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Patvirtina žinias apie social
demokratų areštus Kaune

(Albinu.' and Huellic l'holoj

Quincy, 111. Potvynio vaizdelis. Prieš kiek laiko vanduo ten apsėmė apie 20,000 akrų žemės

Užpraeitą savaitę, balandžio 
5 dienos leidiny, “Naujienose” 
buvo paskelbta Chicagos Tribū
ne korespondento Kaune kable- 
gramą apie masiniu^ socialde
mokratų areštus Lietuvoj.

Papildomų žinių apie tai pra
neša dabar ką tik atėję Berly
no laikraščiai. Vakarinė “Vor- 
\vaerts” balandžio 3 dienos lai
da paduoda šitokią telegramą 
iš Karaliaučiaus:

“Gautos čia iš Kauno žinios 
sako, kad vakar vakarą polici
ja suėmė beveik visus vadovau
jančius Lietuvos Socialdemokra
tų partijos narius, jų tarpe Ga
linį, IJiclinį ir Kairį.

“Pasak policijos, buvę susek-:

iracijos centro komiteto kamba
riuose, kur taip pat areštavo 
tūlą skaičių vadovaujančių 
Darbo Federacijos narių ir su
ėmė originalius pastarosios par
tijos konferencijos protokolus 
ir tarimus.“
“Plečkaitininkas“ buvęs suėmi

mų priežastis
Rytmetinėj balandžio 4 die

nos laidoje “Vorwaerts” pas
kelbė liesini iš Kauno gautą 
telegramą su balandžio 3 data- 
.Joje sakoma:

“Policijos vyriausybė sužino
jo, kad vakar į Kauną atvykęs 
vienas politinių emigrantų, 
“pleoka itin inkų,’’ pasiuntinys.
Su savim jis turėjęs laiškų kai- Leningradas krūp

čioja prieš slenkan
čią i ji bado šmėklą
Gyventojai ilgomis eilėmis iš

tisas dienas stovi ties krau
tuvėmis, kurių daugybė jau 
visai užsidarė

ta, kad “Socialdemokrato“ re-
dakcijos kambariuose laikomas 
slaptas susirinkimas. Todėl kri
minalinė policija tuojau apsiau
tė laikraščio trobesį ir visus 
buvusius redakcijos kamba
riuose, taipjau visus tuos, ku
rie į tą trobesį buvo atėję, su
ėmė. Buvo suimta viso dau
giau kaip 100 asmenų.

“Kyšy su tuo policijos žygiu, 
matyt, policija dar padarė kra
tą klerikalinės Darbo Fedc-

Stalinas išsiuntęs 
i.

Tomskj į Kislovod- 
ską “pasigydyti”

Sovietų diktatorius žadąs reika
lauti aštrios bausmės opozL 
cininkains, Tomskiui ir Bu- 
charinui

BEKLYNAS, bal. 15. — Kaip 
praneša iš Maskvos visados ge
rai painformuotas Berlyne lei
džiamo rusų laikraščio “Sočia- 
lističesky Viestnik” korespon
dentas, vidujinė kova tarp so
vietų valdžios vadų tęsiasi to
liau, tačiau iš paviršiaus ji da
bar neatrodo taip aitri, kaip 
kad buvo pirmiau.

Pranešimai apie tai, busią 
tarp Stalino ir B u c h a r i n o 
įvykęs susitaikymas, yra netei
singi. Vienas pranešimas skel
bė, busiąs Bucbrinas padaręs 
atgailą ir apie tai padaręs viešą 
pareiškimą. Tai netiesa. Bu- 
charinas nutarė tik susilaikyti 
nuo viešos opozicijos. Stali
nas, beje, pašalino jį iš visų 
svarbesnių vietų, kur jis dar 
butų galėjęs politiškai ką veik
ti.

Svarbiausia Stalino kova da
bar nukreipta prieš Tomskį, 
vyriausiąjį rusų pro f s o j u z ų 
[profesinių sąjungų] vadą, ku
ris kartu su Bucharinu stojo 
opozicijon prieš Staliną. Tom- 
skis dabar yra Kislovodske, 
Kaukaze. Oficialiai sakoma, 
kad Tom skis išvykęs į ten pa
sigydyti ir pailsėti. Tatai pri
mena Trockį, kuris kitakai t 
taip pat buvo išvykęs į Kauka-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

ventų.

Daugumoj debesiuota; vėsu; 
vidutiniai, daugiausiai žiemių 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 39° ir 43° F.

Šiandie saulė teka 5:09, lei
džiasi 6:31. Mėnuo leidžiasi 1:36 
ryto.

kuriems socialdemokratų žmo
nėms. Be to jis atgabenęs di
delį paiką emigrantų leidžiamo 
laikraščio “Pirmyn“ numerių. 
Policijos agentai užklupę pasiun 
tini pas vieną pažįstamą social
demokratą. Kyšy su tuo pada
ryta daugiau areštų. Tarp nu
imtų yra ir socialdemokratų 
vadai Kairys ir Bielinis, kurie, 
po ištardymo, turėjo būt tuo
jau paleisti.“

zą “sveikatos pasitaisyti.“ Sta
linas išsiuntė Tomskj į Kislo- 
vodską “ilsėtis,“ ir kai jis ten 
“ilsėsis,“ profsojuzų galva bus 
ir stropiai juose darbuosis Ka- 
ganovič, dešinioji Stalino ran
ka. Kaganovič pradeda vaidin
ti labai svarbų vaidmenį cent- 
ralihėj profsojuzų taryboj.

Ateinančio] kompartijos kon
ferencijoj Stalinas, sako, pa- 
siulysiąs, kad Bucharinas ir 
Tomskis, naujos opozicijos prieš 
diktatorių vadai, butų aštriai 
nubausti-

I
Tomskio niekur Mask

voje nebematyti
MASKVA, Ibal. 15. — Piane- 

Šimai, kad profsojuzų vadas, 
Tomskis, lapo už savo opozici
ją Stalinui Ištremtas, oficiali ii 
nepatvirtinami. Labai betgi 

[įdomu tai, kad Tomskis, kuris 
ligšiol buvo vienas svarbiausių 
sovietų valdžios narių, per vi
są pastarąjį mėnesį nieko ne
veikė, dagi nebebuvo matyt jo 
valdžios sferose.

Pastaruoju laiku Tomskio ne
bebuvo matyt nei spaudos kon
ferencijose, nei šiaip viešuose 

; susirinkimuose.
[Reikšminga yra dar tai, kad 

šią žinią Maskva praleido.]

■

Imigracijos kvotos už
pildytos daugeliui me

tų priekin
NEW YORKAS, bal. 15. — 

Ką tik grįžęs iš Europos sena
torius Daviid A. Reed sako, kad 
kai kurių Europos krantų imi
gracijos kvotos jau dabar esą 

i taip užpildytos iš anksto, kad 
, daugelis žmonių, norinčių at
vykti į Jungtines Valstybes, nie
kados Amerikos nepamatysiu, 
nors jie dar ir šimtą metų gy-

Aviatorius, šokęs iš ae
roplano, užsimušė

ST. LOUIS, Mo., bal. 15. — 
Netoli nuo čia užsimušė avia
torius Įeit. Shapley Grey, ban
dęs su parašiuto pagalba nušok
ti, žemėn is sugedusio aeropla
no. Parašiutas neišsiskėtė, ir 
aviatorius nukrito žemėn.

BERLYNAS, bal. 15. — ži
nomas “Rerliner Tagabla 11“ ko
respondentas Paul Schaefer ra
šo apie dabartinę padėtį Lenin
grade.

Pirmiausia, kas krinta į akį, 
'sako korespondentas, tai nuo
lat stovinčios lies Įvairiomis 
krautuvėmis ilgos žmonių eilės. 
Šimtai jų, vyrų ir fnoterų, sto
vi tekiose eilėse ištisas dienas 
iki vėlaus vakaro. Ir tai ma
tyt visur, kur tik pasisuksi,’ da
gi mažiausiose priemiesčių gat
velėse.

Vaikščioja visokį bauginami 
gandai. Pasakoja, kad greitai 
išsibaigsiančios visos būtiniau
sios gyvenamos reikmenos ir 
nebebusią galima gauti nei cuk
raus, nei druskos, nei žibalo, 

i nei jokių kitų daiktų. Dar di
desnio nerimo kelia ateinančios 
žinios iš įvairių kitų vietų. O 
tos žinios skelbia, kad visur pa
dėtis juo tolyn, juo vis darosi 
blogesnė, ir ūkininkai pradedą 
vis labiau nerimti.

Ant Leningrado kyla, aug
damas, bado šmėklos šešėlis. 
Gyventojai jaučia, kad badas 
vis artyn slenka. Badas jau 
stipriai jaučiamas daugely žie
mių Rusijos gubernijų. Lenin
grado gyventojai dėl to ima 
vis labiau nervintis. Daugelis 
biznio įstaigėlių užsidaro. Ba
varuose (rinkose) tūkstančiai 
krautuvių stovi tuščios.

Tuo tarpu eina išpardavinė
jimas garsių istorinių muziejų, 
kaip antai muziejaus Gatčine, 
Pavlovsko ir Stroganovo pale
čių muziejų, etc.

Iš paviršiaus Leningradas at
rodo ramus, tačiau tai toks ra
mumas, nuo kurio darosi šiur
pu.

Neramumai senatorių 
rinkimuose Rumanijoj

1 ■-■■r

BUCHARESTAS, Rumanija, 
bal. 15. — Papildomuose sena
torių rinkimuose šiandie Bu- 
charesto gatvėse įvyko kauty
nių tarp bratian iečių ir dabar
tinės valstiečių valdžios šalinin
kų. Daug asmenų buvo suža
loti, jų tarpe dvylika tur būt 
mirtinai.

žemės drebėjimas Peruvijoj

LIMA, Peruvija, bal. 15. — 
Haeitą naktį čia buvo jaustas 
s tirpus žemės drebėjimas.

Už vieną filmą siūle 
Chaplinui $1,000,009
PASADENA, Gal., bal. 15.

Garsus IIollywoodo krutamu jų 
paveikslų direktorius,' James 
Gruže, siūlo garsiajam komi
kui, Charley Chaplinui, vieną 
milioną dolerių, kad jis daly
vautų, kaip aktorius, jo, Gru
žės, projektuojamoje kalbamo- 
je-krutamoje filmoje.

Filmą butų pagaminta per 
šešias savaites. Kaip aktorius, 
šioje filmoj Chaplin turėtų at
sisakyti nuo savo garsių dide
lių šleivų kreivų batų, kietos 
skrybėlės ir lazdutės. Jis čia 
pasirodytų visai kitokioj rolėj. 
1 )erybos tebevedamos.\

Sovietai protestuoja 
Persijos valdžiai

Reikalauja likviduoti persų ka
riuomenės koncentravimą Af
ganistano sienoj

RYGA, bal. 15. — Maskvos 
“Izvestijų“ pranešimu, Litvi- 
novas, sovietų užsienio reikalų 
komisaro pavaduotojas, pasiun
tė Persų valdžiai aštrią notą, 
reikalaudamas, kad ji tuojau 
likviduotų koncentravimą savo 
.kariuomenės Afganistano sie
noj.

Pasak “Izvestijų,” Persai no
rį ipasinaudoti pilietiniu karu 
Afganistane ir pasigrobti jo 
žiemių vakarų kraštą. Sovietai 
betgi, sako Maskvos laikraštis, 
niekados neleisią Afganų kai
mynams pasinaudoti dabarti
niais neramumais krašte ir iš 
jų pasipelnyti.

Arkansas tornado vai
siai: 50 žmonių žuvo, 
$1,000,000 nuostolių

LITTLE ROCK, Alk., bal. 15. 
— Paskiausiais apskaičiavimais, 
per baisų tornadą, kuris pra
eitą trečiadienį siautė Arkan- 
saso valstijoj, viso 50 asmenų 
buvo užmušti, šimtai kitų su
žaloti ir daugiau kaip 1,000 li
ko be pastogės. Padaryti me
džiaginiai nuostoliai siekia tarp 
1 ir l’/o miliono dolerių.

Nukovė Amerikos misionierių

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 15. 
— Praneša, kad KveiČau pro
vincijoj kiniečiai užmušė vieną 
Amerikos misionierių.

300 butelių vyno papai
ROMA, bal. 15. — Vakar pa

pą Pijų aplanke 3,000 fašistų 
ir padovanojo jam 300 butelių 
geriausio vyno.

