 
gardžius pietus, kurie buvo, 
tikrai lietuviški. Ir jau davė 
valgyti kiek tik troškome. Be( 
to, apdalino vaisiais, saldžiais 
pyragaičiais, apdovanojo po 
pakelį cigaretų ir dar visiems 
padalino po pusę dolerio.

Išleisti tiek daug pinigų šiais 
Sunkais laikais tai ne juokas.; 
Kaip šiais laikais, tai mažai* 
kas atlanko mus lietuvius jna-! 
mius. O Lietuvos dukterys, 
kurioms labai tinka jų drau
gijos vardas sulig jų dalim, 
atliko tokį labdąringą darbą/ 
kad neužtenka nė žodžių pa
dėkai išreikšti.

Reikia pamislyti: tdkį dide
lį būrį įnamių taip gausiai Ap
dovanojo. Visur apėjo, visus 
aplankė. Prie stalų buvo 84 
lietuviai fnarmiai, o Kiek rado 
ligoninėse, thi negaliu pasaky
ti, ba nežinau. Dar noriu pa
sakyti, kad pirmą kartą mums 
tekė matyti tiek dhug TidtuVių 
suvažiavusių čia. Buvo jų gal 
500. Ir visi atrodė patenkinti* 
gerbiamų draugijų darbpote.

Truputį apie muzikalį pro
gramą, kurį vedė ir pristatė 
apšvietiečių pirmininkė p-nia 
Misčikaitiene. Programas bu
vo iš orkestrus, kurią dirigavo 
Henry Srott. Jis — svetimtau-i 
tis, o visi muzikantai lietuviai. 
Orkestrą grojo laike pietų.

Pertraukos buvo užpildy
tos dainomis, kurias dainavo 
p-nap Dauderis, p-nia Zabukie- 
nė ir p-nia šule. *Visį dainavo 
po kelius atvejus. Jiems akom- 
ponavo p4ės Milęriutės ir Iva
nauskaitė. Programą pradėjo 
orkestrą Lietuvos himnu, o už
baigė Amerikos himnu.

Noriu priminti, kad Draugi
jų komisija yra dėkinga spau
dai, kuri talpino atSišAiikimus 
ryšy su šiuo parengtimi pietų 
Oak Forest įnamiams. Dar, 
ir aš, rašąs šias eilutes, noriu 
padėkoti Lietuvos > Dukterų 
Draugijos pirmininkei ir ko
misijai mž dovar/as, gurias 
maiv įteikė pietų laiku.- Ir 
ten radau pašto žeiiklų ir po-, 
pieros rašymui.

Ačiū p-niai žiuraitienei. Ir 
ji apdovanojo. Dar man davė 
auką $2 p-nia Gulbiniene Ir 
liepė padaiinti kas yra reika
lingesnis. Tą aš ir padariau.( 
Gavo po 25c. J. Karpis, A. Es
kortas, šturmą ir J. Bernotas,; 
o 50c. — K. Wi(kus (nerėgis).j 
30c. turiu ir palaikysiu kolei 
kuris neteks tabako. \

Noriu tarti ačiū varde lietu
višku žydclkų, kurios randasi 
prieglaudoj ir kurias komisija 
Apdovanojo.

Dėkojaiiie mes viai Oak Fo
rest prieglaudos įnamiai taip 
draugijoms Lietuvos btikterų 
Ir Apšvietus, kaip ir visiems 
atikAiitojAins ir ddkų ‘rįiĄcč- 
jojns ir visiems, kurie prie žio 
mielašrrdingo darbo ptfsįdtjjo. 
Visiems acįu. Jonas Rusteika, 
Institųliou, Ward 5^, Oak Go
rėsi, Illinois.

..........
bYsr-^ęi ^akd-r. jn'ęttf^u. 
B0t turėsiu WhjU aftis’ 
tų. Tai bus dar neregėtas da
lykas, Icėomėt kartu aštdonips 
didelės armonikos gros; nauja 
kariklinke pasirodys; daug nau
jų dainų bus sudainuota; o jei
gu juokų nebiis, tai kibą ne Va i 
nagas rengtų koncertą? ,

O aš, kiėk patyriau, tai galiu 
pasakyti, kad koncėtras įvyks 
spalių mėnesio 11 d. Vieta Lie 
tuvių Auditorijoj .

Na, matote, aš išplepėjau ka
da buą ir kur bus. Gi,Vanagas, 
uždraudė man kam nors sakyti.

Ale pradėjau, tai ir baigsiu. 
Kaip suprantu, tai. jis nori šį 
koncertą surengti nei man na’ 
žinant, nuo žmonių pasislėpęs.; 
Bet kur tu nuo žmonių pasi-, 
slėpsi, o ypač nuo manęs; nors.

<P T**

ir pelenų ant liežuvio piltų, ir 
tai aš neįšlaiky&aų jo už 
tų.: e-’ -r ........ '" i

PkgaHos gi ką čia slėpti. Lai 
žįno Visi, kad “Vanagas su Mar 
gučiu raitysis ant pagrindų. Gal 
dar prišeis ir man savo bustas, 
pėdas nunešti j Auditoriją spa
lių mėn. U d.

Jei nepatiks',tai koncertui pa-, 
sibaigus eisiu namo. j.

