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Sovietų Vadai Siekia 
Nuversti Staliną

Bucharinas, Rykovas, Tomskis, Kalininas 
ir Vorošilovas kaltina diktatorių dėl 
sovietų Rusijos vargų ir reikalauja, 
kad jis iš savo vietos pasitrauktų

Sugavo belgų-fran- Suėmė dirbėjus rusų 
euzų “sutarties” do- dokumentų apie J. V. 
kumentų padirbėją senatorių papirkimą i

VIENAS IŠEINA, ANTRAS ĮEINA

[Atlantic and Pacific Photo]

Calvin Coolidge (kairėj), iki šiol buvęs Jungtinių Valstybių prezidentas, ir Herbert Hoover, kuris 
šiandie užima jo vietą Baltajame Name. Washingtone šiandie dideles iškilmės — naujojo prezi
dento inauguravimas.

BERLYNAS, kovo 3. — Tage- 
blatt gautas iš Maskvos prane
šimas pasak to laikraščio iš vi- 
sai-ištikimų šaltinių—sako, kad 
dešiniosios komunistines opozici
jos vadai Bucharinas, Bykovas 
ir Tomskis — pastatę Stalinui 
ultimatumą, kad jis iš savo 
vietos rezignuotų.

Pran ešime sa koma, kad m i-1 
nėti sovietų vadai pasiuntę “Po
li tbiurui” — aukščiausiai kom
partijos ir valdžios instancijai 

laišką, kuriuo jie reikalauja, ! 
kad Stalinas butų pašalintas! 
arba priverstas rezignuoti iš sa
vo vietos kaip viršiausias par-1 
tijos ir va’džios aparato galva.

Tolygų laišką jie pasiuntę 
taipjau visos Rusijos komunis

Esąs vokiečių šnipas, pasiųstas 
Į Belgiją išgauti tariamos 
slaptos sutarties popierių

BRIUSELIS, Belgija,' kovo 3. 
— Policija suėmė vieną vokie
ti, Albertą Heine, 35 metų am
žiaus, kaltinamą kaip padirbė
ją tariamos Erancuzų-Belgų 
mili tari nes sutarties dokumen
tų, kurie neseniai buvo Olandų 
laikraščio Utrechtsehe Dagblad 
paskelbti ir kurių paskelbimas 
grėsė sukelti diplomatinių kom
plikacijų.

Heine, kuris sakos esąs kilęs 
iš garsaus vokiečių poeto, Hein
richo Heine, padermės, buvęs 
vokiečių šnipas. Jis buvęs pa
siųstas i Belgiją gauti kopiją 
slaptos- Francuzų-Belgų sutar
ties, nes Vokietija manius, ka i 
tokia sutartis esanti. Negalė
damas gauti tikros kopijos, 
Heine pats tokią sufabrikavęs.

Ir Francija, ir Belgija, ir 
Anglija griežtai nugina, kad to
kios slaptos sutarties, kurios 
neva dokumentus paskelbė Ut
rechto Dagblad, visai nesą, ir 
kad tie dokumentai esą sufab
rikuoti.
Olandų spauda reikalauja i5 

Dagblado įrodymų

IIAAGA, Olandija, kovo 3.— 
Olandų Spaudos Draugija krei
pėsi j Utrechto Dagblado redak
torių, paskelbusį tariamos Fran- 
cuzų-Belgų-Anglų slaptos su
tarties dokumentus, prašydama, 
kad jis, olandų spaudos intere
sais, duotų įrodymų, jogei jo 
pasklebti dokumentai yra tik
ri, o ne padirbti.

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

Bendrai gražu ir truputį šal
čiau; stiprus mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 39° F.

Šiandie saulė teka 6:22, lei
džiasi 5:52. Mėnuo teka 2:14 
ryto.

tų partijos prezidiumui.
Pranešime be to sakoma dar, 

kad prezidiumo dauguma re
mianti dešiniuosius Stalino opo
nentus, kurie manų, kad da
bartinė katast roti nga Rusijos 
padėtis, dabartine baisi stoka 
duonos ir visų kitų gyvenimo 
reikmenų esąs tiesioginis klai
dingos Stalino politikos pada
rinys.

Rygiškis Chicago Tribūne ko
respondentas kaiblegrama kovo 
1 d. praneša panašią žinią, tik 
sako, kad su Bucharinu, Ryko- 
vu ir Toniški u eina išvien prieš 
Sta/iną dar Kalininas ir pats 
raudonosios armijos vadas Vo
rošilovas.

Berlyno policija areštam buv. 
caro valstybės tarėją ir Uk- 
raines sovietų misijos narį

BERLYNAS, kovo 3. — Ber
lyno policija suėmė du žymius 
rusus kaip dokumentų fabri
kuotoj us, kurie yra Įtariami ir 
dėl sufabrikavimo paskilbusių 
dokmuentų, neva parodančių, 
kad Jungtinių Valstybių senato
riai VVilliam Borah ir George 
W. Norris buvę sovietų val
džios papirkti.

Areštuotieji yra: Vladimir 
Orlov, buvęs caro Mikalojaus H 
valstybės tarėjas, ir Michail Su/ 
maroko v, 'buvęs Ukrainos so
vietų misijos Berlyne narys. 
Kiti du areštuoti asmens buvo 
vėliau paleisti.

Policija sakos radus didelę 
dirbtuvę rusų dokumentams 
fabrikuoti. Orlovo namuose ji 
radus tris skrynias su šimtais 
guminių antspaudų, daugybę 
oficialių sovietų blankų, ant
spaudų, brangią cheminę labo
ratoriją ir apie penkis šimtus 
rusų ir kitų komunistų vadų 
portretų. Rasta taipjau žymių, 
parodančių, kad ir dokumen
tai apie senatorių Borah ir 
Norris papirkimą irgi čia buvo 
sufabrikuoti.

Dokumentų fabriknotojus su
sekti vokiečių vyriausybei pa
dėjo berlyniškis Ne\v York 
Evening Post korespondentas, 
Hubent Knickerbocker. Prieš 
kurį laiką Sumarokovas buvo 
atvykęs pas korespondentą ir 
pasisakė, kad jis turįs dokumen
tų, parodančių, joge! #Borah- 
Norris dokumentai buvę Mas
kvos Gc-rPe-U (slaptosios politi
nės policijos) tyčia sufabrikuo
ti, kad geriau galėtų paslėpti 
buvimą tikrų dokumentų, dar 
laibiau tuodu senatorių inkri
minuojančių.

Knickerbocikerui paprašius, 
Sumarokovas vieną tų doku
mentų atnešė jam parodyti. Ko
respondentas tuojau jį nufoto
grafavo ir slaptomis įteikė Ber
lyno policijai. Toji ėmė Suma- 
rokovą sekioti, ir pagaliau nu
sekė i Orlovo namus.

MEKSIKOJ iki šiol jau 1032 
katalikų kunigai prisiuntė vy
riausybei savo adresus.

Fašistų valdžia konfis
kavo fašistų organą
ROMA, Italija, kovo 3.

Fašistų vyriausybė konfiskavo 
fašistų II Briliante už tai, kad 
savo vedamajame straipsny jis, 
pagyręs aukštosios fašistų ta
rybos paskelbtą 100 kandidatų 
Į naująjį fašistų parlamentą są
rašą, nes to sąrašo priešaky 
esąs pats Mussolini, drįso dar 
pastebėti, kad, šiaip ar taip, 
kandidatų sąrašas turis ir kai 
kurių defektų.

Serbų diktatūra pik
tesnė už Mussolini

Už priešingą dabartiniam re
žimui žedį žmonės bus bau
džiami sunkiu kalėjimu

BELGRADAS, Jugosla vija, 
kovo 3. — Jugoslavijos dikta
torius karalius smurtiirgumu 
nori prašokti dagi Italijos Mus
solini. Antai vakar buvo pa
skelbtas papildomas “valstybės 
saugumo įstatymas,” kuriuo as
mens, propaguoją kad ir men
kiausią pa'kcitimą dabartinėje 
valdžioj, bus baudžiami penke- 
riais metais kalėjimo ir dide
lėmis piniginėmis pabaudomis. 
Laikraštininkai ir šiaip asmens, 
paduodu laikraščiams “neteisin
gų žinių” apie krašto adminis
tracijos darbus ir elgėsi, bus 
baudžiami metais kalėjimo ir 
sunkiomis pabaudomis pini
gais. Asmens, dalyvaują bet 
kuriame politiniame darbe, ku
ris nėra specifiškai įstatymų 
leistas, bus baudžiami šešiais 
mėnesiais kalėjimo.

Trockis pavojingai ser
gąs inkstų liga

• KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 3. — Turkų spauda 
praneša, kad Leonas Trockis, iš
tremtas buvęs sovietų karo ko
misaras, sunkiai susirgęs inks
tų liga.

RUMANUOS vyriausybė nori 
gaut dar $1,200,000 paskolos 
badu mirštantiems žmonėms 
Besarabijoj gelbėti.

Prezidentas Coolidge 
pasirašė Jonės bilių
Anti-Saloon lyga laimėjo: nusi

kaltę prohibicijai bus bau
džiami kaip kriminalistai

WASHINGTONAS, kovo 3.— 
Prezidentas Coolidge vakar pa
sirašė kongreso primtą vadina
mą Jonės bilių, kuriuo visoks 
nusikaltimas prohibicijos įsta
tymui laikomas didele piktada
rybe, baudžiama iki penkerių 
metų kalėjimu arba pinigais iki 
10 tūkstančių dolerių, arba 
abiem i bausmėm kartu.

Tą bilių Coolidge pasirašė 
dagi nepasitaręs nė su teisin
gumo, nė su iždo departamen
tais.

Einant Joneso bilium, kurį, 
tariant Chicagos Tribūne žo
džiais, kongresas priėmė pro- 
hibicininkų Anti-Saloon lygai 
botagu pliauškinant, asmens, 
suimti dėl neteisėto svaigiųjų 
gėrimų gaminimo, pardavinėji
mo, transportavimo, importavi
mo ar eksportavimo turi būt 
baudžiami pinigais iki 10 tūks
tančių dolerių arba kalėjimu iki 
penkerių melų, arba abiem 
bausmėm kartu. Svetimšaliai 
gi už panašius nusikaltimus, at
likę bausmę, gali biut dar de
portuoti.

Kareivių sukilimas Pe
kine greitai patremp

tas
PEKINAS, Kinai, kovo 3.

Pekine buvo sukilę trys regi- 
mentai, susidedu iš buvusių 
šiauriečių Čihli ir šantungo 
— armijų likučių. Sukilėliai ta
čiau tuojau buvo apsiausti iš
tikimos tautinės Kinų valdžios 
kariuomenės ir, po trumpos ko
vos, nuveikti.

Kautynėse apie keturiasde
šimt kareivių ir civilių žmo
nių buvo užmušti.

OMAHA, Neb., kovo 3. — 
Viename vietos viešbuty plėši
kai atėmė iš deimantų agento 
valizaitę su $50,000 vertės dei
mantų.

Įspėja nuo netikrų 10 
dolerinių banknotų

VVASHI’NGTONAS, kovo 3. 
— Vyriausybė įspėja žmones 
dabotis nuo netikrų $10 bank
notų, kurios pradėta skleisti. 
Banknotai yra Kansas City Fe- 
deral Reserve banko pavyzdžio, 
su Jacksono atvaizdu, 1914 me
tų serijos, su priešakinės pusės 
No. 97, o užpakalinės pusės No. 
1135/

r . | r -. ... • '?■

11 valstybių patvirti
no Kelloggo paktą

Kellogg tikisi, kad jam tebesant 
kabinete jo amžinos taikos 
paktas įeis galion

WASHINGT()NAS, kovo 3- 
Iš penkiolikos originalių vals
tybių, pasirašiusių Paryžiuje 
vadinamą Kelloggo-Briando am
žinos taikos paktą, ligšioj rati
fikavo jį, ir ratifikavimo doku
mentus pristatė valstybės sek
retoriui Kelloggui vienuolika 
valstybių.

