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Italijos Ministeris 
New Yorke Patiktas
Labai Paslaptingai

Slapta paimtas iš 
laivo nugabentas 

į nežinomą stotį
Jokių sutikimų ir priėmimų 

neįvyko

New York, lapkr. 16. Pirmą 
syki Amerika susilaukia tokio 
svečio, kurį turi slėpti nuo vi
suomenės akių lyg didžiausį nu
sikaltėlį.

Dino Graudi, Italijos fašis
tų valdžios užsienių reikalų mi
nisteris su savo žmona galop 
atvažiavo į New Yorką. Nė mi- 
nisterio atplaukimo valando, 
nė vieta nebuvo viešai skelbia
ma.

Prie laivo buvo pasiųsti ketu
ri Amerikos valdiški laivukai, į 
vieną jų buvo stačiai iš laivo 
įsodintas Grandį su žmona ir 
palydovais; kiti laiveliai buvo 
dekoracijai ,kad užmaskavus, 
kuriuo vežamas Grandį.

Bijosi pasikėsinimų ’ 
v

Laiveliai skubiai atgabeno 
Grandį į Jersey .ęįty, nežinia 
į kurią prieplauką, ir iš tos už
darytame automobilyje? polici
jos sargybai lydint slapta buvo 
svečias nugabentas į gelžkelio 
stotį, nebe į Pennsylvania sto
tį kaip pirmiau buvo skelbta, bet 
į kurią nors tolimesnę. Detek
tyvai buvo sukelti į kojas, kad 
kas nors su svečiu neatsitiktų 
netikėto.

Italijos fašistai patenkinti

Italijos spauda esanti labai 
patenkinta ,kad Amerikos val
džia taip rūpestingai saugoja 
jos ministerio gyvastį. Buvo 
užprašytas Undbergas, kad jis 
G»randi nugabentų į Washingto- 
ną orlaiviu, bet dėl didelės mig
los nebuvo galima orlaiviu lėk
ti. “Aš laukiu su dideliu sma
gumu progos padiskusuoti su 
prezidentu Hooveriu apie daly
kus, kurie, aš manau, bus reikš
mingi visam pasauliui”, pasi
didžiavo Grandį.
Komunistai ' užpuolė anti-fašis- 

tus
New York, lapkr. 16. Komu

nistų būrys suardė ir pavertė 
į sumišimą 1000 žmonių mitin
gą, susirinkusių miesto centre 
protestuoti dėl fašistų ministe
rio atvykimą į šią šalį. Tuzinas 
asmenų tapo sužeista grumty
nėse su komunistų smurtinin
kais, kurie atėję padarė 10 mi
nučių muštynes kėdėmis ir laz
domis.

Ko R R S.
Chicagai ir apielinkei federa- 

Ims oro biuras šiai' dienai pra
našauja:

Debesiuota, galimas lietus, 
kiek šilčiau. Vidutinis didė
jantis pietų, ir pietvakarių vė
jas.

Temperatūra vakar buvo 58- 
72.

Saulė teka 6:41; 
4:28.

leidžiasi

Žvėrys sako, kad žiema 
bus lengva

Medžiotojai pranašauja iš ma
žų gyvuliukų elgesio

•Monroe, Mich., lapkr. 16. Me
džiotojai, kurie turi reikalų su 
žvėriukais po kelias dešimts me
tų, pranašauja, kad šiemet žie
ma bus labai lengva, būtent pa
sirodo, kad bobrai šiemet sta
tosi labai lengvus “namus”, vo
verės nesirūpina maisto atsar
ga ir kiškiai elgiasi taip, lyg 
jiems niekas nerūpėtų.

Žuvys negirdi žmonių 
kalbos

Washington, lapkr. 16. Che
mijos draugija, padariusi tyri
mus su žuvimis, rado kad žu
vys visai negirdi garsų ore. 
Garsų bangos iš oro atsimuša į 
vandens paviršį. Bet jei kojo
mis brazdinsi į laivelio dugną, 
tai garsas eina į vandenį ir 
žuvis nubaido.

Garsas kenkia ir žmonių 
darbštumui. Patirta, kad tipis- 
tės ramiame kambary daug 
sparčiau dirba negu ten-, kur 
daug triukšmo.

Hooverio švogerio teis
mas lapkričio 24 d.

Santa Monica, Cal., lapkr. 16. 
Van Ness Leavitt, 57; preziden
to Hooverio švogeris ir gro- 
sernės vedėjas Dailey, suimti 
dėl degtinės, gaus stoti į teismą 
lapkričio 24 d. Iš kitų šaltinių* 
pranešama, kad prezidento švo
gerio pasiaiškinimas dėl 19 bon- 
kų degtinės yra pakankamas ir 
teismo nebebusią.

žiogai pabrangs; 10 
centų svaras!

St. Louis, Mo., lapkr. 16. Ne- 
braska farmeriai pradeda galų 
gale džiaugtis, kad laukuose 
daug žiogų (sąrančių) priviso. 
St. Louis Zoo užsisakė 2 bač
kas čiogų, kuriuos išmėgins 
paukščių lesalui, ir jei tik'pa
sekmės bus geros, tuomet žio
gai bus perkami po 10 centų 
svaras.

Budas sodų vabalams 
naikinti

Urbana, III., lapkr. 16. Ligi 
šiol vartota arsenato ir švino 
skiediniai sodų parazitams nai
kinti, bet buvo per brangu ir 
ne labai gelbėdavo. Illinois uni
versitete išbandytas būdas švir
kšti į medžius aliejų ir aliejaus 
dulkes, kas kainuos tik po pus
penkto cento vienam medžiui.

Vaikas užkalbėjo pro
fesorių

New Haven, Conn., lapkr. 16. 
Pastebėtas proto silpnume vie
nas mokinys tapo atvestas Yale 
psychologijos instituto profeso
riams išekzaminuoti. “Kiek ka
tė turi ausų”? paklausė aki
niuotas profesorius. “Dvi”, be
matant atsakė vaikinas. “Ir kiek 
akių turi katė?’—“Dvi”. “Ir 
kiek kojų turi katė?”—-“Sakyk, 
argi tamsta nėši matęs katės?” 
paklausė profesoriaus vaikas j- 
tariamai pažiūrėjęs. v

/ [Acme-P. K A. Photo]

Camden, N. J. — Pasažierinis monoplanas, kuris užsidegė ir nukrito ant žemes, žuvo penki 
žmonės.

Susirinko Tautų 
Sąjunga griebtis

' žygių prieš kąrą
Japonija ultimatumo neklauso; 

karas eina

Paryžius, lapkr. 16. šiandien 
susirinko specialė Tautų Sąjun
gos tarybos sesija Kinų-iJaponų 
karo padėčiai aptarti. Posė
džiui pirmininkauja Aristido 
Briand. Amerikos 'ambasado
rius Dawes į šį posėdį dar ne
atvyko, bet laukiama jo pasi
rodant taip greit, kaip gaus for
mali pakvietimą.

šiandien sukako ultimatumo 
terminas Japonijai išsikrausty
ti iš Mandžurijos, bet šiuo tar
pu Mandzurijoj, palei Nonni 
upės eina karščiausi mūšiai tar
pe japonų ir kiniečių kariuome
nių. • U

Japonija griežtai nusistačiusi 
neklausyti Tautų Sąjungos ir 
per savo užsienių reikalų minis- 
terj Shidehara pareiškė, kad 
“Tautų Sąjunga negali išnešti 
savo sveiko veido Japonijos są
skaitom”

Laukiama Su v. Valstijų ga
lutino nusistatymo. Japonija 
tuo tarpu atmušusi kinų gene
rolo Mah 4,000 kareivių ataką, 
stiprinasi ir rengiasi.

Papūga išsiplepėjo
Bostonas, lapkr. 16. Mrs. Be- 

ulah Terry papūgos nevaldy- 
mas liežuvio, kąinavo $300. 
Sausieji agentai atėję į Terry 
namus pradėjo uostinėti ir su
rado vieną degtinės bonką, bet 
šeimininkei išaiškinus, kad • tą 
bonką paliko išsikraustęs bur- 
dingierius, jie buvo beišeiną. 
Tuo tarpu papūga, tupėjusi kur 
tai pasieny sušuko “Eikite čio
nai!” (Over here!) Agentai at
ėję tikrai rado sienoje dureles 
ir spinutę su 6 galionų munšaL 
no tanku.

Pieno karas Illinois 
valstijoj

Vora 
sude-

Pana, III., lapkr. 16. 
Ladberter farmoj kažkas 
gino 13 karvių ir visus tvartuš. 
Gaisras yra priežastis prasidė
jusio karo tarp pienininkų kom
panijų. Will apskrity taip pait 
sudeginta didelė pieno fiarmą, 6 
mylios į vakarus nuo Plainfield.

Bishop Hill
Salotai, žali svogūnai ir daržo
vės šiud .laiku atrodo' kur kas 
derliau kaip vasaros metu. ‘Ro
žės žydi.

Sniegas apgaubė šiau- 
ryčius

Pocatello, Idaho, lapkr. 16.— 
Sniego kaldrė apgaubė pietinę 
Idaho valstiją, Montanos dalis 
ir kalnuotąsias kitų vakarų val
stijų vietas. Deliai sniego tu
rėjo nemalonumo keliauninkai.

Sniego audra pagavo buri 
keliauninkų, susidėjusį iš 10 as
menų, prie Sierra kalnų Kalifor
nijoj, Keturi keliauninkų su
rado prieglaudos namely prie 
Echo ežero. Jiems gal teks pa
silikti ten kokia savaitė laiko 
kol galės grįžti ten, iš kur at
vyko.- Kiti šėši tikėjosi pasiek
ti miestelį Placerville.

Pietinėj Montanos daly gelž
kelių traukiniai ir busai suvė
lavo pasiekti reikiamas vietas. 
Pašto aeroplanai buvo priversti 
nusileisti žemėn.

Kanadoj speigas, Chi- 
cagoj vasara

Quebek, Kanada, lapkr. 16. 
šiaurvakarinėse Kanados daly
se temperatūra nupuolė ligi 14 
laipsnių žemiau zero ir didelis 
speigas apėmė Kanados šiaurę. 
Chicagoj tuo tarpu temperatūra 
siekia 70 laipsnių aukščiau ze
ro. Idaho, Montana šiomis die
nomis sniego audros ir pūgos 
prinešė ligi 3 pėdų sniego.

Apskundė tėvą už sen
mergystę

Son Jose, Cal. lapkr. 16. Miss 
Gertrude Hoover] 30, apskundė 
tėvą Henry Hoover, 86, reika
laudama $80,000 už tai, kad dėl 
tėvo kaltės ji liko netekėjusi. 
Tėvas žadėjęs jai atiduoti vi
są turtą, jei ji liks netekėjusi 
ir jį slaugys, bet dabar jis ne
pildąs savo pažado.

Amerikos žydai protes 
tuoja Lenkijai

New York, lapkr. lė. Mažo
sios Lenkijos žydų Amerikoje 
susivienijimas gavo atsakymą iš 
Lenkijos ambasadoriaus Filipo- 
viČiaus į pasiųstą jam protestą 
dėl žydų pogromų Lenkijoj. Fi- 
lipovičius pasakė, kad pogromš- 
Čikai Lenkijoj busią nubausti ir 
panašus atsitikimai nebepasi
kartosią.

Londonas, lapkr. 16. Ant 25 
nuošimčių sumažėjo alaus gėri
mas pakėlus mokesnius ant 
alaus. Prieš karą buvo $2 mo
kesne puo bačkos, po karui bu
vo $8, dabar gi Įvesta $29 nuo 
bačkos. r

Geležinkeliečių 21 
unijų viršininkai 
renkas konvencijai
Cleveland, O., lapkr. 16. Vir

šininkai iš 21 gelžkeliečių dar
bininkų organizacijų ir 9 gelž- 
kelių prezidentai susirinks atei
nantį ketvirtadienį New Yorke. 
pasitarti dėl bedarbės pagalbos, 
trumpesnių darbo valandų ir ki
tokių sumanymų nedarbui pa
šalinti gelžkeliečių tarpe.

Be kitų klausimų gelžkelių 
prezidentai rengiasi pasiūlyti, 
kad gelžkeliečių darbininkų uni
jos priimtų algų numažinimą 
visoje šalyje.

Jau dabar 340,000 gelžkelie
čių darbininkų iš 1,250,000 dar
bininkų skaičiaus yra be jokio 
darbo: Bedarbės yra svarbiau
sias klausimas, kurs interesuo
ja kaip gelžkeliečių unijas, taip 
pačius gelžkelių darbdavius. Ke
lios didžiausios gelžkelių linijo's, 
kaip New York Central, Penn
sylvania ir Baltimore gelžkelių 
kompanijos nukirto gana skau
džiai algas savo darbininkams, 
ir jų pavyzdį pasekė eilė ma
žesnių gelžkelių kompanijų.

Flaperkos geriausios 
motinos
I '

Atlantic C\ty, N. J. lapkr. 16. 
Flaperkos, kurios prieš 10 metų 
tiek daug įvarė rupesnio savo 
motinoms ir auklėtojoms, pasi
rodo geriausios motinos, kaip 
praneša Mrs. B.,F. Langworthy, 
tėvų ir mokytojų nacionalio 
kongreso vice-prezidentę. “Tos 
merginos, kurios mėgdavo eks- 
tremiškumus, dabar patapę mo
tinomis, svarbiausiai rūpinasi, 
kad vaikai butų išauklėti kaip 
fiziškai taip protiniai geriausiais 
piliečiais”^

Darys popierių iš kornų 
stiebų

• Ames, Iowa, lapkr. 16. Iowa 
valstija daro bandymus gamin
ti popierių iš kornų stiebų, šiau
dų ir kitokių ūkio augalų palai
kų. Rasta, kad komų ir šiau
dų popierius pavyks pagaminti 
ir stiprus, ir aukštos rųšies, ir 
bus nepalyginamai pigesnis, 
ligi šiol darytasai medžio popie
rius. ,

Londonas, lapkr. 16, Preky 
bos tarybos prezidentas Walter 
Runciman paskelbs atstovų rū
mams, kad daromi žygiai neįsi
leisti i Angliją svetimų prekių 
kol bus nauji tarifo įstatymai.