Paruošiamoji nusi
ginklavimo komisija 

pradėjo darbą
j Komisijos pirmininkas ragina 

delegatus skubintis su paruo
šiamuoju darbu

GENEVA, Šveicarija, bal. 15. 
— šiandie susirinko čia pa
ruošiamoji nusiginklavimo kon
ferencijos komisija- Aditaro- 
majame posėdy komisijos pir- 

i mininkas Laudon ragino dele- 
I galus greičiau dirbti pa r uosi a- 
fnąjį nusiginklavimo darbą. 
(Laudon pareiškė, kad jis gavęs 
'tūkstančius peticijų su graude
nimais stengtis dėl greitesnio 
nusiginklavimo, ir tos peticijos 
kalbančios ne tuksiančių, bet 
milionų žmonių, ypačiai darbo 
žmonių, balsais. Jis ragino de
legatus apsvarstyti sovietų Ru- 

; sijos pasiūlytą nusiginklavimo 
projektą, Vokietijos pasiūly
mus, karo medžiagų išteklių 
apribojimo klausimą, etc.

Pirmininkas iLoudon pasakė, 
kad esą reikalavimų, idant tarp
tautine nusiginklavimo konfe
rencija butų sušaukta dar šiais 
metais.

Gazo sprogimo du už
mušti, trečias mirti

nai sužalotas
VENTURA, Cal., bal. 15. — 

iMkhvay Oil kompanijos Hob- 
I son Įmonėj No. 4, netoli nuo 
čia, įvyko baisus gazo sprogi
mas, kurio du darbininkai, Ed- 
Masonhammer, 30, ir L. Jonės, 
35 metų amžiaus, buvo užmuš
ti, o trečias, Ed. Rogers, tur 
būt mirtinai sužalotas.

Prigėrė svaigiųjų gėri
mų gabentojas

WIN1)SOR, Ontario, Kanada, 
bal. 15. — Detroito upėj prigė
rė George Adams, 38 melų am
žiaus vyras, gabenęs svaigiųjų 
gorimų kontrabandą iš Kana
dos į Jungtines Valstybes. Ne
laime atsitiko vilnims užliejus 
jo valtį.

Potvyniai Rusijoj daro 
milžiniškos žalos

MASKVA, bal. 15. — Kilę di
deli Dono, Dniepro ir kitų Ru
sijos upių potvyniai padarė 
milžiniškos žalos tvanų palies
toms sritims. Praneša, kad 
žmonių taip pat yra žuvusių.

Javų tranzitas. — Paskutiniu 
laiku per Lietuvą eina gausus 
javų tranzitas iš Vokietijos į 
Latviją ir Estiją.

Lenkiją valdys pulki
ninkų kabinetas*

VARŠUVA, bal. 15. — Nau
jojo Lenkų kabineto sudėtis to
kia:

Premjeras, pulk. Ssvitalski, 
buvęs švietimo ministeris.

Karo minis-leris, Pilsudskį.
Užsienio, Zale.sk i.
Vidaus, gen. Skladkovslki.
Prek y I)os, K v i atko vsk i.
Vieš, dalbų, Moračcvski.
Justicijos, St. Car.
Darbo, pulk. Prystov.
Paštų, pulk. Bocrner.
Švietimo, Gervinsią.
Žemės, Niezaby tikovslki.
Dabartinis ministeris Veng

rijai, pulk. Ignacas Matuševski, 
.paskirtas veikiančiuoju finan
sų ministeriu.

Prasidėjo nepaprasta 
kongreso sesija

WASIIINiGTONAS, bal. 15. - 
Šiandie atsidarė nepaprasta 
kongreso sesija, pre z i d e n t o 
Hoover sušaukia žemės ūkio 
klausimams išspręsti ir tarifui 
peržiūrėti.

Japonija evakuos 
Šantungą geguži

Atmetė Kinų prašymą lukterti, 
k«l padėtis toj provincijoje 
labiau nurims

TOKIO, Japonija, bal. 15. —■ 
Nežiūrint Kinų užsienio minis
terijos prašymo, kad Japonija 
dar luktertų su ištraukimu sa
vo kariuomenės iš šantungo, 

• kol toj provincijoj dalykų pa- 
,dėtis labiau nurims, 'lokio vy
riausybė nutarė pradėti šantun- 
gą evakuoti gegužės mėnesio 3 
dieną, kaip kad anksčiau buvo 
nustatyta.

Kiniečiai apšaudė An
glų karo laivą

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 15. 
— Iš Ičango, Hupeh provinci
joj praneša, kad Janglsekian- 
go upėj buvo kiniečių apšau
dytas britų karo laivas. Trys 
britų jūreiviai buvo sužaloti.

Rado nutroškusias mo
tiną ir dvi dukteris
BOSTON, Mass., bal. 15. — 

Jų namuose čia rado negyvas 
Mrs. Anma Feldman ir dvi jos 
jaunas dukteris. Visos trys bu
vo n u trošku si os gazais.

LIETUVOS ŽINIOS
Suėmė policininką dėl 
mergaitės išdarkymo
TEISIAI. — Telšių nuovados 

teismo (ardytojo Įsakymu su
imtas geležinkelių vyresnysis 
policininkas Br. Ščiukas. Jis 
kaltinamas, kad savo būti* išža
gino jauną mergaitę, ščiukas 
esą atleistas iš tarnyl.os. Be 
to, suimti 'fclšių stoties budė
tojas M. Petronis ir darbinin
kų artelės vedėjas Alb. Grik; 
ščiunas, kaip prisidėję prie to 
“žygio.“

Baisi žmogžudystė Vė
žionių vienkiemy

KUPIŠKIS. Kovo 21 d., 
dienos metų, Vėžionių vienkie
my, Kupiškio valsčiuj pil. Adol
fo Moskevičiaus namuose nu
žudyta larnai'tė Paulina Jcmuš- 
kevičiii'lė 15 melų amžiaus.

Nežinomi žmogžudžiai pasi
naudoję proga, 'kad šeiminin
kai išvažiavo Kupiškiu i turgų, 
užpuolė likusią namie tarnai
tę ir kirvių smūgiais ją nužu
dė.

Konstantuojama, kad nužu
dytoji tarpduryje žmogžu
džiams pasipriešino ir tuojau 
gavo pirmą smūgį kirvio pin
čių kakton. Matoma dar bu
vo gyva, tai paskum apversta 
kniūpsčia ir sukapotas kirviu 
pakaušis, net sniagens išvirtę. 
Ten pat rasti du kruvini kir
viai. Troboje viskas sujausią, 
išversta, iš ko sprendžiama, 
kad žinogžū'džfaf norėjo api
plėšti.

Tų namų šeimininkė Darata 
Moskevičienė skundžiasi, .kad 
jai išvogta 15 dolerių pinigų.

Menininkai apleidžia 
Meno Mokyklą

KAUNAS. Kadangi Meno 
Mokyklos aukštojo skyriaus mo
kytojai Adomas Varnas, Justi
nas Vienožinskis ir Adomas 
Galdikas yra Įteikę Švietimo 
Ministeriui pareiškimą, kad su- 
sidė j ilsiomis sąlygomis Meno 
mokykloje jc’ks dalbas nebe
įmanomas kolei mokyklos va
dovybėje pasilieka K. Škleris 
— Švietimo Ministeris visus iš
vardytus mokytojus atleido iš 
tarnybos.

Tos pat mokyklos mokyto
jas Povilas Čiurlionis, solidari
zuodamas su išvardytų moky
tojų pareiškimu, įteikė plačiai 
motyvuota atsistatvdinimo raš
tą-

Zale.sk
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[KORESPŪNŪENCUtfsĮ
Indiana Harbor, Ind
Dzimdzi-Drimdzi pradeda savo 

maršrutą

šiandie Dzimdzi-Drimdzi, su
sidedąs iš komp. Vanagaičio, 
art. J. Olšausko ir poeto Akiro- 
Biržio, keliauninko apie pasaulį, 
prideda savo maršrutą, šį va
karą jie krės juokus parapijinėj

Indijos gyventojų 
kastos

(Pabaiga iš šeštadienio nr. 88)

Taip, pa v. valytojų kastos 
žmonės turi visą amžį tik iš
einamąsias vietas valyti, ne
šioti šlykščius drabužius, mai
tintis tam tikru maistu. Jie 
negali nei iš savo kastos išeiti, 
nei kito darbo dirbti, nei pado
resniais drabužiais vilkėti. Ei-

Tarp Chicagos
Lietuvių j

Dėdė Šernas - Juozas 
Adomaitis

Dėdės šerno atvykimas Ame
rikon reiškė progresuojančių 
lietuvių visuomenei tą patį, ką

svetainėj.
Dzimdzi-Drimdzi turi sudaręs 

naują programą, susidedančią iš 
juokingų dainų, pasikalbėjimų 
ir t.t. Harboriečiai, manau, ne
praleis progos pamatyti dzim- 
dzius ir linksmai praleisti vaka
rą.

Iš Indiana Harbor Dzidmzi- 
Drimdzi važiuoja į Detroitą, kur 
balandžio 17 d. jie turės vaidint.

—Žinąs.

So. Omaha, Nebr.
Keletas dienų atgal man pasi

taikė turėt ekskursiją, pusiau 
pėsčiam, pusiau važiuotam per 
visą Iawos valstiją. Kelionė bu
vo gera ir smagi. Pasiekiau 
netikėtai Omaha. Omahos mies
tas gana švarus. Kaip man at-

I nant papročiu, parijai, išvydę 
' braminą, turi taip surikti, kad 
Draminas išgurstu už 60 žings
nių ir tokiu budu išvengtų su
sitikimo su pariju. Suprantama, 
kad parijai jų žeminimą su
pranta ir yra pasirengę, kur tik 

: gali ir kaip tik gali, savo nie- 
| kintojams keršyti.

Kastų papročių laikosi net ap- 
1 sišvietę indusai, reikalaudami, 
pa v., kad žemesnės kastos žmo
nės duotų jiems kelią. Kastos 
yra tas neapeinamas stabdis, 
kuris sulaiko gyventojų pirmyn- 
eigą ir bet kokį jų visuomeni
nį judėjimą.

Vis dėlto šių laikų gyvenimo 
sąlygos, nors palengva, veda 
prie kastų nykimo. Susisieki
mas geležinkeliais priverčia su

rėdė, pinigų turint butų galima 
gyvent. Ir štai berioglinėda- 
mas po Omaha, dažinojau, kad 
balandžio 7 d. kokioj ten bažny
tinėj svetainėj- Lietuvos nepri
klausomybės apvaikščiojime sta
to veikalą “Mirga”. Nors aš 
žinojau, kad visos kitos Lietu
vių kolonijos senai ir užmiršo 
tą nepriklausomybę, kurią jau 
buvo apvaikščioję, bet Omaha 
da tik rengė.

Na, tiek to. Nutariau eiti 
pažiūrėti. Nuėjau į bažnytinę 
svetainę,—žiuriu, jau apie 20 
žmonių sėdi, o apie 4 kampe 
prie stalo kazyruoja. Nusita
riau eiti atsisėst. Atsisėdau ir 
dairausi, bet už vis man ge
riausia patiko sėdynės. Tai buvo 
suolai, kuriuos mes Lietuvoj 
vadindavom užslanais. Man be
sėdint, atėjo į galvą mintis, kad 
čia labai puiku. Jeigu žmonių j 
prisirinks daug, tai mes atsuk-1 
sim tuos suolus galais link stei- 
džiaus ir apsižerksim, juos,

sisiekti ir “susitrepninti” atski- 
I rų kastų žmones. Pageležin- 
keliais jau visa eilė žmonių pri
pažinta “švariais”, tai yra to
kiais, prisileisti kurių nedrau
džiama. Tai barzdaskučiai, puo
džiai, maisto pardavėjai, neši
kai ir t.t. Nemažą smūgį suda
rė kastoms ir dabartiniai pra
monės darbo budai. Kasyklose, 
fabrikose, visuomeniniuos dar
buos kastos nesupaisysi. Kai ku
riose mokslo įstaigbse, valgyk
lose, dirbtuvėse, kastinis pasi
skirstymas visiškai neleidžia
mas. Kam ta tvarka nepatin
ka, gali išeiti, bet kas eis, jei 
norima duonos kąsnis užsidirb
ti. Aplamai imant, kylant ci
vilizacijai, pradedama vis pla
čiau kovoti su neprotingais kas
tiniais papročiais ir tuo budu 
palengva mažinama iš jų atsi
randanti žmonių gyvenimui ža
la. Praeis dar kiek laiko, ir apie 
Indijos luomus, kurių dabar dar 
yra tūkstančiai, minės tik isto-

pakėlimas uždangos scenoje 
prasidėjo veikimas, arba pasiro
dė saulė aptemusiame musų tau
tiečių gyvenime.