Keturios valstybės: Franci ja, 
Japonija, Belgija ir Ijenkija 
dar nėra ratifikavusios, o kol 
jos neratifikuos, paktas negalės 
įeiti galion.

Kelloggas labai norėtų, kad 
jo -paktas butų įgyvendintas 
dar jam > pačiam tebesant vals
tybės sekretorium. Kadangi 
naujo prezidento Hoovero pa
skirtas jo įpėdinis, Henry L. 
Stimson, parvylks iš Filipinų 
tik apie šio mėnesio pabaigą, 
tai Kelloggas, kuris iki to lai
ko pasiliks vietoje, tikisi, kad 
ir likusios valstybės dar su
skubs paktą ratifikuoti.

Tarptautinė pramonės 
paroda Leipcige

LEIPCIGAS, Vokietija, kovo 
3. —• Šiandie tapo čia forma
liai atidaryta tarptautinė pra
monės paroda.- Parodoj daly
vauja daug amerikiečių pra
moninkų.

BERLYNE įvyko bedarbių 
riaušių. Bedarbiai reikalauja 
didesnes pašalpos.

Stalinas atsiniekina
Trockio kaltinimais f
Maskvos diktatorius neturįs lai

ko atsakinėti į buvusio komi
saro priekaištus

MASKVA, kovo 3. — Stali
nas) sevietijos diktatorius, už
sienio korespondentų paklaus
tas, ką jis galėtų pasakyti dėl 
Trockio daromų kaltinimų da
bartinei sovietų valdžiai, atsa
kė:

“Aš neturiu laiko atsakinėti 
į niekniekius.”

Berlyniškis komunistų laik- 
raštsi Volkswille vasario 27 
dieną išspausdino Trockio strai
psnį, kuriame 'buvęs karo ko
misaras kaltina 'Staliną dėl no
rėjimo “kruvina siena atriboti 
oficialinę komunistų partiją 
nuo opozicijos.” Stalino planai, 
sako Trockis, buvę toki: pir
ma, apkaltinti opoziciją dėl 
kcntrrevoliucijcs, ir tada jau 
imtis represijų prieš ją. Antra, 
ištremti opozicijos galvą, kad jo 
paties rankos galėtų jau laisvai 
dirbti budelio darbą prieš opo- 
zlcLninkus, kurie yra mažiau ži
nomi, ypač užsieniuose.

Kituose savo pranešimuose 
Trockis sako, kad Stalinas esąs 
tik pusėtinas politikierius, ma
ža ką tenusimanąs pasaulio rei
kaluose, ir kasąs kapą komu
nistų partijai.

Meksikoje kilo ka
riuomenės maištas
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

3. — Vera Cruz valstijoj kilo 
kariuomenės maištas. • Maišti
ninkai, kuriems vadovauja gen. 
Jesus Maria Aguirre, paėmė ke
letą miestų.

Kartu kilo maištas šiaurinėj 
S orimos valstijos daly, genero
lui Manzo vadovaujant. Maišti
ninkai paėmė Nogales miestą, 

/

Nušovė katalikų kuni
gą, slavokų partijos 

vadą
BRATISLAVA, čechoslovaki- 

ja, kovo 3. — Vakar čia buvo 
nušautas katalikų kunigas Jo- 
sesph Pavnik, žinomas slavokų 
partijos vadas. Kartu buvo nu
šautas ir kunigo palydovas.

Nušovė juos buvęs kunigo 
Pavniko bažnyčios sekretorius, 
Gezą Strochon, 24 metų am
žiaus, kuris netrukus ir pats 
buvo gaduytojų nukautas.

I

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS

Vėl užpuolė kino te- 
, atrą Kaune

Ginkluoti piktadariai padegė ki
no teatrą “Paladium.” Pada
ryta 15,000 litų nuostolių

KAUNAS. — Apie 30 gink
luotų, piktadarių vasario 3 die
nos vakare apie 5 vai. įsiveržė 
į kino teatrą “Paladium,” Ža
liame kalne. Visi smurtininkai 
turėjo revolverius, kirvius, pei
lius bei lazdas.

Pirmiausia užėmė kasą, pas
kui aparatų skyrių, šaukdami: 
“Bankas aukštyn!” Ėjusią fil
mą “Tai, apie ką negalime kal
bėli,” kurioje dalyvavo svar
biausioje rolėje lenkų artiste 
Smosarsika, padegė. Kilo gais
ras, kuriam likviudoti iššauk
tas visas gaisrininkų būrys.

Aparatą, kaip sako policijos 
žinios, laippat visai sudaužė. 
Langai ir durys liko be stiklų.

Išeidami šaudė publikos link, 
kad nesivytų- Nuostolių pada
ryta apie 15,000 litų.

Atvykusi policija konstata
vo faktą ir surašė protokolą. 
Slpė'jama, kad “baltas žirgas” 
air “vilkas” “vizitą” padarė iš 
Šančių. Policijai puolikų pavar
dės nesą žinomos.

Grąžino dvarui mišką 
įj išvarė žmonės iš 

sklypu
ZARASAI. Rbmancų dva

ro (Imbardo vai., Zarasų ap.) 
miškai buvo nusavinti einant 
žemės reformos įstatymu. Da
bar dvaras atgavo miškus ir 
skubiai išparduoda.

Be to, šio dvaro žemė išpar
celiuota. Sklypus gavo savano
riai. Bet dvaro nuomininkasi 
Vadišius juos išvarė.

Žmonės stebisi ir nesupranta, 
kas čia dabar Lietuvoj darosi.

Ūkininkai buriasi
ŽEIMELIS, Birž. ap. Šio 

miestelio ir apylinkės ūkinin
kai, kaip labai nukentėję nuo 
nederliaus, buvo nusiminę, ne« 
artinantis pavasariui butų blo
gai su sėklomis. Pastaruoju 
laiku, nežiūrint į didelius truk
dymus, įsteigta “Ūkininkų Vie
nybė” ir šėmės Ūkio d-ja, ku
rios pradėjo energingai savo 
darbą. Ūkininkai jau gauna iš 
Žeimelio sandėlio sėklų.
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šAL-ns!” I ĮltOHESPONDENCIJOSju

Detroit, Mieli

Kas nelclsduvo
miegoti naktimis ir todėl visus laikė 
miego. Aš pavaitojau ant jo Turpo. 
die šaltis!” • •••••

Lengva sustabdyti nesmagumus nuo šal
čio kaip pas valkus, taip ir pas suaugusius! 
Jei tik kiekvienas žinotų Aj greitų, lengvų 
būdų I Turpo yra trigubai veiksmingas.— 
jis turi terpetino. mentoliaus ir kamroro— 
senai pamėgtus—ištirtus, išbandytus ir pri
pažintus daugelio gentkarėiij. Ištrink kru
tinę ir gerkle su Turpo ointmento formoje 
—pakvėpuok garais šaukšte pašildyto Tur
po—pajausk betilk tuojaus išeinantį šalti! 
Pasiklausk savo daktaro apie 
Veiksmingumų Turpo—tada gauki 
savo aptieklninka ir visuomet turėkite 
mie. Tik 35c už didelį puodelį.

Greita. Tikra. Sauei Pa^elba

Septintadieny, vasario 17 d., 
i Lietuvių svetainėj įvyko skait
lingas ap vaikščiojimas 11 metų 
i Lietuvos Nepriklausomybės su- 
‘ kaktuvių. O ir pats apvaikš- 
įčiojimo programas buvo nepa
prastai geras.

Apvaikščiojimą atidarė vietos 
! kun. I. F. Baraišis, kuris plačiai 

vol. apibudino ką musų tėvyne per- 
JHb»'1 gyveno senovėje ir paskesniais 
8u'i laikais—iki ji atgavo nepriklau

somybę. Taipjau priminė ir 
Vilnių, kurį lenkai grobikai lai
ko, bet be kurio Lietuva niekad 
nenurims.

Po prakalbos liko suvaidintas

vo surengta, o ir svetainėj buvo 
karštų prakalbų. Prie progos, 
Woodmano vardu naudojanties, 
buvo padaryta ir pinigų rinklia
va, kurioj surinkta virš šimto 
dolerių. Bet tų pinigų VVood
manas negavęs, o ir kaip da
bar girdėti, tai tų pinigų ir ne
gausiąs, nes tie pinigai teksią 
“dukauniems” reikalams— asa- 
boms.—Lakštingelė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicaga šiandie 92 
metų

Bugario, jisai sulinkęs policinin
ką prie Fulton ir Western gat
vių. Vėliau autan įsėdę du ita
lai. Prie Paulina gatvės ir Car- 
roll avė. autas pasuktas į alėją, 
čia'ji Bugarią pradėjo italai 
mušti. Po to policininkas pašo
vęs jį gerklėn. Sakoma, kad po
licininko automobiliu j e užtikta 
kraujo dėmių.

Atsišaukimas į Ame
rikos ir Kanados 

lietuvius

Chicago gavo čarlerį kovo 1 
dieną, 1837 metais. Šiandie su
kanka jos “gyvavimo” 92 me
tai. Kaip ji gavo čarterį, jos 
gyventojų skaičius buvo 4,170.

Reikalauja naujų busų 
linijų

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėt sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaisTų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

West Lawn Real Estate Men’s 
Assn. reFkalauja Įvesti komuni
kaciją busais šiomis gatvėmis:

Damen avė., 63 iki 74-tos gat
vės, Western avė. nuo 74-tos iki 
119-tos gatvės; California avė. 
nuo 49-tos iki 71-m'os gatvės; 
Crawford avė. nuo 31-mos iki 
87-tos gatvės; Cicero avė. nuo 
26-tos iki 87-tos; Central avė., 
Archer avė. iki 67-tos; 47-ta 
gatve, Kedzie avė. iki Kostner 
avė.; 55-ta gatve, Western avė. 
iki Kostern avė.; 59-ta gatve, 
Central Park avė. iki Cicero 
avė.; 71-ma gatve, California 
avė. iki Central Park avė.; 79-ta 
gatve, Western avė. iki Cicero 
avė.

CREOMULSIONVėl nužiūri polici
ninkus

Praeitais metais Toronto mie
ste (Kanadoje) tapo suorgani
zuota Toronto Lietuvių Jauni
mo nepartinė kuopelė. Kuope
lės tikslas: sutraukti darban ne 
tik atvykusį, bet ir čionai au
gusį lietuvių jaunimą ir viso
mis pastangomis dirbti kultū
rinį bei apšvietus darbą. Pra
dėjus kuopelei gyvuoti, sceno
je buvo pastatyta keletas 
kabukių ir suruošta gražių 
silinksminimų. Taip pat 
įsteigta kuopelės skaitykla,
rion pareina keli lietuviški laik
raščiai. Bet dar matosi didelis 
trukumas skaityklai literatū
ros; nors yra numatyta kuo
pelės steigti knygyną, bet tas 
musų jaunutei organizacijai yra 
sunkiai prieinama. Tat jausda
mi musų tautiečių gerus norus 
apšvietus darbe, kreipiamės į

]) l’i-Areštuotas policininkais, 
klausąs trafiko skyriui, Edward 
Coleman. Jis yra kaltinamas 
tuo, kad pašovęs gengsteri Mi
elinei Bugario. Jo areštas vėl 
sukėlė kalbą, kad nugalabijime 
septynių Morano gengčs vyrų 
gal tikrai dalyvavo du polici
ninkai, ne gengsieriai pasirėdę 
policininkų uniforma.

DIENĄ IR NAKTĮ
Automobilistams Patarnavimas
TAISOM ĮVAIRIUS AUTUS; VULCANItfUOJAM 
T AJERUS, ČARDŽINAM IR TAISOM BATTERIES.