♦r-Pustapėdis. ,
.......... y

”^7 r_T t i; - . . - ---7“

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

I I "I ...................................... . .J l.< ....................... .... I

Graborlal .
BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 Wešt 18th Street
Tel. ęanal 3161

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai ,

718 W. 18 St 
TeL Rooievelt 7532 

——- p.iiiisiniiinnu

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki 8:30 vakari 1
Sekmadieniais nuo JO iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

jįyątttjs Gydytojai
Phonc Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Ąve.

arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

dTp.’M. ŽILVITIS! DR. HERZMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Phone Canal 6222

Margučio koncertas

ti šiam tikslui djdegnGs ar ma-' 
žesites atimąs. Viso norima su- 
kėKi $^000,000 fondas.

Kiek man tęKo Matyti, tąį Va- 
nagas pradedą grimuotis. Reiš
kia, reninui koincęrtui.

—Kątę turėsi — paklau-- 
siau jo neiškentęs.

•\.1 IHbI

Musų patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nsbrangus, to
dėl, kad neturime #- 
laidų užlaikymui sky
rių. J ■

3307 Auburn Ave<
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St. .• r *' - • (
Telefonai , 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

V MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

~ .u. Į. .1 —

Aldą Gydytojai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Ricbmond Street 

Telefonas Republie 7868

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Avenue - 

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

— IŠ RUSUOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tus kaipo patyrus gydytojai, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IV. ISth St„ netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Tel. Central 7079 
Rez. Longbtach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS
Ausų, N o tirt, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Viennos Universiteto 
Suirt 1447-49 Pittsfield Bldg.

55 B. Washington St. \

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, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerkles plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį ikvapą ir

- sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Cor., St. Luuis.
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

tlžmuSa 200^00,000 įpėrų

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724 •

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale melsiu atšiSaukti, p mano 
darbu busite užganėdinti.

Tėl. Robsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
< ; /SKYRIUS:

1.439 S. .O-Court, Cicero, Dl.
Tėl. Cicero 5927

DR. VAITŪSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS : 

Sugryzo U Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, kutis ėst: 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
CfUmparegystį ir tofiregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su ėlektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU {ŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos 'pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulęvard 7589

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliotais pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395 

■i ■ " ■■    ■■■—■— -...................................m '

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 Iki 12, 1 iki 3 d. it 6:30 iki 9:30 v. 

4608 South Ashland Avė. 
Netoli 46th St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4.142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dieną.
Tclepbonąi dieną ir naktį Visginis 0036

T“

JUOZAPAS JURAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- . 

piučio 24 d., 1931 if tapo pa*- 

laidotas rugpiučio 27 d. iš'Aušros 
Apartų parapijos bažnyčios, Chi- 

cago, III.

Paliko dideliame nuliudinie mo
terį Rozaliją JuraviČien?, po tė
vais Norkunytę 'iŠ Šventežerio 
vals. ir kaimo, kuri dabar gyve
na Coello, III. Box 171.

1^— ■■■......................
i—r—

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
• »<>• t?. ,IiK.4>:y .•<feGraborius ir 

Balząmuotojas 
e ' 1 •

Moderniška Kokplyčia Douanai .
Turiu automobilius visokiems reika- 

lam*. Kaiuh prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

i S ‘ ■■ . »,, .♦ ■*. .. .
||»I 1 .■'■'U'Ąi 'I..", ..... ..... '

J. f KADŽIUS
PIGIAUSIAS iljeTUVIS 

jGRABORIUS CHICĄGOJ 
Laidotuvėse patarnau- 

« Ju geriati ir pigiau,: 
todel* ^ad 

- priklausau prie gra- 
l”l išdirbystės.

• i. OFISAS: 
W. 18th Street 

SKL Canal 6174' ■Šito' ' J SKYRIUS: H 
■■^ 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088 
>. iyr» t , -

■ ■ .................... .. ......................... , M—, fe

' " VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yta laimė. NepraraskiteJjos! Apsaugokite gavo ir savo šeimyną. 
American Medical Institute išrisb šį k|ąŲsimą ^ukStątiČiaihs žmonių. Del 
pildos medikalės ekzaminacijos. ;$irguliaviifių, 'ktaiijo iS^riltno, įčirškimų 

h * ‘ American Medical msbtute
2418 W. Madison St. Tel. We§t 1864

__ .IŠTIRKITE MU8V KLIUBO NARYSTĘ —
Atdara nuo 9 v. ryto Iki 9 v. vakaro leasdie

—-—■■.-r.

IODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

S?WB b
įg > j

■■ *\ »..

| K K I

lt®

' t

’ . . •‘Apnvei. •

AMBULANCE PAT ABN AVIMAS DIENĄ ir TNAKTj 
Me> visuomet teikiame širdingą, simpatiųg^ U ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingai!

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

■ , bidysi. Ofisai * 

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii Telefonai) ¥ARDS<^4^?ti4^4į:- J

’ 1M Jf. ii VjpU.-ž ■

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 
Nerišliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo alus išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA]L
— OP TOMETRIST ,

Praktikuoja virš Ž0 m. 
4649 S. Ashland Avė.

