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Socialistai užbaigė 
konvenciją priėmę 
plačią platformą

Pasisakė už tamprų kooperavimą su darbo 
unijomis; reikalauja 5 dienų darbo 

savaitės ir apdraudos
Hillųuit, Thomas, Hoan, McLevy ir Wilson išrinkti j partijos 

. ekzekutyvį komitetų

Lietuvos Naujienos

Milwaukee, Wis., gcg. 26. — 
Skaitlinga nacionalė Socialistų 
partijos konvencija prasidėjusi 
šeštadienyje, gcg. 21 d., pasi
baigė arti vidurnakčio geg. 24 
d. Trys šimtai delegatų ir kon
vencijos salė pilnutėlė žmonių 
griausmingai sudainavo Inter
nacionalų ir sujungę jėgas pra
dėjo “darbų”, kurį partijos kan
didatas į prezidentus, Norman 
Thomas apibudino — “atsiekti 
socializmų”. Sekančių diena 
Chicagoje Steuben kliube Įvyko 
didžiulis partijos br.nkietas, ku
riame kandidatai ir žymesni 
partijos vadai pasakė karštas 
kalbas, išreiškę mintis, kad da
bartiniuose rinkimuose, visi ko
vos bendromis jėgomis ir atneš 
partijos kandidatams daugiau 
balsų, negu kuomet nors praei
tyje. Kandidataj*yra Norman 
Thomas j prezidentus ir James 
Maurer, į vice-prezidentus.
Ekzekutyyio komiteto sųstatas

Į nacionalį ekzekutyvį komi 
teta be pirmininko Morris llill- 
<|uit išrinkti šie nariai:

Milv.aukee majoras 1). VV. 
Hoan.

Leo Krzycki—VVis.
Jsmes D. Graham, Montana.
John C. Packard, Cal., 
Povvers Hapgood, Ind., 
A. S. Coolidge, Mass., 
Darlington Hoopes, Pa., 
Norman Thomas, N. Y., 
J. McLevy, Conn., 
Lillith VVilson, Pa.
Ililkpiit, Thomas, Hoan, Mc

Levy ir VVilson yra senieji ko
miteto nariai. Kiti nariai yra 
daugumoje jauni, energingi, 
agresingi.

Partijos platforma
Savo platformoje partija pa

sisakė už prohibicijos įstatymo 
atmetimų, už kooperavimą su 
darbo unijomis, nesikišant i jų 
vidujinius reikalus.

Be to, platformoje J. V. ra
ginamos įstoti į Tautų Sąjun
gų, kad padaryti sąjungų įta
kingesnę pasaulio taikai palai
kyti”. Joje taipgi reikalauja 
ma paskirti $5,000,000,000' be
darbių padėčiai pataisyti ir ki
tus $5,000,000,000 viešiems 
darbams; šešių valandų dienos 
ir penkių dienų savaitės, nesu
mažinant algų; priverstinos ne
darbo apdraudos; senų metų 
pensijos; sveikatos ir gimdymo 
apdraudos ir pagerinto darbi
ninkų atlyginimo. Toliau plat- 
forma reikalauja uždrausti vai
kams dirbti ir valdžios praleisti 
įstatymus, kurie palengvintų

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

Debesuota; lietus su griaus
tiniu; daug šalčiau; vidutinis 
nepastovus vėjais.

Vakar temperatūra buvo 62-

darbininkų unijų organizavimų 
ir uždraustų “geltono šunies” 
kontraktus.
Bankų ir įmonių socializavimas

Toliau seka bankų, jėgos ir 
kitų Įmonių socializavimas; tam 
tikri projektai pagerinti ūki
ninkų būklę, federalė subsidija 
statybos darbams ir padidini
mas skaičiuje ir praplėtimas 
ūkio kooperatyvų funkcijų; ka
ro skolų ir konskripcijos panai
kinimas. Partija taipgi griež
tai išėjo prieš ginklavimąsi.

Rinkimų kampanija prasidės 
už trijų savaičių.
Partijos narių skaičius sparčiai 

auga
Milvvaukee, VVis., geg. 26. — 

Partijos konvencijoje patiektos 
atskaitos parodė, kad duokles 
mokančių narių skaičius nuo 
1931 metų iki dabartinio laiko 
padidėjo 5,000. Viso dabar už
simokėjusiu narių yra 15,328. 
Daugiausiai partijai priklauso 
New Yorko valstijoje (2,943), 
VVisconsine (2,804), Pennsylva- 
nijoje (2,717) ir Massachusetts 
(1,004). Mėnesinė duoklė yra 
30 c.

Kruvinos riaušės tri
juose Vokietijos 

miestuose
-' — ——I

Hamburge e minios mėgino iš
plėšti valgių krautuvę

Berlynas, geg. 26. —Keli šim
tai išalkusių žmonių užpuolė 
valgių krautuvę ir pradėjo ją 
plėšti. Policijai ėmus šaudyti, 
penkiolika minios buvo sužeis
ta. Keli minios agitatoriai buvo 
suimti. Keliose kitose miesto 
dalyse Įvyko mažesnės demon
stracijos. Dortmunde įvyko be
darbių demonstracija, kuri pa
sibaigė riaušėmis. Sužeistas vie
nas policininkas. Areštuoti 22 
demonstrantai. Berlyne tarp 
fašistų ir komunistų irgi įvyko 
kumščių apsimainymas.

Mūšyje su marinais žu
vo 17 Nicaraguos su

kilėlių
Managua, Nicara-gua, geg. 

26.-—J. V. marinai, tarnaują Ni- 
caraguoje pranešė, kad, Prinz- 
apolika departamente tarp jų ir 
Sandino sukilėlių įvyko smar
kus mušis. 17 sukilėlių žuvo.

..............................  ■ ——i
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Reikalauja daugiau 
kviečių alkaniems

VVashington, D. C., geg. 26.-— 
Raudonojo kryžiaus pirmininkas 
Phyne pareiškė Hoover’iui, kad 
ateinačią žiemą alkaniems šelp
ti bus reikalinga 40;000,000 bu
šelių kviečių.

Sunnyvale, Cal., geg. 26. —- 
Pasekmingai nuskridęs Pacifiko 
vandenyno pakraščiu, didžiulis 
J. V. laivyno dirižablis “Ąkron” 
grjžo į bazę.

[Acme-P. ® A. Photo]

Orlaivis, kuriuo Amelia E. Putnam nuskrido iš Amerikos į Angliją.

Reikalauja persvarstyti 
Capones bylą

VVashington, I). C., gge. 26. 
—Capones advokatas M. Ahren 
reikalavo Aukščiausio J. V. teis
mo (kuris kiek laiko atgal at
sisakė bylą svarstyti), pakeisti 
savo nusistatymą ir persvars
tyti jo kliento bylą. Caponė da
bar sėdi Atlantos kalėjime už 
įplaukų mokesčio nemokėjimą.

Mirė bombos sužeis 
tas japonų gene

rolas
Shanghai, geg. 26. — Gen. 

Yoshinori Shirakawa. vyriau 
sias japonų kariuomenės vadas 
Shanghajuje, bombos sužeis
tas balandžio 29 d., mirė. Buvo 
62 m. amžiaus. Savo laiku bu
vo karo vice-ministeriu. • Tar
navo kariuomenėje laike rusų- 
japonų karo.

Pasibaigė pirma trans- 
okeano lakūnų kon

ferencija
Rymas, geg. 26. — Per ke

lias paskutines dienas Ryme vy
ko vandenynus perskridusių la
kūnų konferencija. Paskutinėj 
sesijoje susiginčijo dėl “oro 
laisvės”. 1 Konferencija nutarė 
reikalauti, kad valstybės palik
tų aerodromus atvirus trans- 
akeaninia'ms lakūnams, kaip 
uostus laivams.

$11,069,0,00 prohibicijai 
vykinti

VVashington, D. C., geg. 26. 
—Dabartiniais f iškaltais metais 
prohibicijos vykinimui išleista 
arti $11,069;000. New Yorko 
valstijoje praleista $1,610,000, 
Illinois $595,242, Pennsylvania 
— $830,088, Conn.— $67,204. 
VVisconsin—$251,393.

Ir Franci ja mokės atsi
likusias skolas

Paryžius, geg. 26. — Kaip 
Anglija, Franci j a sekančią sa-t 
vaitę pasirašys sutartį, kad per 
dešimts metų išmokės karo sko 
las, kurios užsiliko paskelbus 
Hooverio moratoriumą.

Shanghajuje sustreikavo pašti
ninkai

Sangliai, gcg. 26. — Vakar 
sustreikąvo Shanghajaus mies
to paštininkai, bet laikinai grį
žo prie darbo iki jų atstovai su
sitars su na'cionale Kinijos val
džia.. Negrįžę prie darbo,, jie 
butų suparaližavę visos Kinijos 
pašto komunikaciją.

Komitetas Mooney 
apginti reikalaus 

bylą persvarstyti
Mooney buvo nuteistas už San. 

Francisco įvykusi bombos 
sprogimą

•— ................ —

San Francisco, Cal., geg. 26. 
— Mooney Gynimo Komitetas 
paskelbė, kad dabartiniu laiku 
yra ^varstoma planas reikalau
ti Tom MooiTey bylos persvars
tymo. Mooney buvo rastas kal
tu ir pasodintas į San Qnentin 
kalėjimą už San Francisco 
mieste įvykusį bombos sprogi
mą laike karinio prisiruošimo 
dienos iškilmių. Nors vėliau 
paaiškėjo, kad liudininkai buvo 
papirkti, ir melagingai prieš 
Mooney liudijo, ir, nors patys 
teisėjai, kurie Mooney nuteisė, 
prisipažino padarę klaidą, Moo
ney tebelaikomas kalėjime. 
Kiek laiko atgal Californijos 
gubernatorius J. Rolfe Jr., at
sisakė suteikti jam susimylėji- 
mą.

Anot Mooney Gynimo Komi
teto, Mooney- pareiškė, “Mano 
pirmas žinksnis yra reikalauti 
bylos nagrinėjimo dėl kaltinimo 
žmogžudyste. Jeigu aš esu kal
tas padaręs žmogžudystę, turė
čiau -būti pakartas. Jeigu ne
kaltas, aš turiu būti išteisintas 
ir man grąžinta laisvė”.

Europa nesitiki daug 
turistų iš J. V.

Liverpool, Anglija, geg. 25.— 
Į uostą iš J. V. atvyko laivas 
Laconia, kuriame buvo 1,066 
keleiviai, beveik visi vyrai. Tuo 
aiškinama, kad šįrpet turistų 
skaičius bus mažokas, nes vy
rai neturėdami pinigų palieka 
žmonas namie, o patys skubo
tai pasigerėję svetimomis ,šali
mis, tuojau vyksta atgal.

$50,000,000 medžių gai
srų pavojuje 
( 1 ■ ---

Toronto, Kanada, geg. 26.— 
Ontario valstijos gaisrininkai 
paskelbė, kad Timagami miš
kuose nud ilgo laiko siaučia 
gaisrai ir $50,000,000 vertės 
baltųjų pušų yra. dideliame pa
vojuje. 1 »

Beprotis peiliu nudure mergai
tę. Dvi sužeidė

Clevelandj O., geg. 26. —Be
protis, pasigriebęs peilį ir į- 
puolęs į buri mokyklos vaikų, 
nudure 8 metų mergaitę ir mir
tinai sužeidė dvi kitas 12 ir 8 
metų mergaites. .

Nenori legalizuoti alų 
ir tiek

VVashington, D. C., gcg. 26. 
—Alaus klausimui šią sesiją se
natas suteikė mirties smūgį, 
nes vėl atmetė 2.75% alaus— 
už mokesčius pasiūlymą 55 
balsais prieš 26. Slapieji ta
čiau laimėjo du senatorius, ku
rie pirmiau sausi, dabar palin
ko į jų pusę.

Kubos sukilėlių va
das, vyksta į J. V.

Havana, Kuba, geg. 26. — 
Mario G(. Menocal, buvęs Kubos 
prezidentas, kuris kaltinamas 
vadovavęs sukilimui nuversti 
dabartinę valdžią, orlaiviu iš
vyksta į New Yorką. Su juo 
kartu vyksta ir keli kiti sukili 
mo vadai. Kubos valdžia pa
skelbė juos politiniais tremti
niais. J. V. sutiko Menocal į- 
leisti.

Meksikoje koufinskavo 
“viešo aptarnavimo” 

įmonę
Meksikos Meistas, geg. 26.— 

Hidalgo provincijoje valdžia 
konfiskavo cemento fabriką ir 
savo žinksnį aiškino tuo, kad 
įmonė tarnauja' visuomenei ir 
ji yra reikalinga valstijos tiks
lams. Gegužės 1 d. buvo iš
leistas įstatymas, kuris leidžia 
provincijų gubernatoriams tai 
padalyti. Už fabriką savinin
kams bus užmokėta per 25 m.

Vėsula Nebraskoje
Trenton, Neb., geg. 26. — 

Pietinėje Nebraska valstijos da
lyje siautė smarki vėsula. Nuo
stoliai vidutiniai. Trys žuvo.

Indpsė nenorėdama apsivesti su
degė ant laužo

Madras, Indija, geg. 26. — 
Jauna indusė, kuri nenorėdama 
apsivesti pasirinko sau mirtį, 
vestuvių dieną puolė ant degan
čio laužo ir žuvo liepsnose. Tra
gedija įvyko Masulipatam’e.

Washington, D. C., geg. 26. 
—Valgių ir vaistų administraci
ja paskelbė, kad per vienus me
tus amerikiečiai išgeria apie 
11,000,000,000 butelių minkštų 
gėrimų. Tai išpuola, po devynias 
dešimtis vieną butelį kiekvie
nam gyventojui..

. Winnipeg, Kanada, geg. 24. 
—1'2 Mannitobos distriktų siau
čia miškų gaisrai. Ugniagesiai 
nepajėgia nieko padaryti. Vie
nintele viltis—lietus,

Vytauto Petrulio 
bylos eiga

Petrulis kaltu neprisipažįsta. 
Išklausyti liudininkai, jų tar
pe Kauno apyg. prokuroro 
pad. Maiukevičius

(žiur. “N.” No. 122, geg. 23 d.)
(Kelias dienas atgal bu

vo gautos žinios, kad Petrulis 
nuteistas dviems, metams kalė
jimai!. Dabar atėję laikraščiai 
iš Lietuvos smulkiau paduoda 
bylos eigą.)

Kaunas, geg. 11 d. — Iš teis
me buvusių bei šiaip iš jų pa
sikalbėjimų girdėjusių asmenų 
apie bylą teko sužinoti gana į- 
domių dalykų.

Pirmiausia pirmininkaująs 
paklausęs Petrulį, ar jis prisi
pažįsta kaltu. Petrulis urnai 
kaltinamajame suole pašokęs ir 
atsakęs: “Pone prmininke, aš 
kaltu neprisipažįstu!”

Paskui buyę prisaikinti liu
dininkai.

Keliu liudininkai, jų tarpe ir 
Ern. Galvanauskas nuo prie
saikos atsisakę, o davę tik iš
kilmingą pasižadėjimą, žydai, 
turį priimti priesaiką, užsidėję 
kepures.

Bet žydai buvę palikę kepti tęs 
garderobe, žemai, o posėdžių 
sale net trečiame aukšte. Tai 
kurjeriai bėgę ieškoti kepurių. 
Beje, vienas vokietis reikalavęs, 
kad priesaikos tekstas butų jam 
paskaitytas vokiškai. Teismas ir 
to vokiečio prašymą patenkinęs.

Kaltinamasis aktas
Apie 11 vai. prisaikdinus liu

dininkus buvęs pradėtas skaityti 
kaltinamasis aktas. Kalt, ak
te, kaip teko girdėti, plačiai 
išanalizuoti teisiamojo Petrulio 
nusikalstamieji darbai; jo skai
tymas nusitęsė 3 valandas. Kal
tinamąjį aktą skaitęs teismui 
sekretoriaująs p. Zabielskis.

Liudininkai
Pirmu liudininku i teismo po

sėdžių salę įėjęs prokuroras 
Maliukevičius.

P. Maliukevičius, kaip žino
ma, pirmas su kriminaline po
licija (Vyšniausku) pradėjo 
sekti ir tirti Petrulio nusikals
tamus darbus. Judoviem ir pa
vykę nustatyti, kad finansų mi
nisterijoj varoma spekuliacija.

Prokuroras Maliukevičius su 
krim. policijos valdininkais tik
rinęs finansų ministerijos kny
gas ir dokumentus ir iš knygų 
irgi" paaiškėję neteisėtumai.'

Maždaug tokius pat parody
mus davęs ir p. .Vyšniauskas. 
Tik Vyšniauskas dar pridėjęs, 
kad jis girdėjęs iš Beržinskio, 
kad vienas jaunas žydukas spe
kuliantas kreipęsis į Beržinską

NOKINTIEMS KELIAUTI
LIETUVON SU EKSKURSIJA

Patogus bus šie du laivai, kurie išplauks
“BERENGARIA” — didelis Cunard Linijos laivas 

Birželio-June 15 dieną.
ir—

“FREDERIK VIII” — mėgiamas lietuvių laivas 
Liepos-July 2 dieną.

Pasinaudokite proga pakol kainos ant laivakorčių 
dar nepakįlo. Užeikite pasiteirauti ir įmokėdami 
mažą depozitą—užsirezervuokite sau patogią vietą. 
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Reikalauja atimti iš 
Lietuvos Klaipėdą
Berlynas. — “Vossiche Zei- 

tung” savo gegužės 10 d. nu
mery įdėjo ilgoką straipsnį, ku
riame, visų pirma, praneša, kad 
vokiečių nacionalistų (Deutsch- 
nationale) frakcija pateikė rei
chstagui pasiūlymą, kuriuo Vo
kietijos vyriausybė prašoma, 
atsižvelgiant į pavojingą politi
kos plėtojimąsi Rytų Europoj, 
imtis formalių tarptautinių žy
gių, kurie yra reikalingi, kad 
1) Dancigas butų apsaugotas 
nuo Lenkijos grasinimo, kurio 
aštrų pobūdį įtikinamai nušvie
čia anglų spauda; 2) Klaipėdos 
kraštas laisvo apsisprendimo 
butų sugrąžintas Vokietijai, ka
dangi Lietuva, sulaužydama 
prisiimtus pasižiadėjimus, pla
ningai sunkiai užgavo Klaipėdos 
autonomiją ir kadangi Klaipė 
dos kraštas per rinkimus ryš
kiai irodė savo vokiška charak
teri; 3) principiškai butų pra
dėta rytų sienų revizija”.

Vaikai sudegino trobas
Merkinės miestely K. Pogo- 

želskio sudegė namai, tvartas 
ir k., nuostolių per 10,000 litų. 
Padegė mažamečiai vaikai.
- Mažeikių v. Tulnikių kaim. 
sudegė J. Ročio tvartai su 11 
karvių, 4 arkliais, 2 kumeliais, 
3 rogėmis ir šiaudais. Nuosto
lių padaryta 10,000 litų. Pade- 
gėime įtariama to pat kaimo 
gyventoja.

Kaimiečiai laikė pinigus 
namie ir pavogdino
Gegužės 4 d. Tytavėnų vai. 

sakaičių vienk. dienos metu 
Kaziui Vaitekaičiui iš gyvena
mo namo, amerikoniško bakso, 
matyt, parinktu raktu pavog
ta: 400 dolerių, 500 litų, 4 vek
seliai pasirašyti P. Vaičiulio, 
amerikoniškas nikelinis melsvos 
spalvos laikrodukas vertės 250 
litų ir mažas naujas juodas re
volveris.

prašydamas tarpininkauti jį su 
Petruliu. Beržinska's tuojau pra
nešęs kriminalinei (tada politi
nei) policijai, kad nusikaltėlį 
butų galima pagauti vietoje. 
Buvę paskirta susitikimo laikas 
ir vieta', o krim. policija in flag- 
ranti nutvertų. Tačiau pirmas 
susitikimas su tuo spekuliantu 
buvęs, o paskui jis pabūgęs 
provokacijos ir daugiau nesiro- 
dęs.

Taip sakęs p. Beržinskis ir 
pas teismo tardytoją, bet teis- 
mb Beržinskas savo parodymus 
pakeitęs.

(Tąsa 6-am pus.)
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Detroit, Mich
Taksų mokėjimo klausimas,— 
svarbus pranešimas namų sa 

vininkams.

Visi Detroito namų savinin
kai yra susirūpinę taksų klau
simu, kadangi birželio 15 d. 
miestas pradės pardavinėti ne
užmokėtus taksus. Tai pirmas 
toks atsitikimas šio miesto is
torijoj. Taksai bus pardavinė
jami už 1929, 1930 ir 1931 me
tus. Tuo pačiu laiku bus par
davinėjami ir taip vadinami 
specialiai asesmentai už gat
ves, Šaligatvius ir kanalizaci
ją-

Seniau praeidavo apie trys 
metai pirui negu namų savi
ninkas prarasda'vo savo nuosa
vybę. Sumokėjęs 10 įtuoš. už 
pirmus du metu, jis galėdavo 
(tirėti teisę prie savo nuosavy-

smės reikėdavo sumokėti 1(M) 
nuoš. Dabar bus visai kitaip. 
Ir štai dėlko: miestas buvo 
priverstas pirkti taksus. Tai ta
po padaryta pervedant miesto 
fondus į taksų kolektavimo 
fondą. Tuo budu miestas pasi
darė taksų pirkėjas.

