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Suvienytų Valstijų 
griežta notą Kinijai 

ir Japonijai gatava

Skorupskio planas

Primena Kellogo. 
taikos sutarti ir v 

jai nusikaltimą
Turi susitaikinti, jei nori liktis 

civilizuotomis tautomis

VVashington, spalio 11. Man
dagi. bot griežta Amerikos in
tervencija žada įsimaišyti į Ja
ponų Kiniečių konfliktų. Vals
tybės departamentas baigė no
tą, kuria atitinkamai primena
ma japonams ir kiniečiams jų 
pasižadėjimai palaikyti taiką. 
Amerikos nota ir Tautų Sąjun
gos įsikišimas turės baigti tų 
dviejų šalių karų, kaip tvirtina
ma Washingtone.

Washingtono nota duoda ja
ponams ir kiniečiams suprasti, 
kad taikos pasižadėjimų pakar
totinas1 laužymas iššauks neiš
vengiamą akciją, kad Japonija 
yra pasižadėjusi, Kellogo su
tartim eidama, nevartoti pajė
gos ginčuose su Kinija ir kad 
vienok jau antras mėnuo kaip 
ginklu valdo Mukdeną ir vis 
toliau smelkiasi į Mandžuriją.

Nors VVashingtono nota kol 
kas nežada imtis priemonių, ta
čiau ji aiškiai primena japo
nams ir kiniečiam^ atsakomybę 
ir pareigų, jei jos nori toliau 
pasilikti eilėj civilizuotų tautų.

Gyvulių liaukos padės 
išaugti dideliems 

žmonėms
Chicago, spalio 10. Illinois ir 

California universitetai daro 
bandymus su pituitarinėmis 
liaukomis, gaunamomis iš gyvu
lių. Tos liaukos randasi galvoj 
akių užpakaly ir gamina hor
monus, kurie reguliuoja orga
nizmų augimą. Kuomet tos 
liaukos pagamina perdaug hor
monų, tai organizmas išauga 
per didelis, kuomet mažai, * tai 
lieka nykštukas. Manoma, kad 
tų liaukų ekstraktas padės at
eityj reguliuoti žmogaus augi
mą, ir taip jau bus naudojamas 
lyties funkcijoms normuoti.

30,000,000 motery bal
suos Anglijoj

Londonas, spaiio 10. Darbo 
partija turi savo sąraše apie 25 
moterų kandidačių į parlamentą, 
konservatoriai ir liberalai po 
tuziną ir kitos partijos nema
žiau. Viso moterų balsuotojų 
Anglijoj bus apie 30 milijonų.

Galima jau fotografuoti 
tamsoj

New York, apalio 10. East
man Kodak padarė bandymus 
fotografuoti su pagalba nema
tomų in/ra-red spindulių -tam
siausiame kambaryje, ir gavo 
paveiksią aiškesnį negu foto
grafuojant prie šviesos. Tas iš
radimas bus daug kur pritai
kintas.

Michigan duos darbo 
dėl 30,000

Lansing, Mieli, spalio 10. Su 
$10,000,000 lėšų keliams dirbti, 
kurią sumą valstija ką tik pa- 
skyrė, gaus darbo 30,000 darbi
ninkų,

Sovietai esą labai 
suinteresuoti byla , 

Haagos Tribunole
Maskvos spauda sako, kad su

sisiekimas yra tik lenkų po
litinis pretekstas

Maskva, spalio 1. Sovietų 
valdžios pusiau organas “Izves- 
tija” gana plačiai rašo apie at
sidūrusį Haagos Tarptautinia
me Teisme Lietuvos Lenkijos 
ginčų dėl gelžkelio atidarymo. 
Laikraštis nurodo, kad Vilnaius- 
Kaišedorių gclžkelis kaikada 
buvo labai svarbus, bet po ka
ro jis nustojo reikšmės. Prieš 
karą tas gelžkelis ėjo per vie
nos valstybės teritorijų, o dabar 
eina .per kelias valstybes. Susi
siekimas dabar yra nukreiptas 
į kitus uostus. Tuo gelžkeliu 
dabar nesinaudoja nei rusai, nei 
latviai, nei patys lenkai. X

Jokie ūkiški išrokavimai ne
verčia atidaryti susisiekimą 
minėtu gelžkeliu. Lenkija to 
susisiekimo nori tik politiškais 
išrokavimais. Ji nori po ita prie
danga pradėti susisiekimą su 
Lietuva.

“Taika” už bile kainą
Kadangi nesusitarimas su. 

Lietuva apsunkina Lenkijai įsi
galėti Pabaltijo], tai lenkai nuo
lat klebena Tautų Sąjungą, kad 
toji priverstų Lietuvą pradėti 
nors kokius santykiūs su Len
kija. šis susisiekimo atnauji
nimas ir butų pirmas žinksnis 
prie susitaikinimo.

Baigdamas laikraštis pažy
mi, kad Rusija tuo klausimu 
yra labai užinteresuota ir jį se
ka atydžiai. Ji tiki, kol nebus 
atitaisyta Lietuvai lenkų pada
rytoji skriauda, tol nei jokie 
Haagos Tribunolų nutarimai 
neprives prie galutino šio klau
simo iširsimo.

ADF. sveikina 25,000 
streikuojančių

Bostonas, spalio 10. Lawren- 
ce, Mass. dėl algų nukirtimo 
sustreikavo virš 25,000 audimo 
darbininkų, moterų ir vyrų. 
Mažesni būriai streikuoja Bos
tone ir Lowell. Darbo Federa
cijos konvencija jiems pasiun
tė sveikinimą už jų pasiryžimų 
nepasiduoti.

Vokiečiai nebevalioja 
alaus

Berlynas, spalio 10. Laikams 
pasunkėjus ir vokiečiai po ma
žiau alaus bevalioja išgerti 
Prieš karą Vokietijoj sugerda- 
vo virš 2,000,000,000 galionų 
alaus per metus, per
nai beišgerta 1,200,000,000 ga
lionų.

Paslaptingas Zepelinas 
žlunga katastrofoje

♦  A

Galipolis, O. spal. 10. Netoli 
nuo aerdromo, anot žmonių pa
sakojimų, nukrito paslaptingas 
keistas zepelinas. Bepučiant, iŠ 
jo iššoko trys vyrai su parašiu
tais, bet jų pėdsakų niekur ne
buvo galima rasti. Dar būda
mas ore zepelinas užsidegė. Jo 
likučiu visur ieškoma. /

[Acme-P. H A. Photo]
Lindbergas su Anne ir jo uošvis Dwight Morrow su žmona

Netikėta mirtis staiga atėmė iš Lindbergo jo uošvį, senatorių Dwight Whitney Morrow, New »
Jersey senatorių ir buvusį ambasadorių Meksikai. \ •

Lindbergai, kurie tuo laiku buvo Kinijoj, jau rengiasi lėkti namo.

Hitleriui viešint 
pas Hindenburgą 
uždarė jo štabus

Fašistai nuodija atmosferą, sa
ko prezidentas

Berlynas, spalio 11. Respub* 
likos vardu feldmaršalas-prezi- 
dentas Hindenburgas, 84 metų, 
vakar pasišaukė Vokietijos fa
šistų vadų Adolfą Hitlerį, per
spėti jį ir pašaukti prie tvar
kos.

Hindenburgas perspėjo, kad 
Hitlerio ir jo fašistų elgesys 
yra atmosferos nuodijimas ir 
pareikalavo, kad ir fašistai sy
kį pastatytų valstybę aukš-. 
čiau partijos.

Kuomet Hitleris apleido pre
zidentą, tuo laiku Vokiečių po
licija spėjo uždaryti fašistų 4 
barakus.

Pašte pardavinėjo alko
holį ir vyną

Crossons, Col. spal. 11. Vie
tinis paštas buvo lankomas ne
paprastai didelio skaičiaus vy
rų. Vietinė policija, tai pašte 
bėjusi, pasirūpino keistų apsi
reiškimų ištirti. Pasirodo, kad 
paštininkas su žmona varė sau 
gerą degtinės biznį. Vyną ir al
koholį jie^laikė pašto maišuose.

Pusę milijono nešiojo 
kišenių j nuo 1907 metų

New York, spalio 10. Mrs. 
Ida Wood, 93 metų senė ne
šiojo savo sename sijone įsiūtų 
ryšulėlį' su $500,000 nuo 1907 
metų. Pinigus rado netikėtai 
jos giminaitis Otis Wood. Se
nukė buvo pinigus išėmusi iš 
banko laike 1907 metų panikos.

Gandhi galva nukrito
Londonas, spalio 10. Apieri- 

kietis skulptorius baigė lipdyti 
Mahatma Gandhi biustą ir se
kėsi tikrai gerai, bet kuomet 
atėjo į atelje darbo baigti, rado 
kad biusto galva nukritusi. To. 
keisto apsireiškimo nepavyko 
išaiškinti. . : . >

Vilniaus lenkų, studentų 
protestas

Protestuoja dėl lenkų gaivalo 
“persekiojimo” Lietuvoj

Varduva, spalio 9. A. T. pra
neša, kad “Vilniaus universite
to studentai savo laisvame su
sirinkime priėmė protesto nuta
rimą prieš lenkų gaivalo perse
kiojimą Lietuvoj”. ( >

Kinų ultimatumas 
japonams žadant 

pradėti ofensyvą
Tikras- karas gresia prasidėt 

kitą dieną

Geneva, spal. 10. Tuoj po 
Tautų Sąjungos Tarybos rug
sėjo 30 dienos nutarimo, ku
riame pareikalauta, kad Japo
nija nejaukdama turi apleisti 
visas okupuotos Kinų teritori
jas, Kinijos karo ministerija 
paskyrė du atstovus Ching Tso 
Hsiang ir Wang Shu Chang 
toms Kinų teritorijoms per
imti ir susižinoti su japonais' 
evakuaciją liečiančiais klausi
mais. Bet japonai į visus už
klausimus nieko neatsakė juos 
ignoruodami ir todėl, spal. 10, 
Kinijos valdžia įteikė Japonijai 
ultimatumą, kuriame reikalauja 
tuojau ištraukti savo kariuome
nę iš Mandžyrijos iki sąvaitės 
pabaigos, nes sekančią dieną po 
ultimatumo įteikimo, kinų ka
riuomenė pradės Mandžuriją re- 
okupuoti.

Atvyksta Italų ministe- 
ris Graudi 
; ■ ‘ . •’< i

■ —U ■IIK.I

Rymas, Italija, spal. 10. Lap
kričio mėnesio pradžioje į Ame
riką atvažiuoja Italijos ųžsie* 
nių reikalų mįnisteris Dino 
Grandį tartis apie nusiginklavi
mą., ' f;

-Gi tm■.ir,,i,..u.,ui ■ ■ n. '

Vaškas uždusino mergaitę
----------------------------------------- ■ • ■

Dewey, III*, spąl. 10. Maįža 
dvejų, metų. mergaitė mirė uaši- 
dusinusi getaRni vaško. Be- 
žąizdama jį prarijo ir užspringo.

Milijonai moterų 
renka parašus už 

taiką ir laisvę
Jane Adams, chicagietė, vado

vauja

Washingtonas, spalio 11. 
Peniai, šimtai moterų, Tarptau
tines Taikos ir Laisvės Lygos 
narių, vadovaujamos Jane 
Adams iš Chicagos, įteikė pre
zidentui Hooveriui pundus raš
tų su 125,000 parašų, prašan
čių ginti taiką ir" panaikinti ka
rą.
. Moterų delegacija pareiškė, 
kad tokių peticijų Anglijos val
džia gaus 1,350,000, Japonijos 
valdžia virš milijono, ir dar 40 
valstybėse panašus parašai ren
kami.

Kubos 63 metų nepri
klausomybės šventė
Havana, Kuba, spal. * 10. 

švenčiant 63 Kubos nepriklau
somybės metus, prezidentas su
teikė amnestiją 110 kaliniams, 
žmonės, tačiau, jokio ūpo ne
parodė ir daugiau domėjosi 
apie Amerikos basebollo rungty
nes, klausydami radio, negu sa
vo tautos iškilmes.

Moteris paliko katei 
$25,000

Los Angeles, spalio'10. Mrs. 
Maude Cain, mirdama 1930 me
tais paliko savo $10,000 vertus 
namus ir $15,000 pinigais savo 
18 metų senai katei Mitzi. Ka
dangi šiomis dienomis Mitzi 
“pasimirė”, tai jos burtas bus 
parduotas iš aukcijono.

-

Šunį nuteisė mirti
-|fi. '.l iur-r,z

Ęattle Cr-eek, Mich. spalio 10. 
Roxie, vokiečių vilko veislės šuo 
įkando mažą 8 metų mergaitę, 
šuo už nusikaltimų patrauktas 
(teismo atsakomybėn, kur pa
šaukti liudininkai vieni gynė 
šuns gerąsias, kiti smerkė jo. 
blogąsias puses. Teisėjas pa
smerkė šunį mirti.

• -i F ' - '

Lietuvos 
visiškai

Katalikų bažnyčia
Ispanijoj geidžia 

valdžios paramos 
/

Gyventojai atsisako duoti 
mokesnius bažnyčiai

Madridas, Ispanija, spal. 10. 
Katalikų bažnyčios padėjimas 
Ispanijoje nuolat eina blogyn. 
Antiklerikališkas "elementas 
žmonių tarpe stiprėja. Kursto
mi radikalės jaunuomenės gy 
ventojai, išreiškia savo priešin- 
gumą bažnyčiai vis griežtes- dinių leidyklos ir Lietuvoj ne-
nėje formoje. Madride ir ki
tuose miestuose sienos išlipy 
tos revoliuciniais plakatais, ku
riuose visuomenė raginama 
prieššintis visomis jėgomis 
prieš bet kokį kompromisą. Kad 
padėjimas yra tikrai blogas, ga
lima matyti iš Ispanijos prezi
dento Zamoros kalbos, kurioj 
pasakė, kad bažnyčios atskyri
mas nuo valstybės yra neišven
giamas daiktas. Vieno katalikų 
bažnyčia tenori, anot jo, būti 
pripažinta oficialiai kaipo kor
poracija, kuriai pati valdžia 
rinks mokesčius iš žmonių, kar
tu su kitais mokesčiais.

Lindbergai išvažiavo 
Amerikon

Yokohama, Japonija, sį)al. 10. 
Grįždami • atgal, Lindbergai iš
važiavo laivu į Ameriką, pralei
do atostogas Japonijoj ir Kini
joj. Jie planavo ten ilgiau pa
viešėti, bet mirus Lindbergienės 
tėvui senatoriui Morrow, nuta
rė grįžti.

Senatoriai už vyną ir 
alų

♦ L-- - -

Washington, spal. 10. Visa ei
lė senatorių ir atstovų prita
rė New Jersey senato reikala
vimams, kad Kongresas legali
zuotų alaus ir lengvų vynų iš- 
dirbyste.