Darbą GarantuoĮame.
MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

Įvažiavimas nuo Richmond St.
Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

mkiTjo’’ veikalėlis “Mirga—arba Vytau
tas kalėjime”. Tai priruošė art.

•I. Olšauskas, kuris vaidino ka
lėjimo užveizdos rolę. Mirgos 
rolėje buvo p-lė M. Endreliunai- 
tė, kuri savo sunkią ir ilgą rolę 
išpildė nepaprastai gerai.
čiaus reikia pasakyti, kad ir vi
si kiti vaidintojai taipjau buvo 
geri. Geri buvo ir kostiumai.

Vyčių choras, vedamas art. J.
Olšausko, pasirėdęs tautiniais 
rūbais, sudainavo penkias dai
neles, jų tarpe ir jausmingąją

I “Ei pasauli, mes be Vilniaus ’ne-
I nurimsim”.

Kaip paprastai, kada tik ‘rtt-|vįsas Amerikos Lietuvių Be- 
i J. Olšauskas ką surengia, tai dakcijas, knygynus, draugijas 
publikos būna pilna, lad ir šį jr į pavienius Amerikos ir Ka- 
kartą publikos irgi buvo daug, na(JoS lietuvius, prarydami pa- 

i nors tą pačią dieną komunistai ramos musų užbrėžtam tikslui.

na-

Te

vei- 
pa- 
yra 
ku-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Negrų paroda Chicagoj

knygynus, draugijas
ir į pavienius Amerikos ir Ka-

Artimoj ateity Chicagoj bus 
parodyti paveikslai daugiau 
kaip 30 negrų artistų. Parodoj 
bus iškabinta virš šimto pa
veikslų. Vieta — trobėsis South 
Parkvvay skyrius Y. M. C. A. 
Parodą rengia Chicagos Meno 
Lyga.

Pradėta kasti pamatas 
naujai ligoninei

Reikalauja busų

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMSPradėta kasti pamatas naujai 

ligoninei prie 95-tos gatvės ir 
California avė. Statymas ir įren
gimas tos ligoninės kaštuosiąs 
apie $6,000,000. Ligoninė susi
dės iš keleto kaip ir atskirų tro
besių. Užbaigti ją statyti visai 
ims keletą metų.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.Antradieni įvyks masinis Be- 
verly Hills ir Morgan Park gy
ventojų susirinkimas. Paduota 
bus pasirašyti susirinkimui pe
ticija, kad butų paleisti busai 
103-čia gatve tarp Western ir 
Vincennes avės., kurie privežtų 
publiką Western avė. prie 74 
gatvės. Nuo čia Western avė. 
bėgioja gatvekariai šiaurės link 
ir atgal.

‘ buvo surengę savo kokį ten jo-
I marką.

Tuos jomarkus komunistai 
į rengia veik kas sekmadieni — 
i tai prieš-fašistinę dieną, tai \vor- 
| kerio dieną, tai vėl kitokią ko
munistų humbugo dieną. Bet 
mainerių diena jau dingo. Vi
suose tuose jomarkuose taip ir 

1 kaulija aukų, o ypač vvorkeriai.
Girdi, duokit aukų kuodaugiau- 

! šia, nes kitaip jų workeris tu
rėsiąs užsidaryti. Tai aišku kiek 

Namų apšildymo įįs j y Workeris turi skaitytojų,) 
reikmenys ir plum-|jej jau ^arp ]įe(uvįy reikia jam j 

bingas. aukas rinkti.

JOSEPH VILIMAS

KONTRAKTORIUS
558 S. Wa«htenaw Avė. Chicago, III

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Kas kuo galėdami prisidėkite 
prie to kilnaus darbo. Siųski
te musų skaityklai laikraščių, 
įvairaus turinio knygų ir t. t. 
Prisiųsdami literatūros, ne tik 
paremsite musų veikimą, bet ir 
jus atliksite grąžų darbą ap- 
švietoje.

Tikėdami, kad musų tautie
čiai atsilieps į musų prašymą, 
reiškiame iškalno padėką.

V. Dagilis.
T. L. J. R-lis Sekretorius. 
Antrašas:

Parduodame ir įve- 
danle namų apšil-, 
dymo

Taisome ir valome boilerius
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
MONROE 0154

Mano korespondencijoj sausio
27 d., apie art. J. Olšausko kon-

Lą isibriovė klaida. Buvo 
parašyta, kad dainavo Valaitis,' 
kuomet ta garbė priklauso J. j 
Valiukui, vietos žymiausiam lię- 

; tuviu dainininkui. *
—Muzikos Mokinis.

reikmenis, i ,...._ i certa isibriove

So. Omaha, Nebr
Nesenai įvyko metinis para- ' 

pijos susirinkimas. Vietos kle-1 
bonas vos spėjo Įkelti koją į su-l 
sirinkimą, tuoj ėmė kolioti vie
ną parapijoną, o paskui ir vi
sus susirinkusius. Mat, parapi- 
jonys pastebėjo kunigui, kam j 
jis vieton melstis bažnyčioje ir 
pamokslą sakyti, vien keikia 

| vieną vietos pašelpinę draugiją. 
I Kunigui ėmus kolioti 
| nūs, kilo nemažas 
; kuris negreit' aptylo.

Kunigas išdavė 
j apie parapijos pajamas, bet tą 
i jo raportą turbūt tik jis vienas 

Specia'istau gydyme chroniškų ir naujų U- i v fpęiinmtn 
rų Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atšilau- ' ‘ ‘
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei- l 
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pu 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
20 W. JAckson B1vi1m netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

pą ra pi j o- 
triukšmas,

ir raportą

1

St.

po

Universal Restaurant
Musų vir t i c n i a i, f' 
dešros ir kopusiai ' 7 
primena mamytės -S

valgius U?
A. A. NORKUS. mI 750 West 5/

Priėjus prie parapijos komite
to rinkimo, atsistoja kun Mi
kulskis ir pareiškia, kad jokių 
rinkimų nebusią, bet kad jis 
pats paskirsiąs į parapijos ko
mitetą Blumą ir Verbickį. Reiš
kia, kunigas pasiskiria beveik 
dar vaikus, o visus suaugusius 
susodina į gurbą: tylėkite ir 
tik duokite pinigus, o jis pats 
su vaikinukais parapijos pinigus 
susikolektuos.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Pereitais metais lietuvis Jo
nas VVoodmanas liko golfo čem
pionu. Jam laimėjus čempio
natą vietos kliubai buvo suren
gę pagerbimo parodą, kurioj da
lyvavo ir miesto viršininkai. 
Vėliau sukruto ir progresyviai 
lietuviai pagerbti Woodmaną. 
Bet Romos agentas per savo 
agentėlius apie tai sužinojęs, 
tuoj paskelbė, kad ir jis ren
giąs Woodmano pagerbimui au
tų parodą žinoma, paroda bu-

SIIIIIIIMIIIilIlIlIHIlIlIHIlMIlIlIlIlM

Kaltina policininką

NEUŽLEISKITE TO ŠALČIO!

W.F.SEVERA CO.

192 Claremont St, 
Toronto, Ont., 
Canada.

CEDAR RAPIDS, 
10WA

Severas Cdugh Balsam 
parsiduoda jūsų aptickoj. 
Reikalaukit jų vardu. 
Dviejų dydžių, 25 ir 

50 centų.

Pašautas Michael Bugario, 30 
! m., 517 Aldine avė. Jisai apkal
tino trafiko skyriaus policinin
ką Edwardą Colemaną. Pasak

51

kruti-
tuu-
Vlln

Išgirskit šį vakarą Prezidento Hooverio Inagu 
racijos kalbą - nusipirk pas mus radio

Sulaikykite jį tuojaus su Severa’s maloniu, 
raminančiu ir laiko išbandytu 

Cough Balsam

GNORAVIMAS aštraus kosulio yra lygus 
ignoravimui signalų gelžkclio kryžke- 

j. Karlais nieko blogo gal ir neatsitiks, 
bet prie pirmo pralaimėjimo tai gali 

labai daug kainuoti
Atsiminkit, kad net mažiausias kosu

lys greitai gali išsivystyti Į dideli 
kosulį, o didelis kosulys gali privesti 
prie daugelio daug pavojingesnių li
gų. Taigi sustok ignoravęs tą ko
sulį. Pagydyk jį šiandie su Seve
ra’s Cough Balsam. Malonus, 
saugus ir veiksmingas, jis su
stabdo kutenimą ir nuramina 
gerklę. Per 50 metų Severa’s 
palikimas Cough Balsam bu
vo mėgiamas šeimininis 
vaistas.

Stemte, Freshman arba 
water Kent, 7 A. C. tūbų, 
su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $99

“ I
UUUU" t- kJ-t

At- Victor 7-11, kombina-

$165
Brunswick Radiola

2....$155
GerV\ 

s*

D<4 krutinės ir 
fi^lvos šalčiu 

GĮilvo/į t r 

noru-

SEVERAS
H BALSAM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos w 
12th STREET 

Tol. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
a^ti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

*

Dalis lietuvių jau turi įsigiję radio savo namuose 
Jie girdi per radio Babravičių, Šarkio kumštynes, ir 
šiaip visokių klasinę ir populiarę muzikų, lekcijas, j- 
vairius patarimus ir pamokinimus. Radio pasidarė 
tikras universitetas šeimynoje.

O kas turi fonfigrafų, gali išgirsti musų žymes
nius dainininkus: Vanagaitį, Olšauskų, Kiprų Pet
rauskų, Grigaitienę, Juozevskaitę ir kitus.

Musų tauta jau turi užtektinai artistinių jėgų. 
Jau mums nesarmata pasirodyti ir tarpe svetimtaučių. 
Kad pasigerėjus tais talentais, jus privalote įsigyti 
tuojau radio arba fonografų. Atsilankykit pas mus 
ir apžiurėkit.

Jos. F. Sudrik inc
3117-21 S. Ilalsleil Si |

Tel. Boulevard 470.5
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MOLASSES COCOANUT
kėksas

1 puodukas rusvaus cukraus
2 šaukštu taukų
1 kiaušinis
1 puodukas molasses
•Z. puoduko pieno

2*/i puoduko miltų
1 šaukštukas baking pauderio 
1/2 šaukštuko sodos
1 kenas cocoanut.
Ištrink cukrų ir sviesta arba 

taukus. Pridėk išplaktus kiauši
nius ir pieną, taipgi
Sumaišyk sausus pridėčkus su 
cocoanut ir sudėk prie pirmojo 
mišinio. Kepkite pečiuje 30—40

minutų nekarštame pečiuje. Ap
tepk sekamu mišiniu:

Grandžių cukravonė 
7/8 puoduko cukraus 
3 šaukštai šalto vandens
1 kiaušinio baltymas, išplak

tas.
2 šaukštu orandžių sunkos.
Nutarkuok luobelę nuo vieno 

orandžio.
Viską kartu sudėk dvigubai! 

puodan. Viršutinę puodo dalį
dėk tuomet, kuomet apatinėj 
puodo dalyj vanduo užvirs. Mai- 

molasses. šyk gerai šaukštu ir tam tikru
kiaušiniams plakti prietaisu sep- 

i tynias minutes. Nuimk nuo ug
nies ir sudėk 12 smulkiai su-

3151

Em- 
Pat-

' 2616 — T r i m
I Mips. Sizes 14, 
j 16, 18 years, 36,

38, 40, 42 and 44 
i n c h e s bust. 

‘ Slze 36 reąulres
3% yards of 40- 
inch materiaL

EiHb. 7S7—Motifs fer 
braidery in two sizes. 
tern provides 8 large and 12 
emali motifs, 20 in all. Suit- 
■ble for dreaser s c a r f s , 
luncheon aets, curtains, drap- 
eriea, etc. Blne.

2619

3151 2616

2614 — Smart—Com- 
fortable. Sizes 6, 8, 
10, 12 and 14 years. 
Slze 8 reųuires 2% 
yards of 40-inch ma
teliai with ya yard 
of fur and 1% yarda 
of 40-inch llning.