Kada miestas parduoda su
pirktus taksus, tai, kaip Įstaty
mai nusako, pirkęs faksus gau
na “leaso” ant 99 metų. To
kiame atvėjyj taksų pirkėjas 
faktinai pasidaro nuosavybės 
savininku, .lis tuoj gali užvesti 
bylą, kad perėmus nuosavybę, 
kurios taksus jis yra nupirkęs. 
Birželio 13 d. taksai ir specia
liai asesmenfai kaip tik ir bus 
pardavinėjami tokiomis sąly
gomis.

Lietuviai, kurie turi Detroite 
ne j Aidi namą nuosavybę, priva
lo lųo reikalu ypač susirūpinti. 
Priešingame atvėjyj jie birže
lio 15 d. gali netekti savo na
mu.

Dabar kyla klausimas, kas 
reikia daryti, kad išvengus tos 
nelaimės? Tai galima padaryti

CKIcago. iii.
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dvejopu budu. Namų savinin
kas gali padaryti afidavitą, 
kad jis neturi pinigų taksams 
užsintokėti, ir jeigu nustos sa
vo nuosavybės, tai bus privers
tas kreiptis Į labdaringas drau
gijas. Tą afidavitą reikia pa
duoti specialiam komitetui, 
kuris yra sudarytas iŠ miesto 
tarybos narių. Žmogus, kuris 
paduoda tokį afidavitą, pa
prastai gauna pratęsimą ir jo 
nuosavybė birželio 15 d. nebus 
parduota už taksus.

Antras būdas yra tokis: pa
sinaudoti teise mokėti taksus 
mažais išmokėjimais. Kiekvie
nas, kuris 
liktą dalį 
komitetui

sumokės vieną dvy- 
laksų ir specialiam 
parodys pakvitavi-

davimo.
Mano patarimas 

ninkams, kurie ncĮiajėgia tak
sų užsimokėti., tuoj stvertis vie
no ar kito budo. Ir tai reikia 
daryti greit, nes birželio 15 d. 
nebetoli. Kurie to nedarys, tai 
galimas daiktas, jog visai pra
ras savo namus.

—J. P. Uvick.

nainii savi-

Wilkes Barre, Pa

SLA. 7-tas Apskritys rengia 
metinį išvažiavimą, kuris Įvyks 
rugpiučio-august 7 dieną, Sons

Plymoutho Lietuvių Kapinių 
Bendrovė renga apivakšcioji- 
mą gegužės 30 d. (Decoration 
Day). Programas prasidės ant 
kapinių žemės West Wyoming 
10 vai. ryto. Kalbės A. Bim
ba.

' SLA. Pildomos Tarybos rin
kimu rezultatai rodo, kad ir 
SLA. 7-to Aps. rybose fašistai 
ir sufašistėję sandariečiai ne
ką daug laimėjo. Balsavo už 
deniokrątjnio nusistatymo kan
didatus.

[Actriė-P. « A. PEoto]

John ilughes Cųrtiš, kuris 
sugalvojo pasaką apie vedimą 
derybų su Liiidberghų vaiko 
kidnaperiais. Dabar jis yra tk- 
mantitiėjktrias.

SLA. 7-(o aps. rybose gyvuo
ja 28 kuopos. 26 ktlopos daly
vavo baisa visuose.

Nežiūrint Į varomą agitaciją 
po šią apylinkę už Gegužį ir 
Tareilą (buvo net sušaukta 
kokusinis susirinkimas vasa
rio 21 d., 10 vai. ryto, Wilkes- 
Barre dviejų apskričių — 7-to 
ir 1-mo, — kad sudaryti bend
rą frontą prieš Bagočių ir so
cialistus Taip buvo pareikšta 
atidarant kokosinį susirinki
mą). Nominacijose aut prezi
dento Bagočius gavo 68 balsus, 
o Gugis 41 balsus. Paskuti
niuose rinkiniuose Gegužis ga
vo 45 balsus daugiau, negu 
nominacijose, Bagočius dabar 
gavo 214 balsus. Ant iždinin
ko Tareila dal,)ai\gavo 325 bal
sus, o Gugiji 292 balsus. Vadi
nasi, Tai’čila gav6wVc5š"33 bal
sus daugiau už G ūgį. Tui reiš
kia ir 7-to aps. rybose deino- 
kralybės dvasia gyvuoja ir ne
trukus paims viršų.

— S7. Žukauskas.

i PIRMAS “NAUJIENŲ
S 2___ ' __PIKNIKAS

Racine, W is<
RIVERVIEW RESORT’E

(S. MOCKAUS PARKAS)
FOUR MILE ROAD AT ROOT RIVER

/ Pusė Mylios Į Vakarus Nuo Higliway 15

NEDELIOJ,

Gegužes-May 29
Įžanga tik 25 Centai

Visi raciniečiai, kenoshįečįai, So. milwaukiečiai ir waukeganie- 
’ _ , kviečiafni dalyvauji pirmame “Naujienų” Dientašejo Pik-

- girsite gražių dainų, pamatysite šalinių ristynių,1 galėsite
čiai yra kviečiafni dalyvauti Ųiriitame "Naujienų” Dienraščio riK- 
nike. Išgirsite gralių dainų, pamėtysite šalinių ristynių,1 galėsite 
smagiai pasišokti puikioj svetainėje prie geto Geprge Steponavi
čiaus Orkestro.

Iš Chicagos atvažiuos ristis ‘*drapiežnas dzūkas” J. Bancevičius 
ir Aukštaitis. Bus it kitų ristikų bei sunkiųjų vogų kilnotojų. Ga
lėsite dalyvauti žaismėse ir laimėti prizus.
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r Ęvięęia “Naujienų” Pikniko Rengimo Komitetas.
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(Nauji raštai)
Knygos apie karą

Per paskutinius kelis rrffetu^ 
apie karą tapo įJSrašytd pTiSiGti- 
nai daug knygų, kur ryškįąi 
vaizdllojąma visos Wiš#iįyį!eš,< 
kurias tekb ųet^yvėlitį įa'fėi- 
Viams ir civiiidttiš
Ir tos tųšies kiiygų jtto toįyii, 
ttio vis dšttfglau $tšito(įo- 
visai nėsė'iifli idpo išlėkto 
ja knygtt vdrtto
Lančėf’< Knygb’s dutoids yhi 
tadt’d ^djestavšičt 
^gelbėjo sdigli^imi tąšyii 'Ito- 
leii Woodwafd.

RichaHl įbieslsįvski yra len
kas. prieš jįš ^yvėflb įtu- 
šijbj ir dirbb Šėdioj; W0ji$ši,- 
buvo drtisUš. Sdvb kriyg<y jis 
pasakoja šipie jatinb lėhkų tei- 
teriatiid (l^b'di grilima,' kad Uš 
įeitenailtUš biiyd pMs k-hygds 
autorius) patyrimus. JoįĖiU $4“ 
tų iibpitduddattift; i’ašdkbjiųi^š 
įirasidedd aido tytų W'o ffbii- 
tą, kur btfvd sudaryti leiįkų 
pulkai. Jaunas leitenaptas tar
navo lenkų raitelių pulke. Bu
vo duotas įsakymas rusų armi
jai trauktis atgal. Vokiečiai Už
ėmė vieną kaimą, bet po icelių 
valandų ir vėl jį apleido. Rusaį 
nutarė tanlė kaime įšitvįrtinti. 
Nakties lUiku jie pradėjo ga
benti savo kanuoles, kurias pa
slėpė miškej kad priešas nega
lėtų pastebėti. Bet vos spėjo 
išaušti diena, kaip vokiečiai 
pradėjo šaudyti kaip tik į tą 
vietą, kur buvo kanUolės paslėpk 
tos. Visiems bUVo aišku, kad 
kas nors turejb pranešti vokie
čiams apie rusų kariuomenes 
judėjimą. Prasidėjo kratos. Ir 
štai pas vieną ūkininką tapo 
užtiktas telefonai? 'Daržinėj ka
bojo papiadtRs' veršiukas, 
veršiuko viduriubše btivo 
sytas telefonas!

Vyras ir žmona

‘ Prasidėjo tardymas. Pasirodė, 
kad ukiniiiko žmona yra iš Ga
licijos ir pritaria vokiečiams. 
Ji tad telefonu ir pranešė prie
šui apie rusų kariuomenės ju
dėjimą. Per visą naktį karo 
teismas stengėsi iš jos išgauti 
prisipažinimą, bet nieko iš to 
neišėjo. Ji arba tylį?jo, arba su 
didžiausia neapykan^a kalbėjo 
apie rusų žiaurumus ir Lenki
jos pa verginių. $ųvo matoma, 
kad ji jaučia didžįausią neapy
kantą ir link savo vyro, kuris 
ją atsiviliojo iš Galicijos. Įro
dymai buvo aiškus, tad karo 
teismas išnešė* mirties abusmę, 
— sušaudyti žmonų ir vyrą, ku
ris gal dėl tos išdavystės visai 
ir nebuvo kaltas.

Auštant vyras ir žmona, ka
reivių lydimi, tapo išvesti į Idiir 
kus. Vyras dar bandė savo žmo
ną suraminti, bet pastaroji nuo 
jo kratėsi. Faktinei, saktf Ėoles- 
Javski, ji jaū buvo, mirusi fr Vi
sai nieko nepaisė, kas š(( ją Už 
kelių friinučių atsitiks. W to 
Viskas Įvyko, kaip, it pUpįVas^ab 
—pasigirdo šiiViąj it Su 
žmona sugniužo afit žferriėš.
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Brokai.
Lenkų raitelių pulkui buvo į- 

sakyta trauktis į Rusijos gilu
mą. IPer da ugel į diėnį 1 tai Ulbu 
traukėsi į rytus, jjodami dieną 
ir naktį. Tik retkųv^iais tesusĮ 
todavo, kad dayus arkliams pro; 
gos pailsėti, yetuų į>eveik 
iat lijo. Dangus bųyo apsiniau
kęs. Pralėkdavo buriąį paukšto, 
kurie išduodavo labai nejąukiuš 
garsus. Apt medžių ųiattoi pa
geltę lapai, kurie bile minute 
turėjo nukristi. Vėliau naktimis 
pradėjo šalti,- Rytų pietų arkĮi^ 
karčiai ir* (todegoą sušaldavo į 
ledą^'! < ' ’H f

Ir Štai toj pųobibdžioj it Of 
goj kelionėj lenkų 'taiteiiąnis to* 
ko susitikti su vokiečių imti
niais. Vienas raitelis totp imti
nių pastebėjo savo" broĮį, kuris 
klampojo jąirVihu . kalto.. Mat?

. ■ i •

o to

y"™ ,, 
ųidhaš ją kariavo rilsų armi
joj į o kitas— vokiečių. Broliai 
pradijjo kalbėtis. Apie papras
čiausius dalykus,— paliktus gy- 
VuliiiS, kžtimydUš ir t. t. Vokie
čių kareiviui
įrjžtl i ėiię; Mažiausio

H faitašis’l , , ,
ftttriS .htigdtU'a | (jtirvų. Ir 

į tai neMit^ipė dėme-
Kadsifikas wiPo ir 

tiėbrĮtriiCJo toliau eiti. Jis be 
įjį|iiif tiietyo paliktas prie

Varginga Rėiiotiė pasibaigė. 
. .............. ‘ ‘ ** io Sllg- 

reiviai, 
sutiko 

įs nešė 
Į jjįasisakė, 
šdVo vyrą, 

ibittenėj ir 
Pės- 

„ kėlią gana 
štitfkd’ tod kątėivlki pdšiulė nu
vežti ją traukiniu. Traukiniui 
pašijildinuS, kareiviai įmetė mo
terį į vagoną. Iš pradžių viskas 
ėjo gerai. Moteris buvo jauna 
ir lirikšma,— o kareiviams tRi 
buvo didelė pERmioga. Bet juo 
labiau pradėjo temti, tuo atmos
fera ėmė darytis nejaukesnė. 
Kareiviai pasidarę paniurę ir 
bešnekus. Aht galo, vienas iš 
gudresniųjų pašildė miegoti. Vi
ši štigiilė Rnt šieno. Bet niekas 
nemiegojo. Girdėjosi tik atklių 
kvėphVimas ir prunštimas. Į ka
reivių galvas pradėjo lįsti nege
ros mintys. Kiekvienas jų lau
kė, kada sumigs kiti draugai. 
Naktį vienas kareivis ptišliaužė 
prie moters. Ji bąndė rėkti, bet 
subėgo kiti ir užimt jai Stirną. 
Ir atsitiko šlykštus dalykas: 
moteris tapo išžaginta, o paskui 
išmesta iš vagono. Ant rytojaus 
prie geležinkelio tapo surastas 
moters lavonas. Ji laikė rankoj 
vieno kareivio atplėštą nuo dra
bužių ženklą. Kaltininkai ‘ tuoj 
tapo suimti ir sušaudyti...

tfėftieMd rieMkreii^. Tąįšyk kari- 
reivio, 
vokie-

siteišė su karininkais: jis tapo 
paskirtas komisaru ir į jo rau
kas pakliuvęs karininkas neiš
trukdavo gyvas. Reiškia, kerši
jo visiems karininkams už tai, 
kad kai kurie jų flirtavo su jo 
žmona!

Mitingas.

Revoliucijos liepsna pradėjo 
labai smarkiai plėstis. Visur pa
sireiškė pilniausia betvarkė. Ka
reiviai ėmė nebeklausyti kari
ninkų. Jei kuris karininkas buvo 
įkyrėjęs, tai jį be jokių ceremo
nijų nudaigodavo. Ir jokios at
sakomybės.- Tapo sušauktas ka
reivių mitingas, kuris turėjo iš
spręsti klausimą, ar verta toliau 
kariauti, ar ne. Lenkai irgi nu
vyko, bet prisirengę prie visko. 
Didelė salė buvo prikimšta ka-

reivių. Vieni kalbėtojai stojo už 
tai, kad reikia karas tęsti, o ki
ti tam priešinosi. Vienas kalbė
tojų, kuris buvo pasižymėjęs 
kare savo drąsumu, pradėjo 
niekinti kareivius už jų bailu
mą. Jis tapo nutrauktas nuo 
estrados ir mirtinai sumuštas. 
Lenkai su ginklais rankose ap
leido svetainę. Pulkininkas pa
reiškė, jog revoliucija yra vidu
jinius rusų reikalas, kuris jų 
neprivalo apeiti. Lenkų pulkas 
prie revoliucionierių dėl tos 
priežasties neprisidėjo. Jis pasi
liko nuošaliai. Jam rūpėjo tik 
arčiau ligi savo tėvynės dasi- 
gauti.

(Bus dauginus)

Garsinkitės “N-nose”
Kur tik jus eisite, jus rasite šįmoltą 

standardu kokybės
i trtfdtUrft 

.nata iteta 
ttojišį si| valgiais. 4 • 
ta^'iibriifti aplankyti 
įiifia1 fekalija Itatii

Caro vaikai.

Viename mieste lenkų raite- 
liamą teko kiek ilgesnį laiką 
štištdti. Juos pasitiko kadetai, 
kurie baigė mokslus ir neužilgo 
turėjo vykti į frontą. Kiekvieno 
tų kadetų galvR buvo prikimšta 
Visokiu teoretinių žinių; kiek
vienas jų svajojo apie pasižymė
jimą ir manė, kad jis yra fik- 
taš * Naipbleonas. Įvyko kadetų 
mbkyklbs iškilmės, į kurias ta
po pakviesti ir lenkų karinin
kai. : Pėr visą naktį karininkai 
gėrė vyfią ir šaukė “urą” už ca- 

sveikatą. 0 ant rytojaus at
ėjo žinia, kad caras atsisakė 
nuo sosto. Vadinasi, abdikavo..;

■ --i 7'*’ A ' 1 ’ ' • ■ • *
Ągųrkai.

Tame mieste buvo daržovių 
aūgiiitOjaš, turis turėjot labai 
gražią ir jauną žmoną. Daržo- 

ituginibjaš buvo apysenis 
žmoguš.' bešnekus ir visuomet 
panfttfęs. Ir šiltomis dienomis 
jis' ąpširerigdavo, kaip žiemą, 
iiaririiiikžii pradėjo vis dažniau 
ir dažniau lankyti daržovių au
gintoją, kdd turėjus progos 
tiaftirtiioti sii jauna žmona. Lan
kyti bO jokios priežasties, ži
noma, buvo nepatogu. Tad jie 
plfko agurkus. Per porą savai-

tuiiiš tut<
; pife- 
. Lai- 

» pra- 
_ . , tai “komplimen-
tos” nub tokio ir tokio karinin
ko. .Sųpęąptąm.a, viąierps pasi
darydavo aUkų, kdd taš kari
ninkas matėsi $ų gražiąja dar
žovių augintojo žmpna. ^ulki- 

* niekas į tai neprįęlanljįai žiurė
jo; M: Vieną įrėžtą dieną ka
rininkai ' iri iš jo sušilaukė 
“komplimepto”,— šviežių agtir- 
kų , pietdms.' Kai įvyko1 bojševi- 
kjŠW perversmas, tai daržovių 
augintojas, Botoslatskl, at*

J

PCG ui

LENA

I ' ' V - ..

Tletna, kurie žino 
molto kokybę — yra 
tik v Iena h moltaa— 
Įtino lllbbon. Ir ma- 
tomai (liiURiinfu žmo
ni i| tij žino — n<‘H 
Hįue Kibbon yra ne
tik Amerikon Staml- 
uhIuh Kokybė*, bet 
taipjau ir Amerikoj 
Daugiausia Varduo
damas.

BLUE RI BBON MALT
E RIC/PS BIC'GEST SF.l.LER

3POUNDS

IŠPARDAVIMAS!
MAISTO IR GROSERIŲ

Reikalingų “ATMINTINIŲ DIENOS” 
Šventėms

Geriausia Kokybė! Žemos Kainos!
I. .............................................. IH.m I I———— —■——■Į.—

Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės 27 ir 28
I ■ / 

CITIČDITC PUIKIAUSIAS A sva-
ŲĮJIlIllJd GRANULIUOTAS | ĮJ ru Oje

SVIESTAS "MIDVEST” 1 sv. ukiš- 
Pats Geriausias ,

Puikiausios Smetonos 1--------------------------- ---- ----r.
“CUDAHY’S” MINKŠTOS 1 Qf*

SALAMI Svaras »

sv. 27c
3 rolės 5c

PĘSROS
LUNCHEON MEAT “Swift’s”
VAŠKUOTA POPIERA “Michvest”

PYČES YELLOW°rnČtING 2 kenal 35c
RED KIDNEY BEANS Midwtit 2 ^°nai2 19C 
OBUOLIAI  PA“INGRAM’’1 4 19c
BLACKBERRIES 
CIBULIAI NAtyjLTNoXA.s

“California” 
YELLOW CLING

PARINKTINIAI
‘INGRAM’1

“SUNBURST” 4 Qa
No. 2 kenas ■ MV

3s t; 11 ė 
Uc 

“BLUE RIBBON” Malt Extract 43C 
O augsti 4 Qa 
<g kenai » V U

QTTT>TQ “Brookficld” American arSUKIS Bri(k Cream svaro 
pakelis

n. * *

■4

t

)

i

ŠPAGETAI
ilYDR0X ČOOKIES

“BEECH-NUT”
PRIRENGTI

“Stmshine” 2 p»ak. 17ė

ROOT BEER, GINGER ALE, SODA .
f‘MidwOst” Visų Skonių ................. Didelė bonka ■V®

AĮUS “BoĮiemiaii Spėriai”
“Midvvest”

FLAVORĮNG SYRUP Visų skonių 16 unc. džiogas

CHEVVING GUM

švi<s?s 4b°"-25c 
ar tamsus ~ kos."RY^

H?
Visų rųšių___________ 3 pak. 19c

C0RN PLAKĘS “Midwest” g pak. 13c 
“CtlMALENE Minkštintojas 2 Bakeliai 17c 
O. K. SKALBIMO MUILAS 
j ..... gUl.'....lj.7n i.Hir./J...įj.i , r' ....-.-y—'i »

“GRANDMA’S” 
■ .. ............ .. ...........  |Į .....   ... , I II HIR --

PASTABA — - ______
galiie pirkti girą misą', paukltieną

Valytojas Vandens 
Minkštintojas

J2- i3c
Didelis 
pakelis 13c

g.

Dauguma "Midujėst Stores” turi ir misos skyrius, kur jus 
iti girą misą', paukltieną ir t(. už žemiausias kainas!

midwfst';'įstores
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Musų Maistas
Rašo Dr. 4. J. Karalius.
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III.
Maistas, dantys, 

gerklė
Dr. Hoitz sako, kad rukštis 

seilėse dažniausia dantis gadi
na, o cukrus kaip tik ir gami
na tą rukštį. Perdaug mėsos 
ir-gi seiles surukština. Patarti
na pavalgius saldžių daiktų, 
saldžių vaisių bei uogų dantis 
nusiplauti šarmuptu minerali
niu vandeniu, sodu arba šar- 
muota pasta — jūsų dantistas 
jums čionais patarnaus. Mė
sos šmotukai tarpe dantų len
gvai pūna — juos reikia iš
krapštyti.