^SSįĮeį^'’9 kampas 47th Ęt. 
Tel. Bodlevard 6487

A. MONTVID, M. Dri
Wtst Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madisop St.
Vai.: 1 iįu 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Y Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

—T . ' ’ ...... , . ............
Duokite savo akis išegzaminuoti
5DYKAI
Registruotam Optometristui 

Akių Specialistas. Virš 15 metų 
, patyrimas

Akiniai ;nuo $3
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE
4631 S. Ąshland Avė. Tėl. Varde 67*0

' "■ ;i lį . ...................................................... ■

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

‘sa.’fe 
.,-jiMniįa^k phkpotas darbas. Mano sis- 

tema yra pasekme 20 foo- 
tu studijų ir tyrimo. Tiktai 

''i«wiiA* tiksliausi instrumentai yra 
vartojami. Mario akiniai sugražina regėjimą 
ir pagalina Įtempimą. ’ A

SPEOIALfi DOMfi VAIKŲ AKIMS \ A,, , IR AKINIAMS. X
Akinių ir Egzamlnacljos Kaina Nuo $0.

nky.H atl taisomos. Žema kaina, be 
oporaeijos, lengvi iSmdkSJlmai, n«ra sukai* 
811)10.
tą^įačlų1 <SUPllkUOja°11 r5nial 8Utal8oml

DR. a MICHEL, O. p,
1 ^A«Asbls,rid Avė. 2 -ras Augštas.

VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vhk.

Lietuviai Gydytojai •

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki- 12 vai, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

*................į : i i ^..romiu.ss.i i',-■■■■■. ■ ■ — s    

A, L Davidonis,
4919 "So. Michigan Avenue

L, Tel. Kentvood 5107 
VALANDOS:

niuo 9 Iki 1) valandai tyter 
■ /, , -dub '6 iki 8 valandai vakare

wiįteidienio ir HetiUMėdienib
........ i, i................... ..................................... ;.. ..„y...............    .

Ofiso'h R^. Tel. Bpiįfevjtd 5913

. 756 W. 35th Bt.. | 
(Cot. of 35 tb B Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nito 1-3, nūoį8t30-8*:30 
Nėdėldieniais pągal sutartį

Ofho ir .Rez. .Tel..,Bauleyard 5914

(Co|. df 35tb « Hibted Sts) . 
'Ofiso ♦valandos: nuo 2-4, truo *7^9 

Nedėldianiats pagal sutartį

- •

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

, OFISAS.
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoemte 

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

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

Pboni Armitage 2822

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandoa: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
' Nedėlioj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE
DR. M. t. STR1K0L

Laetuvys Gydytojas 1 
ir Chirurgas

Perkėlė abu vavb ofisu į naują vietą po hr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
TsL Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 ‘

VĄLANDČS: 
hho 9 iki -11 valandai’ rytb 
ndo S iki 9 valandai vakaro

■ ■■ . ■■■ »—■ ■ ■ i ■ ,i n , ■ bis, ■■■■,„ (

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaDlit St. Canal 2330 
Ofiio valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
.  ............ 1 1 .. ..........................  -i 1 ■■■■■■■»— —-im i 

-Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 \Vest 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Retvirtadienio
- ■■ ... .. . .1 JI , Į,. IĮ ■>:

Phbne Cinai 21T8 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 ’po piet 

■Phbne Lafayette *0098 
Naktinis telefonu GrovehiK 1595

.1

Dr. A. P. Kazląuslris
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandai 10 ryto .iki .8 yakaro. 
Residence Phone Hemlock 76<fl

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS , \

Telephone Cicero 6756 
s. CICERO. ILL.

Ofiso TeL Victory 6893 
' *>' Rez. TeL Drexd 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai 310.2 So. Halsted St., Cbicaga 
arti 31st Street i

Valandoa: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomb ir šveutad. 10—12 diraų

Advokatai

K. SUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.. Room 1113 

Telefonas Ccntrttl 4411 
Valandos: nuo 9 siyto iki 4 gk>

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

vakarą. išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytu

R. A. VAŠAUS;
ADVOKATAI 

11 South La Saite TStreet .
Room 1934 TeL Ran&Hph 0532 - .į 
Valandos nuo 9 ryto iki Jį vtL, 
4241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 yatafr
Olis—Utatau Ketv. ir T 
Vasalle—Pan., Sėt. ir P<

;.....■hMim—»i '........ .......... . ...r i ii — '—

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto Iki *8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtuyčioj 'nuo 9 Iki d

Room

A. A. SLAK4S
ADVOKATAS.

Miesto Ofisas Fl W. ^ashington St. 
“U Central 2978 

ki 4 po pietų
' ! .» , ,1) .1 ■

Vakarais: Vtarn., *Kėtv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vąL ., _ *

145 Archer Atie. Tel. Wapttte 7137
—-m--—

Namų Tel. Hyde Park 3395

(Jdta Bagdžlunaa B^rdetp f 
LIETUVIS MJVmiTAS

105 IV AdeSm St, Room JU7. 
Telephone Randolph 6727 z 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 8-1 •
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CLASSIFIED ADS
Cicero

apie
PRANEŠIMAI

gan

daugc

Sekr,

Naujienose
For Rent

Mt. Greenwood
SLA 178 kp. piknikas

CLASSIFIED ADS
MADOSCicero

Padėka

So. Chicago
SLA

neva

Automobiles

esate

$12.00

per krutinę

818 W. 18th St. 
Telefonas Canal 0229

šiuo 
plačiai

Rea! Estate For Sale 
Namai-žemš Pardavimui

Ar jus tankiai taip jaučiatėst 
nepatenkinti, surugę, pikti ir nervuoti

ženkleliais 
kug reikia

Sveikas valgis
. »11

badavimas pakenkė

Veikite, greitai. 
6348 S. Campbell'Avė.