Mes žinome, kan nei vienas 
žinksnis žmogaus gyvenimui pa
gerinti nedaryta be darbo — 
sumaningo, ištvermingo darbo. 
Tik dėka ištvermingam darbui 
naudojamės įvairiais kultūros 
išradimais. Ir dar niekas nėra 
padaręs ką nors įžymaus dirb
damas vien nustatytomis valan
domis. Jei norima atsiekti tiks
lą, tai reikia dirbti dieną ir 
naktį.

Dėde Šernas ir buvo tuo iš
tverminguoju darbininku, ne
šėju kultūros saulės. Dėdė ber
nas nežinojo darbo valandų, ne
turėjo savo asmeniniam socia
liam gyvenimui pagerinti sume
timų. Jisai dirbo be atodairos, 
be pasilsio didesnę savo amžiaus 
dalį literatūros ir kultūros dar
bą.

Delei to jo socialis gyvenimas 
visuomet buvo nepavydėtinas. 
Jokio materialio turto jisai ne
susikrovė, bet daug brangių 
turtų sukrovė jis lietuvių tau
tai : daug moksliškų knygų pa
rašė, daug straipsnių prirašė ir 
davė lietuviams daug suprati
mo apie kitataučių literatūrą.

Šiandien mes turime ne ma
žai kultūros ukdytojų — rašy
tojų, artistų ir visuomenės vei
kėjų. Ir juos gal ir bandom 
skaityti vertingesniais už musų 
pirmtakuną, dėdę , šerną. Bet 
privalome neužmiršti, kad jeigu 
nebūtumėm turėję dėdės Šer
no asmenyje proto darbininko, 
tai gal neturėtumėm galimybės 
ir šių dienų kulturnešius įver
tinti. Gal musų tautos išeivija 
šiandie dar atokiau nuo kitų 
kultūringųjų tautų išeivijos bu-

statęs, bet ir akmens pamink
las taipjau yra kultūros pada
ras. Ir jeigu mes norime jaus
tis esą kulturėjanti tauta, tai 
kultūrai ukdyti turime įdiegti 
vieną kulturinį daigą — pasta
tydami ant šerno kapo pamink
lą.

Tą daigą gali įdiegti liaudis 
prisidėdama su auka — nors 
maža, nuoširdžia auka.

Kiekvienas aukautas skatikas 
tai bus raidės, iš kurių savo 
laiku susidės. Amerikos lietuvių 
kultūros istorija.

Gerbiamoji visuomene! Nors 
ir maža bus auka jūsų dėdės 
Šerno paminklui, ji frrįš didele 
pačiam aukautojui, nes lengva 
širdimi kiekvienas aukavusis 
prisimins: aš irgi dalyvavau 
kultūros ukdyme.

P. S. Dėdės .šerno paminklo 
fondo komitetas yra paskelbęs 
aukų rinkimo vajų, kuris prasi
dėjo kovo 20 dieną, ir tęsis iki 
gegužės 20 dienos. Su vajauš 
pabaiga ir paminklo statymo 
darbas turi užsibaigti.

Todėl, gerbiamoji visuomene, 
atkreipkite dėmesį į tai, kad lai
kas trumpas, ir neatidėliodami 
prisidėkite su aukomis. Aukas 
prašome siųsti finansų raštinin
ko adresu, 6228 So. Sacramento 
avė., Chicago, III. Tel. Republic 
7180. —Vienas iš komiteto.

25c; viso $5.00. Aukos čekiu 
prisiųsta Joseph Lapinskio var
du, kuris išdalino jas taip, kaip 
aukotojos skyrė, šie, aplaikę 
aukas, taria širdingą ačiū už 
mielašlrdystę. Turime’viltį, kad 
laikraščių skaitytojai ir ateity
je neužmirš musų.

Šioje įstaigoje randasi daug 
vargdienių — ligonių, sužeistų, 
aklų ir paliegėlių. Jų likimas 
yra liūdnas.

Taipjau yra lokių, kurie par 
sveiko, ir butų malonu, kad 
jiems kas galėdamas pagelbė
tų surasti kokį lengvą darbą, 
idant jie užsidirbtų gy^nimui. 
Juk, rodosi, yra lengvų darbų 
prie elevatorių, sargų vietoms, 
garažuose, prie gasolino stočių, 
valgyklose arba ūkiuose.

Numatydami darbą arba no
rėdami suteikti pagalbos, duo
kite žinoti šiuo adresu: Joseph 
Lapinskas, Institution, Ward 
39, Oak Forest, III.

Roseland
Roselando komunistai, biznie

riams paskelbę boikotą, 
prastai jaučiasi

mi&arų sąraše, būtent advoka'- 
lo J. P. Waitches, daktaro Ma
karo, I. Ivano, Frayero, B. 
Petkaus, P. Belzio.

Bet štai komisarų gazieloje, 
No. 81-me, komunistai muša
si į krutinę ir bažijasi, kad ne 
vienas kalbėtojų iš “progresy
vių” įpiusčs jokiam biz-nieriui 
neskelbęs boikoto.

Kodėl dšlbar komunistai no
ri užsiginti to, ką jie sakė? 
Juk jie skelbė 'boikotą, o jų iš
tikimieji plojo jiems. Gi dabar 
jie, mušdamiesi į krutinę, baži
jasi, kad taip nesakę.

Tenka pasakyti dėl šio ba- 
žijimosi, kad tką komunistai va
kar išispiove, tai šiandien jau 
to nesulaižys. Ir jų taikomas 
boikotas tiems profesionalams 
ir biznieriams komunistus pa
čius išgąsdino. Jie pamatė, 
kad jiems niekas nepritars, nes 
paskelbė jie boikotą tiems pro
fesionalams ir biznieriams, ku
rie turi gerą vardą Koselando 
gyventojų tarpe.

Ir ne tik komunistai paskel
bė boikotą, bet jau mėgina 
praktikuoti jį — tai prieš P. 
Belžį. Ir kam dar gintis — 
juk pas komunistus nėra sar
matos. Vietinis.

503 Baranas C
504 Belitskos George
506 Bran Tumas
507 Bratonas Juazas
517 Gendvilas Aleksandra
521 Hogis Paul
526 Gedmanskis Gionematj
541 Pačius Natalia
549 Rastinis Anupros
551 Rukstelenei Marijona
555 Shoponaitis P
556 Styrna Jozef
560 Trejgis Kliemons
561 Vertelka Antan
567 Zelinska Jonas

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
I’AVAKGLSIAM RASTINES 

DARBININKUI

Oak Forest
Čia yra prieglauda ligoniams 

ir paliegėliams, kurioje randasi 
ir kelios dešimtys lietuvių. Pa
sidarbavimu ponios Teklės Si
pavičienės, mes aplaikėme au
ką. Aukavo šios ypatos: pp. O. 
Bruzgulienc — $1.25, M. Šla
jienė, O. Naujokienė, F. Pranc- 
kauskionė — po 1 dolerį, T. Si
pavičienė — 50c, Radvila —

Kovo 20 dieną, vakare, Stru- 
milo svetainėje komunistai bu
vo sušaukę viešą susirinkimą, 
kuriam kalbėjo 'Maskvos “dva
siški vadai”.

Komisarai paaiškino savo se
kėjams, kad jie, komunistai, iki 
šiol tik laikėsi teorijos boiko
tuoti tuos biznierius, kurie ne
remia komunistų. Ale nuo da
bar lai ta teorija būva vykdo
ma praktikom Tokiu komisa
rų įsakymu komunistų pieškos 
liko laibai patenkintos.

Vienas komisaras perskaitė ir į 
pavardes tų biznierių ir profe-| 
sionalų, kurie yra pažymėti ko-j

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 Abromaitis B

“Kai mano vyriausis kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutį Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur -pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

šiušia? per ~ 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

užteks vietos visiems. Bet ap- j 
sirikom, nes žmonių prisirinko; 
tiek, kad daug ir tuščių suolų 
pasirėplinę laukė, kad kas juosi 
užsėstų, štai belaukiant išlen
da žmogus juodais rūbais su 
baitu rinkių ant kaklo, pasigir
do ššššš... Tai buvo vietinis kle
bonas. Pradėjo angliškai spy- 
čių drožti apie veikalą. Klausiu 
vieno žmogaus, kodėl jis kalba 
angliškai. Well, sako, čia yra 
dvi moterys, kurios lietuviškai 
nesupranta. Po tam pradėjo ir 
lietuviškai. Tik jau daug trum-| 
piau. Jis, matyt, norėjo pasa
kytai apie Keistutį, Vytautą, 
Algirdą ir Jagelo, 14-to šimtme-

rija. (“L. U.”).

Pranyko silpnumas nugaroj 
ir [litavimas inkstų

Ponus J. W. Brasclton. Alberta. La., 
sako: “AS turėjau vidurių užkicticjimų, 
silpnumų nugaroje, dūzgimų galvojo ir tu
rėdavau atsikelti keletu sykių naktyj iŠ 
priežasties silpnų inkstų. Po vartojimo 
Nuga-Tono visi tie nemalonumai pranyko. 
Dabar aš miegu puikiai naktimis ir atsi
keliu iš ryto su geru skoniu burnoje.” 
Kiekvienas skaitytojas kuris yra sergąs 
turėtų pasinaudoti poro Braselton’o paty
rimais.

Nuga-Tono yra pagelbėjuslos virš inilio- 
no sergančių ir kenčiančių žmonių, kurio 
turėto prastą apetitų. menką virškinimą, 
silpnus nervus, neveiklius svarbius orga
nus, inkstų arba pūslės silpnumus, galvos 
skaudėjimą. svaigulį. trasus viduriuose, 
raugėjimu*. prastą miegą ir silpną svei
katą. Jei jus nesijaučiate gerai, bandy
kit Nuga-Tone ir jus nusistebčsit kokios 
puikios gyduolės jos yra. Jus galite gau-

•-ti Nuga-Tono kur gyduolės yra pardavinė-1 
jamos. Jei jūsų vertelga neturi jų savo 
sandčlyj. reikalaukit, kad jis užsakytų jums 
iš olsclio vaistinės. •

tų.
Dėdės Šerno literatinė darbuo

tė Amerikoj daug1 pastūmėjo 
lietuvius pirmyn, ir todėl ji tū
ri būti tinkamai įvertinta. Ji 
buvo pirmutinis lapas Amerikos 
lietuvių kultūros istorijoj.

[vertindami dėdės šerno pa
liktą musų tautai literatinį tur
tą, mes neprivalome pasilikti 
jam skolingi. Mes turime nors 
paminklą ant jo kapd pastatyti.

Visuomenė jau žino, kad yra 
susitveręs komitetas, kuris rū
pinasi to paminklo pastatymu. 
Nors Šernas pats amžiną pa
minklą. yra savo darbais pasi-

čio Lietuvos kunigaikščius, bet i 
pasirodė iš jo kalbos, kad jis! 
apie juos labai mažai skaitęs.!

Well, žinoma, jie nebuvo šven-l 
tieji, todėl kunigams nėra rei- 
klo nė žinot apie juos, čia pa
baigė prakalbą ir pranešė, kad! 
choras eitų padainuoti “Lietuvai 
tėvynė musų”. Bet vos trys 
choristai buvo atėję, tai choras, 
nė nepasirodė ant pagrindų.

Tuomet prakėlė baltą palą iri 
pradėjo lošti. Ak tu, Dievuliau 
mano brangus! Tai biskį loši-! 
mėlis. Vytauto tarnaitė— tai 
dar pakenčiama, o jau pats 
kunigaikštis Vytautas ir jo mo
teris—tai tikri lepšės. Vytautie-I 
nė atrodė iš veido lyg moteris, 
bet iš liements tai tikras kazo-i 
kas. •

Šiaip taip užniurkė tą veika-' 
liuką. Vis tiek aš nežinau, kas 
ten turėjo būt.. Tik žinau, kad, 
turėjo būt drama arba tragedi
ja, o man atrodė tikra komedi
ja. Tai tiek apie veikalą,

Omaha, nors miestas, didelis, 
bet darbų, matyti, kitokių ma
žai yra, išskiriant skerdyklas. 0 
šiuo laiku ir tos pačios, kaip 
girdėt, prastai dirba. Tokiu bu
du žmonėms prisieina ir duoną' 
kąsti mažesniais kąsniais.

—Pustapėdis.

Specialė Ekskursija

LIETUVA
SURPJNGTA ir asmeniniai vadovaujama 

kelionių eksperto, kad užtikrinti jums 
didžiausi patogumų ir smagiausią kelionę. 

Žemos kainos!
Išplaukia dideliu Red Star linijos lai

vu, ant kurio jus rasite visus patogumus 
moderniškiausios kelionės vandeniu.

Del pilnu žinių apie šia ekskursiją kreipkitės prie

Agento V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.. Chicago, III.