Aiškus dalykas, kad musų 
dantys .turėtų darbų turėti — 
duokime jiems kramtyti.

Kalkės išdaigina dantis ir 
juos geroj padėtyj palaiko. 
Piene randame užtektinai kal
kių. Dr. Roese surado, kad 
tose' vietose, kur vanduo kie
tas, dantys geresni.

Dr. Lorand pataria vokie
čiams kramtomųjų gumų ga
minti. Senovės aztekai jau ši
tokių gumų vartodavo. Guma 
dantis nuvalo ir stimuliuoja 
seilių gamybų.
. Gerklei sveika riebalai, žali 
kiaušiniai, nesveika visoki dai
ktai, kurie drasko, bet čionais 
didelės reikšmės valgomi dai
ktai nesudaro. Medus ir šiaip 
saldumynai su gliceriną taiso 
balsų. Suris gadina.balsų. Ga
dina balsų tabakas, nors Ca- 
ruso daug rūkė. Alkoholis su 
cukrum gerina balsų. Daini
ninkai dažnai geria punšą. 
Švedų studentų chorai garsus 
visuose kraštuose. Daininin- *•<kai geria punčų — tai alkoho
liu^ su medųjn arŲą^cųkrn.J 

’ iv.
Virškinimo aparatas

Musų protėvių protėviai tu
rėjo stiprius žandus ir dantis 
—jiems reikėdavo žalių mėsų 
sukramtyti. Jų žarnos buvo 
stipresnės, gal būt trumpesnės. 
Kiniečių žarnos žymiai ilges
nes. Mėsaėdžių gyvūnų žarnos 
trumpesnės, bet stipresnės. 
Eskimų žarnos žymiai trum
pesnės už europiečių žarnas. 
Čia, taip sakant, žmogaus kū
nas taikosi prie aplinkybių.

Tai dar aiškinus matome 
virškinimo mechanizme. Virš
kinimo sulčių gamyba priklau
so nuo valgomų daiktų. Kai 
valgome . mėsų, tai skrandis 
daug sulčių paleidžia. Kai duo
nų valgome, tai daug pepsino 
paleidžiama į žarnas. Kai pie
nų valgome, tai mažiausia sul
čių virškinimo aparatas paga
mina (nes nereikalinga).

Skanus ir gražiai prirengti 
valgomi daiktai sukelia skran
džio sulčių tekėjimų. Kartais 
prisiminus skanius pietus tos 
sultys teka, šuniui dešrų paro
džius, seilės tuoj aus pradeda 
tekėti, o kiek vėliaus ir skran
džio sultys. O kai maistas nu
slenka į skrandį, tai sulčių 
dar daugiau- teka. Kietų daik
tų kramtant atsiranda dau
giau seilių. Čionais gamtos pri-f 
rengimas — kad maistas leng-

kaip Dr. Lorand sako^ jie kaip 
geri samaritanai, vieni kitų 
žaizdas laižo, ir jų žaizdos len
gvai užgyja.

Skrandyje hidrochlorinė 
rukštis nuodus naikina. Aišku, 
kad mes labai dažnai suvalgo
me kokių nors nuodų arba pu
vėsių. Įmerkus mėsų j apie 4 
nuoš. hidrochlorinės rakšties 
skiedinį (skrandžio sultyse 
apie tiek tos rukŠties ir turi
mo) galima kelias savaites pa
laikyti — mėsa negenda.

Įvairios ligos gali skrandžio 
sulčių kokybę ir kiekį pakeis
ti, o jei 'Skrandis dėl ligos ne
gali tinkamai judintis, tai mai
stas jame Ilgai guli, paskui su
genda, surūgsta, pūva ir, žino
ma, atsiranda nuodų.

Skrandžio sultys gana sėk
mingai naikina ligų perus 
(pav. choleros), jeigu tie pe-j 
rai patenka į skrandį su to
kiais valgomais daiktais, kurie 
sukelia sulčių tekėjimų. Jeigu 
bakterijos patenka su įnešti, 
tai skrandyje tuoj aus atsiran
da dauginus sulčių, o jeigu pv. 
su vandeniu, tai hidrochlorinės 
rukšties kiekis nepasikeičia, 
bakterijos greitai nuslenka į 
žarnas ir tenais pradeda savo 
žalingų darbų dirbti.

Skrandžio sultys, žinoma, 
pradeda maisto virškinimų, 
bet žarnos užbaigia. Jei skran
dis neturi minėtos rukšties, 
tai susidaro rimtas pavojus ap- 
sinuodinti netinkamu maistu. 
Rukštis skrandy priverčia pep
sinų baltymus tarpinti. Skran
dy pirmiausia atsiranda pepsi- 
nogenas, kurį rukštis paverčia 
į pepsinų — virškinimas gali
mas tiktai dalyvaujant hidro- 
chlorinei rukščiai ir pepsinui. 
Viena rukštis čionais mažai 
kų gali padaryti. Skrandis la
bai mažai suvirškinto maisto 
sučiulpia. Alkoholių skrandis 
sučiulpia, ir dalį cukraus. Van
denį skrandis nesugeria; daž
nai vanduo .gali kelius valan
das skrandy stovėti.

Dr. Roas sako, kad peršalti 
arba perkaršti valgomi daik
tai daug blėdies skrandžiui 
padaro. Dažnai teduotas van
duo, arba šiaip šalti gėrimai 
pakrikdo virškinimų.

Valgomi daiktai ir tiesiogi
niai skrandžio sulčių gamybų 
veikia. Jau kalbėjome apie tai, 
kad skaniai prirengtas valgis 
didina sulčių tekėjimų skran
dy. Mėsa tiesioginiai dilgina 
sulčių gamybos celes. Už tai 
patartina neturintiems apetito 
duoti mėsos sunku arba mėsos 
sriubų. Kaviaras ir gi sulčių 
gamybų stimuliuoja. Alkoho
lius ir-gi. šiuo bildu padidin
tose skrandžio sultyse turime 
daugiau hidrochlorinės rukš
ties: jei skrandy perdaug ruk
šties, tai patartina alkoholiaus 
nevartoti.

Vanduo ir pienas truputėlį 
padilgina skrandžio sulčių te
kėjimų. Skrandžio pepsinas 
sukrekina pieno kazeinų, o 
baltymuotas skystimas nubėga 
į žarnas ir sutirpsta už poros 
valandų.

Prancūzai teisingai sako, 
kad valgant apetitas atsiran
da. Valgomi daiktai sujudina 
skrandį ir padidina sulčių te
kėjimų. }

Jei skrandy per daug rukš
ties, tai krakmoluoti daiktai

lingi, neturėtų būt valgomi. 0 
jei skrandy nėra kiek reikia 
rukšties, tai mėsų . geriausia 
nevalgyti. Tokiuose atsitiki
muose geriausia maitintis ry
žiais, sago, tapioka ir kt. — 
tie daiktai suvirškinama žar
nose.

v
Skrandis paprastai juda, kad 

sumaišius maistų su savo sul
timis ir kad išsituštinti. Skran
dis maistų tarpina, minkština, 
sumaišo, sumala ir paskui į 
žarnas išstumia. Aiškus daik
tas, kad kietus daiktus sumin
kštinti gana sunku. Už tai ne
užmirškime kiek mes savo 
skrandį prikamuojame ryda
mi, nekramtydami maistų.

Žarnose hidrochlorinė rukš
tis turi svarbų darbų atlikti. 
Čionais jinai prosckrOtinų pir
miausia perkeičia į sekretinų. 
Sekrctinas kasos sulčių gamy
bų padidina. Paskui hidrochlo
rinė rukštis žarnų gleivinės 
sultis prokinazų paverčia į 
veiklų kinazų, be kurio kasos 
sultys negalėjo baltymus virš
kinti. šie keistais vardais pa
vadinti skystimai vadinasi fer
mentais; fermentai įvairius 
daiktus chemiškai veikia ir 
juos greitai pakeičia. Kinazas 
kasos neveiklų protripsinų pa
verčia į tripsinų, kuris balty
mus suvirškina, juos į amino 
rukštis paverčia. Aplamai 
imąnt, virškinimas reiškia su- 
tarpinimų valgomų daiktų, jų 
pakeitimų į tokius skysčius, 
kuriuos žarnos gali sučiulpti, 
kuriuos kraujas gali paimti ir 
visoms kimo celėms išnešioti.

Apart tripsino kasos sultyse 
randame pankreatinų, kuris 
angliavandžius paverčia j mol- 
tozų ir dalį į cukrų, ir steap- 
sinų, kuris sumaišytas su tul
žies rukštimis, virškina rieba
lus. Riebalai pirmiausia turi 
sutirpti — juo greičiau tirps
ta, juo greičiau į kūnų pereina. 
Sviestas ir aliejai paprastai 
labui Jei^gvai j kųpų pereina. 
Avių riebalai (lajus) sunkiai 
virškinami.

ir skysti, sutirpę riebalai 
vandeny nutirpsta, ir už tai jie 
dar, nesuvirškinami. Čionais 
kasos fermentas steapsinas sa
vo galybę parodo. Jisai suskal
do riebalus į glicerinų ir rieba
lų rukštis. Gliceriną vandeny 
tirpsta, o tulžies druskos rieba
lų rukštis sumuilina, pasidaro 
kaip ir muilas, kuris vandeny 
tirpsta. Paskui tie muilai ir 
gliceriną pereina į kimų, vė
liaus susijungia ir vėl iš jų pa
sidaro musų kimo riebalai.

Be tulžies riebalai į kimų 
pereiti negali. Jei žarnos ne
gauna tulžies, tai neužsimoka 
riebalų valgyti. Dr. Brugsch 
surado, kad kai tulžies latakas 
užkimštas, tai pusė riebalų 
nesuvartojama.

Pavlovas parodė, kad kasos 
sultyse randama tokių fer
mentų, kurių maistas reikalin
gas. Jei valgome daug mėsos, 
tai kasos sultyše beveik nėra 
amilopsino (kuris krakmolus 
virškina). Jei valgome javų ir 
cukrų,' tai amilopsino kasa 
gamina kiek reikia. Mėsa pa
didina tulžies gamybų. Reiškia, 
tulžies akmenėlius turintiems 
kaip tik ir patartina .daugiau 
riebalų (aliejaus) valgyti.

Tulžis' žarnose atlieka labai 
svarbų darbų. Kai trūksta tul-

ir ligų perus sunaikina, bent 
dalinai.

Valgomi daiktai kontroliuo
ja žarnų judėjimų. Riebus 
daiktai stabdo žarnų judėji
mų, daug riebalų žarnas judi
na. Jei valgoma toki daiktui, 
kuriuose yra daug nesuvirški
namų daiktų, tai žarnos ir-gi 
greičiau juda. Vėliaus turėsi
me progos pakalbėti apie žar-

myn nuslinkę mėšlai paprastai 
sujudina mėšlinę žarnų, nori 
kad jinai išsituštintų. Labai 
dažnai merginos arba mote
rys šito gamtos prisakymo ne
paiso, dėl ‘gėdos” arba kitokių 
sumetimų nenori laiku savo 
vidurius Ištuštint!: vėliaus jos 
pripranta prie kokių nors vai
stų, ir galų gale prisirašo prie 
armijos amžinų ligonių: jos

(miltai, javai, duona, bananai žies, tai paprastai turime kie- 
ir kt.), kaip rukšties >nereika- tus vidurius. Paskui, tužis dar

nų labai svarbų darbų.— apie 
maisto asimiliacijų (sučiulpi- 
mą). Čipnais noriu priminti, 
kad jei maistas netinkamai 
sukramtytas, jei skrandžio 
darbas neatliktas, tai žarnose 
susirinkęs maistas sudaro žar
noms sunkų darbų, kurį jos 
atlieka kiek pajėgdamos. To- 
kiitose atsitikimuose, žinoma,

kas dienų tai vidurius plauna, 
tai kokias nors išgarsintas pi
lės valgo...

Pavlovas aiškiai išrodė, kad 
ūpas veikia virškinimų. Susi
nervinęs žmogus paprastai 
nevirškina maistų. Kai valgai, 
tai geriausia užmiršti šio svie
to vargai ir bėdos: nulindęs, 
susikrimtęs žmogus negali tin-

daug maisto, gero maisto mu- kainai maisto suvirškinti.
sų kūnas nustoja. O žarnos to
kiais atvejais dažnai nuvargs
ta ir suserga.

Kai mes kalbame apie leng
vai virškinamus valgomus 
daiktus, tai turime atsjdrti 
skrandžio ir žarnų virškinimų. 
Rubneris surado, kad pv. ver-
šiukų smegenys , suvirškinami 
skrandy, o ne žarnose. Kita 
vertus kietai virtas kiaušinis 
geriaus žarnose suvirškinamas. 
Daug valgomų > daiktų labai 
sunkiai virškinami ir skrandy 
ir žarnose — žali su žievėmis' 
daiktai. Čionais* 'daržovių gar
bintojai nesiskaito su turimais 
faktais, kai jie garsina žalių 
daiktų dietų (maistų).

Gyvūnai visokias daržoves ir 
augalus geriaus suvirškina, ne
gu mes. Už tai gyvūnai gali 
maitintis įvairiais augalais ir 
juos asimiliuoti: mes šienDi 
suvirškinti negalime, o karvės 
tai labai lengvai padaro.

žarnose turime įvairių bak
terijų, kurios žarnose maistų 
gali pudinti, rauginti. Žarnose 
bakterijos gali nesuvirškintų 
mėsų suardyti. Bet bakterijų 
suardyta mėsa mums nelabai 
naudinga, dažnųį kenksminga. 
Galvos skaudūjiinas pv. reiš- 
kia, jogui į kraujų prisisunkė 
nuodingų medžiagų. Rūgusio 
pieno bakterijos stengiasi nai
kinti puvimo bakterijas, jos 
mums gelbsti. Už tai rūgęs 
pienas ir patartina vartoti 
tiems, kurie kenčia dėl vidu
riuose pūvančio maisto.

Juo (langiaus mėsos mes val
gome, juo kietesni mėšlai. 
Daržovių maistas paprastai 
mėšlų minkština. Kai kieti vi
duriai, tai -patartina daugiaus 
daržovių valgyti. s

Mėšluose paprastai randame 
nesuvirškintų> vdlgbmų daiktų, 
o kai virškiniįVi'As;'laikinai pa
krinka, tai mėšluose galima 
rasti visai nestivirškintų val
gomų (daiktų, ypatingai jei vi
duriai tai liuosi,’ tai kieti. Že-

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konHtipacljoH, prasto apetito, 

galvos skaudėjimo, bemieges. 
Visose nptlekogę.

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St
Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota

$1.59gal
FLOOR

Climax sienų popierų 1Qa
valytojas, 3 už .................... I vw
Varnish Rėmo- 
ver ...........................   O O U gal.
darbą atlieka greitai, tikrai ir saugiai 
Screen malė- 
va ...................................  kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai
H. R. H. pauderis, 4Qa
3 už ......................................... I VV
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rų- 

šies hardware ir malevų.
Pašaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

-r- - . ,/•

Puiki
Lietuvių
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų.

•I

Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods
< Store <

< JUOZAS PIKIĖLIS, Savininkas

3344 So. Haisted StreetGARSINKITeS 
NAUJIENOSE

6429, SO. HALSTED ST.

Dr. MIGHAEL'S ALL HERBTONIC
4743 SO. ASHLAND AVENUE, 1643 W. NORTH AVENUE
1203 MILWAUKEE AVENUE, - 3348 W. 26th STREET

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIU vieų lirų ie 
susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 

i valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIO. Šie 
labai Švelnus tonikas yra padarytas iŠ 20 skirtingų 
gydančių žievių. Šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio,, Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno bųdavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite i musų sankrovų nemokamam pąsl- 
tarimiil. Daktaro egzamlhądia yra visiškai dykai 
kada vartojate Dr. Mlchaęl's Ali Herb Tonįc. Arba

rąžykite mums, prisiųbdami 50c, o mes prisiusime jums $1.00 bonkų Dr. Mlcnael s A.D 
Herb Tonic, ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MJCHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS

$1.89
i

DIDELIS

ATIDARYMAS!
DURYS ATDAROS KETVERGO RYTE 8:30 VALANDĄ

Didžiausi Bargenai Kokių dar Nėra Buvę 
Šioje Apielinkėje. *

Čia rasite visokių stylių, kokię tik yra rodo- 
’ mi dėl vasaros.

Dresės Vertės iki .512.50
■ I

Dabar.......... ..................
Gražiausiai pasiūti kautai visokių rinktinių vilnonių au
deklų, tinkamai aptrimuoti puošniais lapės ir galyak 

I kailiais, daugybė su nuimamais kalniečiais, — kailių ar
audeklo. Vertės iki $24.50 fltO
Dabar ................................................

Krautuvė atdara Ketverge ir Subatoj iki 10 vai. vakaro. 
Nedėlioj iki 1 valandos po pietų.

HAISTED STYLE SHOP
TEMYKITE NUMERĮ

1245 SO. HALSTED STREET
LIETUVES SALESLEIDfiS PATARNAUJA

V " .............................. ............

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

KS1 4fWuTlE Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių
y lt IF*ę išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei

kite ir patirkite musų kainas pirm negu 
pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Pbone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

Z

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 .kambarių mū

rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marųuette Parke, vertės $9000.

$3000 morgičius ant naujo mūrinio namo, 2 
flatai po 6 kambarius, mūrinis garažas, 
Brighton Pazrke, vertės $12,000.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.
. .-K

Justin Mackienvich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St., — Tel. Canal 1678

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame 1

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALĄNDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

THB
KERO GOT LlCKBb
BV ONLY ONE

KHniAN y
U

MULLS

rie sykiu su maistu į burną 
patenka. Kad Meilės geras anti
septikas, tai galime lengvai 
šunyse pastebėti- šunes visuo
met laižo savo Žaizdas, kartais,

PIT TfceM)

IN OUR OFFICEviaus į skrandį nuslinktų. 
Krakmoluotus daiktus seilės 
virškina, geriaus sakant prade
da virškinti, žarnose tasai virš
kinimas užbaigiama. Krakmo
las (miltuose, vaisiuose ir kt.) 
paverčiama į cukrų, kurį musų 
kūnas gali suvartoti. Cukrus 
glikogeno formoje nunešama į 
jaknas (kepenis): jaknos tai 
cukraus krautuvė — kai rei
kia, tai jaknos į kraują jo dalį 
paleidžia.

Seilės turi dar ir kitokios 
svarbos: jos, kaip antiseptikai, 
sunaikina įvairius nuodus, ku->

OOVUKH
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Užsisakymo kaina]
Chicagoje — paštu:

Metams _________ ___ _
Pusei metu - ----------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija___ —
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KORUPCIJA NĖW YORKO ADMINISTRACIJOJE

New Yorko valstijos legislaturos paskirta komisi
ja jau koki metai laiko, kai tyrinėja New Yorko mies
to administraciją, jai pavyko surasti daug faktų, liu
dijančių, kad įvairiose tos administracijos šakose yra 
įsigalėjęs kyšių ėmimas ir kitokios suktybės.

Komisija dabar pašaukė ir patį merą Walker’į pa
siaiškinti dėl kai kurių dalykų. Visa Amerikos spauda 
rašo apie jo klausinėjimą. Komisijos advokatas Samųel 
Seabury su dokumentais rankose įrodė, kad New Yorko 
meras yra gavęs dideles sumas pinigų iš biznio kompa
nijų, kurioms miesto valdžia davė tam tikrų koncesijų. 
Pats Wąlkeris buvo priverstas prisipažinti, kad jisai su 
pagelba gerų savo prietelių “uždirbo” $246,000,' nein
vestavęs nė vieno cento.

Tardymas dar tebeina. Nebus nuostabių jeigu jisai 
pasibaigs tuo, kad New Yorko legislaturai bus pasiūly
ta merą Walkerį pašalinti iš vietos.

SEKTANTIŠKAS ŽLIBUMAS

. Socialistų partija savo konvencijoje pasisakė už 
sovietų Rusijos pripažinimą ir pasmerkė Japonijos im
perialistų žygius Mandžurijoje, grasinančius iššaukti 
karą su Rusija.

Nežiūrint į tai, Amerikos komunistai susiriesdami 
keikia socialistus ir šaukia savo pasekėjus į “aštriau
sią kovą” prieš Socialistų partiją, kuri esanti “ramstis 
Amerikos imperializmo”.

Tai suprask dabar, žmogus, tų maskvinių “revoliu
cionierių” logiką! Ko jie nori?

Jie sako, kad socialistai turi užgipti Stalino “pen
kių metų planą” ir visą sovietų tvarką. O jeigu neuž- 
giria, tai jie esą “kontr-revoliucionieriai”, “imperializ
mo ramstis” ir t. t. Vadinasi, tiktai tie nėra “kontr
revoliucionieriai”, kurie ištisai priima stalincų progra
mą. . . z

Tai yra sektantiškas žlibumas. Tik religiniai fana
tikai gali įsivaizduoti, kad visi, kurie nesutinka su jų 
“viera”, yra tiesos ir doros priešai.