T* 3151 — Looking 
Slender. Sizes 
36, 38, 40, 42, 44 
and 46 inches 
bust. Slze 36 
roquires 3 Va 
yards of 42-inch 
ma'erial with ‘/2 
yard of 36-inch 
contrasting-

2613 — A Lovely 
imas Gift. Sizes 16, 
18 years, 36, 38, 40 
and 42 inches bust. 
Size 36 reųuires 1% 
yards of 36-inch ma- 
terial with 2Vs yards 
of trimming.

3461

2616
3461 - A 

▼orite. Sizes 16, 
18 years, 36, 38, 
40, 42 and 44 
inches bust. 
Size 36 reųuires 
3% yards of 40- 
i n c h material 
wlth % yard of 
36-inch contrast- 
ing.

Fa-

2614
3461

2616—Išėjimui suknelė. Galima siu- aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
dinti iš byle sunkesnės arba lengvos ' ~---- —-------
materijos. Sukirptos mieros 16, 18,, 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

3461—Kasdien dėvėti smagi sukne-1 
lė. Galima siūdinti iš byle materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

3151—Suaugusiai moterei suknelė.
Galima siūdinti iš byle materijos. I 
Sukirptos mieros 36, 40, 42, 44 ir 46 ! 
colių per krutinę.

2614-----Jaunai panelei apsiaustas.
Galima siūdinti iš byle spolvos ir by
le rųšies materijos. Sukirptos mie-' 
ros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus.

2619—Apatinis urbas. Galima siū
dinti iš šilko arba batisto. Sukirp- į 
tos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 1

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
Arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
•ialsted St.. Chicago. III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia )dedu 15 centų ir prašau at- 

f 
siųsti man pavyzdj No ......... ........

per krutinęMieros

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

pjaustytų “marshmallovvs”. Ap
tepk mišiniu keksą.

moLasses PERDeTAS 
KEKSAS

% puoduko rusvaus cukraus
% puoduko molasses
% puoduko taukų arba svies

to, iš ta r py k.,
2 kiaušiniu
1 puoduką tvirtos kavos,
2Vy puoduko miltų
2 šaukštukai sodos
2 šaukštuku imbiero, malto 

šaukštuko cinamonų
1/2 šaukštuko gvazdikų, maltų
V2 šaukštuko nutmeg
1/2 šaukštuko baking paude

rio.
Pridėk išplaktus kiaušinius 

prie cukraus, paskui supilk mo
lasses ir tarpytus taukus. Su
maišyk visus sausus pridėčkus 
kartu ir keletą sykių persijok.
Sudėk prie pirmojo mišinio. 
Ant galo supilk karštą kavą. 
Kepk paplokštoj blety. Perdek 
sekamu mišiniu:

kvortos saldžios Smetonos, 
išplak.

1 puodukas labai smulkaus 
cukraus.

1 šaukštukas kavos ekstrakto.
Sumaišyk, perdek ir aptepk 

keksą nesigailėdama.

ŠKOTŲ PIRŠTUKAI

2 puoduku rolled oats (su
malk).

3 šaukštukai baking paude
rio.

1/2 šaukštuko druskos
\\ puoduko cukraus
1>/j šaukštuko tarpyto svies

to.
1/4 puoduko molasses
% puoduko pieno.
Išmaišyk sausus pridėčkus, 

pridėk taukus arba sviestą 
(žiūrint ką turėsi), molasses ir 
pieną. Gerai išmaišyk. Sudėk 
ant lentos sumaltus oats ir ant 
jų minkyk ir supiaustyk tešlą. 
Supiaustyk tokio ilgumo šmo
tukus kaip pirštas. Kepk ne
karštame pečiuje 20 minutų.

KAIP IR MINCEMEAT 
PAJUS

1 puodukas duonos trupinių 
(persijok keletą sykių).

1 puodukas cukraus

TUBBY

sukapok.
1 šaukštukas maltų cinamo

nų.
V2 šaukštuko maltų gvazdikų 
’/i šaukštuko 'maltų nutmeg
2 kiaušiniai, išplak
Vi puoduko obuolių acto 
1 puoduką molasses 
*/2 puoduko tarpyto sviesto. 
Sumaišyk sausus pridėčkus. 

Paskui pridėk išplaktus kiauši
nius, actą, molasses ir sviestą. 
Gerai išmaišyk. Išklok tešla dvi 
blėtis. Prie likusios tešlos pri
dėk tarkuoto amerikoniško sū
rio, išmaišyk, iškočiok ir ap
dėk pajų, kaip ant tešlos sudė
si tam tikro mišinio tešla, kuria 
apdėsi pajų supiaustyk pailgais 
šmotukais. Kepk nekarštame 
pečiuje 1/2 valandos. Paduok sta- 
lan karštą.

KĄ SU KUO PADUOTI

Prie keptos arba virtos jau
tienos galima paduoti bulves, 
virtas, keptas arba su baltu da- 
žalu prirengtas. Tinka taipgi 
virtos pupos (Įima beans), ža
lios, virtos pupos (string beans) 
kornus, virtus, žalius žirnius, 
špinakus, svogūnus, tomates ir 
califlover.

Prie mėsos nuo sriubos gali
ma paduoti: bulves, morkus, 
gručkus arba virtas petruškas.

Prie “Corned Beef” tinka: 
burokai, špinakai, žirniai, mor
kos arba virtos petruškos.

Prie keptos avienos: mėtų 
jello, keptus bananus, califlo
ver, virtus piene, arba kitokias 
virtas bei keptas daržoves.

Virto kumpio: spinakus, žir
nius, kopūstus, bulves arba 
“Brussels Sprouts” piene.

Keptos veršienos: makaronus, 
virtas tomates, bulves, ryžius 
virtus su tomatėm.

Prie keptos kiaulienos: obuo
lius, virtus arba keptus, bul
ves.

Kepto Kalakuto: Keptų bul
vių, coliflover, seleries, oiste- 
rius, squash, keptas arba vir
tas. Svogūnus virtus piene ir 
spalgenas.

Keptos Anties: Virtus obuo
lius arba virtas seleras. Virtus 
piene svogūnus, keptas bulves 
ir virtas spalgenas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —
nusipirk typewriterį1 puodukas besėklių razinkų,

Virta jautiena sudėta j keną. Amerikonai ją labai mėgsta. Kas 
nežino “Corned BEEF”. Paklauskite savo tėvelio arba brolio. 
Jeigu jisai tarnavo kariuomenėje, tai jam jau atsibodo šios rų
šies mėsa. Vengkite, ne paduokite jiems jos. Moteris ir vai
kai gali ją vartoti sekamai: Išimkite iš bleties, pridėkite trupu
ti svogūnų, vieną ar du kiaušiniu. Padarykite kotletėlius, pa
kepkite ant taukų arba sviesto. Valgykite karštus arba šiltus. 
Mėsą iš keno galite irgi ne virdami valgyti.

Del riebumo ir skonio

Kepkit
— kepkit su Bowman Pienu ir pamatykit 
kaip viskas bus daug skaniau.

Tai yra todėl, kad Bowmano Pienas 
turi švelnų, aiškiai geresni skonį — extra 
gerumą, kuris paeina delei extra rūpes
tingumo, kurio mes prisilaikome gaben
dami ji jums iš farmos.

Mokslinė kontrolė ant kiekvieno 
žingsnio, pristato Bowmano Pieną jūsų 
stalui tiek pat riebų, tiek pat šviežią ir 
tiek pat tyrą, kaip kad jis buvo karvę 
pamelžus.

B OWM AN
DAIRY COMPANY

MILK
/

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Kovo-Marcli 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios į chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NoLunch is Better Than One You Don’t Likę.
------------------------------------- —     f———-——---------------—" ------------------------ ——-

FLIT
•ta. u. •.»«. •*»»

IŠNAIKINA
Kaadis, Tarakonus,
Blakes, Mūsoj Ir

Kitu* Vabalius

MOKYKLOS NMB3A 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesn&i mo- 
‘ kykloe merginome apie aame- 
. ninfl higieną, patyrusi d u trik- 
1 to nurd Ruakė:
| "Viena pagrindinių taisyk* 
' lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemų norma- 

; liame stovyje. Normalis rnank- 
ttinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 

į naudinga vartoti nujoi, nes jis 
. nekenkia sveikatai. Ypatingai 
‘ merginoms yra momentų, kuo
met nujoi turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 

į nesmagumo."

| Nujoi galit vartoti netio* 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turit! 
nutyli namie.

Relieve Coughs, Golds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Ali druggists—35c and 65c jars and tubes.
* Children's Musterole(mildcrfonn)35c.

Better than a Mustard Plaster

'įonile
Por Cuts and Wounds

_ Apsisaigokit ižsikritimol
Gydykit kožną Žaizdą ar-

’ ba įsibrižimą iiao ne* 
nuodijančia antiseptiku

i Zonite užninka bakterijas.
| Ir itgydo.
I

Fėenamint
. i 

Liuosuotoją
Jus kramtysit .• 
Kaip Gumą 

, Soknis Tik
Mėtos - <

as it poliehes—with speed 
and safcty. 4-oz. botlle, 

30c; 12 oz., 60c.

^^Polish
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NAUJA ADMINISTRACIJA

tams politinis veikimas Rusijoje yra griežčiausiai užgin
tas !

Tuo budu kova tarp Stalino ir Trockio visą laiką 
buvo tik partijos klikų kova. Sulig Trockio liudymu, ši
toje kovoje paėmė viršų ne tie, kurių pusėje buvo dides
ni gabumai ir nuoširdesnis atsidavimas darbininkų rei
kalams, bet tie, kurie buvo besąžiniškesni intrigantai ir 
begėdiškesni egoistai. Jeigu taip, tai ko tuomet yra ver
ta diktatūra, kurioje įvyksta šitoks dalykas?

Antra vertus, jeigu mes nesutiksime su Trockio 
nuomone apie Staliną ir sakysime, kad dabartinis Rusi
jos diktatorius yra tinkamesnis revoliucijos vadas už 
buvusįjį karo komisarą, — tai kur yra garantija, kad 
ateityje nesusidarys bolševikų partijoje kita klika, kuri 
sutremps Staliną taip pat, kaip pastarasis 
Trockį ?

Trockis šitokių klausimų visai nestato, 
galvą neateina, 'kad savo pasakojimu apie
santykius sovietų valdžioje jisai išdavė bankroto paliu
dymą visai diktatūros sistemai.

sutrempė

Jam nė j 
vidujinius

Iš Gyvenimo Knygos
Kaip žmonės stumia iš gyveni

mo artimiausius ir geriausius 
draugus

Kaiip toli į senovę mes nergį- 
širne, tai vistiek pamatysime, 
kad gydytojas visados buvo ar
timiausias ir geriausias žmonių 
draugas. Ir štai kodėl.

Šiandie po dvyliktos valandos bus įvesdintas naujas 
Jungtinių Valstijų prezidentas, p. Herbert Hoover. Su 
juo pasikeis ir visa krašto administracija. Gaila, kad 
nėra jokio pagrindo tikėtis, jogei ji bus bent kuo geres
nė už senąją. Greičiaus priešingai.

Coolidge’o valdžia buvo labai konservatyviška. Vie
nintelis jos rupesnis buvo, tiek vidaus, tiek užsienių po
litikoje, kaip galint geriau patarnauti stambiamjam ka
pitalui- Kas turėjo daug pinigų, tam ji stengėsi padėt 
pasidaryt jų dar daugiau. Ir visa, kuo ji didžiavosi, bu
vo “prosperity” — didžiųjų kapitalistiškų kompanijų 
gerovė.