Francija turi 650,000 
bedarbių

Paryžius, spalio 10. Darbo 
Federacijos žiniomis Francijoj 
bedarbių yra 650,000; 2,500,000 
dirba tik dalį darbo.

“Paukščių baidyklės”
Denver, Col. spal, 10. Į vie

tinę ligoninę buvo1 atvežtas pus
protis, kuris įsivaizdavo esąs 
paukščių baidyklė. Jis buvo ras - 
tas' bestovįs su ištiestomis ran
komis kornų laukuose netoli 
Holyoke. Gydytojai tyrinėja jo 
protų.

Cepelinais 6000 pėdų j orą
—--I -I - . -.

Akron, O. spal. 10. Bedarant 
manevras su naujai pastatytu 
didžiausiu pasaulyje zepelinu 
“Akron” jis buvo iškilęs 6000 
pėdų į orą, aukščiau negu bet 
kuris likšiol pastatytas zepeli
nas.

Kendenville, Ind. spal. 11. 
Septyniasdešimts metų senumo 
ūkininkas Joseph Frick pasi
skandino pririšęs vieną koją 
prię valties šono ir panėręs gal
vą po vandeniu.

valstybę 
panaikint
Lenkai Skorupskio 
knygą propaguoja;

vers lenkų kalbon
Knyga smarkiai platinama Lat

vijoj, Lenkijoj. Francijoj

“Dienos Naujienos” rašo: Jftu 
yra kauniečių, kurie susipažinę 
su “vienos tautos prisikėlimo” 
autoriaus mintimi, ši brošiūra 
ne visiems prieinama, nes ji 
išleista franeuzų kalba kaž ko
kios franeuzų kariškųjų spaus- 

pardavinėjama. Ji išplatinta 
Lenkijoj ir Francuzijoj: veik 
kiekviename knygyne tą bro
šiūrą galima gauti už nedidelę 
kainą pirkti. Lenkų platinama 
ir Rygoj; lenkai esą ne vieną 
kartą latvių visuomenės veikė
jams tą brošiūrą, kaip lietuvio, 
pakišę. Įdomiausia vieta kny
goj kur autorius kalba apie Vil
niaus srities politinio sutvar 
kymo projektus. Jie esą maž
daug šie:

1) Vilniaus srity paliekama 
visa lenkiška administracija;

2) Vilnius sudaro autonomi
nį vienetą su lenkiška kariuo-

3) Vilniaus valstybė kartu su 
tfeįūvos valstybe turi bendrą 
tautos vadą, bendrą tautos at
stovybę ir bendrą konstituci
jų;

4) Lietuvos valstybė turinti 
Lenkijai nuo 1920 metų išmo
kėti visas valdymo išlaidas ir

5) šios dvi autonominės vals
tybės, t. y. Vilniaus ir Lietu
vos, turi papulti Pilsudskio Len
kijos unijon, kuri, unija, su
darysianti šiame Europos kraš
te taikos pastovumą ir kuriems 
didelio džiaugsmo.

Kaip šios dvi autonominės 
valstybės vadinsis — ar turės 
Lietuvos, Vilniaus valstybės 
vardą ar visai autorius Lietuvos 
vardą (lyg taip ir butų) panai
kina, o tik inkorporuoja Pil
sudskio globon, kurion auto
rius įrašo daug simpatijų, ar 
šį susijungimą pavadinti Len
kijos-Lietuvos suvienytų vals
tybių vardu—aiškiai- nepasisa
ko. Okupuotoj Lietuvoj lietu
vių nesą, tad ir autorius jokių 
teisių lietuviams neduoda.

Be to, brošiūra Lenkijoj ver
čiama lenkų kalbon.

Kaip žinoma, šis Skorupskio 
projektas panašus į Želigovskio 
“Litvos Srodkovos” buvusį pro
jektą.

Šiaulėnuose (Šiaulių apskr.) 
pil. J. Petrauskas begrybauda
mas rado baravyką, kuris svė
rė 650 gramų. Koto ilgis — 
33 cm. Tai bent grybas.

LIETUVON
Siunčiame Pinigui Pal
tu ir Telegrama 4 Patat 
naujame Greitai Pigia* 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant virų Liniją.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST 

CHICAGO. TLL.
OfitM • atdarai kaadie nuo 7 ik* 

8 valandai ivenradiemaii nur 
. 9 iki 1 valandai



— •u

KORESPONDENCIJOS
Springfield, III

H angliakasių konvencijos '

Trečiadienis, spalių 7-tą die
nų. Šiandie daug laiko užėmė 
skaitymas raportų prezidento 
John Walkerio ir sekreto- 
riaus-iždininko Walter Nesbit. 
Daugelyje rezoliucijų reika
laujama, kad prezidentas John 
Walkeris butų prašalintas ir 

Siūloma apskelbti nauji rinki
mai gruodžio 8 dienų. Visokių 
rezoliucijų prisiųsta 401. Rezo
liucijų komisijai sutvarkius, 
paliko apsvarstymui konven
cijai 120 rezoliucijų. Daugelis 
rezoliucijų buvo vienodo tu
rinio. Svarbesni reikalavimai 
rezoliucijose: viršininkams

numušti algas per pusę; su
mažinti skaitlių viršininkų; 
sumažinti subdistriktus nuo 8 
iki 6; suvis panaikinti subdis
triktus kaipo nereikalingus 
unijai ofisus. (Dabar randasi 
Illinois 8 subdistriktai. Kiek
viename subdistrikte yra bord- 
memberis, prezidentas, vice
prezidentas ir sekretorius-iždi- 
ninkas. Kiekvienas gauna gerų 
algų ir kita liek padaro išlai
dų, kaip ve: Hotel bills, taxi 
bills ir tt. ir tt.). Dienos ilgis 
darbe 6 valandos ir 5 dienos į 
savaitę be numušimo algos. 
Reikalaujama minimum sa
vaitinės algos su mašinom dir
bant. O kur nėra mašinų, kad 
butų pakelta mokestis nuo to
nų, — taip kad visur vienokia 
alga butų gaunama; kad pa
naikinti “bug light” lempas. 
Panaikint “Cardox system” 
šaudymų anglies, nes tai yra 
labai pavojinga; kad butų mo
kama “yardage” siaurame 
darbe; kad butų visur griežtai 
prisilaikoma “mining laws;” 
kad butų daugiau apsaugota 
darbe angliakasių sveikata ir 
gyvastis; kad nebūt niekur 
persekiojami angliakasiai apei
viai ir negrai; kad butų įves
ta nuo bedarbės apdrąuda 
(uncmployment1 insurance); 
kad nebūt vartojami indžionk- 
šenai vienų viršininkų prieš 
kitus, ir labai daug kitokių re
zoliucijų, kurių čia visų nega
lima nei suminėti. Dar buvo 
iškilę ginčai dėl 'ne kurių 
delegatų legališkumo. Toki de
legatai pasiųsta pasiaiškinti 
mandatų komisijai. Mat. ran
dasi tokių delegatų, kurie 
prieš unijų U. M. W. of Ame
rica kėlė revoliucijas, organi
zavo naujas unijas ir nemokė
jo mokesčių U. M. W. of Am. 
unijai. O dabar nori dalyvauti 
konvencijoj. —V. Černauskas.

Venciją. Iš jų yra 5 iš Zicgler 
lokalo 4069. Kuone visa prieš 
pietinė sesija praleista bedis- 
kusuojant apie viršininkų va
kar

Kupiškėnai steigia 
Laisvas Kapines 

Kupiškyje
- - ...

Joe

išduotus raportus.
—V. Černauskas.

Detroit, Midi.
Komaras risis ®u Lewis’u

Spalių 15 d. Detroit Armo- 
ry svetainėj (Brush ir Larned) 
St.) įvyks labai svarbios risty- 
nės. Risis J. Komaras su Ed. 
“Strangler” Lewis už pasauli
nį čempionatų. Po to, kai Lon- 
dos atsisakė ristis su Lewis, 
tai daugelis valstijų “smaugi- 
kui” Lewis pripažino čempiona
tų. Komaras bandys čempiona
tų paveržti. Jis dabar yra ge
rai išsitreniravęs ir mano, kad 
galės čempionui kailį išpilti.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad Komaras prieš kiek laiko 
Kanadoj paguldė Wladek Zbysz- 
ko, kuris skaitosi vienas ge- 
riausių^ristikų. O tai. liudija, 
kad su Komaru dabar juokų 
nebegalima krėsti.

Ristynėse taip pat dalyvaus 
ir “Mountain Stone” Leavitt. 
Tai tikras milžinas. Jis sveria 
315 svarų ir turi tiesiog ne
žmoniškų jėgų. Risis irgi Kari 
Zbyszko su George Kohut. Pra
džia 8 valanda vakaro.

Beje, Karolis Požėla daro iš
šaukimų laimėtojui. Vadinasi, 
nori ristis su Komaro-Lewiso 
ristynių laimėtoju. —žinantis.

^irina dešimtine , ($10) j<i 
pasiųsta Kupiškiu. Dar štai 
adv. F. J. Bagočius prisiuntė

.................  L $5.00
Aptiekininkas Math.

Churlis .............. .v............ $1.25
Jonas J. Kulis, Kupišk.

Kliubo sekr. ir org. ...... . $1.00
Who’s next^
Pinigus siųskite ar perdup- 

kite persiuntimui Kupiškiu 
Laisvų Kapinių Komisija — 
vardu D-ras A. L. GraiČunas, 
3310 So. Halsted St., Chicago, 
IH.

Kaip greit susirinks kita de
šimtine, nevilkinant bus pa
siųsta Kupiškin. ;

—D-ras A. L. GraiČunas.

Panaikino antrąją 
klasę

Garsieji didlaiviai Aąuitania 
ir Berengaria sii šiuo mene
siu panaikino visų s^avo antrų
jų klasę, o tos klases įrengi
mus, valgyklas, svetaines ir 
pasilinksminimo vietas pava
dino Turistine Klase. Tas au
tomatiškai sumažina ir kelio
nės kainų: pav. kuris antrosios 
klasės kambarys iki šiol kai
nuodavo vienam keleiviui 
$297.50, tai dabar tas pat kam
barys bus 
tinę kainų

Kelionei 
Klaipėdą
kaina nustatoma tokia: pavie
nė laivakortė į bet kurių pusę 
$141, o nesezoninė laivakortė 
į abi pusi — $233. ;

Su tuo pagerinama tuose 
didlaiviuose ir trečioji klasė, 
kuriai dabar pavedami visi 
buvusios turistinės klasės įren
gimai.

Dabar visuose 24 Cunard 
laivuose bus tik trečioji, turis
tinė ir pirmoji klasė. Antrosios 
klasės daugiau jau Riebus.

---------------------

Havana, Kuba

gaunamas už turis-
— tik $125.
iš New Yorko į 
turistinėje klasėje

Hartford, Conn

SLA politika rytuose banguoja

Springfield, III

Susivienijimas pasiekė tokio 
laipsnio, kad apie jį daugelis 
politikierių sau galvas suka. 
Mat, čion, kaip visi žino, guli 
tas musų garsusis milionas au
kso dolerių. Auksas yra tokis 
metalas, kuris traukte traukia 
prie savęs musų scenos atmin
ties garsius karčiamninkus. 
Didžiausi musų tėvynainiai ir 
filantropai gali būti tik tie, 
kurie savo jaunystės dienose 
turėjo įsitaisę sau ilgus barus 
ir gerai lųokėjo alutį šinkuoti. 
Netekę tie musų seni karčiam- 
ninkai savo amato, šiandie jie 
susispietė toje lygumoje,' kur 
abelna draugijinė bei darbi
ninkiška klasė yra sutaupinusi 
gerokų pluoštų doleriukų. Mu
sų karčiaminių patriotų dva
sia visuomet ten, kur skambu
čiai randasi.

Kubos moterys

nebūtų ir 
negyventų, 

svarbu yra. 
kalbėti apie

Iš angliakasių konvencijos

Ketvirtadienis, spalių 8 d. 
Šiandien John Walkeris, 12 

i distrikto prezidentas, kalbėda
mas ir atakuodamas preziden
tų John Lewis pareiškė, kad 

- jeigu ši konvencija nuims “in- 
džionkšenų” uždraudimų Lew- 
isui kištis į 12-to distrikto Illi- 
nojaus angliakasių reikalus, 
tai jis, John Walkeris, rezig
nuosiąs iš prezidentystės ir iš 
unijos. Girdi, aš niekad nesu
tiksiu Lewiso diktatūrą pa
kęsti. Jeigu 12-tas distriktas 
norįs turėti Lcwiso diktatūrą, 
tai jis gali ją įsigyti, bet aš, 
sako John Walkeris, nei vieną 
minutę s^be laisvės negalėčiau 
būti ir pakęsti kieno nors 
diktatūrų.

Panašiai John Walkeriui 
kalbant, salėje didelis delega
tų rankų plojimas. Bet John 
Lewis irgi nemažai turi savo 
šalininkų šioje konvencijoje. 
Jie ir pagamino tokias rezo
liucijas: nuimti uždraudimą 
Lewisui kištis į Illinojaus an
gliakasių reikalus. Ir jeigu pa- 
vylaų nuimti uždraudimą, Ui 
Lewis kaip tinkamas 'galėtų 
diktatoriauti Illinojaus anglia
kasių unijoje. Dar vienuolika 
naujų delegatų priimta į kon-

Spalių 18 dienų čia musų 
taip mažos valstijos Conn. sos
tinėje Hartforde įvyks SLA 
veikėjų konferencija. Tikslas 
šios konferencijos yra tas, kad 
apkalbėti kandidatus į SLA 
Pildomųjų Tarybų ir jų tinka
mumų. Mat, čia rytuose tokių 
kandidatų yra į valias, kurie 
myli tų geltonąjį auksų, ir jų 
piršteliai visuomet kruta ir 
miklios neišdiijbtos rankutės 
lengvai išsitiesia, kuomet pra-

kurį SLA nariai yra sutaupinę.
Žiūrėsime, kokias pasekmes 

atneš ta minima konferencija. 
Kandidatai, rodos, yra jau se
nai parinkti ir jie jau visiems 
yra žinomi. Tik viskas, kas 
reikia padaryti, lai gauti pa
ramos iš tų SLA narių, kutie 
daugiausia yra paaukavę triū
so prirašinėdami naujus na
rius prie SLA. Gana aiškiai 
atrodo, kad minima konferen
cija kreips daugiau domės ne 
į tinkamumą tų kandidatų, bet 
į ypatiškas bei partines ambi
cijas. Ką darys tos Wateri^i- 
rio garsusis Jonas, kuris pra
ganė SLA 4-to apskričio iždą 
ir kuris taip norėtų būti tuo 
dideliu žmogum ir Valdyti Su
sivienijimo milionų ir pusę 
dolerių. Well, ateįtis parodys.

Rytietis.