Jeigu komunistams iš tiesų rupi, kad imperialistai 
neužpultų Rusijos, tai jie privalo džiaugtis tokiu Socia
listų partijos nusistatymu, o ne ją šmeižti. Bet kuomet 
jie socialistus purvais drapsto už tai, kad pastarieji rei
kalauja pripažinimo sovietų valdžiai ir protestuoja 
prieš Japonijos imperialistus, tai kiekvienas bešališkas 
žmogus turi teisę pasakyti, kad komunistų agitatoriai 
išsikraustė iš proto.

KAPITALO KONFISKAVIMAS

Keletas delegatų Socialistų partijos konvencijoje 
Milwaukee’je reikalavo, kad į partijos platformą butų 
įdėtas pareiškimas, jogei socialistai stoja už kapitalo 
“konfiskavimą”. Bet po karštų ginčų tas reikalavimas 
buvo atmestas 168 balsais prieš 14. Konvencija |Prįėnįe 
milžiniška dauguma balsų originąlį platformos komisi
jos , projektą, kuriame sakoma, kad partija “siuto per
vesti pamatines krašto pramones iš privatines nuosa
vybės ir autokratinio manadžmento į visuomenės nuo
savybę ir demokratinę kontrolę”. ..;

Ką reiškia konfiskavimas? Konfiskavimas reiškia 
atėmimą be atlyginimo.

Delegatai, kurię stojo už kapitalo konfiskavimą, 
nujodinėjo, kad jau ir kapitalizmo sistemoje konfiska- 
Iimas yra dažnai praktikuojamas. Pavyzdžiui, kada 
unįtįnių Valstijų kongresas įvec|e prohibiciją, tai dau

gybė kapitalo, kuris buvo įdėtas į bravarus, saliiipus 
ir t. t., paliko be jokios vertės ir valdžia jokio atlygi
nimo to kapitalo sąvininkąms> nedavę. Jeigu valdžią 
Šiandie sugauna troką,. gabenantį degtinę, tai ji tą tro- 
ką iš vežikų atima, o uždraustąjį skystimą ,išlieja (ar
ba policininkai jį pasivagia). , r . . h •' > p

Buvo nurodyta taip pat, kad miestai už iaksiį nė- 
mokėjlOI atimg namiis. ir parduoda iŠ iicitącį]o^; kad 
iiž skėlas bankai t'fdrklozudja” žmonių nuosavybes, ii* 

*t t
J visus šituos iŠvadžiojimiis- tačiau Norman Tho- 

iriaš, socialistų 'kandidatas į Jungtiiiii| Valstiją prezi- 
ĮįdenU^fttkirto feSijjOfejjjįį

himo to kapitalo savininkams, nedavę. < _
Šiandie sugauna troką,. gabenantį degtinę, tai ji tą tra
ką iš vežiko atima, o uždraustąjį skystimą Jslieja (ar
ba policininkai jį pasivagia). , fl ./ , >..

“Aš nesakau, kad konfiskavimas yra negerąš 
iš principo, bėt jisai begali būti įvykiilta's bė ręvo- 
liucijos ir smurto”

'j “ , •» k' >■ «• J. > < » 1 - ", i 4 . J

čia tikrumoje ir yra visa klausimo esmė. Ar dar
bo žmonėms yra pageidaujama, kad pere j imas i§ kapi
talizmo sįstęipoę ,į soęįalizriią butų ^liktas smurto ke- 
jiu? ,Nei Toks perėjimas yrą ne tik ne pageidaujamas, 
bet jisai vargiai yra ir galiipas.

įsivaizduokime, kad darbininkų vąįdžia nutartų at
imti iŠ privatinių kompanijų ir paimti į savo rankas 
geležinkelius, kasyklas, bankus, ęlektrikos, stotis, gazo 
dirbtuves ir kitas svarbiąsias > pramones, šitą konfiska
vimo žygį valdžia gali atlikti, išleisdama įstatymą ar
ba dekretą. Bet paėmusi tas visas konfiskhotasįas pra
mones, valdžią turi jas vesti, turi žiūrėti, kad jose dar
bas nesustotų nė vienai dienai, nes nuo jų priklauso 
visų žmonių gyvenimus,, kur, valdžia} gaus, personalą, 
reikalingą jų vedimui? Ji negali nieko kito daryti, kaip 
tik panaudoti tuos pačius manadžeriūs, inžinierius, už- 
yeizdas ir darbininkus, kurie pirmiau dirbo privatinėms 
kompanijoms. .

Bet nėra jokios abejonės, kad tarpę buvusiųjų pri
vatinių kompaniją tarnautojų ir darbininkų dąųgęlis 
bus tokių, kurie, simpatizuos p'irmesniems saviųinkarųs. 
0 savininkai, netekę visko,( darys ką galėdami, kad val
džiai nesisektų jų įmones vėsti. Jie per savo pritarėju^ 
tarpe tarnautojų ( ir darbininkų ( organizuos . sabotažą 

kitokiais budais bus trukdomas
tarpe tarnautojų ir 
įmonėse, ir visokiais
darbas. . . f, , . >t ( ,** k t • * * i i •' * * ■4 * • • t. ’ * t • i'

Tokiose apystovpše. valdžiai tektų, yesti žiauriausią 
kovą su savo priešais, ir imtų daug laiko, iki butų įs
teigta disciplina Jr į tvarka pi’ąifibhėjė; Rusijoje, kaip 
žinome, da jr šiandie valdžią nęsĮliaųja *ąye^tavusi ir 
mirtim baudusį įvairius “šabotazninkiis” (tikrus ir net- 
tikrus), nors jau praėjo 14 metų, kai (pramones tenai 
buvo sukonfįškuotos; ir Rusijos kapitalistų klasė buvo 
visiškai menka ir be įtakps.

Smurtas buvo, pateisinamas it dažnai neišvengia
mas praeities. revoliucijose,' kuęmėt, žmonės sukildavo 
prieš despotišką valdžią. Taigi tie, kųrię. svajoja api^ 
panašius pęrversmųs, kaip,, kad įvyko Rusijoje, turi 
prieš akis buržuazinės revoliucijos pavyzdį. O socializ
mo įvykinimas su tokioms revoliucijoms neturį nieko 
bendro. Juo taikesniu būdu pramonės bus perimtos i 
visuomenės rankas, juo bus geriau visiems žmonėms.

į Apie Įvairius D s
jiiįdk ir upės, , kaip 

sveikatos šaltinis
. (įyvūiial ir vanduo. Priešisto

rinis žmogus. A|s>įę.adimas; van
dens dievinimo kulto, žydai ir 
ipdusai. Graikai. Hįppokratas. 
Romėnai. Vandens meilė. Pirtys. 
Pirmi kurortai.

,E5„, ,...... ......... ........ c~,. 
ąųgmeąija, krante vąįskįų šąl- sįkeite papročiai, tynių trpbėsių.

Penktadienis, geg. 27, 1932
U U*

imo ir iŠsiginumę. Pa-

Jje pasidarė centru pąsįleįdusio

W- Mados .dalyku, ir vi- 
gų, priip^u pasidalo,maudymąsi 
kFųyoję yyrų ir ipotęrų. Vietoje 
vyrų ipasažiniąkų praktikuoja
mas pąmąipymąs jų moterimis. 
Q, naktį pirčių sienose jį.ųyo.gĮr- 
dįmi J šukavimu i.,. pup tau j ančių 
kurtigąnių. .Gyvęnįmą lankyto
jo tynių trobesių laiku puolimo 
romėną galingumo galima api
budinti, kaip lėtą griovimą svei
katos per sistematišką ištvirka
vimą ir be pertraukos girtuok
liavimą. Ir įęup greičiau dardėjo 
įmpeęija į pražūtį, tuo prąban- 
giškenės buvę statomos pirtys 
—rūmai. Užsilaikę griuvėsiai 
Dioklenb ir Rarakallos termų iki 
dabąrtinio laiko stebina musų 
vaizduotę. Vargu bau kuomet 
nors ką ųors panašaus sukurs 
europiečiai. 36-taįs metais po K. 
p. imperatorius Augustas iškar- 
įp pastatę, Romoje 170 pirčių 
bendram nemokamam naudoji- 
pjUif; 3f)0 jų- PO K- Roma 
priskąįto 800 pirčių ir 14 plačių 
“tekinų” kuriose gąlėjo vienu 
ląikuf plautis ,tuksiančiai žmo
nių. Į tuos didžiuliu^ rezervua
rus subėgdavo vanduo panašiai

į krįolį, ir vandens reikalingu
mas Romai buvo toks didelis,* 
kad į imperijos sugriovimo, lai
ką jau buvo pradėta statyti 
kanalizacija ir vandentiekį su 
tokiu išskaičiavimu, kad van- t • 
dens užtektų šešiems milijo
nams žmonių, prie ko kiekvie
nai galvai butų išėję 1,000 lit- 
rų j dieną (Berlyne išeina 120 
litrų, New Yorke —400 litrų). 
Rastieji profiliniai braižiniai per
kasų šteiną savo didingumu ir 
užbaigimu, ir,, jeigu ne užėji- 
pias laukinių tautų ant Romos, 
tas didingas pradėjimas butų 
įamžinę kūrybą kuomet tai ga
lingos pasaulio sostines.

’Prie Romos imperijos laiko 
priguli Jr, sukūrimas pirmų ku
rortų. I Baiju miestą suvažiuo
davo > atstovai romėnų didžiuni- 
jos. Užsilaikė Marcialo eilėraš- 
. < ’ 1 I t' • • P”;

tis, ironiškai atsiliepusio -apie 
yieną kurorto lankytoją: ‘‘Kaip 
Pąnelopa, atvažiavo ji į Bąiju, 
bet, kaip Elena, išvažiavo jį at
gal, palikusi savo vyrą ir pase
kusi, jaunuolį” Ęurorto papro
čiai irt tuomet turėjo turimą jų 
antspalvį, ir adiulteris budayo 
tiek paprastu dalyku, jog poe
tą su ironija atsimena apie sa
vo laiko kurortinį romaną.

JMHhA kięky|Rnas ligoniįs, p.a- 
^ntil$W. rank^,, tu- 

rėįąyo paeiti nustatyk kursą 
apsiplovimo „ir tojimesnio gydy
mosi įvairiomis vandens proce- 
di|roipi^. .Bėgoje daugelio šimt
mečių išsidirbo savą sistema gy- 
dynip gaintos Jėgomis atyažiuo- 
jąnčių į šventyklas ligonių, ir .11- 
gonys laikė ąąvo buvimų, šven
tyklose naudodavosi beyęiję.tūp 
pačiu režįmu, kuris. yra dąbar 
plačiai vartojamas kurortuose. 
Sepoyės graikas,. keldamas 
ankstį, ryją, vaikštinėdamas 
šventoje gyrioję, | inaUjdydayosi 
šąlįinyję, p išvąžiępdamąs iš 
šventyklos gausiai apd,oyanpda- 
yo Jį gydžįiisius .šventikus. 
Įfąip vįąį kujtp atstovai, ir šven- 
tįkai įšimtipą kkĮnaUŠką, būk
lę. tęs ąrba kit°s. ąvęntykios, jos 
gydoma atsitikimus ste
buklingo išgijimo išnaudodavo 
tikslams. plačios propagandos ti- 
kėjimo.pį i viSągąlingumą Apol- 
lonų arba Eskulapo, o budai) pa
greitinti pasveikimo procesą bū
davo pažymimi tam tikrose len
telėse, iš kurių t susidarė pirma 
medžiaga pradinė! empirinei 
medicinai. Ta medžiaga paskiau 
pasinaudojo did’žiąusias senovės 
gydytojas--Jlippokratas, su ku
rio vardu surišamas išsivysti- 
maš. to laiko, jeigu galima taip 
išsireikšti, moksliškos medici
nos. Genialus graikas palieka 
mųm$ aprašymą ir tikslų, aps- 
prendįmą įvairių būdų' vandens 
vartojimo. Vanduo^ pagal jo 
nuomonė, veikia į kūną šiluma, 
šalčiu įr sušlapinimu. Sų van
dens pagalbą galimą .atnešti ar
ba atimti šilumą kūnui. Jis pla- 
piai vartojo tynęs j^irįose drįi- 
gio ligose, išsisukimuose, krau
jo išsiliejimuose ir skirdavo šal
tus kompresus. ,,

t ’Pji t.< i '• t: U 1 ■
,i JRrię, to patięą laiko, atsineša 
pastątydinįmąs pirčių, prie yisų 
graikiškų mųkyklų. Gęąikai jau 
žinojo, kas tai oro tyųęę, ir, ju
ros maudymuisi teikdavo dide
lę reikšmę.

' ; 111 ' ‘

Išimtiną išsiplatinimą gavo
gydymas vandeniu pas roipėnus. 
Romėnų istoriko jRlįnijaus at
kreipia domį* vięųą vieta,, kame 
jiį sakoį romėnai . gydyda
vosi nuo visų ligų vandeniu, ir 
bėgyje šešių aniŽių jie vfeiai ne
turėjo gydytojų. Tie žodžiai ro
do vįsą epochą gyvenime tokios 
tautos, kaip romėnai, ir beveik, 
išalkina ųnimą tą, <»pęrgiją, at
kaki Ūmą, siekimąsi pirmyn,, kąs 
ątyęde . sąyo laiku j ,pąvaldip.iiį 
bųklę^orpai viąas, tąptaą tųlai- 
kįnip pasaulio, pūdytis Jkasdję- 
nį. po kolų lartils—yytą?u pser 
pietus ir vakarę,^ buvo nąsįp- 
tyYėjimJPkpro'čj.u, .tysfc ^ąlyseį 
)ęur įjodavo rpr^ęnų Wįynai, 
iįep hm ąteigiatpęs .pirrpoj, 
Įšj .pįrt™. u0 miestuose: .statyki- 
nimaą pirčių puvo ..panašųjį stą- 
tydijĮįmą., tikrų irumų,, .Pintyse 
pąsįtikdąyo yfai sluogčiai tęlai- 
kįnės viąuomęnę8.-‘ Pirtys,, būda* 
VU ta i vieta, kame buvo galima 
sužinoti yisąs visuomenės ir po
litikos naujienas), paskirti pasi- 
mątymą, ąūsikhllįėti apie įvai
rius įkalusi- Į Us- visuomeniš
kas pirtys eidavo dar'; gi impe
ratoriai ir jų artimieji., įnirčių 
statymas puvo daromas lėšomis 
valstybės, i? rupesrfis apie pilie
čių higįęųą buvo aiškinamas dar 
įt ta. ąpjinkybe,. jog kąip, romė
nai, taip jų žmonos nežinojo, 
kas tajj apatiniai baltiniai. Dul
kės nųįlat kibdavo prie kūno iš 
)o plačių togų, ii; kad užlaikyti 
jvarumą tekdavo plautis keletą 
tartų bėgyję .dienos. Ir kol vieš- 
iįtayo žiąųrus j respublikoniški 

l^pręčįąi, jiirtysijr tynės patei
sindavo suv(j paskyrimą. Bet pa
saulio valdovas— Roma su kiek
vienų šimįūnęčii^ yis .didesnei ir 
|lidąšnęj atsi,<l.ąy^ išaiklinancįai 
prąfyąngai. Pą^al savo prįginitį 
parąžįtas, voras, čiulpiąs syvus 
yisOjiiasąuKp,. dykunaą, gyve
nantis sąskąltųn Jlarfe ^imtų 
milijonų laikomų pąyąldįi)yp^j^ 
vergų/ jis užmįršdavo žiaurią 

ir greitai atsistojo į ke-
__j...... ..J-
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taij. anpt.amerikįečio sudaro 
taip va<Įįnaina “istorija”,,, j ei
gų, sugebėčiau juos atatinka- 
įnai sutvarkyti. Štai tie punk- 
tai. . ,, ....

Jis neištars žodžįo “gerti”-
rBaidosi pagalvojęs,, kad jį 

užguls kieno nors ar ku'iinors 
“siela.”

Nesirūpina, kad jam pri
truks “gyvybės” ateityje.

, Neąnkępdla .m.enkcsnią. gy- 
vvbęs .formų, .Įuo mįu 
laiku I^aidosįv .k,ad jų “sielos” 
gaji jį nęrseicipįi. , ....■ 
, pagalvojus, visi šįe
daiktai , rodos j yięĮią kryr|>U! 
Renfieldas Įurį kokį tąi užti
krinimą, kad jis įgys ąųkštes-
Į
jo pasękmių -

1 <
“Kokius, kvailus nonsensus 

tamsta.kąlbi, daktare!” Mano 
beprotis jap . pradėjo perdaug 
pabusti, todėl pamačiau reika
lą vęl jį prislėgti. “Nežinau 
atsakiau . abejodamas, 
yra dramblio siela?”

geistinas įspųdis. pasireiškė 
iį nypyolęs ią (įąųsų, Renfieldas 
vėl pasidarė kūdikiu.

“As nenoriu dramblio sielos, 
nenoriu jokios sielos!” atsakę 
nervingai. Valandėlę kitą sėdėjo 
nuliūdęs! Staiga, visai netikė
tai pašoko, spindinčiomis aki
mis ir parodydamas visus kitus 
užsidegimo smegeninio aktyvu
mo požymius, “bo velnių su ta
vimi ir visomis tavo sielomis”^ 
sušuko. “Ko dabar kaip piktoji 
dvasia apsedai mane su savo 
sięloinis? Ar neturiu aš užtek
tinai skausmą, ąusirupinimų, 
kančių, kkd dar save kvaršinti 
m sięįpmis?” Jis atrodę taip 
4ktumo? .ir keršto pa£^ęb^» 
čad ^Ipiyojau,^ jęg yei^renjgia- 
ši man už gerklės grįebtį;. to- 
dd nįęko ųi nelaukdamas,t papu
rau. švųp^ąs, Vo§ $pejau, tai 
paaaįyib nutilo ir atsi-

0

kokia

■ 4.1 . ' ‘ .......... ■■
prieš Kr. G. skyrėsi aukštai iš- 
sivyščįusia kultūra, Tokiomis 
tautomis, buvo senovės žydai ir 
indusai. Jąu XVI.amžiuje prieš 
K,, G., Moizė—žydų tautos idė
jinis .vadovas /ir mokytojas— 
nurodo savo tautai/taisykles ap
siplovimo, kaip būdą prieš įvai
rias ligas ir išsiliejimus kraujo, 
Aigipte apsiplovimai ir tynęs 
buvo privalomi kiekvienam gy
ventoj ui, Indijoje, Vedos kny
gose, mes randame, nurpdyihus 
apie reikalingumą pasinėrimo 
šventuose Gango vandenyse, 

rodo, jog sų vandeniu .yjsgęmet 
buvo surištos įvairios tikybines 
apeigos, —ir senovės ihdusą^, 
aigiptjętis, .žu^ėjo^^psi- 
plovimą jr ppsipSrim(Į vandeny- 
j e, kaip f į apeigą, privalomą jam 
dėl pomirtinio gyvenimo Ir jei
gu. drauge su pasinėrimų įvyk
davo išgijimas, jo ligų> taį įa ap
linkybe pabręždavo, visą pąslap- , l • { i £ • i v ■ i.' ’ i • • y'i '■> • a

“siclos

nio laipsnio, gyvybę,,be,t jią bi
jo pasekmių —. nenori puti 
persekiotas “sielos dvasioj” 
Tame atvejyje atrodo, kad jis 
laukią žmogaus gyvybės!
. Q kuo tas spėjimas galima 
paremti? , , . . M

bieve! Pas jį buvo. Grafus 
ir jie vysto nauji demonišką, 
pragaištingą planą!

į i ■ * I j .

Vėliau
gęnius nuėjau pąs Van Helsin- 
gą ir pasakiau, jam apie savo 
spėliojimus. Išklausęs mano 
pasakojimą profesorius susi
raukė; valandėlę dalyką ap- 
svarslęs pasiprašė nuvesti jį į 
Reufieldo kųmbarį.. Prašymą 
išpijdžjap. . Kuomet prisiarti
nome prie durų, beprotį išgir
dome. t linksniui dainuojant, 
kaip jau man teko.jis girdėti 
ganą .tolimoje praeityje. Įėję 
į vidą ir nępaprastai nustebę 
pamatėme^ kad ant palangės 
jis. tupėjo i išbarstęs cukrų; mu- 
sč$, apimtos rudens letargo, 
pyįmbųdamos spietėsi į kam
barį.- Mėginome pradėti su juo 
kąlbėti, geriau pasakius atnau
jinti- pirmesnę kalbą, bet jis. į 
mus yisąi nekreipė domės Jis 
sau tik.dainavo,, lyg musą, vi
sai nebuvo: kambaryje, i .Ran
kose turėjo popięrio gabalėlį, 
kurį atsargiai sulankstė ir įdė
jo į užrašų knygelę Turėjome 
išeitiunit?ko nepešę, ,
;; Įštikęo, iš ijo Jabai keistas li- 
gopis| šiąnakt turėsime paser
gėti jį.