Ispanijoj susekė monar- 
kistų suokalbi

Areštuojama daug katalikų ir 
aristokratų

Madridas, Ispanija, lapkr. 16. 
Kratos ir Areštai tęsiasi. Suimta 
19 žymesnių katalikų monar- 
kistų vadų. Susektas platus 
suokalbis visame krašte, su ti
kslu nuversti respubliką. Suim
tas markizas de Albalda.

Kinijoj nebegali atsi
ginti ubagų

Shangai, lapkr. 16. Neapsako
mos daugybės pavargėlių užtvi
no svetimtaučių gyvenamus 
miestų, kvartalus. Kadangi ubą- 
gavimasKinijoj per šimtus me
tų yra legalus amatas, tai prieš 
pavargėlius nėra jokių priemo
nių atsiginti.

Kompo distrikte yra šimtme
čius garsi ubagų mokykla, kur 
“Kompo ubagų karalius” siun
tinėja pulkus gerai išmokintų 
pavargėlių į visas provincijas ir 
miestus”. “Kampo karalius” 
yra neapsakomai turtingas ir 
turi, visą kolegiją profesionalų 
mokytojų ir mechanikų, kurie 
moka kuobaisiausiai nugrimuoti 
ubagus ir mažiems vaikams vi
saip išsukinėti sąnarius, kad 
išaugtų kuobaisiausias formos.

Vaikas,, pasiųs tėvą j 
elektros kėdę

Ibadel, Okla., lapkr. 16. Char- 
les Draper prisipaz.no nužudę fojpos kttudo judėjimui. Prieš 
3 žmones spalio 18 d., bet pti- <
sipažino su sąlyga, kad jis ne- kOVOtf tUO budu, kad savivaldy-
3 žmones spalio 18 d., bet pti- 

bus baustas, kol gims jo vai
kas.
tėvas
dėn.

šią naktį vaikas gimė, ir 
bus pasiųstas elektros kė-

! ■

Priešistoriški vyrai mė 
go riebias moteris

Paryžius, lapkr. 16. Smith- 
sonian instituto dir. Townseed 
Russel randa, kad priešistoriški 
vyrai mė:gdavę moteris, kurios 
yra tiek jau storos, kiek yra 
aukštos. Tą įspūdį jis gavęs 
palygindamas rastas neolitiško 
periodo stovylėles.

Oberamergau, Vokietija, lapk. 
16. 1934 metais įvyks garsieji 
Oberamergau vaidinimai, pami
nėti tų vaidinimų 300 metų su
kaktuvėms.

Albany, N. Y., lapkr. 16. 
Amerikos revoliucijos dukterų 
vice-prezidento, Mrs. Shepperd 
šeimyna gavo grasinimus iš 
raudonųjų, kad nevaikščiotų iš 
namų.

Spalių 26 d. naktį Šiauliuose
iškrito pirmas Sniegas, kuris dvigubinęs vekselius, statęs sko- 
mieste apie 11 vai. ryto buvo liniukų turtą iš varžytinių par- 
jau beveik ištirpęs, laukuose iš- duoti ir bylinėjęsis su giminė- 
silaikė kiek ilgiau. mis dėl žemės.

Kalėdoms Lietuvon 
pasveikinti su ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, gimines

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS -PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdis nuo 8130 ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 Įvak po piet.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVOS ŽINIOS
Šiemet Lietuvoj j kapus 

gula daugiau, kaip 
40,000 žmonių

Per pirmuosius 6 mėn. Lietu
voj mirė: 10,762 vyrai ir 10,099 
moterys, viso 20,861 žmogus.

Pernai tuo pačiu metu mirė 
17,422 žmonės.

Naujų piliečių į šį pasaulį šie
met per pirmuosius 6 mėn. at
ėjo 33,997. Taigi, per pirmą 
pusmetį priaugo 13,136 žmonės.

Abudu Vladai ir abudu 
pešėsi

šiomis dienomis Šiaulių prie
miesty Pabaliuose tūlas Vladas 
Baliutavičius šventė savo var
dinės. Gretimam bute kitas Vla
das taip pat tą pačią šventę 
šventė. Abudu Vladai kažkuo 
nepasidalino ir abudu, kiekvie
nas savo svečių padedamas, ėmė 
peštis. Peštynės buvo smar
kios, bet pasėkos liūdnos: karo 
komendantas labiau pasižymė- 
jusius nubaudė: Vladą Baliuta- 
vičių 300 litų arba 2 mėn. ka
lėjimo, Skridulį ir Gasiuną po 
150 litų arba po pusantro mė
nesio kalėjimo.

Už gonkas teks mokėti 
mokesti

Miesteliuose daugelio namų 
yra įsikišusios į gatvę gonkosr 

tas iškištas gonkas numatoma 

bė už jas ims mokestį. Tuo 
reikalu statybos inspekcija arti
miausiu laiku visoms savivaldy
bėms išsiuntinės aplinkraštį, 
kuriuo paskatins už gonkas im
ti mokestį.

Vokiečiai ištrėmė 30 
Lietuvos piliečių

Piliečių apsaugos departamen
tas gavo sąrašą Lietuvos pilie
čių išsiųstų iš Vokietijos nuo 
rugp. 1 iki spalių 1 d. Viso U 
siųsta 30 žmonių. Teko girdė
ti, kad pil. apsaugos departa
mentas tyrinėja tų piliečių iš
siuntimo priežastis ir kai bus 
surinkta medžiaga, departamen
tas padarysiąs išvadas.

Pro langų .nušovė ūki 
ninką

Spalių 23 d. pro langą buvo 
nušautas Stakliškių valsč. Kra- 
sončiškių km. gyventojas Jonas 
Grinkevičius, 46 metų amžiaus, 
ūkininkas. Spėjama, kad Grin. 
kevičius nušautas keršto sume
timais, nes skolindamas pini
gus, ėmęs aukštus procentus,

prisipaz.no
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Mokėkite savo mokestis reguliariai per
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Hello 
People

Prisidėkite dabar prie musų 193? 
KALĖDINIO TAUPIMO KLIUBO

fltaą, .krin- 
nęHųliesė-

Office Td. Calomet 3399 
Re». Td. Yardi 3408

Hello'
People

naudpti visokiems apgavikams.

Kodėl vesti savo bankinius reikalus 
kitur kuomet galima juos atlikti sa
vo tautos stiprioje batikoje —

Prof. N. N. Petrov

KAS REIKIA ŽINO 
TI APIE VĖŽĮ galimą skilvio vėžio pradžią. 

Reikia nueiti pas vidaus ligų 
trejetą dienų 
ir .žuvies nur

viso galima ką padėti.
Stemplės vėžys pas mus už

ima tarp kitų vėžio rųšių ląbai 
žymją vietą. Juo serga ta vy
rai |r moterys, tįH vyrai kejie 
kartins dažniąu už moteris. Li
ga prasideda tai skausmais už 
JcrutinKaųJio i?* ties krutinės 
duobute, tai iškart gerklės už
stosimų. Pažinti galima tik kli
nikoje specialiais tyrimo bu
dais. Gydymas radijam tuo tar
pu yra vienintelis, kurs gali 
žadėti stemplės vėžį išgydyti. 
Bet labai dažnai tokiems ligo
niams reikia daryti m.ąžųtė ope
raciją skilvyje, kąd butų gai

štai dėl ko ir reikia pažinti 
pirmutines yęžio žymes. Tas, 
kubs laikų apsižiūrės, galės iš
sisukti nuo artimos ir sunkios 
pelaimės.- O kąs atidėlioja rei
kalo išaiškinimą, tikėdamasis, 
kad viskas praeis ąąvaime, tąs 
paskiria save kančioms ir be
lai kjnei mta.čiąį.

žinoma, be gydytojo pagalbos 
negalima pažipti prasidedančio 
vėžio, bet vis dėlto yra žymes, 
kurios verčią samprotauti, kąd 
kažin kas įtartina prasidėjo. 
Tai tokių samprotavimų ir ne
reikia varyti šalin, bet kreip
tis pas gydytoją.

Dažniausią vėžio fprma — 
moterų gimtuvės vėžys. Štili 
žymės, kuriąs pastebėjus mote- 

ypač senstanti, turi tuoj
- rnote- 
pasitei- 

nėra čia prasidedan-

gy^Mtoja, įjefli
nevalgius.mžs.
ysftį į Įftbprotoriją iS-
tjyp ir š|Į lįBborątoHjęs atsaky
mu kreiptis yffl pas gyįytojų. 
Labai <b$nąi pritaiko, kad po

- -- ■

jotinąs

(Tęsinys)
Dabar reikia pažymėti vieną 

priežastį, matyt, sulaikančią šį 
susirgimą. 
Įėjime. Tyrinėjimai Anglijoj ir 
Amerikoj yra parodę, kad, žmo
nės, laikomieji kalėjimuose, 
daug rečiau už-kitus serga vė
žiu. Iš to galima daryti tą pa
čią išvadą, ką ir anksčiau mi
nėjome 
uodas gyvenimas su paprastu 
šiurkščiu maistu šiek tiek sau
goja nuo šios ligos.

Norint užkirsti vėžiui kelią, 
reikia suprastinti gyvenimo Į-

kuno dalių odos, reikia vartoti 
tam tikras piršĮineą, žiurstus 
jr dažnai praustis, kąd nešva
rumai, įsisedę į odą darbo me
tu, nepaliktų tanai ir kad oda 
galėtų atsilsėti ir grįžti į nor
malinį stovį.

Visoą čia suminėtus apsau
gos priemonės, yra reikalingos 
žmonėms dar visai . sveikiems. 
O kada jau pradeda kokia ne
galė atsirasti, tai tos priemo
nės turi būti padvigubintos ir 
kartąis npt visąi pakeistos; kar
tais reikią tųČ tuojau daryti 
operacija, kąd paprastu budu 
atsikratytame pavojingos vie
tos, kurioj tyko vęžy^ pąsino-

Nereta ir pavojinga vėžio 
fomą — *si sėdimosios ^ra°s 
vėįys. Ankstyba operacija dąu- 
geliu atvejų sulaiko tolesnę šios 
ligos plėtotę. Tik visa bėdą, 
kad ankstybosios šios ligos žy 
mes yrą jąbąi panašios į žymes 
kitos, daug dažnesnės ir visąi 
nebaisios, ligos 
bėda, kąd ne tik ligoniai, bet 
ir daugelis gydytojų yra linkę 
dėl vjspkių nusiskundimu su sė
dimąją žarna manyti tįk apie 
humoro jų ir užmiršti, kad šio
se vielose paąitaiko ir vėžys. 
Kas tik pajunta skausmus at
likdamas savo reikalą ir po to 
ne tik pačioj pasturangūj, bet 
ir aukščiau, kryžkaulyje, kas 
paątčbi ištekėjus kraujo ir glei
vių beį pūlių 
pas gydytoją, -kad tas ištirtų 
visąįs galimais budais.

Kaimiečių, rykštė yra apati- 
nėš lupos vėžys, ši liga pasi
laiko beveik viep vyrams ir 
prasideda neretai apie kokią 
ketvirtą dešimtį metų arba ir 
aukščiau. Iš pradžių mažai ji 
rupi Jigpniųį, kadangi yra tai 
tik ųeu^gjjąs įtrūkimas arba 
mažute opelė, apsidengusi šaše
lių, bet tojesnė šios ligos plė
totė esti skausmingą: žaizda di- 
dęją, apima visą lupą, ištinsta

bako ir perteklingo valgymo; 
ypatingai svarbu tatai apyse- 
niems žmonėms ir tiems, kurių 
šeimoj yra jau buvęs vėžys^ 
Matyt, reikia prisilaikyti ir nuo 
žalių bei neluptų daržovių, ka
dangi ant j u dažnai pasilieka 
dalelės užmestos žemės ir jose 
— smulkytėliai kirmėlių gema- 
lėliai, o gal ir kiti koki nema
tomi parazitai, kurių įsiveisi- 
mas gali būti skilvio ar žarnų 
vėžio priežastim. Taip pat rei
kia saugoti ir savo odą nuo vi
sokios ilgos nešvaros, nes nuo 
jos oda šiurkštėja, aižėja, joje 
įsiveisia smulkyčiąi parazitai.

Norėdami apsisaugoti profe
sinių želingumų, reikia reika
lauti. kad dirbtuvės butų tin
kamai vėdinamos ir jų oras va
lomas.

Apsaugojimui rankų ir kitų

Itu1 J'tJlf.-tar.Tr-Tra—--------------- --------------

žandikaulis ir kaklas ties juo, 
atsiranda tynys net žemiau ka
klo, ties pačia krutinę. Visai? 
šis itynys pasileidžia, iš burnos 
te|cą seilės ir iš visų žaizdų — 
pultai ir kraujas; suįra mity
ba, nuo ligonio eina neskanus 
kvapas, ir jis žūsta lėta mįr- 
timi su skausmais, sulysimu, 
kraujopludžiu, sukeldamas savo 
išvaizda ir kvapų nemalonų į- 
spudį visiems, kam reikia su 
juo turėti reikalą.

O tuo tarpu visų šių sunkių 
rezultatų galima išvengti laiku 
gydantis. Iš dešimties susirgu
sių galima išgydyti devynis, 
jei tik gydytis bus pradėta lai
kų ir gydytasi radikaliai.

Gydymas —- tai operacija. 
Ją darant išpjaunamų lupos da
lis ir padidėjusios liaukos pa
smakryje. Lupa tuoj susiuva
ma, ir burna lieka tokios iš
vaizdos kaip buvusi.

Todėl neužleiskite pastovių 
žaizdelių ant lupos; jeigu tik 
tumios žaizdelės kraštai ima 
kietėti, o ji pati ima nors kiek 
didėti arba Šiaip ilgai neužgy
ja, — tuoj eikite operacijos

TURĖKIT PINIGU

Del Kalėdų

■■ ..... 1 '» w-

2) kraują tejteiimąą po lytie* 
akte?

8) kraują tekėjįmąs apyąe- 
itams topterimą, jąd neturin
čioms mėnesinių;

4), kruvinas ąr šiaip mdją 
vimas- iš lyties -skyles su ne
skaniu kvąpm,

Neturėjimas skausmų visai 
nerodo, kad negalį būti vėžio: 
vėžys labai dažnai prisidedą ir 
gana ilgai išbūva be jokių skau* 
smy.