Farmeriams Coolidge’o administracija nedavė nie
ko. Darbininkams taip pat nieko. Bet už tai per jos vei
kimo laiką vienoje pusėje augo ir bujojo nelegalis svai
ginančiųjų gėrimų gaminimas ir pardavinėjimas, o ant
roje pusėje stiprėjo įtaka bažnytinių ir kitokių organi
zacijų, “kovojančių” už prohibiciją. Baigiantis Coo
lidge’o terminui, tos organizacijos taip įsigalėjo, kad 
padiktavo kongresui dar naują žiaurų įstatymą *nusi- 
kalstantiems prieš prohibiciją bausti, ir prezidentas jį 
pasirašė.

Hooverio išrinkimas pereitą lapkričio mėnesį buvo 
Anti-Saloon lygos laimėjimas. Todėl ateinantieji betve
ri metai bus protestoniškų mukarių ir davatkų viešpa
tavimo gadynė.

kad jiie visados buvo geriausi 
žmonių draugai, patarėjai, mo
kytojai, — žodžiu, jie dirbo 
žmonėms, tarsi tėvas savo šei
mynai. Parėjo jie per evoliuci
jos karštuvus, jų burtai dingo, 
virto tikrais mokslo vyrais, bet 
ta jų ypatybė, kad žmonių kū
nų ir sielą pažinti, kad juos su
prasti, kad jiems kaip tik gali
ma patarnauti — pas juos pasi
liko. Ir šiandie juk kiekvienas 
sąžiningas šeimynos daktarais y- 
ra jos artimiausias ir geriausias 
draugas, kuris pažįsta visų šei
mos narių kūno ir dvasios svei
katų, žino jų aplinkybes' ir mo
ka geriau, negu kitas kas, 
laimei atsitikus, su pagelta

ne- 
at-

T

DIKTATŪROS BANKROTO PALIUDYMAS

Chicagos ir New Yorko laikraščiuose pereitą savai
tę buvo įdėta keturi ilgi Leono Trockio straipsniai, pa
rašyti Konstantinopoly. Juose buvusis nabašninko Le
nino bendradarbis ir karo komisaras išdėstė savo san
tykius su dabartiniais Rusijos valdovais, atvedusius prie 
jo ištrėmimo iš sovietų teritorijos. Trockio tikslas buvo 
parodyti, kad jisai yra Stalino egoizmo ir storžievišku
mo auka; bet tikrumoje jisai parodė, kad yra netikusi, 
visuomenei kenksminga ir atžagareiviška visa bolševiz
mo tvarka, kuri tapo Rusijoje sukurta po 1917 m. spa
lio perversmo.

Pamatinis tos sistemos principas — diktatūra. Kas 
gi tą diktatūrą vykina? Ar tam tikra visuomenės klasė, 
kaip skelbia pasauliui bolševikai? Nieko panašaus. Troc
kio aprašytose penkerių metų kovose, kurios po Lenino 
mirties ėjo tarp jo ir Stalino, darbininkų klasė buvo ar
ba visiškai pasyvi, arba vaidino tik aklo įrankio rolę. 
Kol buvo gyvas Leninas, visa galia sovietų valstybėje 
buvo Lenino rankose; kai Leninas numirė, ją pasigro
bė į savo rankas Stalinas.

Kodėl Stalinas pasidarė galingas? Tik dėl to, kad 
partija paskyrė jį į centralinio sekretoriaus vietą — į 
tokią vietą, kurioje būdamas jisai galėjo laipsniškai pa
imti savo kontrolėn partijos aparatą. Kaip jisai tai da
rė, Trockio straipsniuose aprašyta labai aiškiai. Stali
nas šalino iš visų atsakomintų vietų partijoje neištiki
mus jam žmones ir statė į jas savo draugus. Paskui per 
tuos savo pastumdėlius jisai varė agitaciją prieš Trockį 
partijos miniose. Pagaliau, tikslu sumobilizuoti daugiau 
jėgų prieš savo oponentą, jisai slaptai susitarė su kitais 
stambiais partijos veikėjais ir iš vien su jais stengėsi 
apjuodinti ir apšmeižti Trockį. Ir Stalinui pasisekė. Po- 
puleriškiausias po Lenino partijos vadas, kurį pats bol
ševizmo tėvas buvo pasiryžęs palikti savo įpėdiniu, tapo 
diskredituotas partijos narių akyse, išmestas iš valdžios, 
išgabentas į Turkestaną ir galų gale visai ištremtas iš 
Sovietų Sąjungos ribų!

Kodėl Rusijos komunistų partijos nariai davėsi 
taip save Stalinui apmulkinti? Kodėl, jeigu partijos na
riai negalėjo priešintis “disciplinai”, tai nekėlė savo bal
so prieš Stalino elgesius kiti Rusijos darbininkai, ku
riuos Trockis sakosi išvadavęs iš kapitalizmo nelaisvės? 
Kame buvo ta darbininkų klasė, tas Rusijos proletaria
tas, kurio vardu tapo įsteigta bolševikų diktatūra?

Proletariatas tylėjo. Ta jo dalis, kuri suorganizuo
ta komunistų partijoje, nuolankiai ėjo paskui partijos 
“aparatą”; o kita, nepalyginti didesnioji dalis nesijautė 
turinti kokią nors teisę kišti savo nosį į besivaidijančių 
“didvyrių” tarpą. Ir kaip butų galėję tie darbininkai, 
kurie nėra komunistų partijos nariai, reaguoti į ginčą 
tarpe Stalino ir Trockio, kuomet visiems nekomunis-

KOMUNISTŲ REDAKTORIUS 
PASODINO Į KALĖJIMĄ

“Laisvė” rašo, kad pereitą 
trečiadienį tapo suareštuoti ir 
pasodinti į kalėjimą “Daily 
Worker” redaktorius, Robert 
Minor, ir žydų komunistų dien
raščio “Freiheit” redaktorius, 
Moissaye J. Olgin. '

Į kalėjimą tuodu komunistų 
redaktorių pakliuvo už krimina
li šmeižimą. Angliškam ir žy- 
liškam komunistų dienraščiuose 
buvo neseniai daroma priekaiš
tų socialistų vadui Hillųuitui, 
kad jisai “apvogęs'’ kairiaspar- 
nių kontroliuojamą rubsiuvių 
uniją, pigia kaina nupirkdamas 
jos užstatytus banko šėrus ir 
tuo budu pelnydamas daugiau 
kaip šimtą tūkstančių dolerių. 
Komunistiški šmeižikai reikala
vo, kad Hilląuitas “pasiaiškin
tų”, bet pastarasis pašaukė juos 
prieš Grand Jury, kad jie patys 
pasiaiškintų; ir Grand Jury ko
munistų redaktorius apkaltino ir 
davė įsakymą areštuot.

Kai policija atėjo su warran- 
tais (arešto įsakymais) paimti 
“Daily Worker” ir “Freiheit” 
redaktorius į kalėjimą, tai juo
du bandė sakyti prakalbas su
sirinkusiai gatvėje publikai, bet 
policininkai įstūmė juodu į ve
žimą ir nusivežė.

Netrukus turės įvykti Minor 
ir Olgino byla, kurioje bus nu
spręsta arba paleisti juodu, ar
ba paskirti bausmę. “L.” sako, 
kad jiem grasina po metus ka

po $500,

Internacionalo pirmininkas 
Henderson (iš Anglijos), kuris 
dėl ligos nedalyvavo posėdžiuo
se, atsiuntė laišką, prašydamas, 
kad vykdomasis komitetas iš
sirinktų kitą pirmininką. Bet 
komitetas vienu balsu nutarė 
kviesti ji pasilikti pirmininko 
vietoje ir toliau. Taip pat vie
nu balsu buvo išrinkti senasis 
iždininkas Roosbroeck ir sekre
torius Adler. Pirmininkaut šia
me suvažiavime pavesta delega
tui Vliegen.

Eilėje posėdžių Internacionalo 
vykdomasis komitetas padarė 
nutarimus įvairiais klausimais, 
kaip tai: tautinių mažumų ap
gynimo klausimu, nusiginklavi
mo klausimu, politinių kalinių 
šelpimo klausimu ir t. t.

VISAI NETEKO ŽMONIŠ
KUMO

Įėjimo ir užsimokėti 
ir ji šaukia, kad “socialistai ir 
Tammany Hali” esą sudarę 
“konspiraciją” sunaikinti komu
nistų spaudą, žinoma, dabar yra 
renkamos aukos tai spaudai gel
bėti. Bet kuriems 'palteliams* 
komunistų laikraščiai šmeižia 
nekaltus žmones? Jeigu jie ban
do kriminališkais šmeižtais pa
taisyt savo partinį biznį, tai da
bar jiems tenka atpakutavoti.

INTERNACIONALO SUVA
ŽIAVIMAS

susi-Vasario 11 d. Londone 
rinko Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo vykdomasis ko
mitetas apsvarstyt svarbesniuo
sius šio momento klausimus. 
Suvažiavimo dalyvavo Bauer iš 
Austrijos, de Brouckere ir 
Roosbroeck iš Belgijos, Czech 
ir Soukup iš Čekoslovakijos, 
Wels, Chrispien, Stelling ir 
Schįff iš Vokietijos, Renaudel 
ir Longuet iš Franci jos, Gvar- 
džaladze iš Gruzijos, Morreson, 
Brockway ir Gilles iš Didžiosios 
Britanijos, Vliegen, Wibaut ir 
Albarda de Roode iš Holandijos, 
Modigliani iš Italijos, Abramo- 
vič ir Suchomlin iš Rusijos, 
Hansson ir Moeller iš Švedijos, 
Grimm iš Šveicarijos, Linds- 
troem (Jaunuomenės Interna
cionalo atstovas) ir Lavvrence 
(nuo Tarptautinio Moterų Ko
miteto). Danijos socialistai ne
galėjo atsiųsti atstovą, kadangi 
partija buvo užimta savivaldy
bių rinkimais.

Anądien buvo “Naujienose” 
paduota žinia apie muštynes, 
įvykusias tarp dviejų komunis
tų frakcijų vienoje New Yor- 
ko svetainėje, kur trockistai 
buvo surengę prakalbas. Apie 
tą patį įvykį rašo vienas “sta- 
lincų” organas ir, didžiuodama
sis, praneša: “Darbininkai nu
švilpė trockistų kalbėtojus”* Ta
me aprašyme skaitome:

“... Iš Amerikos Komunistų 
Partijos išmestieji elementai 
buvo surengę šį neva protes
to masinį mitingą. Tačiaus į 
svetainę tiksliai susirinko di
džiuma darbininkų, kurie 
priešingi buvo kontrrevoliu
cionierių trockistų žygiams.

“Kai tik Cannono ‘enčma- 
nas’ Abern pradėjo kalbėti, 
tai iš visų kampų pradėta 
šaukti: ‘šalin buržuazijos ber
nai ir priešai Sovietų Sąjun
gos !’ Dainuota darbininkiš
kos dainos ir trockistai likosi 
nušvilpti nuo pagrindų.

“Nors Cannonas pasikvietė 
virš pusę šimto slaptų ir uni
formuotų policijantų, tačiaus 
jie negalėjo situacijos išgel
bėti, nes veik visi kurie bu
vo susirinkę, turėjo griežtą 
nusistatymą prieš trockis- 
tus.”
Mes stebimės, kaip “stalincų” 

organas nesigėdi šitokiais “žyg
darbiais” girtis. Argi tai yra 
pagirtinas darbas?

“Trockistai” rengė prakalbas, 
o tuo tarpu “regulerė” komu
nistų organizacija atsiuntė į jų 
pasamdytą svetainę savo žmo
nes, kad jie užimtų vietas ir ne
duotų prakalboms įvykti. “Troc
kistai” turėjo šauktis policijos 
pagelbos, bet “stalincai” džiau
giasi, kad nė policija negalėjusi 
padaryti tvarką svetainėje.