Pavarčius įvairių laikraščių 
puslapius, galima užtikti viso
kių įdomybių, kurių tarpe ne
mažai figūruoja ir gražioji ly
tis. Vieni sako, kad gražiausios 
merginos randasi Europoje, ki
ti tvirtina, kad Amerikoje, o 
treti vėl argumentuoja, kad 
buk tikrai gražiausi siluetai 
galima užtikti Mažajoj Azijoj.

Kaip ten su tuo 
kur tos gražuolės 
tai čia jau ne taip 
Bet svarbu, jeigu
grožį, tai pirmiausia reikia pa
žinti jo prasmę. >

Mums iš patyrimo yra žino
ma, kad ne visi grožį vienaip 
supranta, — kas vienam gra$i, 
tai kitas į tų nei žiūrėti neno
ri. O tai būna vien , todėl, kad 
dauguma vyrų nesugeba pažin
tį grožio. Jeigu mergina (taip 
sakant) iš “nosies” nieko sau 
atrodo, tai beveik kiekvienas 
sako, kad ji graži. O jeigu dar 
jos drabužiai puikus, madniai 
pasiūti ir glodniai dengia jos 
figūros linijas, tai .nekurie jų 
skaito už gražuolę. šitoks 
sprendimas apie moters grožį 
yra visai netikslus ir “skau
džiai” ' apsirinka tie vyrai, ku
rie taip mano. Jeigu nuodug
niai analyzuoti moters grožį, 
tai būtinai reikia prisilaikyti 
šios taisyklės: turi būti dai
laus kūno sudėjimo, be jokio 
išorinio pagražinimo, kaip tai, 
įvairiais tepalais, pauderiais ir 
kitokiais pamarginimais, Turi 
bdti ganėtinai simpatiška, man
dagi, švari, o kas svarbiausia, 
jįfTuri būti dora. Pas kurių 
merginą tp nėra, ji negali bū
ti idealizuojama grąžądle.

Suprantamą, gal kuri iš mo
terų pasakys, kąjn čia maišyti 
groži su mandagumu ir t. t, 
Bet nepamirškite, kad dailus 
kūno sudėjimas negali būti vi
sai patraukiančiai giežus# jei

Pirmadienis, spalių 12, *1931

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

NAUJIENOS- micaga, IH
r

RADIOS
1932 Metų Modeliai

Philco, su gražiu 
kabinetu ..........

Brunswick Baby
7 tūbų • 
už .................

[Acme-P. 0 A. Photo]
Hampton, Va. — Prof. Elisha Kent Kane, kuris tapo apkaltifi- 
tas savo Žmonos nužudymu. (Paveiksle matosi profesorius ir jo 

žmona bei Black upė, kur esą tapo prigirdyta p-ia Kane. •
• x • v

Grand

39.50

Philco Baby Grand, su tūbo
mis ir viskuo $36.50' ‘r’■-

gu jis nebus išoriniai bei vi
dujiniai puošiamas darbais. , 
. Pažiūrėkime į kurią nors 
merginų, ne taip jau labai gra
žių, ir jeigu tik pas ją rasis 
ganėtinai simpatiškumo, doru
mo, na, ir t. t., tai kiekvienas 
turės prie jos patraukimų, lai
kys jų pagarboje ir laikys sau 
už garbę sū ja pasikalbėti.

Dabar kreipkime atydų į la
bai gražių merginų. Jos ange
liškas veidas, kuris išrodytų 
žavėjančiai gražus, yra nutep
tas storiausia klodą tepalų. 
Jos meilios akys, kunos vars
tytų ne vieno kiėtadušio širdį, 
yra apsiniaukusios ir perdaug 
žvairosi išdidžiai. Jos luputės, 
kurios tarsi lyg gėlelės trauk
te trauktų kiekvieno širdį ir 
pabučiavimų tb, kurį ji myli, 
yra taip pat stltęptos ir dide
lio patraukimo nebeturi. Jos 
dailus kūnas'yra blogai užlai
komas, nešvarus. Baltiniai ant 
jo retai maincjnp, dvbkia. Dan
tys išpuvę, ^ųrria neplaunama 
ir dar kitokią apsileidimai su
daro kiekvienam pasibidurėji- 
ma. Ta mergina, kuri butų iš 
tiesų idealizuojama gražuole,/ 
yra perdaug1 pasinėrusi ištvir
kimo vilnyse ir jokios sau ver
tės nebeturi. f. Nors ji ir graži 
yra, bet tas grožis jai tiek bę- 
pritinka, kiek aukso žiedas 
įmestas kiaules lovy. Toki mer
gina yra nustojusi vertės ir 
nei vienas protingas,.vyras jos 
už gražuolę nepaskaitys.

Tiesa, aš įšokęs į kitų laukų 
nuėjau ežėmis, palikęs temų 
šaly. Ąš norėjau pakalbėti tik 
vien apie Kubos moterys.

Mums visiems yra žinoma, 
kad kiekvienoj šalyj yra viso
kių merginų. Jų yra gražių, pa
kenčiamų ir visai negražių. Yra 
taip pat dorųj yra ir ištvirku
sių. Bet jeigu kalbėti vien tik 
apie Kubos mterginas doros at
žvilgiu, tai neklysiu pasakęs, 
kad jos užima 'pirmų vietų tar
pe amerikonkų bei europiečių. 
Tas paeina nuo to, kad jos bū
na nuo pat mažęns ne tįk tėvų 
priežiūroje, bet ir valdžia jų 
apsauga rūpinasi. Europos kon
tinentuose. tokios griežtos mer
gaičių apsaugos nėra. Sakysi
me, Rusijoje/' Lenkijoje arba 
net ir musų pačių Lietuvoje 
išimtinai didžiuma merginų yra 
mažai vertinamos ir nuo iš
tvirkimo apsaugomos. . čia ne
kalbėsiu apie tas merginas, ku
rios pačios iš savo noro “su- 
griešija”, bet pabrėžiu tik apie 
tas, kįek daug mergaičių nu
kenčia nuo žiaurių vyrų ,pa»į- 
kėsįnimą prievartos keliu. Ir 
jiems už tai ,be tik nieko kar
tais nebūna, bet viskas lyg 
koks žaislas pasilieku vietoje, 
su pačios męrg? i tos išmąkinį- 
'mliį. O ar ĮHftžai:yį$ną:;. ątsitįki- 
mų UetuvQje..{jaii toms mergai
tėms, kurįos įąrpauja pas saVo 
ponus7 ūkininkas, ; žydus arba 
kur kitur, Nirtingos, bejėgės, 
bet gražios mergaitės kiekvie
nam iidy^įųi yra malonios, 
ją murzihajp snukiui bei išpĮp*

L

■;. ,■ r-J,‘f. y

Čia ne merginos 
bet vyrai mergi- 
tik už “nekaltų” 
galima atsidurti

rūsiam kunui pasitenkinti bū
na naudingos. Ir jie tai daro 
be jokios atydos, be jokio žmo- 
nįSkumo, nes jie žino, kad 
jiems už tai bausmės nebus. 
Jie taipgi žino ir užuodžia, kad 
silpna mergaitė nepasiskųs, o 
jeigu ir pasiskųstų, — teisybės 
nesuras, nes ir tie gerbiami 
ponai teisėjai bei advokatai jų 
veltui neišklausys ir ne,užsi
stos.

Kuboje tuo atžvilgiu yra vi
sai kas kita, 
vyrų saugosi, 
nų, nes vien 
pabučiavimų
už grotų. Iš vienos pusės, mer
ginos yra labai gerbiamos ir 
mylimos, o iš antros, — nuo 
vyrų atitrauktos ir suvaržytos. 
Amerikos bei Europos mergi
nos taip visai neišlaikytų, o 
vienok kubankos išlaiko, ka
dangi jos nuo mažens taip yra 
išauklėtos. Jos nuo pat kūdi
kystės dionų yra< pratinamos 
būti nuo v*yrų atskirai.

Jeigu šeimynoje randasi ber
niukų ir mergaičių, tai mergai
tės turi sau atskirų kambarį 
ir jos ten guli. Broliai su Sesu
tėmis, nors jie dar ir kūdikiai, 
bet yra pratinami būti atski
rai.

. Kuomet pradeda lankyti mo
kyklų, tą pat ir ten atranda. 
Visos mergaitės ir berniukai 
būna paskirstyti grupėmis (sky
riais), ir kiekviena grupė tu
ri savo kambarį, ir juos auk
lėja mokytojai bei mokytojos, 
t. y. berniukus vyrai, o mer
gaites moterys.

Kuba yra šiltas, tropiškas 
kraštas; čia žiemos niekuomet 
nebūna. Per tai viskas labai 
greit auga ir bręsta. Nuo to 
neatsilieka ir mergaitės, nes 
sulaukusios 12 metų amžiaus 
jau skaitosi “prispėjusiomis” 
ir gali vesti. Ypač jų “prispė- 
jimų” paskirsto motinos. Jeigu
mergaitė būna peaugalota arba 
šiaip jau smulkaus sudėjimo, 
tai jos mergiškumą dar kiek 
pratęsia. Ji privalo dėvėti 
trumpas kojines (žemiau ke
lių), nors jai 'ir butų- daugiau, 
kaip 12-13 metų. Trumpos ko
jines parodo, kad mergaitė yra 
dar “jauna”, ir atydos į ją 
nėra ko kreipti. Bet kuomet ji 
pasirodo ant gatves ilgomis ko
jinėmis, tai. tada jau skaitosi 
pilnai prispėjusi senorita, ir 
kiekvienas sturi teisę sekti ją 
akimis, žiūrėti į jos gražias 
kinkas, ir jeigu patinka ir at
rodo “patraukenčia”, tai gali
ma kreiptis į motinų ir prašy
ti jos rankos.

• Vaikinas, kuriam iš matymo, 
mergina patinka, atsilanko pas 
jos motinų pasisakyti, kad tik
rai jų myĮi ir nori vesti. Pir
mas susiUiupaas' su motiną bu-> 
na kiok šaltokas. Tankiausią 
ištinka taip, kad ir į. vidų ne
įeina, o ton pat lauke pasįkai- 
bu. Jeigu motinai su dukteria 
vaikinas patinka, tai antras su
sitikimas būna kiek švelnesniu 
Dūkto sėdžia kambary prie laii^

go, o vaikinas stačiai iš oro fcftt kambaryje it bendrai se- 
pusės, nusiėmęs kepurę, sh ja Ica vaikino taktą. Trečias ir ki- 
šnekučiuoja.. Motina sėdi ton

49.95

37.50Victor R. C. A.
Radio už .........

1931 Midget Radio, 

... :... 19.75
Parduodame Lengvais 

Išmokėjimais

Nauji Rekordai po 45c kiekvienas 
Nauji Pianų Rotoriai vertės $1, po 49c

LIETUVIŠKI REKORDAI
26018—Noriu Miego 

Suktinis —
26065—Susgodojau aš Godeles

Kazbėk — J------- 1 _

Kauno Kariškas Benas

Juozas Babravičius
26057—Pas Darželį Trys Mergelės

Žydelis iš Vilkaviškio Miestelio —J. Babravičius.
26070—Dzūkų Kraštas

Kudlis — Juozas Olšauskas.
26087—Sibiro Tremtinys

Bernužėli Nevesk Pačios — J. Olšauskas.
26080—Godelės K. Kraučiunas.

Urėdas Maile — Antanas Vanagaitis * 
26073—Saulelė Raudona.

Aš Bijau pasakyt — 
26078—Panemunės Vakas —1

Plikas Kaip Tilvikas -
26106—Ar žinai Kaip Gerai

Mano Tėvelis — Vakas — P. Sarpaliaus, Orkestrą. 
26088—Smuklėj Vainikėlis. ' ‘

Kur Nemunas ir Dauguva f— J. Olšauskas.

Juozas Babravičius.

Armonika Solo. 
Polka.

DIDELIS PASIRINKIMAS PEČIŲ, RA- 
KANDŲ, SIMMONS LOVŲ ir 

PARLORSETŲ

■ I- n - J *1 InnJos.F.Budrik,lnc
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO 

KRAUTUVĖS KAS NEDĖLDIENl Iš STOTIES 
W. C. F. L.. 970 KILO. NUO 1 IKI 2 V. P. PIETŲ

III —■■■telllll

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO '

PLATINA IR

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavąitinį laikraštį.
Kaina melams 2 dol., pusei metų 1 dol.

’■ Adresus laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

—

NAUJOS KNYGOS
‘ Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIR8JE. Išleista 1926 metais; Apdaryta ......^....
1,054 patarimui kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. X Kvedaro ....... 
Mokykloms ir šeiminlnkšips vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanina valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. S ‘

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS . _________ _
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
voj žmonių surašymo. Surašytą visi Lietuvoj kaimai, 

- vienkiemiai ir rfiiestėlial, skaičius gyventojų, klok 
yra ūkininkų, kaip tolį geležinkelio stotu |r arčiau
sias paštas.. . .

KAUNO ALBUMAS .50 j
Knyga paveikslų Ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RASTAI. Septyniuose tomuose .I7JX)
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA CLų.........

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. /

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................... —__ _________
Namų darbai, naminį suskaityto ir biudžetas. Kąip 
pigiai šeimynų užlaikyti. - ■

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

1

>2.50

(1.50

>3.00

55

■i
i
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Havana, Cuba
(Tęsinys iš 2-to pūsi.) 

ti susitikimai būna “malonus”, 
nes vaikinas jau yra kviečia
mas j vidų, gauna kėdę atsi
sėsti, greta jo ant kitos kėdės 
atsisėda mergina, o kiek to
liau ir motina. Jeigu yra dau
giau šeimynos narių, tai aplink 
susėda ir visa šeimyna, o drą
sesnis iš jų užvedą pasikalbė
jimą.

Pasitaikius progai eiti į šo
kius ar teatran, vaikinas krei
piasi į motiną, kad pavelytų 
nusivesti merginą. Motina nu
sišypso . ir sutinka, bet ir ji 
kartu eina, o jeigu motina su
tingusį ir neina, tai ji siunčia 
kartu kitą dukterį, kuri ir se
ka paskui seserį. Nuėjus į šo
kius, vaikinas išperka visiems 
įėjįmą. Prasidėjus šokiams, 
prasideda ir ta laukta “laimė”, 
nes tada tik jiedu gauna pro
gos susikibti ir prisispausti 
viens prie antro. Reikia pripa
žinti, kad kubankos yra be ga
lo jautrios... Jeigu europietės 
kūne teka kraujas, tai kuban
kos kūne — vitrijolis. Ir ne be 
reikalo jos čia suvaržytos, nes 
jeigu taip butų, kaip Europoje, 
tai ištvirkimas pasiektų aukš
čiausiojo laipsnio.

