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Pasiūlę Vokietijai, 
Anglijai, Amerikai

Subendrint Pinigus
Francija pasiliktų 
besėdinti ant gel
tono metalo kalno

Artimi ir draugai 
atiduoda Edisonui 

paskutinę garbę
Bendrai pinigai žymiai padėtų 

nugalėti pasaulio depresiją
Fordas, Firestone, Hooveriene 
ir šeimyna lydi grabą j kapus

Bcrlrvas. spalio 21. “Kadangi 
Franci »a taip akiplėšiškai trau 
kia j Ve auksą norėdama per 
jį valei vt i pasaulį, butų gerai, 
kad Amerika tyčia atsisakytų 
nuo aukso standardo. Tuomet 
Amerika. Anglija ir Vokietija 
galėtų priimti naują bendrą pi
nigų sutemą, nepriklausomą 
nuo aukso padengimo, tada 
Francija pasiliktų sėdėti ant 
geltono metalo krūvos, kurs 
niekam kitam nebeliktų, kaip 
tik la’krodėlių retežiukąms ga
minti*.

Tai yra Vokietijos balsas >
Tas pareiškimas, padarytas 

vieno aukšto Vokietijos oficia 
lo, yra-vertas rimto” susidėmč- 
jimo. kadangi jis tikrai išreiš
kia opiniją daugumos galvojan
čių žmonių Vokietijoj.

Kai nesenai francuzai pradė
jo gabenti auksą iš Amerikos 
ir laiko Amerikos Frtmeijoą de 
rybų dėl aukso, vokiečiai, su 
didžiausiu susidėmėjimu sekė 
kiekvieną smulkmeną ir laukė, 
bene Amerika susipras pati pa
naikinti savo dolerio aukso 
standardą.
Anglija tos pačios nuomonės

Toje nuomonėje vokiečius 
pilniausiai palaiko Anglija. Ji 
mano, kad Francijai dabar su- 
sigabenus pasatflio auksą, net 
Amerikos visagalis doleris vargu 
bcatsihikys, ir turės pasiduoti 
Francijos valiai arba turės pa
sekti Anglijos svaro pavyzdžiu.

Bet visų svarbiausia tame 
sumanyme yra tai, kad toks pi
nigų subendrinimas nepapras
tai pagelbėtų pasaulio depresi
jai panaikinti.

West Orange, N. .L, spal. 21. 
Lydimas nuliudusios ir ašaro
jančios draugų, garbintojų ir 
artimų minios, Thomas Aiva 
Edisonas buvo palaidotas 2:30, 
Hosedale kapinėse, netoli nuo 
namų,, kuriuose be paliovos dirb
damas j’B tiek patobulino kiek
vieno musų gyvenimą.

IT. Fordas, Firestonas, du jo 
geriaus1’ draugai, prez. žmona 
Hooveriene. ir artimiausi šeimy
nos nariai daylvavo laidotuvė
se, bet 400 šimtų kitų Edisono
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Karvių melžimo kontesto “čempionės
i ' l • ‘. 4 ■ * ». 1' <’ ■ f J •

St. Louis, Mo. įvyko karvių melžimo kontestas, kuriame dalyvavo 17 garsiausių visoj šalyje 
karvamelžių “čempionių”. Pirmąjį melžimo prizą laimėjo kalifornietė, Mary Fontaną Caruthers, 

pirmoji, sėdinti iš kaires.

Poincare pradeda 
silpnėti

Bar ’e Duc Franci ja, spal. 21. 
Poincare, buvęs ministerių pir
mininkas, daktarų patariamas 
atsisako nuo Francijos advokatų 
Baro
care iSvyko į. provinciją pait 
sėti.

irmininko vietos. Poin-

Anglijoje bedarbė 
mažėja

Londonas. Anglija, spal. 21. 
Per visą spalio mėnesį bedarbių 
skaičius Anglijoje ^nuolat ma
žėja. Per paskutinę savaitę 24,- 
774 bedarbiai surado užsiėmi
mą. Dabar bedarbių viso liko 
2,766,746.

■ * ....... ...............

Lietuvos Naujienos
Džiuginančios naujienos Lietuvoje — 

provincija sėkmingai laužo retežius
Kongresas, Teatras, laikraščiai

spalio 10. Lietuvos 
ačiū nenuilstančių

Laidotuvių iškilnios buvo.la
bai nrastos. Pamaldas atlai
kius namuose, išradėjo kūnas 
buvo išvežtas į kapines ir ten 
palaidMas i- paskutinę ■ poilsio 
vieta. 

• c

Antradienį’ jo karstą, išsta
tytą' mažutėje laboratorijoje, 
kurioje Edisonas pradėjo savo 
tyrinėjimus, aplankė 25,000 
žmonių. Kiti tūkstančiai atsi
sveikino su išradėju pirmadienį.

Balkanų valstybės 
užmiršo skriaudas 
Turkijos padarytas

Musssolini ■ rengiasi 
vykti Berlynan

Siunčia užsienių ministerį 
dirvai paruošti

Padaužų respublika 
New Yorke isistei- 
v. ■ ’ * ■ • :-V

gė universitetą
Turkijoj susirinko laikyt 

konferencijos

Japonų kariuomenė 
žada apleisti 
Mandžuriją

Peipinas. Mandžuriją.
20. Mandžurijos gubernatorius 
Chang Hsueh-Liangas paskel
bė, kad anot Japonijos valdžios 
pranešimų, visa kariuomene bus 
iš Mandžurijos ištraukta, iš
skyrus naująją miliciją, kuri 
buvo suorganizuota laike oku
pacijos.

Huangkutum buvo tuojau ap
leistas japonų kareivių.

Gandai plinta, kad mongolų, 
kinų ir mandžuriečių slaptai ta
riamas atskirti Mandžuriją 
nuo Kinijos. -

spal.

10 metų kalėjimo už pa 
vogtą dešimtuką

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

Lietus ir kiek šalčiau. Vidu
tiniai pietų vėjai.

Vakar temperatūra buvo ry
tą 54, vakare 76.

•Saule teka 6:10; leidžiasi 5.
Menuo leidosi 2:15 ryto.

Duran.t, Okla., spal. 21. Už 
kiekvieną pavogtą centą vagi
lius Jack Kelly turi atsėdėti 
metus kalėjime. Jis buvo už- 
puol.s vieškelyje keleivį ir iš 
jo išgavo tik dešimts centų, bet 
tuojau pateko j policijos na« 
gus. Knlly pats teisme gynė
si; bet buvo nuteistas dešimčiai 
metu i kalėjimą. . j

------- )------ —
Ieško nuskendusio ?5,- 

i 000,000 aukso 
> — ■»■»>
‘Brest, Francija, spal. 21. Ne

toli Francijos kranto nuskendo 
laivas “Egiptas” su $5,000,000 
vertės aukso. Dabar nardyto
jai deda pastangas tuos turtus 
atgauti. Laukiama geresnio 
oro ieškojimams tęsti * ir auksą 
iškelti paviršiun.
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Mary Pickford j Anglijos Par- 
i lamentą

Viena, Austrija, spalio 21. 
Turkfjos sositin^, Istanbul, su
sirinko atstovai nuo Bulgarijos, 
Grekijos, Jugoslavijos, Rumuni
jos ir Albanijoj ąntrojon me
ti hėn kenferėnei jori; “Tbs įMeps 
Balkanų valstybes vos tik 20 
metų dar tepraėjo, kai su di
deliu kraujo praliejimu ir dau
gybėmis aukų kovojo su ta pa
čia Turkija dėl savo nepriklau
somybės. Negana to, konferen
cija susirinko , tame f pačiame 
kambaryje,- iš kur itaip dar ne
senai sultonai siuntė savo plėš
rius janyčarus j tas Balkanų 
valstybes.

šiandien Turkija tas valsty
bes priima su atviromis ranko
mis ir jų delegatus vaišina su 
iškilmėmis. Turkija netekusi 
savo įtakos Balkanuose ginklu 
paremtos, dabar nori ją atgau
ti mandagumu, vaišėmis ir di
plomatę ą Taip trumpo laiko 
tereikią, ^valstybėms savo pra
eitį užmiršti.

Lohdon, Anglija, spal. 21. 
Garsioji filmų artistė " Mary 
Pickfo^d kandidatuoja jAngli-

>. jos parlamentą, tikėdamasi gau 
-^Iti jame vietą. / . . ’

.. . ’h ' .Ąh .’l-'S’!" I

New York didžiausias 
psaulio miestas

New York, spal. 21. Paskuti
niai cehzo daviniai parodo, kad 
Londonas nėra' dabar didžiau
sias įmestas pasaulyje, nes nuo 
jo vain’ką atėmė New Yorkas. 
Nėw ' ¥orke. dabar yrą 9,859,-
873 gyventojai, o Londone tė
ra tik 8,912,017. Su priemies
čiais New Yorkas turi 10,901,- 
424 gyventojus. <

Ispanijos moterys sku
ba gauti divorsus

Rymas. Spąl. 20. Užsienių 
reikalų ministeris Dino Grandį 
pasako, kad Italijos diktatorių? 
Benito'Mussollm žada aplanky 
ti Berlyną ofięialiams pasitari
mams. Spalio Graudi išvyks, 
tą Vokietijon, kur jis atstovaus 
Musolinį įvykstančiuose preli
minariuose pąsiturimuose prieš 
diktatoriaus iėficialę vizitą.

Ispanu respublika i 
davė prezidentui 
diktatūros galią

> Pasiryžusi kovoti prieš bile ’ 
.griovikus

' ‘ ‘ r f

Sant;ago De Compoštela, Is
panija, spal. 21. Pasklidus gan
dams, kad Ispanijoje bus įvesti 
divorsai būriai moterų užplūdo 
teismuą ieškodamos perskyrų. 
Bet jos labai apsivylė sužinoju
sios, kM dar turi mėnesį antrą 
palaukti kol įstatymas kartu su 
visa konstitucija bus priimtas.

• —-- ----- ----- •
/Roma, spalio 19. Papa pa

siuntė Ispanijos katalikams iL 
gą laišką, kuriame sakosi pa- 
siuntęs per savo nuncijų smar
kų protestą Ispanijos valdžiai U 
paskyręs špalto 25 d. **taelsrtiis 
už karalių Kristų”, - ’

Išduos:, padaužiškus diplomus 
“studentams”

NexvNew York, spalio 21.
Yorko padaužos (hoboes) ati
darė savo “universiteto” rude
ninį' semestrą^ Hotel Astoria 
pristatytame -hame.- Ta lyg dar 
neprasldčjpsiš ^bet jau- pagarsė
jusi “Hobo Čollege” turi ir sa
vo pre^’dentą, ir vicepreziden
tą, ir savo dekanus, ir fakulte 
tus, ir net laipsnius! Turi ty
rinėjimo laboratorijas ir lekci
joms dalės. Kolegija yra pava
dinta James E. How, padaužos 
milijonieriaus vardu. Ji turi 
ir savu fondų kapitalą, pilnus

Šiauliai, 
provincija, 
triūsėjų pastangoms, pati viena, 
be kieno nors pagalbos, dažnai 
net trukdoma ir varžoma iš 
Centro ponų puSės, sparčiai 
vejasi šviesias dienas, kurios 
kada nors ir čia turi išaušti!

štai nesenai įvyko trys atsi
tikima1; kurie turės palikti daug 
gerų vaisių musų provincijos 
kuhurėjimui. Viena, Šiauliuose 
įsikūrė Valstybes Teatro sky
rius.. kurio atidarymą ne tik1 
visas miestas, bet plačiausia 
apylinkė apvaikščiojo kaip dl- 
džiausį laimėjimą. Antra, taip 
pat nesenai Telšiuose įvyko veik 
visos žemaičių žemės savotiš
kas kapgresas, kur paprasti kai • 
miečiai ir vos paskaitą žmone- 
liai iš toliausių valsčių atkeliavo 
ieškoti apsigynimo nuo klebonų 
nebepakeliamo jungo ir šviesos 
į kaimus* užsisakyti. Trečia, 
Šiauliuose susijungė du provin
cijos laikraščiai į vieną ir žy
miai nadidino ne tik įtalpa ir 
turiniu, bet ir 'skaitytojais.
Dviejų laikraščių susijungimas

Ne daugiau pusmečio kaip 
Šiauliuose pradėta leisti “Nau
jienos”, progresyvus, pažengus, 
laisvos minties, demokratinis 
savaitraštis, iš sykio įnešęs 
daug gyvumo, mieste ir apskri
tyje, ir sykiu įvaręs kinkų dre
bėjimą dviem “tautiškiems” 
laikraštukams, “šiaurės Lietu
vai” ir “Momentui”.

Pilsudskis smarkiai 
sušalęs apsirgo

• " . • ------ :—“ ; -į:
Madridas, spal. 21. Manuelitn 

Azanai, laikinam Ispanijos pre
zidentui seimas suteikė diktato
riaus teisės. , Tos teisės bus' 
vartojamos kovoti su respubli
kos priešais monarchistais-kle- 
rikalais iš vienos pusės ir sin- 
dikalistais-komuništais iš kitos. 
Pasinaudodamas tomis jėgomis 
prbzidentas Azana galės išardy
ti kiekvieną politinę, religinę, ar 
darbininkų organizaciją, jeigu 
ji pasirodytų einanti prieš vals
tybę; uždrausti priešų spaudą, 
pašalinti įš tarnybos asmenis 
apie kuriuos kiltų nors mažiau
sias abeiojimafc.

i •

Ginklų turėjimas nuo dabar 
bus pri*į, įstatomus ir kiekvie
nas sugautas su jais ar prisimi 
nęs ber.t viehu Žodžiu apie nu
verstą monarchiją, bus skau 
džiai' baudžiamas. “Tai nėra 
valdžių?, bet respublikos apgy
nimas”, išsireiškė Azgna, laiki
nasis prezidefttas. Respublikai 
nėra didėlio pavojaus, bet ap
saugoti ją iitlo jų valdžia buVo 
priversta to Žingsnio griebtis.

Kolegijos tikslus išdėstė pats 
padaužų dabartinis karalius, 
Daniel O’Brien; Kolegija ruoš 
savo studentus tokiems laips? 
niams, kąip tai M. O. H.—-šunų 
mistras, F. T. R.—prekinių 
traukinių keleivis; B. D. S. — 
užpakalinių durių laistytojas; 
F. G.--4naisto gadytojas, ir t.t. 
Bus specialės lekcijos tiems, 
kurie norės išmokti, kaip pra
gyventi dirbant po vieną valan
dą savaitėje.

Pirmoji lekcija tapo nutrauk
ta, kai iš virtuvės salėj pakvi- 
•po viralas ir studentai' neteko 
kantrybės ilgiau laukti.