P-as Stulpinas palydės jus rr aprūpins dėl jus 
visus keliones reikalus.

RED STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III.

•.v

‘.V.W
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Aš Salin Pastūmiu Saldumynus
ir rūkau Lucky Strikes1

Lcague 1928 m.

Imkite

vietoj 
saldumyno.

"Mickey” 
Cochrane 
Žvaigždinis 

Catcher 
Philadelphia

Athletics. .

"Mickey” Cochrane 
libalsuotas Verčiausias Lošėjas 

American

<■

lucky

“Pavasarinis mankštinimasis man 
bus lengvas--man nereikės nusi
kratyti jokio extra svorio. Vietoj 
nutukti ir sugležnėti aš būsiu pil
nas smarkumo, todėl kad aš šalin 
pastumtu saldumynus ir rūkau 
Lucky Strikes. Stebėtinas Luckies 
apkepinimo kvapsny* suteikia 
pilną smagumą ir dirgsnių atsili- 
uosavimą. Aš drūčiai stoju už 
Luckies—jie pataiko į .400 tikslą 
cigaretų lygoje."

GORDON S. COCHRANE

TAI yra šiandieninė išmintinga 
priemonė—imk Lucky vietoj rie- 
binančio saldumyno. Tūkstančiai tatai 

daro — vyrai tuo būdu palaiko savo 
sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko 
savo figūras dailiai laibas. Lucky 
Strike, puikiausi tabakai, mitriai su
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris sma
giai pavaduoja tą pageidavimą rie- 
binančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky 
Strike nuo nešvarumų; 20.679 dak
tarai tatai pripažįsta, sakydami, kad 
Luckies mąžiau teerzina rūkytoją, 
negu Įeiti cigaretei. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”

■ i i ■—*

kad milžiniškas padi
dėjimas rūkimo Cigaretų paeina iš 
pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, 
kad 1928 metais Lucky Strike Ciga
retų naudojimas pakilo augščiau, 
negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudė
jus. Tas, neabejutiškais žodžiais pat
virtina visuomenės pasitikėjimą 
Lucky Strike viršenybe*

LUCKY 
STRIKE

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Kas subalos vakara per radio griežia Lucky Strike 
Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadnay 
padarė Broadrvay.” Ta muzika po visa sali, nuo vieno 
vandenyno iki kilo, paskleidžiama National ifrvad- 

casting Coinpany tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

IT’S TOASTED



Černovo paskaita

23
25
26
29

Susi-
Abi skanr-

Pre-

1
2
5
8

12
14
16
18

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.

Antradienis, balan. 16, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sekmadienį Douglas Park 
Auditorijoj V. M. černov, ru
sų social-revoliucionierių parti
jos vadas, laikė paskaitą tema: 
“Fašizmas ir bolševizmas.” Pa
skaita tęsėsi porą valandų ir 
buvo teki turtinga, kad tinka
mai ją atpasakoti reikėtų daug 
daugiau vietos, negu laikraštis 
gali duoti. Todėl priseina ten
kintis vos kai kurias prelegen
to m.utis pažymėjus.

černov nurodė, kad plačio
sios publikos nuomonė apie fa
šizmą esanti klaidinga. Girdi, 
šiandien visos šaly’s, kuriose 
viešpatauja autokratija, suvar
žymas, skaitomos yra fašistinė
mis. Bet šalių su autokrati
ne tvarka buvo ir seniau. Vie
nok jų neskaityta fašistinėmis-

Fašizmas, kaip ir bolševiz
mas, yra po-kariniai reiškiniai. 
Jų orentuotė, jų obalsiai, jų 
formos skiriasi nuo buvusių ir 
esančių autokratinių valstybių.

Visi mes žinome, kad bolše
vikai dieną ir naktį linksniuoja 
žodį “darbininkas”, kalba “dar
bininkų” vardu, giriasi dirban
tys darbininkų labui. Reikia 
pasakyti, kad ir fašistai savo 
darbuotę remia valstybės ir 
dabrininkų gerovės ideologija. 
Kaip pavyzdį, Černov perskaitė 
susirinkusiai publikai porą iš
traukų iš žurnalo. Skaitytos 
ištraukos skambėjo taip, kad, 
sakytum, iBiniba arba Prusėi- 
ka butų pilnai pasirašęs jas. 
Černov užklausė, kurią tų iš
traukų rašė bolševikas, 
rinkusieji abejoja, 
ba labai revoliucioniškai. 
legenlas pagalios pareiškia, 
kad abi ištraukos buvo imtos 
iš fašistų raštų.

Matote, pats Alussolini, fašis
tų tėvas, buvo kadaise socialis
tas, ir dar kairusis socialistas-

Dzimdzi-Drimdzi 
Maršrutą s

1929 m. Balandžio
17 d. Detroit, Mich.
19 — Cleveland, O.
21 — Rochester, N. Y.
26 — Afnsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

1929 m. Gegužės
1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — New Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norwood, Mass.
12 — Boston, Mass.
15 — Montelto, Mass.
19 — Lovvell, Mass.

(po piet)
19 — Lavvrence, Mass. 

(vakare)
— Worcester, Mass.
— VVorcester, Mass.
— Athol, Mass.
— Westfield, Mass.
1929 m. Birželio

— Hartford, Conn.
— Newark, N. J.
— Ansonia, Conn.
—Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa,
— Mahanoy City, Pa.

Specialiai trumpam 
laikui

1311 Milvvaukee Avė

I hiugell is f'a&isilij vinį* ii- Aian- 
dien, užsimiršę, ima kartoti se
niau priprastus obalsius. Fa
šizmas, tarpe kita ko, stengiasi 
remtis ir darbininkais. Taigi 
jo vadai naudoja demagogiją 
— oi, kad jums patinka, lai 
mes galime ir “darbininkiškai” 
parašyti ir pakalbėti. Taipjau 
daro ir bolševikai.

Jeigu pažvelgsime j fašistinės 
Italijos ir 'bolševikiškos Rusi
jos valdžių statybą, tai vėl pa
stebėsime artimo giminingumo.

Šiai jums fašistinis parlamen
tas. Kandidatus Į jį stalo, 

imant, trijų sluoksnių 
kaip ir 'kokios korpo- 
sa rodytojai, darbiu i n- 

fašistų partija. Kandi- 
skrlo valdžios pripažin-

bendrai 
t žmonės, 

racijos: 
kai ir I 
dalus 
tos grupės — tegul jos suda
rytų lik dešimtą dali šalies gy
ventojų. Jei nepriklausai pri
pažintoms grupėms, tai teisių 
neturi, o pareigas privalai pil
dyti. Kai jau kandidatai pa
statyti, tai leidžiama ikorpora- 
cijoms nubalsuoti, ar kandida
tai geistini. Taigi dar kartą ne
geistinus asmenis galima išsi
joti. Be to, iš kęlių grupių, ku
rios yra pripažintos ir kurios 
stalo savo kandidatus, didžio
ji partija turi teisės gauti par
lamente du trečdaliu visų vietų; 
o visi kitos — tik vieną trečda
li. Suprantama, kad valdan
čioji partija bus ir didžioji, ir 
todėl ji turės daugumą savo at
stovų parlamente, nors už ją 
tobalsuotų tik kokia ketvirta
dalis balsuotojų.

O ve sovietinė Rusiją. Jos 
valdžia sudaro taipjau vadina
mas “trikampis”: jon įeina ko
munistų partijos atstovai, vadi
namieji direktoriai (arba spe
cialistai) ir darbininkų unijų 
atstovai. Rinkimuose į Sovie
tų suvažiavimus, aukščiausią 
šalies Įstaigą sovietų Rusijoj, 
praktikuojama laipsninė siste
ma. Pirmiausia renkami so
džių delegatai, tie delegatai 
renka valsčių delegatus, šie ren
ka pavietų delegatus, ir tt. Kol 
atstovai patenka i Sovietų suva
žiavimą, reikia atlikti šešeri rin
kimai. Taigi šiandien Rusijoj 
yra šešių laipsnių rinkimų sis
tema. O per šešius sietus per- 
leidus kandidatus, lengva išsi
joti negeistinus. Todėl neste
bėtina, kad komunistai gaunan
tys .tik 13 /iiKkšlimčių balsų 
pirmo laipsnio rinkimuose, ku
riuose turi teisės balsuoti visi' 
šalies gyventojai (išskyrus va
dinamus “lišencus”), praveda į 
sovietų suvažiavimą 81 nuošim
čius savųjų kandidatų šeštojo 
laipsnio rinkimuose. Ir Rusi
joj, kaip Italijoj, partija, kuri 
tvarko rinkimus, praveda dau
gumą savo 
joj fašistų, 
uistų.

Toliaus,
Italijoj, veikia po dvi valdžias. 
Vieną jų galima pavadinti vi
dujine, o kitą — išorine. Išori
nės valdžios bus valstybės įs
taigose 
taigose

kandidatų — Itali- 
o Rusijoj komu-

taip Rusijoj, kaip

dirba. Vidujinę valdžią 
dilba. Viduinę valdžią 
sudaro komunistų, o 

fašistų partija. Ir vie-Italijoj 
noj ir kitoj šalyje partijos su
daro “smegenis”, “širdį”, “įsa
kymų centrus” o valstybės pa
silieka lyg tarnaitės partijoms. 
Ką partijų vadai pasakys, • tą 
valstybės tarnautojai privalo 
pildyti.

Kodėl reikalingos yra tokios 
dvilypės valdžios? Kuo jų rei
kalas pamatuojama?

Kaip fašistai, kaip bolševikai 
(komunistai) įrodinėja, buk 
demokratija esanti subankru
tavusi, buk žmonių halsas, rin
kimai j parlamentus nereiškian
tys žmonių valios ir tik kliu
dantys sklandžiam valstybės 
darbui. Valstybės reikalais, šar 
lies gerove labiausia rūpinasi 
tie, kurie priklauso partijai. 
Tie žmonės esantys “demokra
tijos druska”. O tų žmonių, 
tai yra partijos narių, tarpe 
randasi gabesnių vyrų — vadų. 
Jie tai ir turi valdyti šąli ir 
prižiūrėti tvanką. Na, ir susi
daro komitetai ant komitetų, o 
pačioje viršūnėje atsiranda 
“valdovai”, kaip visagalis dan-

ir girdime 
.minimi n 
Stalinas

NAUJIENOS, Chicago. ffl.
----- ---------------  —,'i

National Bank and Trust. Com- 
pany of Chicago. Tie patys Aė- 
rinlnkai, direktoriai ir viršinin
kai, ta pati garbinga tradicija, 
dairia pasižymėjo Bankas pra
eityje, vadovaus jam dar skais
tesnėms pasėkoms ir ateityje 
po Naiconaliu Čarteriu.

teismuose

įsitikinę, kad jų tvar- 
budas yra geriausias, 
reiškią visa, kas yra 
valstybėse tvirto, ener- 

Giminingumo pa

Town of Lake

Joseph V. Mockus prieš Trene 
Mockus, Jr., bylos No. 179166, 

Circuit crt., divorsas.
James Lucas prieš M. Lucaš, 

bylos No. B. 179262, Circuit 
crt., divorsas. i

prieš

A. Yakubauskas prieš Jobu ir 
Mary M i sulis, bylos No. 496,- 
058, Superior crt., byla dėl no
tos sumoj $1,491.

l<<»rlt-l .me-s skiiitonie 
kad Rusijoj visur 

išiamdfeh “^lallinas, 
ir Stalinas”, o Italijoj 

“Mussolini, Musolinį ir Mus-
solini”. l-r fašistai ir 'komunis
tai žiuri i šitokią tvanką, kaip 
i “aukštesniąja” demokratiją.

Tenka pripažinti, jog Itali
joj fašistai, o iRusijoj komunis
tai yra 

Į kymosi 
kad jie 
šiandien
gingo, gero.
si reiškia dar iir tame, kad Mus
solini svajoja apie Europos fa
šistinių šalių internacionalą su 
centru Romoje, o komunistai 
— apie sovietinių respublikų 
inler naiconalą su ąenlru Krem

blyje (Maskvoje).
Aršiausias atakas kreipia 

taip komunistai, kaip fašistai 
prieš demokratiją. Jie nurodo 
parlamentų silpnumą, kivirčus 
juose, Įrodinėja, kad pavieniai 
piliečiai nieko nereiškia ir ne
nusivokia valstybės reikaluose. 
Bet, sako Černov, demokrati
jos esmė yra visai ne tame, ką 
kritikuoja fašistai ir komunis
tai. Demokratijos svarba yra 
tame, kad ji niekam neduoda
ma jokios pirmenybės; kad ji 
pripažįsta nuomonių lygybę; 
kad šitokios apystovos tos ‘ ar 
kilos nuomonės įsigali, įveikia 
kitas argumentų tvirtumu; kad 
lik tuomet tie ar kiti sumany
mai bus vykinami gyveniman, 
kuomet juos pripažins didžiu
ma, kai jie išeis pergalėtojai 
iš kovos, kuri buvo vedama vie
nodose visiems apyslovose. De
mokratija yra visų pirma lais
vė. Komunistai ir fašistai sa
vo sumanymus pareiškia lyg 
kokią neliečiamą, teisybę, dėl 
kurios niekas neprivalo ai 
ti; ji verčiama priimti. O 
mokratijoj tie sumanymai 
vykinami 
met, 
j uos 
s-ais 
gos e.

Pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
atostogų p. Edvard Kareiva. Ji
sai buvo išvykęs į Texas vals
tiją, netoli Meksikos užlajos. 
Atostogose išbuvo daugiau, 
kaip mėnesi laiko. Kelionę at
gal j Chicagą turėjo ylin sun
kią- Mat, pasitaikė važiuoti 
tuo laiku, kada pietinėse valsti
jose siautė audros. Kai kurio
se vietose lietus buvo taip 
smarkus, kad išplovė geležin
kelio liniją, ir traukiniui teko 
stapčioti. Report.

Smulkios Žinios

Cassie Yodis prieš Alexander 
Yodis, bylos No. 495600, Su
perior crt., divorsas.

Belen Milewski prieš Stanley 
Milevvski, bylos No. 495651, Su
perior crt., divorsas.

Kazimera Gudlewzes
Kazemir Gudlewzes. bylos No. 
495683, Superior crt., divorsas.

Stella Sabutis prieš Frank 
Sabutis, bylos No. 495738, Su
perior crt., divorsas.

Anton Ulsky prieš John and 
Marta Kakta, bylos No. R. 178,- 
981, Circuit crt., byla dėl notos 
sumoj $4133.

Anna Burda prieš Charles 
Burda, bylos No. B. 179000, Cir
cuit crt., reikalauja atskiro už
laikymo.

William F. Thumm prieš Zig
mas S. ir Ilelen Mickevice, Chi
cago T. & T. Co., bylos No. B. 
179137, Circuit crt., byla užda
ryti trust dydą sumoj $35,000.

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

ArManaiPirkti

de
lbus 
tuo- 

nž
gyveni man tik 

kuomet argumentai 
paims viršų lygiose su vi
ki tais argumentais sąly-

Repoit.
(Pabaiga bus)

Žengia su progreso 
gadyne

Chicaiga buvo laiminga skai
čium ir pobūdžiu gabiai veda
mų bankų. Ir tikrai tie ban
kai vaidino nemenkų vaidmenį 
platinime ir vystyme jos dide
lio, miestui priklausančio že
mės ploto.

Laike paslkutinių jų dvidešimt 
penkių metų vienas šių bankų, 
-kuris aiškiai rodėsi Pietinėje 
miesto dalyje, buvo The Rep
les Stock Yards State Bank, 
prie 47-tos gatvės ir Ashland

Piet- 
daug 
1964 
tapo

Avė. Skaičius gyventojų 
vakarių dalyje paaugo 
kartų nuo to laiko, kai 
metais The Peoples Bank
uždėtas, ir pramonės vystyma
sis čia buvo milžiniškas.

Natūralu, kad šis milžinil- 
kas gyventojų-skaičiaus padidė
jimas ir pramones vystymasis 
davė .galimybės daugeliui kitų 
bankų užsidėti. Vienok The 
Peoples State Bank nesiliovė 
augęs ir tarnavęs vis didesniam 
savo rėmėjų skaičiui.

Gal būt yra nežinomas pla
čiai publikai tas taktas, kad 
tik šeši kiti bankai iš daug-maž 
250 bankų visoje Chicagoje 
(prisukaitant ir vidurmiestį) y- 
ra tokie, kurie turi didesnę su
mą tauipimo depozitų, negu 

“Peoples”, ir kad šis bankas 
per metų metus buvo ir yra na
rys Chicago Clearing House aso
ciacijos.

Dabar mes patyrėme, direk
torių ir šėrininkų tarimo pasė
koj, kitą reikšmingą įvykį su 
šiuo senu ir aukštai vertinamu 
banku, būtent jo pasikeitimą 
iš Valstijos Banlko, operavusio 
su lyg valstijos čarteriu, į Na- 
cionalį Banką, operuojantį su- 
lyg Suvienytų Valstijų valdžios 
išduotu čarteriu, ir priklausan
ti Federalei Reservų Sistemai.

Šis tarimas tapo įvykintas 
gyvenimai), ir pirmadienį, ha»- 
landžio 15 dieną, šių metų ji
sai atsidarė bizniui kaip Peoples

šuva Įkando Robertą Trejo- 
ni, 12 metų bernaitį, gyv. 917 
West 34th Street. Duota žino
ti sveikatos departamentui.

Rasta negyvas George Bar
bink, 40 melų amžiaus, gyve
nęs adresu 3343 So. Morgan 
street. Rastas jis begulįs lo
voj. Manoma, kad užtroškęs 
gasu.

Sunkiai susirgo Ignas Miro
nas, 47 metų, gyvinąs 839 W- 
33rd place. Išgabentas ligo
ninėn. Report.

Mirė

Juozas Tamkirnas, 52 metų, 
mirė 12 dieną balandžio ligoni
nėje po sunkios ligos. Ameri
koj jisai išgyveno apie 30 metų. 
Paliko du, broilu — Antaną ir 
Petrą. Laidotuvės bus 16 die
nų balandžio, 2 valandų 
pietų iš pp. Eudeikių koplyčios, 
4605 So. Hermitage avenue, į 
Lietuvių Tautiškas kapines. Lai
dotuvėmis rūpinasi įbroliai.

Barbora
Springlield

Dasis, 4516 South 
avenue, mirė balan

džio 14 dieną ligoninėje. Pali
ko vyrą ir tris dukteris. Laido
tuvės bus ketvirtadienį, 18 d. 
balandžio, 8 valandą ryte į Ne
kalto Prasid. Panelės šven
čiausios bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero 'kapines. Laidotuvė
se patarnauja pp. Eudeikių lai
dotuvių ištaiga, 4605 So. Her
mi lage Avė. ■ Reprt.

Prašo atsišaukti
Juozas Creshus surikiai ser- 

Jcigu kas žinote, kur gy- 
jo brolis, Jokūbas Gre
tai meldžiamas yra pra- 
broliui Jokuibui. Prašo- 

Travelers Aid,

ga.
vena
shus,
nešti
ma šaukti
Harrison 6565, ir kreiptis į p-

Specialiai pavasariui

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumų - at- 

sikratykit jų!

RADIO
Mes patariam geriausiai pirkti 

Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom

*Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk 
apie jų 

lengvais

mušų Radios 
kainas. Mes 
išmokėjimais,

Rugštus skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių.minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag- 
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
šį.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

yra garantuo- 
didelj staką 

Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736

Kauno Malt’as

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ų ir i kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 7258

KAUNO
BOHEMIAN style 

IOO% Pure
MALT 
KTRACT
'lithuaniam 
beverage co

• *
MALEVOKIT SAVO] 

NAMUS

ui

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
sių pavasarinių materiolų. Siutų 
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Park 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St.

Brangus tautiečiai ir mano 
draugai. Kurie rėmet mane iki 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausių rųšių ma- 
levų — spipdančių ir nespindan- 
čių — White lead ir visokios aly
vos, visokj enamel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardware visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti i mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visa mėnesi.

A. PAVILIONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prospect 8816

SpeciaUstas gydyme chroniškų Ir naujų li
tų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą ilgą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jutų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
calutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rv!0 iki 1 do pietų.

1 i Wi' ii

K.

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, koki silp
numą. puslčs. privatines 
ar Slapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross ifisigydyli. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
ir specialia gydymasIn-Mo-Ray ir specialia gydymas su

gražino tvirtumu ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų. _ \
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
žemos

Dr. Ross gydymas bu- 

padarfi tūkstančiams kitų, tai pada- 
del jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite Šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St., kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 60fl, moterims — 608 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto Iki 6 
vai. po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, PanedSllais, Seredo- 
inis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.
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BILE IŠDIRBYSTES
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERĖS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514>16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine. 

V39 South Halsted Street 
Chicago, III.
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Tečiaus didelių vaisių iš šios konferencijos laukti 
netenka. Tarptautinis nusiginklavimas pareina daugiau
sia nuo susitarimo tarpe stambiausiųjų pasaulio valsty
bių: Anglijos, Amerikos ir Francijos. Bet dabartinės ši
tų šalių valdžios yra atžagareiviškos. Kol jos nepasikeis, 
ypač kol nepasikeis Anglijos valdžia ir Francijos val
džia, tol pasaulio taikos reikalas vargiai bus pajudin
tas iš vietos.

liaus krypti į Brandlerio pusę, 
tai juodu bus išmesti iš parti
jos.

rimu tarpe atskirų valstybių. 
Reikalaut tokio susitarimo tai 
— pirmas žinksnis link nusi
ginklavimo. O kol susitarimas 
nepadarytas, tai praktiškas da
lykas butų kovot už laipsnišką 
ginklavimosi mažinimą.

Anglijos nepriklausomieji so
cialistai dažnai padaro “smar
kių” nutarimų, norėdami pasi
rodyti, kad jie esą “pažangesni” 
už Darbo Partiją.

džiuj, Prancūzijoj gimimų ir 
mirimų skaičius yra beveik vie
nodas. Netolimoj ateityj taip 
pat atsitiks ir su kitomis Eu
ropos valstybėmis.

—Šveicarijoje yra 3,000 sūrio 
gamyklų.

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SL 
Tel. Rooeevelt 8500

Vii . ........... ■ i. — .i į ii - ■ . 1/

ŽINIOS APIE MASINIUS 
AREŠTUS KAUNE

ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ 
MOKYKLOSE

BLOGAS PATARNAVIMAS BAŽNYČIAI
*

Per penkerius metus be pertraukos prelatas Igna
cas Seipelis buvo Austrijos kancleris (ministeris pirmi
ninkas). Jo valdžia pasižymėjo žiaurumu ir atkaklia 
kova prieš socialdemokratus. Bet Seipeliui nepavyko 
socialdemokratus susilpninti, ir dabar jisai turi trauk
tis, pralaimėjęs kovą.

Stengdamasis suklerikalinti Austriją, kunigas mi
nisteris neatnešė naudos net ir savo bažnyčiai. Per pen
ketą jo ministeriavimo metų 200,000 žmonių Austrijoje 
pasitraukė iš katalikų bažnyčios ir pasitraukimai da ir 
dabar nesiliauja. Spėjama, kad šis faktas daugiausia ir 
privertė prelatą Seipelį rezignuoti.

Kunigų kišimąsi j politiką bendrai neišeina sveikaton 
nei religijai, nei bažnyčiai. Ir tai dėl tos priežasties, kad, 
statydami pirmon vieton savo luomo reikalus, kunigai 
politikoje paprastai pasirodo atžagareiviškesni ir žiau
resni už daugumą kitų partijų atstovų. Tai buvo ma
tyt ir Lietuvoje krikščionių demokratų viešpatavimo 
laikais. . <

Geriausias dalykas kunigams laikytis nuo politikos 
visai iš tolo.

RUMANIJOJE DAR VIS NĖRA AMNESTIJOS

Nors Rumanijos ūkininkų partija jau seniai paėmė 
į savo rankas valdžią, bet dar ji vis neduoda amnestijos 
politiniems kaliniams. Bratianu diktatūros laikais daug 
nekaltų žmonių tapo pasodinta i kalėjimus, ir jie iki šiol 
tenai tebevargsta.

Rumanijos socialdemokratų partijos vadas, Dr. 
Pistiner, laikydamas kalbą parlamente, reikalavo, kad 
valdžia parodytų, jog diktatūros gadynė krašte jau pa
sibaigė. Bet negirdėt, kad ji šitą reikalavimą butų pa
siryžusi pildyti.

VYRAS TURĖS UŽMOKĖT $3,500.

Chicagos “Tribūne” neseniai 
paduotoji žinia apie masinius 
socialdemokratų suėmimus Kau
ne dalinai pasitvirtino. Wolffo 
(vokiečių) telegramų agentūra 
gavo balandžio 3 d. pranešimą 
Karaliaučiuje, kad dieną prieš 
tai policija Kaune suėmusi vi
sus žymesniuosius socialdemo
kratų partijos narius, jų tarpe 
Galinį, Bielinį ir Kairį.

Policija apsupusi, “Socialde- 
mokrato*’ redakcijos namą ir 
užklupusi susirinkimą. Viso esą 
suareštuota daugiau kaip 100 
žmonių.