Labai dažnai net ir labai pa
tyręs gydytojas negali iš kar
to išspręsti kląusimo paprastų 
bud u apžiūrėjęs ir todėl pasiū
lo bąndbmąjj išskutimą ir iš- 
pipvimą-, kuris tegali būti labo
ratorijoj su mikroskopu ištir
tąs, ir tik. tada galima jau tik
riau pasakyti, ar tai vėžys, ar 
tai kita kokia liga. Jeigu mo- 
terįųi gydytojas pasiūlo tokį ty
rimą, o paskui gydymą Rent
genų ąr radijam arba operaci
ją, tįi ji turi sų tuo ąutįjiti ko 
greičiausiai, nėpusimįndąma ir 
neatdčliodųmą ryžimesi. Tikrai, 
gydyme spinduliais arba tai
ku padaryta operacija duoda 
labai daug vilties pasveikti^

Kjte> tagi taM dažna moterų 
včžio forma — krųtfes vėžys. 
Jią pasitaiko pųpraątąį apyse
nėms, bet neretai ir jaunoms 
trisdešimties metų moterims. 
Gimdžiusios ir žindžiusios su
serga juo, matyt, kiek rečiau 
negu gimdžiusios bet nežindžiu
sios. Vadinas, normalus, savo 
vaikų žindymas šiek tiek suma 
žiną pąvojų susirgti krųties vo
žiu. Bet ir negimdžiusios, net 
merginos nėra laisvos nuo šios 
ligos. Jį paprastai prasideda 
liaukos gilumoj neskaudančių 
sukietėjimu, kurį moteris paste
bi netyčiomis, besiprausdam^ 
arba besirengdama. Kartais to
ki sukietėjimai, lygus ir pa
slankus į visas puses, pasitąi

BJUPGBPORT MOTOR Sį
Goodeonai Bro 

FornyJuj ir pianų moveriai vietoje k 
toli, patarnavimai gerai ir pigas.

čius su jus y Kalėdinio Kliubo, čekiu, 1
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atrųstcompany 
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tai, o paskui sdsyk bradfeda di» 
4čti ir virsta vaįiu. Tąkius ąu- 
Uietajimus MiM butu 
lipti pad^ips,. opmcŲft, 
yra labai paprasta ir lengva. 
Prasidėjęs krūties veįys tuoj 
atkreipia j sgye demesj savo 
kietumu, nepaslankumu,.. pavis-. 
Si.«.ųs guostumu, DwgJiw ..«k 
vejų labai greit pirminiu 
sukietėjimo pasirėdymo prade
da skaudamos krūties panelis 
gilyn trauktis, o vėliąu atsiran- 
da nauji sukietejįmal tįeą pą- 
žaste. Taip gaji teųkM ta 
Ypačiai senoms, turinčioms per 
60 ar 70 motų moterims liga 
eina kartais be didąlty ‘Pąfclt^ 
j imu kokius penkis įe$is m^- 
tus ir daųgiąų. Skaųsmtf gąli 
ir. visąi nebūti per įįgą talką. 
Moterys, sergančios, krųties vė
žiu, gali labai ilgai išlikti 
Žjos, su raudonais veidais ir 
sveiku vįso kdno pįĮnų'taU. Ne? 
laukit skausmų, nelaukta ątait 
randant kietų .g^ų; pp pąjtantey 
nelaukit žątado^ ątaįyąrtaflt ąnt 
krūties, bet ejto W gydyto
ją vos tik pastebi itą^lpų 
sukietėjimą krūtyje ta talgd 
buą. pasiūlyta operąicĮjąr nebi
joki t jos. Viltis visai pasveikti 
šiuo laiku-yra labai dįdblė. Tai
gi išnaudokit ją, nes kitaip ji 
dings. * ’ ;

Vyrų dažųtauria vėžio Tor
tai skįjyįo yįėžy^ Liga 

sunki ir klątainga. Tvirtų ži
nių apie ją dar mažai teturim- 
Tai, ką mes žinom,, verčią/mus 
rekomenduoti susilaikyti rukįųs 
ir degtinę geriasi nevalgyti nu
luptu bei neskubtų daržovių.4 
Ligos žymės čia nepastovius. 
Kartais ; -jos ktširąnda 
skilvio srit/sė, bet kitaip at
vejais aiet ir be jokjų reiškiųįą 
tenai galima .* pamanyti apie

daryti.
(Bus daugiau)

kas įtaką abe- i 
ojąl nuengta ma juos maitinti be stemplės 
ta žmogus ser- 

ga vėliu ar kjip kftu. tokiajs 
ątyejąįs chirurgai kartais siuĮo 
vadinamųją "bandomąją ppera- 
W”> t y- perpjauti pilvą vi
duriams apžiūrėti, galuti
ni P)n»tytų ligų- M 

tuoj radikali operacija
# Įigtmis gali labai JilęStdB pa- 
sveikti. ■ .

prą* 
Si<|e4ė !W*> ShilMio ilymių;

ni- 
atoiiws> biaurėjipiasiB, 

ątaiRMlini, noras
.VeRjti T tai dažninusi skilvio 
yjįtao pratdMps rętablntab Pa*r 
kui prisideda vėmimas kruvi
nais Vėmąlais ir smarkus liesė- 
j imas, o kartais ligoniai patys 
sau sučiuopia krutinės duobu
tėje, sukietėjimą, skaudamą pa
lietus Jr stankiojąntį kvėpųo- 
jantį jęigp .visfe lai 'm. pušį- 
reiškę reijua ko {»reičtausiaį 
(taryti opgrąciją, kpl dąr ligOr 
nis nenustojus visą pajėgų. Ki
to. bmta. šjąųdtanyHte medici
na nežino,

Sveikatos Dalykai

Prekybinės it ^apyi^o
Kasieviaus Čekiai Pinigų Siuntintfts,

________________________'  ■ * . ' i, ■ < 'į, '<J’' į| ■>, i j į -'i-' . ;,1' ll; *■' ■

■šit-—iąyy'1
i <lm labai, jaunoms mbteĮ-imi 

mt vėiya, bet jig#np
, mp>. Mrti k

Joki, vaistai, nei 
4teJi<wu, apjmįiplįaj, peį gydy
mas radjjgm į!WS atvejais be- 
veik nieką,negelbsti. Jokių opė- 

lėrfa bijoti, nes
dijf H _______
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BAGDONAS BROS. 
PURNJTŲRE U PIA^O MOV1NG 

Local B Louf Diicaoce Rtmoval

Tel Bonltvatd 9336 
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Kliubo, jus lauks lygiai šltaingns priėmimas ii? malonus iiHl;ęa?nayimą

Šie bankai parodo savo draugiškumą , lietuviams ..ir tą 
biznio reikalas. Atsilankyki^ )lttimįąu^me jjrtms

4 į Įį^! N Į J* į ė&j, >

ris
kreiptis pas gydytoją
rų ligų specialistą -
rauti
čio gimtuvės vėžio reiškinių:

1) kraujo tekėjimas iš lyties 
organų ne mėnesinių metu;
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KORESPONDENCIJOS
TENORS’ latest alibiBURNING BITS

meti

Crossing

car

mote
$7.00

193 Grand Street

Tel Cmrford 557$

KAINA TIK 25 CENTAI

MMMMi

v^f‘7

buvo
Pro-

AT PRESENT the door are 
open to* all who Wish to join.

HatsCleaned 
& Blocked

tetlude 
Kars”.

AMERIKOS 
PILIETIS

ILGAS MIEGAS PADARE 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL,

YOU NOTICE The In 
Saturday ? We’re \“A1

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

SHAKESPEARE 
marke# 
me to mine own content, Com 
mends me to the thing I can 
not get.”

f'y Cleaners 
Isted Street

1648 W. NORTH AVĖNUE
3840 W. 06th STREET

from the 
rejuvenated

n* other, as he is
h c becnme involv-

. He played — 
the cutest little

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

GERB, Naujieną skaityto: 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkini

\NUAT S THE tyFF 
NA SlT IN THE

SLA. 90 kuopa apvaikščiojo 
dubeltavą SLA. jubiliejų

Būtina ir labai pagel- 
binga knygele tiems, ku
rie nori tapti šios šalie* 
piliečiais. Pamokinimai 
apie žios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rirv* 
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj’ knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

so very, 
from Eugene

perstatyda 
sesutes Rajauskaites ii 

Julytė prie pi 
o Zona ant smuiko gra

jau kuopos iždas 
kas tada bus, tai

Viso bedarbių 
kuopoj 9. Neno-

Nelaimingas atsitikimas anglių 
kasykloje

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų, per, naktį, iki 
mes pradėjom duoti j Am po

IN THE NEAR FUTURE we 
intend to giye you bfts of In
formation about the history ofj 
Lithuania, Did you knoW' thąt! 
in the fifteenth century Lith
uania was one of the largest 
and mighties statės in Europe?.

nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug: geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria;ir ftiilionai mo- 
tinų žino kaip Šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir 1.1. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikroš Caštoria. Šalinkis 
imitacijų. * ' t V

and’ MRS. SLA/KIS, 
and doctor respectively,

ATSIKRATY- 
KITLIGŲPE- 
U T T nosyje, burnoje 

irgeeklėje

Leiskite Zonite išva
lyti* susikimšusias at-

• matas, išnaikinti pe- 
ruš. neprileisti ligų.

> Labai naikinanti! pe
rus. Raminantis plėves

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

1 Tel. Kedzie 8902

Auf Wicdelsehen.
A. S t ei mok

afijų Kauno miesto, 
ptyntuose tomuose

reikalais eiti j tas 
9^ kurios skelbiasi 

N a u j i e n o s e.

TW0 FLAT TIRES 
It sure was kieky 

eight people

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė
Telefonas Lafayette 6195

MR. 
lawyer 
are the latest patrons of 
myn’’.: ............ ... . . .

once. re-
He that commends

Lapkričio 8 d. SLA. 90 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų. Po susirinkimo buvo ap
vaikščiojamos 45 metų sukak
tuvės nuo SLA. įsikūrimo ir 
30 metų sukaktuvės nuo atsi- 
skirimo nuo kunigų.

Nariams buvo pranešta per 
atvirutes, kad bus susirinki
mas ir po susirinkimo muzi
kėlis programas pažymėjimui 
SLA. dubeltavų sukaktuvių. 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Pirmiausiai buvo aptar
ta bėgantieji kuopos reikalai. 
Nutarta nominacijas Pildomo
sios Tarybos atidėti iki 
nio susirinkimo.

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
i ir viduriai tinkamai veikia?
JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIU visų'ligų ir 
susirgimų paeina huoJ skilvio ir. netl: 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ąr. MOTER 
kentfijo nuo visokių ligų, yra dabar -------
tedarai DR.
labai. Švelnus tonikas 
gydančių žievių, sakn 
savy narkotikų, vaistų — -------------- --- - ,
mos reguliuotojas, įkuno budavotojas ir kraujo valy* 
tojas. Ateikite į musų sankrovų nemokamam Pasi
tarimui. Daktaro egfcamlnacija yra visiškai dykai, 
kada vartojate Dr* Michaers All Herb Tonic. Arba

darni 50c, o mės prisiusime Jums $1.00; bonką Dr, 
iatys f.............
*8 AI?

J. Svipas, SLA. 192 sekreto
rius, buvo bedarbių . eilėse 
daugiau kaip per 6 mėnesius 
ir niekur negalėjo darbo susi- 
rasti, nors ir kožną dieną ei- 
davo jo ieškoti. Apielinkėj 
buvo apsukęs visas kasyklas 
ir dirbtuves, bet visos pastan
gos surasti darbą nuėjo nie
kais.

Lapkričio 7 d. p. J. Svipui

REMINDER: The gaja affair 
of the season; given by the 
Chicago Lithuanian \vomen's 
Club at the Hamilton Club, 18 
S. Dearborn S t, Nov., 25th. 
Stephens Revelers will supply 
the dance music, for the Cha- 
nty’ Bali; ^sen^formaC 'and 
tickets $i.’00. :

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St M

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderi arba krasoa 
ženklelius.

AND dear Reader don’t for- 
get the, “Auf Wiedersehen” 
contest. Scnd , in a wi'nning 
“parting shot” and win a write- 
ųp of yourself. Contributions 
are always welcome. Send ‘em 
all to A. Stelmok, 839 W. 34th 
Street. s . .

THE
The piano is out of tune

programas 
vedėjas J 
pirmiausi 

dubeltavo SLA. jubi

rehearsal, 
Dodge 

over a 
Western

dainavimo talentu.
Muzikaliu! programui pasi

baigus, p. J. Kazlauskas iš
šaukė senuosius SLA. 90 kuo
pos narius kaipo šios kuopos 
tvėrėjus ir perstatė publikai. 
Šiame susirinkime radosi se
kantys senieji nariai: K. Za- 
taveckas, J. Naujelis, A. Šim
kus, A. Bakanas ir S. Baka- 
nas. Reikia pasakyti, kad kaip 
90 kuopa yra susitvėrus, tai 
jau sukanka 19 metų ir laiko- 
tarpyj tų 19 yra atlikta daug 
kultūrinių ir labdarybės dar
bų. — 5. Bakanas.

pasisekė susirasti darbą Kin- 
lock kasykloj. Pirmadienį 
lapkričio 8 .d. jis nuėjo pirmą 
dieną dirbti. Ir vos nuvažia
vus į kasyklas ištiko jį nelai
mę : anglių kąrai pagavo ir 
sutriuškino dešinę ranką. Jis 
buvo nuvežtas į ligoninę kur 
turėjo nuplauti ranką iki al
kūnės.

Reiškia, daugiau nei 6 mė
nesius žmogus darbo ieškojo 
ir vos jį susirado ir pirmą 
dieną pradėjo dirbti dabar 
prarado savo dešinę ranką ir 
lieka ubagu visam amžiui. Tai, 
mat, koks likimas laukia dar
bininką.

Jonas Svipas yra vienas 
darbščiųjų New Kensintono 
lietuvių draugijų darbuotojas. 
Daugiausia jis darbuodavosi 
SLA. 192 kuopoj kaipo sekre
torius ir organizatorius jau 
per eilę metų.

Kelios savaitės 
teko būti J. Svipo 
SLA. reikalais. .