Du žvirbliai vienu šuviu

Superior, Wis., spal. 21; Me
džiotojas Larseų nušovė lauki
nę antį. Ji įkrito į ežerą ir 
pranyko nuo vandens pavir
šiaus. Tik gerokai paieškojęs 
Larsen^s pastebėjo anties kojac 
kyšančias iš vandens. Pagriebęs 
jas kartu su antimi į paviršių 
ištraukė ir didelę žuvį, kuri bu
vo i antį įsikandusi.

'Aukso* gatvės šiukšlės
m fciimūi&iiiiiidneid,

* ’ > ‘ j *, • • ' < (

Philadetphia. Pa. spal. 22J 
Mieste yra viena gatvė, kurioj 
miesto gatvių Šlavėjams nelei
džiama nei pa&irbdyti. Sansom 
gatvė yra auksakalių ir sidab
ro pramonės centras. Gatvės 
Sąšlavose randasi gana daug 
aukso ir sidabro dulkių ir fab
rikantai patys jas tenka ir su
naudoja, išrinkdami metalo <dul- 
kes tam tikru budu. Perkant 
tos sąšlavos parsiduoda už 60 
centų iki $50.00 u£ švarą.

■ ' - ■- ■
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Reikalauja uždrausti geknbleria. 
viihą

■i.

Priverstas atsigulti kelioms 
vaitėms į lovą

Žagarėj buvo leidžiamas laik
raštėlis ‘Pakuršės Aidas.” Nors 
bandė laikytis nepriklausomai, 
bet “nakuršės tautininkai” bu
vo jau visai pradėję galąsti pei- 
Ij. “Pakuršės Aidas” sumanė su
sijungti. su Šiaulių “Naujieno
mis”. kas ir įvyko rugsėjo 5 
dieną.

Provincija supranta spaudos
> rolę

“Pakuršės Aidas” savo prisi. 
jungimo rašte sako:

“šiemet vasarą mes, būrelis 
' Pakuras žurnalistų, ėmėme 
leisti Žagarėje vietos gyvenimo 
reikalams skirtą savaitinuką 
“Žagarės Balselį”. Nepaprastas 
šio laikraštuko pasisekimas, ku
ris pačioje jo pasirodymo pra
džioje perviršijo visus musų 
laukimus ir viltis, leido mums 
ne tik pakeisti jo pavadinimą 
iš “Ž. Balselio” į “Pakuršės Ai
dą”, be* ir padidinti jo pusla
pių skaičių. Iš pradžių musų 
laikrašt s buvo griežtai nepoli
tinis ir grynai informacinis. Bet 
spaudos paskirtį ir uždaviniui 
mes suprantame kitaip, negu 
vien paprastą skaitybų infor
mavimą apie įvykius ir užsiėmi 
mą pletkais. Spauda turi žmo
nes metyti, Šviesti, rodyti jiems 
kelius j geresnį gyvenimą. O

sa-

Buka irstąs, Rumunija, spal. 
21. Besilankydamas Ritmunijo 
je Lenkijos diktatorius Marša
las Pilsudskis staiga susirgo in- 
fluenz? ir turėjo atsigulti j lo
vą. Maršalas lankosi Rumuni
joje politiniais tikslais, norėd^. 
mas užrišti su karšiuoju Karoliu 
Rumunų karaliumi, artimesnius 
santykius.
., i.. ■ ■

Meksikoje žingsniuoja
ma prie revoliucijos
Mexico City, Mexico, spal. 2L 

Iš Vera Cruz praneša, kad ten 
dabar vyksta neramumai. Mies
te nežinomas kunigas sukėlė 
revoliuciją žmonių tarpe iy val
džia tupėjo šauktis kariuome
nės pagalbos. Coacoatzintloje 
agrarai susirėmė su kariuome
ne ir trys gyventojai buvo sun
kiai sužeisti.

nusprendėm paversti- savo “Pa
kuršės Aidą”.

.? r

Idėjų, nė pinigais nepapirksi!
“Ka; kieno buvo mums pa- 

siųlyta radaryti “Pak. Aidą” 
tokiu savaitraščiu, kokiu šian
dien l rituvoj yra daugiau ne
gu reikta. Pažadėta net pašal
pa. šj pasiūlymą mes atmetem, 
nes mulkinti liaudį mes nenori 
me. M ims pakeliui tik su ta 
spaud i, kuri gina žmogaus tei
ses ir ugdo žmonėse žmonišku
mą. O tai yra pažangioji spau
da, demokratiškoji spauda, ši 
tokios spaudos organu “Pale. 
Aidas” nusprendė tapti.

Vienybė—galybė '
“Bet niekam ne paslaptis, ko

kios sinkios sąlygos šiandie 
Lietuvoj yra pažangiajai spau
dai. Alums, Pakuršės spaudos 
darbiirnkams, šios sąlygos dėl 
tam tikrų aplinkybių butų dar 
sunkesnės ir vargu pavyktų 
mums jomis savo sumanymą 
tinkamai vykdyti. Todėl, padė
tį blaiviai įvertinę, mes nuta* 
rėm prisijungti prie “Naujie
nų” kurios idėjiniai yra mums 
artimiausios ir kurios musų pa
sistatytą uždavinį —būti Pa
kuršės liaudžiai kelrodžiu į švie. 
šią ateiti—galės atlikti daugeliu 
atžvilgių geriau, negu tai galė
tų padaryti dabartinėmis pa
žangios spaudos darbo sąlygo
mis “Pakuršės Aidas”.

Nušauta 7 vaikų motina

Mexico City, Mexico, spal. 
21. Komercinės organizacijos 
Meksikoje kreipėsi į prezidentą 
reikalaudamos uždrausti gėm- 
bleriąutL Jos skundžiasi, kad 
iš to Meksika ir jos piliečiai 
nekauna jokios naudos, „nes vi
sas koncesijas turi svetimtau
čiai.

" įjj'i
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.Chamuaign, III. spal. 21. 
Grįžtant iš darbo Mrs. L. S. 
Smith. septynių vaikų motinai, 
ji buvo mirtinai nušadta. Mano
ma, kad ją nudėjo jos burdin- 
gierius koks tai Tom Smith, 
kuris buvo žadėjęs ją vesti, me
tai tam atgal, bet ji nesutikus,

Nuskendo 150 žmonių
■■I > ^■iiih m..... I ■■■

Kalkuta, Indija, spal. 21. 
Staiga patvinus upėms ir van
deniui iškilus kiti trisdešimts 
pėdų aukštumo, paskendo 150 
žmonių ir be pastogės liko,du 
tūkstančiai.

............. i

LIETUVON
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SionHime Pinigui Pal
to irTclfegrama. Pitar- 
naujinu Greitai, Pigiai 
it Saugiai.

* 
Parduodame Laivakortes * 
ant vlią Liniją.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTEb ST. 

CHICAOO, ILL.
\ Ofisas atdaras kasdie nuo 8t30 Iki 

8 valandai, iventadicniai, nno
9, Iki l valandai

=



Indiana Harbor, Ind.
Kokso mainos

'■ fe *£L*X X. to

IMAMOS

DIDELE PINIGUS TAUPANTI DĖŽUTĖ!

patenkins
švogeris* kiltis yra

Kenosha, Wis

■I nenori

mat, nenorejova dirb

yra

s \ i> '•/ to. 11>niu yr*

gyvenant sunku 
‘Lietuvos žinii^”

Pranciška Labaniawskienč 
ir Amelia Bu bei

NATIONAU biscuit company

“Uneeda Bakers”

sumaniau ir as
Atsikėliau dar

* A* V«4«a ’ 
Parai i Ir tora 
Apmftkotąs t .

Jutnx būt Įdomu, keti ui M 
p-lto V«iw paruiikimt, hi 
nemokate nji aepto. P«U 
Vetet tUCKY STMHCI d-

KLAUSYKIT! KLAUSYKIT! Šešis kartus 
kiekvieną paprastą savaitės dienį Unecda Ke
pėjų Mietto Šauklys suteiks ju/ns žinių gaba
lėlius per WMAQ

kad aš kuo greičiausiai vožčiau 
namo.

Tai buvo Roy Parkwood iš 
Harvey, III. Jis papasakojo man, 
kad jau apie metai laiko niekur 
negalįs darbo gauti. Dabar tie
siog nebeturįs iš ko gyventi. 
Kadangi žiema artinasi, tai su
manęs prisikasti kokso. Atva
žiavęs su visa šeima ir vos ne
praradęs savo gyvastį. Tik ačiū 
skubiai pagalbai išlikęs gyvas.

Kiek man žinoma, tose mai- 
tiose keli žmonės tapo ir gana 
sunkiai sužeisti. Tai vis per ne
atsargumą. Niekas s juk nevei> 
čia. pulti į duobę, kur gali būti 
pavojus. Reikia tik apsižiūrėti.

Bedarbiai tose mainose turė
jo progos prisikasti nemažai 
kokso. Tad daugeliui nereikės 
nei anglių pirkti. Vadinasi, per 
žiemą nors šiltus kambarius tu
rės. Jau ir tas gerai. .

Manau, kad į tas mainas va
žiuoja ir lietuviai. Prie progos 
.aš ir noriu juos perspėti, kad 
jie, butų atsargus: gerai apžiū
rėtų tų vietų, kur kasa. Kaip 
matote, susižeisti ir net gyvas
tį prarasti ten visai lengva.

—Skurdžius

VALG1S-Į-MINUTĄ 
RECEPTŲ KNYflE 
L£ VELTUI

ši nelaime tegul būna pavyz
dys ir kitiems, kaip tavorMiai 
rūpinasi savo draugais. Kuomet 
turi pinigų, tai duok'jiems; 
jei tau jų reikia, tai nei su 
kabliu iš jų neftllipsi,

—Vargių Draugas

■ Aį . vakarą išbandykite į vienų.'' iš 

daugėto.. •’ '-Nauju ‘ Valgis-į-Minut>( 

Skanumynų”, kuriuos galite padary
ti su Prenifemkrekšmis. Pilna |į|^ 

<0^ to&rvirvių užgirių receptų 

gauMunn su 'kiekviena dėžutė. Kiek- 

vienas

tas kkMfvim skubėjančių

čia pasimirė 
Labanipvskienė, ži- 

SLA. darbuotojo H. La- 
Ji sirgulia- 

pask utinius dvejetų 
jų labai prikankino, 
ji buvo dar nesena 

apie 40 metų am- 
tėvais vadinosi Sta- 
Paėjo iš Lietuvos, 

Girdiškių 
Kaip ir daugelis mu- 

Amerikų atvyko*’'laimės

viskio ąpsRr.); j 
paprastas atsįtikimas 
kaimo, gyventojas 
80 m,, amžiaus • na^y^' 
su 70 m. amžiaus moterimi’ 
pat našle susituokti?.
dienų juodu išvažiavo į šliubą 
ir, sumokėję kunigui to Jutiį ui 
patarnavimus, ątšfet(i|b piioš 
altorių gauti paiąiifįifttdją f gar
bingą stbtią moterystės. Bet 
staiga, kunigui juodu t b^rišaįit, 
“jaunasis”- nusilpo ir; čnįč, svirt 
diilhmir. įtšvęsteš zakristijų 
Naujavičius dar labiau1 nusilpo 
nėjo, ir..., numirė.}’i

Įvykis vielos gyventoj^A 
pa sukėlė , dau^ k^lbų. ''

Premilim krekės taipgi 
jūsų piniginę. Daug už truputį — ii 
jus tikrai sutaupote pinigus, kuo

. j. f ■ 't ; r ‘i
met perkate didelę vieno svaro de
ŽUtfo v

N E P ERSL AMP AMA S Mg yfl 
CmOPHANE f-sBnJ 

Visuomet Gerai -» Tvirto! G Mary tas i m
Ypatingas Humidor Pakelis ' SA ii

Zip ir jis atsidaro!
Atkreipk dėmesį į naujų» ypatingą. K3JĮH 
skvetų pakelių viršuj. Vieną įp dah. ' .
prilenkęs pirštu prilaikyk ir plėfck, kitą jo dalį. LąW 
paprasta. Greit Zip! Įr UhnB tingai 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dtilkė,, šlapumas, lįgą 
perąi ir kiti peivktumai. Svaru, apęą^otg, gražu,

Spalių 11 (k čia pasimirė dar 
visai jaunutė Ameba' B ube! 
(Bobelis). Ji buvo vos 20 metų 
amžiaus. Nabašninkė Bobelisį 
kaip ir jos tėveliai, buvo laisvų 
pažvalgų mergina. Ji buvo pa
gauta į karštagalvių komunistų 
sukutį. Nors Amelia komunistų 
partijai ir nepriklausė, bet* jos 
tėvai daug darbavosi masyvinių 
naudai.

Užėjo nedarbas. Matomai, Bo
beliai laukė bolševikiškos revo
liucijos' ir nepasirūpino vieną 
kitą dolerį pasidėti atsargai. 
Kąį tik dukrele susirgo,‘M1* 
tuoj teko kreiptis į miestą it 
prašyti pagalbos. O kuomet jį 
mirė, taj mlestąs turėjo rbpin? 
tis te jos ląidotąvėmU.
' Žinoma, tume nėra nieko 
nuostabaus. įįaįs blogais laikais

Spalių 13 d 
Pranciška 
nomo 
banavvskio žmona 
vo 
metų, kas 
Palyginti, 
moteris,— 
žiaus. (Po 
neviČiutė.
Tauragės apskričio, 
parapijos 
sų, į 
ieškoti 1913 m. Atvyko į Chi- 
cagą, kur susipažino su Hen
riku Labanawskiu ir vėliau ap
sivedė. Po apsivedimo apsigy
veno Kenoshoj, bet neužilgo 
persikėlė į Cicero. Ciceroj ne- 
bušninkes vyrą patiko nelaimė: 
suvažinėjo automobilius it jis 
neteko kojos. Ten taip pat pa
simirė jų vienas kūdikis.

Visos tos nelaimės labai pa
veikė nebasninkę ir ji pradėjo 
sirginėti. Prieš porą metų La- 
banawskiai vėl persikėlė gyven
ti į Kenoshą. čia jid 'įsigijo na
mukų. Tačiau jos sveikata ėjo 
vis silpnyn ir silpnyn. Ir ant 
galo, ji turėjo persiskirti su 
šiuo pasauliu, palikdama myli
mų vyrą ir tris sūnūs,— 13, 15 
ir 17 metų amžiaus.

Nabašninke palaidota tapo St. 
James kapinėse su bažnytinė
mis apeigomis. Palydėti ją į 
paskutinę kelionę susirthko ga
na gražus būrys jos draugų ir 
pažįstamų.

Ilsėkis ramiai musų, mylima 
drauge šios šalies ' žemelėj. 
Ankščiau ar vėliau, ir mes vi
si turėsime ten keliauti. Nuo 
nelabosios mirties niekas nega
li išsisukti,— nei turtingas, nei 
biedniokas/

Tarp Gary ir Indiana Harbor, 
prie U. S. 12 kelio, atsidarė 
“free coke” mainos. Skaitytojai 
gali pamanyti, jog aš čia. juo
kus krečiu, nes niekas negir
dėjo, kad toj vietoj butų ko
kios nors mainos. Bet jeigu jus 
netingite ir netoli gyvenate, 
tai galite atvažiuoti ir persitik
rinti. Tąsyk jus įsitikinsite, jog 
aš teisybę kalbu.