(Bus daugiau)

1 
Ii. < i,. . , 4 . • : I •'('*

Kuomet, sužeistas 
plūstantis kraujais, eina krumy-

tojumoje kintamą lygumą pla-Į Visi lolimos praeitie^ duomenys 
čios ųjjčs^jis. puolą j šaltasĮjan- 
gas, plaunasi savo žaidas ir, 
nusiraminęs nuo nepakeliamų 
kančių, ilgai. gą|i ant kranto, 
nedrįpdąmąs prasišalinti nuo sa
vo,.išgydymo . šaltinio. Briedis, 
kaip ir kiti gyvuliai, i|istiktyviai 
žino gydomą veiksmą šalto upe
lio^ .rartjaus ežeru, ir .aprašymai.* 
gamtiškų, pedžię^oją ir ąsn^ę- 
nų, sekusių Žyyeni-•
mą ne. .tiktai .žįhdĮioU.ąi; bet( jr 
plunksnūp^iųį. lŪjfįns. bar 
veikslu^ stebėtinai (. suįirati^o 
atsinešįrųo pučisto. Žyėrię^ į gy
vybę kuriančias vandens1 ypa
tybes. 

4 t ■ V ■ J

tr pirmykštis žmogus slėnks-' 
tyje supratingo gyvenimo turė
jo reikale gydymų savo ligų eiti 
kęliij au^6llkv *— - > 

......... . .
daą ir išskydęs siy nustebimu ir 
baiįne žįurędav0 | priėžąstį grei
to įąsveilįjmo. Įr n|ip to^ kad 
laukinio žmogaus prųtps negali 
išaiškinti jėgos, pal^n'gvinusios 
jo kančias, vanduo jo įsivaizda
vime imdavo priimti, būdą pas
laptingo f minklumo. (Įimė vąn* 
degs kultas, dievinimąs šajtiniiį 
įj’ .upįi^ tęsusis, bėgyje daugelių 
tukstąnčiame^iy > tarpe didiįau- 
sių senovės pasaulio kultūrų.

. .. .ii ?R° iį ir vėles
nės tautos beremė supratimą 
apie vandęns gydomąs ypatybes 
iš tų šalių, kūrioĮ dar i|gai 

A i in ui 11 ii iiiiii įįĮĮĮlIlIlIĮIIįliįĮi įįfchiiMBlIlI

briedis

nų tankmėje, įr įtaiga pamato

si

Aplankęs visus Ii

t>, ^yenes. ^is, paba
daudavo savo žaiž-

tįtj,ūksmingose juros .bangose ir 
įetai tekančiose vandens srove* 
lesę, • . ( ;i / •: . 5 jt -
., Sęnęvėje jaii. buvo tša|įą, gi
rios žinojo puikiaiį kęs tai ba - 
b.eplpgi j ą,.. kiimaįoferapųą,.,, gy
dymas juros ir gėlais vandeni
mis, Senp^is Elleda, sukurusi

t-

sveįkę,, ^nno,. kultūrą, dievinusi 
taųrutną gražių/linijų, plačiai 
nąudojūšist spinduliuota energi
ja, įtalpoj d visą nesulyginamą 
vandens reikšmę. Graikija, ku
rios, valstybinį dūmė buvo
nukreipta į stijp^immą sveikatos 
savo piliečių, ąęsi'tęnkino augš- 
tai pastatytomis m^tojĮėmis fb 
zi^o auklėjįm6‘, teikusio^ karta 
į

w- 
škįj kį|oi is ąįpoyls' Įku^uroąį^

rėti keĮętą įyąjrių dfevy:
a^.. ^yeikįtą 

savo piliečių įteikė iškarto ke
liems dįėvaniŠ* Jiėhis buvo sta* 
tomos praban^iškos šventyklos, praeitį

•- A

įinvų. Jungs j^ręik^a .pagalboj. 
AŠ esu tiek susirūpinęs,,,, kąd 
kiviam . ^lyk^is. nĮįMie< laa 
M KrS^lSUerĮęin^.Jsįgu žipp- 
turr) su, kpĮiįft,punkto „problema 

suskurti ir;ki?.rią. mė- 
ginu išspręsti, tu manęs ,p0- 
gąjlętum, (^ųotum jr mano 

tolęrųoium. Neatiduok 
manęsusąrffąms.' Aš .poną, gal
voti, prptauti įr> tę negaliu da
ryti, kuomet mano kūnas yra 
suvaržytas. Esu tikras, kad jus 
suprasite!”

^ątoniąi, jis save jau susi- 
valdč,;to<|elį kuomet atėjo pri- 
įiurėtojąi, liepiau jiems į ma
no pašaukiipą nekreipti domės 
ir jie prasisalino. Renfieldas 
visą laiką sekė juos akimis^ 
kuomet du ’ys užsidarė, išdi
džiai ir maloniu balsu man ta
rė:
n “Daktare Sevarde, tamsta 
ąiau buvai( geras; tikėk man, 
kąp esu

Pagalvojęs, kad dabar 
taip besijauČiant bus ge- 

^i'ąysias Jąikas prasišalinti, iš- 
ta-ęviv* -"y------ -----------
to žmogaus užsilaikyme yra

labai, dekin
ui i i i; ' t\ i k 4

‘^NAUJOJI BANGA”
, .Atėjo ,, .pirmas numeris

kambario. Ištikrųjų Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis, 

daug kas keisto ir vertingo ąp- Galima, gauti “Naujienose” 
gajyotį. Keli svarbesni punk- Kaina tik 5 rantai. .. .
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Ceverykai-seimynai
Nupirkit visai šeimynai naujus feverykuš. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasitinki- 
m?. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

'V
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SVėikatbs Dalykai
SENATVĖ

Beveik visi žmonės su baime 
žiuri į senatvę. Jauni nenori 
pasenti, seni bijosi nesveika
tos ir susilpnėjimo. Drau
gams ir giminėms senatvė ru
pi, nes, jiems priseina prižiū
rėt} arba užlaikyti senuosius. 
Jr nežiūrint į tai, kaip malonu 
jiems yra juos prižiūrėti, pa
tys seni žmonės labai 'apsun
kina jt| gyvenimų. Kadangi se
natve visus užinteresuęja, tai 
gal ųebus pro šalį truputį apie 
senatvės , bigienų pakalbėti, 
j Yra labai sunku paaiškinti, 
kas tai vra senatvė.

•! * r -i
Kai kurie žmonės, sulaukę 

60 metų, jau . seni, kiti sulaukę 
80 mptų protiškai, ir fizjškai 
veiklus. Tokiu budu negalima 
sakyti, kad žmogus, sulaukęs 
paskirtų skaitlių metų, yra se
nas, 
taip 
ras, 
Betj 
kad

. Visi, ne tik seni, bet ir jaitni, 
turi suprasti kokių svarbių ro
lę žmogaus gyvenime lošią po
ilsis, kpomeį žinogus pavargęs. 
Jpigu j laikų žmogus pailsės, 
tai tas, prašalins daugelį ligų.

Ypatinga dome turi būti 
kreipiama į senų drabužius, 
valgį ir miklinimų. Kuomet 
žmogus sulaukia 40 metų, tai 
jo kūno šiluma sumažėja, ir 
miklinimas pasidaro labai rei
kalingas aprūpinti trukumų. 
Guraus Anglijos gydytojas pa
taria seniems žmonėms kas
dieninį pavaikščiojimų ant 
lauko, nepaisant oro. Jis sako, 
kad pavojinga vaikščioti iki 
pavargimo, bet kiekvienas tų 
tolumų turi nuspręsti. Nors vi-

Yra sakinys, kad “moteris 
sena, kaip atrodo, o vy- 
taip senas, kaip jaučias”, 
gydytojų pareiškimas, 

vyro senumas priklauso

[Acme-P. & A. Photo]

Gen. Saęlao Araki, Japonijos 
karo ministeris, kuris buvo pri
verstas rezignuoti iš savo vie
tos.

tt

HS

Skaityipas gerų laikraščių ir

lietuj geriausias senatvės pa- 
ąiškinimas. Tas reiškia, kad 
žmogaus amžius priklauso nuo 
jo, arterijų sistemos padėjimo. 
Ankstyvas sukietėjimas kraujo

kaino valgio, susirūpinimų, ir

Daugelis žmonių tiki, kad 
sulaukę kai kurio amžiaus, jie 
jau pasiekė paskutinį gyveni
mo puslapį. Tiki, kad sveikata 
—protas ir kūnas — natūraliai 
pradės silpnėti. Koks klaidin
gas nusistatymas! Senatvė tu
ri būti gana linksma fiziolo
giška permaina. Turi būti lin
ksmybės ir pasigerėjimo lai
kas!

Senyn einant, reikia pasi
rinkti lengvesnius darbus, bet 
tokius darinis, kurie reikalaus 
vartojimo ne tik fiziškų, bet 
ir protiškų pajėgų.
‘T1 1111 111 ..................... ... ...........

ir neleis perdaug susirūpinti 
apie visokius mažmožius. Se
nas žmogus visuomet baisiai 
suširupina, Jaunesni turi tai 
žinoti ir visuomet stengtis juos 
palinksminti. Senesnius visuo
met reikia pakviesti prisidėti 
prie jaunesniųjų pasilinksmi
nimų. Klaidinga, Jr net baisu, 
tikėti, kad jeigu žmogus sens
ta, tai jau jam vietos nėra.

» '• i - ' i »■ ’ ■ >
Radio taipgi suteikia neišpa

sakyto džiaugsmo, ypatingai 
tiems, kurie gerai negirdi ir 
kurių akys susilpnėjusius.

Kuomet giminės ar draugai 
visi apleidžia senus, tas gali 
juos vesti prie neišgydomų 
nerviškų ligų. Daugelis senų 
Žmonių labai mėgsta simpati
jos ir ypatingo prižiūrėjimo, 
liet tokius nereikia lepinti. Jei
gu serga, tai reikalauja prie
žiūros, bet ne lepinimo.

rimų, bet vertėtų pasivaikš
čioti nors gražiame ore.

Reikia vengti greitų tempe
ratūros permainų, nes seno 
cirkuliacija nėra stipri. Drabu
žiai turi būti šilti, bet neper- 
sunkųs. šaltame ore namai tu
ri būti tinkamo šiltumo. Seno 
kūnui nereikia tiek kuro, kiek 
reikalauja jauno. Jeigu žmo
gus, sulaukęs 50 metų, vis val
go sunkius pusryčius ir pietus, 
tai Jis sutrumpina savo gyve
nimų. Rutinai reikalinga per
mainyti valgį ir pripratimus. 
Juos reikia, pritaikinti. 0alima 
tankiau valgyti, bet vis ma
žiau. Valgį reikia gerai su- 
kranjlyti ir povaliai valgyti. 
Nereikia daug piesos valgyti, 
j Senesni žmonėm yra men
kesni už jaunuosius, nes jie 
mažiau valgo. Atsiminkite, 
kad §ycikų senatve priklauso 
nuo žmogaus užsilaikymo jau- 
nys|čj.r ..... >

Visi pųgeid,auja ilgai, ir svei
kai gyventi. Ir jeigu mes pri-

los principų, (ai senatve nebus 
baisi.

S veikalai užlaikykime savo 
protų. PLIS,

ADENOIDAI

Elektrikines Ledaunes
Ref riger ator iai

■Į, .i .11/ i'/ f: f t
Budriko Krautuvė Parduoda Dabar už Labai

' Žemas Kuinas

- -............. —lJn

Gamta reikalauja, kad žmo
gus per nosį kvėpuotų, Ęeyeik 
dešimtas nuošimtis visų vaikų 
turi adenoidus ir negali per 
nosis lengvai kvėpuoti. Adenoi
dai taip kenkia sveikatų, kad 
kiekvienas tėvas ne tik turi 
SŪ jais apsipažinli, bet taip 
pat kas su jais daryti.

Adenoidai randasi burnos 
viršuje, , užpakaly gomurio. 
Mes visi turime mažųt . dreg- 
pų paduškaįtę, per. kurių orus 
privalo pereiti pirm dasiekįant 
kūnų. , Ta .paduškaitė nulaiko 
visus oro blogumus. Paduškai-

PROBAK
,« » >, ■ i 41 ■ M

■ ’-?rt i- ■Ų’lį-i't'

suteikia
barzdaskutyklos

skiitimos
namie

C»
(PRO&AK BLADE)

S49.00 PATENTO

[Acme-P. & A. Photo]
I ...... * I I ', ■ » ‘,

Muncie, Ind. — George R. 
Ųale, miesto majoras, kurį teis
mas rado kaltu dėl butlegeria- 
vimo.

lė susideda iš taip gydytojų 
vadinamų “adenoid tissues”, 
panašius į tųnsilus. Kuomet ta 
paduškailė nenormališkai iš
auga, (ai sudaro adenoidus, 
kurie kenkia tinkamam ir nor
ma! iškam kvėpavimui.

Turintieji adenoidus per 
burna kvėpuoja, . Tokiu budu 
oras tiesiog įtraukiamas į kū
nų, per šiltas arba per šaltas, 
ir nėužlektinai drėgnas, ko kū
nas reikalauja. Vaikai, turin-

aUšAuGokite savo 
plaukus 

uit. s. linkt 
SPECIALISTAS*

PLAUKŲ IR GAIVOS ODOS LIGŲ 

Mes išnaikiname-. > pleiskanas, įalvos 
nięžėjimą, sausuma ar riėbtimą galvos 
odos, sustabdėme - pėmkų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų, augimui,

‘ ’ i ;*'• • •• • V ♦ - ■
I

Gražus, švelnus" galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust S Savings Bank Bldg., 

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
, Kcdzie >Ave.

j ' ‘ . H f } f , v « ') I* {.*

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 V. yak 
Nedeliomb nuo 10 iki 1 vai, dieną. 

Kitą laiką pasai susitarimą.
III-V1—

i

VARTOTAS GENERAL MOTORS 
rtEI RIGERATORIUS ............. ..........
NAUJAS 4 CUBIC REFRIGERA-

NAUDAS MAJEsilC HEFhib^ATO- (feįija fsfj 
rius........ ...... ......... >99-SU
NAUJAS CROŠLfcY ktiFRIGĖRATO- JOo fsli 
RIUS....................... ..... ..........  ...............

• Taipgi didelis pasirinkimas jjEONARI), ŠPARTON, 
NORGE ir kitų REFRIGERATOR1Ų.

1 J,

Lengvais Išmokėjimais.

Jos.F.Budrik

587.00 Laikas daug relSkla 
brte patentu. 'Nerlzi- 

? knoklt vilkindami su 
Apsaugdjlihu savo 
ydmunythu. ’■ prisius- 
kitę braižini ar nm- 
X’ »YKA,

tuln. a Patepi” ir “Record of In. 
Ventlon” formos. Nieko nelinafa 

'■ informacijas ka daryti. Susi-. 
raSlnCilmai laikomi paslaptyje, 
Dreifas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimus.

f

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

43-A SecurKy S»»lng» A Commerclal 
i Bank Bulldlnr , 

(Dlrectly aerosa Street Irom Patent Office) 

VVA8HINGTON. D. C.

3417-21 So. Halsted Street
Tel; Boulevard 8167-4705

Gražus RadiQ Pfogiramas Nedėliojo iš galingos stoties 
WCFL, 970 kilocycles, nuo 1:15 iki 2 vai. po piet.

MiUlNISKAS PIKNIKAS RADIO LEIDĖJŲ, NEDALIOJ, 
• GEgigHO-MAY įS BIRUTĖS DAR^E,. Jųsticc Park, III. 

Kampas Archer Avė. ir 79th St. Įžanga Tiktai 25c.

Night and Moming to. keep 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Fre<f “Eve Care’* 
or “Eye Beauty” Book .

Murino Co,,Dept. H. S., 9 B. Oliio SL.Chicugo

mNE^

tieji adenoidus, Jabai greitai 
šaltį pagauna ir juos .užkrečia 
npsip kataras. Jeigu tėvai ne
kreipia domės į jų gydymų 
arba išeminių, kvepavįmas vis 
aršyn ir aršyn eina. Vaikai iš
blyškę, krutinės įpuolu ir atro
do nenormaliai. Adenoidai 
kenkia bųlsų, sugadina veido 
išvaizdų*, kenkia girdėjimų, ir 
kūnų gali užpulti visokios li
gos,

Lengva spėti, kurie vaikai 
turi adenoidus. Burnos atida
rytos, viršutinio žando dan
tys išsikišę ir lupos neužden
gia. Akieji žandai ncsuciua 
kaip normaliai turėtų būti. 
Ant veido panašus į silpnapro
čius. Viršutinio žando dantys 
nereguiiariškai išauga, J r to
kie dantys gali privesti prie Ii- 
gų- v
. Galime spėti, kad vaikai tu
ri adenoidus,, jeigu miega su 
atidaryta burna, jeigu gųrsiai 
knarkiu, dažnai kostį. Kuomet 
vųikains ausis skauda, reikia 
duoti ir adenoidus peržiūrėti. 
-------

Jeigu gydytojas randa, kad ą- 
įaenoųlįn dideli ir priveda prie 
skausmo, juos būtinai reikia 
išimti. ■, Patartina juos išimti 
pirm meto amžiaus, nes po Jų 
metų sveikata blogyn eina. Iš
ėmimas adenoidų nėr pavojin
gas. Tuoj po operacijos vaiko 
sveikata pagerės. Operacijos 
nereikia atidėti, nes adenoidai

jf*t t i <4 | i '« A. ę» £.. .y 0

ne tik pavojun statys vaiko
sveikatų, betjgalį į,.kelius mė
nesius pasilikti neišgydomais, 
jie gali būti .priežastimi blogai 
išaugusios burpos ir nosies įr 
nuolatinio silpnumo. I*kIŠ.
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KELLOGG’S

SHOE StūRE
... < ZAI.ESKI IR MARTIN, Blvininkli ■

Tel. Victory 6576

CORN FLAKES

SkR-VlCĘGKOCERS

. REGULIARIS
. PAKELIS

ji A <•' k J
PIRKITE ŠVENTĖMS 
REIKMENIS Už ŠIAS 
NEGIRDĖTAI ŽEMAS Kainas

Iš Chicago

shwwii

i.

VIĘNĄ 
PUSĘ- '

L ABI 
PUSES 
geri tiktai 
vagonuose

Tikietai
, coaches 
kada priduodami

/ kartu su Trans»-At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.

• 4 - .1 .'-U!
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina- iš Dearborn stoties, 
Chicago, kasdien i 1:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

Eric traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Eric, vaizdai yra ne
paprastai gražus.

Del tikietu it visų žinių krei^Rik 
te S į bile kurį Erie tikietų ofisą ar 
prie rl. • i ' ■:

Hi T. HARLOW,
! General Passengėr Agent, 

327 So,. La Salų St.,( i, ■ Chicago
' •! Tele " i.

Buy gloves with whdt 
ii* savęs * <

— 
dideli# tūba# parsiduoda ui 
25c. valo ir mmmo 
$8! U* kuHuo/įluta Jtaaipir£! 
U pirštinaite# > ar ką kitą. 
Lamoert Pharmaoal Co.

,.^lįstęrinę^
TOOTĖ4 PAŠTE

*iEc

n Į ______ .________

SPECIALIAI

sa Ir Pel-Geg. 27-28

ŠVIEŽI VAISIAIB. >> d m .**• i* 'n (*

DARŽOVES

i REG. 10c
JUODA SV.
ATPLĖŠIAMA IŠ PAKELIO

o i MftLYNUSalada Tea i tabeliu 
Rap-In-Wax-Popiera

„t L ‘-i m - Sugąr vvaiers CHOCOLATE-VANILLA-ORANGE 
O t M - 'J'U ZX1.Biiy-Rite Queen Ohves rinktiniai vaisiai 
Laęga Ripe Olivcs / . DIDELI VAISIAI 
Naiibn-Wi(le jPieaiitit Biitter . yitaminuuot« 

Preiervai pKokybė Nation-Wide skcSių 
jfeyonnaise — Naiidn-Wide 

-UWrRite Žirniai MINKŠTI — SALDUS 

Nati6n-Wide p“i*‘į“±s Catsup
ū.iūkiarro------- A,QR(/pCS ..... . # BonM

agi . sv.
kv. džiaras

paintė

Stikl. pielė 
; 1 svaras 
Svaro 
džiaras

5 UNC. DŽIARAS
15 UNC. DŽIARAS 

2 kenas
- i 

14..
UNC.

No.

*, Al,r • 

8c .
21c

2,15c 
21č 
25č 
15c 
170 
19c

9 c 
A ž4c 
10c 
14c

Lai Ii.« ai Ji ik J|
i AN AN0S 4-C

" llį.I 'ĮĮ’A !' IĮ '. į , . - l Į . ■ . Į II |Į M—

NTATIfTM WinF visiems MTT.TAT padaro geresne duona b sv. mai«. i7e N ALlVlN-n LUI9 tikslams IVUL14 AA biskvitus.i-ajus ir ■kaksiTs % bačkos

KITCHEN KLH®
NATJON WII)E 4 .

SPECIAL BREVV ■•uz tvv

Extra fale Činger Ale U •«*- 9 . ?8C 
bonka ** uzbonka už

Pridedant Paprastą Depozitą
' t’ įi: ♦ >/< i U ' ■ > 1 ’ ■
Tiktai, difUuotas ir oponuotas yanduo 
yra vartojamas Nation-Wide gėrimuose.

APYNIAI •.
PILNAS 3 -$V. KfeNASh „
SETAS AR SU APYNIAIS , 7*

PURE FRUIT SYRUP Pt. DŽiogas 17c
CftACKERJACK ;

. ■ 1 k

2 7c

KENAS

MILLER and KARTS
• <- v . ,.l .
BOILED HAM . be odos 4 į
Braunschweigcr styliaus Kepenų Dešros
Padarytos Specialiai apie 1 svaro 

rinkėmis. Jos skirtingos!