Nesvarbu, keno tos prakalbos 
buvo rengiamos, bet triukšma
dariai, kurie, jas suardė, atliko 
chuliganišką darbą. Ką pasaky
tų komunistai, jeigu į jų su
rengtas prakalbas ateitų, pav. 
keletas šimtų Amerikos Legio- 
no narių ir iškirstų jiems tokį 
pat šposą, kokį jie iškirto “troc- 
kistams” ?

Ir kodėl Stalino šalininkai taip 
bijosi duot publikai išgirsti, 
kaip “trockistai” juos kritikuo
ja?

Patys svarbiausieji žmogaus 
gyvenime veiksniai yrą7 skaus
mas ir smagumas arba kentėji
mas ir pasitenkinimas. Gi pat
sai vyriausias žmogaus instink
tas yra ego-instinktas, kuris sa
vaime reiškiasi žmogaus savi
sauga bei savinauda. Taigi pa-:
mate šito instinkto pareiga yra eiti ir daug gero padaryti, 
žiūrėti, kad žmogus butų apsau
gotas nuo skausmo arba kentė
jimo ir kad tuo pačiu kartu jis 
butų kuodaugiaiuisiai patenkin
tas.

Skausmo bei kentėjimo nė 
vienas nepakenčiame, o jeigu 
dantį sukandę ir pakenčiamo, 
tai labai intensyviai laukdami, 
kad Lik greičiam skaudėję per
stotų. Bet vis tai niekis butų, 
jeigu skausmas tik skausmo 
perstosimu pasibaigtų. Blogiau
sia, kad žmogaus organizme 
skausmas dažniausiai reiškia 
ne liktai kentėjimą, bet podraug 
mažesnį, didesnį ar, pagalios, ir 
mirtiną pavojų!

Štai kas versle verčia žmogų, 
kokį nors skausmą jaučiant, pa
gelbos ieškoti.

Bet kodėl kitas ar kili pagel- 
bą jam davė? štai kodėl.

2.
šeimyna gyvuoja, berods taip 

senai, kaip ir pails žmogus, tik, 
gal būt, ji pirmiau buvo visai 
kitokioje formoje.

O sti šeimyna išsivystė ir iš
siplėtė būrio, gi toliau, ir visuo
menės instinktas.

Noras palaikyti savo veislę, 
noras sudaryti vis geresnę ir 
patogesnę dėl savęs būklę, su
prantama, kad tarsi verste ver
te žmones tampriau santykiuo
ti arba jungtinėmis jėgomis 
bendrą darbą dirbti.

Taigi, žmogus ir virto lokiu 
šeimos ir visuomenės nariu, 
kad iš tikrųjų jau nebegyveno 
vien lik dėl savęs, bet ir dėl 
kilų. O tai reiškia, kad šalia 
ego-instinikto altsirado ir visuo
menės instinktas.

šiaip ar taip turėjo susidary
ti ir pasigailėjimo bei užuojau
tos jausmas. Ir toks jausmas, 
laikui bėgant, ypač nekurtuose, 
pasidarė talip stiprus, kad jie 
geriau velijo palys kentėti, o ne 
kitus kenčiant matyti.

Taigi ir atsirado žmonės, ku
rie kenčiantiems į pageltą ėjo.

4.
Bct štai 

parodančių, 
dėio nuo

įgauna tokią idėjų fiksaciją, kad 
jau, girdi, nebegalima viso me
dicinos mokslo suprasti, kad 
reikia bu linai tik vieną dalykė
lį daugiau mokintis, taigi ir spe
cialistu likti. Na ir dygsta spe
cialistai, tarsi grybai po lietui. 
Bet ko jie verti, tai kitas klau
simas. štai kame dalykas: 
Pirmiausiai kiekvienas medici
nos studentas turi visai neut
raliai (nebrukant jam tik vie
ną medicinos mokslo šaka, ži
noma, kaipo geriausių) abelnų 
medicinos mokslą išeiti, po tam, 
taippat neutraliai ligoninėj pra
ktikuoti, pagalios, nors kokius 
du ar tris metus generalio gy
dytojo dalbų dirbti, o jau tik 
tada pradėt rengtis prie kokios 
nors specialybės. Tik tokiu ke
liu įgalima gerai susipažinti su 
medicinos mokslu praktikoje 
aplamai, pasirinkti patinkamiail
sių šaką ir, apskritai žinant vi
sas ligas ir budus joms gydy
ti, pasekmingai dirbti kad ir 
viename medicinos mokslo 
kampelyj, taip sakant, būti spe
cialistu.

Nuo susižeidimų, ligų ir, aps
kritai, visokių nelaimių vargiai 
kadai nors buvo žmogus visai 
liuosas.

Keistai betgi senovės žmonės 
(bet dar ir šiandie yra tokių) 
visokių nelaimių priežastis su
prato. Jie, pavyzdžiui, manė, ir 
giliai tikėjo, kad piktos dvasios 
visokių jų nelaimių priežastimi 
buvo.

O kad nelaimės visados reiš
kia mažesnį ar didesni kentėji
mų, tai, kaip jau pasakyta, ir 
atsirado •žmonių, kurie stengėsi 
kitų kentėjimus sumažinti arba 
ir visai pašallinti. Kitaip sakant, 
atsirado daktarų, — tada tik 
burtininkų, kurie piktų dva
sių n liginimu bandė nelaimin
guosius išgydyti arba laimingais 
padaryti.

Tik taip nebuvo visados. Žmo
nių protas didėjo, tobulėjo, ypač 
bestudijuojant gyvenimo moks
lų, antraip sakant, befilosofuo- 
jant. Susidarė gyvos virtynės 
įspėjimų ir tarsi nesuvaldomų 
norų, kad tuos spėjimus, 
minkles išrišus.
dėta tyrimo darbas dirbti.
(ai davė mokslui pagrindų. Da
bar daktarai buvo jau nebe bur
tininkai, bet tikri mokslo žmo
nės.

Įdomiausia čia mums tų bur- 
Iniinikų-daklarų ypatybę yra ta,

jums krūva faktų, 
kodėl žmones pra- 
šeimynos daktaro 

trauktis, kitur pagelbos ieškoti,
o šilą ilgų amžių produktą, ši
tą artimiausią ir geriausią žmo
nių draugą, tarsi stumte iš gy
venimo stūmiai.

Susidaro vargdienių vaikams 
šelpti draugijos, įsteigdamas 
tam tikrus centrus, kur biednos 
motinos galėtų savo vaikus at
nešti ir veltui jų išegzaminavi- 
mą, patarimus ir gydymą gauti. 
Daktarai tuoj aus sutiko lenais 
eiti, dykai dirbti, kad biednuo- 
menei pagelbėjus. Iš karto tik 
biednųjų vaikai ten patekdavo, 
bet toliau, jau ne liek neturtin
gos motinos, kiek šykštuolės, 
pradėjo savo vaikus lenais neš
ti ir veltui patarnavimą gauti. 
Galų gale, jau ir gana turtin
gos, su automobiliais ir 
šoferiais, praėjo į šitas 
gas važiuoti, žinoma, ir 
n avimą 
mes iš 
kad ve 
būdami, 
mi, pasijuto, kad jau visiems 
veltui bedirbą! šeimynos gydy
tojas nustojo ir tų ligonių, ku
rie tikrai ištekliaus turi ir už 
patarnavimą užsimokėti gali.

Ne gana to. Susirūpinta pra
džios mokyklos vaikų sveikata- 
Padaryta tarimas*, kad reikia 
šituos vaikus išegzaminuoti, jų 
sveikatos trukumus surasti ir 
pagalbą jiems duoti. Daktarai 
tam pilnai pritarė, nes tikrai 
manė, kad čia turi būti tiktai 
šeimyniškų daktarų darbas. Vis 
dėlto ateitis parodė visai ką ki
tą. Pradėjo tą darbą dirbti ne 
šeimos daktarai, kuriems iš tik
rųjų jis priklausė, bet pigiai 
pasamdyti sveikatos departa
mento daktarai, o daugumoje 
atvejų net ir slaugūs. O dėl to 
iš po šeimynos gydytojo kojų 
vis smarkiau slysta pamatas, vis 
mažiau jis beturi ligonių...

Išleista įstatymas nevos dar
bininkams aprūpinti nelaimei 
atsilikus. Darbdavis tam tikrą 
sumą savo darbininkui moka, 
žinoma, kada šisai sužeistas 
tampa arba ir šiaipjau suser
ga- Bet jis daro tai su sąlyga, 
kad sunegalėjęs darbininkas tu
ri darbdavio patartą ar net ir 
nuskirtą gydytoją imli. Darbi
ninkas nors ir labiau norėda
mas, vis dėlto savo šeimos dak
taro dabar turėti negali. Tai
gi ir vėl šeimos gydytojas tam
pa nuskriaustas, ir vėl jis tarsi 
stumte iš gyvenimo stumiamas.

Pagalios užėjo specialistų ma~ 
Pirmiausia, žinoma, čia

net su 
įstai- 

palar- 
pasek- 
tokios, 
begel-

veltui gauti. O 
to gydytojams 
jie, ibicdn uosius 
gražų darbų Ibedirbda-

Da blogiau, kad įsimetus kei
stai ir žalingai minčiai į neiš
manėlių galvą, pradėta tikėti, 
jog tik specialistai išgydyti te
gali: taigi, kiek yra ligų, tiek 
reikia ir specialistų! O lai reiš
kiat, kad išmok tik vieną kurią 

Į^ligą, na, ir jau daktaras, — dar 
daugiau: sjiecialislas. Norima 
aukštą medicinos mokslą paver
sti lyg ir kokį chiropraktikizmą 
ar naprapatizmą, kur šiokiu to
kiu nugarkaulio žinojimu ir nu
garos mankymu bandoma ligas 
gydyti. Ir kai atsiranda daug 
žmonių, manančių, kad kiekvie
nai ligai išgydyti reikia specia
listo, žinoma, atsirado ir gra- 
šiagaudų daktarų, kurie kuo- 
skubiausiai apsišaukė specialis
tais esą. Dabar lokių dolerinių 
(nes specialistu 'būnant geriau
siai sekasi iš neišmanėlių dole
rius semti) specialistų jau visur 
pilna. O itin jiems sekasi be
mokslių a kivių tarpe. Nors jie 
ir greitai užmiršta abelną me
dicinos mokslą, be kurio geru 
specialistu būti visai negalima, 
nors jie ir visiškai susimeta tik 
į kurį vieną medicinos mokslo 
kampelį, nors jie žino visų ma
žiausiai, vis dėlto iš lengvatikių 
ligonių ima kur lai kas dau
giau už šeimynos daktarą!

b.

Tai taip nesąžiningai yra stu
miamas iš gyvenimo tas ^ra
miausias ir geriausias žirniaus 
draugas — šeimynos daktaras 
arba generalis gydytojas.

Ar ilgai taip bus? Žinoma, 
(1) kol šeimynos daktarai ne
susiorganizuos ir neišslums iš 
medicinos mokyklų instrukto
rių bei profesorių, pagalios ir 
pačių ligonių galvos tą žalingą 
ir stačiai kvailą mintį, kad kiek
vienai ligai gydyti reikia spe
cialisto; (2) kol ligoniai neiš
moks atskirti tikrus specialistus 
nuo tų, (kurie tiktai dedasi spe
cialistais bei profesoriais, kad iš 
neišmanėlių pasinaudojus; ir 
ir (3) kol žmonės nesupras, kad 
tik kokiems penkiems iš šimto 
ligonių būtinai reikia specialisto, 
o devyniasdešimt penkis vi
sados greičiau ir geriau, žino
ma, ir daug pigiau pagydys šei
mynos daktaras.—Dr. Marge ris.

tas
Taigi ir pra- 

O

nija.
kaltos medicinos mokyklos, ku
riose gana daug mokytojauja ir 
nedaktarų. O šie gi, tik vieną 
medicinos mokslo šaką tepažin- 
dami, tarsi brukte mokiniams 
bando įbrukti tai, kas jiems ge
riausiai patinka. Da blogiau, 
kad studentams pripasakojama 
ir tokių kvailysčių, jog viso 
medicinos mokslo aprėpti nega
lima, jog reikia tik kurią vienų 
šakų išmokti. Nekurtoms moki
niams net duodama specialybes 
darbas laboratorijose dirbti, ži
noma, kai jie dar abelno medi
cinos mokslo nuturi. O nesu
prasdami abelno medicinos mo-i 
kslo, susimeta į vieną kumpelį,'
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vasario mėnesio “Gy- 
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venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Chicagos lietuvių 
socialistų va

karienė
šeštadienį, kovo 2 dieną, Lie

tuvių kliube, 81-1 XV. 33rd St., 
įvyko Cliicagos lietuvių socia
listų vakarienė. Dalyvavo joje 
daugiau kaip 40 draugų. Kilu
tasis klausimas, apie kurį su
kėsi dalyvių kalbos daug-maž 
toks: Kur mes, Amerikos lie
tuviai socialistai, šiandie sto
vime ir ką veiksime toliau?