Pasibaigus kuriam šokiui, 
vaikinas atveda merginą ir pa
sodina greta motinos. Tie vai
kinai, kurie, neturi merginų, 
arba merginos kavalierių ir jie 
nori pasišokti, tai būna tokia 
tvarka: šokių salėje galima 
gauti tam tikri šokių sąrašai, 
kurie būna grojami tą vakarą. 
Tie vaikinai ir merginos, kurie 
skaitosi “singeliai”, įsigyja 
tuos sąrašus, čia tai ir prasi
deda vienų ir antrų žuvavi- 
mas. Vaikinas, priėjęs prie 
merginos, atiduoda jai pagar- 

,bą ir klausia, ar sųtįktų su juo 
šokti. Jeigu sutinka, tai vaiki
nas savo šokių sąraše užrašo 
merginos vardą ir pažymi, ko
kį šokį turės su ja šokti. Mer
gina savo šokių sąraše pažymi 
tą patį. Vadinasi, kai bus gro
jamas valsas, tai kitas niekas 
negalės išvesti tos mergihos 
šokti, apart jo, o ji ir neitų, 
nes taip jau yra pažymėta šo
kių sąraše. Jeigu yra galima, 
tai su ta pačia mergina užsira
šo ir daugiau šokių, bet tan
kiausia taip padaryti negali
ma, nes ji būna užimta kitų 
šokikų. Karštesni šokėjai to
kius užrašus padaro net poras 
dienų Anksčiau, kol dar mergi
nos būna neužimtos. Bet kar
tais ištinka ir kliūčių, nes jei
gu vaikinas netinka, tai ir už
rašo negauna. Vaikinai su ne
tinkama mergina taip pat ven
gia užsirašyti. Kai viskas jau 
būna iš kalno sutvarkyta — 
ateina ta valanda ir prasideda 
šokiai, — tada jiems neberei
kia “gaišti”, tik seka iš eilės 
vardus sąraše ir pila be susto
jimo, kad net “ugnies” duoda. 
’ Pasibaigus šokiams, vaikinas 
palydi merginą iki namų, čia 
pat vietoje atsisveikina ir grįž
ta į savo namus.

Po kiek laiko įvyksta vestu
vės. Visos ceremonijos būna 
motinos namuose, čia linksmi
nasi, šoka, geria ir valgo. Po 
užbaigos vaikinas vedasi mer
giną į savo namus, bet dabar 
jau motina jiems nebekliudo.

Kaslink grožio, tai Kubos 
merginos išimtinai visos yra 
gražios ir švarios. Jų tarpe ne
mažai randasi ir gražuolių. Vi
sos kubankos turi juodus plau
kus ir juodas bei tamsias akis. 
Jos absoliučiai nieko nedirba, 
nes visus darbus, kokie tik 
yra, atlieka, vyrai. Jų visas 
darbas, — pasigėdyti, pasigra
žinti, sutaisyti dailiai “frizū
rą”, na, ir paskui supties supa
mose kedėse. Apie ką jos taip 
sėdėdamos be darbo daugiau
sia svajoja, tai Čia ne mano

Bridgeportas

dvi

Vėl apiplėšė J. Bud riko 
kraut uvę, t

dalykas. Tik žinau, kad joms 
yra labai sunku... Jeigu taip 
butų galima užlaikyti Lietuvos 
mergaites, padabinti tais šva
riais plonais drabužiais, kuriais 
rėdosi kubankos,' tai nei kalbos 
negalėtų būti kad lietuvaitės 
už jas butų gražesnės. Nors 
kubankos išimtinai yra doros 
ir gražios, bet tokio skaistaus 
grožio, kuris pasireiškia pas 
lietuvėites, jos neturi. Ir ne
veltui yra sakoma, kad lietu
vaitės skaisčios mergaitės ir už 
jas nebėra gražesniių.

Visos beveik kubankos yra 
kokietės ir mėgsta flirtus. Ypač 
toj srityj atsižymi mulatkos. 
šios rūšies mergytė, nors turi 
ne daugiau kaip 13 metų, bet 
gali pilnai konkuruoti su gra
žiausia europiete, žinoma, savo 
tamsiu, kaip naktis, kūno spal
va ji turės daugiau minusų, 
negu kita balta, bet už tai aky
se, dantyse, kūno sudėjime ir 
judėsiuose turės kur kas dau
giau pliusų. Nemažai juokingą, 
bet ir karštą scepą sudaro ji 
ir tada, kai pradeda rangytis 
gyvatės judėjimu, metyti akis. 
Tada, tikras esu, kad ir patį 
kunigą į piktą pagundą įves
tų!...

Turiu dar pridurti, kad kiek
viena kubanka iki apsivedimui 
privalo išlaikyti savo nekalty
bę. Jeigu po apsivedimui pasi
rodo nebe “panelė”, tai vaiki
nas momentaliai turi teisę gau
ti nuo jos perskiras. Toki mo
teris Kuboje jau niekuomet ne- 
beištekės. Kartu ir tos mergi
nos, 
tus 
jau 
nes
Joms kitokios 
kaip susirasti vyrą ir gyventi 
susidėjus iki šiam nusibosta. 
Bet taip daryti labai pavojim 
ga, nes jeigu tėvai sužino, tai 
ir iš namų pavaro. Kartą “su- 
griešijus”, tėvai jos nelabai be- 
apkenčia. Ir visai nestebėtina, 
kad Kuboje yra galybės viešų 
namų, kur tos nelaimingos mer
gaitės .“uždarbiauja”. > 

f

J. Simonaitis.

kurios pergyvena 25 me- 
ir neapsiveda, — tokios 

nebeturi vilties apsivesti, 
jos skaitosi jau “senos”.

išeities nebėra,

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
15504 So. Washtenau> Avė. 

CHICAGO. ILL.

"Savas Pas Savą”
- — sako biznieriai -

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB » PIANO MOVING 

Local B Long Distancs Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų mnveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 
Tet Laiayette 1329

A ' 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Jirti keliais atvejais vagiliai 

yra padarę žalos p. Joseph 
Bndrikui, kuris laiko radio, 
pianų ir kitokių muzikalių in
strumentų ir namams rakandų 
krautuvę adresu 3417 South 
Halsted Street, o kitą adresu. 
3343 So. Halsted streect.

Naktį iš praėjusio penkta
dienio į šeštadienį vagiliai įsi- 
briovę krautuvei) adresu 3343 
Halsted Street. Jie išnešė 
radios.

Piktadariai išpiove duris 
dančias į Halsted gatvę ir 
budu įėjo vidun.

ve- 
tuo 

Re p.

Iš 18-tos kolonijos
Padarė holdapą bankui. Ban

ditai pasišlavė 16 tūkstan
čių dolerių

keturi

Bankui,
1929 So.

$16,319. 
kai ką.

5348 
kad 

i paklau- 
revolve-

Praėjusį 
vyrai padarė holdapą Halsted 
Exchange National 
kuris randasi - adresu 
Halsted Street.

Banditai pasišlavė 
Bet jie ir pražiūrėjo
Nes banke pasiliko daug di
desne suma pinigų, kurie buvo 
padėti kitoj vietoje.

.Tuo laiku, kada keturi ban
ditai užpuolė banką, viduje 
buvo dvylika asmenų — tar
nautojų ir kostumerių. Bandi
tai paliepė visiems sugulti ant 
grindžių. Banditų vadas pats 
paliepė p-lei Geraldinei Mil- 
sauskaitei, pasitraukti nuo te
lefono (ji gyvena 5348 So. 
Sawyer avė.). O kad p-lė 
Milsauskaite greičiau 
sytų, tai pagrūmojo 
riu. . ■ ■■ o. v

Po to, du banditai 
vieną pinigams išmokėti bude
lę, kurioj dirba Walter Walla- 
ce, 2237 So. Oakley avenue, ir 
iš jos pasiėmė šešiolika tūk
stančių su viršum.

Banko prezidentas, C. L. 
Jernberg, pareiškė, kad ban-

užėjo j

VARICOSE
GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS 

' IŠRADIMO
SIb paatebėtlnaB treatmontae yra tei

kiamas kai jus dirbate ar vaikštote. Jie 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
keliu treatmentų jus nebeturSslte SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO. SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varlcose Gysloti iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų. kad jus kada nors esate turėję varl- 
couo gyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo į stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo,'

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

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO, ILL.

Room 834. 8-tas Augštas
Kasdie 10—5:30, Pėtnyčiomis uždaryta

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

Pėtnyčiomis 2 P. M.—5 P. M. ,
Pastklausykit muši} kalbos apie Sveikatų' 
ifi WJKS stoties Pan. ir SeredoJA:15 P.M. 
Stotiės WEDC Utarn. ir Ketv. 6:40 A. M.
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drauda (Insurance) pilnai 
dengia išneštą sumą. O 
daligi bankas esąs stiprioj 
dėty, tai tas įvykis jam 
trupučio neužkenkęs.

Įdomu pastebėti, kad nesė- 
niai Chicagos policija suorga
nizavo vadinamą Scotland 
Ynrd skyrių, kurio užduotis 
yra stambesnius kriminalius 
nusikaltimus persekioti. T 
skyriaus buveine randasi tik 
kokio Uloko tolumoj nuo kal
bamo banko. Buveinė randa 
si adresu 2057 Canalport avė.

Tą pačią dieną, vakare, poli
cija areštavo tris vyrus ryšy su 
banko apiplėšimu. Areštuoti 
tapo tie vyrai, kad galėjus juos 
išklausinėti. Areštuotieji yra: 
James Roti, 31 ių„ 211 West 23 
strect; Louis De Lučco, 28 m., 
2626 Lowe dvenue; ir John Ri- 
nella, 29 m., 8137 Ingleside 
avė. Detektyvų skvadas suė
mė juos prie 31 gatves ir 
Wentworth avė. . Suimtieji 
manyta parodyti sekmadienį 
nukentėjusioms dėl holdapų.

Cicero
<

Susivienijimas Lietuvių A- 
menkoje 301 kuopa turės re
guliarų susirinkimą pirmadie
nį,, spalių mėn. 12 d. Pradžia 
7 valandą vakare. Vieta p. 
Lukštiųnės svetainėje prie 15 
gąlves ir 49 avenue.

Nariai, bukiite laiku, ypač 
tie, kurie turite užsimokėti 
mokesčius. Svarbu yra, kad 
netaptumėte suspenduoti. O 
ką suspendavimas reiškia, tai

Padaro 
Skalbimą 

F Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar j us galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

savo groserninką

bon-

Klauskite pas 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai ,

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTI3 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau« 
dėjimą, ir taip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde. O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio, Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. *
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 

10 centu eatra už persiuntimą.
Klauskite pas aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

h*

■ I?

[Acme-P. W A. Photo]

Lebanon, Ind. -į- Carrie B. 
Simmons, ' kuri kaltinama nu- 
nuodijimu savo dviejų dukterų.

J . . 1 ■ ... ‘ ■
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visi turite žinoti: susergate — 
pašalpos ir nėra.

O yra tokių, kurie save pa
miršta. To neturėtų būti!

Taipjau esate kviečiami atsi
lankyti į susirinkimą tie, kurie 
dar nepriklausote Susivieniji
mui, arba priklausote kitai 
kuopai esančiai toli nuo jūsų 
gyvenamos vietos. Daug pa
rankiau bus priklausant vieti
nei kuopai.

Jei kuris susirinkiman nega
lite ateiti, o turite kokį reika
lą su S. L. A., tai galite gauti

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

$164.50 Trečia Klesa
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
> VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Del informacijų kreipkitės į lokalinius
musų agentus ** ’»* 1

H amburg-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Mob suteikiame dykai nariams ir juos išpildomo — Lysųs, Penkių Dienų Pranešimus. 
Trisdešimt dienų Pranešimus. Dykai patarymai . nariams, kurie ateina | musų ofisą, apie 
nesusipratimus su rendauninkais ir kaimynais. Narystė $1.00 su šiuo apgarsinimu.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue, arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOULEVARD 7878 CHICAGO Atdara Vakarais.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

) WISSIG, 
’ Pasauliniame Kare 

y Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą,; galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai.- OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos rytų iki 1
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 tyto iki 1 vai. 
4200 26 St.. kampas Keeler Avė.. / Tel Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

1514-16 Roosevelt Rd>' 
; arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

. .. ... -t ■..............-.........
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visus nurodymus pas K. P. 
Deveikį, 1518 So. 48 Cout, Ci
cero, iii.

Uždarė dar du 
bankus

Tapo uždaryti dar du ban
kai Vienas jų buvo South West 
Trust and *Savings Bank adr'e I 
su 3500 Archer avenue. O ki
tas, 'tai West Side Atlas Natio
nal Bank, 1601 \Vest RooseVelt 
road.

Tarpe šių dviejų bankų vedė-Į 
jų buvo tie patys žmonės. Ban
kai tano uždaryti pačių direk
torių prašymu.

South West Trust and S>av- 
ings Bank buvo kapitalizuotas 
$400,000, turėjo perviršio $100,-1 
000, o jo depozitų kiekis siekė] 
$2,500,000.

West Side Alias Natinal 
Bank buvo kapitalizuotas $200,- 
000, jo perviršis siekė $50,000. 
o depozitų suma siekė $1,500,- 
000.

Abiejų bankų prezidentas .bu
vo Thomas J. Uealey. Gi Ed- 
ward B’ Litaingcr buvo vice
prezidentas, bankų direktorius 
ir vienas stambiausių šėrinin- 
kų. Litsinger yra tas pats as
muo, kuris tarnauja kaip naYys 
tarybos taksams peržiūrėti 
(board of review).

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra Jūsų apielinkės Ligonine, knr nerei
kia mokčti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dienų už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6000

«—fr;. -i
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Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą susirgimą.

Sustabdykite jį urnai su
> linimentu

PAIN-EXPELLER- ♦

Don’t
s.( , t ' ** ’ • • • >

neglect
Colds

Aalčiai krūtinėje ar gerklėje gali 
paeidami rimtus. Palengvinki t 
juos j 5 minuteH «n ‘•Mimtertde”.

• “eouttter-irritant” ! Uždedamai 
kar(a | valanda, ji” turi nuteikti 
pageiba. M Ulonų vartojama* per ' 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

MteOlE

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- 

(r t,, leidžia, buvo . . priežastis.
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmacal Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

DOUBLE
ACTING

i

5 ^'FOROVER ; :
? 40 YEARS
' 25 ounces for25$
MĮLLIONS OF POUNDS USED 

, BYOUR GOVERNMENT

GARSENKITĖS 
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Plieno korporacijoms paskelbus darbininkų algų 
numušimą, W naivus žmonės manė, kad dabar 
pramonė įiųs taip pat maąipti įr kąįpąs savo produk
tams, idant prasidėtų didesnis pirkimas ir atsįgąųtų 
krą^te biznis. Be| ątąmbusis kapitąląs vįsąi įr negąlvę- 
ją apie tokį dalyką.