Tos “mainęs” atsidarė ste
buklingai ir visai netikėtoj vie
toj. Kaip žinia, darbai yra sus
toję ir žmonės neturi kur pasi
dėti. Daugelis jų (tiek suaugę, 
tiek vaikai) vaikšto po miškus, 
ieškddami grybų ar kitokių da
lykų. Prieš kiek laiko susitarė 
būrys vaikų eiti žuvauti, žino
ma, ant plikos meškerės žuvies 
nepagausi,— reikia kų nors už
kabinti. Tad vaikai ir pradėjo 
ieškoti sliekų. Jie pradėjo kasi
nėti kalnų, supiltų prie E. J. E. 
Ry. geležinkelio. Kalnas, kaip 
pasirodė, buvo supiltas jau ga
na senai. Supylė jį Illinois Steel 
kompanija. Bekasinėdami, vai
kai iškasė nemažai kokso. Sug^ 
rįžę namo, jie papasakojo savo 
tėvams apie radinį.

Tėvai tuoj nuėjo persitikrin
ti. Ir patyrė, kad vaikai jiems 
teisybę sakė. Jie pradėjo koksą 
kasti. Dabar “mainierių” atva
žiuoja ne tik iš Gary, Indiana 
Harbor ir East Chicagos, bet 
net ir iš pačios Chicagos. Jokių 
kliūčių nėra,— atvažiavai, susi
radai vietą ir kask sau sveikas, 
kiek tik nori.

Aną dienų 
kasti koksų, 
prieš penkta valandą ir nuva
žiavau į “mainas”. Ten radau 
jau apie porą šimtų maiąierią. 
Kasė vyrai, moterys ir Vaikai. 
Kai kurie buvo atvažiavę su vi
somis savo šeimynomis. Vieni 
pila koksą į maišus, kiti į bu
šelius ir veža namo. Darbas ga
na pavojingas. Keli jau liko su
žeisti ir niekas, žinoma, už tai 
neatsako.

Mainų darbas man visiškai 
svetimas, tad nežinojau nei 
kaip pradėti. Mano pusbrolis ir 
aš gana smarkus vyrai ir dir
bome sušilę. Pusbrolis pasiėmė 
su savimi visas reikalingas tul- 
šes ir man jas paskolino. Kaip 
jau minėjau, darbas gana sun
kus ir pavojingas. Nors jokio 
boso nėra, bet visi smarkiai dir
ba ir netinginiauja. Kai įsisma
gina, tai visai nepaiso ir apie 
pavojų.

Mudu užbaigėva darbų gana 
anksti 
ti daugiau, negu astuonias va
landas. Vos spėjo va suvalgyti 
sandvičius ir jau sėdova j karą 
važiuoti namo, kaip staiga pasi
girdo: “Help! Help!” Tarp žmo
nių pasidarė sujudimas. Vieni 
pradėjo bėgti į kalnų, kiti nuo 
kalno. Pradėjova bėgti ir mudu 
į vietų, iš kur pasigirdo balsas. 
Nubčgova beveik pirmieji. Juo
dukas man rodo, kad čia už
griuvo žmogų. Pradėjome kas
ti su rankomis. Kasėme gana 
smarkiai. Už kokios rainutės 
pasiekėme žmogaus galvų. Pra
ėjus kuriam laikui žmogus pra
dėjo kalbėti ir prašyti, kad kuo 
greičiausiai mes jį trauktumė
me lauk. Kadangi jokių prie
taisų neturėjome, tai darbas 
buvo gana sunkus. Visi— juodi 
ir balti— griebėsi gelbėti žmo* 
gų. Vieni stengėsi sulaikyti že
mę* nuo griuvimo, o kiti skubi
nos kasti. Užgriuvęs žmogus 
vaitoja/ o jo penkių metų vai
kas bėginėja aplink ir šaukia 
nesavu balsu. Už kokios valan
dos pribuvo* ugniagesiai ir po
liciją. Bet mes jau beveik bu-, 
vome ištraukę pusiau nualpual 
“mainierį”. Davėme jam atsi
gerti vandens. Ugniagesiai įso
dino jį į mano karą ir paprašė,

1 puodutoM pieno
H arbatinio Jauki- 

tuko, elnatnonų
1 arbatinis šaukit ūkas 

vanllos
klausinių baltymai 
da)| dubellavo ver- 
iadą. t>|eną. cukrų 

vandens 1O
Nuimkite nuo ur-

<‘Naujteną” No, 285 tilpo ži
nia apie taiw kaip ŽąHojoj, Vil
kaviškio apškr.K pil* 
mirė prie altoriaus šliubą be- 
imdamas
nahašninko gUtiinaitis fr gyw 
na Čhicagoj, nesenai gavo iš 
Lietuvos laišką* Mtir 'užginčiji 
ma, kad buk Naujavičius miręs 
prie altoriaus. Svogeris atsiun
tė tos žinios, kurią “Naujie
nos” paėmė iš “Lietuvos ' tl* 
r.ių”, tokį atitaisymų:

“Lietuvos žinios” paskelbė ži
nią apie Naujavičiaus mirtį, 
kuri įvyko rugsėjo' 8<d. 1981 
m. Jos rašo, kad atvažiavo im
ti šliubą 80 metų senis1 su 70 
metų sene ir pasimirė! bažny
čioj.

Kiek man yrą žinoma; (.tai ne- 
atatinka teisybei. Naujavičius 
mirė ne bažnyčioj, o', savo lete
name name. Kunigo jis vis^i 
nematė ir jokių palaiminimų 
jam nebuvo suteikta.

Beje, žinioj , minima Žalioji. 
Bet ta vieta randasi visai prie 
Naumiesčio ir todėl vargu Nau* 
javičius ten galėjo vykti. Pa
duota taip pat ir VisA'j kląidįn- 
gas amžius. Mat, numirėliai ne
gali apsiginti, tad apie jtjos 
korespondentai galį viską rašy
ti. -yšvogeris?

Kaip ten iš tiesų buvo,: žino
ma, Čhicagoj 
pasakyti? Gal 
korespondentas lilaidįpgąl apra
šė tą įvykį, o gal ir ne* Mat* 
dalykas 1 ? toks? i<ąd ir :šMujių 
“Naujienos” No. 19 įdėjo-kores
pondenciją kaip tik apie tą pą-j 
t j dalyką. Koręspopdenči jai
skamba sekamai: • * ,. ■ . v' ■ 4

' . 7 - ' A ’ ' a'.'. '

išvažiavo į šliubą ; te numirė.
Rugsėjo 8 d, daliojoj ^yilįto* 

viskio :apskr.) < įvyko: ite. visai 
paprastas ątšįtilsįipas. ; Jušką

dejlam. Ir Uip vtooHui #lu»udf. 
(tik
Tukti

kad musų komunistai, kurie Va^ 
dina save darbininkų draugais^ 
visiškai neprisidėjo priėmėją lai- 
dotuvių, Net ant kapinių nie
kas nepasakė nėį paskutinį su
diev. ' >

Ilsėkis jaunoji Amelia šijis 
Šalies žemelėj, o mes ilgai at
siminsime tavo draugus, kuria 
paskutinėj valandoj tave aplpi-

; ? /; Pagaitiinta ii geriaušHi tabakų -

vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tą iilmliną ^SPRAG1N1MO” procesą,

SjpittAiliai - prbcėSas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartutitat te erzinan- 

į^l^bisĮ į kiurių, natutaliskai, 
šis kartumy- 

panamos ii 
”'į g

» * <‘'***’» • AM 'k t '
.. , . •' V J

ŠU kiekVie:
U pasitaikj

10 Tremtam Sodri" 
Kreklų'

1 ketvirtainiu 
čokolado

Vi puoduko cukrau* 
$ kiaulinių tryniai ■
Sutrinkite krekes i viršutine c 
darnu nuodelio, pridekite čokoli 
ir ciniunouuo. Virkite aut verdi 
miliutų, dažnai pamaišant, r______  _ _
nioH. Sumaiajkta! įplaktą kiaulinių tryni at» 
niuo iniMtHu. ‘ Tuomi-t auryniokite perai išplak
tų kiaulinių baltymų ir pridekite vanilą. IdDkile 
| itovhMUiota pudingo kepimui ind# . ir kepkite 
vidutiniai karštam po&ujc (3750 F.) 4A mi- 
nutaa. Tnojaut duokite i plato »u pcppormini 
koku ar tmetona. <1 porcijos.

toto; W. n ;*»•pĮluMt nalywoodui< f «ty^i4u»i4, gy- 
vįaų«ia ; nriažyte mekdki<W< ? gražuole 
Idlda nori per$|i|tf R»0 GraHde. Holly-

Uos Disnot
V algio-į-Minutę ■ h

SKANUMYNAS!
AKYMIRKOS SOUFFLE

Btflinimų.
/ ••V-.C ■! t č ni’r

KORESPONDENCIJOS 
n II Itin —^aaii ■ ' 

ViiL M W
•1Premium Soda K»i|t|« ’ «|e- 

žut«, kuri pasiekė didella pasiseki

mo pareitą liepos mėnesį. Tikras pi

nigus, laiką ir tolto taupinantis 

draugas! Tifcms valgio taupytojas 

taipgi, lt visuomet laiku padidėju- 
šitam rudens apetitui.

I
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CALIFORNIJOS
SULČIŲ

VYNUOGESa t the yearly

Chicago, DL

Km>»h DmiiKSH Naujoj DHuttj

Valytoj

cash
C OM M O NWBAttII <1Ė »« S • N

Tik 10% derliaus 
bepasiliko valstijoj

5914/16 Rootevelt Rd. 
. irti St. Loub A ve. 

CHICAGO, ILL.

ATLIKITE VISĄ 
JŪSŲ VALYMĄ

expensive tailors dotyn 
More-over he had ano- 
drawback. One had ,to 
and wait long. Not be- 
the tailor had too much 
and not bccause the tai-

histary,- į.ahd cah
* n neės*.

different na- 
n the United 

have 1405 branches

> 1 [Acme-P,

Alika Diplarakos, gražiausi 
Europos mergina. Ji yra grai
ke. Baigė Atėnų universitetą 
ir kalba šešiomis kalbomis. 
Amerikoj ji važihės su lekcijų 
maršrutu.

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

■Goodeonai Broliai
Pornyšių ir pianų muverlai ▼irtoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St
Tet Bonlevard 9336

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
TeL Engkvvood 5840

fore he would consent to re- 
lease the coat from his shop. 
He wanted everything perfect. 
He saw defects I would never 
have deteeted.

This love of good clothes is 
characteristic of ai] the Lith
uanians. Even among the track • 
workers and the miners and 
the farmers, the Lithuanians 
are undoubtedly the best-dress- 
ed of our immigrant popula- 
tion in this country

Associations are 
passion

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local « Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office TeL Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

people I was mbre ori 
ignorant of” the trų<?

pIRKITE srir Sulčių Vynuogių .išteklių, pirm negu, bus per 
■ > vėlu. z Didžiuma derliĄiis jįiU tapo išgabenta. , Geriausios 

Sulčių Vynuogės dabar JiU yra tnąrkete. Šiuntinių nepar
duotų yra šiemet 50 nuoS. rųažiau negu , buvo šiuo laiku 
^pereitais metais., - \

Ątėjus sakesniam orui nebėra reikalo ilgiau vilkinti su nu
sipirkimu, kiek jums bųr rfikąlibga, sulčių vynuogių išspau- 
dimui suhkos. Califprhijoi Sulčių Vynuogės šiemet turi
daug daugiau cukraus,' nl turėdavo gitais mttais, todėl jus 
galite būti užtikrinti, kid dabar sunka'bus kuogeriausia.

Atsiminkite, kad vynuogių šUnka dėl namų yra legalė. 
' 1 -i ‘ .......... ; , /’ w ■

Matykite šiandie savo pardavėją ir apsirūpinkite Sulčių Vy
nuogėmis . Derlius diena-iš dienos nuolatos mažėjai Ank
styvus, lietus gali bile kada sustabdyti išsiuntimą.

An Old Rače Ori AeU) Shoreš
Copyright The Century Co., New York

GERB.Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

(cont.)
I nsked him one day how 

much he expected to get for 
it. He looked at me with big 
astonished eyes, and his soft 
voice suddenly became raucous 
as he yelled at me:

“No sėli! No sėli!”
“Why, then, have you 

it?” I asked him.
He looked at me with con- 

tempt. I realized immediately 
the faux pas I had committed. 
After a while he added:

“You likę everybody. Every- 
body buy, sėli. Everybody buy, 
sėli. I make this for me, for 
myself, likę child for me. What 
you mean me sėli this, eh?”

There was a Lithuanian tai
lor where I used to have my 
clothes made, when I was in 
money, for he was one of the 
most 
town. 
ther 
wait, 
cause 
work, 
lor was lazy. Būt one had to

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
T«l. Hcmlock 1582 '

almost a 
vvith the Lithrdbnians. 

They are undoubtėdly tKė. bešt- 
organized population. There is

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

SKILVIO LIGOS
Valgykit, gerkit ir bukite linksmi! Jus 
nekentėsite. jeigu esate prisirengę. .Dvi ar 
trys tabletės Pape’s Diapepsin suteiks 
“silpnam skilviui” stiprumą ir naują 
prasmę! Valgykite jas kaip saldainius, 
užgerkite biskučiu vandens ir prasieikite 
nuo gausaus valgio tinkantis dirbti ar 
žaisti. Negali susidaryti gasai, nebus jo
kių skausmų — jokio nesmagumo už 
dviejų valandų paskiau.

Gaukite patogaus kišeninio didumo 
šią panacea nuo rūgštaus skilvio, vėmi
mo, skaudumo ir kitų simptomų skilvio 
pakrikimo. Pape’s Diapepsin visuomet 
veikia!

is hot 
is no 
they . would

jo. odoSt ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
>as. Jeigu 1 

! čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali p 
netų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
MDOSt Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
— ------ Ji Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai
kampas Reeler Avė. - Te! Cravford

want.( Būt a full-grbwn trunk 
rnay becotne stuhted, crack, dic, 
būt does not bend freely.

, į (The Knd)

MES VALOME VISKĄ 
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domestic ar Wilton nuodugniai išvaolmi, abi pusės

I iki 0:80 VAL.
ind—(4834 South ABhląnd, Avė. 

------ h, iStnte-r-3460 .South State St. 
, , Kngtewood—-852 W. 68rd St. 

South ; Chioago—2050 E, 02nd St. 
outh Michigan Avonue )' r

Prie .visų pirkiniu ant UmOkBlhnti yra. pridedamas , carrylug charge
F E D E R A L K O P O N AJ; DUODAMI < 
iii'i ............'i ..'..n. ■■ ii, i ......... u..... . .......................į............... .. ........ ‘ .