ALL MEN . ATTENTION: 
There are so many attractive 
girls in the Chorus that: we 

'» ■ ' L • ■ . ’ < .L

find it hard to get around to 
all of them. Besides tliis there 
are several unfilled parts in 
the, musical comedy “Agur
kai”. Here’s your chance!

ONLY 
resulted. 
there were only 
in the

AN EXTRACT, 
very true, — 
Field’s “Carlsbąd
— To fell the pressure of your 

hapd and hear
Your voice once more;

And, better yet, my heart is 
wanh with thoughts of you 

and yours,
For friendship hath a sweeter 
charm than thrice ten .

thousand eures. —

Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir i kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai..

TW0 WEEKS AGO Mr. Ste
phens paid his usual . węekly 
visit to Kenosha where he 
teache.i. “Dailės Ratelio” 
Chorus.

Somenov; 
wont to dc 
ed in a bazaar 
and won — “ 
freckled pig I have ever seen.” 
Quoting Mrs. Stephens.

After strenuous persuasion 
and wasted efforts, Mr. Ste
phens discovered that the 
freckled pig did not, care to 
ride back to Chicago in the 
auto. Thereupon, our resource- 
ful instructor summoned eight 
husky chorus men.

When the 
and the tumult 
eight breathlešs 
disheveled men and one dead 
pig occupied the scene.

The Kenosha Chorus had ,a 
most magnificent dinner.

dust had šettled 
had ceased, 

somewliat

$8.0(1 
a Maviniai pirmo Lietu- 
g visi Lietuvos kaimai, 
ričiug gyventojų, Įdek

Susirinkimą pabaigus 
pradėtas 
gramo 
kanas 
kino šio 
liejaus reikšmę ir pradėjo mu 
zikalį programą 
mas 
Pittsburgho, 
ano 
žiai atliko keletą gražių kaval-f 
kelių, kurie susirinkusiai pub
likai patiko. > Paskui Julytė 
paskambino pianu ir padaina
vo keletą Vanagaičio juokin
gų dainų. Zona padeklamavo 
gražių deklamacijų, suteikda
ma publikai daug juoko. Dai
navo da viena jauna pittsbur- 
gietė, būtent, Elena Zuzaitytė.

Žymiausi programo dalyvė 
buvo dainininkė p-lė Anelė 
Mieliauskiutė iš Carnegie, Pa. 
Jai pianu akomponavo p-ia F. 
Sadulienė. P-lė Mieliauskiutė 
dainavo dviem atvejais ir tik
rai vykusiai. Reikia pasakyti, 
kad p-lė Mieliauskiutė ‘ tikrai 
turi gražų ir žavgjantj bal- 
są ir laikui bėgant Pittsbur- 
gho lietuviai'galės gėrėtis jos

FRIDAY THE 13th. Corning 
home 
Eddie’s 
glided most roughly, 
railroad 
Avė......

GosH-ac ęcrrl
PMD AN’ 
<©O(N‘ T “TUE

tAOUlES

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Vi£tor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo \ , $ A A.00 
dabar ..................... i../.......'..,. 'WW
Musų krautuvėj galite pirkti R^did 
tik $10 {mokėjus ir po $2 j savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios visų iidirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

Taipgi Valome ir p^osi- fįh] 
name vyrų siutus ir overkautus 
rų dreses ir kautus. Darbas' labai ge
ras ir garahtųc*— 

LittleS 
, 3328

; ;*kątjipps,M33'rd' Place

rašykite mums,
Herb Tdnic, ir tada p
relMs DR^MICHAEL’______

Fer dvi savaites tiktai: ’----- -
bonką DR. MICĘAEL'S ALL HERB

Dr. MICHAELS ALL HERB TONIS
4745 SO. ASHLAND AVKNUE, 
1005 MILWAUKEE AVENUE,

atgal man 
namuose su 
P-as Svipas 

skundėsi dėl bedarbės. Girdi, 
musų namuose tik vienas sū
nūs dirba ir uždirba neblogai, 
tai da didelio vargo nemdtorh, 
nors musų šeimyna ir nęmą- 
ža. O aš tai jokiu budu nega
liu surasti darbo. Skundėsi,, 
kad ir daugiai! randasi bedar- 
bių SLA. 192 kuopoj. Esą 
yra tokių, kurie jokiu' budu 
nebegali mėnesnių savo duok
lių užsimokėti ir prašo, kad 
kuopa užmokėtų iš kuopos iž
do. Mat, da kuopos ižde ran
dasi apie $100. Bet iš kuopos 
iždo buvo užmokėta už spa
lių mėnesį už 7 narius $19.33, 
o už lapkritį reiks jau mokėti 
už 8 narius $23.22. Jei ir to
liau taip dalykai tęsis, tai pa- 
jusim, kad 
tuščias. O 
aš nežinau, 
randasi 192 
rime, kad bedarbiai, kurie ne
gali užsimokę|i, liktų* sųspep* 
duoti ar išbraukti, nes kai ku
rie jų priklausė prie SLA. per 
desėtkus metų.

Skundėsi, kad tarp bedar
bės ištiktų narių randasi ir 
neteisingų 
galėtų užsimokėti patys, bet 
prašo, kad kuopa užmokėtų, 
ir tiek, nors kuopa, mokėda
ma už narius, suteikia tik pas
kolą. Esą tokie nariai, kurie 
prašo, kad kuopa užmokėtų, 
žada atsiteisti kai darbą gaus. 
Kuopa moka per kelis mėne
sius, o narys, gavęs darbą, pa
meta SLA. Tokiu budu kuo
pos užmokėti už tokį narį, pi
nigai prapuola.

Bevargstant, besirūpinant ki
tais savo draugais, SLA. na
riais, šiandien ir pats darbuo
tojas gerb. J. Svipas yra iš
tiktas nelaimės; ta ranka, ku
ri rašė ir tvarkė SLA. 192 kp. 
narių reikalus, yra prarasta.

Reiškiu gilaus sąjausmo ir 
simpatijos mano draugui J. 
J. Svipui, nelaimės ištiktam, 
o taipat ir jo šeimynai.

— S. Bakanas.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO. WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komisj—- po 20c'už bonką.

Išdirbėjai

VINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

SINCĘRELY INDEED do 
we įiope that you enjoy these 
little poems now and then.

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. ISleista 1926 metais. Apdaryta $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro----- $1.50
Mokykloms ir Seimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS
Šioje 785 puslapių knygoje 
vos žmonių surašymo. 
vienkiemiai ir miesteliai,' ,
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ------ -----
Knyga paveikslų ir fotofi 

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. . 1 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA

Rašybos vadovėlis su rašybos žodyniMų. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ______ ____ ______________
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimynų užlaikyti.

WISSIG,
* - 
Pasauliniame Kam

Seno Kj*ajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 MBTVS;

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISBNEJUSIOS ii NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo,, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, ghlvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas.. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydytu ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums. gaU padaryti. 
Praktikuoja per dagelį metų it' išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir. nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlfomis nuo/10 jtyto iki 1 vaL 
420b West $6 Su kampas Keeler Avė.

REKORDAI Iš 
LIETUVOS 

po 60c
1 ■* I . ■ .»

Člektrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl grojimo, 
dabar už ............. ...............
7.tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nįeko daugiau nereikia $*>A.OO 
dapirkti, dabar už ..... . C U
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete/ dabar ’ $AA.OO

čEVERYKAIvi$ai šeimynai
Beveik kiekvienas žmogus 
perka D0VANAS KALfi-

U DOMS. čeverykai yra ge
li v-JL ) ra dovana. Todėl, mes pa

barėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

Daktaras
Kapitonas

MES VALOME VISKĄ— 
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domestic ar Wilton nuodugniai išvąblmi. abi pusės 

$2.00 
Patenkinimas Garantuotks 

' ' ' ' \ • ....

The New Drexel Cleaners
- 4720-22 Cottage Grove Avė.

Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI it MARTIN, Savininkai , 

3265 S. Halsted St. TeL Victory 6576

1/ s.iįį.i.u 
f J. ,Y| I**!— ■■ 1 , % 1 Į " i (;-

(oOtUG T''TME MOU(ES 
MTUOUT VMAMNG N0UP.

ALL DIRTM

NUVARGUS, NERVIŠKA ir PRISLĖGTA?
Sveikata Nukenčia Kada Inkstai

Į * / Neveikia Tinkamai

% /GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų
'-Jskaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
^a<*a jaučiatės nuvargusi, nervuota ir pris- 
Ičgta. Jie galbūt išpija niekurius inkstų ir 
pus’ės pakrikimus.

NA Vartotojai visur atsideda ant Doan’s
Ja Pilis. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 

liudija Doan’s populiarumą. Jūsų pardavė- 
jas turi Doan’s.

Doan’s Pilis L&2

KAD
TUK8TAN0:

nkamo tvidurių -------------- kurlo 
____ _  _3bor pasveikę 'var- 

MICHAEĮz’8 ALL HERB TpNĮC. * Sis 
ra padarytai! 18 28 skirtinsų 

, uogų, lapų ir žolių." 'Neturi 
ar alkoholio. Tai yra Biate-
sankrovą nemokamam pasi

ŠO’c’, o mės prisiusime Jums $1.00; bonką Dr, Michaefs All 
Įsitikinsite, kad jei niekas Ritas Jums nepagelbėjo; Vd par Jl HERB TONIC. ‘ 4 '

Viena bonka Syrupo nuo- Kosulio dykai kada perkate 1 --------- > ■ ■ ■ I ,

General
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PAVYZDYS KITOMS VALSTIJOMS

Wisconsino gubernatorius Philip LaFbllette šau
kia specialią legislaturos sesiją tikslu apsvarstyti pla
ną bedarbiams padėti. Gubernatoriaus komisija turi 
išdirbusi programą viešiems darbams, kurio įvykinimui 
reikėtų išleisti 15 milionų dolerių. Progresyviai repub- 
likonai kartu su socialistais tą programą veikiausia 
praves. • • > o

Šitokias specialias legįslątųrų sesijas turėtų šaukti 
ir kitos valstijos, nes atsidėti kongresu1 negalima. Pre
zidentas Hooveris, kaip iš visko matytį bus* priešingas 
bet kokiai federalinės valdžios akcijąi kovoje šu nedar
bu. Jisai tiki tik i labdarybę.

VIENŲ METŲ GINKLAVIMOSI PALIAUBOS

Tautų Sąjungos sekretoriatas paskelbė, kad suma
nytas paskutinėje Sąjungos tarybos sesijoje ginklavi
mosi sustabdymas vieniems metams tapo priimtas 40 
valstybių ir nuo šio mėnesio 1 d. įėjo galion. Vadinasi, 
per metus laiko tos valstybės, kurios yra Tautų Sąjun
gos nariai (o taip pat ir kitos, kurios tąi sumanymą 
pasirašė), nedidins savo karo jėgų. * T’ ’ ....

Likimo ironija norėjo, kad tą sumanymą'paduotų 
Italijos fašistų valdžios atstovas Tautų Sąjungose tary
boje. Italijos fašistų valdžia dar neseniai garsiaus už 
visas pasaulio valdžias (išimant, gal, tik bolševikus) 
barškindavo kardu ir skelbdavo karo idėją. Mussolini 
sakydavo: “Kanuolės yra geresnis daiktas, negu žo
džiai !”

tos kelios demonstracijos per 
atlaidus Daukšių, Sasnavos 
ir Igliaukos bažnytkięmiuosę. 
čia savo karštomis’ prakal
bomis pasižymėjo Pijus Gri
gaitis. Nors prakalbų metu 
aplinkui švaistėsi ir policija 
(nevisai tiesa; policija-beveik 
visuomet pasislčpdato ir ne
drįsdavo artintis prie mi
nios. — “N.” Red.), bet prie 
kalbėtojo jos jau neprileisda
vo: tanki žmonių minia, ra
tu apsupusi, kalbėtoją sau- 

, gojo, neduodama policijai ar
čiau prisiartinti. ‘Artojiečiai’ 
jau turėjo nemažą skaičių 
savo šalininkų. Ką čia galė
jo keli policininkai padary
ti!”
Kaip minėjome, taa demon

stracijas rengė ne “artojiečiai”, 
bet socialdemokratai. Per de
monstracijas būdavo 'laikomos 
iškeltos vėliavos su užrašais: 
“Tegyvuoja Lietuvos Social- 
Demokratų Partija”. Aišku, 
kad “Artojų Draugija” tokių 
vėliavų nebūtų vartojusi, nes 
ji nebuvo partinė organizacija.

Atsiminimų autorius sumai
šo “artojiečių veikimą” su so
cialdemokratų veikimu, tur būt, 
dėlto, kad pačioje “Artojų 
Draugijoje” dauguma, laikui 
bėgant, prisidėjo prie Socialde
mokratų Partijos ir socialde
mokratai joje vadovavo.

“N.” Red.), bet prie

LIGONIŲ KASŲ RINKIMAI 
LIETUVOJE

žinios” praneša apie ne* 
įvykusius įvairiuose Lįe- 
miestuose Ligonių Kasų

VOKIETIJOS BURŽUAZIJA IR FAŠIZMAS

Rinkimai j nedidelės vokiečių valstybes, Hessen’o, 
seimą pereitą sekmadienį suteikė naują laimėjimą Hit
lerio “nacional-sociaiistų” (t. y. fašistų) partijai. Ji pir
ma tame seime neturėjo nė vieno atstovo, o dabar pra
vedė susyk 27 ir laimėjo seimo kontrolę.

• Tas hitlerininkų laimėjimas buvo pasiektas buržu
azinių partijų lėšomis. Nacionalistų, liberalų, demokra
tų ir kitų partijų balsuotojai persimetė j fašistų pusę.

Tai yra jau nuo pernai metų pasireiškusi tenden
cija buržuazinėse Vokietijos partijose. Vidurinės sro
vės nyksta, o fašistai auga. Tos vidurinės srovės Vokie
tijos reichstage (visos šalies parlamente) jau yra taip 
silpnos, kad valdžia, kuri yra iš jų sudaryta, tegali pa
silaikyti tik su pagelba socialdemokratų. O Hessene, 
kaip aukšeiaus minėjome, fašistai dabar jau turės net 
absoliučią daugumą.