Štai ką rašo plieno trustų organas “The Iron 
“Plieno g^ipį^tojąi ųemato nieko išmintingo tame pą- 
tanpie, kąd eufaupymais> kurrie yra padaryti, nukapo- 
įjapt dąrhįpįnkų algąs, turėtų naudotis pivkikair” Ame
rikos finansų centro organas, “Thę Wall Street 
Journal”, tajp pat pranešu, kad “pramonės vadąi” lai
kosi tos nuomonės, jogei plieno kainos turi pasilikti 
tos pačios.

Bef jeigu plieno Jabrįkų darbininkų ąlgQs yra ma
gesnės, tai plienas dabar galima pagaminti pigiau, ne
gu prieš tąi, kąi* ąįgos buvo nukapotos. Kodėl tuomet 
neipa žeipyn kainus? Jos iibina dėlto, kad kapitalistai, 
kurią valdo tuos fabrikus, n ori *im H'didesnius dividen
dus.

Kapodami algas, jie teisinai, kad jiems ^’upį pąša- 
linti depresiją ir duoti uždarbį didesniam skaičiui cįąr- 
bininkų. Pasirodo, tai buvo melas. Jie vadovavosi ne 
krašto^ gerove, o tik savo kiąęnįų interesais.
[ i - r"- ; 1 ■' --■I“ ’ 7

IMPERIALIZMAI AZIJOJE

Japonai dar vis tebešauto kiniečius Mandžurjjoje, 
nepaisydami, kad jais piktinasi visas pasaulis. Jie sa
kosi giną savo reikalus. Kokius reikalus?. Pietinėje 
Mandžurijoje Japonijai priklauso geležinkelis, kt^i Ja
ponijos kareiviai saugoja. Tarp tų kareivių ir ginkluo
tų kiniečių prieš kiek Jfiiko įvyko susirėmimas. Tuomet 
Japonija pasiuntė daugiau armijos Mandžurijon atker
šyti kiniečiams ir “padaryti tvarką”. Dabar Japonijos 
Valdžia sako, kad ji nieko blogo Mandžurijoje nedąjan- 
ti, tik ginanti savo teises, kurios jai buvo pripąžįptos 
taįkos sutartyje po rusų-japonų karo.

Vargiai kas šitokiais Japonijos pasiteisinimais ti
kį, nes vįsieųis yra aįlku> kad ji kiniečius puola, o ųę 
ginasi. Viep tik apsigynimo tikslui nebūtų reikalo bom- 

visą eilę miestų Mandžurijoje. Atro-
ginasi, yieų tik ąp 
barduoti ir užimti 
clo, kad tuos miestus japonai visai neketina iš savo 
rankų paleiski. Ir ką gali jiems kas padaryti? Kiniją 
yra persilpna su japoųąis kariauti. Negut įsikištų kuri 
galinga valstybė, kuri turi ne mažiau kareivių, anuotų, 
laivų ir pinigų, kaip Japonija.

Artimiausia didelė valstybė, kuriąi rupi, kad japo
nai perdaug neisigąlėtų Mandžurijpję, yra Rusija. So
vietų valdžia jau kelia triukšmą spaudoje ir dįpjomąti- 
pėms notoms.. Buvo pranešimų, kad ji ir savo armiją 
mobilizuoja prie Mandžurįjos ąięuos. Bet Rusijos 
tolimuose Rytuose irgi nėra labai panaši į taikos an
gelo. Vos dvejetas metų praėjo nuo to laiko, kai rusai 
tokiu pat budu bombardavo kiniečius ir užiminėjo jų 
miestus šiaurinėje Mandžurijoje, kaip dabar kad japo
nai daro pietinėje Mandžurijoje.

Sovietų valdžia m. turėjo vįsąi panąšų įęop-. 
fliktą su kiniečiais dęl Bytų-įęinų geįęžinkelįo, kuris 
priklauso Rusijai (jisai buvo pasta^ytps dąy mų-p'va
džios pinigais). Maskva tuomet lygiai taip, kaip dabar 
[Tokio, sąkė, kad nė užpuo|jmo tikslais ji pasiutę ssį-vo 
armiją Mandžurijon, bęį $k “gindama sąvp ręi^ą”.

Jeigu sovietų valdžiai tjkrai butų brangus |įę 4ąr- 
binią^išM principai, 
buių paaįųto 
bųtų iš partraukusi. I
caro paĮiktos nuosavybės, svetimoje 
kiekviena kartą, kaį t|k jįęms pasir 
yojuje.

Taip pat elgiasi ir- japonai Iiwriajjzįnas, nežiū
rint kokios jisai “spalvos”, yra visur vienodas.

p ji dėkoja, jtt ?w M

%

‘NflUppnoa' pigina, k<dy jie puolyje pocia- Ustų žglį, ka<į dar-nustatytų savo al- W Oąrbo valapęĮaą, įfeky- 
rus Sovietu Sųjųnaų?’’ Tąi yru paikas klausimas. Ą1?«S if ffarbo valandas darbininkai niekur nenųstątjngjg ir 

nępna|atju^.Jau ir nedidelėje vartojimo kooperacijoje (kunkprptyyėjo krautuvėje) yra skirtumas tarpe WnWp'pkrautuvėje dirba vienas arba keli žmonės, o jos savininkų gali būti šimtai arba tyžtančiai. Tie savininkai išrenka įš savo tąrpo direkciją arba ta- rybų. ši pasamdo krautuvė vedėju if pagįirįą jąpfi plįą. p jau vedėjas samdo darfyinin- fcus, ęŲsįtąrdamąs (savo valįa arbą suįig tarybos instrukcijomis) sy įąią apie algą, darty) valandas ir t. t.Argi VLaięvęs” • bimbininkąs rpąnoį kad gaji būt jn-iešingąi, t. y, kad tik krautuvės darbininkui turėtų spręsti apie sayo ąlga§ ir daybp sąlygąs, o kooperacijos nariai arba jų išrinkta taryba ir jos paskirtasis krautuvės vedėjas turėtų būt visai be balso tame klausime?Matote, kad tas bolševikiš- kas rašytojas neturi mažiausios nuovokos apie tai, ką jisai kalba.Ęęt jeigu jau iy koępęratyvaje įstaigoje, kuri aptarnauja tik sąvo narius, yra negalimas dalykas, kad vien tik joje dirbantieji darbininkai spręstų apie algas ir darbo valandas, tai juo labiau tatai butų negalima vįsame, krašto ūkyje, nuo kurio priklauso visuomenės gyvenimas. Kada bu§, jpęializmp tvarka ir visuomenės^’ rankose bus pramonę, susisiekįrpo priemonės ir žemė su jos turtais, tai tyręs būt sudaryti tam tikri organai įvairių jmonių vedimui, tyarkymui ir kontroliąyį- mui. Tuose organuose, be abejones, turės balsą jmonių dar- bipinkai. Bet ne jie vieni. Jyo- se, turės balsą ir visuomene, kaipo savininkas, ir gal bųt dar įyairios grupės, ^kurjų reį- kąjus specialiai pąliečia ta arba kita |monė.Vadinasi, “L.” bimbininko klapsimas apie “socialistų valdomą šal|”, kurioje darbininkai nustato algas ir darbo valandas, yra grynas jo ignorancl- jos produktas. Tokios šalies, kur algos ir darbo valandos bu-’ tų nustatomos pačių darbininkų, nėra ir negali būti. Tas bimbininkas, bęje, turėtų žinoti ir tai, kad socialistai dar, ant nelaimės, ne vienoje šalyje galios neturi ir neturėjo,. Pilnai valdyt tą arba kitą šąlį socialistai galės tiktai tuomet, kai jie gaus absoliučią daugumą parlamfente. Valdyt be daugumos pritarimo butų galimu tiktai priespaudos keliu; bęt tai reikštų despotizmą, o socią- listai despotizmo nenori.Darbininkų padėtis bolsevikijojePAIpbininko pasaįęyįnp’s, kad. spvjętų Rusijoje darbininkai “nustato” ąlgaą įr dąrbo va? landas, yra pappstąs komunistiškas mėlas, nes $tąlįno karalijoje yra visai atbulai. Algų ir darbą valandų klapsimus tenai --- ,y!- 1 “Nei plačioji yįsųomęnė, nei dar

'V fprieš komisarų patvarkymas yrą laikomas baisiu nusidėjimų, ųž kurį valdžia baudžia kalėju mu arba ištrėmimu | Turkestaną. Kitose šalyse darbihinkai organizuojasi į nepriklausomas nuo valdžios ir nuo darbdavių unijas, ir tos unijos daro sutartis su darbdaviais (“agry- mentus”) apie algas ir darbo Valanifąs. Tokiu budu darbininkai turi balsą darbo sąlygų nustatyme, juo stipriau jie susiorganizavę, tuo jų bąlsas daugiau reiškia.O Sovietų Sąjungoje jokių nepriklausomų darbininkų organizacijų nėra. Jos yra uždraustos. T°s “unijos” (arb|ą “profesinės sąjupgos), kurįąs turi Rusijoj darbininkai, yra unįjos tik iš vardo. Jų viršįnin’ kųs skirįų valdžįą. O kadangi sovietų valdžių yrą kartu ir bo- sąs fabrikuose, tai Rusijos day- bįnįpkų “unijas” fąktinai valdo darbdaviai. Todėl tos orga- nįzacijos yra panašios j “kom- paničnas unijas” (pačių darbdavių sutvertas ir jų kontro-
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4 ’ '^*,7 -7 V »' Pirmadienis, spalių 1kuojamas unijas). Ir jos yra dagi blogesnės už “kompanįČ- w wjH”i mi ,to»' lalKo savo sąujoje darbdaviai kartu su valdžią. . ,Carišjcpję karFstYertąvp “hrUv”-fabrikantai, suąitarę* su policija. Ypąfį^ai pasižyrpėjęs šį- tokiu ‘^veikimu darbininkų dię? voje” bųyo kifąsyk vienas policijos viršininkas vardu ZubA- tov. šių dienų Rusijos darbininkų “pro.fsojuzai” yra tas pats, ką ir žįųbAtovo “unijos^; jų tikslas yra ne ginti darbininkų reikalus, bet rūpintis, kad darbininkai butų paklusnus bosams* ir valdžiąi!Aiškus dalykas,* kad tokiose sąlygose Rusijos darbininką! Šiandie turi mažiaus galios apsaugoti savo interesus, negu kurios kitos šalies darbininkai, išimant gal Italiją ir Turkiją.Prie to privedė diktatūra yajątybįpis kąpi^Uz’Pas, ku- riųos bolševikąi įstpigė Rusijoje*

'.X'! .... .■higieną ir suprasti, kad daugely] atsitikimų nuo psichinių pakrikimų galima taip jau lengvai apsisaugoti, kaip ir nuo limpanų ligų. —K. A.
’*!>« - ’ I* , X»-

kalbą, 
gyvu

pašte-

i Apie Įvairius Dalykus ;!

Proto higiena
Medikalis centras. — Gyveni

mas darosi labiau kompli
kuotas. — Amerikoj randasi 300,000 proto ligonių. — 
Ciifford W. Beers. — Proįo 
higienos judėjimas. — Pro
to ligų klinikos.Prieš kielę laiko New Yor-( kc įsikūrė taip vadinamas mę- dikalis centrąs, kurio vyriausias tikslas bus studijuoti p^o- lo ligas. Apie tą centrą susibūrė ne tik žymiausi šios galiąs prichiatrai ir neurojogai bet tapo pakviesti garsus mokslininkai ir iš užsienio, Dr. Frederick Tilney, vienas to ęen|ro steigėjų,’Uako, jog ne tik mokslininkas, bet ir kiekvienas paprastas žmogus privalo daugiau žipoti apie sipe- genis ir kaip jas apsaugoti uuq pakrikimo.Diena iš dienus žmonių gyvenimas darosi ‘iąbiau kohipji- kuotas ir labiau įtemptus. Priešistorinio žmogaus gyvenimas buvo labai paprastas, primityviškas. Su jokiomis painiomis problemomįs jam nereikėjo susidurti.Visąį kitoks reikalas yra dabar. žmonės sukūrė mašinų amžių. Atsirado milžiniški miestai, išleista tuksiančiai į- vaįrių patvarkymų, kuriais bandoma kontroliuoti žmonių gyvenimas. Tuo pačių iaįku gimė eibės ųaujij pęoblemų» kurios reikalinga iššpręst|. Juo tolyn, tnn ^yvetiimo areną darosi labiau komplikuptą įi* žmogui sunkiau bėra prie ąpy- itf3® Pataikyti-Koks gi to rezultatas?Bezullatąs ganą liūdnas, Vis iidęsnis Ir; didesnis skaičius, taip sakant, suklmn- pa gyvęnimo kelyj, nębepąįę^- dami grumtis su komplikuotomis aplinkybėms. Protų jį* gomis sergančių skaičius n|iq- jat dMčja- Sąkmną* feąJ Nęw Turke kas dvidešimtas žmogus anksčiau ar vėliau patenka į psichiatrinę ligoninę. A- merilcoj viso priskaitoma apįę 300,QQQ proto, ligomis, sergančių žpmąių. kas metai prie to skaičiaus ' prisideda dar 10,0Q0 naujų. ‘;Įsthįgojnš, kur laikoma proto ligoįmis* sergantys žujones, kas metą America išleidžia apie $80,000,0()Q. Tai baįsiai sųnhi našta vįsųp|ueneį, O tuo tarpu ligų specialistai

ftlih! į^^4Uiių, !toj Jąh- lyi l’Mty daromos pastangos.Rejįįią ljęsą /pąšąkyli,. jog jf)U ir <taUar daug kas padary- > Co^necti-
eut Vilijoj pęąąjdėjo protų