4 ar a 
60 basq, 

asu.

los pas* 
jus mio 
už ma-

Pamatyk! ta

Gricius, vizituo 
chicagiečius, at 
daktarą Bridge

Ėducational 
Mokyklos

Algomąj|.
5 Domės-
dreipauB.

P-nas Gedminas pasako ko 
% rendą jis nori gauti ui

35 & Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Smuikas 
$|S.95.\

Pranešimas Chicagos Lietuviams Vy- 
Paduoti prašymą

$15.00 Kliema

menesio 4 d. įvyks 
178 kuopos mitingas, čia 

Jėva bus apkarunavota 
178 kp. jaunuomenės na-

busimas 
kreipiasi

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
biznis išdirbtas per daugelį metų. Su na
mu ar be namo.

246 S. 13tb Avė.. Maywood, III.

Vienas šaukštai tris kartus ,į dieną! 
rašykite Jos. Triner Co.» 1333 South

Illinois Lietuvių Pašei po s Kliubas lai
kys savo mėnesinį susirinkimą penktadie
ni., spalio 2 d.. Ch. Liet. Auditorijoj. 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Visi kliubiečiai būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

— A-. Kaulakis, rašt.

PARSIDUODA Barber Shop pigiai, 
arba noriu partnerio.

2351 So. Oakley Avė.

buvo paskirta 
teisman. Byla 
iki ateinančio

t ar daugiau 
ų, prašome iš

arta pri- 
pažymSti 

i savo var- 
ekvieno pa-

PARDUODU gerai įrengtą ir pelną 
nešančią barbeną, pardavimo priežastis, 
išvažiuoju Lietuvon.

1951 Canalport Avė.

žOLftS Jt’a JAGYDYR
— ų. Dldžolji ZolmlnkB, paptt' 
i vhlit apjo jos 50 ’

jmcl patyrimus ir' kaip 
įolių Gyduolės paliųoBUot . ___

j už ma-
Sužinokite jos pastebėtinus 2o- 

Jos nemokami patartinaibus

M. & K. MOTOR SALES .
Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštinimo 

kainas. Visų modelių, visokių kainų. 
6811 So. Halsted. St. Wentworth 2727

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tarę 
pradžiai 
rodydamas Abraomo 

paveikslą, kabanti 
sienos, klausia:

160 pėdų lotas, 
Liberty- 

Tinka gasolino stočiai, res-

Si labai veiksmingą Jr tuo 
pažadina apetitą, padaro skaisčią 
Kodėl? Nesenai daktaras iŠ St. 
pasekmes". Tai štai kod<l.

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai. %

Su praėjusiu ketvirtadieniu 
prasidėjo paskutinis vietinės 
lietuvių spulkos bertainis.

Žmones nusiminę dėl bedar
bės. Kiti vėl nežino ką daryti 
su savo pinigais, kokius turi. 
Abejoja kur juos dėti. .

Spulka yra viena saugiausiu 
vietų pinigams laikyti ir in
vestuoti ypač dabartiniu laiku. 
O ir gražius nuošimčius jis mo
ka. Dalykas toks, kad spūl- 
kos spekuliacija neužsiima ir 
investuoja pinigus tik ant pir 
mo morgičio. Ačiū tam jų in- 
vestmentų saugumas esti dides
nis, nei įguldymas pinigų kito
se vietose.

Jei tamsta dar nepriklausai 
spulkai,' tai ilgai nelauk, stok 
spulkon tuojau, šiandie. Pama
tyk sekretorių, L. šveigždą, 
4917 West 14 st. Ten yra spul
kos buveinė.

laiku Bridgeporte 
kalbama apie tokį

PARDAVIMUI Storas už $150 
kambariai pagyvenimui. Renda 1 

822 W. 33 PI.

Miscellaneous 
{vairus

KAS turi parduoti bučernės fiztures, 
prašomas pranešti. Mrs. M. Satikis 
2819 So. Emerald Avė.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 V. ryto 
iki 8 vai, vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Lietuvis sugavo sukčius, 
brangių kailių pardavėjus

“Naujienose” jau keliais atve
jais buvo įdėtas įspėjimas, kad 
sukčiai vaikštinėja po namus ir 
mėgina įsukti gyventojams pi
gios rųšies kailiukus už didėlę 
kainą.

Neseniai jie mėgino itą patį 
šposą iškirsti ir vienam lietu
viui. Kalbamas lietuvis yra 
Philip Gedminas. Gyvena jis ad
resu 10001 Commercial avenue, 
So. Chicago. r

Jis turi namą, o name krau
tuvę parenduoti^ Tai ve pra
ėjus} antradienį atsilanko pas 
j j du žydeliai. Pasisako norį pa 
renduoti krautuvę kriaučių ša-

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui trijų augštų mūrinis na

mas, įi 1 kambarių, su rakandais, šiltas 
ir šaltas vanduo kiekviename kambaryje, 
arba galima išrenduoti dėl trijų flatų; 
karštu vandeniu apšildomas. 2 karų 
garažas. Pajamų $150 į mėnesį.

1414 W. Monroe St.

rie pasilikę su* mokesniais tame susirin 
kime malonėkite apsimokėti. J

R. S. KuneviČia.

name pikelyje. Prbilyikykk nuepdym 
Jeigu jus negalite gauti savo apielinkij

>• tomates
- —.. 4'Riekutes 
Ųrteeda , Grahiįn> u Krekių.