Taigi Vokietijos buržuazija ritasi stačia galva į 
fašizmą. Kadangi buržuazijos šalininkai sudaro daugu
mą krašte, tai netolimoje ateityje ir visa respublikos 
valdžia gali patekti į fašistų rankas. Sulaikyti šitą fa
šizmo stiprėjimą butų galėję tįktai organizuoti Vokie
tijos darbininkai, jeigu jie butų ėję išvien. Bet darbi
ninkų vienybę suskaldė kornu^istai, kurie kovoja prieš 
socialdemokratus pikčiau, negu prieš kapitalistų par
tijas. . ’ .

Dabar yra nedaug vilties, kad fašizųio pavojaus 
akyvaizdoje Vokietijos darbininkai atsipeikės ir su
jungs savo jėgas kovai prieš Hitlerio gaujas. Todėl Vo
kietijos politinė ateitis atrodo gana {amsi.

seniai 
tuvos
rinkimus. Kaune rezultatai bu
vo toki: Socialdemokratų sąra;* 
šas pravedė 6 atstovus; “kai
riųjų” darbininkų sąrašas — 
11 atstovų, Darbo federacija
— 2, lenkai — 1.

Šiaulių mieste: Socialdemo
kratų atstovų išrinkta 6, Vai. 
liaudiniinkų —3, “kairiųjų” — 
2, Da^rbo federacijos — 2, de
mokratinio žydų sąrašo — 2.

Marijampolėje rinkimų re
zultatai buvo toki;. Socialde
mokratų išrinkta 9, .“‘tikinėtų
jų sąrašas” — 4.

Utenoje krik, darbininkų są
rašas gavo daugiausia balsų ir 
pravedė 2 atstovu, “kairieji”
— 1 atst., ir “tautiškų” orga
nizacijų — 1.

“KELIONĖS IR SUGAIŠTYS”

DĖL “ARTOJŲ DRAUGUOS
sukaktuvių ‘

“Liet. Aido” keliuose nume
riuose A. Rucevičiūs rąšo apie 
vieną slaptą Lietuvos valstiečių 
organizaciją, kuri dar prieš 
pirmąją Rusijos revoliuciją pla- 
čiai( veikė Suvalkijoje, “Ar
tojų Draugija”. Ji buvo jkuria 
Marijampolėje 1901 m., taigi 
šiemet sukanka' 30 metų nuo 
jos įsikūrimo. Antanas Juce
vičius buvo vienus jos steigė
jų ir sąvo ątsįmMmiK^ 
gyvąi aprašo pirmuosius

jus Dra.ugjjos veikimo metus.: 
|kaip ji traukdavo iŠ Prūsų kon
trabandos keliu lietuvių laik
raščius bei knygas ir platinda
vo sodžiuje; kaip ji rengdavo 
slaptus tęątrus pas apįelinkės, 
ūkininkus,, iįr t. t.

Bet p. RuceviČius apleido 
Marijampolę 1902 m. galę, ir 
jo atsiminimai apie pastaruo
sius dvęjųs-trejus “Artęjų 
Draugijos” veikimo metus kai, 
kame praaiįenkia su tieša. Jj- 
ąai rašo apie 1905 m.^demon- 
■ęfcacijas ’ luvikijp^^^^ 
buk ta Draugija n 
tikrumoje, tas ’ 
jęęnge Lietuvos

miose
~“Vėl

į, *L MF* J® •

. T/. g AptgĮdieĮtis^ lapkr. 17, Iffil

sau tikrą garbinimo stovylą ir 
apkabįnėjanie ją visokiais bliz
gučiais ^fip padūme if su 
tia minimu jaudūoliu. Aš ne
noriu tą jaunuoli žeminti, tik 
tiek pasakau, kad jis visai ęu 
kitais ndpoH >ąfeai^ytis. ir yra 

jaunuolis, ų' jus
lepšėš, 'grinoriai ir nieko nesu
prantat, ypatingai ddlerių skai
tyme’-—SLA. Narys. f

--------------------------------------------------------------------....

>!“ • ■■ ; ’T’.’- • 4.,* , r- . '» m ... c *.•. ,.. v.j, . ’» • M ‘   

SLA. Reikalai
» i 1 \ ■ i ' • į|. . ..!■ ' ■ *. :*i \ -A. ■ . ■ ,

f . ■;
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Aš 
tus,

'•V \ '
nesuprantamų piešinių formas. 
Gydytoias, kuriam ji apie tai 
pasipasakojo, pradėjo daryti 
bandymus duodamas mergai
tei liest-, mikroskopinius prepa
ratus.

vietos vęijkėjai <tųi&tų SLA. na
riams pranešti, ar jis yra tin
kamas, ar gal visai ne. Tąp 
vaikinėlis daug nesmagumų su
kėlė , SLA. 4-tam apskrityje. 
•Jis sukėlė daug nesmagumų ir 
jSŲA. jaunuolių apskrityje^ ^ąs. 
jaunuolis yray tąip, sakant,' ąš 
jaunuolis ir manę vįsi turite 

f 1 .♦ '

gerbti, ar aš fto vertas, ar nje- 
Aš tai ne jus, — kokie ten 
grinoriai.

Aš tą jaunuolį ir pats rė
miau ir maniau, kad jis yra 
tikrai tokis brangus, kaip kad 
jis blizga, bet mano apsirikta, 
ir skaudžiai apsirikta. J Aš ią 
jaunuolį dabar ęažjstu tiek 
Jttų ,$frąi is -jauko,' kaip ir iš 
vįdaųš? Šf pranešimą ’ rašau ųe 
kokiais asmeniškais sumetji- 
njai^, bet vardan teisybės. įdo
mų dar ir tai, kodėl SLA. 1Ž4 
kuopą tyli? j Juk dabar laikas 
apkalbėti kandidatų tinkamumą 
j SLA. Pildomąją Tarybą. Jei
gu jau statyti jaunuolį į iždo 
globėjo vietą, tai, rodos, reikė
tų parinkti bent tokį, kuris 
dąiigiau įvertintų inusų senųįų 
praeities 1 triūsą' SLA?. labui. 
HaAfbrdieČįaii^ 'rodųsj^turi par 
.sirinkę ,kapdidatą į iždo gir

Ar tas brangus, kas 
blizga? 

1 W». ■i'.i.ii—»

nenoriu kalbėti apie ki- 
bet kartais yra būtinas

reikalas, todėl peikia ^ąrti žo
dis kitas, o ypątingąį organi-i 
zacijos reikalais.’ (

Kuomet prasidėjo nominaci
jos į SLA. Pildoniąją Tarybą, 
tai pasirodė įvairių įvairiausių 
kandidatų. Vieni jų geri vie
niems, o kitiems ne taip geri 
ir ne taip brangus, kaip kad 
jie blizga.

Pastebėjau northsidiečių kan
didatus, kurie tikrai atrodo 
tinkami. Būtent, į! pinųtninkus 
F. J. Bagočius, j vied-pirminin-, 
įkųs J.V. Grinius, į sekret. Dr. 
Vinikas, į iž^ninkųs ądv. /K. 
,Gugis, j iždo globėjus S. Baka- 
,nas ir kitas kolps ten, rodos, 
iš Jlaytford, Conn. Mano pata
rimas, jeigu jis butų vietoje, 
— tokis: jeigu northšidiečiai 
panorėtų turėti iždo globėją^ iš 
Hartford, Conn., tai ten yra 
SLA. narių, kurie’ tyetaip; “bliz
ga” ir sų kurįaįs /galima ge
riau susikalbėtį-susitarŲ į Są
narių, kurie dį/Vą dėl ^uįiyįę-'. 
nijimo labo, o ne \del dolerių./

Dabartinis H^fęr^ę- jąųnuo- jus ir ne visai griporių, b^t
nijimo labo, o ne \del dolerio..

lis yra perdaug blizgantis ir 
perdaug myli iždo skambučius. 
Su tokiais blizgančiais kandi
datais mums SLA. nariams rei
kėtų kiek daugiau apsipažinįti, 
pirma negu juos pdstatysiipe 
prie dabojimo SLA. iždo. Ro
dos, apie čia minimą north^į- 
diečių kandidatą iš Hartfordo

Bolševikiško susivienijime or-
I 
skaita už tris mėnesius - 
pos, rugpiučio ir rugsėjo. 'Į’e-i 
nai randame .išlaidų $9,003.68. 
Tarpe tų išlaidų žymią vietą 
užima sekretoriaus, dviejų pa- 
gelbininkių ir redaktoriau^ al
gos. Štai jos: liepos mėnesį — 
E. N. Jeskevičiutęi užm.ųkėta 
$120.00, A. Katriutei $74.00, R. 
Mizarai $7.5.00; rugp. mėn. — 
E. N. Jeskevičiutei $150.0,0, A. 
Katriutei $10Q.00, R. l^ąirąi 
$150.0/), A. Jeskevičiutei 
$72.,00; rūgs, mėn — Ė. N. 
jeskevičįutei $42,0*00, Ę. Mizą-, 
ra i $105.00, A. Kai rintei $30.00, 
A. Jeskevielutei $7<2d),0.

Matote, kiek apmokamų dąr- 
ibininkų jau turi bolševikų su
sivienijimas, nors narių’ jame 
dar tur-but nėra nė 2,000, ir 
laikraštis leidžiamas tik du 
ką^tų per mėnesį. '

Bolševikų susivienijimas taip 
pat išleidžia^ daug pinigų ir 
viršininkų kelionėms bei jų su
gaišto laiko apmokėjimui. At
skaitoje vrąndapię, pav. išmpkė- 
ftiįą vjim sykį $116.98, o ąjitr 
rą sykį $79.QjQ B. Saląvėičiku}-,. 
$84.06 ir $84.,06 Bacevičiui, ir 
t. t. ‘ v

Pasirodo, kad ir bolševiką 
susivienijimo viršininkai i įa- 
vc pos^džįųę ^e'pėsti y$i]kščio- 
ja.

Pąžyųąėją, feeįe, atskaitoje ir

- • t ■ • j - .. • r • n

gan,e paskelbta finansinė at
skaita už tris mėnesius — lie-

palyginus'su

j ima s (po 2-3 tukstan 
tos

i
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Mergaite ^mataptF’ 
piratais

Neseniai viena jauųa pięrgai- 
tj§, Luizetti žilber, Faryžiaųs 
gyclytCjų ir fiziologų komitetui 
demonstravo savo nępa.prąątą 
pį^šjtų jąųtrumą. Ji vįąį nęžių- 

.o palie^aipą pirš- 
ftąis lųikroskopinius preparątus 
g(ali ųųi ąsąkoti apie jo išvaizdą 
smarkiai d a didinus.

Pey ^ąn^ypaųs, kurie truko 
ilgiau, kaip dvi vajątu^as mer
gaitė puikiaj nųpąsakojo kelio
likos skirtingų įbačflų Išvaizdą. 
Visi jos žodžiai buvo stenogra- 

to gydytojų’ ir ii- 
ziol^gų komisijos nariai jos pa- 

ri»odyniU5 lygino, žiūrėdami j 
mikroskopinius preparatus per 
niikrosKopą^ Išskyrus kelias ne* 

"žymias* iJSIntis, supuolimas bU' 
:Vo didžiausias. ”

Savo' nepaprastą jautrumo 
ypatybę žilber pati pastebėjų 
netyčia. Vieną kartą ji pastebė- 
•j'o, kad užsimerkus ir liečiant 
'rankomis kokį nors1 daiktą, 
'staiga ji pradėdavo jį matyt 

kad kuomet mes pradeda- nepaprastai' padidintą. Daiktąi, 
ką garbinti, tai padarome Įgaudavo net kažkokių, tiesiog

seną SLA. veikėją J. Seki. 
Hartfordiečių yra nusistaty
mas duoti tam jaunuoliui kiek 
pasilsėti ir pasižvalgytu apie 
save, o jo vieton pastatyti mi
nėtą kandidatą. Vienas gana 
blogas daiktas pas mus yija-’ 
tas, kad kuomet mes pradedi’ 
me ]

..y.-tU

"Aš apsaugojo sovo t 
baisa su LUCKIES"

garbus 
49įs. kurį pajunti išgėręs puodelį kavos,

• verc.a mane rūkyti Luckies. Naturališkai, aš 

!r s.a*° bisl?4?R??“9,?iM kuqk'ę?. ĄŠ šaIhnps 
gerklės erzinimų . . >. vietoj to, aš pasiimu 
Luclcyu Sireikiųu už patobulinimą Celofa
ninio pakelio. Ąš dabar galiu jį lengvai 
pralpėsti.”

Kas gali užmiršti Edmund Lowe kaip 
■■ - - • - - --Sengeant Quiri” paveiksi® “What 

Prięe Glpry ?’* Tji žymi1 role Eddię padare 
įžymiu filįnų pasauly - ir jis iW šiam Vaikui 
daugiau nei. išlaikė savo vardą kalbamose 
filmose. Mes tikimės, kad jūs jį matėt® 
pąyeikslb. “The Spider”. Būtįhai jį pamar 
tyMiš ir fitaoį, “The ,CJ«o Jftl.”

* * * * * ♦
’ <

P^ggn|inta is geriausių tabakų į* 
.viso Derliaus Grietinės- LUCKY STRIKĮE 
venintehai cgaj-etei apsaugoja jūsų gerklę

Jp,raglnl?,° Plfrft-

~ p*j»cw*
pašalinami tani tikri kartumai ir erzinan- 

ypatybes, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake, šie kartumy-

jūsųitjtfcYB'ptli 

išimti — todUl jų ir nei

Naujas projektas 
g ui “pajauninti”

Rusų mokslininkas A. Golo- 
vas pasiūlė Leningrado išradi
mų biurui projektą žmonėms 
jauninti ligi šiol negirdėtu bu- 
du. Jo projektu seno žmogaus 
organizmas kuriam laikui turi 
būti sujungtas su jauno žmo
gaus organizmu, ir tuo budu 
turės būti pasiektas pajaunė- 
jimas. Organizmai sujungiami 
operuojant ir susiuvant <Iu kū
mus: seną ir jaunę. Taigi senas 
ir jaunas žmogus, kurį laiką tu
rėtų gulėti drauge, nes jie bu
tų susiūti ir negalėtų skyrium 
daryti judesių, šis projektas 
netrukus sovietų mokslininkų 
bus patikrintas' bandymais su 
pelęmis. .Jei jis pasirodys vy
kęs, sulauksime “žmonių kūnų 
siuvėjų4.'0'
t"”

Nauji No. 19 ir 20 “Ko- 
yos^ gauti šiandie. Kama 
lOp. Klauskite Naujienose.