Buvusi padaryta krata taip 
pat ir krikščioniškos darbo fe
deracijos centro komiteto bute, 
ir visa eilė federacijos vadų ta
pę suimta. Policija, be to, sU- 
ionfiskavusi paskutinės tede
ranti! konferencijos nutarimus 
ir protokolus.

Kitą žinią apie areštus Kaune 
paduoda Berlyno “Vorwaerts”>.J 
Joje sakoma, kad policija suga
vusi politinių emigrantų emisa
rą, slaptai atvykusį Lietuvon ir 
atvežusį laiškų daugeliui social
demokratų ir literatūros nuo 
“plečkaitininkų”. To rezultate 
buvę padaryta daug areštų. 
Tarp suimtųjų buvę ir Bielinis 
su Kairiu, bet juodu tapę tuo
jaus vėl paleisti.
^To neva “plečkaitininkų” emi

saro suėmimas gali būt paprasta 
policijos provokacija, padaryta 

tikslu inkriminuoti socialde
mokratų veikėjus.

Ost-Express telegrama iš 
Maskvos praneša, kad Vienoje 
Smolensko mokykloje revizi
jos komisija rado labai įsigalė
jusį antisemitizmų (kovą prieš 
žydus). Revizijos komisija nu
peikė mokyklos viršininkus už 
šito fakto slėpimą ir neveiklu
mą. Devyni mokyklos mokyto
jai tapo pašalinti iš vietų; vie
nas jų yra komunistų partijos 
narys.

NUSIGINKLAVIMO KLAUSI
MAS ANGLIJOJE

VAKAR KOMUNISTAS, ŠIAN
DIE POLICIJOS AGENTAS

Britanijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija savo metinėje 
konferencijoje per Velykas pri
ėmė dauguma balsų nutarimą, 
kuriuo įsakoma visiems Nepri
klausomosios Darbo Partijos na
riams parlamente “balsuoti 
prieš visus karo kreditus”.

Tai yra labai radikališkas, bet 
ne labai išmintingas nutarimas. 
Susyk panaikinti armiją ir ka
ro laivyną viena šalis — o ypač 
tokio dydžio šalis, kaip Didžioji 
Britanija — šiandie negali. Jei
gu visiškai nusiginkluotų ma
žiukė valstybė, kaip Danija, ku
ri savo jėgomis vistiek neįs
tengtų atsiginti nuo stipraus 
priešo, tai nieko naujo neįvyk
tų. Bet padėjus ginklus milži
niškai valstybei tokiai, kaip 
Britanijos imperija, kuomet ki
tos valstybės tebelaiko galingas 
armijas ir karo laivynus, karo 
pavojus gal greičiaus padidėtų, 
negu sumažėtų. Nes jos oponen
tuose kiltų pagunda pasinaudo
ti proga ir pradėt prieš ją ag-

—Iki gyvos galvos nuteistas 
kalėti žmogžudys, Valero, pasi
šventė mokslui, ir, šimtui gy
dytojų žiūrint prarijo mažyti, 
Austrijos gydytojo išrastą fo
tografijos aparatą. Valerui buvo 
nesenai padaryta vidurių ope
racija ir gydytojai nori pama
tyti kaip viduriuose dabar vis
kas išrodo.

Gydytojai nutraukė 16 pa
veikslėlių. Laiko užėmė keletą 
sekundų. Aparatas paskui buvo 
per gerklę vėl ištrauktas.

—Dr. R6bertas Kučinskis, 
garsus vokiečių ekonomistas ir 
statistikas, sako, kad net šiuo 
tarpu nėra jokio pavojaus, kad 
žmonės pritruks maisto. Gy
ventojų prieauglis nėra taip di
delis, kaip bandoma išpusti. Gi
mimų skaičius mažėja. Pavyz-

Valgykite viską be 
baimės Nevirškinimo
Ar yra daug valgių, kurių jus ne

galite valgyti — iš baimės gasų, vi
durių išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo ?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais valgiais — kuomet kili juos su 
pasitenkinimu valgo ?

Tai yra ženklas, kad jus, esate ijei- 
kalingi Tanlac! Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau irgi 
turėjo vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

P-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau didelį palengvinimą. 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.”

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gasų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipacijos ar neveiklių kepe
nų — duokit pragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
reikiamą pagelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 
ninko šiandie. Pinigai bus sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės.

tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Nauji Išradimai
Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muzikų. Rekor
dus groja per Radio; Rekordus groja teatruose (Vita- 
phone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. Rekordus 
groja dabar visur geruose namuose, o netolimoj ateity gal 
paliks vien tik Rekordų muzika.

Naujausi Lietuviški Rekordai

likę life

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, taip 
ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis jų gražu
mu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsirado, tai jau bus 
rekordams galas. Bet tikrenybėje taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Badio. Ir visos nau
jos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų groti ir 
Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos naujus 
lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti musų geriausių ar
tistų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

16122F (Tėvuko Polka
(Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius)

16121F (Palangos Polka
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius

16115F (Jaunikio Polka 
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
1G116F (Kalakutų Barškalai—Polka

(Nekaltybė Valcas
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

su Orkestrus Akompan.
16118F (Močiutę Širdelę

(Ispanė (La Spagnola)

Aną dieną šioje vietoje rašėme apie bylą, kurią vie
na moteris Milwaukee’je užvedė prieš savo vyrą, reika
laudama $10,000 atlyginimo už sužeidimą, pasidariusį 
automobilio nelaimėje. Dabar pranešama, kad moteris 
tą bylą laimėjo. Jos vyras, Cletus Prasch, sulig apygar
dos (Circuit court) nuosprendžiu, turės jai užmokėti 
$3,500.

Kaip buvo minėta aną kartą, ta moteris buvo su
žeista, kuomet ji dar buvo mergina ir važiavo savo bu
simojo vyro mašinoje. Nelaimė įvyko, susidūrus jo ma
šinai su “taxicab”. Apie tai, kad vyras butų tyčia sužei
dęs merginą, nėra, žinoma, nei kalbos. Už keleto mėne
sių po atsitikusios nelaimes mergina už to vyro ištekė
jo; bet, to neveizint, jam dabar tenka pinigiškai atsa
kyti už jos sužeidimą.

Užmokėt galų gale turės veikiausia apdraudos kom
panija, kurioje buvo apdraustas Prasch’o automobilius. 
O vyras su žmona gautą $3,500 premiją pasidalins.

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA GENEVOJE

Genevoje susirinko Tautų Sąjungos 
rengiamoji nusiginklavimo konferencija,

sušaukta pri
kurtoje daly

vauja 30 valstybių atstovai, jų tarpe ir trijų valstybių, 
kurios nėra Tautų Sąjungos nariai: Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos ir Turkijos.

Konferencija rengiasi svarstyti sovietų valdžios 
patiektą planą, sulig kuriuo visos valstybės turi tuojaus 
sumažinti savo apsiginklavimą per pusę ir toliau eiti 
prie dar didesnio ginklų mažinimo. Tuo tikslu į Genevą 
yra atvykęs sovietų užsienių reikalų komisaro padėjė
jas, Litvinovas. Nors Rusija nėra Tautų Sąjungos na
rys, bet bolševikų delegacijai teks suvaidinti šioje kon
ferencijoje svarbią rolę.

Yra, be abejonės, daug protingiau sovietų valdžios 
pusėje dalyvauti Genevos diskusijose apie nusiginklavi
mą, negu niekinti Tautų Sąjungą ir tyčiotis iš jos dar
bų, kaip ji elgdavosi pirmiau. Mes visuomet sakydavo
me, kad bolševikų neva “revoliucingi” plūdimai prieš 
Tautų Sąjungą jokios naudos neneša ir kad jie padary
tų geriau, jeigu imtų dalyvauti Tautų Sąjungos darbuo-

Bulgarijos sobranije (seime) 
valstiečių atstovas ir buvęs mi- 
nisteris Omarčevski išreiškė 
nuomonę, kad Mladen Stojanov 
esąs policijos šnipas.

Stojanov buvo vienas komu
nistų partijos šulų Bulgarijoje. 
Per trejus metus policija jo 
“ieškojo”, bet nesurado, iki ji
sai neįkliuvo šiomis dienomis, 
kai buvo atidengtas menamas 
komunistų grupės “sąmokslas”.

Socialistų laikraštis “Narod”, 
kuris eina Sofijoje, sako, kad 
šiandie yra labai paprastas da
lykas užtikti pas atžagareivius 
tuos asmenis, kurie prieš per
versmą buvo fanatiški komunis
tai. Valdžia juos dabar panau
doja, kaipo savo agentus provo
katorius, kurie tarpe bolševikų 
organizuoja “sąmokslus”, o pas
kui patys juos išduoda. Tai yra, 
anot laikraščio, pavojingiausi 
kruvinų akcijų šalininkai.

SKALDOSI IR VALOSI

to 
j-e 
lis

se. Po ilgo spyriavimo ir išsisukinėjimo Maskva, paga-I “dešinįjį 
liau, ėmė dirbti bendrai su Gencvos organizacija. 'r' / i

Komunistų frakcija Stuttgar- 
(Vokietijoje) miesto tarybo- 
suskilo i dvi. dali. Viena da- 
susideda iš 4 atstovų, antra 
iš 5. Tarp šių dviejų grupių

dabar eina žiauri kova. Opozici
jos atstovas viešai prigrūmojo 
kumščiomis išdaužyti dantis 
stalincų grupės nariams.

Saksonijos apskričio komu
nistų partijos valdyba savo po
sėdyje nutarė išmesti iš parti
jos Freithal miesto tarybos na
rius, Nagelį ir Schneiderį. Juo
du yra kaltinami dėl dalyvavi
mo Brandlerio šalininkų (deši
niųjų opozicininkų) frakcijos 
susirinkime.

Saar apskričio komunistų su
važiavimas davė viešą papeiki
mų provincijos parlamento at
stovams, Reinhard ir Weiss, už 

jį nukrypimą”. Juodu ta
po įspėti, kad jeigu juodu nesi-

resingą politika.
Visiškas nusiginklavimas ga-| 

lės būt įvykintas tiktai susita-l

FIRESTONE

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

16119F (Kalvarijos Polka
(Raudona Kepurė Mazurka

16114F (Pamylėjau Vakar
(Išsigėriau Arielkytės

ANTANAS’ VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Juozavitas 

16117F (Trys Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B.. Kraučiunas

Stiprnausi tairai 
visame pasaulyje .

Turi visus pasaulio re
kordus dėl stiprumo, pat
varumo, greitumo ir 

saugumo.

• COLUMBIJOS ORKESTRĄ
16128F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra 

(Nakties Tamsoj Valcas
ANTANAS VANAGAITIS 

16127F (Alleluja—Esu Bomas 
(Brygyta—Coniic Song

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

16112F (Magdės Polka
(Medžiotojo Valcas

I

UNION GARAGE
3100 So. Emerald Avė., Tel. Victory 1014 

_________________________________________ I
v________________ __ ___________ _ _______________ _________________________________

| Lietuvių Ekskursija |
Baltic American laivu

LITUANIA
Gegužes 18 d. tiesiai į Klaipėdą

Naujienos aprūpins visais reikalingais do
kumentais ir parduos laivakortę, paskirdami 
geriausią vietą ant minėto laivo.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street
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LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
16113F (Puiki Porelė—Polka 

(Šešupės Bangos; Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 

12 colių $1.25
61002F (Karvelėli

(Plaukia Sau Laivelis
10 colių 75c.

16034F (Aguonėlės
(Kur Bakūžė Samanota

16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras 
10 colių 75c.

E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai
(Ko Liūdit Sveteliai

E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
10 colių 75c.

E4273 (Padainuosiu Gražią Daina
(Našlys

E4362 Kur Upelis Teka
(Viltis

E7025 (Noriu Miego
(Plaukė Žąselė

160091’’ (Oi Mergelę
(Stasys

16010F (Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėle

16012F (Kur Bakūže Samanota
(Vilniaus Kalneliai

16016F Leiskit į Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos. F. Budriką jus visuomet galite gauti visus nau
jausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos. F. Budri- 
kas turi savo krautuvėj didžiausj pasirinkimą. Tik atsilan- 
kykit į Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite ir įsigykite 
sau naujų ir gražiausių Rekordų.

Jos.F.Budrik,i'c
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Nelaimė ištiko lie 
tuvius

Užmušti penki važiavusieji au
tomobiliu; pašarvoti Eudeikių 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
avė.; laidotuvės ketvirtadie
ny Tautiškose kapinėse.

bet visas tris svetaines savo 
metiniam parengimui.