Šąkyj atsistojo xdifford W. Beers, klasiškos ąutpbįografi- jos “A Mind That fopnd It- yelf’’ autorius. Tas judėjimas nuolat augo ir pasidarė tąrp- tautinis. Pernai gegužės mp- nesį Washingtone įyykų pirmas tarptautinas proto higienos kongresas.Tūkstančiai žmonių yra skaitę Beers autobiografiją, kurios jau išparduota net pcp- kioĮįka laidų. Beers vajzdžipi aprašo, kaip šių šįmtmečįo pradžioj buVp apsieinama beprotnamiuose su pacijeptais. Jis rašo apie tai, ką pa|s savo akipiis matė ir ant savo kailio patyrė, nes ir jam kėlėją ipętų teko praleisti beprotua- miųosc. ' .Tais * laikais beprotnąmįų tąrnąutojąms mokędąvo įabąi žęinas algas. Todėl Įępmpetep- tiškų tarpputpjų buvo sunku gauti, paprakai jie pasižypiė- davp didclju žiaurumu ir su beprotnamių įnamiais (|ąįp buvo Bdcijęntai)apsjeįdav9 aršiau, negu ^u kokiais gyvuliais. Net daugelis daktarų, kuriems buvo pavesta priturėti pacijentųi, pasižymėdavo ne tik igporantišku- mu, f het. ir brutalįškumu. Beers dar budamąs beprotnamy j, pąsiyyzo pašvęsti visą są- VO gyvenimą kovai su toipis

kaip šių šįmtinečjo

Laimei, jis sirgo tokia proto liga, kuri pąprąstąi yrą ęagy- dopią. ĮV03 ip. jjs vįsiškąi ph- svęiko. Byyo, jis tąda ąp mę|ų amžinus. Nęrs jis turėjo progos tapti pąsekmipgu bi«hie- rium, bet nuo tos karjeros ąt- sisakė. piripiuusiąi jis parą£e savo nuloMoarafys. kurį sų- kėlė |įkrų furorą. Garsąsis psichologas William J a męs priskaitė' tų autobiografiją prie, kiniškų VęiMu ir reV9“ menduvo skaityti ją kiękvie- nąm, kuris nori susipažinti ąu nenormalaus žmogaus psichologiją. "ĄUteUįogfąfįją, Ląipt jąu buvo minėta, turėjo labai didelio pasisekimo. Ji atidarė dau- getlųj ^mo,nių ;aWf Tokiu bu- du buvo prirengta dirva proto, higjenos judėjitnuį. Gegužės p d. 1908 m. Corinėčtįęut !yą|s- lijoj Beers pastąpgmvi^ suąi- kurė proto Higięnoš brąvgŲa. parbus buvo pradėtus ant pm- žps skalės, bet jąp už metų jai- ko judėjimus tiek sustjprėjo, k«d tapo įstatus nacionalįs komitetus*JJacj^ąHo Kmu||eto tikslaą ųpravfe§tj nms bebrotuapimpsę: U pąčiu ląiku kiek $|lip^ aųpažmdjUti visuomenę ąų proto higiena. Komiteto aek-
para^ iš

' Photo]Mile. Dandin, kuri laimėjo Belgijos gražuolių kontestą Antwėrpe.
į ' f ' .vmokslininkų ir šiaip visuomenes darbuotojų.Pirmieji metai buvę gąna sunkus, neš truko pinigų. O be pinigų sunku buvo pradėti darbas ant platesnės skalės. Palykų padėtis pagerėjo, tik 1911 m., kai Henry Pįiipps paaukavo $50;000. Tai buvd pavyzdys ir paraginimas kitiems. Komitetas pradėjo gauti daugiau aukų ir tokiu budu galę- jo labiau praplėsti savo darbą'Galima drąsiai sakyti, jog tik ačiū to komiteto pąsidar- bavlmųi tąpų tinkamiau su? tvarkyti bęprotnąmiai ir psichiatrinės ligoųinSš, Tos įstaigos žymiame faipsųyj tapo pa- liuosuotos nuo vįsokių politikierių įtakos. Jų prižiūrėjimas pavesta patyrusiems ir kom- petentiškiems psichiatrams. Tokiam brutališkumui, kokis buvo prieš tris dęšįmts metų, jau pėbėrą vietos. žinoma, proto ligonių įstaigose dar ir šiandien yrą daug nedateklių, kurie laipsniškai ‘ateityje bus pašalinti.1921 m. komitetas kartu su Commonwealth Fund pradėjo tyrinėti' jaunus nusikaltėlius. Pasirodė, jog daugelis vaikų turi vienokius ar kitokius nenormalumus ir reikalingi yra psįięhiąffO priežiūros. Padari- nyj tapo įkurtos vaikų klini- kpa, KVrįQ$ duodą tėvams rei- kąiįpgy p^vp^ymų bei patarimų.Įilinikos daiig prisideda prie pagydymo vaikų, kurie kitaip atsidurtu beprotnamiuose arba taptų kriminalistais. Komitetas yrą tos nuomonės, jog daugiąu nei pusė kriminalistų yra nenormajiški žmonės, ku- rįę nępajėgią prisitaikyti prie kta’lliliĖUMta yyvepimo sąlygų.Daę pęlalmį’ senai į beprp- čius bųyn žiūrimą^ kaipo į kokius hąįsiųs sųtvėripius. Senovėj net buvo manomą, kad jie yra velnių apsėsti. Dabar taip nėra. Kiekvienas apšviestas žmogus jau žino, jog. beprotybė yra niekas daugiau, kaip tik liga. Kai kurios proto |į- gęs yra pagydomos, o kai kįi- ridst ne. Vadinusi, taip pat, kaip ir fiziškos ligos.Jeigu įįmojpės nori būti sveiki*. tai jįe privalo gyventi liį- gieniškose sąlygose. Reiškįa, Užsilaikyti šyariai ir vengti yi- soito, kas; gali pakenkti svęi- kątaį. Jęjgu yra^proto ligos, (ai ■yra'Cir priežastys, s kurios prieProto < higįe-ąią ąįjgįįąąufioti nuo kai kurių jiąkrikimų. Ir reikiaBeers . gal cįyi- RM’iejo^rie to, jpfį 4mr pradeda dau.’giau d6pįe|io<- kreipti į proto• - *-.”v . .

Įilinikos (Įąųg prisideda prie* < ** * atsicjųrtų beprotnamiuose arbatas y^ą tos nuomonės,

[Skaitytojų Balsai
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Kurkime lietuvių 
kalbos draugijąPažvelgus j lietuvių kaip ji yra vartojama žodžiu ir spaudoj, tuojbima daug svetimų žodžių. O tuo tarpu tas svetimybes butų galima lengvai pavaduoti grynai lietuviškais žodžiais.{šiuo tarpu Amerikos lietuvių spaudoj daug kalbama 4pie tai, kad reikia vaikus lietuviškai mokyti, kad išvengti ištautėji- mo>.Tai labui geras dalykas. Bet to dar negana. Reikia sukurti Rietuvių Kalbos Draugiją, kurios tiksiąs turėtų būti rūpintis lietuviu kalbos grynumu. Įuietųva dabar yra nepriklausoma. Todėl ir užsieniuose gyvenantys lietuviai privalėtų ru- piųtls ?ąvo tautos likimu.Tad nelaukime,, kad kas ateitų ir U kitą naudingą darbą atliktų. Mes patys imkimės veikimo, šiandien mes turime nemažai žmonių, kurie pažįsta lietuvių kalbą. Jie turėtų susivieąyti į draugiją ir stengtis palaikyti išeivijoj gryną lietuvių kalbą. —Draugas.

No. 17 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaus
ite Nąujienosę.

ATSJQ “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”* 
Kainą 45 centai.

Ręikąlaukite “NAU
JIENAS” ant bile kum
po, kur parduodami lai- 
kraščiaL Pardavėjas lai
kraščių -bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jpsu pato
gumo (Jeleį.

ĮflAUOJIMA!
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinaąio turto ąr dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

8. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskytfmm globėjo, tur
tui.

Norėdami padaryti jga 
liojima kreipkitės į “Nau 
jiesnas’J asmeniškai ar laiš
ku. •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Clųcago. ffl.

AMERIKOS

Umiua ir labai pagel
ti nga knygdr tiems, ku
rie Aion tapti Uos Šalies 
pilię{iais. Pamokinimai 
apie 5ioi, Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
ktam U Y»ską kas reika- 
liųga prie ėmimo egza- 
meno Rasite Šioj knygelėj 

. lietuvių it anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

huo kai kurių

NAUJIENOS
11739 Sol Halsted St.-

CHICAGO, ILL.
siVki« «>»

-___d
ftc
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Suėmė Caponės/ sargų

Lietuvės Akušėrės

Akių Gydytojai

5,000 aukoms rinkti

S. D. LACHAVICHInter-

Phone Armitage 2822

CHICAGO, ILL Advokatai

įčirškintų

Lietuviai Gydytojai

K It A IT

Velveeta

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

zmo- 
o toks 
mokėti 
Capopč

Žinoma, kai kurie bankai iš
mokės magesnes sumas, bet bus 
ir tokių, kurių depozitoriai gaus 
didesni nuošimtį, nei 66.

AKIMS
Nno *S. 
__na, 

nCra aug
rfimai nutaiso

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Musų patarnavimas Jai* 
dorovėse it kokiame rei 
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangus to* 
dėl, kad neturime U 
laidų užlaikymui sky

JOSEPH J. GRISH 
lietuviu Advokatas

4631 a* Ashland

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cketo 3724

nųliudirųę ,tė- 
(po tėvais 

seserį 
Kazimierą

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

■ i»man

McCormick gavo 
rybas

AreštavoWillow Springs 
policininkus

Caponės gyvenimo 
išlaidos

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

i1
4 v . b

DR, A. J. KARALIŲ
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tek Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienai ir 
nuo 6 iki 9-'valandos vakare

CHICAGOS 
ŽINIOS

Digestible 
as mi Ik 
itself!

Valstijos auditoris Oscar 
Nelsun phreiškč, kad galima 
manyti, jogėj, bendrai imant, 
užsidariusių bankų depozitoriai 
atgaus apie 66 dolerių iš kiek
vieno šimto. Kitaip sakant, 
nuostoliai busią mažesni, kaip 
40 dolerių šimtui dolerių depo-

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefono Canal 2553 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Sereddj it Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikytu tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų vąlgių I Mčsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — tenguaį 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandiė 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose. ”

Pradedant ateinančių ketvir
tadieniu armija,1 susidedanti iš 
5,000 asmenų, pradės rinkti pri
žadus aukų, idant sukelti 
$8,800,000 fondą Chicagos be
darbiams šelpti ateinančią žie-

Caponės bylos pertraukoje, 
šeštadienj, tapo areštuotas Phi- 
ilip D’Andrea. D’Andrea suim
tas todėl, kad pas jį užtikta 
revolveris. Dabar jisai yra kal
tinamas teismo paniekinimu. 
D’Andrea buvo asmeninis Ca
ponės sargas teismo laiku. 
Nors jis sakėsi, kad tur|s tei
sę nešioti revolverį kaip šerifo 
padėjėjas, vienok pasirodė, kad 
privilegija jam buvo duota pir
mesnės miesto administracijos. 
Gi naujoji administracija jos 
neatnaujino, ir tokiu budu tei
sę nešioti revolverį D’Andrea 
yra praradęs.

nininkės. Skirybos suteikta' 
McCormickui j 20 minučių. •

Bet nužiūrima,; kad jos kaš
tavusios jam $6,000,000. Kitaip 
sakant, kad Ganna Walska ap-' 
laikiusi apie $6,000,000 už su
tikimą skirtis. Be to, apskai
čiuojama, kad ji gavusi dova
nų apie $5,000,000 pirm devy
nių metų, kai ji ištekėjo už 
McCormicko. '

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ skutimos 

namie

Valdžios agentai kaltina Ca- 
ponę nemokėjusį taksų. Teismo 
posėtfy, šeštadienį, valdžia tu
rėjo. liudininkų, kad Caponės 
išlaidos bdčernėj siekusios 
86,500 metams . Caponės bila 
kepykloj buvusi • $351. Jo tele
fonų išlaidos — $3,000 me
tams. Be to, valdžia įteikė 
teismui rodymų, kad Caponė 
siuntinėjęs telegrafo pagelba 
dešimtis tūkstančių dolerių.

šių visų liudymų patiekimu 
teismui kaltintojai, matyti, no-

YOUR
Nlght and Mot 
tbemCfoaihCta

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 678

Seštadiienį tapo areštuotas 
\Villow Springs policijos viriši- 
ninkas Otto Miller ir policinin
kas Martin Wagoner1 Juodu 
yra kaltinami tuo, kad sumušę 
keturius važiavusius automobi
liu asmenis. Skundą prieš poli
cininkus padarė Otto Rein- 
muth, 10514 So.' Maplewood 
avenue, ir trys jo draugai*

Keturi automobilistai turėję 
nelaimę kelyj teritorijoj, kurią 
prižiūri minėti , policininkai. 
Tie policininkai atvykę ir mė
ginę pašaukti troką jų auto
mobiliui nutempti. Reimuth už
protestavęs. \Pasekoj jį ir jo 
draugus policininkai skaudžiai 
sumušę. Taip kaltina Rein- 
muth.

2418 W. Madison St. Tel. West 1864
— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vikiro kasdie

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
T.l. Bonlmtd 75«» 

Ofiso vąlandoe 10 
Rcsidenct Phone

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
ValandoS'flUo 10—4, nuo 6 iki 

Nedčliomis nuo 10 iki 12.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiausla.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., CHc»go
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

[Acme*P. B A. Photo]

408 mylias per valandą 
Pulk. Stainforth, Anglija, kurs 
pasiekė naujo pasaulinio grei
tumo rekordą, pralėkdamas or
laiviu 408 mylias per valandą.

ri parodyti Caponę kaip asme 
nį, gyvenanti turtingo 
gaus gyvenimu. Na, 
žmogus visgi turėjęs 
taksas. Tuo gi tarpu 
nemokėjęs.

Harold P. McCormick 
national Harvester kompanijos 
galva, gavo šeštadienį teisme 
ski rybas nuo Gannos Walskos, 
lenkės gražuolės ir operos dai-

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T? T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite ilva? 
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ro*. Raminantis plėves

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY 

B MID^TIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Telefonas Yards 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po M
7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 13

Rez. Telepbone Plaza 3200

dr; vaitush, opt. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo i! Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandoj 
nuo 10 iki 8 v. Nedčliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos bt 

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

Phone Boulevard 7589

ELZBIETA JASAITIENĖ 
(po tevis Žitaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 10 dieną, 5:00 valandą rv- 
te 1931 
amžiaus, 
Švėkšnos 
me. 
tus. 
vyrą

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatbotn St„ Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandds: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL IdekvtMą 

vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nno 9 iki 12 tyto

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

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

AS priskirsiu justi akimi 
nežiūrint kaip butų kom 

. Pilkuotas darbas. Mano šie
toma yra pasekmfl 20 me 
tll studijų ir tyrimo. Tikta 
tiksliausi instrumentai yr 

vartojami. Mano akiniai rasrąžlna. rerfljimi 
ir pafiallna (tempimą.

SEECIALBiRD(mBNjVAlKV 
Akinių ir Egiamlnacljos Kaina Nu 

Žvairos akys atitaisomos, žema kali 
operacijos, lengvi ifimokSjimai, Simo.
' Stiklai dųpiikuojaml ir 

tą pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Ai 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai.

4 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
dama* dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tub£ Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 eentai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
JLambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

ONOS JUREVIČIŪTĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 13tą 
dieną spalio mėn. 1928 m., su
laukus 22 metų amžiaus, gimus 
Chicago, III.

Palikę , didelį, 
vėlius, motiną 
Šidlauskaitė) t|ėvą Lauryną 
Joaną, du broliu —- 
ir Jurgį ir gimines.

Mes Tave Musų brangioji 
dukrele ir seselė niekuomet neuž
miršime, ir tai liūdnai atminčiai 
musų brangios dukrelės ir seselės, 
bus laikomos Šv. Mišios Gimimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčioje, 
spalio 13, 1931 m., 6:45 vai. 
iš ryto Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir. pažystamus atsi
lankyti į pamaldas.