ATfi^G “Kultūros’’ No. 10. 
Galima gauti ‘‘Naiyięnosp”. 
Kaina 45 centai.

„A*..-
★ Ar. p.Lovve

| Pareiškimas Apmokytas ?
[ . , . .f

[ PastebsHn#, lead p.Lows už 
šį pareiikimą negavo apmo
kėti n® cento. Ponas Low® 
LUCKY STRIKE jau 6 metai 
rūko. Mes tikimės, kad ii* 

ppie U mūsų pareiškimas bus 
naudingas jam ir jo filmų 

Į gamintojams Fox, kiek jo 

pareiškimai apie LUCKIES 
naudingas mums ir jums.

nai ir erzinančios ypatybes pasalinamos iš 
, . . KE, jų juose nėra. “Jie

~ . J į Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei. 

It s toasted
<F?rldJ>l Ap»«ugq—pr|»< knltejjmu»—prly^ž kosulį t

' ųV“

J $$ rj
i 5 ir 8c

: i ■ y*- '■'

ii......v/vnl*.'?', 4 v-a.* i'k,'. 1
t

O
OtįRĄMAl*. 60 tmrifrtiftky mintelių 
r Walttr Vipcbtll, kurio pasakojimai

copro, 1031, jrn® ę°-

Visuomet Gerai - Tvirtai Uždarytas
Ypatingas Humijor Pakelis 1 h

Zip — Ir jis atsidaro! '
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą r 
skyetą pakelių viršų jį Vieną jodali 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir plėšk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir yi&aą.\Laba$
įPakelis . įvyniotas į ne^eršlampamą Cellofanlnę 
•• popierą,v per’ kurią neįeina dulkė/ šlapumas, Mgų 

perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota,r graiu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor p^elįs — 
Jaip lengvai atidarai! Ponios’ LtfCKY 

SKFETAS - jūsig pirštu nagams.

J-



Užsimušė du aviatoriai

Bušą pavogė ir sudaužė
nau,Ot tau ir piragai

Dr. P. M. ŽILVITIS

Kanadoj ir Chicagoj

Pasipelnė iš mūviu

Pašovė butlegerį

0036

metų

Lietuviai Gydytojai

gydyt

Phone CanaI 6222

Valandos: 9 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

North Artesian avė. Po- 
spėja, kad Mann pašautas 
su butlegerių kova.

Telefonai

BouJsvard 5203

ĘoųJeyą^ 84 Į>

GYDYTOJĄ^
2201 West

Valandos: 4

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

Musų patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame tel- 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus tq- 
del, kad neturime II- 
laidų užlaikymui sky-

1327 So. 49?b Gt.

Telefonas 

Cicero 3724

iki šiąl 
vippąs iš astuonių

Peter Barskis, Jr„ son of 
Peter Barskis, proprietor of the 
Barskis Fųrnjtųre House op 
Town of Lake, leąves for Cą- 
lifornia on Tuseday night, Noy. 
17fth. “Casey” Barskis is taęklo 
for the De Paul University bąli 
teąm, apd leaves togefoef Wit|i 
about 30. other mefobers to play 
the University of Arizona Są- 
tųrday and ithe University of 
Sap Frajicisco a weęk later. He 
expects to be gene three weeks. 
Mr. Bąrskis ir a sophomore at 
De Paul Upiversity ąpd is stų- 
dyipg law.

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Te|. Vktory 4088

Laidotuvėse patarnauja ^boriug

Sekmadienį padaryta krata 
konpinistų buveinėje, 1413 West 
18 st. Areštuota 18 ąsjpenų. Po
ra areštuotų jų išgabenta i Wcst 
Frankfort, Ilk, iš kur jie buvę 
atvykę Chicagon.

— 7 iki 9 vakare 
ir Subatoa 

Sėt. ir PėtnyČioa

Yushkevičius — teisėjasi 
— teisėjo raštininkas 

___ j Kas antrą nę-

Darbininkai pataria pa 
laikyti kolegiją

CHICAGOS 
ŽINIOS

Organizuoti Chicagos ir 
Cook pavieto darbininkai pri
ėmė vienu balsu rezoliuciją, ku
rioj reikalauja, idant valstija 
legalizuotų Grane kolegiją jr 
miestas ją palaikytų savo lėšo
mis. Mat, Crane kolegijai grū
moja uždarymas vasario 5 d.

Prarijo guziką, mirė

Du jauni banditai nusipirko 
biletus paveikslų pažiūrėti Lin- 
dy teatre, 3437 Ogden avė. Ei
dami iš teatro jie atėmė iš te
atro užvcizdos $400. Krata komųnjstų bu 

veinėje

prml JonasMoĮuz, 
Pl.„ pag. Kaz, 

Rocktfėll St., pi

Pauliną 
Mikalyną Genienę, 

> Lietuvoj 2 broliu 
p Viktoriją Luko- 
uųąs pąšąrvotąs rap-

'OJAS ir CHIRURGAS
2420 Marquette Road

Antradienį ir

77 W. Washington.
T et Central 2

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA # WĘTI 
M.e» visuomet teigiame širtftn^ą, rąpity
patarnavimą, kuomet jte yda labiausiai 

J. F. EUDĖIKIS & W

Iki šiol mapyta ir knygose 
rašyta, kad Capęnė esąs alaus ir 
alkogolip diktatorius Chicagoj. 
Vakar gi Chicagos didlapiuosc 
paskelbtą, kąį Cąpp 
buvęs tijt 
butlegerių sindikato direktorių, 
ir tik tiek. Kiti septyni esą: 
Humpries, Jake Guzik, Dennis 
Cooney, Frank Nit|i, Tony Vol- 
pe ir George Howlet. Taip kad 
nors Caponė sėdi dželoj, sindį- 
kato reikalai eina kaip ėję.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W\ Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefoną^ Grpvęhill Į 5 95 

Valandos nuo 9 fld U ryi

ADVOKATĄ!
11 South La Šalie Street 

Room 1934 ' TeL Randolph
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 

Valandos —- 7 
Olįfc—Utan^. Ketv, 
Vaialle—Pan.. f

Dougląą Lloyd, pusketvirtų 
metų bernaitis, prarijo guziką. 
Per mėnesj nežinota kas su vai
kučiu atsitiko. Pinu poros sa
vaičių guzikas išimta. Bet vai
kutis visgi mirė. -

ia 1931 m.: 
pirmininkas, 3144 

J, Byanskąs, vice-pirmininkas, 
* ; S. Narkis,

38th PI,; J.

, finansų raš- 
Ave.; Z, 

4427 So 
J. Vitas; kasos gl<$- 
33rd Place 

3144
Raceviče,

4631 South Ąshlpnd Ai*nt 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 p<
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Rd 

Rez.' Tejepbone Plaza 3200

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Majįsop St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. We»t 2860»

Namų telefonas Brumwick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Opt< 
Akių Specialistas. Vi 

patyrimas
.. , . Jkiąi?i nup 
Valandos: 9 ryto iki L

DR. J. GROUPE
4631 Ashland Avė. Tel. Yards 6780

4442 Sqųfh

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki llt valandai 
nuo 6 iki 9 valandai va!

Du aviatųriąi, likusieji pasi- 
renduotu aeroplanu, užsimušė, 
kai jų aeroplanas nukrito že
mėn tarp 
Arlington 
žuvusiųjų 
Levvis, 33 
avė 
350 Center st

Sekmadienį šiaurinėj Kana
doj buvo toks šaltis, kad tem
peratūra nukrito 14 laipsnių 
žemiau zero prie Edmonton. Gi 
Chicagoj laukta kaip vakar tem
peratūros 65 laipsnių- aukščiau 
zero. Kokį> skirtumas!

IAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Tautiško klivbo vaidyba: Pip 
niįninkas Jųoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St., 
Kuncvičia, 3 220 S. 
rašt. Feliks Kasparas 
Avė., kontr. rast 
S; Union Avc, 
nas, 
kąsos 
sudžia W, 
Susirinkimus laiko kas mėnesį 'piriųą 

pentkadienį. 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3 133 S. Halsted St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

rages 
me vyrą 
4 brolio dukteris 
Mockienę, lūizįmierą Bąrtkevičięnę, 
Broniislayą Kinsgailąitę ir giminias, 1 
Joną ir Benediktą Kinsgąįluą, į 
šienę ir Platsedą Malinauskjenę. | 
dasi 2803 Emerald Avė. ’

Laidotuvės įvyks seredoj,1 lapkričio 18 d., 8 vai. ryto 
iš namų į šy. Jurgio p^rąpijos bažnyčią, HPfipje atsibus 
gedulingos pamaldos\ųž\vdĮionės siėją, q iš,tėti .bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines. ‘ V

Visi a. a. Antaninos Gotautienės gįminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ląijfoįuvČ- 
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisvejįįjįjjpą.

Nuliūdę liekame, Vyras, Sūnūs, Puktę, Anukaj, 
Dukterys ir Gįmmfs.

S. P. Mažmka, tel.

Mrs. A. K. 
J ARUSI!

PHYSICAL 
THBRAPYS MtpWIFB 

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Rodė kaip šovė V vagi 
nušovė draugą

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicagp, 
III.: pirpi. Em. Milerienė, 1030

Indij os princesa Durai Sheh- 
var, kuri apsivedė su princu 
Azam Jah, Hyderabado sosto 
įpėdiniu.

llerman B. Markus mėgino 
šauti j vagilius, kurie isipiršo 
jo krautuvėj! adresu 3354 West 
147 Street, Midlothiam. Bet re
volveris užsikirto. Kelioms mi
nutėms vėliau Markus rodė sa
vo draugui kaip jis šovęs į va
gilius. Dabar revolveris iššo
vė, kulką pataikė draugui ir 
mirtinai sužeidė jį. Nušautojo 
vardas ir pavardė yra George 
A. Way (14645—46 avė., Midlo- 
thian).

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ĮLL.

S. Union Avė., iždį- 
adževičienė, 3347 Sp

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tfa 8 Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:3O-8»3O 

KT.Jzi ai  ..^1

nut. rast. Stan. 
Union Avė., fin. 
, 3534 S. Lovye 

P. Petraitis, 3228 
kasierius Juoz. Račių- 

3133 S. Halsted St., apiekunąi 
— B. Yenkauskas ir E. Blumas. 

Dulevičia.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kile- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.: <" " ,
934 W. Marųuettė Rd 
sekretorius, 2859 W.
Yushkevičius, iždininkas, * 3647 Af 
ch'er Avė.: F. Kasparas, 
tįninkas, 3534 So. Lpi 
Grigonis, kontrolės rast 
Francisco Avė 
bejas, 927 W.y 33rd Place; P. \S?- 
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinss, J 
Rumčikas—knygų revizoriai; J. šku- 
das, J. Yushkevičius—Liet. Auditų- 
rijos AstovaJ; J. Vitas. Dr-jų Susiy 
Atstovas! J. Yushkevičius — teisėja?: 
P. Paulauskas 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Liė< 
vių Auditorijoj, 12 vąl. dieną. z

DR, J. J. KOWĄĘSKA8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Ganai 2330 
Ofiao valandos 2 iki ^, 7 ikj 9 

NedHioj pą^ąl £^#1

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvę t
Palengvins akių įtempinją. .kuris esp 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimu, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį nuima kjąų^tų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandps 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PA LA1KĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
Daugely atsitikimų akyt atitaisomos tfe 

akinių. Katnęis pigiau kaip kitue. 
4712 South Ashland Ąve.

Phone Boulevard 7589

VINCENTAS EITMANTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu šeš- 

tadįęnį, lapkričio 14 dieną, 5:30 
valandą popiet 1931 m- suląjuRęs 
puses --x * - --- -
Dikši

lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkeli abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
T.L Prosp<« 19 JO '

Rez. 6600 South Artetian Avinui 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAQO. ILL.

Dr. Suzana A. Slakis
* Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vak 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitąrhųą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

Keturi vaikiozai įsisėdo i 
dviejų aukštų busą, stovėjusį 
prie kompanijos garažo ties 
Broadway ir Kosemont avė. Na, 
ir pasileido važinėtis. Pagalios 
buso viršus užkjitfdė elevatorio 
tiltą prie Granville stoties. Bu
šas neteko stogo. Vaikiozai iš
šoko ir buso ir pabėgo. Dr. P. P. ZALLYS 

DENTISTAS 
30 E. UlthSt. 

Kampas Wabash Aveniu 
Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

IGN. J. ZOLP
Plgi»isk» Lietuti, 
Graboriua Chicagoj

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Deifkom St^ U13 

Telefonas General 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pšatų 

Gyvenimo vieta
3323 Sou^h 

Tek Boulevard 1310 
'Valandos: nuo 6 ikj 8 vąf. Juekviąpl 

vakarą, išskyrus Ucveuą 
Ncdėlioj nuo 9 ild Ū

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABOKIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausią.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti, 

ji , Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chįcagę
/ SKYRIUS:

1430 S. 49 Court, Cicero, UJ. 
Tel. Cicero 5927

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drezel 9191

DR. A. A ROTH

Tel. Čaual 4050 Ventriikos

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicęse Gyslos Odos

Hemlock 8151

DR, V. S. NARES

John Kuchinskas
Lietuvis Ądvokataą 

2221 WeSt 22nd St 
Arti Leavit| St.

•frlefoM w
Valandos 9 ryto <k£ ;t vakaro. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki f

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Motina, Patėvis, Sesuo 
ir Giminės.