FftANKFURTERS
i ę -grudų, tiktai

rinktinė jautiena ir kiauliena svaras

CORNED BEE^ iiAštt “*A* 19c
’ A $

SV. 23c

17 c

Ekonomiškas <
Campfire Marshmallovvs pakelis ,1

OH—BOY! Spearmint ar

chewing gum , Mr • * _ _ _
kiekvienas Dalykas Pardūodatnaš sii Pinigų Grąžinimo Garantija

‘ .. i . . !j s < ! • s:?

RAUDON. MAIš. Saldi gęęlmui Santos sv. 19c
BUY RITE Populiaris Mišinys sv. 25c •;T T i •'
NĄTION-WIDE y The Petfėer-fHend,, svfc 29c .

A-iPV’il!-,

ras

•iii

Ih! ’ilIiilMK

-j ii'



Penktadienis, geg. 27, 1932

Oak Forest

Specialia 10 Dieni) Išpardavimas
MAUDYNĖS

AUTOM

SINKOS Toileto Sėdynės

Aleiktle ir' Nusipirkite Porą AlANDlfiN.

WCFL, 970 kilocycles, W9XAA, 8600 kilocycles, WHFC, 1420 kilocycles

vo

79tfi STREETKAMPAS ARCHER

$500.00 Prizu Išlaimės Pikniko Dalyviai

W'.Vi

ruošia platų pasirinkimą valgių, 
taip lietuviškų, kaip amerikoniš-

tik vieną 
Jisai yra 
22 f metai

1725 S. STATE STREET
Atdara Vakarai# • Nedėlio j iki 1 vai..

Toileto AutfitasKombinacijos 
kos Kranai

Pinigų tečiau vagiliai neužti
ko, ba jų nelaikyta nakties lai
ku valgykloj. Vagiliai išvartė 
viską, pasiėmė cigarų, cigaretų 
ir šiaip mažmožių.

Beržinskas ėmęs 
ir painioti, tai jis

apfe 
šioj

vieno musų

Vytauto Petrulio 
bylos eiga

Širdingai kviečia visus dalyvauti Lietuvių Programų Leidėjai JOS. F. BUĖ)RIK KORPORACIJA.

D. L. K. Vytauto Draugijos 
. susirinkimas

Finansų Ministerijos valdi 
ninkai:

Gros dvi orkestrus. Dainuos Garsus Birutės Choras ir visi Radio Dainininkai, Muzikantai, .Kontestan- 
tai. Bus jtaisyta 10 Lbudspeakerių (Garsiakalbių), taip, kad dainininkai dainuos ir visi medžiai dainuos

spekuliantai. Bet 
nuo to uždavinio

m. Kai- 
Lietuvių 
Atlantic 
su gra-

GASINIAI VANDENS ŠILDYTOJAI
DVIGUBŲ VARINIŲ DŪDŲ GASINIS VANDENS ŠILYTOJAS 30
GALIONŲ VANDENS DIDUMO ............. $3.75

likę su mokestimi, tai pasis 
tengkite užsimokėti.

Ateity bus daugiau aprašy
mų. Tėmykite “Naujienose”

P. K., rašt.

Klaipėdos muitinės dir. Mocke
vičius, fin. min. patarėjas Pra
puolenis, Dulskis ir kt.

Valdininkų parodymai esą 
bespalviai, neaiškus. Be ko ki
ta finansų ministerijos valdinin
kai sakę, kad jiems išrodę vis
kas tvarkoj: ministerio Petru
lio veiksmai buvę teisėti. ,

Bet kad apie Petrulį ėjusios 
skandalingos kalbos, kad buvę 
daug kas įtartina, tai ir kai 
kurie valdininkai neneigiu.

Vakar išklausti 7—8 liudi
ninkai. Šiandie svarbiausi liu
dininkai busią prof. Jurgutis ir 
prof. Voldemaras.

Petrulis jokių pasiaiškinimų 
dar nedavęs. Petrulio gynėjas 
p. Tumėnas irgi nė žodžio va
kar per ištisą posėdį neprata
ręs. Tačiau prokuroras Kavolis 
esąs labai aktingas, o be to, 
energingai bylos aplinkybes aiš
kinąs ir stačius klausimus duo
dąs civ. ieškovas pris. adv. Sa
majauskas.

Vakar dienos posėdis baig
tas 9 vai. vak., o šiandie pra
dėtas 8 vai. ryto.

(Bus daugiau)

apie
Be to 

kad tada visi žvirbliai čiauškė
jo, ką Petrulis darąs, kad per 
finansų ministeriją varoma spe
kuliacija. Federantai frakcijų 
posėdžiuose net užsipuldavę 
Ūkininkų sąjungą, kad tokį 
žmogų laikanti valdžios prieša-

pranešęs krim. policijai 
dalyką baliaus pavidalu, 
iš esmės polic. supratus 
ką čia eina reikalas.

Beržinskas pabrėžęs,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dar gyvybę savyje tebeturi. 
Pirmiau važinėjos! ant ratukų, 
o dabar jau treji įlietai, kai 
guli lovoj ir nebeturi jėgos> nė 
išlipti iš jos. Visas reumatizmo 
nutrauktas ir kūno nariai yra 
išsukinėti.

Yra ir daugiau visokių pa
liegėlių, kuriems labai pagelba 
reikalinga. Bet lietuviai mažai 
dėmesio tekreipia į vargšus. Ot 
jiems dvarai pirkti, prapertės 
statyti, o paskui spaudoj ir žo
džiu pasigirti savo labdarybė- 
mis tai puiku. Ir dabar mar
guoja vienas dienraštis, kad 30 
dieną gegužės butų kuo dau
giau aukų rinkėjų; kad vėl ga
lėtų kokiai ten Johnsonienei su
kaupę $5,000 atmokėti skolos 
už dvarą.

Ir kam tas dvąras reikalin
gas? Juk valdžios įstaigų yra 
į valės, užtenka jų visoms tau
toms, užteks ir lietuviams. Ir 
taipjau taksai uždėti žmonėms

KILNOJAMI SHOWERS 
Chromium kilnojami sbowers 
(lašų maudynės) su chromium 
iŠ žalvario lieta lašų galva, bal
to Duck užlaida, užlaidos kab
liais, viskas supakuota dežėje. 
GERIAUSIAS DA- £Q 
LYKAS dėl karščių

nepakeliami, o čia dar dedama 
lietuviams ekstra mokesniai. 
Ar nebūtų gefiau, kad lietuviai 
rūpintųsi savais vargšais, kaip 
kad aukščiau minėta, kiti rūpi
nasi savaisiais. Kad lietuviai 
nors retkarčiais pasirūpintų sa
vaisiais. —Jonas Rusteika, įlį
sti tu tion, Ward 52, Oak Forest,

ris 
turto.

Taipgi turiu pasakyti, kad 
dviejų metų sukaktuvėms šio 
darbavimosi atėjo dar viena 
draugystė ir prisidėjo. Tai įvy
ko vasario 15 d. 1932 
bama draugystė buvo 
Tautiška Draugystė iš 
kolonijos. Ji prisidėjo 
žiu turtu ir stipriais vyrais, iš 
kurių numatoma gerų darbuo
tojų.

Todėl, gerbiami draugai, dar
buokimės ir toliau, kad drau
giją išauginti dvigubai didesnę.

Kurios draugystės svarsto dė
tis prie tos ar kitos organiza
cijos, tai geriausia padarys, 
jeigu prisidės prie D. L. k; Vy
tauto Draugijos. Galiu sakyti, 
jogei yra užtikrinta pašalpa at
sitikime kokios nelaimės ar mir
ties.

Susirinkimai yra . laikomi 
kiekvieno mėnesio trečią antra
dienį 7:30 valandą vakaro Lie
tuvių Auditorijos svetainėje. 
Sekantis / susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 21 dieną šių 
metų. Nariai kviečiami būtinai 
atsilankyti. O kurie esate užsi- 

A V . ’

Ryte atėjusios į valgyklą 
p<>nia Norkienė ir darbininkė, 
p-lė T. Klimiutė, persigando, kai 
pastebėjo, kad viskas išvartyta. 
P-nia Norkienė pašaukė polici
ninką, kuris stovėjo gatvėj 
prie kampo.

—Senas Petras.

KRANAI 
CHINA RANKIENOMIS ni
keliu pleituoti Compression 
Basin kranai.''
Kiekvienas .................... WVW

Dabar yra laikas įsidėti 
. apšildymo plantą, ar per

mainyti tą sutrukusį boi
lerį kol kainos yra žemes
nės. negu kada jos buto. 
Šaukite Calumet 5200 dėl 

inžinieriaus NEMOKAMAM 
apskaičiavimui Be jokių pareigų iš jūsų 
pusės.____________________________________

(Tąsa iš 1 pusi.)
Beržinskas buvęs prašomas su

rengti spekuliantų balių, ku
riame dalyvautų ir Petrulis.
Teisme vakar Beržinskas, sa

ko, tik nupasakojo, kaip į jį 
kreipęsis keli spekuliantai, pra
šydami surengti grandiozinį 
rautą, kuriame dalyvautų spe
kuliantai, žinoma, su p. Petru
liu priešaky. Pinigus rautui su
rengti siūlę 
Beržinskas 
atsisakęs.

Kadangi 
prieštarauti 
buvęs akis į akį pastatytas su 
p. Vyšniausku.

Beveik paaiškėję, kad prieš
taravimo tarp Beržinsko ir Vyš
niausko parodymų nesą: gali
mas daiktas, pareiškęs p. Vyš
niauskas, kad gal tada Beržin
skas 
apie

Gegužės 21-mos naktį vagi
liai įsilaužė per stogo langą, ku
ris įtaisytas orui gauti, į p. A. 
Norkaus valgyklą 31 gatvėj prie 
Halsted street.

Vagiliai tur būt mane rasti 
daug pinigų, nes Norkaus val
gy ka yra žinoma Bridgeporte 
kaip daranti didelį biznį, ba pa-

Vagiliai įsilaužė į A. Norkaus 
valgyklą.

DEL VYRŲ 
Sport Oxfordai 

JUODI IB BALTI, RUDI 
IR BALTI, RUDI IR 

PILKI
Vėliausi Modeliai

Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyko gegužes 
17 dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėje. Pirm. A. 
Stukas atidarė susirinkimą apie 
8 valandą vakaro. Surašąs pra
ėjusio susirinkimo skaitytas ir 
patvirtintas kaip skaitytas. Po 
to eita prie raportų. Sergančių 
narių reikalu paaiškėjo, kad 
vienas narys buvo sergantis, 
bet jau atsimaldavęs. Lankyto
jai raportą išdavė ir pripažino, 
jogei buvo ligonis. Nutarta iš
mokėti pašalpą už sirgimo lai
ką. Tuo laiku daugiau ligonių 
neturėta.

Kai dėl Susivienijimo Drau
gijų Bridgeporte, tai M. Kad- 
ziauskas pranešė, jogei susirin
kimas įvyks gegužės 31 dieną 
ir kvietė valdybą ir atstovus 
būtinai dalyvauti, nes tai bus 
svarbus susirinkimas.

Atstovai iš Chicagos Lietu
vių Auditorijos Bendrovės pra
nešė apie dabartinį Bendroves 
stovį, kad einama, prie pertvar
kymo finansinių reikalų. Tuo 
tikslu yra šaukiamas susirinki
mas. Priėmus raportą, liko Iš
rinkta komisija iš trijų narių, 
būtent P. Baltučio, M. Kad- 
ziausko, S. šiurio ir įgaliota at
stovauti reikale draugijos gold 
bonų, kurių draugija yra pirku
si iš minėtos bendrovės.

Komisija draugiškam išvažia
vimui į miškus surengti pra
nešė, kad laikas pradėti reng
tis, nes išvažiavimas atsibus 
liepos 10 dieną (sekmadienį) 
Justice (Parke, III., prie Lietu
vių Tautinių Kapinių. Komisi
ja kvietė narius atsilankyti, 
kadangi išvažiavimas rengiamas 
susipažinimui narių, kurie yra 
naujai prisidėję su kita drau
gija.

Daugiau svarbių reikalų ne
buvus, 
apie 9

Dar

susirinkimas užbaigta 
vai. vakaro.
turiu priminti, kad D. 
Vytauto Draugija spar

čiai auga taip nariais, kaip tur
tu. Pirm poros metų ji turėjo 
virš šimto narių ir apie šešis 
tūkstančius dolerių turto. 1930 
metų vasario 16 dieną liko per
organizuota ta prasme, kad 
priimti j savo tarpą ne tik pa
vienius asmenis, bet ir drau
gystes ar kliubus, kurie norė
tų prisidėti, arba vienytis su 
kitomis draugijomis. Iš to bu- 

geros pasėkos, taip kad per 
metu musų draugija išau- 

ir jau dabar turi apie ketu- 
šimtus narių ir $15,314.32

Blizgančio c h i n a 
toileto autfitas. Pil
nai su Mahogany 

“dv ’ 10.50

Metaliniai chromium 
pleituoti Kombinacijos 
Sinkos Kranai su iš- 
čmamomis- *7E
rankienomis W AS GASO 

OJAS
A u to matiš- 
*k a s gasinis 
vandens šil- 
dytojas su 

h tanku, pilnai 
L insuliuo tas, 
■ su Therrno- 
’ stato kont

rolei 26 ga
lionai karšto 

vandens į va- $OO £A 
landą .................... LO.UU
-------k č I A I------------------  
Kvortos ar paintės plumberių 
pučiamieji torčiai. Garantuoti, 
kad gerai tarnaus $g

DEL MOTERŲ
I) i d ei i s Pusi r i u ki m as

BALTI!
Baltu ir Juodų KID 

NERTINIŲ, SANDALŲ 
PUMPS, STRAPS

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED ST.

Del Dėcoration Dienos

Noriu truputį parašyti 
vargšų lietuvių gyvenimą 
prieglaudoj.

Žydų čia randasi apie 400. Jų 
tautiečiai juos užlaiko ir mai
tina. žydai ima iŠ prieglaudos 
duoną, pieną ir daržoves, o kit
ką perka savo. Jie net užlaiko 
savo virtuvę ir samdytus virė
jus. Ir dar, jei kas iš kitatau
čių pas juos dirba, tai gauna 
ne tik gerai valgyti, bet ir už
mokėti nuo 3 iki 5 dolerių mė
nesiui. ✓

Yra daug vokiečių liuteronų. 
Jie turi savo komitetą, kuris 
už juos darbuojasi lauke ir 
šelpia savus vargšus. Jie gauna 
kas mėnuo no 50 centų kiek
vienas. Ir kas savaite, kiekvie
ną trečiadienį komitetas atve
ža saviesiems pę svarą cuk
raus. O kas neturi, tai tokiam 
duoda ir drabužių.

Taipjau ir švedai kiekvieną 
savaitę savuosius aplanko ir 
duoda, jei ne cukraus, tai po 
dešimtuką pinigų, ir t. t.

Italai savus aplanko kiekvie
ną mėnesį ir apdovanoja.

Lietuviai gi, kurie labai mė- 
gia garsintis labdarybėmis ir 
artimo meile, išmargina savo 
'spaudą pranešimais ką jie šel
pia: tenai varduvės, čia išleis
tuvės, o toliau priimtuvės ir 
daugybė visokių jubilėjų, ba- 
zarų ir jomarkų. Ir vis pasėkos 
duoda šiokio tokio pelno, bet 
nėra niekuomet paminėta, kad 
kas nors teks tikriems varg
šams, kurių juk ir mes turime. 
Ir niekas jais nesirūpina.

čia aš paminėsiu 
tokį visų apleistą. 
Petras Macokas. Ja 11 •M' '' _
atgal jis gyveno Oak Forest ir

SQUARE DEAL PIUMBING & HEATING 
SUPPLY HOUSE

Tel. Calumet 5200
Mes Kalbame Lietuviikai

Rudas buvęs patikimiausias 
Petrulio žmegus

Sako, didelio įspūdžio suda
ręs liudininko Rubino parody
mas. Rubinas atsimenąs, kaip 
Rudas siulinėdavęs visiems spe
kuliantams tokius blankus, t. y. 
bevardžius leidimus uždraus
toms prekėms įvežti. Rudas sa- 
kydavęsis, kad jis esąs Petru
lio įgaliotas tuos leidimus par
davinėti. Pardavinėjant leidi
mus buvę derimasi, daroma 
nuolaidos etc.

Prokuroras paklausęs liudi
ninką Rubiną, ar jis nepirkęs 
tų leidimų. Rubinas sakęs, kad 
jam buvę nereikalingi, tai jis 
Rudo siūlymais ir nepasinauk. 
dodavęs. Paskui buvę nu- 
klausti keli

Balto celluloido toi
leto sėdynė su ex- 
tra storais ilgais 
zovie- S 4 AE šais 1

Ąžuolo ar Maho
gany $4 OE 
sėdynės ■
Mėlynos, Žalios ar 
Orchid sėdynės su 
storais 
vie
šais *

Kitchenette Roll Rim 
Sinkos, 20x24, be 
trimingų $5 gg 
20x36 coi. $7 a a 
be trimingų
20x24 Kitchenette Ap- 
ron Sinkos $A AA 
be trimingų

Roll Rim įbudavotos Maudy
nės. Pilnai su virš maudynės 
kranais ir nubėgimo atidarymu

$13.50

Don’t
neglect 
Colds
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JOHN B. BORDĘN 
(Jobn Bagdžiuiiaš B6rdcnj 
lietuvis Advokatas

105 W. Adams St., Room .2117 .
\ Telepbone Randolpb 6727
(Vakarais $151 2Znd St* nuo 4-9 

Tejepbone Ropseyelt 9090.
Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Penktadienis, geg. 27, 1932

Garsinkitės “Nnose

Graoorlai

anaikinti
Graborini

Lietuves Akušeres

127

9
f .J?’

Tel. Grovcbill 2242

0

- i . > t*

Pbone 
Hemlock 9252

y Lietuviai Gydytojai

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 n 
4649 S. Ashland Ari 
Tek Boulevard 6483

Mrs. A. K
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 Soutl

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

—wr
/A J *

S. M. SKUBĄS
‘ ’ Lie/tivis ' 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJ 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roorovtlt 7332

PIRMYN
ŠI1AHPS an<f jtATŠ

i —Z    - . ■■  L V ______________

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

Tel Kėnwood 5107 
VALANDOS: ■

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ivehtadtento ii. ketvirtadienio

Puokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA:

ganiausia ii Didžiausia

bR/VAITUŠU, OPT. 
LIETUVIS AklU SPECIALISTĄ

Palengvins akių įtempimą, kuria ei 
priėžastimi galvos skaudėjimo, avaigim 
al(ių aptemimo, nervuotumo, akaudan 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitai 
triimparėgyst? ir toliregystę. Prireng 
teisingai akinius. Visuose atsįtikimuo 
egzaminavimas daromas su elektra, par< 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyi 
atkreipiama į mokyklos vaikus. V ai and 
nuo 1Q iki 8 y. Nedėliomis pagal sutari 
KREIVAS AKIS ATITAIŠO Į TRUR 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMI 
Ųaugely atsitikimu akys atitaisomos < 
‘ akinių. Kdinos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 75 89

DĘ. KARL NURKAT
(NŲRKAITIS)' 

Akiniai pritaikon 
J mokslišku budu

Tėl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTi

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
....

- ; - - V(X

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS . t 1 *' •

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse if kokiame rei
kale Visuomet esti sąži
ningai if nebrangus žo
deli kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. ‘ .. ........ 1

33Q7 Aųburn Ąve.
__________CHięĄfip, ILL.

DR. A. J. KARALIŲ
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Sd. Halsted Street 

' Tei. Calumet 3294 1
Nuų 9 iki 12t vai. dienos ir 
nup 6 iki 9 valandos vžkare

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ' ryto iki 2 po pi< 

ir nuo 6:30 iki 8:3P vakare, Sek- 
< nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
• Pbone Boulmrd 8483

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidptpvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiame atsišauktu o uusų 

.. darbu busite užganėdinti. 
Tel. Rooseve.lt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd‘ PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, Iii, 
Tel. Cicero 5927

_____________ u-:____ —__ ____ -

j Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' . ' . ' * • I

Graborius ii* 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius, visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO.’ ILL.

JĮ. F. BAUŽIUS
PIGI AUSte LIETUVIS 
GRABOBįffiS,CHICAGOJ 
_■*j-t-j
ttbhe ^įiJ-Mdotuvėse patarnau- 
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Moteris neteko $0,00.0, 
'nusižudė

Nusižudę Mfs. Ethel Means, 
218 Šo. Kilbourn avė. Jos vyras 
paaiškino, kad moteris jautėsi 
susikrimtusi ,kai jos investuoti 
į stakus $9,000 neteko praktiš
kai jokios vertės.

Forest Preserves biucį- 
'' žetas priimtas

y Kauntės komisionieriai pri
ėmė vadinamų Forest Preserves 
biudžetų. Jo suma siekia $8,- 
075,938/ Tas biudžetas esąs 33 
nuošimčiais mažesnis, nei pra
ėjusių metų. •

Reikalauja panaikinti 
patvarkymą draudžian
tį automoDilius laikyti 

gatvėse per naktį f - -.... - ■- -
Charles M. Hayes, Chicago 

Motor kliubo prezidentas, krei
pėsi į merą Čermakų prašymu 
prinaikirtti patvarkymų, kuris 
draudžia automobilistams laiky
ti gatvėse automobilius £>er 
naktį.