Phone Hemlock 2323 

JOSĖPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Wathtenau> Ace. 

CHICAGO. ILL

S H O I* S
............... . 132'S. Dearborn St

. Viii Teieffinįiii. RANdolph 1200 
APIELINKIŲ SANKROVOS ATDAROS StBATOS VAKARAIS 

’ Broadw«* : ' «

Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners
4720-22 Cottage Grove Avė.

- Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

De Soto ir Plymouth
Chrysler Išdirbystės

Pirm negu pirksite, ■■■
ateikite į musų* įstaigą 
pamatyti musų naujus __________ i
De Soto ir Plymouth
Automobilius. ffiS\

visi žino jų ge-
rūmą ir jie patys ;
kalba už save. Taipgi Į- 

daug vanotų 
automobilių užpriei-" M**' ’
namas kainas.

KALAINIS MOTOR SALES
3962 Archer Avė., . Tel. Virginia 1334

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesi nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50. (8 mėnesius $1.00),
- Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St

VIRINIMO, 
TRINIMO, • 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groseminką
LINCO WASH. . ,

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis —- po 20c ui bonką.
• . IldirbČjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.

WISSIG,
.1__ . ) . . *

; Pasauliniame ’ Kare 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 slęaudėjin^ą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateik2— 1«- 1----- —•*
Praktikuoja per daugeli 
dykaLN OFISO VAL „
valandai it nuo 5 -8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West .26 Sl. kampas Keeler Avė. '

‘fiįrė; To tjreir traditions. ( To 
tKfejr sepayatist ųuality. ’ A‘ 
jJ^joplc that has ,Withstood 

of šb'ZĮhĄny colors 'and 
vvithout bcing engulfed 

eašily assimilnted. There 
reason to Jjelieye that 

------i suddenly beconie 
otherwise than they are. You 
cah bėnd a šapling and train it 
to; grow in any fashion you

‘ < .Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

r Margučio Dainos
w 34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų^ Š chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIŲ dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite, iš, Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

It was šo 
and so beautifully 
Ęvery surrounding 
was ' indicated in a 

Lithuanią 3vas

NAMŲ SAVININKAI
Mcm mttėikinmo dykai nnrlamu Ir Ino* iApildomo — Lymia. Penkių Dienų PraneMtnna. 
TriRdeAinjt dienų PraneAimiiR, Dykai patarymal nariams, kurio ateina I musų ofisu, apie 
nesusipratimus su rendanninkais ir kaimynais. Nafyatė $1.00 hu Alno aprarstaimu.

£ity of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Ffoor, 4654 S. Ashland Avenue, arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOULKVARD 78J8,. CHICAGO Atdara Vakarais.

K O N R A D R Ę h C O V I C I 
Authot of "THE VOLGA BOAtMAN ' 
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a Lithuanian Medical Assoeia* 
tion in Chicago. There is a 
Lithuanian iPhamaceutical As
sociation. There < is a Lith- 
UauiAh-Amėricah timversity 
Association. A Lithuanian Ro
man Catholic Federation. A 
Lithuanian Alliance of Ame* 
rica. A Labor federation. Wo- 
men’s associations. And there 
is a Lithuanian federation 
which inchides them all, to 
which all these societies send 
representatives 
conventions.

The niheteen 
tionai soęieties 
States 
scattered troughout the count*. 
ry, with a fnembership of 475,- 
000. Yet eVen this large num- 
ber of branches of societies 
give only a faint idea of the 
ribmber of associations in this 
country; for a number of other 
clubs, dramatic and cooperative 
societies hąvė not yet joined 
the federation whose figures I 
ųuote.

In cooperative work the 
Lithuanians are as strong as 
the Danes. There is hardly a 
Lithuanian colony without one 
or more cooperative stores. 
And all these cooperative 
stores have also a cultural 
side show. Each cooperative 
store is also a musical, literary 
and dramatic club.

Besides these cooperative 
organizations, the Lithuanians 
boa s t also of a very large num
ber of amateur musical and 
chorai societies supported sole- 
ly by the, public. The outstand- 
ing- organization of that type 
is “Birute” iri Chicago: in Chi
cago and. elsewhere operas and 
operettas likę “Traviata” and 
the “Bells of Cornevillc” have 
been translate into Lith
uanian and sung there. Beside^j 
the Lithuanians t have their 
own composers liko Petrauskas 
and Šimkus, Who have com- 
posed numerous operas and 
operettas as well as songs, 
\vhich the Lithuanians in this 
country have repeatedly pro- 
duced anci performed in their 
own language. <

A good deal of the revival 
of Lithuanian culture was 
starteri and financed in this 
country. The Lithuanians liv- 
ing here have contributed 
largely to the funds which 
have been necessary to win the 
indepeDdence of thehomeland, 
and thousands of them return- 
ed as soon as independance 
was“ won. They retumed not 
because they expected better 
economic conditions there than

Daktaras . I Kapitonas 

Specialistas <iš

; LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ f ’ < - -' •>< &

Brazil — S. Paulo, Rua da Mobca, 424
• Metinė prenumerata š, Amerikoj ir Lietuvoj.

2 doleriai .

r v.i z r1^ i ,
, ’: ’ . ' zĄ ’ " t 't

Lengvas valdyti; lengvas pakelti ar - 
panešti; .greitai išvalo dulkei ir pur- 
yus; sutaupo laiką ir darbą. Pinu- 

’itykit ,jj jums artimiausioj -Edison 
Electric .Sbįįri >att^t$yo/Ą Ą,y

Malas įmokėjima*.

p

'C

3p every dthet day bits of IIP 
fdnnątiąn abdut'lthe Lithua* 
ni0ns‘. afriv4d by jįhaiL

.A fnonth Idtfcr Jri -the cpilvse 
of my work I met the j>riest 
again. After a fevV/wordš df 
ęonvetsdtion he cohcradM that 
I had aWorbed all tl(at he had 
sent ine’ ąnd only then he be* 
gan to talk rto me as ari ecjUai, 
I wonderied the eruditiori of 
the man, būt what amazed me 
aftervvard was to firid that

trary. Each oric -of tųenvwas 
prepared to begin liife, anew. 
Būt they longed to go home, 
longed to Ii ve, even under poor 
circumstances, in their home- 
land, longed to begin a- new 
life such as they had ahvays 
hoped to live in their home 
country without interfėrence 
from czars and their oppress- 
ors. ' t' -u.

During the war I had; been 
engaged in gathering material 
for the work done by the Lith
uanian Association in America. 
I came iri coritact ,with • a: gocįd 
many of the most cu.ltured ele- 
ment of the Lithuanians. Likę 
most 
less 
history of the Lithuanians, and 
had confused.them With the 
Poles. I&4n<$&tmy coftvėrsa** 
tions Nvitft a leading spirit of* 
the association, a priest and 
doctor of divinity, I mėntion- 
ed i n a very ta ctlesš way the 
kinship of the Lithuanians and 
the Poles. The gentleman lėft 
the table /' wjthbųt another 
wod, as if J* had Jusiiltėd dum 
in most unpardonable wąy.■ > į

A few days latpr J recęiV^J 
at my home' a little •' niap shoxvT. 
ing me v/herc Lithuąnia. Was 
in Eiiropę. It was hatui dra.)vn 
and of coursę1'..sohiprišed..t‘lie 
dream of Lithuąpia not as rt 
was, būt as it should .be, en- 
circled by Latvia. While Rus- 
sia, Poland, and Germany, and 
spreading along a large part of 
the coast-line on the Baltic 
Sea. I could riot help looking 
at it a long time 
unusual 
drawn. 
country 
different color 
in gold.

A few days later I received 
another card, which told me 
that the ancestors /of the1 Lith
uanians wėre the, Hittites, 
whose civįlization >was much 
older than that of Greecė, and 
that of the Thracianą, Lydi- 
ans, and the Cappadocians, who 
were absorbbd by the Greeks, 
were the nearest bloodr relą- 
tions of the Lithuanians.

And on a lateir'driy D* received 
another? ndtd: tėlUhg !m^ tfiat 
the Lithuanians’were a* peace- 
ful people. Ibng before Chris- 
tianity had been introdiiced on 
the Baltic coast, that „thri. ■ rea^ 
son they Had po t made .them- 
selves known through history 
wąs because they 4ikd ųot< been 
a vvarlike nation, that they had 
never been ą cortąuering people 
and had iioį shed birikas the 
people who hrid fęr them- 
selves the aįttfcĄion-?bf ttiė ręst 
of Europe. In/short, the Lith
uanians were , “the people”. •

Some days later I was given 
Information as to the myth- 
ology of these Brahmans. And

Padaro
Skalbimą . « 
Lengvą

jas Išradimas 
ir.jus galite skalbti 
savo drapanas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL Kedzie 8902

i' '.ii'■jį 
every Lithuaniah, ‘no mntte'G u 
whai his station in life^ is cori* 
Vėrsaht ĄYith tfiė dėiailš of Ris 
couhtry\4 _ J 
špdak about bis rioblc 
tor^ and • his mythology i n as 
thorough ’ a mapnėr. as a pro* 
fessor of a university. .

If one vvęrc to ask me whc- 
ther the . Litliurinians are at) 
easily assimilabld material, 1 
wouM point to Lithuanią. To 
their history. To their lang-

DYKAI demonstr avimas 
jusu namuose 
v .. r

Telefonuokit ; t’ B

•' c- .1 1 ■>', ■ 'J u v •• ,< B
Vyriausia vieta dėl eĮėk-*/ , ?/■ 
telkinių*, sutraukiančiųjų 
ir motoru varoftių šepe- ' I /- 
čių valytojų. Mes tu
rime jums reikalingą va- į ■ 
lyto ją! '

L/ ,1
^4* dpi, 1 m 1. ijifh1.__ 1 —
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KOVA SU TEISMAIS

Prisaikintieji posėdininkai (jury) rado garsųjį but- 
legerj Capone kaltu ir teisėjas paskirs jam bausmę, 
kuri veikiausia susidės iš keleto metų kalėjimo ir dar 
gal piniginės pabaudos.

To reikėjo laukti. Viešas teismas negalėjo nenu
teisti Caponės, apie kurį visos šalies spauda per metų 
metus rasė, kaip apie didžiausią kriminalistą. Jeigu 
jisai butų buvęs išteisintas, tai butų labai žemai nu
puolęs žmonių akyse teismo autoritetas. Publika jau ir 
taip mano, kad prasikaltėliams, kurie turi daug pini
gų, teismai negalį nieko padaryti. O jeigu teisme butų 
pralaimėjusi da ir valdžia, kuri traukė Capone atsa
komybėn, tai jau butų visai buvęs skandalas.

Bet Caponės nuteisimas dar nereiškia, kad jam jau 
padaryta galas. Tikra butlegerių karaliaus kova su 
teisingumu veikiausia dar tik prasidėjo. Jo advokatai 
apeliuos į aukštesnius teismus, reikalaus naujo svarsty
mo, įrodinės, kad teismas prasilenkė su techniškais 
teismo procedūros reikalavimais, ir t. t. Pagaliaus, net 
ir pralaimėjęs visose teismo instancijose (jeigu pralai
mės), jisai dar turės progos prašyti susimylėjimo arba 
bausmės sumažinimo. Ir kai visi šitie galimumai bus 
išnaudoti, tai kažin'ar daug “pakutos” bus palikta nu- 
teistamjam.

Milioną dolerių pasodinti į kalėjimą Amerikoje yra 
nelengva.

MUITAI IR TAUTŲ SANTYKIAI

Besiartinant rinkimams Anglijoje, tos šalies kon
servatorių spauda vis drąsiau kalba apie muitus, tikė
dama, kad rinkimuose konservatoriai laimės ir galės 
vykinti svarbiausiąjį savo programų punktą. Bet tos 
kalbos apie muitus jau kelia nerimą kitose šalyse. Ypač 
yra susirūpinę Francijos fabrikantai ir pirkliai.

Francija išgabena kasmet į Angliją ųž 400 su vir
šum milionų dolerių, prekių — dąugiausia prabangos 
daiktų: brangių rūbų, šilko, vyno ir t. t. Jeigu toms 
prekėms Anglija uždėtų muitus, tai franeuzų pramonė 
ir prekyba labai nukentėtų. Todėl Francija jau grasi
na, kad ji imsis priemonių apsiginti ir kovos prieš ang
lų eksportą Francijon.

Taigi konservatorių laimėjimas Anglijoje pagadin
tų santykius tarpe tų dviejų valstybių, paverstų jas 
priešais viena antrai. Ir kartu, Žinoma, konservatorių 
politika pakenktų taip vienos, kaip ir antros tų dviejų 
šalių ekonominiems reikalams.

Ir politikos, *ir ekonomijos atžvilgiu geriausia vi
soms tautoms yra laikytis prekybos laisvės.

LAISVĖS SUVARŽYMAI

Ispanijos konstitucinis seimas priėmė naują “ap- 
saugos įstatymą”, kuriuo x suteikiama valdžiai nepar 
prasti įgaliavimai atsteigti tvarką, jeigu kiltų politiš
kos, darbininkiškos arba religiškos riaušės. Sulig šituo 
įstatymu valdžia turės teisę uždaryt “pavojingas” or
ganizacijas, suspenduot laikraščius, daryt kratas ir 
bausti kalėjimu nusikaltusius ginklų laikymu arba mo
narchijos garbinimu. . <

Aišku, kad tai yra aštrus įstatymas ir skaudus pilie
čiams pasikėsinimas prieš jų laisvę; Sindikalistai (anar~ 
chištuojan tieji unijistai) ir komunistai jau šaukia, kad 
įstatymo tikslas esąs juos Sunaikinti. Tečiaus nė viena? 
žmogus rimtai negali sakyti, kad Ispanijos steigiama
sis seimas susideda iš laisvės priešų. Tas seimąs sutei
kė žmonėms sąžinės laisvę ir atskyrė bažnyčią nuo val
stybės ; jisai sunaikino monarchistiškų generolų galią 
armijoje; jisai pasisakė už tai, kad Ispanijos respubli
koje privalo būt apsaugoti darbo žmonių reikalai.