Galima tik pasveikinti Joniš
kiečius su pasisekimu. Tai renio, 
kad jų kliubas vis daugiau ir 
daugiau pritarimo randa Chica- 
gos lietuviuose. Jų kliubas to 
ir užsitarnauja. Jo nariai yra 
draugiški, pažangus žmonės, 
siekiantys teikti savo nariams 
ir draugams pašalpos ir gražių 
pramogų. —Report.

Iš Lietuvių pasakų 
Chicagoje

mažiuką, 
rankų?”

(keltis ir 
mete 

Na, kaip jus

“O kas sutvėrė tą 
kurį malina turi ant

Vaikas atsako:
“Tai aš.”
Kunigas jau norėjo

bėgti. Bet, neiškentęs, 
pastabą tėvams: 
čia gyvenat!”

Vaikui pasirodė, kad klausi
mas buvo jam duotas, lai 
ir atsako:

“Nagi taip, vienas kitą 
tveriam ir gyvenam”.

Kunigas, nepasakęs ne-
nam sudiev,

jis

su-

vie
nete pro duris.

Kaunietis.

25023—Stasiui Saviškiui
1056—Onai Jurkšienei

13433—Levosei Babelevičienei 
24578—Julijonai Krasnickienei 
24609—Rozalijai Matulienei 
24639—Johanai šveikauskaitei 
56494—Kazimierui šaparui 
24678—Mortai Bendaravičienei 
24679—Marijonai Venslavičienei 
24692—Mykolui Jukniui 
24695—Juozapui Mockui 
24710-^Jonui Merfeldui 
56517—Jonui Ivanauskui

272—Marijonai Marozienei
23733—Agotai Maksvytei

25007—Petronėlei Beniulienei 
24715—Agnieškai Dijokienei 
24717—Julijonai Jocevičienei 
24725—Domicėlei Norkaitei 
24731—Uršulei Pareikienei 
24733—Magdei Petravičienei
24734—Antanui Jonikui

Universal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, eav

31st St

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 51Ū7 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Agafon Funick, 40 metų, gy
venęs 5248 So. Artesian avė., 
jo žmona Ona — 37 metų, jų 
dviejų sūnūs Juozas — 7 metų, 
p-ios Funick sesuo Rozalija Ser- 
vitauskaitė — 26 metų mergi
na, važiavo Zeromskio automo
biliu sekmadienio vakarą apie 
7:30 iš Joliet į Chicagą.

Važiavo jie vieškeliu No. 51. 
Kokių 12 mylių tolumoj nuo 
Jolieto jiems teko važiuoti per 
gelžkelio bėgius. Kai jie užva
žiavo ant bėgių, tai Rock Island 
gelžkelio pasažierinis traukinis 
kirto į autą.

Traukinis bėgo taip smarkiai, 
kad kirtęs į automobilį jis nu
šoko nuo bėgių.

Važiavusieji automobiliu visi

IK* Graboriai

šešių metų vaikas 
klasių. Motina žino, 
pati išmokino savo didžiuosius 
vaikus katekizmo. Bet turė
dama mažą kūdikį, ji neturi 
laiko mokinti savo šešių metų 
sūnelį. Taigi liepia didesn ve
šiems mokinti ji. Na, šie ir 
mokina.

Žinote, 
išmoksta, 
Na, tai

- šešių 
kad ji

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Phone Boulevard 4139

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

Phono Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slapta^ ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

vaikai visiko greitai 
tik ne katekizmo.

vaikas įbauginamas, 
kad jį kunigas bizūnu pavai
šinsiąs, jeigu jisai nemokėsiąs 
katekizmo.

Gerai. Atsilanko kunigas ka
lėdoti. Jis nori žinoti, ar vai-; 
kai moka ikatezimo. Musų še-

tapo užmušti ant vietos. Auto- šių nietų^ bernaitis pasislėpėpo 
mobilių valdė Zeromskis, 30 me
tų, gyv. 4615 Wentworth avė.
P-lė Servitauskaite gyveno 
resu 3311 S. Morgan St.

Kodėl Zeromskis nepamatė 
traukinio? Veikiausia todėl, kad 
kelią užstojo tavorinis trauki
nys. Zeromskis sustabdė savo 
automobilį ant bėgių, kad pa
laukus kol pravažiuos tavorinis 
traukinys. Tuo laiku atbėgo pa
sažierinis traukinis ir kirto į 
automobilį.

Visi penki užmuštieji pašar
voti pp. Eudeikių 1 
4605 S. Hermitage avė.

Laidotuves bus ketvirtadienį, 
balandžio 18 d., 2 vai. po pietų

stalu. Zakrastijonas ištraukia 
jį iš pastalės ir pastato prie ku- 

ad- n^°‘

Naujienas
Pinigus gavo:

23797—Onai Zelbienei
94—Onai Zelbienei

22809—Fruzinai šniaukienei
23519—Antanui Butniui
22807—Viktorui Jerumbauskui
22820—Povilui, Tamošiaus, Vi

limui

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graboriss 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimai teikiami vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui
3103 S. Halsted SL, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted St.

randasiPastaba: Mano

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

Vaikas apžiurėjo ir pa-; 
malė, kad kunigas neturi bizu- i 
no. Tapo drąsus. Kunigas! 
klausia:

“Kur gyveno Dievas, kai ne
buvo ne dangaus, ne žemės?”

Vaikas atsako: “Aš žinau, 
bet nesakysiu, jei cukierkų ne
duosi”.

Kunigas padėjo saldainius, 
vaikas pasiėmė jas ir pastirau- 
kė porą žingsnių atgal, kad ku- 

koplyčioj, n%fas neatimtų iš jo saldainių,,
o paskui jis klausia kunigo:!
“O kur tu buvai, kada neturė-

Ku-jai ne tėvo, ne motinos?”
iš koplyčios į lietuvių Tautiškas n’^'as b’lj.
kapines. —Reporteris. Atsipeikėjęs, kunigas

Dr. C. C. Singley patarsTegul

S jis specializavosi ČHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe

reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti .viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D. 
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

UNDERTAKING CO,
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2516-2516

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį 
---------o--------

DR. HERZMAN
— IŠ RtJSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

18-ta Gatvė
Gaisras Stokjarduose

klausia vaiko:
“O kas tave sutvėrė ” 

Vaikas, atsisukęs, rodo 
štu į tėvą: “Ogi jis!”

Kunigui pasidaro karšta.

pir-

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. V EŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. 7

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto

Vakar vakarų, 7:30 valandą, 
kilo gaisras Omaha Paking kom
panijos trobesy. Suvažiavo ko
kia dešimts ugnegesių koman
dų. Kadangi ugnegesiai urnai | 
pribuvo, tai gaisrui neduota iš
siplėsti. Ugnis kilo trobesy, ku
ris atskirtas yra kiemu nuo 
skerdyklų trobesy šiaurėj, 
kiemo pusėj. —Rep.

Jisi 
lečiaus dar karią klausia vai-: 
ko:

PRANEŠIMAI
LSS. Vili Rajono valdyos susirin

kimas 
nose.

bus seredos vakare, Naujie- 
Visi nariai prašomi būti.

— Pirm.

Pranešimas

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno, 
galima gauti Naujienose, 
State Bank, Metropolitan 
pas visus Birutės narius.

— Birutė.

Tikietus I 
Universal 
Bank ir

llealestatininkas ir automobilių 
pardavinėtojas, p. Kazimieras 
Suromskis, persikėlė į Justice 
Parką, III., prie Archer ir Keane 
avė.

P-as Suromskis šiuo laiku 
dienomis esti Bridgeporte, kur 
laiko Real statė ofisą adresu 
3352 S. Halsted st., o vakarais 
grįžta į Justice Parką, žmonės, 
kurie nori matyti p-ną Suroms- 
kį vakarais, gali jį surasti kiek
viena. vakarą Justice Parke.

Reikalui esant, telefonuokite 
į Bridgeporto ofisą — Yards 
6751, o į Justice Parką Willow 
Springs 10. —Rep.

Lietuvių Tautiškos Kapines. Lotu1 
savininkų ir draugijų atstovų visuo- i 
tinas susirinkimų įvyks septintadie-į 
ny balandžio 21 diena, 1929 m., | 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted' 
St., 1 valandą po pietų ant 3 lubų.! 
Būtinai atsilankykite, nes bus rin
kimas darbininkų dėl kapų puošimo 
dienos apvaikščiojimo. Taipgi bus 
iškeltas klausimas kaslink davimo 
loto veltui Dėdei Šernui.

Kviečia Kapinių Valdyba.

MARIJONA BERTMANIENĖ 
po tėvais Daugirtaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14.. d., 12:30 valan
dą po piet, 1929 m., sulaukus 
61 metų amžiaus, gimus Šiau
lių apskr., Papilės parapijos, 
Dragėnų kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Lauriną, 
dvi dukteris — Marijoną I)o- 
lan, Oną Elterman ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris, brolį *ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1533 S. 50th Ct., Ci
cero, 111.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Bert- 
man ienos 
pažįstami 
kviečiami 
sc ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tci. Yards 
1741.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvčse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1'vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 9
Nuo 8 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Lietuviai Gydytojai

gimines, draugai ir 
esat nuoširdžiai 

dalyvauti laidotuvč-

Simpatiškus •— 
Mandagus — 

|g Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
I 4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayetto 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenie 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR* J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

• CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

3201

Joniškiečių vaka 
rienė

Sekmadienį, balandžio
vaka-

Marijona Kasulis
po tėvais Mickevičiūtė

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.

Phone Boulevard 8483 -
DR. MARGERlS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietą, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

i S
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki,8 vak.
/ Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3209

A. A. SL AKIS
' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 4 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

buvo Joniškiečių Kliubo 
rienė Lietuvių Auditorijoj — 
abiejose mažosiose svetainėse.

Pirm vakaro joniškiečiai sa
kė, kad pernai jie nesitikėjo 
tiek daug publikos, kiek atsi
lankė, ir kad todėl buvo sve
čiams lyg truputį per ankštu, 
šiemet jie paėmė savo vakarui 
abi svetaines, idant visiems iš
tektų vietos pilnai.

O kas pasirodė? Nagi pasiro
dė tai, kad šiemet tur būt bu
vo dar
pernai. Ir kitais metais jie vei
kiausia jau turės imti nebe dvi

mažiau vietos, ne kad

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 12 diena, 9:30 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukus apie 42 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Kauno rėdybos, Telšių miestelio. Pragyveno Amerikoje 21 melus 
Paliko dideliame nuliudime vyrų Antanų Kasulį, dukterį Hazel 
Mathevvs, seserį Domicėlę ir švogerį Jonų Jansonus, broliene Adelę 
Jonaitienę, dvi pusseseres — Oną ir švogerį Andriejų Balčunus, ir 
Kazimierų Amerikoje. Lietuvoje paliko vienų seserį Barborą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2225 So. Western Avė.

Laidotuves įvyks Antradienyje, balandžio 1G dienų, 1:30 vai. 
po pietų iš namų į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Kasulienčs giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
x VYRAS, DUKTĖ, SESUO IK VISI GIMINES.

Laidotuvėse patarnauja grabelius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
llcndock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 

' netic b lankėti ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A.nJ. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 .iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 West Adams St., Room 2117
• Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9610

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ry.to 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Daktarė Constance
O’Britis,

perkėlė savo ofisą tam pačiam name i
2408 W. 63 St.,

, kampas Western Avė.
Tel. llcndock 5521

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfaz 6852

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Toh Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1- -3 po pietų, 7 -8 vak.
Nedėlioiuis ir Švenlad 10- -12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petrosluus Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St. 
Hemlock 4080

Phone Franklin* 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo G iki 9 v;d. 

Phone Boulevard 3697
/ 3315 So. Halsted Street
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The English Column

Scarlet Fever
(Skarlatina).

Dr. I. E. Makar

Scarlet fever is a commun- 
icable disease which is most 
liable to attack children under 
ten years of age. lt is a disease 
of childhood, but may occur 
at any time of life. It is a \vide- 
spread disease, perhaps less uni- 
versal than nicasles. lt ma'kes 
ils appearance in all large cit- 
ies and a t imtervals it becomes 
epidemic. Smailei* to\vns and 
rural distriets are visited, and 
the epidemies are traceable to 
importą lion of 
poison from 
tients.