Meras Cermakas pareiškė, 
kad tas patvarkymas esųs ne jo 
padaras, kad tai aldėrmaiio Mas- 
seno suiriaflymas.

Gi policijos viršininkas Ali
niai! nurodė, kad, kaip polici
ninkas, jis turįs pildyti miesto 
patvarkymus.

' J ' • A

Roselando apielinkej
* Nusižudė Sverre F^rseth, 39 
^netų, 11553 Eggleston avė. Bu
vo debadrbis jau dvejus metus. 
Manoma, kad negalėjimas gau
ti darbo ir yra saužudystės 
priežastimi.

Y. M- C. A. organizacija, ku
rios buveinė šioj apielinkej ran
dasi 111 gatvėje, versis ir to
liau. kaip vertėsi iki šiol. Bet 
šiems metams organizacijos pa
jamos busiančios mažesnės $73, 
090 nei 1930 metais, ir $15,0(10 
mažesnės, nei 1931 m. Todėl 
nužiūrėta žymiai kaštai suma
žinti.

Mirė keletas senų roselandie- 
čių, jų tai-pe Thomas Harris, 80 
metų, kuris išgyverto Roselan- 
de 60 metų; Eric Granberg — 
išgyvenęs Roselafido apielinkej 
60 mėtį; Mrs. Francis Ėrras, 
90 m., išgyvenusi apielinkej ir
gi 60 m.

Sveikatos ckzaminavimas bus 
atliekoms West PuUman mo
kykloj tiems vaikams ir mer
gaitėms, kurie tikisi ateinanti 
rugsėjo mėnesį arba kitų metų 
vasario mėnesį įstoti j šių mo-

. JONAS PADROSTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 25 ‘dieną. 9 valandą vaka
re 1932 m., sulaukęs apie 40 m. 
amžiaus, gimęs Gargždų mieste, 
Kretingos apskr. Amerikoj išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Stanislavą po tęvais Zekerikę, 
dukterį Johaną, podukrę Bronis- 
lavą, seserį Juzefą Navickienę ir 
švogerį Antaną Navicką, o Lietu
voj tėvą Pranciškų, 4 seseris — 
Marijoną- Albiną, Marcelę ir Bar
borą, 3 švogerius it gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2439 
W/46 St.

Laidotuves įvyks subatoj. ge
gužės 28 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
najtųų į Nekalto Prasįdėjimo Pane
lės šy. jfcrąpijos bažnyčią, kurioje 
atsib'tu gedulingos pamaldos už vė

simą, b iš ted bus nulydėtas į 
azimiero kapinėj.

YW a. a. Joųo Padrostis gi- 
minČS. ataugai ir- pažystami ejat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tihį patarnavimą it- atsisveikihirbą. 

.> Nuliūdę liekame.
Moterie, Dubti, Podukri, Sesuo, 
švogetU ii Giminia.
Laidotuvėae patarnauja grabo- 

rtus L J. Zoį, Td. Boulevard 

L

kyklų. Už ekzaminavimų mo- 
khi nereikės? Ekzdihihrtvimas 
bus atliekamas Aiž dykų šlari- 
die, geg. 27 d., visų dienų.

Tikisi 50.0D0.do0 svečių Ch(- 
cagai. šį pasitikėjimų išreiškė 
B. W. Kunst JloselAndo Kiwa- 
nis kliubo susirinkime. Ta skait
linė reiškia po 20 svečių Mek- 
vienam visos Chicagos gyvėri- 
tojui. O svečių‘tiek suvažiuo
siu pasaulio parodos pažiūrėti. 
Išvadas: daugelis biznierių ga
li tikėtis žymatis biznio pakili
mo.

Pirma kartų per 18 metų trys 
Fenger aukštėsnėsės mokyklos 
auklėtiniai pasižymėjo Chicagos 
universitete stipendijų kontes- 
te. Tarip pasižymėjusių yra 
James Hoekštra, kuris laimėjo 
pilnų stipendijų kemijos kursui.

Pullm'ano kompanijos vadina
mos Calumet šapoS Sukėlė $30,- 
773 ir išdalino pinigus reikalin
goms pašalpos šeimoms nuo 
spalių mėnesio 193.0 m. iki šiam 
laikui. Taip praneša' Sicįhey 
Grcen, pašalpos komiteto sekre
torius.

Kontraktai tapo išduoti, kad 
padaryti Vincennes a'venue di
džiuoju vieškeliu iki 138 gatvės^ 
kur Vincennes avenue susijuif 
gia su Dixie keliu. Taip buvo 
pranešta Washihgtone Heights 
biznierių asociacijai.

Astuoni vielos groserninkui 
prisidėjo prie Nation Wide Ser
vice groserių liuosnorės asocia
cijos. Jų 'tarpe vieno pavarde 
atrodo kaip ir lietuviška'— tai 
W. F. Berzinsky, 401 West 117 
st. Asociacijai priklausančių 
groscrifių frontas raudonai maį- 
levotas, tam tikri ženklai lan
guose, tavoro kokybė esanti 
asociacijos prižiūrima, kad už
tikrinti gerų ta vorų.

Trylikai merginų, kurios mo
kinosi mirsiu profesijos Itose- 
land Community ligoninėje, bus 
išduotos šiandie diplomos. Tų 
merginų tarpe užtinkame pa
vardės Margaret Vodas ir Sfel- 
la Talalas, kurios riti’odo lyg bu
tų lietuviškos.—Vietinis.

AND ONCE agaln, friends, 
we bring tb you The Singing 
Fool and all of his Fooliiįeš, a 
feature which comes to you 
each week from the good shij) 
Naujienos. .

—o—
WHĘW! KENOSHA! Gee, I 

thought I’d hever get hOlne thė 
tvay those Kėhoshitcs heJ4 6ri 
to me artd the rėst of the Chi- 
cagoans. Ori our arriyal, ’firsf, 
they started at us in delight. 
Then they grabbėd ris by the 
arm and sat us down at Š long 
table. After stuffirig us to the

SrTrr * J 111 r-

barĮįS&a VAĮČIULIENC 
kuri mirė gegužės 18 dięną 1932 
m. ir palaidotą tapo gegužės 23 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir. negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie su- . 
teikė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą am

žinybei vietą.
Mes atmindami ir apgailėdami 

jos prasišaljnimą iš m ąsų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir su
teikusiems vainikas draugams. De- 
kaVojatne rriiisų dvasiškam tėvui, 
Kun. Briškai. kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos ridą; dė
ka v o jame gfabotiui Mažeikai, k h t s 
savu gerti ir maridagitt patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją į atnži- f 
nistį, b mums paletigvino perkęsti 
nuliūdintą ir rdpečius, dėkdvcfjame 
grabnėšiams, gėlių aukaaįbjąms, 
viriams giminėms, tetulėms if dė
dėms, kurie atjautė mus* nubudi
mo valandoje ir pagalios dėkavo- 
jame visiems dalyvavusiems laido- / 
tuviėse žmonėnts; o. tau musų my
limą motinėle sakome: ilsėkis šal
toj žemėje ir lauk Ynus ateinant 
pas tave.

Nųlitidę,
Dukterys Barbora ir Valerija.

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

gills, they let ūs go frėe for 
Severai minutes. '

Pretty soOn they appeared in 
front of lis on the stage. Now 
it was our turn to stare. I am 
ąuite sure that everybbdy will 
agree with me when I say that 
the Kenosha chorus presentėd 
a pretty sight. on that stage. 
Their artistic abilities in music 
and drama are well appreciated 
by* all of f irftiyh.

Found on tHe bAok of 
Our Music

Parlin’
We’Įi start a baseball team 

of our own and have the gir|š 
congregąte at my Homicile and 
elect the various positions.

ęene.
Of course one has to ūse 

some šoi^ of an argument to 
cortvinče people to come oVer 
your house and play bridge.

While we are on the siibject 
of baseball, it might be meh- 
tioned that if thd boys are *ttn- 

they have a

waš in progress. Ęverybody out 
to chėer the baseball team in 
Racine next Suiiday. Watch 
out for plenty of competition 
next Monday at the cemetery.

Thėre, vtas pnly one thing 
mišsing lašt Sunday in that 
little town ' some fifty miles 
from here. That missing item 
XVas Brobk’s broad smile and 
rollicking > maririer. Brooks is 
leiiVing ils for Lithuania anc| 
lt hurts him to know that hė 
has to leaVe all of his friends 
behind. Our hearts will be with 
yoli all the timė you are gone 
Orooks. Have a good time.
t : ■ -v *' | : :

—   <1—llMąĮ , J

And so ends another column. 
If Kenosha desires so, arrange- 
ments ifiay be made, to de.vote 

‘a part Of the Šharps and 
Flats to thėir chorus. Contribu- 
tions will be grėatly appreciat
ed. I makė an urgent reųuest 
for the Šinging Fool II to 
write. Šend all yoiir missiles 
to Singing Fool, 6406 S. Fran- 
t ■ i c r , - ■'

bitious cnoilgh, 
čharice trt £o to Racine rtex^ 
Sunday dnd play bąli against 
the Kenosha boys.

—o—
TIDBITS

HOspitable Kenosha. Some 
nice pėople out in that burg. 
Did you notice how orie of our 
dear members fell for the pret- 
tiest giri there. Thė giri Was 
none dther than little seveii 
years old Leoną Schlager, thė 
giri who did that pretty ballet 
darice for us. We had the, honor 
of meeting Singing Fodl IL At 
first it cortld not be determiried 
whether it was a boy Or a giri. 
It wore boy’s clothing and yėt 
the' voice was very much likę 
a gids. Wish to thank Mįss A. 
Šulskis for her welėortiilig uote 
tyhich' appearėd in this sariiė 
ędper lest Saturday. Then there* 
-fras Tėx (Not a cowgirl) whė 
acted aš a deteetive for yours 
truly dUring the ėntite even- 
ing. I don^f kiidw why būt 
every tirtie a Chiėagoan would 
look at Mickey, Miėkey would 
put on a big grin. \yish I had 
room to iriention a(l of the 
Kenoshifes. Might ųdd that 
somd of us before we ėvet got 
to Keiiosha wetė što'ppėd -in 
Wauke’gan dnd tįhere tre'ated 
likę kings at Malėlos. Wait! 
We are informėd fįat six of 
otir group did not arrįve home 
until 3:30 ’Monday aftemoon. 
The cause for £hė dehly seems 
to be that fhe duto' in which 
they were traveling c(>ntracted 
rheumatisrti. A large part of 
the Chorui atterided the Lith- 
uanian Urtivėrsit^ Club dance 
lašt Saturday. Afteri dancė 
they all ųdjoųrnėd to' Al Spit- 
lis home wn&*e ari anrtįversary

■»~T

cisco Avc., Chicago.
You have listened to the 

moan of The Singing Fool.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagojr. Į t ■ ! "

1646 W. 46tb St.

Telefonai 

Boukvard 5203 

Boukvatd 8413

Akiu Gydytojai

■t

GRABORių
ęUDEĮKią ir vėl nustebino pubfiįį su ||įĮ| nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
ftei^okubjame už atvėžįmų infttidio žmogaui kurib | mOty 

įš biįę kįokfoš riifcįtrt dalies.
Reikalui esaht, musų automobilius atvaduos į jūsų 

namus ir atveš j musų įstaigą, kur pamatyt( W 
džiausį įpaširirikim^ giubų iįr kitų reikmenų ll iii tų pii- 
iarnąVimą jums visą! niokb nereikės mokėti, nežiūrint 

ką i>irKsįte,’aWe.
■ yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambiiįanėč patatpUvimą su ekipcir^ ’Hėtiiviii iš
tarnauto jii. Dykai ttetarida Mudėrrtiškos KoptyčįoŠ Dėl 
Sėrn(«hj. Pašokit®

EUDEIKIS
• Jttev graSrius h ; '

' DUyiU ifflrn '' '

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742 ’

Phone Boalevard 704 $

Lietuviai Gydytojai

Dn C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatonu 
2420 Marquette Rd. artį Wettern Av 

Phone Hemlock 7828 -
Pancdėliais, Seredomit ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Halsted Street —
— --o

Phone Cr.nal 6122 ,

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

Valandos: 1—3 if 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal entartj. n 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street a 

Telefonas Republic 7868 p

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 1

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 ,

Nedčldieniau pagal sutartį 1

Ofiso ir Rez. Tel. Bofhevard 5914 ,

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį ’

Daktaras V. A. Šimkus - 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas. |

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v, 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401 '

Dr. Suzana A. Slakis
* Specialistė Motera it Vaikų Ligų

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

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

1 Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: 

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir fr:30 iki 9:30 v.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
J 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 10 
® iki 12 dieną.

Telephonai dieną ir naktį Virginią 0036
S
; Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

S DR. P. Z. ZALATORIS
ia ' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
” 1821 So. Halsted Street
į CHICAGO, ILL.

as ,

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

2400 VV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

l DR. M. T.STRIKOLiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
e, Ofiso valandos nuo 8 * iki 4 ir nuo O iki 
į 8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį
' Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

Ą. K. Rutkauskas, M. D. 
ui 4442 Soutli Nestern Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J.KOWARSKAS
<■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
s 2403 W. 63rd St, Suite C

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 Sq. Leavitt St. Canal 0706

Ofiso balandos: 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67th it Artesian Avė.
— Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

~ nedėlioms pagal susitarimą

S DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DANTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioriiis pagal sutartį. 
4847 Wett lįth Street, 

CICERO, ILL. 
X-Ray....Phohe Cicero 1260 z

Hemlock 8151 

t, DR. V. S. NARES 
. (Haryauckas),

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Matquette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį i: 
— Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą. • . 1 \ ;

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

įvagys (Įyaytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
ls kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 

akušeris. i 
Gydo staigias Ir chroniškas ligas vy- 

ą, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X-Ray ir kitokius elektros 
rietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
025 W. 18th St., netoli Morgan St* 

Valandos: nuo 10—12 pietų if 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

•R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Avė., 2 luboe 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS t 

ao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
I. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
karo. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Ueną.

Pbone Midvray 2880
- •»

Telefonas Yards 0994

Ir. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos:
uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukjte Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 31st Street, Chicago, III. 
alandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 1*95

Ralph C. Cupler, M. D.• CHIRURGAS ’’ 

Oakley ir 24 gatvet 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utaminke 
P4, PetnyČioj 1-7 

f 9 ‘

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vietą
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1316 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedčlioj, nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
'. ’ r ’ * ■■ -/v'

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

' Arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo .9 iki 6

A. A SLAKIS
Advokatas’

Miesto OfisdS 77 W. 'Maihington St.
Room 905 Tel. Dearbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73^7

Namų Tel. Hyde Park 3395

,ąt, ■■■ ui i* ■■■pu i'1 ■■■■■'■ 1 .. ....................................... ........ .

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

> 4631 So. Athland Avė.
Tel, Boulevard 2800

Rea. 6515 So. Rochwell St.
Tel. Republic 9723

tele^6pe WnkW 574$

Namai: 3117 $. Union Avė., 7 iki 9 v.
TėtephOne Vidory< 2213

J. P. WAITCHES 
ad.vokAtas 

4600 So. Wood St. 
Tel, Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. 
Tel. Pullman 6377 

__ ——,------------------------- —x

• Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal šutinį

Rooseve.lt


riki

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Naujienų” Piknikas 
acine, Wis.

Gegužės 29 dieną Racine, 
Wis., įvyks “Naujienų” pikni
kas, kurį rengia “Naujienos”.

Kaip kad il<i šiol “Naujienos” 
surengdavo šaunius piknikus su 
įvairiais programais, taip ir šis 
žada būti linksmas, smagus ir 
įdomus.

Kurie yra lankę “Naujienų” 
pikinkus, tai žino, kad jie at
rodo lyg kokie atlaidai Alvyte, 
Suvalkijoj, per šventą Oną, 
kur daugelis sutinka savo se
niai matytus draugus, susipa
žįsta su naujais, išgirsta nau
jenybių ir t.t. Taip ir šiame 
piknike, kiek teko nugirsti, bus 
įvairus programas, kuris susi
darys iš gražių dainų, smarkių 
ristynių ir kitokių numerių. At
vykusieji piknikan galės pa
matyti drapiežną dzūkų Bance- 
vičių ritantis su drutuoliu Au
kštaičiu. Bus ir daugiau ris- 
tiku.
\ šokiams gros George Stepo
navičiaus orkestrą.

Teko patirti, kad daugelis ir 
chicagiečių rengiasi važiuoti į 
Racine, Wis., ateinantį sekma
dienį į gražųjį “Naujienų” pik
niką. Ir Senas Petras pėsčias 
žada iš vakaro važiuoti į tų 
pramogų.—Senas Petras.

Socialistų bankietas
Trečiadienį įvyko Socialistų 

Partijos bankietas Steuben Kliu-
t

Partijos konvencijai Milwau- 
kee mieste užsibaigus ir dele
gatams grįžtant namo, Chica- 
gos socialistai surengė bankie- 
ta prezidento rinkimų vajaus 
pradžiai.

Bankiete dalyvavo Norman 
Thomas, Socialistų Partijos kan
didatas į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, taipjau ir daug ki
tų darbuotojų partijoj.

Bankiete buvo visokių orga
nizacijų atstovų. -Teko pastebė
ti atstovai Amalgamated Clo- 
thing VVorkers of America, 
Workmens Circle, International 
Ladies Garment Workers, Ju- 
go-Slavų Federacijos ir dauge
lio kitų mažesnių draugijų.

Dalyvių susirinko apie 2,000, 
o gal daugiau, taip kad nebe
tilpo ardvioj svętainėj. Kiti tu
rėjo apleisti svetainę daug anks
čiau.

Kadangi čia buvo pradžia rin
kimų kampanijos, tai ir aukos 
rinkta*. Aukavo po šimtų dole
rių keletas organizacijų. Dau
gelis aukavo po $50, po to ėjo 
žemyn iki dolerio ir smulkesnių 
aukų. Vienas aukautojas su
kėlė triukšmo ir 
atsistojęs pasakė, 
jus vienų dolerį 
korporacijai.

Surinkta aukų nemažai.
Kadangi susigrūdimas buvo 

didelis, tai užbaigos nelaukiau.
—žvalgas.

juoko, kada 
jogei aukau'- 
United Steel

Bridgeportas
Ašarinė bomba p. A. S*tuko 

valgyklai ,

P-nas A. Stukas, ’žinomds 
Bridgeporto darbuotojas lietu
vių tarpe, porų savaičių atgal 
nupirko Bridgeporte valgyklą 
antrašu 3456 So. Halsted St. 
ši valgykla buvo užlaikoma lie
tuvių ir pirmiau, bet ji buvo 
mažai žinoma, kol kerštininkai, 
pereitais metais, ją nepradėjo 
bombarduoti ir gana gerai iš
garsino.

Dabar, p/ A. Stukui jų nu
pirkus -,prasideda tie patys špo
sai atsikartoti. Matosi ,kad dar 
piktadariai-kerštininkai • nenu
rimo. Iš 20 į ?1 gegužės, nak
tį, nežiūrint, kad valgyklos už
pakaliniuose kambariuose mie
gojo du sargai (žmogus ir po

licijos šuva), piktadariai su 
štanga iškėlė užpakalinį langų, 
atsuko įlindę į- vidų visur ga- 
zą ir išsprogdino ašarinę bom
bų. Ir kaip patirta, tai abudu 
sargai tik pajuto tada, kada 
ašarų dujos pradėjo ėsti akis.

Nužiūrima, kad kerštas esąs 
tų žmonių, kurie mano, jogei 
Stukas esųs skaudus konku
rentas, 
žinovė 
iriems, 
valgiams gaminį. O tai daug 
reiškia šiais nedarbo laikais.

Mat, p-nia Stukienė yra 
savo amato, t. y. ska- 
sveikiems nebrangiems

Svečias iš rytinių 
valstijų

Vakar j “Naujienas” buvo už
ėjęs p. J. J. Baymond—Ryma- 
vičius iš New Haven, Conn. šį 
pavasary p. Raymond baigė 
Princeton universitetų, kur jis 
studijavo filologijų, jvairias kal
bas.

Reikia pasakyti, kad p. Ray
mond jau per kelis metus stu
dijuoja kalbas. Pirma jis lan
ke Yale universitetų, kurį už
baigė su bakalauro laipsniu. Vė
liau nuvyko j Princetonų įgy
ti daktaro filosofijos laipsnį. 
Princetono universitetas jį dar 
traukė ir todėl, kad ten randasi 
prof. U. Bender, plačiai žino
mas filologas ir lietuvių kalbos 
žinovas.

P-as Raymond yra' Amerikoj 
gimęs, bet jam jau du kartu te
ko aplankyti Lietuvą. Ten per 
kai kurį laikų jis lankė Mari
jampolės gimnazijų. Už mėnesio 
aiko jis ir vėl važiuoja' į Lietu

va. šį kartų jo specialis tiks- 
as bus studijuoti lietuvių kal

bų iš filologiško atžvilgio. Va
saros laiku jis lankys prof. Ge
rulio paskaitas, o žiemų dirbs 
prie Lietuvos universiteto. Lie- 
uvoj jis mano pasilikti apie vie

nus metus, o gal ir ilgiau. Pas
kui grįš į Amerikų ir čia ban
dys gauti kur nors profesoriaus 
vieta'.