Tai kodėl gi dabar tas seimas nutarė leisti valdžiai 
tam tikruose atsitįkįmuose imti piliečius taip 'aštriai į 
nagą ? Todėl, kad respublikos priešai, pasinaudodami 
suteikta visiems žmonėms laisve, dąugęlį kartį kėįlė 
riaušes, naikino svetimą turtą ir nęt žudė tuos, kurie 
jiems stovi skersai kelio. Visi atsimena bažnyčių ir 
vienuolynų deginimus po monarchijos nuvertimo, pas
kui ginkluotus sindikalistų užpuolimus ant policijos. 
Ką respublika gali daryti, jeigu toki dalykai nuolatos 
pasikartoja? 'Ji butų diskredituotu žmonių akyse ir

faktai' ir išvados

. Jisai, tiesa, galč- 
“pįavojingas” kai kam, 
pavyzdžiui, pasirodytų,

Jei

(žiur. “Nauj.” spalių 21 d.)
Gegužis tvirtina, kad prašy

mas ir apkainavimas buvo. 
Klausimas, kodėl gi jie išnyko? 
SLA. prezidentas nori sdkelti 
skaitytojuose mintį, kad vienas 
tų dokumentų, būtent nuosavy
bės apkainavimas, galėtų būti 
šiandie kam nors “pavojingas’** 
todėl jisai galėjęs būti sunai
kintas tyčia. ,

Jeigu šitokia p. Gegužio “iš
vada” ir butų teisinga, tai aiš
ku, kad ji nepasako priežasties, 
dėlko išnyko paskolos prašy
mas. Juk prašymas negali bū
ti niekam pavojingas. Priešin
gai, kada prašymo nėra, tai 
kiekvienam (Pildomos Tarybos 
nariui, kurie dalyvavo tos pa
skolos davime, yra “pavojinga”, 
nes davimas paskolos be pra
šymo yra iždo eikvojimas, už 
kurį paskolos davėjai gali at
sakyti asmeniškai prieš įstaty
mus. Taigi šitą dokumentą 
naikinti negalėjo būti išroka- 
vimo nei sekretoriui, nei kam 
kitam.

• Dabar grįžtame prie apkai- 
navimo ras 
tų būti 
jeigu,
kad paskola buvo duota, perdi- 
dėlė sulig apkainavimu. Sko
linti daugiau, kaip 60% apkai- 
nnotos vertės yra priešinga įs
tatymams. Bet p. Gegužis tvir
tina, kad apkainuotojąit\ suradę, 
jogei ta Devenio-Azunario nuo
savybė buvusi verta. $50,000. 
Reiškia, paskola sudarė tiktai 
50% apkainuotos vertės.
gu taip, tai butų viskas tvar
koje, ir ko čia reikėtų kam 
nors bijotis tokį apkainavimo 
raštą parodyti ?

žodžiu, p. Gegužio “išvados” 
visai neturi prasmės. Jisai, be
je, dar bando savo spėjimą 
apie apkainavimo dokumento 
pražudymą paremti tuo, v kad 
jam kas tai\sakęs, jogei Kaže- 
mėkas prisipažinęs, jogei jisai 
pasirašęs po apkainavimu. 
Keistas įrodinėjimo būdas! Ge
gužis nesiteikia net įvardinti 
tą asmenį, kuris minėjo Kažc- 
mčką, bet jisai nori, kad skai
tytojai juo tikėtų. O gal jisai 
abejojantiems pasakys to as- 
menio vardą į ausį, kada jie 
atvažiuos pas jį f Mahanoy 
City?

Ir kam čia remtis kokiais tai 
nežinomais asmenimis, kalbant 
apie Kažemėko “prisipažini
mą”? Kodėl p. Gegužis' nepasi
rūpino atsiklausti paties p. Ka
žemėko, .ar jisai rašėsi po tuo 
apkainavimu, ar ne?

SLA. prezidentas pasakoja, 
kad vienas iš Komisijų susirin
kimo, dalyvių jam sakęs apie 
Kažemčko “prisipažinimą”, jau 
gerokam laikui praėjus po su
sirinkimo. čia irgi labai keis
ta. Kažemekas gyvena Watet- 
buryje ir turi bankelį, kuriame 
dirbą žemantauskas, jau perei
tame SLA. seime žinojęs apie 
skandalą su ta Devenio pasko
lą. Iš Waterburio susideda vi
sa komisija, kuri tą skandalą 
tyrinėjo. JĮ ją įeina ir neatski
riamas žemantausko prietema 
Tareįla. Tai argi dabar galimas 
dalykas/ Itatf ,ikir Jgtotyisijų ■ s>

galų gale susmuktų, jeigu ji pasirodytų bejėgė palai
kyti krašte tvarką.

Ne viena Ispanija pergyvena tokią padėtį, kur lais
vės šalininkai parlamente būna priversti siaurinti pi
liečių teises, idant butų apsaugoti tų pačių piliečių rei
kalai. Taip pasielgti teko, pav. ir Vokietijos respubli
kinėms partijoms.

Dėl tokių laisvės suvaržymų yra kalti tie, kurie 
bando Jaisyę paversti J anarchiją.

—|-------—?■--- rį*
Venio paskoloje (taip pat ant 
$25,000), ir jo parašas ant ap
kainavimo dokumento dar ir 
šiandie tebėra SLĄ. rekorduo
se. Taigi naturališkas dalykas 
gurėjo būti paklausti jį, ar ji
sai nėra apkainavęs ir to De- 
venio namo, ant,, kurio buvo 
duota antra paskola. Negali
mas daiktas, kad komisija ne
būtų išgirdusi apie jo pasira
šymu po apkainavimu Devenio- 
Ažunario paskoloje, jeigu jisai 
tikrai po juo pasirašė. Tai ko
dėl gi komisijų susirinkimui 
apie tai nebuvo raportuota? 
Kodėl susirinkimas pripažino, 
kad Devenio-Ažunario paskola 
duota, be apkainavimo?

Išvadoa iš faktų, o ne iš Ge
gužio spėliojimų, yra tos, kad 

, Pildomoji 'Taryba buvo taip 
aklai įsitikėjusi į- Devenį, jo
gei ji, nepaisydama paprasčiau
sių taisyklių, kurių reikia lai
kytis dhodant paskolas, pado
vanojo jam - $25,000, negavusi 
iš/ jo jokių užtikrinimų, nepaty
rusi jo namo vertės ir net ne* 
palaukusi, kol jisai pristatys 
raštišką paskolos prašymą. Dc- 
venis veikiausia pasikalbėjo su 
kuo nors iš Pild. Tarybos, pa
prašė duoti jam kaip galint 
greičiaus pinigų ir prižadėjo 
visus reikalingus raštus pri
duoti vėliau. Pildomoji Taryba 
patikėjo jo žodžiu — ir buvo 
apgauta! O dabar jos nariai 
bando išsisukti nuo atsakomy
bės, tai versdami kaltę ant 
kits kito, tai pasakodami viso
kias “fish storiems”.

Jei^u p. Gegužis, kaipo atsa- 
komingas SLA. viršininkas, ne
nori prisiimti kaltės už nuosto
lį, padarytą organizacijai? tąja 
paskola, tai tegul jisai pasako, 
kodėl SLA. centrą jisai tolera
vo tokią tvarką, j prie kurios 
už trejeto metų po paskolos da
vimo jau negalima surasti jo
kių rekordų apie * investavimą 
tokios stambios pinigų sumos?

Piki. Taryba juk visus savo 
nutarimus užprotokoluoja. Bet 
ar yra užrašyta tąme Tarybos 
posėdžio protokolą, kuris nuta
rė paskolą duoti, kas Įprašė pas
kolos, k;is apkainavo nuosavybę, 
ant kurios paskola užtraukiama, 
ir kiek ta nuosavybė verta? 
Jeigu šitie dalykai yra protoko
le pažymėti, tai kodėl p. Gegu* 
zis nepaduoda ištraukos iš jo? 
O jeigu jie nebuvo užrašyti, tai 
kodėl prezidentas nereikalavo, 
kad protokolas butų papildy- 

. tas? ■ 4' .
Atrodo, kad1 toki dalykai p* 

Gegužiui visai nerūpėjo. Se
iliaus,duodant paskolas, Pild, 
Taryba nesirūpindavo net, kad 
nuosavybių apkainavimus dary
tų nepriklausomi nuo skolintojo 
asmens: paskolos prašytojui bū
davo pavedama pačiam susiras
ti apkainuotojus, kurie pasaky
tų, kiek jo “prapertė” verta!' 

Prie šitokios “tvarkos“ argi 
nuostabu, kad Dcvenia galėjo 
apgauti Susivienijimo iždą? 

r • 4 ■ . ■ , . .. ,/ - * j ”■ . •' i v..-’' ' < '.' A.■:
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žiai, nes senoviškas bokštas 
karo reikalams darėsi visai 
netinkamas, nes jau vienas 
patrankos šūvis galėdavo tokį 
bokštą visai, suardyti. Jau 17 
amž. pasirodė įvairiausių for
mų “tankų”. Dar ir šiandien 
yra užsilikęs iš tų laikų karo 
vagonas, šį karo vagoną pa
dirbo dar 1588 m. inžinierius 
Bertoldas Holzscliuhcr. Tai 
geležinis vagonas, ginkluotas 
šautuvais ir patrankomis, va
gono ratai pasjėpti viduje. 
Praktiškai vartoti toks “tan
kas” visai negalimas, nesijau
nant jame patalpintos patran
kos spyrimo jėga tokį vagoną 
apverstų.

Anglijoj dar Henriko VIII 
laikais būdavo vartojami va
dinami “Todurų vagonai” — 
tai aukštos apvaliais stogais 
didžiulės dėžes, panašios į

> veža-

Sveikatos Dalykai 
■■ ———- 

žarną džiova 
; "■ r."1 !

Rašo Dr. A. Montvidas
■ ■ ;

Kuomet kalbama apie džiovą, 
paprastai omenyj ’ turima plau
čių džiova. Reikia pasakytu kad 
sergantieji plaučių džiovą ne- 
'itet&l gąuųą ją ir-j žarnas, At-

i

[Acm<-P. H A. Photo]

Taip ątrodo fazanas, kuris Illinois valstijoj jau baigia nykti. 
Policijai įsakyta areštuoti ^medžiotojus, kurie šaudys fazanus.

įi.••••»■ ' ■ ■. •• '.C'i’ .•.>> ' ■. t ■

kosima dUUg bacilų ir jie nu
ryjami, yra mažai progos žar
nas neapkrėsti. Apkrėtus jas, 
ligonis negali turėti vilties pa
sveikti, nes ir plaučių džiova 
imą sparčiau plėstis. Todėl yra 
labai svarbu džiovininkui nery
ti atkosėtų skreplių..

Pasitaikę, kdd džiova 
kelia j žarnas.ir iš kitų 
dalių, bet labai retai,

Kad ji kartais prasideda, 
vich tik žarnose, nors niekur 
kulte jos! nėra, negalima už
ginčyti. Nors tuli tirinėtojai 
vis da mano, kad į žarnas ji 
ateina iš kurios nors apkrės
tos kūno dalies, viendk yra 
ganėtinai patirta, kad dauge
lis ligonių neturi džiovos nie
kur kitur, apart žarnų. Tuli 
net įrodinėja, kad ir į plau
čius liga dažnai ateina iŠ žar- 
nlb ,

Žarnų džiovos esama dviejų 
rųšių: žmogihė ir galvijinė. 
Mat galvijų (karvių) , džiovos 
bacilai yra kiek nors kitokie. 
Kol karvės nebuvo egzami
nuojamos ir pienas nebuvo 
pąsteurizaiojanias, galvijine 
džiova žarnų apkrėtimas pas 
vaikus buvo žymiai prasipla
tinęs. Ir dabar šitos rųšies 
džiovą vaikai gauna dažniau, 
negu suaugusieji, todėl ir 
jiems pasitaiko apsikrėsti, jei 
šituose daiktuose esama džio
vos bacilų. Miestai tvarko, 
kad pienas butų įvežamas iš 
egzaminuotų karvių; kad jis 
butų pasteurizuotas ir švariai 
laikomas. Tiesiai iš farmerių 
perkamas šviestas gali būti 
grynesnis ir gardesnis, bet ne 
visuomet jį saugu valgyti. Pa
vojinga ir pieną gerti pas 
farmerius, kuomet jo karvės 
nėra laiks nuo laiko iŠegza- 

.minuojamos. Partneriai vieto
mis tiesiog priešinasi valdžiai 
kuomet norima jų karves iš
tirti.

Nestik galvijinę džiovą žar
nose galima gauti, o ir žmo- 
ginę.
. Žinoti, kuomet j u prasidėjo, 

nelengva. Pradžięjc ji daro 
taip menkai" nemalonumų, 
kad kaltė metama ant nevirš
kinimo, žarūų arba skrandžio 
suirimų. Tik kuomet liga ne
sibaigia ir vis labiau sveika
tą gadina, pradedama jieško- 
ti priežasties.

Reikia atsiminti, kad žarnų 
ilgis yra virš 20 pėdų. Prad
žioj jos yra siauros, paskui 
prasideda plačiosios žarnos. 
Jeigu džiova yra siaurosiose 
žarnose, jos netenka jėgos 
maiBtą išskirstyti ir sučiulpti 
tinKamm* lodei pąsiįąrlojli 

, dainas vidurių palęidųnas. 
pas tūlus ligoniiųi viduriai 
nuolatos yra pajai^į. Džiovai 
esąųt storosiose žarujose, yidM’ 
riai Icięteja ir tik. ląiĮis Rui) 
laiko tampa labai palaidi- 
Mėšlines žąruos džiova ga|j 
padarytį skylių arba pųliąi su
sitvenkia artį jos. SkaudčjįmU 
gali, būti/arba gali uųbųtį. 
Tečiąus kuoipęt imi J pilvą 
■Čiupipęti iv spaRdyU?. jis ggį-

Be nuodugnaus egzaminavi- dviejų aukštų namus, 
mo žarnų džiovos negalima mos vidury patalpintų ir nuo 
ištirti.

Jos prašalinimui reikalingas 
pailsis, maistingas, bet žarnų 
nęei;zįnantis valgis, pilvo kai
tinimas, kartais chirurgija. 
Pastaraisiais laikąis nemaža 
rašoma,. . kad K ultravioletinė 
šviesa .žymiai gelbsti.
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Iš tanku atsiradimo 
istorijos

ąusąukw/»ąpsvmtyti 
tyrinėjimo komisijos raportą 
ir rekomendacijas, nebuvo pa
arta, ar Kažemekas rašėsi po 
ąpkalnavimtr, ar ne?

Ponas Kažemekas jau buvo 
buvęa apkainuotojas kitoje De-

tų bacilos sunaikinti,, teįčiaus 
protarpiais, ypač pas džiovi- 
ninkus,f rūgšties visai nelieka' 
arba yra labai mažai. Jeigu pa
dengėjusio j plaučių džiovoj at*

Didžiąjaųi karui pasibaigus 
visur buvo kalbama apie mi- 
sigįnklavimą, šaukiamos tuo 
reikalu, įvairios konferencijos. 
Atrodė, kad pasaulis tikrai nu
siginkluosiąs. Dar ir dabar 
daug kalbama apie nusigink
lavimo reikalingumą, bet 
praktiniame gyvenime visoą 
valstybės ginkluojasi, tobulina 
ginklus, tam reikalui skirda
mos daug pinigų. Iš visų Eu
ropos valstybių Prancūzija tu
ri daugiausia karo orlaivių, 
sunkiųjų ir lengvųjų baterijų, 
kulkosvaidžių ir ypač tankų, 
kurie didžiojo karo pabaigoj 
turėjo didžiausią pasisekimą 
kovose. Tikrai baisus kare 
yra tų motorais varomų šar
vuotų slibinų veikimas; jie be 
jokio vargo perlipa kalnus, 
siausdami aplinkui mirtį, įsi
veržia į miškus, lengvąi per
važiuoja griovius, duobes, kel
mynus, viską po savim pakas- 
,darni. Tankų butą ir ankš
čiau. Jau senovės rymiečiai 
turėdavo tam tikrus karo gin
klus, vadinamus “vėžlius”, ku
rie ir yra dabartinių tankų 
įiirmatakai. Tai buvo pada
lyta tam tikra platforma, iš 
šonų pridengta apsaugoti ant 
jos esantiems kariams. Kele
tą tokių važiuojančių, platfor
mų susirikiuodavo viena šalia 
kitos ir traukdavo į pavojin
giausias kovos vietas, kufr nuo 
platformos būdavo ritinamos 
priešų eilės šaudant iš lankų.