Kliubas lai- 
penktadieny, 
vak., Chica- 
3133 South

z EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR 

’ TARNAVIMAS
Visų rūšių ir didumų

NAMAS ir lotas pardavimui, 2 (1 
tai ir basementas.

2551 S. Homan Avė.

—Atsiprašome, mes ne į tą 
vietą pataikėme.

Ir skubiai apleidę ofisą.
Kažin, ar tik pp. žurnalistai 

nepamanė, kad Abraomo Lin- 
kolno žodžiai specialiai jų ad
resu buvę pasakyti?

—Bridgeportietis.

Vieta piknikui buvo gan pa
ranki, smagi, prie mažo ežerė
lio. Ežerėly antys ir žąsys 
maudėsi, o vaikai prie kranto 
žuveles medžiojo^' .

Pasistatėm virtuvę sveikatos 
dalykams sukrauti, nekurie su
sikūrę ugnį kėpė, čirškino, kiti 
bulves kepė. O orlaiviai viršuj 
lėkio j o. t

pačiu laiku labai maloni gyduolė išvalo vidurius,, 
jūsų mintį. Daugelis gydytojų jį rekomenduoja. 
Louis, Mo., parašė mums: "Turėjau puikiausias

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žtema kairia. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
is-erai apmokami. Rąžykite dėl 
(k. knygutes apie kursą, kuriuo 
^^-jųs įdomaujate. >
Madingų Skrybėlių 
Mokykla SpeJIį1*sgav5įno’ 
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau. taip ir bizniui.

Rąžykite dėl knygutes. 
MA8TER COLLEGE 

190 N. STATE RAN. 2718

out, Mr. Švėgžda!
—Cicerietis.

RENDAI storas su 5 kambariais, tin
kamas dėl kriaučiaus. nes per 10 metų 
buvo tokis biznis. Randasi 3342 So. 
Halsted St. Atsišaukite 2 lubos, 3344 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 1929 Buick. kaip 
naujas. Turiu paaukoti už geriausį 
casb pasiūlymą, šaukite Grovehill 0871.

šį vakarą Raudonos Rožės 
Kliubo susirinkimas p, Lukšie
nės svetainėje. Kliubo nariai 
visi privalo būti susirinkime. 
Jis yra svarbus: reikalingas ge
ras prisiruošimas busimam pa
rengimui, kuris įvyks spalių 
mėn. 3 d. Lietuvių Liuosybės 
svetainėje.

Visi įsigykite tikietus iš anks
to. Sučėdysite kiekvienam ti- 
kietui po 15 centų.
TaTp rengimo komisijos narių 
eina didelės lenktynes, kad par
duoti daugiausia* tikietų. Bet to, 
šiemet yra 21 kliubo barių, ku
rie gauna garbės dovanas už 
neėmimą pašalpos per 10 me
tų. Jie taipgi stengiasi par
duoti juo daugiau tikietų.

Bet atrodo, kad kliubo pirmi
ninko Švėgždos niekas nesuby- 
tys tikietų pardavime. O gal? 
Look

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISH1NG 

Vėliausio styliaus kepurės 95c., $L45 
$1.95. Skrybėlės $2.95. $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4J71 Archer Avė., prie Richmond St.

Buvo pranešta spaudoj 
draugijų ir kliubų susirinkimą 
deliai politikos. Sulig praneši
mu susirinkimas turėjo įvykti 
praėjusį trečiadienį. Bet neįvy
ko dėl tūlų priežasčių.

Tas susirinkimas įvyks atei
nančio sekmadienio vakarė. Tai 
bus pirmas susirinkimas, nuo 
kurio priklausys liėtuvių pasise
kimas vietos politikoj.

Rugsėjo 27 d.. įvyko SLA. 178 
kuopos jaunuomępgg sporto ra
telio piknikas. Tarp kitko pik
nike buvo gražuolių kontestas. 
Gražuolių karalaitės titulą lai
mėjo Jėva Gaudiešius. Ji ir 
dovaną laimėjo—lietuviškų pi
nigų penkis, litus dr dar maga
ryčioms amerikoniškų 'pinigų. 
P-lė Jėva prisirašė prie SLA. 
178 kuopos

Spalių 
SLA

Širdingai dėkoju “Naujie
noms” ir visiems chicagiečiams, 
kurie per spaudą išgirdę mano 
vargšo ligonio liūdną balsą, ap
lankydami ar per , laiškelius 
gelbsti man maistui ir gydy
muisi.

Iš Geneva, Illinois, aplankė 
p-nia M. Zarankienė ir paauka
vo maistui $2.

IŠ Chicagos, p-nas Joseph 
Liutkus dovanojo drabužių ir

Vieta: 1337 Sd. 49 court, Cice
ro, Ilk, o laiškams adresas 1301 
So. 50th court, Cicero, III.

Bridgeport.1 — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, spalio 4 dieną, 12 vai. dieną. 
Ch. Liet. Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Nariai būtinai privalote at
vykti. nes yra svarbus susirinkimas, tu
rėsime išrinkti patarnautojus koncerto.va
kare patarnauti, kuris atsibus spalio 25 
d., taipgi kitokių reikalų turime svarsty
mui. ; P. K., nut. rašt.

Iš Cicero, p-nas A. Brūzga su
teikė dovanėlių ir $1.

Pp. B. M. Posenai savo au
tomobiliu nuveža pas daktarą 
J. J. Simonaitį, 2423 West 
Marųuette road, kuris mane gy
do. Ačiū daktaro pagelbai jau
čiuos daug geriau.