Prie progos tenka priminti, 
. og p. Raymond gavo iš Wash- 
ingtono stipendijų vykti į už
sienį studijuoti. Prie tos sti
pendijos išrupinimo daugiausiai 
prisidėjo prof. Bender.

šiandien p‘. Raymond išva
žiuoja į Madison, Wis., pasima
tyti su prof. Senu, kuris prieš 
pora metų profesoriavo Kauno 
univeristete.—N.

Muzikos ir dainų 
piknikas

Nedėlioję, gegužės 29, Birutės 
darže, Archer Avė. ir 79 St., yra’ 
rengiamas nepaprastas muzikos 
ir dainų piknikas, šis piknikas 
rengiamas pastangomis leidėjų 
ietuvių programų iš stočių W 
CFL ir WHFC.

šiame piknike bus daug įvai
rumų. Pavyzdžiui, iš WCFL ra- 
dio stoties inžinieriai su Bud
rike mechanikais įtaisys 12 
garsiakalbių. Taigi, kada dai
nuos kontestantai, Birutės Cho
ras ir gros orkestrą, 
malonu pasiklausyti, 
giria skambės. Tai 
dainos diena I Ir bus labai ma: 
lonu pamatyti tokią didelę mi 
irių dainininkų.—J. F. B.

North Side

bus labai
nes visa!

bus tikra

P-nia Dundulienė ir jos artis
tų grupe rengia pirmą naktinį 
išvažiavimų šeštadienį, birželio 
4 dieną, Dombrausko farmoj.

Ši Vieta ir tas puikus sodnas 
bene bu& jau daugumai chica- 
giečių žinoma, čia suvažiuoja 
lietuvių ilsėtis iš po sunkių dar
bo dienų ir gėrėtis gaivinančia 
vasaros atmosfera.

Bet kad padaryti šį vakarų 
dar linksrilesnį, tai p. Dundulie
nė ir jos artistų grupė mano 
surengti dainų, muzikos ir ki
tokių pamargijrimų programą.

Be to, bus skiriama trylika 
vertingų dovanų laimėti. O kas 
daugiau bus daroma, tai pa- 
tyrsime vėliau.
• ■ - „
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REPORTERIO

SKILTIS

prię Throop st., 
Ko jie čia susi- 
paži urėti įdomy-

ve kokia: prie 
ot

Washington Heights apielin- 
kė, negrų apgyventas distrik- 
tas.

113 gatvėj, 
•būrys žmonių 
rinko? Well; 
bes.

O įdomybė 
pat šalygatvio fordukas 
laužas', kuriam geriausia vieta 
pas Warshawskį kieme.

Bet jis pasilikęs vienintėle 
vieta negrų šeimai prisiglausti. 
Mat, iš buto šeima išmesta jau 
antrų ar trečią dienų.

šeima susėdusi ant forduko 
laipto, čia pat šalygatvy dvi 
pieno bonkos. Viena jų pusiau 
nugerta, o kita dar pilna.. Gal 
būt,, kuris iš kaimynų padova
nojo.

Vaikutis replioja šalygatvy, 
ba dar nepajėgia paeiti. -Tėvų 
veiduose koks tai suakmenėji
mas. Tur būt nežino kur eiti, 
ko ieškoti...

Kažin, ar ne laimingesni yra 
jų broliai Afrikos džionglėse?

—O—•
O štai kas kita:
Didžiulio miesto ir jo apie- 

linkių išmatoms dumpa, jei kal
bėsime amerikoniškai lietuviš
ka tarme,, prie 103 gatvės ir 
Calumet ežero.

žinote kaip išmatos dumpuo- 
jama. Atvažiuoja trokas, pasi
suka’ užpakaliu pakalnėn, pake
liama priešakinė liodo pusė, ir 
ima išmatos birėti pakalnėn.

Dvi eilės piliečių , — Ameri
kos gyventojų — jau laukia iš
matų vežimo. Kokia dvidešimt 
jų vienoj pusėj, kita dvidešimt 
antroj.

Kai kurie turi kapstukus, sa
kytumei, geležinius pirštus. Ima 
birėti išmatos, suskuba darban 
Amerikos gyventojai ir tur būt 
piliečiai. Kapsto. Užtinka ką 
valgomo, pasiima ir deda krep
šin. . Ir vėl kapsto, ir vėl ren
kasi.

Purvinos tos išmatos, rakšti
mi trenkia nosį, ba miliardai 
mikrobų ir bakterijų triusėsi 
jose gal jau per porą desėtkų 
valandų. Bet daug turtingiau
sios pasauly šalies piliečių, jų 
žmonų ir rasi vaikų turi mai
tintis išmatomis ir ieškoti kito
kių reikmenų tose išmatose...

Bet ši priemonė gyventi da
rosi kasdien sunkesnė, nes kon
kurentų skaičius vis didėja ir' 
didėja. Tatai gali paliudyti ir 
lietuvis senelis, kuris nepajėgia 
dirjbti ir kurio gyvenimo šalti
nis jau keletą metų ,yra raus
tis išmatų kenubse. Jis pasakys, 
kad seniau dar galima buvo kai 
ka& susirasti,7 o dabar kiti, jau
nesni ir greitesni, pirmiau vis
ką apžiūri, viską geresnį ‘ iš
renka.
, " o~—•

O ve krautuvė. Ūž pertvara 
bačka kejksų. Jie skiriami viš
toms, ba kostumeriai ^neišpir
ko. Bet ir vištos jų nebenori. 
Tatai liudija v kiemas^ pilpas 
keiksų, tarp kurių spaceravbja 
vištos nė nežiūrėdamos į jiioą, 

Kodėl neatiduoti keiksų be
darbiams? i ,

—Bet kajp atiduosi — klau
sia krautuvės savininkas. — 
Atiduoti galima vienam, kitam. 
Ale .kai sužinos daugiau, tai ir 
durų nespėsi uždaryti. Dar at
siras tokių, kurie gali .nusipirk
ti, o prašys almužnos. Tuo tar
pu ir pačiam reikia gyventi.

—o—
7 Ot ir civilizacija, ir progre

sas^
• Bet kai ateis rinkimų laikas, 
tai ir vėl balsuosime už stand- 
paterius, už tuos, kurie priža
da “full dinner pale”, kurie 
garantuoja palaikyti nejudina
mus kapitalistinio surėdymo pa
matus, neš mes gyvename lai- 
mįngiausioj pasauly šaly, '. .

Joniškiečiai rengia 
pikniką

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas, atidarydamas 
savo vasarinio sezono darbuotę, 
rengia, šaunų pikniką, kuris at
sibus ateinantį sekmadienį, 29 
d. gegužės; St. Svelainio dar
že (prieš Lietuvių Tautiškas1 
kapines, vidurinė šokių estra
da). . i

Joniškiečiai kviečia publiką 
į jų pikniką atsilankyti, o- jie 
užtikrina, kad visi atsilankiu
sieji turės gerus laikus, nes pik
nikas bus ypatingas, bus viso
kių žaidimų, bus skanių gėrimų 
ir užkandžių, bus gera muzika, 
prie kurios visi galėsime sma
giai pasišokti. Todėl nepamirš
kite, kaip svečiai, 'taip ir kliu- 
bo visi nariai dalyvauti piknike.

—Komitetas.

Biznio eiga
Styležinoma firma, Halsted 

Shop, kuri gyvuoja jau per 20 
metų, teikė ir teikia geriausį 
patarnavimų lietuviams, kurie 
lankėsi ir lankosi dabartiniu 
laiku. Kadangi- jie turėjo kas 
metai daug sykių išpardavimų, 
tai, taip sakant, bargėnų, tai ir 
šiuo tarpu turi didelius žargo
nus ir didelius paširinkimus mo
terims dresių ir kautų.

Kainos kautams yra $2.89, o 
dresėms $1.89.

Niekad dar nebuvo tokio pi
gumo, kokį ši įstaiga dabar tei
kia. Mr. Glickman, vedėjas 
storo, dėkoja lietuviams už per
eitus laikus kuriais jie parėmė 
įstaigų. Taipgi kviečia atsilan
kyti ir į šį bargenų pasirinki
mų. Skelbimas telpa kitoj vie
toj.

Halsted Style >Shop, 1245 So. 
Halsted St.„ šiame išpardavime 
patarnauja lietuvaitės pardavė
jos. —Vietinis. „„ »

Bedarbiai 'registruo 
. jasi

. Daugelį lietuviu bedarbių už
tikau Ridge Civic Čoiincil Eni- 
ployment ofise, 1800 West 103 
Street (kampas So. Wood str.). 
ČiU* jie, rėgistravosi . Bet ne 
vien lietuviai registruojasi. Yra 
visokių tautų bedarbių.

Aplikacijas pildė vakar, t. y, 
ketvertadiehį.- Aplikacijos bus 
priimamos ir šiandie, ir dar gal 
diėnų-kitų.

Aplikacijose Nepažymėta ko-

Didelis išpardavimas
Kapinių Puošimo diena šiemet išpuola 

pirmadieny, o tai reiškia praktiškai 3 
dienas švenčių. Daugelis žmonių pla
nuoja vykti ekskursijoms ir piknikams, 
arba patys lauks svečių.

Kaip ir per visas šventes, maistas yra 
labai svarbus. Ne tik kad reikia dau
giau maisto, bec ir reikia įškalno nusi- 
pirkd. nes sankrovos daugumoj bus už
darytos. Todėl labai svarbu, kad mais
tai, .butų šviežias, nes priseis jį ilgiau 
laikyti. . ■, ' . ;

Didelė visoms šeimininkėms pagelba 
yra išpardavimas, kuris šios savaitės pa
baigoj įvyks visose ;“Midwesc Stores” 
sankrovose. Tik geriausias ir šviežias 
maistas parinktas. Prekės yra perkamos 
tiesiai iš išdirbę jų, tad perkama pigiau 
ir todėl pigiau jas parduodama.’

Kainos Midwest Stores paprastai yra 
labai žemos. . Tat dėl milžiniškos šios 
organizacijos perkamosios jėgos.'.

Kad pagerėti taupiems šeimininkėms, 
Midwest Stores, reguliariai skelbiasi šia
me laikraštyje. Peržiurėkit šios dienos 
apgarsinimą jr įsi^tikinkit jų žemomis 
kainomis. • * •
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kis darbas bus duodamas ar 
kiek mokama. Ir tikrai nežinau, 
ar duos darbo. Dabar ne tokie 
laikai. Kųd tik gautumei darbo, 
tai ir registruojiesi.

Samdai ofisas randas prie 
kampo pirmame trobesio aukš
te.

•Bedarbis

Pasikalbėjimas* 1 - - ..
— Maiki, kur skubiniesi?
— Ar nematai, kad jau vi

sur pražydo gėlės ir visur gam
ta tokia graži, tad skubinuos 
įsigyti automobilių, kad galė
čiau išvažipoti tomis gamtos 
grožybėmis pasigerėti. *

—a' Jei taip, tai klausyk. Aš 
vakar buvau pas S. Rumchaką 
ir mačiau,* kad jis turi labai 
gerų ir tvirtų vartotų karų ir 
trokų, kuriuos parduodu ųž la
bai prieinanią kainą. Tu nu
eik ir pamatykšiuos karus: 
Willys G, 1932 — $450; Willys 
8, 1931, $650; Whippet 4, 1931> 
$250; Lincolh 8,. 1927, $350; 
Nash 6, 1930, .$300. Aš pats 
esu pirkęs nuo p. Rumchaks du 
karus iri esu pilnai patenkintas.

— Ačiū už patarimą, reikės 
eiti pažiūrėti.
WHITE SOX MOTOR SALES

AVillys-Knight, Willys Six, , 
Willys Eight ' 

610 West 35 St.
Tel. Boulevard 8642

PRANEŠIMAI
) .: * ■*’ | ■

Namų Savininkai ant Totvn of Lake 
lajkys savo susirinkimą ketverge, gegužės 
26 d., 8 vai. v., Šv. Kryžiaus parapijos 
svet. Visi namų savininkai esate kvie
čiami atsilankyti, bus daug naudingų rei
kalų aptarta. Visi esate kviečiami be 
jokio skirtumo ateiti į tą susirinkimą ir 
išgirsti daug naudingų dalykų.

— Valdyba,

"Birutės” Choro repeticija įvyks ši 
vakarą, lygiai 8 vai, Gage Park svetai
nėje. Visi choro dainininkai-kės būti
nai į šią repeticiją atvykite, nes turėsi
me dalyvauti kapinių švetėje.'

( e , "Birutė”.

MADOS MADOS
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2883 — Senoviška savo išveįzda’, bet 
dabar labai madoj. ’ Kiekviena moteris 
joj išrodys labai gražiai, nes šis rūbas 
tikrai tinka kiekvienai. Sukirptos mie
ros 12, 14, 16, 18, 20 taipgi 36 ir 38 
colių per krutinę. '•

i Norint < gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mietų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę 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, .

'1 ’

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

atsiųsti man pavyzdi No. ....—.... 
Mieros ................. ..... per krutinę

(NvčtA&b ir pavardė)

(Adresai) t

riiDiĮhi-JbiHiiiHmiili

Bridgeporto bučerių ir groserninkų 
svarbus susirinkimas įvyks ketvirtadieny, 
gegužės 28 d., 8 v. v., Ch. Lietuvių 
Auditorijoj. Kviečiam} yra visi bučę- 
riai ir groserninkai atsilankyti. Jau atė
jo laikas visiems susivienyti ir veikti 
bendrai, nes čenštoriai suima visą biznį, o 
mums niėko nelieka. Kam rupi ‘jo biz
nis, prašomas atsilankyti. — Valdyba.

šiuomi praneiame savo draugams ir 
pažįstamiems, kad mes jau persikėlėm į 
nuosavą namą nuo 1445 So. Halsted St. 
į 2133 So. Halsted St. Atidarymas 
įvyks subatoj, 28 dieną gegužės.

Kviečiami visi pažįstami ir draugai

— Walter Banikaitis.

CUKRINE LIGA
Visa Vokiečių Medikalė Profesija ne

gali klysti! Rašykite šiandie dėl nemo
kamo sempelio, arba siųskite $1.25 už 
% svaro pakelį.

OLD COUNTRY REMEDY CO., 
Dept. L. 1, 

Fort Wayne, Ind.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

. 3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W»Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą'

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED flDS.
....... ...... ' .. - 'J

Educational
’ Mokyklos '

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
f AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial

REIKALINGA $4,000 pirmo mot- 
gičiaus ant 2 flatų namo, Garfield Park 
distrikte. Vertas $12,000. Rašykite 
Box 1436, Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street.

Business Service
Biznio Patarnavima8 '>.

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne
pašaukti irius. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardvvart ir varnišių už žemas 
kainas. >
BRIDGEPORT TIN SHOP H PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

_____,1, ............ ...................................................... ............

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą Aimam iš namų su mašina ir 
pritsatojl Pašaukite

Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė.. • Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. . Maža narystes mo
kestis^ Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara~4Įedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURfiAU of CHICAGO 

1642 West Division St. 1
Tel. Armitage 2951 ir 2952

ESU patyrus mūrininkas, tokpointeris, 
idedu cementų Šaligatvius-; abelnai mo
ku visokį darbą prie budavojimo ir per
taisymo namų. Prašau lietuvių paremti 
manę — esu senas chieagietis ir gerai 
žinomas Chicagoje lietuvis. Klauskite 
Pldčk-Plekavičius, 4434 So. California 
Avepiįe. v

' Automobiles
į AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką gatadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Musical Instruments 
Muzikom Instrumentai

RADIO IŠPARDAVIMAS. Visiškai 
nauji 1932 modeliai. PHILCO, G. E., 
MAJESTIC ir kiti. Kabinetuose ar 
pastatomi ant stalo setai. Jus sritaupirt- 
site lygiai- Vz. Niėkurie radios. tiktai 
nuo $9.95. Finance Co. turi tuojaus 
išparduoti. 2332 W. Madison St., arti 
Western Avė, ....... , . ..... . .

Miscellaneous 
,  , IvąirM«

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crovvns, sulau
žytas brangmenis. Harold H. Quint & Co.,

913, Gentdry Bldg., 202 S, State St.

Penktadienis, geg. 27, 1932

Furniture & Fixtures 
Rakandat-Įtaisai '

PAAUKOSIU 8 savaitės vartotus pri- 
vatiškus name rakandus. Francuziškas se
klyčios setas $50; šilkuotas francuziškas 
Oriental kauras, taipgi American Oriental 
$22; riešuto miegamasis setas su Veneci
jos veidrodžiu $60; gražus itališkas iš
drožinėtas valgomasis setas $65, vertas 
$375; 5 šmotų odos sėdynė pusryčių se
tas $15; Coxwell kėdė $15; elektrikinis 
šlavėjas $10. Parduosiu atskirai ar vi
sus 4 kambarius už $237. Taipgi 
Grand Piano, radio ir t.t. Užmokėsiu 
už perkraustymą. 5258 Washington 
Blvd., į šiaurę nuo Madison, telefonas 
Austin 3838.

MAHOGANY typwriter d ėsk a ir 3
ofiso kėdės .....................   $15.00
Davenport stalas .............................. $2.50
Mahogany secretary deska .......... $15.00
Dresseris ............................................. $4.00
Dinnette setas ................................... $6.00
Overstuffed kėdės .............................. $4.00
Day bed ............................................. $6.00
Lempos „...........     $1.00

6457 Cottage Grove Avė., 2 apt.

____ For Rent_______
GERA proga bedarbiui pasidaryti 

pragyvenimą — pasirenduoja standas 
prie didelio kelio. 410 Main St., Le- 
mont. Iii. '

Help Wanted—Mate 
 pnršininktĮ Reikia

REIKALINGAS senyvas vyras prie 
namų darbo, turi mokėti pagaminti val
gį. 5530 Lake Park Avė.

Help Wanted—Fe malė
REIKALINGA mergina, kuri nori 

gerų namų. Namų darbas, ir pagelbėti 
prižiūrėti 2 vaikus. Patyrimas. Liu
dijimai. Atskiras kambarys ir maudynė. 
$4 ar $5 savaitėje. Šaukite Kedzie 
3367.

Business Chances
Pąrją^mui Biraijtj 

NEGIRDĖTAS BARGENAS. $3300 
vertės Restauranas už $900; priežastis — 
turiu kitą biznį, kur esu reikalingas.

4707 So. Halsted St. 
—O--

PARSIDUODA barbeųue standas sy
kiu su gazolino stotim. 5 pompos, 107 
St. at 96tE Avė. Tel. Worth 19-R-2.

--------- O---------

PRIVERSTAS f no jaus parduoti de|i- 
catessen krautuvę. Renda $25, garu šil
doma, pigiai.

5330 Wentworth Avė.
O

PARDAVIMUI grosernė, Midwest 
Store, geriausioj lietuvių apielinkėj. Ge
ras biznis. , Kreipkitės į vyriausį ofisą.

2434 S. Western Avė.
--------- O——

PARSIDUODA bučeme ir grosernė 
pigiai. Atsįšaukit į Naujienų skyrių. 
3210 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
1468.

Exchange—Mainai
MAINYSIU labai gera pianą ant tre

ko nuo“ 1% tono iki 2% tonų. F. 
Skrabutinas, 5348 S. Halsted St. Tel. 
Yards 2773. 5

Farms For Sale
; Ūkiai Pardaviinuį

120 AKRŲ farma su budinkais, 70 
akrų dirbamos, 50 akrų miško ir gany
klos, upelis, *3 arkliai, 6 karvės, 3 tely
čios, 11 kiaulių, 20 vištų, 3 žąsys. Lau
kai apsėti kornais. rugiais, avižomis ir 
dobilais. Kaina $3000, įmokėt $1400.

2 flatų mūrinis naujas namas, karštu 
vandeniu apšildomas, parsiduoda už mot- 
giČių $8300. Vertas $13.000.

CHAS ZEKAS
• 3647 Archer Avė.
Tel. Virginia 0757

Real Estate For Sale
Namai-žfemž Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir bižnius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai-, 
nymo A biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
mpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

NAMAS vasarai, kainavo^ $9.500, 
kaina $6,500. Šaukite Cicero 2145. 
Klauskite Kveton, 6040 W. 22 St. 
Cicero.

II „ , ■ -lW||

PARDAVIMUI dviejų flatų mūrinis, 
po 5 kambarius, karštu vandeniu šildo
mas, hioderniškas, 2 karų mūrinis ga
ražas. Randasi Brighton Parke. Kai
navo $14,000. Turi būti tuojaus par
duotas. Kairia $7,900.

Šešių kambarių moderniškas medinis 
bungalott, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, extra kampinis lotas. Arti 
gatvekarių linijos. Kainavo savininkui 
$8,500. Turi buri tuojaus parduotas. 
Kaina $4,900. Matykit savininką.

1751 W. 47 St............

IEŠKOME pirkti bungalovv arba 2 
flatų arba ir didesnį namą. Kaina turi 
būti pigi. x Aprašykite laišku pilnai. 
Adresuokite laišką Naujienos,

Box 1435,
• 1739 So. Halsted St.

(O gal norėtumėt mainyti ant gražios 
ūkės, >|rari< mes tarime?)