Nuliūdę liekame,
Jurevičių Šeimyna, 

6940 S. Artesian Avė.

Taipgi tą pačią dieną ir toj 
pačioj bažnyčioj 8ta vai. iš ryto 
bus laikomos šv. Mišios už a. a. 
Kazimiero Šidiauskio sielą, pami
nėti vieno mėnesio mirties sukak
tuvės.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Canat 2118 
Valandos: 6—-8 vakare

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

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

Phone l^aystta 0098 .
Naktinis tettfonas Grovehill 1595

m., sulaukus 38 metų 
gimus Tauragės apskr., 
parapijos, Girlaukio. kai- 

Amerikoj išgyveno 21 me- 
Paliko dideliame nubudime 

Antaną. dukterį Valeriją 
metų amžiaus, motiną Domi- 
brolį Adomą. 2 ciocčs —• 

Venckienė ir Michalienę, 3 dėdes— 
Sylvestrą Vogelę, Kazimierą ir Jo
ną Kaktą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2444 
W. 4 6th PI.

Laidotuvės įvyks / utarninke 
spalio 13 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Švento Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Jasaitienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
pataranvimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Motina, 
Brolis, Ciocės, Dėdės' 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

T«l. .Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTJ

Telefoną* Varde 1138

Stanley P. Mažeiką 
Graborius ir 

Balzamuoto jas *'
S', -d--

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turfa automobiline visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3819 Auburn Avenue

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVISr 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidųtuvėse patarnaū- 
ju geriau ir pigiau, 
ncgn kiti todėl; kad 
priklausau prie . grą- 

1 bų išdirbystėe.
OFISAS:

668 W.. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 r 

IgRlphr SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
<TeL Victory 4088

Phone Boulevard 7043

C. Z. VEZELIS 
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Salia Strett 

Room 1934 TeL Randolph 0333 
Valandos nno 9 ryto iki 5 vat vak. 
3241 S. Balstad St. Td. VUtory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., Ketv. ir Snbatoe vak. 
Vasalle—Pan.» Ser. it Pėtnyčioa vak. 
ti-    irninr1—T"   ■.(.

John Kuchinskas

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir ‘NAKTl 
Mes visuomet teikiame Širdingų, smąpati^g^ ir ramų 
patarnavimų, kuomet jią yra labiausiai reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & 00.
JUSV GRABORIAI < 

' :Dwyai» Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue
, Viii r.Wowi! YARDS 1741 it 1741 ,

)R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Aoa.t 2 lobo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

šuo 10 iki 12 vaL ryte, nno 2 Ud 4 
ir nno 7 iki 8:30 
nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

Įvairus Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas 
Dentistas 

1446 So. 49th Ct 
Valandos: 9—12 A. M., 2—6 k

7—9 P. M. 
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

. .................... . ii. . ...............n. ............................. . ii.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T.l. Roo.mll 7532

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Minto Ofisas 77 W. Wathingtoe» St.
Room 1502 TeL Central 2971

► Valandos: 9 ryto iki 4 pn pietų
■ >i m iiia h*asimnaMfawn>

Vakarais: Utarn., Ketv., lt Subatoa 
— 6 iki 9 vaL

4145 Archer Ap*. T*L Lafaifetta 7357

Namų Tel. Hydt Fark 5395 :
-..............................A, wwti»iii imsi.iitH>.įi..wni,'.M

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinnai Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams Su Anom 2|17

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

Tel. KenwpOd 5107' 
VALANDOS:

nuo iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakąre 

apart Ivsntadisnio ir ketvirtadienio 
' ,lt, lį.l   —... I » I 1,0, u. , I

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th U Habted Sts) 
Ofįso valandos: »«<* L-3» 6:30-8:30

Ncdėldicnląk pagal sutartį

Ofiso k Rtn. TtL Boulevard 5914

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TeL Drezel 9191

M A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisass 311)2 So. Balstad St., Cbicaga
arti 31st Straet

Valandos: 1—3 po pietų,' 7—8 vak. 
Nedėliotai* k Iventad. 10—12 dką%

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA 
optometrist

Praktikuoja virš 20
' 4649 Ashland A

kampas 47th St.
^08^ Tel. Boulevard 64J

.. Graboriai ——-vi—
Phone Boulevard 4189

A. MASALSKIS

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
>“T IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pet 25 tsa* 
as kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
r akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* Tfe 
ų, moterų ir vaikų pagal naujinsiu* 
aetodui X-Ray k kitokius elektros 
>ri*taim»

Ofisas ir Laboratorijas 
025 W. ittb St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nno 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

lydė Park 6755 ar Randolph 6800

PROBAK

(PROBAK BLADf)

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos! Apsaugokite Savo it savo šeimyną. 
American Medical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos, sirguliavim 
it t. t. A

... . J . ... .

... -i . ..... L u* . i.,. .> .. . .................... blliuį....III IĮ

'1145 Afi/tMoJUe Avenue 
Valandos: 12 iki 2 k 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai __ Į
' PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja - 

ligonius .
nuo 10 ryto iki 2 po pietų k 

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

-3421 S04 Halsted St.
Pbone Boulevard 8483 _

---------o—-

Dm D TV! r7TI VTTTG!Dr. r. 1V1. ZiLVlllb 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

3243 So. Halsted Street - 
Ofiso Tel. Victory 7188

/ Rez. Tel. Hemlock 2615 
--------- 0---------

* .. .

--0— .. 
Phone Canal 6222 ».

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 P
Seredomis ir nedčliomis pagal sutartį. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Strrot 1

* Telefonas Repnblic 7868 
-------- rO---------

---------- o---------- /

Dr. P. P. ZALLYS :
DENTISTAS . J

30 E. lllthSt.
Kampas Wabash Avenue 

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

Dr. Suzana A. Slakis ’ 
• • • 1 5Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

i 4145 Archer Avė.
Vat 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 

1 (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.)
* Seredomis ir nedčliomis pagal susitarimą 1

Ofiso TeL Lafayette 7337
• Rez. TeL Hyde Park 3395

1 Telefonas Boulevard 1939

; DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J 4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki
4 k 6 iki 8 vak. Nedėliom- nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną k naktį Virginia 0036

Jtez. 6600 South Artesign Avenųa 1 
Pbone Prospere' 6659

• Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400--^. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

• Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

4645 So. Ashland Avė.
'* Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar*.
■' Nedėlioj pagal sutarti
i Tel. Boulevard 7820
a • Namai:

‘ 6641 So. Albany. Avė.
TeL Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W*st*rn Aotnue

* Tel. Lafayette 4146

u VALANDOS:
s nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS| 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 8 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151 .1
. DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) •
B GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 60tb Street 
, VALANDOS:

; 10 Iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
te Apart šventadienio k Ketvirtadienio



CLASSIFIEO ADS
PRANEŠIMAI

tiktai

Socialistų dėmesiui Mylėtojų

kad

būti

MADOS MADOS

Šiandie

Cicero

CLASSIFIEDADS

3178

Cicero

visiem
per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
kurio

1030 
1029 
1928 
1928 
1930

$776 
095 
545 
515 
745

XJ U 3
Ft »*

Kviečiami 
dėtis prie

Valdyba.

818 W. 18th St. 
Telefonas Caųal 0229

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago, III

> čia įdeda 15 centų ir prašau at«

siųsti man pavyzdį No

Mieros

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Barono restorane,
714 Roosevelt

pigus 
Tėvai, at- 
. Pratin-

35 B Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Penkių metų sukaktuvės nuo 
Eugene Debs mirties

Tai yra svarbu.
Kliubo rašt.

savaitėje. Pomirtinė $250 
Pašalpa ser-

Turiu kelias vietas, esu pavienis 
norėčiau apsivesti. 

Telefonas

MAUDYNES IR 
MASAŽAS

vardęir .adresą,' Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

REIKALINGAS siuvėjas prie naujo 
darbo. 3133 So. Halsted St., 3-čios lu-

$ Kiekvienas socialistas ir kiek
vienas simpatizatorius yra kvie
čiamas dalyvauti šiame mitinge. 
Už įžangų mokėti nereikės.

Be to, bus išpildytas muzi
kalia programas. -

Sekmadienį, spalii) mėn. 25 
d., 6:30 vai. vakare rengiama 
socialistų partijos vakarienė.

Vieta 
bankietų salėj 
road.

Kalbės Clarence Senior, so
cialistų partijos nacionalis sek
retorius, Adolph Germer, Rock- 
ford Labor News redaktorius; 
Walter Polakofsky, Wisconsin 
valstijos senatorius iš Milwau- 
kee; Vincenzo Vacirca ,autorius 
ir scenos veikalų rašytojas. Va- 
circa kalbės apie fašizmų ir jo 
pavojų pasaulio taikai .

Vakarienė asmeniui tik $1.

GERB. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytoj 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 
Nauji e n o s e. , * T » /

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

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

Draugijon priimami vyrai ir 
moterys. Chicagos ir apieilnkes 
lietuviai visi čia esate laukiamiTarp Chicagos 

Lietuvių

DUONKEPYKLA—bekernė, arti Cbi- 
cagos. Išdirbtas pristatymo į namus biznis. 
9.rautai. $12,000 casb paims jį Tai yra 
tikras pirkinys. Rašykite Box 1362, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Socialistų Partija Cook kaun- 
tėj turės masinį mitingų pen
kių metų sukaktuvėms nuo Eu
gene V. Debs minties paminėti. 
Mitingas bus laikomas spalių 
mėnesio 20 d. Labor Lyceum 
salėje, prie Kedzie ir Ogden 
avės. Pradžia 8 valanda vaka-

BARBER SHOP pardavimui ar priim 
siu partnerį. •

5848 So, Kedzie Avė.

Rengia jį didžiulis Pirmyn 
Choras ateinantį sekmadienį

Antradienio vakare; spalių 
m. 13, 7:30 valandų įvyks Lie
tuvių Liuosybės svetainėje Va
karinės žvaigždes Kliubo susi
rinkimas.

Nariai, dalyvaukite 
kime
Taipgi nepamirškite naujų na 
rių atsivesti. Kliube taip y jį 
rams, kaip moterims 
lygios teisės

Įstojimas

CKigągo, g
.......... . t". ■»" rr.1 ...'J w.'. 8i t ' j' “

Chicagos Lietuvių 
dėmei

Prisipil^ykite savo Anglių Aruodu Dabar
Pocahontas, Mine Run .................... $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocahontas, Lump or Egg .......... 10.25
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

svečiai —■ Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos 
kviečia Jumis pas save. Laukia.

-• ----- Pirmininkas.

Pilnas prietikių ir romansų 
veikalas

Kviečiam pasiskubinai, ba 
pareiškimai įstoti į šių organiza
cijų bus priimami tiktai iki an
tradienio, spalių-Oct. 13 d. Vė
liau įsirašymas į šių organiza
cijų bus daugiau apsunkintas 
ir daug brangesnis įstojimas. 
Nauji nariai, į Chicagos Lietu
vių Draugija Savitarpinės Pa
šalpos priimami yra nuo 1(K iki 
45 metų. Po vajui metų skai
čius įstojantiems naujiems na
riams bus daugiau aprubežiųo; 
tas. Kviečiam rašytis dabar.

Dalyvaujant 

JACK HOLT, RALPH GRAVES 
Fay Wray ir k.

Pirmas didelis šio 
sezono koncertas

‘ EKSPERTO 
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAR 

TARNAVIMAS
Visų rūšių ir didumų

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

. dieną. Visi nariai-ės 
nes turime svarbių reikalų.

Kurie esate už* 
užsimokėkite.

S. Narkis. sekretorius.

pareiškė, kad jeigu Lie- 
piliečiai taip pradėtų 
kaip mes, jie greitai at- 
savo tikslų.

Taipgi
Komedija, Žinios, Pašokėti* 

Margumynai.

Įstojimas Kliuban 
ypač jaunuomeųei. 
sivėskite savą vaikus 
kitę jaunuomenę dalyvauti sa
vųjų tarpe

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus 
lotna, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra .skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parnpinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greita* 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
'Tel, Lafayctte 0455

■y 'Į! ■ p --r—■> , . ................ ....

B niek bunlness Coupe____
Buick Maater Sėd n n ______
Buick 51. 5 panažierių ___
5 pa*. Buick Coupe .. ........ .
Chrysler 77 De Luxe Sodan

Klaupkite M. H0UDA 
FAGET BUICK CO. 

6455 8. Weirtern Avė.

Svarbiausias kalbėtojas bus 
Fred D. VVarren, per ilgus me
tus buvęs Eugene V. Dėbso 
draugas ir kartu redaktorius sa
vo laiku plačiai pasiskleidusio 
ir turėjusio, didelės įtakos laik
raščio Appeal to Reason.

Taipjau kalbės angliškai sve- 
timkalbių federacijos atstovai. 
Jų tarpe, lietuvių federacijos 
vardu kalbės Dr. A. Montvi

susinn-
atsilankykite {laiku

Educational
Mokyklos___

išrodys iš 
materijos.

38, 40, 42 ir 44 tolių per kratinę,

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedi 

lioj nuo 10 rvto iki 1 00 Dietų.

Partners Wanted 
> Pusininką Reikia ‘ .

PAIE§kAU moteries pusininkės prie 
biznio 
ir ; jeigu sutiktų 
A’. Danis, 4388 Archer Avė. 
Lafayette 1097.

Naujienų Spulkos 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* vieta pinigams 
dėti, nef mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus. 

Kreipkitės prie sekretoriaus ,
T, Rypkevičiaus 

1739 So. Halsted

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubas laikys susirinkimą utar- 
ninko vakare, spalio 13 d., 1931 m. 
apie 7:30 vakare, Chicagos Lietuvių

[Acme-P. B A. Photo]

Bringham City, Utah. — 
Lois Grant, kuri tapo • pripa 
žinta Rox Elder pavieto “pičių’ 
karalaite.

Teikia diplomuota slaugė 
ir jauna moteris pa- 

gelbininkė

Tel. Long Beach 0422 
4455 Broadway

Vilniaus paminėji 
mas •

The .Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus ir 
pančiakas. Taisoin senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galCtumčt 

sutaupyti nuo 75% iki-100%.

F. SELEMON A VIČIA
504 West 33r<l St.

Netoli Normai Avė. Tol. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

BERNARD PĖTKA’S
MENS FURNISHING 

Vėliausio styliaus kepurės 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $4.50 ir $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai 
Elektros ir Acetylene Veldinimo i 
pasidarant po $40 iki. $50 savaitėje, 
kitę čia ir mes išmokinsime jus 1 *- 
vaites. 7* _ 
kalbčtl anglilkai. 
tovus amatas Al 
jums Įsirauti į 
pabaigsite lavinin

Pranciimas Chicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims* Paduoti prašymą 
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 priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausiu lietuvių organizacijų Cbicagoje. 
Yra trys -pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 ‘ ‘ ‘ - ---------
— apmoka pati Draugija 
gantiems nariams išmokama bile kur gy 
venantiems Jungtinėse Valstijose. - De 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa 
žymėtų pirmininko adresu. 
Chicagos ir apielinkių lietuviai 
šios organizacijos.