IVanešimą padarė drg. Gri
gaitis. .Jam pabaigus kalbėti 
ėjo diskusijos. Bendrai imant, 
pranešimo ir diskusijų esmė 
pasirodė tokia:

Lietuvių socialistų darbuotė 
praeityje, 20, 15 aivba ir 10 
metų atgal, buvo apsvietos po
būdžio. Laikyta susirinkimai, 
kuriuose daugelis pratinosi 
veikti draugijose; rengta pa
skaitos ir prakalbos; vaidinta 
scenos veikalai. Šios rūšies dar
bas sudarė didžiąją lietuvių so
cialistų veikimo dalį.

šiandien kuopų susirinkimai 
pasidarė neįdomus. Paskaitos 
ir prakalbos netraukia tiek žmo
nių, kiek traukdavo seniau. Ma
tyti, kad dauguma žmonių, ku
rie lavinosi seniau, dabar jau 
pasitenkina tuo, ką yra įgiję, ir 
gilintis nepajėgia. Paties Ame
rikos gyMenimia sąlygos irgi 
neprielankios tam, kad skati
nus socialistus darbui.

Bet gyvenimas parodė ir ro
do, kad socialistų orietuotė bu
vo ir yra teisinga. Gali būti 
nuslūgimas socialistų darbuo
tėje, bet socialistai eina teisin
gu keliu. Mainyti pažiūras, 
kripti į dešinę arba į kairę, 
jiems nėra reikalo. Priseina 
betgi taikyti savo veikimą gy
venimo reikalams.

ir vienas opiųjų reikalų, sto
vinčių dabar prieš lietuvius so
cialistus Amerikoje, yra demo- 
kratybės idėjos skelbimas ir 
gynimas. Komunistai senai pa
neigė ją; klerikalai nors dedasi 
jos šalininkais, bet ji terūpi 
jiems tiek, kiek praėjusios žie
mos sniegas. Sandariečiai, ku
rie buvo iki šiol artimiausi val
stiečiams liaudininkams Lietu
voje, kurie iki šiol pripažino 
reikalų demokratinio valdymo- 
si Lietuvai ir kovojo dėl jo, pa
skutiniuoju laiku ima svyruoti, 
ir nebūtų stebėtina, jei bent 
kai kurie jų vadų nuvažiuotų 
pas Smetonų ir Voldemarų, ši
taip musų gyvenimui klojantis, 
socialistai gali pasilikti vienin
teliai denicik ra lybes idėjos skel
bėjai ir ginėjai. Tai užduočiai 
jie turėtų rengtis.

Toliams, Amerikos lietuvių 
gyvenimas yra dar tampriais 
ryšiais sujungtas su Lietuvos 
gyvenimu. Kovodami už demo- 
kratybės idėjas čia, Amerikoje, 
socialistai padės kovoti liau
džiai už savo teises Lietuvoje.

Nereikia bevilčiai žiūrėti nė 
į Amerikos socialistinį judėji
mų. Dabartinis amerikonų jau
smas, kad ‘geriau ir negali bū
ti, kaip Amerikoj”, išgaruos 
ankščiau ar vėliau- Ir pirmųjų 
diglių šiam jausmui sudrumsti 
galima laukti iš Europos, kur, 
kaip Anglijoj, įvykiai rodo, jog 
tokia Anglijos Darbo Partija 
luri rimto pamato tikėtis neto
limoj ateity žymių laimėjimų. O 
šių dienų gyvenime laimėjimai 
arba nuostoliai vienoje šalyje

paveikia į žmonių jausmus ir 
protus kitose šalyse.

Turint visa tai omenėje, rei
kia palaikyti socialistų eilėse 
tuos narius, kurie šiandie pri
klauso joms, ir didinti jas kiek 
galima, kad sąlygoms pasida
rius prielankesnėms, socialistų 
jėgos subrustų darbui. Kadan
gi lėčiau laikyti susirinkimus, 
rengti paskaitas ir prakalbas da
bartiniu laiku didelio noro ne
matyti, tai išrodo pageidauja
ma kreipti daugiau domesio į 
sociali gyvenimą (sočiai lite).

Tasai socialia gyvenimas ga
li reikštis suruošimu vakarie
nių, dariniu jose pranešimų o- 
piaisiais dienos klausimais, pa
rengimu išvažiavimų, laikymu 
susirinkimų gai kiek rečiau, 
bet su pastangomis daryti tuos 
susirinkimus kiek galima įdo
mesniais.

Amerikos Socialistų Partija 
priėjo, matyti, tokių pat išvadų. 
Ji sumažino mokesnį iki 1 dole
rio metams nariui. Ji neberei- 
kalauja laikyti kuopų susirinki
mus kas mėnesį, kaip daryta 
seniau, o pataria turėti bent 
du susirinkimu metuose. LS1S.
Pildomasis Komitetas taipjau 
rekomendavo sumažinti duok
les Sąjungai ir kuopoms. Jisai 
siūlo nariams mokėti duoklių 
Sąjungai ir kuopai po 50 centų 
metams. Reiškia, LSS. nario 
duoklės bus $2.00 metams. Tai 
yra nedaug. Tuos duoklės tar
naus kaip ir kokiu ryšiu taip 
žmonių, kurių darbas turėjo ir 
luri didelės reikšmės taip Lie
tuvos, kaip Amerikos lietuvių 
gyvenimui.

Buvo šeštadienį išrinktas L. 
S.S. 8-to Rajono komitetas. Nu
tarta atnaujinti Lietuvių Socia- 
’istų Sąjungos žinių skyrių 
‘Naujienose”. Pranešta, kad ko
vo 24 dieną Lietuvių Auditori
joj rengiama Chicagos lietuvių 
socialistų vakaras. Programas 
bus labai įvairus ir įdomus. Bi- 
letai nebrangus. Pastangos de
damos ne tam, kad pinigų pa
daryti, 1x4 tam, kad atnaujin
ti ryšius, kurie seniau jungė 
socialistus su Chicagos lietuvių 
visuomene. Reporteris.

Lietuvos apicierius 
ir Vanagas bus

Iš patikimų šaltinių sužinojo
me apie atvykimą Chicagon vie
no Lietuvos leitenanto p. Aki- 
ro-Biižio. Jis dalyvavęs kartu 
su p. Vanagaičiu rytuose, žada 
dalyvauti ir Ohicagoje. Daugu
mui bus įdomu pamatyti Lie
tuvos karininkas uniformoje. 
Ponas Akiras-Biržys geras vai
dintojas kaipo vilkolakininkas. 
Linksmo ūpo bus “prakalbų” 
vakare kada musų Vanagaitis- 
Vanagas šakinės po sioeną. Gir
dėsime armoniką, išgirsime žy
dą, matysime vanagą, žiūrėsi
me į “iMargulj” ir parėję —per 
naktį neužmigsime iš tų gau
tų įspūdžių 'rryžę. —R. P.

Pasinaudokite 
proga

Apie mėnuo laiko atgal (ar 
kiek ankščiau) mirė drg. Vai
nauskas. Amatu jis buvo kur
pius. Jam mirus, paliko visi 
įnagiai čoverykams taisyti ir 
siūti. Dabar našlė, dr-gė. Vai- 
nausikenė, parduoda dirbtuvės 
įnagius (mašinas), kurie nau
dojami yra čeverykams taisyti. 
Parduoda tuos įnagius visai pi
giai. Norintys įsigyti juos prak
tiškai už dyka, kreipkitės į 
drg-ę Vainauskienę adersu 3206 
Auburn Avė. (Bridgeporte). Ją

galima matyti namie kasdien 
nuo 6 iki 9 valandos vakare.

Report.
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KODĖL SCENOS IR EKRANO
ŽVAIGŽDĖS RUKO OLD GOLD

RICHARD BARTHELMESS bu
siančiame First National Vitaphone 
šedevre “Weary River”, kuriame jis 
prie savo liaurų prideda dar retos 
dramatines kokybės balsą, sako:

“Atleiskite mano piktumą... 
, bet kas nors studijoj sukosėjo... 

ir sugadino musų meilės sceną”.
“Jie tankiai vadindavo kintamuo

sius paveikslus ‘tyliąja drama”. Bet 
nėra didelio tylumo darant tuos kru- 
tamuosius paveikslus.

/‘Tik darant kalbančius kintamuo
sius paveikslus — ‘Talkies’ studijoj 
yra reikalaujamas tylumas. Niekam 
neleidžiama mažiausi triukšmą kel
ti, vien tik lošėjams. Nes mažiau
sias garsas studijoj yra užregistruo
jamas jautraus rekorduojumo me
chanizmo. Ir bereikalingas sukosėji- 
mas būna tikra nelaimė.

“Aną dieną kas nors sukosėjo re- 
korduojant meilės sceną. Nuo to lai
ko OLD GOLDS yra dienos tvar
koj. Nes kaip visas Hollyvvood žino, 
i- 1 .......... 1 1——■

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

5022 S. Western Av. Hemlock 6414
Taisyk dabar savo namą. Daug 

sučėdysi pinigų, nes pavasarį bus 
brangiau. Įmokėti mažai tereikia. 
Gali per 24 mėnesius po biskį iš
mokėti.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio! 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4306—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 180

CONTRACTORS

REAL estate

r

Malonus ir teisingas patarnavimas
2608 W. 47th St.

JONAS ST KIBEI K A
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 28 dieną, 11 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Kruopų vai., 
Vestučių kaime. Amerikoj iš
gyveno 27 metas. Paliko dide
liame nuliudime brolienę Jievą 
Stripeikienę, o Lietuvoj 2 sese
ris ir švogeriai. Kūnas pašar
votas, randasi 113—25th Avė., 
Bellwood, III.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Kovo 4 dieną, 10 vai. ryto 
iš namų į Mt. Carmel, Melrose 
Park, III. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Mt. Carmel 
kapines.

Visi A. A. Jono Stripeiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Prabish, 2205 Lake St. 
Melrose Park, III. Tel. Melrose 
Park 797.

nesukosėsi visoj filmoj”.
Kodėl nesukosėti ir visa vežimą 

išrūkęs ?
OLD GOLDS cigaretai via pada

ryti iš ŠIRDINIŲ LAPŲ tabako, 
puikiausių kokius gamta užaugi
na .. . Parinktų dėl jų šilko švel
numo ir minkštumo nuo pat tabako 
augalo vidurio . . . Sendintų iv no
kintų nepaprastai ilgai vidurio lie
pos saulėtos dienos temperatūroj, 
kad užtikrinti tų medaus švelnumų.

Valgykit šokoladų . . . Užsirūky
kite OLD GOLD . . . Pasiskaninkit 
abiejais.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.
I ----------------

S. L.. A. 226 kuopa laikys susirin
kimą antradienyj, kovo 5 d., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Mitingas prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Nariai privalo nesivėlinti.

— Valdyba.