The disease

the svariai i nal 
scarlatinal pa-

ache. Wi4hin a fe\v Įmurs the 
j throat may become sore. Vomit- 
Įing is one of the commonest 
of the earliest 'symptoms of 
children. The fever may go 
very hi'gih i n a fe\v hoųrs. \Vi th- 
in tvvelve to twenly four hours 
the rash begins to appear. lt 
shotvs earliest upon the neek 
and under the collar-bones, 
gradually spreading over the 
body. The tongue becomes red 
and gi ves the appearancc of a 
stra\vberry, hence the name, a 
slrawberry tongue. ITie color 
of the eruption may vary. Only 
a physician of experience should 
be relicd upon to make a diag- 
nosis of scarlet fever. The rash 
is succeedod iii a few 
by descpiamalioin

Ali cases of 
come, 
from
the disease, just as a crop of 
vvheat can hnly come from seed 
\vheat. Ilog pens, filth, scwer 
gas, and the likę, can lower 
the genėjai tone of the health 
of a community, būt they can- 
nol cause scarlet fever unless

weeks 
or. peelin'g.

scarlet fever 
direclly or i ndi rec t ly,

some previous cases of

......... ...... a|>|M‘iirs vvith 
varying degrees of severity; it 
may cause the death of the! 
child wiithin a day or it may 
be so mild that the child docs 
not feel siek enough to go to there is a previous case oi the 
bed. But, l>e it mild or severe, 
it is the šame disease, 
may assume a

A'

III—i I ...... .......................-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA 

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
lų biznį. Uždarbis nuo $5060-$10000 
ar daugiau j metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

MODERN CONSTRUCTION
COMPANY

Remodeliavimas visokios rų
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 
darbas—specialybe. Kedzie 8908

Financial
Finansai-Paskolos

Radios

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle St. 
Sauk — Phone State 5048 

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių iSmokžjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 j savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo 
setą ant moderniško elek- 
Radio Crosley Show Box 
įrengto $95.00 su A. c.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
NAUJI TRYS FLATAI

$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 
miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 i mėnesj. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bungalow arba flatų 
dinką.

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė. 

Keysto'ne 5254 
-O-------

pa
tik 
bu-

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone 
kinys Chicagoje.......
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 

tūbų Super-Het ..............
tūbų Zenith ant stalo, 
garantuotas..............................
tubu Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75...........................
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console......................

Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patatnnvimas. Mes pristatome 
menis.

Furnished RoomsMetropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

V1EN1NTĖLĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša tr atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

REIKALINGAS kambarys vienam 
vyrui, prie mažos šeimynos, Brigh- 
ton l’ark apielinkėj, geistina, kad 
būt ir garadžius. Knygynas “Lie
tuva”, 3210 S. Halsted St. (No. 17)

Personai
Asmenų Ieško

8
6

7

6

geriausias pir- 
$9.85 
27.50 
57.50

29.50

29.50

33.75

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRESPAJIEŠKAU apsivedimųi mergi
nos arba našlės ne senesnės 40 me
tų. Aš esu vaikinas 38 metų ir tu
riu kelis tūkstančius doleriu, mel
džiu atsišaukti, daugiau žinių su
teiksiu per laišką. J. A. Wasilius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

radio 
reik- Pasiūlom didžiausią progą Chi- 

cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

THOMAS RADIO C,O.
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272JOHN F. PAULUS 

IK 
ARTHUR HORN

General Contractors 
and Builders 

Statom naujus ir taisom 
senus namus.

Padirbam pienus pagal tamstų 
, norą.

Darom Pirmus ir Antrus 
Morgičius

2433 West 69 St.
Tel. Hemlock 5967

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
lojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.—-----o-------

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

TURIU atiduot beveik naują 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI,
2332 W. Madison St.

Ma- 
mo-

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet J. H. SCHAEFER & Co.

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar

2 flatai, bungalow, rezidencijos ir 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westem 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.

J disease, by vvhich it may be 
, and often spread. Although no one has 

most virulent y^t discovered the germ. oi scai- 
, Ihere is little doubt 
i a germ eauses the 

disease. Al present this disease 
is prettjl well under control.

The spread o f scarlet fever 
is due, in every instance, to

I carelessncss. If proper pre- 
cautions were taiken and if 

(|uarantine mcasures 
opted, this disease

form in a person who has been 'let fever, 
cxjposed to a very mikl case- Ibat such
One attack of scarlet fever 
usuaily proteets the 
from further attaeks.

Symptoms.

The First symptoms 
let fever are usuaily

patient

scar-O f 
a slight suitable 

fever or a chill. The child may were ; 
complain of headache or back- would d i s appear from the

Radios
Pasirinkimas

(Atyedlic
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo,

$95
Freshman, 7 tūbų, už

$69
Atwater Kent, 8 tūbų,

$83

UŽ

už

Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
11 reikmenys ir plum- 

bingas.

Parduodame ir įve- 
S-^7 g dame namų apšil- 

A dymo reikmenis. 
Taisome ir valome boilerius.

Apvyniojame paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

Mes 
dar-

BLUE BELL CONSTRUCTION CO.' ’sackaey“ taipjau taro°Stock
3645 Montrose Avenue I — * ’ — — - “ -

Key.stone 1033

Financial
Finansai-Paskolos

earth. The coutact of healthy 
children \vith other children 
who have, or \vho recently have 
had scarlet fever in some form, 
eauses t tie spread of the di
sease. If a vvell child in any 
man-ner comes in contact with 
the diseharge from the nose, 
throat, eyes, or ears of a child 
suffering \vith scarlet fever, ( 
tlie well child will probably; 
contract the disease. Even in- 
direct contact may be equally 
dangerous. Pencils, clothing,

PRISTATAU anglis ir malkas, 
pervežu — perkraustau rakandus, 
teisingai ir pigiai. J. Banis, 1944 
Canalport Avė., Chicago, Telefonas 
Roosevelt 2461. 

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

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė 
mas.

visiems. Darbas garantuoja-

ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau) privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 Ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

to

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

----- O-----

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25 X 
125, Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Are., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. \V. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

—O-----

2506 W. 69 St.
Prospect 985G

HELBERG BROS.

REIKALINGAS porteris abelnam 
darbui pirlyje. Alga $50 i 
Dykai kambaris ir gasas 
Kreipkitės, Paulina Bath 
1115-17 S. Paulina St. 

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

mėnesį 
virimui.
House,

Room 607

GARSUS PIETINĖS Ulinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. 
2311.

Pristatom, GOVALIS—Canal

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius.
Taipgi taisau senus. Permufinu i

192 N. Clark St

toys, books and the likę which Į?* įetą ir duodu patarimus dy- įvyo, v< kai. Prirengiu morgičius ant namu.
I   I - n  .......I 1 \. Ii... ... z. I' A T J* A TT ■ * TThave been used by the siek 
child may spread scarlet fever 
to the well child who has not 
been near the siek child.

ir 
your 
child 
where it is and away from tlve 
children who have come in 
coutact with it.

If your child complains of 
a sore throat and a rash, call 
your fanrily 
termine the 
ment, as it 
fever.

neighliorhood, keep your 
away Irom the house 

v

physician to de- 
cause of
may be

10748
RoAėland, III.

Michigan

the ail- 
scarlet

Avė.,

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

16 prašo Lietuvos žmonės ir 
į? pataria Lietuvos bankai

[cLflSSIFIED ftDS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo ISkalbumą. Išsimokink gra
žia i rašyti ir kalbėti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos. Kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. Užslražykit dabar I

Business Service
Biznio Patarnavimas

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
Jiavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111,

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė 

Phone Victory 2740

Generalinis Kontrak-
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu uaskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 

siskolinti nuo $50 ir augš. 
ant savaitinių ar mėnesinių 

' išmokėjimų tik už 1% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE 
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 60303201

REIKALINGA patyrusių pain- 
terių ir popieruotojų.

J. S. Ramančionis,
3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Weilington 6941.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersvveet 6180 

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

Šauk

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
atsišaukite tuoj, 4559 So. Fairfield 
Avenue.-

MOTERYS patyrusios operator- 
kos ant Singerio mašinos. Atsi
šaukti, Superior Auto Fabric Co., 
2100 So. Morgan St. 4 fl.

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui skudurų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, 5138 Wentworth 
Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu arba mainysiu, su na
mu arba be namo, vieną bizni, šauk 
Lafayette 6492.

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beisinente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas,, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4336 W. 5Ist St.

Virginia 1010.

PARSIDUODA groseris su furni- 
čiais, priežastis—išvažiuoja i Lietu- 
vų. 4 629 So. Paulina St.

PARSIDUODA “Shoe Repairing 
Shop”, biznis geras, renda tik $15.00, 
nemokanti išmokinsiu darbą, 210 W. 
57th St.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotų kaino pirmų 
{mokėjimą.

B. M. EDVVARDS, 
Oakland 5664

PARDAVIMUI pigiai grosernė ji 
delicatessen, Ice Cream ir saldainių 
Storas. Parduosiu už pusę kainos 
greitam pardavimui, 
nais

<T. S. RAMANČIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANČIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS.

3335 So. Halsted SL

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Priimsiu 
truką ar automobilių.

1917 Maud Avė., 
kampas Seminary Avė.

Diversey 10294

mai-

PARDAVIMUI ar mainymui Sto
ras ir 3 flatai. $8,500. Randasi 1022 
W. 51 st St.

taipgi
2 FLATŲ mūrinis, 5 ir 5 kamb., 

pečiais šildomi, $9,500, randasi 5040 
Carpenter St. JOHN A. FUNK & 
CO., 1432 W. 79th St. Radcliffe 4900.

PASTATYSIU medini nameli ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275.' Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.

Lackawana 6461

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Vamishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone CanaI 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $302.

Tel. Berkshire 1321 
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

EXPERTŲ TAISYMAS
. Pertaisymas motorų, clutch ir 
differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė., 
Irving 8178.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išinokesnio. Spaulding 5158.

Paskolos suteigiama; 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

[INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovrsld. ižd.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2^ nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs' 

Tel. Armitage 1199

išmo-
j 24

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
jrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotu riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

PARDAVIMUI Ice Cream Storas 
geroje vietoje, biznis išdirbtas, 
1503 S. 49th Avė., Cicero.

SKUTYKLA — 2 kėdžių naujai 
įrengta, parsiduoda iš priežasties 
nesveikatos, 4309 W. 63rd St. City.

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai, 3-jų šmotų parlor setas, 
3 staliukai, 1 parlor staliukas, 2 
lovos, 7 krėslai ir svinge por
cini. 3002 S. Emerald avė. 2nd 
floor. Victory 3187.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, pigiai, 'dėl ligos. Teisingas pa
siūlymas ne bus atmestas, 2908 W. 
59 St. ‘

TURIU parduoti Road House 
ir standą su dideliu nauju na
mu ir lotu 200X150, randasi 
40 mylių nuo Chicago, 800 gy
ventojų miestely. Geras teisėtas 
biznis yra užtikrintas, 
tik 
lig 
nių

Automobiles
•28
'27
’28
•28
•27
■29
’25
’28

HudHon Brougham—cuatom ouilt
Chandler coach _____
E88ex coupe ........   l
Pontiac Landau sea., mažai var
totas ...........................  i
Hudson Brougham, geram Btovy !
Es8cx .................................................  I
Dodge Sodan ................................  1
Pontiac Coupe .................    I
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Triangle 9330

PRANEŠIMAS

$796
$396 
$860
$696
$496
$660 
$176 
$460

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

Reikia 
$3000 cash, likusieji gi su- 
jusų kišeniaus. Del plates- 
žinių rašykite

Naujienos, 
1739 S. Halsted St. 

Box 1076

savo 
prie- 
gar- 
van-

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
fumace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisiu sodnas, geras akme
ninis kelias, 3% mylios i gerą mie
stą, 50 mylios i vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAG0NER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

PRIVERSTAS parduoti 
gražų lotą, Algonųuin, III., 
šais Fox upę. 50X150 su 
siuoju Indian Hill šaltinio
deniu. 40 mylių nuo Chicago, 
ant FoxRiver Trail. Tinka va
sarnamiui, ar žiemos namui. 
Paaukosiu už $200 ant lengvų 
išmokėjimų. Del smulkesnių ži
nių rašykite: Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1075.

PARDAVIMUI namas su krautu
ve Dry Goods. Didelis Storas ir pen
ki kambariai pragyvenimui. Dviejų 
karų garadžius. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto ar namo.

Atsišaukit:
2614 W. 69th Street

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midvvay 9733

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MES PASTATYSIME ant jūsų 
loto bile kokio stiliaus ir rųšie.s 
bungfllovv ar flatų namą, koki tik 
norėsite, už nebrangią kaina. Pa
šaukit mus šiandie dėl nemokamo 
apskaitliavimo.

CO-OPERATIVE BLDG. CO.
4445 So. Homan Avė.

Virginia 2417

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

TURIU 2-jų pagyvenimų murini 
namą ir noriu mainyti j prosernes 
bei bučemės bizni, 3156 South 
Wallace St.

2 FLATŲ mūrinis namas 2 po 4 
kambarius. Kreipkitės prieDubiik 
Imos lubos, 2626 So. Hardirig Avė.