Panašias' platformas varto
davo ne tik rymiečiai, bet ir 
persai, egiptiečiai ir kiti. 
Platformose sutalpindavo ge
riausios šaulius. šios plat
formos savo išorine ir 
vidine išvaizdų visai nepana
šios į dabartinius tankus. Tik 
kiek vėliau tam tikri mediniai 
“tankai”, savo išorine išvaizda 
jau Siek tiek panašus į dabar
tinius tankus. Tų laikų tan
kai — tai iš rąstų pastatyta 
būda, kurios viduje pritaisyti 
ratai. Tokia būda kareivių 
iš vidaus stumiama galėdavo 
prisiartinti prie tiltų ar niūrų, 
už/į;ufių priedas Slėpdavosi. 
Kad; priešo kareivįui neuždeg’ 
tų, apliedami tą būdą degan
čia smalą įmesdami degan
tį fakelą, tai tokius “taukus” 
apdengdavo kailiais. Vėliau 
prie* tokių ' “taukų’* būdavo 
pritaisomi ^bokštai, kuriuose 
jgąlėtų kąreiviaj patogiau' su
tilpti. < Toki “gyvi 'bokštai” ar

Senovėje vadmdavo} buvo; var- 
tojtnnr kairu reketams jati gĮ- 

■ lio^'a^oįy^j.j'\

priešų apsaugotų arklių. Pir
mas aukštas be grindų ir ja
me pakinko arklius, o antra
me aukite sutalpinami karei
viai, kurie, patys būdami ap
saugoti, galėdavo priešui suda
ryti pavojaus. Krimo karo me
ti anglas Cowen pasiūlė tau
tą, varomą garo jėgos. 1897 
metais anglų laikraščiai apra
šo jau tikrai baisų “tanką”, 
ai ginkluotas, geležimi pri

dengtas sausumos “laivas”, 
anais laikais vadinamas “ko
vų laųžčju”. Bet ir šis “tan
kas** ir , anie kaip priemonė 
kariauti netiko. Tiktai 1917 iii. 
didžiojo karo metu, kai karo 
technika buvo pasiekusi aukš
čiausią laipsnį, buvo padary
tas pirmasis tikrojo tanko pro
jektas. Šitoks tankas, ginkluo
tas patrankomis ir kulkosvai
džiais, buvo jau mirties neša
moji tikrenybe. Toks tankas 
turi moderniškiausius techniš
kus įtaisymus su veidrodžiais 
viduj, kurie rodo visa, kas 
yra aplinkui. Tokių tankų 
Šiandien pilni visų valstybių 
karo sandėliai. Tie tankai kas
met tobulinami, išdirbama vis 
naujesnių ir baisesnių kons
trukcijų.’ 'Jungtines ’ Amerikos 
Vaistybės turi tanką* kuris per 
valandą gali bėgti 120 kilomet
rų. “T.”

No. 17 “novos" , gautas 
šiandie. Kaina 10e. Klaus
kite Naujienose. 1

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1 Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ukeSi

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globojo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai laiš
ku,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, OI.

AMERIKOS
PILIETIS

,-J
i

au

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tyarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

Jt

voš. ■ pas (fiiovluihkią
’taj itttptidfc \taį Tdl 
lųiktiinis prąkpihmja.»Jję Jau

' čidsi pąvargę ir’liethrl aįiptjtb
Svoris jų sparčiau arba le
čiau puola; } Jau. buvo^ išraidi

Ntfnjęsrii; jau ‘ dabar- 
lipe .'pl&iųie,HttįĮtooiė jau 
miai vėliau — tik tada, kai

.^Kulkos vai d>

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite mouey orderį arba kratos 

Ženklelius.
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Graborlaf

Įvairus GydytojaiLietuvės Akušerės

Šerifui nesmagumai

Akių Gydytojai

etc.

Maudys Chicagos paštų
ir Vaiką Ligą

Graboriai

Pbonr Armitage 2822

The English Column
Birutė

0016

AdvokataiS. D. LACHAVICH

Neaiškus dalykai 7820

0332

John KuchinskasCHICAGO. ILL

Lietuvis Advokatai

Vakarai! t U tara

4145 Archer Avė.
11 valandai ryta;

... M

Prašys paskolos moky
tojams algas apmokėti

Mrs. A. K. 
JARUSH

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

ta iki B vakaro 
{unlock .W1

youth 
she bids 
vaunted

Anhony 
sakymu iš 
jasi k:ek 
Chicagt 
besto 
apdulkėjęs federalis trobesis gal 
gaus ‘vonių”.

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

MODERNIŠKOS KOPtVClOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Arti Leaviti St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki B vakaro. 
Stttdoj ir Prinyčkoj nuo 9 iki 6

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203

Boulevatd 8413

A*z. 651 
I«L SDl

Musų patarnaVimae lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad' • neturime ii 
laidų užlaikymui aky-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA* Ir NAKU 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą* kuomet jis yra labiausiai reikalingas

užsibaigęs, kuomet kitais metais

Metinė krizantemų 
paroda

Kiekvienas colis Illinois vals
tijos. ’Šskiriant Chicagą, bu:- 
paliestas gubematorio Emmer- 
šono komisijos darbuotės kovai 
su nedarbu ir bedarbiais šelp-

JOSEPH J. GRISU
Uetuvls Advokatas

4631 5c. Ashland Ava. 
Tel. Boulevatd 2800 

R<*to*U 8L -

Ofiso ir Ra<r Tek Boulevatd 5913
(Jobo BagdthMM* Bordro) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV Adoma Bt, Room 2117
Telephune RindOlfA

VoAonri* 2151 tV. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Rooeevelt 9090

Naraie B-9ryte. TA Reprtlie 9600

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

2400 W. Madison St.

Valu 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak
Tel. Weit 2860

Namų telefonas Brunrwick 0597

1906—“Silver Jubilee”—1931

Duokite eavo akie išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMETRIS7 

Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Av* 

kampas 47tb St.
Tel. Boulevatd 6487

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

Aš priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom- 
pilkuotas darbas. Mano *!■• 

_ ’ pasekmė 20 me- 
studlių ir tyrimo. Tiktai 
’ U ipetrumental yta 

Sugrąžina regėjimą
VAIKU AKIMS 

s . IAMS.
_ jmlnaeijua Kaina Nuo *B. 
atitaisomos, žema kaina, be

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 ii t 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

«p«rt šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. X KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd Sh> Saite 3 
Tel. Prospect 1028

ges. 2359 S. Leauitt St. Canal, 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal nutartį

The tenors are no good; thu 
sopranos are terribĮc; the altos 
worse and the, bassos low- 
down.

Not showing up at the next 
rehearoal. Ha, Ha.

—The Mad Monk.

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

Tel. Calumtt 3294 
Nuo 9 iki 12 vai dieno* ir 

. nuo 6 iki 9 valandos vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pridengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro* 
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklom vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS AT11A1SO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevatd 7589

SVARBI ŽINUTE

DU M. T. STRffiOL
Lietuvy* Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
TeL “ ------------

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) . . 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

, VALANDOS:
10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:3(X vak. 
Apart šventadienio it Ketvirtadieniu

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos: 12iki2ir6iki8P.il, 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal ratartj

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto.“ 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8, vai) 
Seredomis ir nedėliotu!) pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvde Park 3395

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tek Rooeevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Aveniu 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X

Charnecki, sulig Į- 
Washingono, teirau- 
kaštuotų nuvalyti 

►s pašto ir fecteralio tro- 
orinę pusę. Taigi storai

memorate the occasion as befits 
this worthy group, Silver anni- 
versaries are no*t an every day 
occurence and merit more than 
passing consideration. Think of 
all the ordeals you went through 
Ihe first twenty-five years 
your niarried life. Then you 
know the ups and downs whic!i 
ihe Binitė mušt have had du- 
ring the šame span of time. 
Thcir progress vesis on public 
approval and tradition. Let us 
carry on the Birutė and ridi 
traditions of the Lithuanian 
people, for music is culture.

Support the Birutė during the 
coming season. The iniitial j u 
bilee concert is to be staged 
at the Lithuanian Auditorium, 
November the Ist.

Rez. 6600 South Artesun Avansu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wėstetn Aveniu 

Tel. Lafayette 4146 

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

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po 0ietų h 

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

3421 So, Halsted St.
Phone Boulevatd 8483

Cook pavieto šerifas WHHam 
D. Mevering turi nesmagumų. 
Matote jisai išdalinęs yra apie 
200 žvaigždžių, rodančių turi n- 
tiems tas žvaigždes jo’ šerifo, 
prielankumų. Well, ka! kurie 
chicag?ečiai susidomėjo kam tos 
žvaigždės yra duotos, šerifas 
nesutiko pasakyti vardų. Na, tai 
dabar Cook pavieto komisionie- 
riai mano visai uždrausti žvaig
ždžių dalinimų. O jeigu kam 
norima suteikti koks atžymė- 
jimas. f ai jis turėtų būti ne 
žvaigždes pavydalu. Taip ma
no kor.iisionieriai.

DR. A. L. YUSKA 
4193 Atchu Aut, 
. r ■

Valandos: 2-~4 po piet

Phpt)e Latayette 0098

Reaidemijns teMouas Gtogėbill 1595

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 lobo* 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nno 3 fki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Paskiibus žbiioms, kad pęH- 
rijos ir uguegiasių departamen
tuose kai kurie kandidatai mo
kėdavę pinigus, idant gauti dar 
biį, prasidėjo tyrinėjimas. No
rima surasti stambieji kaltinin
kai, kuriems t>ini^ai tekdavę 
Kelete į>oliciiihiĮiQ, kurie pu‘ 
k« dihbus, sakoma^ jau paal- 
žadėjo pasakyti kam Jie mok3« 
ję pinigus. 1

Iš gubernatoriaus h 
misijos bedarbiams 

šelpti darbuotės

6641 So. Albany Avė 
Tel. Prospect 1930

Duokite tavo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometrištui 
Akių Specialistas, Virš 15 metų 

patyrimas / 
f Akiniai nuo $3

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

4631 S. Aibland Avė. Tel. Yard, 6780

nežiūrint kaip butu r p p *— — * - -- * -
tema, yri 
tu

Wwnfiw' tiksliausi
vartojami. Mano akiniai 
ir pašalina Įtempimu. 

8FECIALE DOME 
IR -----

Akiniu ir Egxai
žvairos akys i ______  ____  _____
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra sugai
ši mo.

Stiklai duplikuojaml k rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną1.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Ave» 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto' iki 8:30 vai. vak.

Keletas pavietų (counties) 
jau susiorganizavo šiam darbui 
sulig planu, kuris apima visa 
Illinois valstijų. Kalbamas pla
nas apima ne tik miestus ir 
miestelius, bet ir vadinamus 
kaimu* (tovvnships).

Gubernatorius Emmersonas 
sulig tuo planu pagelbai teikti 
paskyrė kiekvienam pavietui 
(kauutci) atstovą, kurio parei
ga yra koordinuoti (derinti) 
atskirų vienetų darbuotę.

Daugiau, kaip 235 atskirų 
vietų (apielinkių) jau turi su
organizavusios komitetus. Kiek
viena tų grupių rūpinsis numa
tyti savo apielinkės reikalavi 
mus. Komitetų pareiga visų- 
pirma bus kelti kiek galima 
daugiau fondų.

“Nė vienas centas, kuris bus 
sukeltas bedarbiams šelpti, ne
bus išleistas kalbamai komisi
jai išlaikyti”, pareiškė komisijos 
pirmininkas Hummer.

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

Pbone
Hemlock 9252

Pbone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir nedėliomis pagal entartį. 
Retidencija 6628 So. Richmond Street

Telefoną* Republic 7868

A. A. OLIS
R. A. VASALLE
- ADVOKATAI
U South La Šalie Street

Room 1934 Tel. Raiidolpb
Valančio* nno 9 ryto iki 5 tak 
3241 £ Halsted St. Tel. Victory 0f63

Valando* — 7 iki 9 vakar* 
Olte—Utanu. Ketv. k Sabalo* ėk 
Vaaallt—Paa.. Ser. ii Picayjioa **k

Ofiso T<L Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTfi

Ketv., ir Subato* 
L® ’Ml- 
T*t Lafayette 7337

Namų Tel. HydTpark 3395

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nno 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Bonlevard 1310 
Valandos: nno 6 iki 8 vak kitkvisaą 

vakarą, išskyros ketveigą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 tyro

756 W. 35th St.
(Cor. .of 35tb B Hal,t«d St.) 

Ofiso Galando*: nuo 14, nuo 6:30-8:30
Nedėldienials pagal, sutarti

Ofiso ir Rez. Tek Bouliįvatd 59 i4

DR. NA1KEUS
756 W. 35th St. .

(Cm. «i 35* B H«bt<d Su) 
i OflM n£m4M> »#• ♦» M

Nedėldianiais pagal suurtj

The years ręst lightly on the 
Birutė. Everlusting 
seems to be hers, and 
fair to surpass the 
years o f Methaseulah.

Long, ardous years of pains- 
taking endeavour are embodied 
in her present personneJ.Famed 
music masters and Lithuanian 
eomposers have all contributed 
to her progress. The genius 
of these masters has Icft an in- 
delible impression on the or- 
ganization vvhich has absorbed 
thcir iteachings, and now car- 
rys on their work and ideals.

Founded in 1906 for the 
(xpress purpose of perpetuating 
Lithuanian music, the Birute 
has ėst įblished an enviable po- 
sitioiu for itsclf in the music 
world. This year*it celebra'tes 
its silver anniversary under 
the abic direction of Michael 
Jozavitas, the present incum 
bent, who succeeds a long line 
o f fiamous dircetors.