Jaučiuosi visiems gerada
riams dėkingas ir širdingai ta
riu ačiū.

Tikiuosi, kad ir ateity bran
gus broliai lietuviai ir sesutės 
neužmirš manęs ir, kiek jų ma
lonė bus, pagelbės man aukele- 
kita nors nuo bado ir ligos ne
laimės išsiliuosuoti. Su dėkin
gumu lauksiu pagelbos.

JOseph Lapinskas, gyvenama

Marųuette Park. — SLA. 260 kuo
pos susirinkimas įvyks 4 dieną spalio, 
2 vai. po piet, K. J. Mačiuko raštinėj, 
6812 So. Western Avė, Visi nariai ir 
narės esate kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi rei
kia .užsimokėti užvilktus mokesčius.

Pollack.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisoną senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galfitumSt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

Netoli Normai Av<J. Tel. VICTORY 3480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

ANT RENDOS 5 kambarių flatas 
Brighton Parke, geroj vietoj, su visais 
įtaisymais, $22.00 mėnesiui.

2908 W. 38 PI.Jaunų Liet. Am, Taut. 
kys bertaininį susirinkimą 
spalio 2 dieną, 7:30 vai. 
gos Lietuvių Auditorijoj, 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai 
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei 
kalų kuriuos būtinai ęurim aptarti ir ku

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
>atarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4378.

pasisveikinę su 
vieną-kitą žo- 

Tik štai

—Na, tai paaiškinsiu—tęsė 
daktaras.— Jisai pasakė daug 
maž šitaip: “Jus galite mulkin
ti kai kuriuos žmones kai ka
da; jus galite mulkinti kitus 
visuomet; bet jus negalite mul
kinti visus žmones visuomet”.

Išgirdę šį paašikinimą, abu 
žurnalistai pakįlę iš kėdžių ir

pasigaminti 
Dagi recepto joms ne- 

Bet tuo gersi, kad jūs galite ra
sti pas savo groserninką jau. prirengtą vi
so svaro pakelį. Tiktai paprašykite 
Uneeda Graham Crackers. Ir pasigar
džiuokite geresniais Ilgiais. Pabandy
kite šįvakar. Uždėkite riekutę toma- 
čių ant UneeJa Grąbam Krekių. Ant 
tomatės uždėkite-į^irio riekutę ir tada 
riekutę lašinių. tf^čkįtę į, karštą pečių 
iki lašiniai apskruer*'

MOTOR TROKAI VISŲ IADIRBYSČIŲ 
Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 ir 

augs. Lengvus išmokėjimai.
B. & W. MOTOR SALES 

827; W. 35th St. . Tel. Yards 6080

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS U INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir. kur yra ut 
kas yra. Perkam notas, 2nd mongage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

rams ir Moterims*
įstoti Chicagos Lietuvių 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 paimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, 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.

Chicagos Liet. Dr-jos S^ P* Valdyba.

Namų savinikkų atydai
Nelaukite kol plytos, pradės kristi iš 

sienų. Taisykite kol dar\molis/ arba 
vopna iš tarpo plytų neqi perdaug iš- 
trupėjus. šaltis ir lięįųs laikui bėgant 
išplauja. Tas gadina' visa namą, sie
nos pradeda kraipytis, Šaltis ir drėgnu
mas eina į visą namą. ‘

Taipgi netraukiantys kaminai prirūko 
kambarius ir .išaikvoja daug angliųv

Viršminėtais reikalais, kreipkitgs į pa
tyrusį mūrininką, kuris jums patarnaus 
už prieinamą kainą.

P. ŠATRUS, 
1420 So. 48th Avė.

Cicero, III. , v

& Specialistas gydyme chronllką n nauju U- 
. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atshan 
kit pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavl 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 

imsiu Jus gydyti, sveikata jums eugryA. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusv 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt, 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jacksęn Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 no pietų.

Lietuvos žurnalistai ii 
omas Linkolnas

brangius rakandus.
____ lekly&oe, vt' 
Vlctor radio. 9x12 

■ą, įvairias kėdės, 
labai pigiai.

T, Washington St.

PASIRENDUOJA 2 ir 3 kambarių 
apartmentai, $5 ir $7. Išdekoruosime. 
Matykit džianitorių antrame augšte. 

1705 S. Canal St.

SKAITYKITE ŠĮ APGARSINIMĄ, 
JEIGU JUS NORITE BARGENO. 

ANT MILWAUKEE AVĖ.
2 fialai ir didelis

kampas ant Milwaukee Avė 
viąK • *
tau rantui, soadhoųse, hotdog standui ar 
kokiam kitam bizniui. Puikiausias in- 
vestmentas. Turi būti parduotas tuo- 
jaus.
PRIIMSIU REAL ESTATE BONUS 

KAIPO DALĮ {MOKĖJIMO
Imkite North Shore elekrikinį — va

žiuokite Milwaukee Road.
Matykite RUDOLPH S. KAPING. 

Milwaukee Avė., Libertyville, III., arba 
CHARLES JOHNSON,

> Johnson Avė., Libertyville, III.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki .

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

PARDAVIMUI visai pigiai geri sa- 
liūno fikčeriai, kartu arba dalimis 
290} So. Uųįon Avė., groseris.