Chicagos Liet. Dr-jos S. P*

Bridgeportas.
Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj. spalio 11 d., Ch. Liet. Audito
rijoj, 12 vai 
atsilankykite, 
Atsiveskite naujų narių 
silikę su mokestimis —

— Viena populiariškiausių šio sezono suknelių. Gražiai 
marąaus šilko, arba kitokios sunkesnes žiemai tinkamos

Lietuvių spulkos buveinės 
adresas yra toks: 4917 West 
14 Street, Cicero, III.

Jau iš seno kiekvieno ketvir
tadienio vakarų spulkos dar
buotojai susirenka priimti mo
kesnius iš dalininkų. O direk
torių reguliarus susirjrikimai ir 
tarimai ėsti vienų kartų per 
mėnesį, tai yra, antrų ketvir
tadienį kiekvierio męnesib.

Šitame susirinkimų yra da
romi visi -tarimai,/liečiantys 
spulkų ir jos dalininkus.

Praėjusį ketvirtadienį buvo 
susirinkimas, kuriame aptarta 
daug svarbių dalykų. Iš ra
portų paaiškėjo, kad yra ke
liolika dalininkų, kurie pasi
lieka sd mokesčiais. Tas daro 
daug nesmagumo tiems, kurie 
nori atsiimti pinigus ant pirmo 
pareikalavimo. Ir iš tų karš
tuolių vienas - kitas skleidžia 
nepamatuotas pliotkas. Svei
kai protaujantieji supranta, 
kad bet kuri finansinė įtsaiga 
pinigų supylusi kertėje nelaiko. 
Spulkų investavimai yra pir
muose morgičiuose, ir kiekvie
nas turi mokėti savo dąlį tam

SPECIALIA SPALIO SUTAUPIMAS 
Namų statymas, remodeliavimaa, garažai 

porčiai, visas taisymo ^dartma^: pigiai. 
2536 N^ Sacramento 
Dykai apskaičiavimas.

. Tef. Spauldlng 0189

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarai*. Del informacijų 
šauk arba rašyk*’ (

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 We*t Madieon Street

Dresių Dežaininimas 
Madų Daile 
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertu instrnk- 
cijaa šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, fcema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 

Ltreral apmokami. Rašykite dėl 
knygutes apie kursą, kuriuo 

^-jus Įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 
Mokykla Sp^,*,%>vX°’ 
Mokina kaip deaalnlntl ir pa
sidaryti naujanslas skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip Ir bfanlul. 

Rašykite dėl knygute*.
MABTER COLLEGE 

190 N. STATE RAN. 2718

programų užbaigė 
sezonų pasiro- 
ehoras.

krautuvėse, pas daktai 
muose;- nurodome k 
bosą prašyt darbo: išaiškiname taisyk- 

r skait- 
taip pat prirengiame prie pilie- 

daug kitų mokslo paslapčių

tikru laiku. O jei kas to ne^ri- 
laiko, tai turi mokėti pabau
dų. Tai vienok nesulaiko kai- 
kurių apsileidėlių, ir tokiems 
tenka pavartoti valdiškos prie
monės.

Taipjau buvo raportas iš 
spulkų lygos suvažiavimo. Vi
sų direktorių užgirtas sumany
mas vesti propagandų už 
spulkas per radio lietuvių kal
ba, nes dar yra daug musų 
tautiečių, kurie nieko nesu
pranta apie spulkų naudingu
mų. Tad musų spulka ragina 
visas kitas lietuvių spulkas il
gai nelaukiant jiradėti tartis 
apie radio valandų su lietuviš
komis įstaigomis. Lygos iš
rinkta komisija jau turi pla
nus. Jie yra padaryti pasita
rimuose. su Budriko ir Peoples 
Furniture kompanijomis.

To veikimo komisijos pirmi
ninkas yra adv. K. Gugis. Su 
juo gali susižinoti visi ir tuo
jau pradėti savo darbų.

Dabar yra svarbus: momen
tas darbo klesos*-žmonėms rū
pintis savais reikalais ir ge
rinti savo apielinkę, o ne bėgti 
į vidurmiestį, nes ten pagelbos 
negausime. , Korespondentas.

3178 
naujoviško; 
Sukirptos mieros^6, 18 metų, taipgi 36

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aišv ' v __ ’j,' 4 ' •

Miscellaneous
Įvairės ______

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys —- Subudavojanty*. Ra

minantys Masažai ir Maudynė*. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4378. K .

lonėkit būtinai ant šio susirinkimo atsi
lankyti, kadangi turime keletą svarbesnių 
reikalų kaslink kliubo labo aptarti. Taip
gi bus renkami darbininkai ateinančiam 
galiui. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos, direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
spalio 12 d., 1931 m., Auditorijos svet., 
3133 S. Halsted St., 8 vai. vakare. Visi 
direktoriai ir atstovai būtinai atsilan
kykite į šį susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Valdyba.

mokinti* 
r dirbti 

... Atei- 
____ ___ _______ _ w kelias ta- 

Mes nepaisome, kad Jus negalite 
Tai yra geriausias pas- 

merikoje. Mes pagelbčsime 
gerą darbą, kaip tik ju* 

Inimąsi.
CHICAGO WELDING 

514 N. La Šalie St.

Spalio 9 dieną, praėjus lygiai 
vienuo’ikai metų nuo dienos, 
kuomet lenkai biauriu, niekšiš
ku būdu užėmė musų sostinę 
Vilnių i& išlaikė jų belaisvio 
pančiuose per visus tuos me
tus, Lietuvių Auditorijoje įvy
ko “Naujienų” suruoštas masi
nis vakaras, išreiškimui pro
testo ir nesulaužomo lietuvių 
pasmerkimo tautai, kuri itikrai 
išdavikišku keliu eidama, at
ėmė iš musų brangiausią šalies 
dalį. Skaitlinga minia kimšte 
užkimšo kiekviena didžiulės au
ditorijos salės kampelį, galinga 
minia, kurios pakilęs ūpas, 
griežtas nusistatymas, sudarė 
atmosferą, kuri retai pasitaiko, 
nebent, kuomet lietuviui prime
nama, kad jam padaryta didelė 
skriauda ir jo kraujas pradeda 
virti. Visi tai patvirtino “Nau
jienų” redaktoriui P. Grigaičiui 
pasirodžius estradoje ir pradė
jus kalbėti apie pavergtų sos
tinę, jos reikšmę Lietuvai ir iš
davikišką darbą kai kurių Lie
tuvos aukštų valdininkų ir ka
riuomenės vadų, kurie varo pro
pagandą Lietuvos-Lenkijos uni
jai. Pasipiktinusi publika iš-4 
reiškė savo jausmus priėmusi 
protesto rezoliucijų, kurioje pa
sisakė prieš planus, vedančius 
prie unijos su imperialistine 
Lenkija, ragino • Lietuvos vi
suomenę pareikalauti valdžios 
pašalinti iš tarnybos ir patrauk
ti atsakomybėn visus tarnau
tojus, kurie Varo propagandą 
už uniją, ir pakartotinai 
reiškė savo įsitikinimų, 
Vilnius ir Vilniaus kraštas 
klauso Lietuvai ir turi jai 
grąžintas be jokių sąlygų.

Antrasis kalbėtojas, adv. Ka
zimieras Gugis. plačiais bruo
žais apkalbėjo amerįkiečių ro
lę, kurią jie suvaidino Lietuvos 
atsteigime ir Vilniaus vadavi
me ir 
tuvos 
dirbti, 
siektų

Po kalbų sekė įvairi ir įdomi 
programa, kurioje dalyvavo žy
miausios musų meno jėgos, 
pradedant dainininke p. Sala- 
veičikiute-Steponavičiene ir bai
giant “Pirmyn” choru. Muzika- 
lę programos dalį pradėjo gabi 
pianistė Aldona Briedžiutė, pa
skambinusi vikriais pirščiukais 
du koncertinius kurinius. Musų 
vokalčs jėgos turėjo tikrai ge
rą reprezentaciją: Stasys Rim
kus, p. Salaveičikiutė-Stepona- 
vičienė ir “Pirmyn” choro so
listas p Jakavičius.

S. Rimkus, vienas žvaigdžių 
musų dailūs firmamente, gražiai 
sudainavo keletą dainų, iš ku
rių “Vilniaus Kalneliai” bene 
daugiausiai įstrigo publikos 
širdin, nes po visų salę matėsi 
galvos linguojančios į tos pa
prastos, bet visų mylimos dai
nos ritmą.

Jau pilna žvaigždė visoj to 
žodžio prasmėje, p. Salaveiči- 
kiutė-Steponavičienė, pasirodė 
su naujausia kompozitoriaus 
Sarpaliaus daina “Klajone”, dar 
niekuomet Lietuvių scenoje ne
dainuota. Jos lankstus, švel
nus balsas tiesiog ; stebuklus 
darė su skambia dainos melo
dija. P. Jakavičius irgi paliko 
publikoje gerą Įspūdį padaina
vęs populiarę “Kur bakūžė sa
manota” ir arijų iš operos Faus
to “Aukso stabas.”

Grakšti šokėja Aldona Nar- 
vidaitė žymiai prisidėjo prie 
programos pamarginimo savo 
šokiais, kuriuose ji reprezenta
vo juodakės azijietės improvi
zacijas triukšmingoje rytinių 
kraštų mugėje, Volgos pakraš
čių kazokų ir kitus Šokius. Ga
biai šokėjai publika nesigailėjo 
aplodismentų.

Vakaro 
pirmų kartų šį 
dęs “Pirmyn”

Daug sykių*“Naujienose” bu
vo rašyta apie. Chicagos Lietu
vių Draugiją S. P. įrodant, kad 
šita organizacija yra viena iš 
pavyzdingiausių lietuviškų or
ganizacijų Chicagoj. Krfd šita 
savišalpos organižacija yra tur
tingiausia pinigais ir skaitlin
giausia nariais. Kad į šitą orga
nizacijų priklauso daug lietu
vių profesionalų, nemažas nuo
šimtis lietuvių jaunimo Ir t.t.

Buvo rašyta ir apie tai, kad 
dabar^šitoje organizacijoje eina 
vajus naujų narių gavimui; Nū
nai pranešam Chicagtis lietu
viams ir sykiu raginam, kurie 
dar nesate nariais šios organi
zacijos—tuoj paduoti pareiški
mų, kad norite likties nariais. 
Paduoti pareiškimų galima pas 
bile vieną šios organizacijos 
narį arba kreipkitės į “Aušros” 
Knygyną, 3653 So. Halsted St., 
—klauskite Mickevičiaus. Ofisas 
atidaras kasdien nuo 8 vai. ry
to iki 8 valandos vakaro. Ne- 
dėliomis nuo 1Q iki 12 vai. die
nos. čia galėsite paduoti pa
reiškimų tapti šios organizaci
jos nariais ir'gauti kitas infor
macijas reikale šios organizaci-

F U *■
Hel^Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA jauna mergina abel 

nam namų darbui ir prižiurki vaiką.
5423 Wasbington Blvd.

Autom
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYftČIŲ 

Dideli* paairinkimaa už kaina* nuo $50 ir 
augB. Lengvu*

B. & W. MOTOR SALES 
827 35th St. Tel. Yarde 6080

UŽ PUSĘ KAINOS* .
Parsiduoda 160x130 naujas mūrinis 

garadžius, geroj apielinkėj, didelis 
“sbow 'room", mainysiu ant 2 ar 4 

namo ar gero* farmos ar ko kito.
JUOZAS VILIMAS 

6504 So. 4Vashtenaw Avė. 
Teb Hemlock 2323

Atėjo ruduo... Vasarinės pra
mogos užsibaigė ir prasideda 
pramogos salėse. Prasideda 
ir kėneertai.

Pirmą šį sezonų didelį kon
certų rengia Chicagos Lietuvių 
Choras PirmynT, p. K. Stepona
vičiaus vedamas. Jo koncer
tas bus jau ateinantį sekma
dienį, spalio 18 d., Almiras 
Simons svetainėje 1640 N. Han
cock Avė., arti North Avė.

. Prie šio koncerto - choras 
rengiasi visu stropumu. Bus 
dar ir solistų, taipjau ,ir visas 
būrys svečių, kurių dar niekad 
Ghicakoje neteko girdėti ir 
vienatinė proga juos užgirsti 
bus šis koncertas. Bus taip
jau ir didelis simfonijos orkesr 
tras. Po koncerto gi bus šo
kiai. '

Verta visiems rengtis būti 
šiame koncerte. bk.

dpeciauata* gydyme chronlikų tr aaują li
gų. Jei kiti negale j o juinie iftgydyu, auutan 
kyklt pa* mane. Mano pilnas iiegzaminavi 
rna* atidengi jūsų tikrą ligą ir Jei a* apai- 
imalu jų* gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Juar 
tur ir kas Jums skauda, bet pats1 pasakyt 
po galutino ikcgsamlnavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po

priekyje stovi K. Steponavi
čius. Skaitlinga, graži jauni
mo grupė, jo batono vedama 
pradėjo su himnu ir harmonin
ga, lyg jų obalsį skelbiančia 
‘'Meno Daina”. Reikia pasaky
ti, kad choras yra tikrai toli 
pažengęs ir kreditas už tai ten
ka ne kam kitam, kaip vadui 
Steponavičiui.

Vakarui praėjus, nenoromis į 
galva ateina mintis, ar teks 
mums ir kitais motais turėti 
panašų mitingą, ar Vilnius ir 
tuomet bus dar belaisvėje? Sun
ku į tai atsakyti^ bet kodėl ne
būti optimistui ir atsistoju? 
prie darbo nenuleisti rankų iki 
musų jr Lietuvos visuomenės 
jėgos, sujungtos į vieną, savo 
tikslų ‘atsieks. Suprantama, 
musų užduotis skiriasi daug 
kuo nuo Lietuvoje gyvenančių 
tautiečių užduoties, bet mes kir

bai daug galime prie darbo pri
sidėti netiesioginiais keliais, 
kurie rimtai protaujančiam lie
tuviui yra aiškus.

Ir atsiminkime, kad mes be 
Vilniaus nenurimsime.—X.

Exchange—Mainai 1 ~
Mainysiu 2 flatų namą ant bun- 

:alow, grosernSs ar ką jus turite 
aukite Hemlock 5842. .

Business Service

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR 1

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’KENZIE LAKEVIEW 5029

Furniture & Fixtures
________ Rakandai-Įtaisai
TURIU paaukoti gražius 4 kamba

rių augštos raiies rakandus, kauras ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1 
Amerikos Lietuvių Mokykla yra. vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 

į, advokatą, teis- 
ip pas dirbtuvės

les mašinėle rašyt, stenografuot, 
liuoti.
tystės, ir 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla Atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni /

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St. 
GHKAGO. ILL.