The Birutė appeals to you, 
the Lithuanian public, to opeli 
your purse strings and com

Tel. Yards 18?9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

S.M.SKUDAS
Lietnvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

, 718 W. 18 St.
Tel. Roosevch 7532

Pbone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

■<>

PETRONĖLĖ NORKIENĖ 
po tėvais Tetvainaitž

Persiskyrė su šiuo- pasauliu 
spalio 19 dieną, 11:50 valandą 
naktį 1931 m., sulaukus pusam- 
žiaus. gjmus Tauragės apskr.. Gau
rės parapijos, DrutaviŠkių kaime, 
Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime vy
ra Jurgį, dukttrį Oną, 2 sūnų — 
Pranciškų ir Klcpfą, 2 brolius — 
Antaną ir 'Pranciškų. 2 brolienes 
Tetvainienss ir gimines, Jo Lie
tuvoj motinėlę Jievą. /

Kūnas pašarvotas, tdndasi 4233 
So. Rockwelt St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioji 
sp4>Q 2 i dieną. 8:QQ vai ii tu-i 
t»ų į Nekalto Pras. Panelis $v«nį. 
parapijos bažnyčią, kurioj* atsi
bus gedulingos pamaldos už vČ- 
honęs sielą, o iš ten bus nulydi* 
ta į šv- Kabiniieio kąpįnes.

• Visi a. a. Petronėlės Norkienės 
.giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse k suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
. Nubudę liekame,

Vyras. Duktė, Sunai, Broliai, 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudcikii, Tel, ^ąrds 1,741.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL,

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vid Tetefonait YARDS 1741 ir 1743 ?.

Telefoną* Boulevatd 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 ik) 3 d. it 6:30 iki 9t30 v.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Tdepbonai dieną ir naktį Virginb

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas '
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turinį automobiliu* visokiems reika
lams., Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

“Losf Chords".
Ilidden among the folds oi' 

the cuHain, Ihe Birutė reude 
red a musical baskgroųnd for 
the Margutis show.

A mctley fcw showed u p for 
the oc rasion, būt a good time 
vvas had by all.

See the movies of IheMaroonš 
beating the Giolden Stars?

Lefty Schliukas, Birutės te- 
nor, hvirling bu the mound. 
Hey! Hey!

The mad monk reseirts being 
necked iii public by Vannie and 
Marion.

Good. Mike bawled, em out 
for giggling.

Serves them right.
Paul Whiteman took four 

blondes home. The viper.
Went out singing too.

.Mike’gf pickįng ou the tenors.
Claims we’re no good.

Shueks. we finish two mea- 
suręs ahcad of the others any 
way.

Aldona Narvid succumbed to 
a bad rold.

Danei n g in those ’itsy bitsy.—- 
Oh m v.

- Vienas iš, žymiausių distributorių Ca- 
lifornijos sulčių vynuogių praneša, kad 
šią savaitę atgabenta 10 nuoš. mažiau 
vynuogių, negu pereitą savaitę, o iš Ca- 
Hfornijos pranešama, kad vynuogių se
zonas skubiai eina prie pabaigos.

Šiemet Californijoj, deki karščių ir 
sausros, buvo mažas vynuogių derlius ir 
vynuogės prinoko taip anksti, kad pri
siėjo jas pradėti gabenti marketan nuo 4 
iki 6 savaičių ankščiau negu paprastai 
ir todėl vynuogių sezonas dabar yta be
veik 
šiuo laiku pats gyvumas ir marketas bū
davo užverstas vynuogėmis.

Tečiaus kaip išrodo, pirkėjai neper- 
mato padėties ir jie vis dar mano galėsią 
pirkti vynuoges tiek pat vėlai, kaip kad 
pirkdavo kitais metais. Bet jie skau
džiai pasirinks, nes sezonas bus užsibai
gęs su pabaiga spalio menesio.

Nors dabar dar galima yra gauti vi- 
sokiusiU\ vynuogių ir tai už labai že
mas kainas, šių metų vynuogių kokybė 
yra geresnė ir jos turi savy daug dau
giau cukraus, iš ko yra nauda pirkėjui 
ir vynuogių sunkos vartotojui.

California Grapc Control Board, ku
rią suorganizavo Farm Board sutvirtinti 
vynuogių industriją, jau baigia plačią 
garsinimų kampaniją svetimkalbių laik
raščiuose rytuose. Ji pabrėžia tą faktą, 
kad pilnai legalis dalykas yra gamintis 
vynuogių 
muose. 
vynuoges

Skubinkitės pirkti 
Californijos 
Vynuoges

Užsidariusio West Centrai 
State Banko atskaitose resyve
ria užtiko pajamų ir išmokėji 
mų, k>»rių negalėjo suprasti. 
Taigi kreiptasi j buvusio banko 
prezidentą, Andrew Dresselj 
prašymu paaiškinti. Is Drcsse- 
lio aišk’iiimų pasirodė, kad jis 
turėjęs reikalų su žinomu alaus 
baronu Terry Drugan.

Ne taip seniai valdžia mėgino 
'školekt’ioti iš Drugano pri
klausančias jai taksas. Bet pa
sirodė, kad Drugan esųs su
bankrutavęs. Ale dabar i&Dres- 
sejio kalbos patirta, kad Dru 
gan vrrąs tris alui daryli bra
vorus, reiškia, esųs pakankamai 
turtinėj'- biznieris.

Vyriausybė ketinanti atlan
kyti tuos bravorus. Bet tu r bu; 
nieko neberas juose.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Telefoną* Y a r d* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveotse 

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

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 3Sth St.

kampas Halsted S t.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washit»g.ioa St. 
Room 1502 Tel Central 297B

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

sunką suvartojimui savo na- 
Nors tą vyndariai suprato, bet 
perkančioj! publika, kaip ma- 
nepermato, kad ji pasiliks be 

vynuogių, jei ji nepirks vynuogių dabar', 
kol jų- dar galima gauti ir kol kainos 
tebėra žemiausios, kokių dar niekad ne
buvo.

[Acme-P. B A. Photo]

Kansas City, -Mo. — Irene 
Thompson Hendrix, kuri ban
dė vaidinti prohibicijos agento 
rolę ir tapo areštuota.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisą* ir Laboratorija:
1025 W 18rb St., netoli Morgan St. 

Valandos: nno 10—12 pietų is 
nuo 6 ak’ 7^ vaL vakare 

Tet^Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Rendolnh 6800

Mokyklų daryba ir meras 
Cerma-.as ketino fcaip vakai 
kreiptis į Chicagos bankininkus 
ir kitus piliečius, stambių tak
sų mokėtojus, prašymu pasko
linti $7,000,000, kad jais apmo
kėti Chicagos mokytojų algas 
už praėjusio balandžio ir gegu 
žės mėnesius. Tikimasi, kad pa
skolų gaus. Bet dabar jau spa
lių mėnuo Kada gi mokytojai 
gaus algas už birželi, rugpiuti, 
rugsėjį ir spalių mėnesius? 
Well. nežinia.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai 3102 So. Halsted St.. Cbicage 
arti 3 Ist Street

Valando*: 1—3 po pietų, 7—8 vak
Nedėhomu ir iventad. 10—12 dieną

...............Rm.ui, . H.IĮ ! n «. ... y—<■

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Av& 
, Tel. Boulevard 7589 i 

Ofiso vaitautas Ift 
Rcsidcnc; Phone

Wesf Chicago Parkų komisio- 
nierių tarybos prezidentas W. 
R. Jam 3 praneša apie atida 
rymų metinės krizantemų paro
dos lapkričio 7 dienų Torlikul- 
turos salėje Garfield Parke. Pa 
rodą tę°is iki lapkričio 29 dic- 
uos. Taip pavieniai asmens, 
kaip Žemynos ir ypač organi
zacijos ;domaujančios gėlių au
ginimu ir parodomis kviečiami 
atsilankvti pažiūrėti. Paroda bus 
atdara kasdien nuo 8 valandos 
ryto iki 10 valandos vakaro.

Garfield Parko konservato
rija randasi prie Hamlin ave
nue ir Lake Street (3800 West). 
Ją tenffva pasiekti taip ga^vė- 
karais, kaip elevatoriais va
žiuojant.

štai sumanymas: kodėl nega
lėtų atlankyti grupėmis šią pa
rodą kai kurios lietuvių orga
nizacijos? Ypač jaunuomenės. 
O parodos prižiūrėtojai priža
da tokioms grupėms suteikt; 
vadovus aiškintojus.

Lietuviai Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas 
DENTISTAS 

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

7—9 P. M. 
Telepbone Cicero 6756 

CICERO. ILL.

12iki2ir6iki8P.il


-‘-r ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

daujftn|v H 
dainuo įi n t 
les Kepure 
naujų (r .skopiu juokų iš '“gy
veninio’’. Prie to programas
naujų

vėl išgirsti ■ juos 
Jūokdaięrs, “dhnr- 
papaspkojo daug

1
: a! ■'»* ,

V. Lapaitienė 
įskųsta

P-rva V. Lapaitienė, “Nau
jienų" spaustuvės darbininko 
Juozo l apaičio žmona, atvyko 
i Jungtines Valstybes 1924 me
tais kaip vizitorius. Išbuvus šioj 
šaly 6 mėnesius, jinai gavo pra
tęsimą pasilikti dar 6 mėnesius, 
o po turėjo grįžti i Lietuvą 
Ji tačiau apleido Baltimorę, ku
riame ’i buvo apsigyvenus, ir 
atvyko Chicagon.

Po L'ek laiko ji ištekėjo už 
J. Lapaičio ir iki šiol jos nie
kas neieškojo. Bet vakar prieš 
pietus i Lapaičių butą atėjo 
gražia’ nusirėdęs vyras ir, pa
barškinęs i duris, pasisakė no
ris metyti p. Lapaitį. Atėjęs 
prie durų Lapaitis paklausė, ko 
tas žmogus nori. Nepažįsta
mai vyras pasisako esąs U. S. 
Iimnigration raštinės atstovas, 
parodo 
Darbo 
t u s ir 
paičio

buvo paįvairintas su parinkti- 
nia phiokštvlių muzika ir neku
rtoms dainoms.

Malonu yra, kiyi ’c idėjai šių 
programų, Peoples Furniture 
Kompanija, nesigaili savo pa
stangų nei lėšų kas aptradienio 
vakaro duoti mums šias bran
gias “Hadio Valandas’.

—M, U-is;

įdomus koncertas
Playhousc teatre ateinantį 

sekmadienį, spalių mėn. 25 d., 
rusas dainininkas Vasilij Ro- 
makov duos konceiUa.

Koncertas prasidės 3:30 va), 
popiet.

Programas susidės daugiausia 
iš rusų dainų. Pats Romakov 
yra baritonas. Sakoma, nepa
prastai geras. Kai kurie kalba, 
kad pralenkiąs ir šalapiną.

l jf Ta

Monoplanas, kuriuo Herndon ir Pan'gdon perskrido Pacifiko vandenyną. ,

Roseland
dokumen- 
bud u La- 
atvykus j

Lapaitis 
geriau ga

«avo žvaigždę ir kitu 
Departamento 
klausia kokiu 

žmona yra
Jungtims Valstijas, 
pasakė, kad apie tai 
lėtų pasiaiškinti pati Lapaitie» 
nė.

Imigracijos raštinės atstovas 
išpildė tam tikrą aplikaciją ir 
pasako dabar paliksiąs p-ią La 
padienę ramybėj, bet prašė La 
paičių atvykti j imigracijos 
raštine spalių 30 dieną.

Imigracijos atstovas pasiro
dė esąs didelis džentelmonas, 
prašė nenusigąsti ir užtikrino, 
kad l apaitienė nebus depor
tuota. Jai gal būt teksią per
eiti Kanados arba Meksikos sie 
ną ir Lapaitis, kaipo Jungtinių 
Valstijų pilietis, savo žmoną ga 
lesias vėl pasikviesti pas save 
be jokių kvotos trukumų. Toks 
formalumo atlikimas galėsiąs 
užimti trumpiausiai <5 dienas ir 
ilgiausiai 3 savaites.

Imigracijos atstovas pasiro
dė esą? apie Lapaičius gerai 
painformuotas.—Reporteris.

18 g-vės apielinke
Neteksim gero daktaro 

draugo
ir

Musu dentistas, Dr. Kliauga 
rengiasi išsikelti iš musų kolo 
nijcs Jis pasirinko Marque»tte 
Road apylinkę ir žada ten ati
daryti savo ofisą. Tiesa, Marq- 
uette yra nauja kolonija, švari, 
gražu ten gyventi ir dirbti, ir 
daug Hetuvių (ten keliasi. Tiki
me, kad ir musų daktarui bus 
ten patogiau ir jaukiau. Bet 
musų senute 18 gatvės kolonija 
neteks brangaus žmogaus. Jis 
čia buvo ne tik musų namiškis 
profesionalas, geras dantų gy
dyto ja^, bet taip jau per ilgus 
praktikos metus buvo patapęs 
visų nvosirdus draugas. Beabe- 
jo, pažintis ir santykiai nenu
truks daktarui ir toliau išsikė
lus, tik tiek kad čia liks tuščia 
vieta.

Dr. Kliauga rengiasi išsikel
ti apie lapkričio pirmą. Aštuo« 
nioliktcs gatvės kolonijos lietu
viai lirki savo daktarui geriau 
sios kloties naujoje vietoje.

—Kaimynas.

Graži Lietuvių Radio 
valanda

Radio programas, kuris jvyko 
praeito antradienio vakare iš 
stoties W. G. E. S. reikia pri- 

. pažinti, kad buvo labai rupes- 
- tingai prirengtas ir išpildytas, 

su pannktesnio turinio daino
mis ir muzika, kas ir davė labai 
malonr pasigėrėjimą klausyto 
iams

Labai gražiai sudainavo so
jos ir duetus, Jonas Romanas 
ir Petras Leonardas, kuriems 
pijano akomponavo Rickardas 
Romanas. Minėtiem daininin
kam dainuojant duetus jų ^bal
sai jungėsi ir skambėjo dabai

Žinios
V 25 d. žada būti 

čia didelis sujudimas. Strumilo 
svetainėj bus vaidinamas veika
las “Paieškojimų biuras". Va
karą rangia p. Antanas Balčiū
nas, o programą išpildys p. Dun
dulienės -trjipės geriausios ar
tistinės jėgos. Scenerijos nau 
jai išdekoruotos, pritaikytos 
veikabr.. Po perstatymo šokiai 
gerai W. Jociaus muzikai gro
jant “Paieškojimų biuras” — 
labai juokinga komedija.

Darbai

užlaikomi kaip reikia ,o ir pa
tiems automobilistams.

* #
Tad patartina apžiūrėti savo 

automobilius. • žinoma, Šiais 
bedarbės laikais visi vengia di
delių išlaidų. Bet galima visai 
mažomis išlaidomis sutaisyti; 
tik atvažiuokite arba pašaukit*- 
A. Jocių, 257 East 115 .‘?t., Chi- 
cago-Kensinglon. Ton jums su 
taisys pigiai ir gerai. Kas pas 
ji tais.*, visi užganėdinti.

—Seniai bedarbis.