Motina Helena, 
sakos jums 
džiojo Gydy 
tcbfitlnos _____ _ _____ _
Kentėjimų ir padarys jusfsveiką 
ttus kastus, c.,.-.:.. 
llų Namines Gyduoles tnojauH, 
ją tuojaus. JL __ 1 ..
verti jums daugeli dolerių.

MOTINOS HELENOS ŽOLIŲ SANKROVA 
1721 West 47th St., Chicago, H

Vyriausias ofisas: 1860 N. Damen Avė.

■— Augenei motefef išėjimui 
Su ilpom' arba trumpom ran- 
Sukirptos mjeros 36, 38, 40,

BARGENAS
6 kambarių, pusantro augšto medi

nis namas, ant cementinio pamato. 
Karštu vandeniu apšildomas. - - Didelės 
viškos. 2 karų garažas. Gerame sto
vyje. Mažas įmokėjimas. Irving Park 
apielinkėj. Savininkas -* . !
. 401 N. Keystone, Ąve» t ,

Penpsacola 3410 '

šiandie ir Rytoj
‘Fifty Fathoms

Deep”
su JACK HOLT

NĖRA TIKRAI SERGANTIS BET- 
NERA IR VISIŠKAI SVEIKAS

Fašistiniai Lietuvos žurnąlis 
tai, Bružas ir 
darni lietuvius 
lankę ir vieną 
porte, jo ofise, 

žurnalistai 
daktaru, 
dj vizito 
daktaras, 
Linkolno 
ofise ant

—Ar žinote kaip vadinasi tas 
vyras?

Vienas žurnalistų atsiliepęs:
—Rodosi, kad Abraomas Lin

kolnas, ar ne? •
—Taip—sutiko daktaras, —r 

O ar žinote ką jis yra pasakęs?
Tas pats žurnalistas vėl atsi

liepęs:
—Matai, daktare, svetimos 

šalies istorija mums yra mažai 
žinoma.

Naujienų S pulko? 36 serija prasideda 
Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra saugiausia vietą pinigams pasi
dėti, nes mes skoliname pinigus tiktai 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. Rypkevičiau^

1739 So. Halsted St.

muzikalių 
INSTRUMENTŲ 

BARGENAI 
$35.00 Bohem ' 
sistemos Klierna- ■

krautuvę, žydai mielai sutin
ka. Ketina ilgai nelaukę šapą 
atidaryti^ Jau ir ant rankos 
duoda ar rendą iš anksto non1 
sumokėti bent mėnesiui.

Tuo tarpu pasirodo dar vie
nas žydelis. Jisv turi keletą tu
zinų kailiukų. Pasako, kad tie 
kailiukai importuoti iš Angli
jos. žydai gi kriauČiai, pareiš 
kia, kad tie kailiukai nepapras
tai brangus. Net patys nuper
ka porą kailiukų už $15. »Nori 
paimti visus už $400.

Bet pasirodo, kad tiek pinigų 
jie neturi su savim. Taigi vie
nas kriaučių išbėga į banką pi
nigų pasiimti. Bet 
pardavėjas pareiškia, 
negalįs laukti.

Taigi kriaučius, 
krautuvės savininkas 
į p. Gedminą ir prašo pasko
linti jam $400 kol jo draugas 
pareis iš banko su pinigais. P-as 
Gedminas 'paskolina.

Bet už valandelės-kitos Ged
minas prisimena, kad jis skai- 

apie priga- 
vystes su kailiukais. Ale jau 
dingę ir kailiukų pardavėjas ir 
jo rendavotojai.

Pasigriebęs iš garažo mašiną, 
p. Gedminas pasileido kupčių 
ieškoti. Gatvėj dar įsisodino 
policininką mašinon-

Ir jie nutvėrė du kupčius. 
Bet tretysis paspruko. Dar di
desnė laimė, kad pas vieną nu
čiuptųjų užtikta $400 p. Ged
mino pinigų.

Ketvirtadienj 
sukčiams stoti 
tečiau - atidėta 
šeštadięnio. Gal teismas tikisi 
daugiau žinių gautj apie tų 
paukščių darbuotę.

Jei tie sukčiai yra ką nors 
prigavę, tai butų gerai, kad 
nuskriaustieji ateitų teisman ir 
padarytų savo skundą.—žinąs.

,TURIU PAAUKOTI 
vartotuz 4 mėnesĮue, 
miegamąjį setus, 
tie Orlontal kaun 
etc. ' Parduosiu 

5042 ,W

“Skippy” 
su 9 Robert Čoogan, Jackie 
X Mitzi Green, Jackie Searl

Taipgi 3-čais, epizodas serijos 
"THE VANISHING LEGION

, Dieta 
liui gerų žmonių, todėl dabar reikia at- 
budavoti kūną. štai geras tam valgis. 
Ar lengvas pagaminti? Tik paklausy
kite. Stiklas egg nod ir penkios ar še
šios Uneeda Krekės/ i Taį ne tik ska
nus, bet ir labai nlaistingas valgis.

■—"'"■y 1 ■
Naujas sandvičius

Užtepkit sviesto ant Uneeda Graham 
Krekių. { dvį s|cilti$ įdėkite .riekutę 
šveicariško sūrio iir» riekutę boiled ham. 
Tai labai skanus sąn^yičiųs. Pabandy
kite jį šiindie, X 3 ,

Penki sandVtčįai juž dešimtuką 
r , V '•S '• ■' ! į"’ ' *

Supiaustykit riekutėm 
ir apipilkiae sV 
sudėkite t tarp 
Pasidarys pigus 
sandvičiai. Ti . 
skanių užkandžių, kokius jus galite 
biai pasigaminti su UHeęda Grąham 
kemis. i ; * ?’