Laidptuyęse patarnauja grabo 
riu? Butkus Co. Tel. CanaI 3|61

Mount Prospect ir 
Heights miestelių, 
vardai yra: Robert 
m., 3323 No. Sceley 

Theodore Mason, 28 m.,

S. M. SKŲDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W.
Tel. RooąeveĮt 7532

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.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
kaime, Kelmės parapijoj. 
•1 nelaimingo įvykio. Pa

ko dideliame , nubudime moterį 
Stanislavą, dukterk Stanislavą, 

‘ brolį Šimaną ir du*pusbręlius — 
. Jutgj ir Vincentą Eitmančins ir 

jų moteris, Sąiomeją r -
Lietuvoje seną mptipą 
Stanislovą ir Joną 
sėjas — 
Mortą 
šarvotas , ,
plyčioj, 7(8 Wėst 18 St 

Laidotuvės į 
lapkričio 18 dieną 
to iŠ koplyčios į I 

_M?nyč»ą, 
bus gedulįngos “- 

. lipnto sielą, o 
tąs į Šv. Kaži

Visi a. ai Y ____
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 

, tinį patarųąyimą, ir ,atsįsyęi|qnįmą.
Nulipdę liekame,

Moteris, Duktė, Brolis 
1 , ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
' rius S. Skudas, Tel. Rooscyelt 
; 7532.

du brolius 
penkias se- 

Juzefą, OĮese, Agotą, 
Anastaziją. Kūnas pa- 

randasi grabl Skudo ko-

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
ią, 8:30 vai. ry- 
Dievo Apveizdos 
j, kilnoję atsi- 

pamaldos tiž ve
ją , ten biis nplydė- 
nieęo kapines, 
/ipcento Eitmančio 

i esat 
kviečiami dalyvauti

O VALANDOS:
12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 

yal. po pietų ir nuo 7 iki 
vakaro. Ned^L nuo 10 iki L 

Pbone Midvay 288

Central Aye.tJĘvąpston, I1L pirm 
pagelb. P. Grigonlenė, 3322 $. Uniųii 
Avc., nut. sekr, A. Dudomen* 7917 
S. - Harvard Avė., fin. sėk?* Anjt. 
Valančupienė, 5929 S. Thtoop St., 
kpntr.^ Ona DąraŠkięnė, 3018_ _ Sp 
KizlS 323 

nlnkė UrŠ.
Union Avė., ....... . r
kienė, 3343 S. Union Avė. 
Šusirinkįmai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvjeno menesio, Mark Whife 
?arko knygyne.

Miesto Ofisas
Room 1502

> TH9 J# 4 po ptajl

Ut«n.» Ketv., ir Subaru
O IKI VAlo

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 73|Ž

. Namų TeL Hyde Park 3395

Antanina Gotautienė /
po tęvais Kinsgąiląitė

Pcrsįskyię su šiuo pąsąuliu lapkričio 13 d., l;45<V.al 
piet, 1931 m., sulaukus 75 mėtį amžiaus; girnų/ Tąų- 

pskr., Pašyles miestely. Pąljko didejiame puliudi-
IJtidviką, sūnų Albiną, dukterį Sofiją, 3 anukus 

Pili kari ją Vaičikauskienę, f

, T?l. Yartfs 182?

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JUSJ1 (HplBO^ 
Didysis Ofisas <

460H7 South Hermitagę Avenuę
Viii Telefonai YARDS 1741 it 1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Tųrju automobilius vispkierųD w»ką- 
ląms. Kaina prieinama

3310 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefoną! Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki .12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 y.

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

Nežinomi asmens pašovė Ja 
snukiai sužeidė Miltoną Mann 
6115 
licia 
ryšy

J, F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAB0RIOS CHięĄgpj

Laidotuvėse patarnaų- 
$ serbu ir pigiau, 
negu M1* t0.4«L k«d 

• •-.‘prikhusau prie gra- 
' ^4 išjdirhysiii,

OFISAS:
668 W. 18th Street

L/*lxk.<WL4JC4i3.
Praktikuoja 20 

OFISAS 
4729 South Ashland Avif, 2 lota 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vai 
OF-------- - ---

Nuo 10 iki

vakaro. Ncdd. nuo 10 iki 1

EMILIJA MEŠKAUSKIENĖ 
po tėvais Navikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madieny, lapkričio 16 dieną/2 va
landą ryto 1931 m., sulaukus 34 
metų amžiaus. gimus Dvariškių 
kaime, Truskavos parap., Pane
vėžio apskr. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Stanislovą, duk
teris Bronislavą ir Birutą, sūnų 
Vincentą, motiną Elzbietą, patėvį 
Klimaitį, seserį Veroniką Kazlaus
kienę, dėdę Bronislovą Piliponį, o 
Eiguvoj brolį Naviką ir sesęrį 
Bronislavą Rabačauskienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4611 
Archer Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
lapkričio 19 dieną, Imą vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Emilijos Me®Haus' 
kienčs giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi^eikipi- Dųokite savo akii įšegzanjpiu.od 

pK. A. B. pLUONTHAL 
•^1pPTOMETĮUST

favapH 47th §t. 
Jtl,

DR. A. J. KARALIUS 
(lydytojas ir Chirurgas 
3147: So, Halsted Street

Nuo 9 iki 12 vai, dieno* k 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė 

, • v *■ X
1 trrj r-1 v. re * ■ ■

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

Tel. KcnFpųd 5107 
VALANDOS: '

nuo 9 iki 11 ’ valandai rvtej 
valandai vakan

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. MIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiaii pagal sutarti

JOSJEPH J. GRISU
■ Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Re* 6545 Sa Aoc|umU Su f I 
T«L Reptiblic 9723 /rJ

■■Į"jr"!g —1 „j u "m?’1

Dr. A. P. Kązląuskjs
« Dentifctas ' 

4712 South Ash
TeL Boulevard 

Qfi*p yąUndos JO 
* Rcsid'ncs Pbone

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Offsati 3102 So. Halsted Sf., Chkayq 
arti 31<t Strtel

Valandos
Nedėliom

y^y?rsMvi?Ll^ 

AMERIKOJ No. 1. Valdyba 1931
“ 2430 W.

ačjnskis, 7204
, _____________ T..... rašt. Joe Da-
bulskį, 2046 W. 22 St., }ždo rašt. 
A. A m bu tas, 16000 S. LincolnSt., 
Hąrvey, 111., kasierius A. Ččsna, 4501 
S. Paulina St„ kasos globėjai — $. 
Skriduliųiė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevijfia. ligonių ko
mitetai — A. Ččsna ir O. Davė.
L4iko susirinkimus kas mėnesį ]3o 

pirmos kas antrą nedęldicnį, 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina; St.

Pbone Boulevard 7042

DR. C.’ Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47d> Straat

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adome St., Room 2llfj 

pakaraum/<-l

TheEnglishColumn
imi mmi iiiii.ii.imiiii.iMiF1" 
ii -1

Peter Barskis, Jr.

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Westerp Ąve.

Pbone Henilock 7828

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIŲBO valdyba dėl 1931 m. Jonąs 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marqueųe 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel
bininkas, Adoiph Kąulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avc., Frank Norkus, 
fin. rašt., 595 9 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33ręl St. Susirinkimai atsibuna kož-
ną mėnesį pirmame penktadieny, Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted $t., 7:30 vai. vakare.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avę., nut. rašt. Peter Killis, 314,4 
Auburn Avc., fin. rašt. A. Kąulakis, 
3842 So. Union Avc., kasierius 4. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt., Jonas Stanaitis, 6918 So. 
Maplewood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

____ Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas pet 25 ae*i 
tus kaipo patyrfs gydytojai, chinuSM 
it akušeris.

Gydo itai 
rq, moterų 
metodus X-Ray it 
prietaisus.

> Ofisas it Laboratorijai 
1Q25 V- 18th St., netoli Morgan St.

Vaizdus: nuo 10—12 pietį it 
nuo 6 iki 7:30 vaL valtim 

, Tat CanaI 3110 
1 telefonai 
pt Randolph 6800

kasos globėjai

Tiškevičia, ligonių kq

■sįrtW.

Peter Conrad

730 W. 62 St

FOTOGRAFAS 
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj.

T. ............

• *-» •*. S •
Graborlai

r'-, .•, ■,«. ri‘iji. Ti^, ,~ju . n - v
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeportas
H oi ekipas lietuvių namuose

*
Šiek <tiek daugiau pinigų ,o taip
gi žinoti kada x šeimyna išsi
skirsto iA namų, tegalėjo tik tie, 
kurie sukinėjaši apielinkėje. 
Jie tur būt ir painformavo ban
ditus.

Tuoj po holdapo duota žino
ti policijai, ši atvyko visa va
landa vėliau, žinoma, atvykusi 
banditų neberado. Suėmusi po
rą vaikiozų gatvėj, bet ar tas 
suėmimas duos teigiamų rezul
tatų, tai klausimas.—Rep.

■i.,, „M,.,-..

V-

Laivakorčių skyrius

kad 
na- 
kur 
vie-

M. Ječinskienė iš So. Oma
ha, Neb:, rašo: *

Ačiū širdingai Naujienų Ben
drovei už gerą patarnavimą dėl 
mano vyro. Niekaip nemisli- 
nau, kad jis taip greitai pasįeks 
Lietuvą. Jis rašo, kad turėjo 
labai smagią ir linksmą kelio
nę. Visi dokumentai buvo su
tvarkyti taip, kad niekur netu
rėjo jokių kliūčių.

Dar kartą tariu ačiū, o labiau 
šia p. Rypkevičiui už visus pa
tarimus. Visiems pasakysu, 
kad per Naujienas važiuojant 
neturėsit jokių nemalonumų ke
lionėje. Kada aš pati važiuo
siu, tai irgi tik Naujienų patar 
navimu.

kai, tai pavietuos draugijos ne
gali surengti Vakarų, o jeigu ir 
surengtų, tai butų pienuos pa* 
sekmęs. Tad priseina susidėti 
ir bendrai rengti vakarą.

Labai gerai, kad draugijos 
pradeda bendrai darbuotis. Il
gainiui, gal galės visai susivie
nyti. Kam čia atskirai turėti 
grupes tuo pačiu tikslu ir už
laikyti valdybas ir joms mokėti 
algas, kad galima vieną valdybą 
užlaikyti, ir jai ne perdaug 
bus darbo. Tada butų daug ge
riau draugijai, mažiau1 išlaidų. 
Tokios aplinkybės susidėjo, kad 
verčia, kiekvieną žmogų protau 
ti ir daryti mažiau išlaidų. Ir 
draugijas susideda iŠ žmonių, ir 
jas privertė ekonomiškiau gy
venti Buvo kadaise geri lai
kai, kad galėjome daug draugi
jų užlaikyti ir daryti daugiau 
išlaidų; šiandien to negalime.

Buvo pranešta, kad roseląn- 
diečiai pradėjo darbuotis, sura
šinėti lietuviškas draugijas,

[Acme-P. W A. Photo]

O čia dar piktada- 
paskutinius centus. 
Gaigalas išėjo dar- 
Vienas sūnūs išvy- 

Mažesnieji vaikai

M. Yečinskienė,
So. Omaha, Nebr.

Paryžius. — Maria-Louise 
Drageon, kuri turi gražiausius 
pečius visame Paryžiuj. / ♦

* . {. . / , . .................
Kaip matote, tai net trys ju- 

iĮėjai supuola ir visi trys bus 
artu apvaikščiojami. Kad tiks- 
au tą visą paminėti, tad yra 
akviesiti ir apsiėmė šiam vaka- 
ėly dalyvauti ir pakalbėti SLA. 
td. adv. K. Gugis ir adv. A. 
>lis, SLA. Finansų Komisijos 
irm. Dar bus pasilinksmini- 
las prie geros 
senvičiais” ir kitais “pamargi- 
imąis”.
Į kalbamą vakarėlį yra kvie- 

iami taip kuopos visi nariai, 
aip ir pašalinė publika. Taip 
akant, užprašomi visi ir visos.

muzikos, su

MADOS

Antrą'diųhis, lapkr. 17,
a i^giii 11, i nrl i Mįfu t• .a   »

PRANEŠIMAI
^Biruti/’ choro repeticija įvyks šian

die vakare, lygiai 8 vai.. Gage Park sve
tainėje. Visi choro dalyviai pribukite 
laiku. — Vaidyba.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus ir 
pančiaiČM. Talcom senus svederius. Mes 
parduodam lemom kainom idant ralitumit 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
604 West 88rd St.

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

Netoli

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į namus , 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Kas

CL ASSIFIE D ADS
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Kada, mums dabar pastoja ke
lią patiltėje ir paliepia iškelti 
rankas aukštin, tai pradeda at
rodyti, jog taip ir turi būti. Ir 
žmogui nusiskundus, • kad jis 
nukentėjo deliai holdapo, ’ dar 
kas nors gali jį subarti: pats 
esi neatsargus. Povai mes ima
me su plėšimais gatvėj apsi
prasti, kaip su daugeliu nema
lonių dalykų apsiprantame.

Ale kuomet pranešama, 
holdapas buvo . padarytas 
muose, ten kur gyvename, 
jaučiamės turį saugiausią 
tą, tai jau darosi baugu.

Ir ve tokį holdapą banditai 
padarė p. Kazimiero Gaigalo na
muose, 3405 Auburn avenue, 
pirmadienio rytą 8:30 valandą.

Pats Gaigalas yra bedarbis. 
Jo šeima susideda iš aštuonių 
asmenų. Sunku tokiai šeimai 
verstis, ypač kai jos galva dar
bo neturi, 
riai atima

Rytmetį 
bo ieškoti, 
ko darban,
iškeliavo mokyklon. Namie pa
silikusi triusėsi Gaigalo mote
ris. ir užsidaręs buvo kambary 
Gaigalų sūnūs.
Į =, Keturi vaikiozai pasirodė bu
te. Urnai jie prismąugė mote
riškę, kad ji net balso neteko.

“Kur pinigai?” paklausė ban
ditai.

Moteris, negalėdama kalbė
ti, pirštu parodė į paduškaitę, 
kurioj buvo įsukta $200. Ban
ditai pinigus pasiėmę išdūmė 
lauk ir dingo. Apsidirbo pik
tadariai greit ir net buvęs’kita
me kambary sūnūs neišgirdo jų 
šeimininkavimo.

Tie du šimtai dolerių, kuriuos 
banditai pasisiuvę, buvo Gaiga
lų paskutiniai^ Dalį jų Gaiga
las manė pasiimti, kad važiuoti 
į kasyklas darbo ieškoti. Dabar, 
sako jis, teks pėsčiam eiti į ka
syklas.