PRANEŠIMAI

Laiškai Pašte
šie laiSkai yra atfije iŠ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi  ji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri* 
langelio, kur padėta Iškaba “Adver 
tised Wind. w” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NŲMĖRL kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laišku.’ 
paštas laiko tarrf tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

. ♦ ■ I , V ,

Brimus Maria / 
□•linelis J U 
Juška Jan;
Kazlauskui Kazini 
Michaslis E

Berengaria ir Aqui- 
tania turistinė klesa 
pavertsa į trečiąją

pas-

504
510
518
519
533

ry r .r—-'"jt ;.i / ■■ *
; .Važiavimas trečia klęsa šiais laibais 
yra didelis' sutaupimas, nes už senąją 
kainą pasažieriai gauna turistinės klejos 
kambarius, kurie pirmiau parsidavinf jo 
už. daug augėlesnę kainą. ' Tikinusi, 
kad delei {(ų pagerinimų pasidarys labai 
populiarės ^Cunard linijos rengiamos įvai
rios Kalėdinės ekskursijos.

Trečiai klesai lapo pavesti ne tik tu
ristinės klesos kambariai, bet taipjau ir 
denis ir visi kiti kambariai, kaip poilsio, 
-ūkimo, valgomieji ir tt. Daugelis kam
barių uiti bėgantį vandenį.

The Bridgeport Knltting Shop 
Neria pienus ir etnrun vilnonius svederhia ir 
OtinčiaKan. Tni^oni Monus avederinrt. Mes 
parduodam žemom kainom idant galfitumčt 

sutaupyti nno 75% ikk 100%.

F. SELEMONAVIčlA
501 Wf,t 33 r d flt.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

22, 1931
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A n tom obi les
MOTOR TROKaI VISŲ iSDlRBYAOiy 

Dideli* pA«irinkim*n už kaina* duo $50 ir 
augu. lengvų* iAmokr-jimal.

B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 36th St. • Tel. Varda 6080

—  ---- o—— —

M. & K. MOTORS SALES
Paninio 60 irnrų karų už praturtinimo kaina*.
Visų modelių, visokių kainų.

OH11 So. Halnt«l St. .
■ Td. W<-ntworth 2727

Business Service
Biznio Patarnavimas

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 kfaustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIE LAKEVIEW 5029

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS 
Visų rūšių ir didumų 

LOUIS GARBUS 
818 W. 18th St. 

Telefonas Canal 0229

šiuo laiku musų apiclinkėj la
bai mažai dirba. Pullmano dirb
tuvė uždaryta ir pežinia kada 
atsidarys. Sakoma »kad dirbtu 
vė buvo gavusi užsakymų dau
geliui New Yorko subvėjų ka
rų budavoti, bet perdaug pelno 
norėjusi, tai nieko netekusi. Ki
ta kompanija sutikusi, darbą pi
giau padaryti.

Kai kurios kitos dirbtuvės 
dirba po 1—2 dienas savaitėje.

Bedarbių labai daug. Nevedu- 
siems komunistai įtaisė virtuvę 
savo garaže. Maistą ' suteikia 
United Charities organizacija. 
Valgyt? duodama du kartu die
nai. S^ko, užtenka. O maisto 
gerumas priklauso nuo to, kaip 
kas moĮia padaryti jį. Maitina 
apie 100 asmenų.

Vedusieji t organizuojasi į 
tarpt antišką bedarbių -tarybą. 
Daugeliui išreikalauja pašalpos 
iš UnRėd Charities—kortelėmis . M 3maistu’,j o kai 'kuriems ir rai
das užmokėti. Bet neorgani
zuotiems labai sunku iš United 
Charitięs gauti pašalpos.

šios tarybos tvarkosi savis
toviai. Renka komisijas ir pre
zidiumą iš savo tarpo. Tik ko
munistai ateina savo propagan
dą vesti, sako prakalbas; rengia 
pasivaikščiojimus, demonstraci
jas ir 1.1.

Pirmiau A. Balčiūnas duoda
vo mažąją svetainę mitingams, 
kuriuos bedarbiai laiko kas sa
vaitė. Bet mažojoj svetainėj ne
gali sutilpti, tai komunistai duo
da savo svetainę garaže. Atro
do teČiau, kad ir ta bus perma- 
ža. štai praėjusią savaitę pri 
sirinko 150 bedarbių. Vasaros 
metu Šifiip taip galima buvo iš- 
silaikytE O dabar, kai ateina 
šalta ž»ema, tai spiečiasi nors 
ir, i tokias A tarybas manydami 
šį? tą išgauti. Mat, organizaci 
jomis lengviau kas nors laimė
ti, negu pavieniui. Ba ir tokias 
{staiga*;, kaip United Charities, 
kontroliuoja kapitalistpi ir po- 
litkierai, tai pavienių išmestų 
gatvėn darbininkų nepaiso taip, 
kaip grupių.

Naujienų S pulkas 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, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 

X *

Ant Cunard linijos laivų Berengaria 
Aųuitania trečiai klesai tapo paskirtos 
visai naujos labai puikios vietos, būtent 
ten, kur pirmiau buvo turistinė klesa. 
Tai atsitiko todėl, kad, kaip jau buvo 
pirmiau paskelbta, tų laivų turistinei 
klesai tapo paskirtos antros klesoš kam
bariai ir įrengimai.

Ne tik kad naujosios trečios klesos 
vietos yra labai patogios ir ruimingoj, 
bet taipjau yra Idbai puošniai įrengtos, 
nes paliktas turistinės klesos įrengimas, 
o ia..klęsa. tarp.pasažierių buvo labai po- 
puliare.

Laivakorčių agentai greitai pranešė sa
vo klientams apie trečios klesos pageri- 
mus ir Berengaria pirmą kartą su tre
čios klesos pagerinimais išplaukusi ■ spa
lio 7‘d.i turėjo labai didelį skaičių tre
čios klesos pasažierių. Užsakymai vietų 
dėl kitų tų dvieją laivų išplaukimij pa
rodo didelį padidėjimą važiavimų trečia 
klesa, '

ipeezaustas gydyme chroniškų u ■•uja u- 
-u. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atulan 
<ykit pas mane. Mano pilnas i segs am i uavi- 
nas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsti- 
malu jus gydyti, sveikata Jums sugfyl. Ei- 
cit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jusr 
<ur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
n galutino ižegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Rlvds, netoli S f ate 

Kambary*/ 1016 
Imkite elevatorių 

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

uoj duo H) rvto iki 1 oo Dietų

yra

SPEOIALI9 SPALIO SUTAŪPIMA8
Namų Statymą*, remodeiiavlmas, garažai, 

porčisf, viza* taisymo darbas: pigiai.
R. M. GIBBON. 

2536 N. Sacramento 
akai apskaičiavimas. 

Spaulding 0139

Business 6hances
• Pardavimui Bizniai

o St

po 
Nedė-

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

pasi
tiktai

St.

KRETINGOS APSK. ŽEMAIČIAMS 
— Yra organizuojamas to apskričio že
maičių kliubas. Pritariantys tam suma
nymui kviečiami prisidėti ir ateiti į su
sirinkimą spalio 24 d., 7 vai. vak., ad
resu: 3126 S. Lowe Avė., 3 fl.

— Sumanytojai.

Dar Vienas Žodis — Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai —- vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją C* ’ ‘
skubiai kreiptis į 
3653 So. Halsted St 
keviČių. 
Yards 
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam.

Chicagoje — malonėkite 
“Aušros“ Knygyną. 

___ Klauskite J. Mic- 
Arba kreipkitės telefonu — 

4754 — atsilankys į namus.

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

North Side Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 226 kp. rengia paminėjimą 
45 metų sukaktuvių nuo įsikūrimo Su
sivienijimo, Mil-Roy svet., 1564 North 
Damen Avė., prie Mihvauke'e Avė., ne- 
dėlioj spalio 25 d., 6:00 vai. vak. Bus 
gražus programas, tad visi esate kvie
čiami dalyvauti šiame jubiliejuje.

. . —Komitetas.

Patarimai Šeiminin 
kėms i

Vaikų "po kiliui” '■
. ■»

mėgsta žaisti pokilį. ' Duo- 
nedidelį uzboną pieno, ihaž.ųs 
ir lėkštę sų Prerpium Soda

Be to jie valgys sveiką mai-

Vikinai 
kitę jiems 
stikliukus 
Crackers — ir jie kuosmagiausia žais Vi
dą popietj. 
stą.

Vaikams užkandis 

patiems vaikams pasidarytiLeiskite
sau sandvičių su Premium Soda Crackers 
—• visuomet prirengti, visuomet švieži. 
Užsitepti tegul vartoja peanut butter, 
sūrį ar džė)ę- Paduokite ir pieno. 
Premium ,Soda Crackers yra sveikas, 
maistingas, skanus užkandis.

■ .......................... '

Saldainis vaikams

Saugų ir sveiką saldainį vaikams ga
lima greitai pasigaminti namie. Su- 
piaustykit marsmallows į puses ir užbė
kite ant sviestu pateptų, Premium Soda 
Crackers. .Padėkite, kelioms minutėms, į 
karJtą. pečių. kaji'iŠsipuitų įr biskutį. nįa- 
rujtųč'. .•'■•Tinka taipgijčįdė^ertiii?

'■
Vaikams užkandis po'^mokyklos

Jei sugryžę iš Mokyklos vaikai nori 
ko nors užkąsti, paduokite Premium So
da Crackers ir bananų sandvičių. Su 
sandvičių labai tinka stiklas pitno.

PROBAK

MADOS MADOS MADOS
< ' . . . . .

< A. F. CZESNA’S 
' BATHS
TURRIAKOH, SUI.FURINftS VANOS IR 

F.LKKTRIKINIS GYDYMAS
Treatmentai visokių kraujo limj, reuma
tizmo, nervų, lumbago, žalčio, paraly- 
žiauR, Rciatica ir viaaa panaftias ligas gy
domo su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistUs. 25 (vairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

.1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4550

RAMOVA
IlTHEATREfnl

35 « Halsted Stš.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“Bought”
Kiek kainuoja moteries žavingumas, 

grožė, meilė?

, Dalyvauja

C0NSTAN6E BENNETT 
Ben Lyon, Richard Bennett ir

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.,

3146

Naujoviška suknelė. Lengvai ją galėsite pasisiūdinti, nes čia pat 
prieš jus guli aiškiai nubriežtaš planas.- kaip ją siūti ir kas prie ko prisiūti. Su
kirptos meiros 14, 16. 18. 20, taipgi 36 ir 38 colių ..per krutinę....................

k.

BERNARD PETKA’S 
MENS FURNISHING 

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

Dresią Dezaininimas 
J Dresių Siuvimas 
į Skrybėlių Dirbimas
I Mes telkiame ekspertų initruk- 
K ei jas Šiuose kursuose. Dienomis 
A ar vakarais. Žema kaina. Ale 
Hk amatai yrą patraukiantys Ir 
Mįarerai apmokami. Rašykite dėl 

knyrutAs apie kursą, kuriuo 
Jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 

W ninti ir padaryti gražias skry- 
1 Mles, kol mokinatės. Diplomos
V duodamos. Ateikite ar raftykit
V dėl nemokamos knyrutCs.
* MA8TER COLL»QK

JOS. F. KASNICKA. Principal 
UJO N. STATE BAN. ««

LUMBERIS 30-50% nuolaidoj. Plas
tėti© Wallboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT. 5201 W. Grand 
Xve.» tel. Berkshire 1321.

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar 
Pocahontas, Mine Run .................... $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocahontas, Lump or Egg .......... 10.25
Hetitage Coal Co., Tel. Englewood 2606

Miscellaneous
įvairus

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

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

Furniture & Fixtures

TURIU paaukoti gražius 4 kamba- - 
rių augŠtos rūšies rakandus, kaurus ic 
radio. Veikite greitai. ‘

6348 S. Campbell Avė.

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kimba, 
setus, kadrus, lempas ir tt,< biskį varto
tus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augiu*.

' For Rent
PASIRENDUOJA dougbnut shop su 

visais fixturiats. Labai pigiai. Kreip
kite^ 1342 So. Sangomon St., 2 floor.

RENDON 6 kamb. fhtas 2 lubos. 
Naujai išdekoruoti. Šviesus, pečium šil
domi. Pigi renda. Atsišaukite — 
3254 So. Lowe Avė.

Furnished Rooms
UŽ DYKA kambarys vedusiai porai, 

už prižiūrėjimą 3 vaikų ir pagaminimą 
valgio. 8319 S. Paulina St.
$ • .....................

Business Chances
Pardavimui Bizniai ___

PARDAVIMUI groserne, saldainių 
ice cream kampinis Storas, pilnai įreng
tas, pigiai. 2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI valgykla, sena įtaiga, 
prieinama kaina. šaukite Boulevard 
2786.

PARDAVIMUI barbernė už cash at 
išmokėjimais. Turiū prduoti šią sa
vaitę. Kreipkitės

3256 W. lllth St.

GROSERNfi, Ice Cream, Candy. Ci
gare. Cigarete, nėra konkurencijos. Trys 
kambariai. Renda tik $25.00.

6009 S. May St.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

PIRKITE DABAR! 2EMRS KAINOS 
EINA AUGŠTYN

65 akrų farma. gyvuliai, padargai, paža
ras. arba 600 5armų Michigane ir Indiana 
valat. Visokio didumo, už visokią kainą. 
Arti South Shorė L4ne. Chicagos traukiniai kaa 
2 valandos. ISmokčjimala. G. H. Kitnmerle, 
Apt. 15—Oliver Hotei. South Bend. Indiana,

—— ------------------------------------ ■—

Exchange—Mainai
KAS norite mainyti mažą groserį ant 

bučernės ir grosernės. Kreipkitės 901 
W. 33 St., Priežastį patirsite ant vietos.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Kenain^tono policijos virši
ninkas išleido patvarkymą, ku
ris liečia automobilistus. Jisai' 
fsako užlaikyti visus automobi
lius, k *irie yra yąžinejami tvar
koj. Nes rudenj ir žiemą biy 
va slidu, tai gręsia pavojus pSS 
tiesiems jei automobiliai ne-

suteikia 
barzdaskutyklos !

skutimos 
namie

( PROBAK Hl

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno, pa
vyzdžio kaina 15 ėebtų. Gali- 
rną^risiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos; Ęattern Dept., 1789. 
So, Halsted St^ Chicągo, III.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chfago, UI.

čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros ............... ........... . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

• • ••■••••■••©•••••••••••••••••••••••O •••<••■
(Miestai it vata.)

classifiedadsTĮ
Educational

____________ Mokyklos '____
, MOKYKIS BARBERYSTĖS
z * AMATO

Dienomis at vakarai*. Del informacija 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namm 

otus. farmas, biznius visokios rųšics 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage . 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng- 
romia išlygomis. . Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

TURIU parduoti 2 flatų mūrinį. 5 
ir 5 kambarių, furnasu Šildomas. Kai
na $6,900. ’ Cash $1.000. likusius 
kaip rendą. Kreipkitės 3531 W. North 
Aveuue.