Ar jūsų viduriai būna užsikimšę — ar jus 
ar jūsų apetitas yra prastas — ar 

jus būnate mieguistas popiečiais — ar jus negalite nusikratyti tą nuovargio jaus
mą, kuris slegia jūsų mintis? Tūkstančiai tokių, kurie kentėjo nuo panašios pa
dėties, dabar yra pasiliūosavę nuo jos, kadangi jie pradėjo imti

TRINER10 KARTŲJĮ VYNĄ

■ žmonės • itrftsYninosi, 
Pikniko vieta ‘buvo ąrti bažny
čios. Varginirfkas grojo vargo
nus bažnyčioj, o pikniko muzi
kantai vėl savo valsus. Kai ku
rie net nežinoj ar šokti, ar 
melstis.

Bet vieni kitiems biznio nega. 
dinp. Kurie ; dalyvavo piknike 
kartu su mumis, tie matėte ir 
girdėjote.

Širdingai ačių visiems už atsi
lankymą j,parengimą.

, , —\Valantinas.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ...............   $1.40

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas u% $1.85

. Varnish
Vertės $2.50, galionas už $1.49

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 popiefuotojus.

J. S. Rantančioms 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

Kakandai-Itaisai
PAAUKOJU savo rezidencijos rakan

dus. Puikiausia; seklyčios setas, įvai
rios kėdės, 9 šmotų riešuto valgomasis 
setas, 3 šmotų riešuto miegamasis setas, 
elektrikinis radio, Baby Grand pilnas. 
Dideli ir maži vietiniai ir Oriental kau
rai, lempos, įvairus staliukai, dreipsai. 
Pigiai, geriausiame stovyje. 8052 So. 
Marshfield Avė., 1 blokas į vakarus nuo 
Ashland Avė. Tel. Radcliffe 4982.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikią

TUOJAUS reikalinfft yra vyrai mokintia 
Elektrom ir. Acetylene veldlnimo ir dirbti 
Saaidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei

tie čia ir mes išmokinsime Jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus neralite 
kalbčti ang-llSkai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes parelbčMme 
jums įsigauti į gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

LA SALLE 1930 Sedanas turi būti 
paaukotas. Aš išvažinėjau karą tiktai 
9,500 mylių. Jis veik neparodo jokio 
nusidėvėjimo ir yra tiek pat geras kaip 
dieną išėjęs Jš dirbtuvės. Aš garantuoju, 
kad motoras yra geriausiame mechaniš
kame stovyje. Karas kainavo man 
$2,800.00 tiktai trumpą laiką atgal. Aš Į 
turiu tuojaus sukelti pinigų ir pirmas 
<$400 paims karą. Namie po 5:30 v. 
po jiiet. 2231 North .Kedzie Blvd. 
Apt. 1.

Businėsš Chances 
________Pąrdavlmuį Bizniai _

PARDAVIMUI Kafeterija. biznis iš 
dirbtas per daug metų, tarp dirbtuvių.

716 W. 22 St.

Patarimui šeiminiu 
kems

Štai \skanus dezertas

Uždėkite pusę pyčė? aut aviečių 
"jam" apteptos' Uneedą Gtąham Kre
kės. Apdekite išplaktą snifto^ū ’; Riešu
čio skonio Uneeda Grahaip ‘Krekės pa
daro daug skanesnį šį populiarų dezertą.

/ Ko negalite pasigamfntl namie

Nežiūrint kokia gera šeimininkė jus 
esate, jus negalite pasigaminti namie 
Graham Krekių 
rasite,

z Fūrnitiire & Fixtures
' Rakandai-Itaisai

JTURIU paaukoti* gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus b 
radio. Veikite greitai.'

3038 
suknelė, 
kovem.
42, 44,> 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti ' 
viršnurodytų pavy 
kirpti paduota, bl r 
duoti pavyzdžio ? fiume: 
mierų ir aiški#,-paraft

vyzdžio kafna 15 centu. Galima pri 
siųsti pinigus arba Pašto 
Jcartu su užsakymų, Lai} 
adresuoti: 1

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chlęago, Įll.

s. ■____________ , ‘ V,

[ naujienos Pattem Dept.
17Š9 S. Halsted St9 Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau

■ i . t ■

atsiųsti man pavyzdį No. --------
Mieros,$4 vertės Smuiko dežu 

tės po ............... X
100 Tombtirinų po , 
kiekvieną ........ .....................
Armonikos (Accordion) 1, 2, 8, 
eilių. Piano Aecordion 12 basr

90 basų Ir viena 120

Darbininkių Reikia
REIKALINGA jauna mergina abel- 

nam namų darbui; pragyvenimas ir 
kambarys. Harris, 4450 Grenshaw St.

Business Service
_______ Biznio; Patarnavimas_______
PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 

ARUODUS DABAR l
Jus galite pirkti 10 tonų .ar dau

giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’^ENZIE LAKEVIEW 5029

SPECIALI9 SPALIO SUTAUPIMAS
Namų statymas, remodeliavimas, garavai, 

porčial, visas taisymo darbas: pigiai.
R. M. GIBBON,

• 2530 N.- Sacramento /
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spauldlng 0130