Vaikiozai kalbėjo angliškai. 
Bet nužiūrima, kad jie turėję 
sėbrų apielinkės bomeliuose. 
Nes žinoti, kad namuose yra

St. Rimkaus koncer 
tas

Šiandie Lietuvių Ra
dio programas

Rytoj Lietuvių Auditorijoj į 
vyks .St. Rimkaus koncertas. 
Per paskutinius porą metų S. 
Rimkus tarp Chicagos lietuvių 
pasidarė vienas mėgiamiausių 
dainihinkų. Tūkstančiai j j gir
dėjo dainuojant iš radio stoties 
jei įvairiuose koncertuose.
S. Rimkus yra jaunas ir ener

gingas žmogus. Jis yra pasi
ryžęs ir toliau lavintis muzikos 
srityj. Ir nėra abejonės, kad 
jis daug gali atsiekti, nes turi 
puikią medžiagą,—(tikrai 
baritoną. Tad lietuviams 
jo koncertą paremti.

Koncertas žada būti
gyvas ir įvairus. Be p. Rimkaus, 
dalyvaus dar “Birutės” choras, 
naujai susikūręs “Birutės” vyrų 
kvartetas (Kaminskas, Ažukas, 
Rimkus ir Stogis), p-nia Ra
kauskienė, Vanagaitis, etc.

Koncertas prasidės 8 vai. va
karo.—N.

šiandie tarp 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties W. G, E. S. 1360 
cilocycles įvyks eilinis Lietuvio 
Radio Programas.

šiuos programos nuolatiniai 
leidžia savo lėšomis ir sumanu
mu lietuvių įstaiga Peoples Fur- 
niture Kompanija^ savininkai 
dviejų radio ir rakandų krautu
vių.

kuomet jos Susiorganizavo, val
dybų vardus. Abelnai, visi lie
tuviai busią surašyti Roselandc 
ir apielinkėje ir vardai lietuvių 
konsului priduoti. Kaip prane
šama, toks surašinėjimas esąs 
daromas visose kolonijos?. Nė
rimą sužinoti,,kiek lietuvių yra 
kituose kraštuose. Kaune žada
ma išleisti tokia knyga.

Nariai, nekurie nesupratę iš
sigando. Ar kas išsigąsta ar 
ne, bet juk negalima uždrausti 
kas daro. Jeigu Viešai negali
ma padaryti, tai kas nori ką 
padaryti, padarys slaptai. Tokią 
knyga, kokią mano kauniečiai 
išleisti Lietuvoje, butų labai 
geras daiktas jiems žinoti ką 
veikia lietuviai užsienyj.

Ateinantis susirinkimas bus 
priešmetinis. Jis bus šaukia
mas atvirutėmis. ‘

Nariai turėtų nepamiršti atsi
lankyti. Taipgi nepamirškite 
sugrąžinti nuo išvažiavimo kny
gutes, kurie dar esate nesugrą
žinę jų.—Korespondentas.

Camden, N. J.— Margaret 
Falcone, 13 metų mokinė, ku
rią mokyklos užveizda ir dže- 
nitorius skaudžiai sumušė už 
rielankymą hiokyklos. Abu ta
po areštuoti.

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar .vakarais. Del informacijų
, šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Wt«t Madison Street

gražų 
verta

labai

NAUJAS
PLYMOUTH

* , •

kaina $535.00 f. o.

UŽPRAŠOME
<>■' .i ?.'''-/"- ? y-y.- —7

Visus apsilankyti ir pamatyti naujus 
DODGE ir PLYMOUTH 

Automobilius.

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių 
žemlapių knygų.

BUDRIK AUTO SALES
« ■

Reikale Laisvų Kapi 
nių Kupiškyje

907 W. 35th St

Trr".’, t.
Su daugeliu chicagiečių lietui 

vių pasimačiau asmeniškai, ir 
nei vienas nenupeikė steigimo 
Laisvų Kapinių Kupiškyje. Visi 
pasižadėjo doleriu-kitu paremti.

štai Povilas švelnis iš Gind- • 
vilių jau įteikė savo kalėdinę 
dovanėlę, tik prašė tuom tarpu 
pinigų sumos viešai neskelbti, 
i<ol tam tikros sumos Laisv. 
Kapinių fondan ir malonėkite 
girdi, tik rankpinigiai, kad ir 
aš sykiu su kupiškėnais.

šiuo pranešu, kad jau pra
dėjau priiminėti pinigus Laisv. 
Kapinių fondon ir malonėkite 
nesi vėluoti, nes pabaigoje lapk
ričio bus siunčiamas trečias 
siuntinys Kupiškiu, nežiūrint 
kiek nesusikolektuos. \Tad pri- 
duokit skiriamą auką Rengimui 
Kupiškyje Laisv. Kapinių.

Nežinia kas laukia tamstą 
rytoj, gal nuvykęs Lietuvon su 
ekskursija, paviešėt pas gimines 
daugiau negryši Amerikon, ir 
nebūdamas bąžnytiniu neturėsi 
galimybės prisiglausti dailioj-rą- 
mioj vietoje, be paniekos ar pa
šaipos nuo bažnytinių. .,

Tad neyilkdamas paskubėk 
auka. < 1 4 . ? /

Pinigus ’.priduok:,
D-ruį A. L', Graičųnas,

- 3310 So. Halsted St.,
* ' - * Chicago, III

- Į ■ ..

, Kensington ;
h—— , p;)

Pereitą > penktadienį--.'įvyko 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas, 
lankė nemažai, 
rinkimą, 
priimti.
KaWčka 
Buitkus. 
draugai, 

Brolių 
manė surengti bendrą vakaYą 
su vietinėmis draugijomis ir p>ro- 
porcionaliai pasidalyti pelnu. Su 
;uoAsutiko ir Susivienijimas. Jis 
išrinko komisiją; Rytą,- Joku- 
bauskienę ir Mikšį kuriems pa
vedė darbuotis surehgimuį ben
dro vakaro su vietinėmis^drau- 
gijomisi 'Kai dabar prasti lai-

Rožių žemė

Neužilgo prasidės draugijų 
priešmetiniai susirinkimai. Ko
munistai, kaip paprastai, mė
gins savo žmones padėti valdys 
bose.

Kadangi tečiau komunistų 
mažai esiti draugijose ,tai iki 
šiol jiems nepavyko j valdybas 
išrinkti žmones, kurie jiems tar
nautų. šitaip dalykams klojan
tis, ką komunistai darydavo? 
Jie koncentruodavo savo spėkas 
ir liežuvius “kovai”. Deliai to 
kildavo nemažai ergelių.

Netenka abejoti, kad ir šie
met jie elgsis panašiai’kaip pra
eity. Bet draugijos neturėtų 
klausytis, rėksnių ir jų pirši- 
mosi į valdybas. Reikia rinkti 
j valdybas žmones, kurie dar
buojasi draugijoms. O kai dėl 
komunistų, tai kiek man teko 
būti susirinkimuose, jei kokiam 
tik darbui draugijoj perstatysi 
komunistą rėksnį, jis niekuomet 
neapsiimu.

kurie galėjo. Bet kokio vargo 
teko jiems pakelti!

Yra pas mus dar keletas karš
tuolių, kurie mėgia po Maxwellą 
pavaikštinėti ir parėkauti. Bet 
jau j Rusiją, tai never važiuoti!

O jeigu Rusija tokia gera, tai 
rodosi, kas čia butų jai šito
kiems pritarėjams prisiųsti po 
biletą ir pasikviesti į savo ro
jų-.—R.

‘ i ' .
SLA. jubiliejinis 

vakarėlis
*» .

Ateinančio šeštadienio vaka
rą, lapkričio 21 d. Mežlaiškio 
svetainėj, 2453 W. 71th St., 
rengiama vakarėlis.

Vakarėlį rengia SLA. 260 
kuopa tikslu paminėti SLA. 
kuopa tikslu paminėti SLĄ. 45 
metų sukaktuves nuo jo įsikū
rimo, 30 metų .sukaktuves atsi
skyrimo nuo klerikalų ir 5 mę- 
tų sukaktuves nuo susiorgani- 
zavimo SLA/ 260 kuopos.

13366

SU

Narių atsi- 
Atidarius susi- 

perskaityti tarimai ir 
Sekė raportai. Sirgo 

ir Tutlys, tebeserga J. 
Jis gyvena HarVijoj; 

aplankykite ligonį.
Seserų draugija su-

A. Kupreišio rašinys, tilpęs 
“Naujienose”, patiko ir komu
nistams. Sako, gerai aprašęs 
savo patyrimus.’ 'Bet kada Kup- 
reišįs tojaus pat pa tyrintus ra
šė apie iRiUsiją, tai tie patys ko
munistai gvoltu šaukė. Ir jei* 
gu butą galėję, tai jie butų su
šaudę jį. * ‘ >

•A. Kupreišis yra atviras žmo
gus. j Jis praneša' taip, kaip da
lykus’ mato ir-'juos supranta, o 
jeigu kas netiki tuo, tai kvie-^ 
čia persitikrinti,

Ątsimenu dar kaip šiandie, 
kad Kupreišis, budamafc Niko
lajeve, rašė laišką į Ameriką 
komunistams, jog Rusijoj pras
tai gyventi, jog ūkio nesuradęs, 
o užtikęs plytnyčią, bet reikė
sią didoko kapitalo ir žmonių, 
,bet kad atvykę iš Amerikos į 
Rusijąj yisokių ' amatų' žmonės 
vargiai sutiks plytnyčioj dirbti.

Komunistai davė atsakymą 
Kupreišiui, kad jie esą pasiry
žę dirbti. Bet kas pasidarė iš 
tų karštuolių, kurie nuvažiavo 
■į Rusiją? Padirbę kęlątą savai-*
čių ten į Ameriką tie,

v, v';
kilo JįJ.'i

Business Service 
Biznioi Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Masu biaras suteikia patarimus na

mų' savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendanninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 

SAMSONAS LANDRORD SERVICE
BUREAU

* 1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš K8-kos skirtingų 
elementų, iš visų . kraštų svieto girių vi
sokių medžių ’Miejų, Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės' spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai. .

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

3366 — Būtinas kiekvienai moterei 
rūbas. Praktiškas ir patogus. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 
ir 38 colių per krutinę.

Norint, gauti vieną ar daugiau 
virfinurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

SPECIALI PASARGA: Nuo šio 
laiko aš priiminėsiu ir NEDĖLIO- 
MIS nuo 9 iki 12 valandai dieną.

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

į . A ,

Ir $2 už treatmentą. Sėkmingas 
dymas padidėjusių kojų gyslų 
vien tiktai suteikimas įčirškinto.

atliekama. Aš dariau' įčirškintus per 
i .
būti atlikta.

-u pamatyti kaip šios negražios gys-

ge
nėta 
Pa

sisekimas priklauso nuo to kaip tas 
atliekama. Aš dariau' įčirškintus per 
tryliką mėtų ir žinau kaip tas turi 
būti atlikta. Jeigpi jus imsite šį 
treatmentą mano budu, jums bus snta- 
![U pamatyti kaip šios negražios gys- 
09 išnyksta, kad niekad daugiau ne-

besugryšti. '

> SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL
- 9 Moterų/ -

Rupturą Išgydoma

Į ‘Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lis, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje. - ‘

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE <

Dr.E.N.FLINT*

32 No. State St.
V • z ' ' ' ‘

kambarys 1105 'r 
CHICAGO, ILL. tm . R 1 JimI.I ...

Valandos nuo 9 ryto .iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedėliomią 9 iki 12v,d.

7? ■ ' :

Dresių . Dezaininimas
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas;
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kurtuose. Dienomis 
ar vakarais. Berną kaina. Ale 
amatai yra patraukiantys ir 
rerai apmokami. Rąžykite dėl

- knyarutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

‘ Skrybėlės
' Mes išmokinsime kaip desai- 
nlntl ir padaryti trražlas skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rakykit 
dėl (nemokamos knyrutfiS.

MA8TER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE BAN. 9718

A. F. CZESNA’S
BATHS ,

TURKIŠKOS, 8ULFURINE8 VANOS ife
ELEKTRIKUOS GYDYMAS

Treatmentaį visokių kraujo Ilgų, reuma- 
tiimp, neiVib. lumbago,« Saloiol jjaraly- ŽUui.’; «»bIahca įr visas panaigTli/ag gy
dome irti, elektros Aherapy, Į '..violetiniais 
spinduliai. iJonusoidal1 elektros prietai
sais. SUlfurlnės vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo Jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. .Turime ekspertus pa: 
tarnautojus ir masažistus. 26 Įvairus 
treatmentaį. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniai*—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552 

i.....................   , ......... .

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos ’ i 
---- komfortu

■
| skutimos 

namie
( PROBA K BLAOF »

' PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE COAL COMPANI- 
JOS. Gąusite geras anglis ir pigesne 
kaina.
Pocahontas Mine Run...... $6.75 tonas
Pocabontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............... $8.50 tonas
Gren Valley Lump ............... $9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company
5332 SOUTH LONG AVENUE

Tel.. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYftCIŲ 

Didelis pMirinUmae už kainas nuo $60 ir 
augs. Lengvus iSmokČjitnai.

B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 36th St. Tel. Yards 0080

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setus, kaurus, lempas ir tt., biskį 
vartotus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAU8 reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldlnimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $60 savaitėje. Atei
kite čia ir mes iimoklnsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad lūs negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes parelbėsims 
jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING . 
514 N. La Šalie St.

Help Wanted—Fem ale
REIKALINGA mergina dirbti kepy

kloje. Turi kalbėti leituviškai ir len
kiškai. Patyrusi. 5029 S. Racine Avė.

REIKALINGA mergina dirbti į Lunch 
Room prie gasolino stoties. Reikalinga 
patirimas ir rekomendacija. Atsičaukite 
per laišką, pažymėdami išlygas. A. Stan
kus, 6609 So. Knox Avė., Chicago, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

„SALDAINIŲ, cigarų, mokyklos reik
menų Storas su namu ant cementinio 
pamato, $7,900. lengvais išmokėjimais.

5603 S. Damen Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI kelios augštos rūšies* 
išdirbtos farmoš. Pačioje komų juos
tos širdyje: gera* juodžemis. Arti Strea- 
tor. Bargenai. State Bank of Leonore, 
Leonore, Illinois.

, 160 AKRŲ fariba, gera žeme, su 
namu, gyvuliais ir įrengimais, parduosiu 
labai pigiai už $3500. Harry Marek. 
5425 W. 23rd PI. Cicero, III.

Real Estate For Sale 
Namal-žemfi Pardavimui

Paul M. Šmithi & Co. 
real Estate 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis ^lygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

T*L Lafayetce 0455