Lietuviai Gydytojai
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.

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

PRANEŠIMAI
Draugija Teisybes Mylėtojų ren

gia jubiliejų ir koncertų su persta
tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pamargi- 
nimų. —Rengėjai.

Dollard Savings, Building and 
Loan Association spulka, 2436 W. 
59th St., praneša, kad nauja seri
ja atsidarė, tad geriausis laikas pri
sirašyti prie spulkos ir pradėti tau- 
pinti savo centus saugiai ir pelnin
gai. Taipgi skolina pinigus ant na
mų su mažu komisini!. —Valdyba.

Town of Lake. — Dr-stė Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimų vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo •prie kitos draugys
tės. Po ilgų svarstymų nutarta su
sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dalis narių jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi; 
rinkimo, kviečiami esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastų susirinkimų ir 
išpildyti aplikacijas. —Valdyba

JUL1A YANULIS 
po tėvais Jerukaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1 dienų, 11:35 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukus 23 
metų amžiaus, gimus a. a. Ju- 
lia Chicago, III. Paliko dide
liame nuliudime vyrų Benedik
tų, dukterį Paulinų 3 metų, 
sūnų Theodarų 15 mėnsių, tė
vų Antanų, motinų Onų, 5 bro
lius, — Benediktų, Jonų, Kazi
mierų, Feliksą ir Antanų, švo- 
gerka Stelų ir Jean, 3 seseris 
— Bronislavų, Johanų ir Onų 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 930 W. 35 PI.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
kovo 6 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julia Yanulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame

Vyras, Vaikai, Tėvai, Bro
liai, švogeriai, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A MASALSKIS
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 eraborius 
ir baisa m uoto jas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuvės Akušerės
Vidikas-Lulevičienė

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. 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

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDOs

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
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 į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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 
(la 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

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

1800 So. Ashland Avė. v
VALANDOS:

JJuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL,

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
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 ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

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.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR* J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 ijti 12 ryto

I

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

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 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

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

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

ADOLFINA KAZLAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 2 dieną, 1929 metais, su
laukus 21 metų amžiaus, gi
mus Chicagoje. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Ignacą 
ir sūnų Ignacą 1 metų ir duk
relę Rozaliją 4 metų. Taippat 
paliko tėvus Vladislovą ir Jus
tiną Jonužius, brolį Adomą ir 
seserį Johaną, uošvienę Rozali
ją Kazlauskienę, du dėdes — 
Leoną ir Bronislavą Kreivius, 
ciocę Marijoną Dobilienę ir 3 
švogerius — Joną, Stanislovą 
ir Povilus Kazlauskius. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3348 So. 
Auburn Avė.

Laidotuvėse įvyks antradie
nyje, kovo 5 dieną, 8 vai. iš 
namų i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adolfinos Kazlau
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat . nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteik!i jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nųlrudę liekame,
Vyras. Sūnus, Duktė ir 
Visi Giminės..

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

Roosavelt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

tanai 3161

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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 Brunsivick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. 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 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hydc Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Rooin 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

' ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Ar
v Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street
z

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pulhnan 5950
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris
Musų Chicagoj

troškulį. Įdomu, kaip saliuninin- 
kai išris stovinčią dabar prieš 
juos problemą. —Reporteris.

Marąuette Park
“Vserjoz ir nadi91gf>”

Kada “draugas” Leninas ėmė 
piršti ir įpiršo mailuškai Įlašė
jai užkuriom Sovietus, tai žmo
nės pradėjo klausinėti, ar jis 
rimtai apgalvojo tą žygį, ir 
kaip ilgai mano jisai tas jung
tuves palaikyti. Leninas atsa
kė: “Vserjoz ir nadolgo.”

Kada nesenai Chicagos poli
cijos komisionierius Russell ir 
valstybės gynėjas Swanson įsa
kė musų garbingo miesto poli
cijai iškapoti saliunų pertvaros 
ir ipaimti nagan visus saliuni- 
ninkus, tai daugelis žmonių ėmė 
teirautis, ar rimtai tai daroma, 
ir kaip ilgai manoma daryli.

Ir komisionierius Russell, ir 
valstybės .gynėjas Svvanson at
sakė, nors ne rusų kalba, prak
tiškai, kaip ir draugas Leninas: 
“Vserjoz i nadolgo”.

O kad jie “mynino” ką kal
bėjo, rodo tas faktas, jog to
liau vis aršiau policija ir sau
sieji agentai spaudžia kai ku
riuos- piliečius.

Jų rūstybės rykštė pereitos 
savaitės pabaigoje užgavo ypa
tingai skaudžiai vieną' šios apie- 
linkės įstaigą — “lunčruimį”, 
kuris randasi Western gatvėje, 
žinote, luncruimyje mes valgo
me. Bet kai kada reikia ir iš
sigerti. Ale kadangi dabar to
kie laikai, tai gėrimui skysti
mas lunčruimy buvo nepapras
tai gudriai paslėptas. Jei būtu
mei įėjęs valgyklon, tai skysti
mėlio nebūtum užtikęs* ne su ži
buriu. Tik savininkas žinojo 
sienoje vietą, iš kurios, įspau
dus raktelį, imdavo varvėti plo
na srovele gyvenimo vanduo, 
arba, kaip klerikai vadina 
“aqua vitae”.

Ir sausieji agentai negalėjo 
surasti nieko nė valgykloje, nė 
virtuvėje, nė priemenėje. Bet 
matyti, kad jie buvo susidomė
ję tuo skystimu “vserjoz.” Tai
gi užsirioglijo j viršų, į gyve
namuosius kambarius. Čia gi 
skystimo rezervuaras nebuvo 
taip gudriai paslėptas. Na, ir 
užtiko ji. Pradėjo traukti dū
das, pradėjo ardyti sieną, ir 
pagalios surado vietą, kuri bu
vo dūdelė skystimui plaukti nu
vesta žemyn.

Viso to darbo rezultatai pa
sirodė ne labai malonus bent 
valgyklos savininkams. Tapo 
apardyta siena, kaip senosios 
Rusijos tvanka, o ir savinin

kams prisiėjo duoti keblių pa
aiškinimų, kaip kad reikėjo 
duoti jų buržujams Rusijoj.

Išrodo, kad Chicagos tėtu
šiai yra nusitarę kovai prieš 
skystimą “vserjoz i nadolgo”.

Pereitą sekmadienį trys lie
tuviu tėvu vaikinai atvažiavo 
pas merginą. Mergšė dar jauna 
— šešiolikos metų. Bet ir mu
su “kavalieriai” ne daug senes
ni — vienas 17 metų, kitu du 
po aštuoniolika.

Well, atvažiavo jie, sustojo 
prie namų, kuriuose mergina 
gyvena su motina. Įėjo vidun. 
Mergina pasirėdė ir išvažiavo 
su vaikinais pasivažinėti.

Tuo tarpu motina davė žinią 
policijai, kad jos dukterį pavo
gę (kidnaped). Policininkai gal
vatrūkčiais pribuvo į vietą, iš 
kurios šauktasi pagelbos. Išklau
sinėjo moterį, surašė visas in
formacijas, kurias galėjo gauti. 
Na, ir jau pradės ieškoti pavog
tos merginos.

Kaip tik tuo laiku parvažiuo
ja ir mergina su vaikinais. Vai
kinai suareštuojami. Kiek laiko 
praslinkus merginos motina 
duoda vaikinų tėvams suprasti, 
kad ji sutiktų taikytis, jei šio 
sumokės pusantro tūkstančio 
dolerių skriaudai atlyginti.

Iš karto tėvai nesutiko. Tai
gi parodyta daugiau vaikinų 
nuodėmių. Jie buvo apkaltinti 
iškoneveikę merginą. Mergina 
pati liudija, kad ji nukentėjusi. 
Daktaras patvirtinęs merginos 
žodžius. Byla perėjo iš tėvų į 
valstybės rankas.

žmonės, kurie užstoja vaiki
nus, aiškina, kad šis įvykis bu
vęs suplanuotas iš anksto tiks
lu pasipinigauti; kad jis buvęs 
lietuviškų golddigerių skymas. 
Reiškiantys užuojautos mergi
nai ir jos motinai vėl tvirtina, 
kad mergina važiavusi su vai
kinais važinėtis nieko blogo ne
manydama. Bet šie, kaip kokio 
piktadariai, išsivežę į laukus, 
iškoneveikę ją.

Medalis turįs dvi puses. Ir 
šiame įvykyje galėjo būti ir 
taip, kaip sako merginos moti
na, ir taip, kaip sako vaikinų 
tėvai. Kas pasiliks kaltas, tai 
teismas pasakys.

Bet jau dabar galima vienas 
išvadas padaryti, būtent, kad 
merginos ir vaikinai, imdami 
“raidus”, butų atsargesni. Ale 
žinau, kad tas išvadas yra men
kos vertės: matote, kai esi še
šiolikos ar septyniolikos metų, 
o dar kartu su mergina auto- 
mobiliuje, tai atsargumas no 
retai užmirštama, nors ir tvir
čiausius pasiryžimus išsivežtum 
iš namų.

Lietuviai politikoje

Pastebėjau lig ir naują kryp
tį lietuvių politikierių darbuotė
je. Iki šiol lietuviai politikieriai 
šliejosi tai prie republikonų, tai 
prie demokratų. Dabar gi kai 
kurie jų pradėjo agituoti už 
vadinamą “independent liniją”.

Kokia ta linija yra? Well, 
lietuviškiems politiniams kliu- 
bams patariama nepriklausyti 
nė demokratams, nė republiko- 
nams. Atėjus gi laikui varyti 
rinkimų kampaniją arba balsuo
ti, patariama dėtis su tais, ku
rie prižada duoti lietuviams 
daugiau malonių, o ypatingai su 
tais, kurie turi šansų laimėti. 
Iš pasikalbėjimų su kai kuriais 
politikieriais sprendžiu, kad ši 
nuomonė jų tarpe randa, vis 
daugiau pritarimo.

Saliunąi

Mano viltis, kad saliunų lan
gai ateityje pasipuoš gėlėmis, 
kai tapo išimti pertvarai, neiš
sipildė. Langai pasilieka tušti. 
Taipjau tušti ir saliunai. Eini 
gatve vakare. Pažvelgi per lan
gą vidun, ir šalta pasidaro: tuš
čia kaip tyrlaukyje.

Bet žmonės geria ir nori ger
ti. Reikia juk patenkinti jų'

KO Aš LABIAUSIA NORĖJAU, 
SAKO MANNING

“Kai aš, po šaltų, šiurkščių va- 
andų nuimant žmones nuo prekinio 
aivo ‘Florida”, užėjus ant denio 

‘America’, tai nieko taip negei
džiau, kaip Lucky. ‘Del Jurgio’, 
toks gardus skonis Lucky visuomet 
yra atgaivinantis. Mano įtempti 
nervai atsileido, mano skaudama 
gerklė atsiliuosavo, ir visas šiurpu- 
ingasai prietikis atrodė dalimi kas- 

dienionio darbo. Laikui slenkant, 
tada tik aš mintyse pažvelgsiu at
gal j tą atmintiną naktį, visuomet 
atsiminsiu tą puikų skoni geidžia
mojo Lucky. Kuomet aš vaikštinė
jau lankydamas musų išgelbėtus 
žmonės, tai atradau, jog daugelis ir 
. ų su skanumu naudoja Luckies. Mes 
ištikrųjų, negalėjome išlaukti, kol 
sugrįšim savo laivu pas Luckies. 
Kaipo tikrą faktą priminsiu, kad 
grįždamas į ‘America’ aš pastebėjau 
vieną musų vyrų irkluojant su vie
na ranka, o su kita užsidegant 
^ucky. Nieko neprilyginsi savo sko

niu apkepintiems tabakams, ir aš 
visuomet pasirenku Lucky Strikes. 
Yra gudrumo, pasakyje: Siek Lucky 
vieton saldumyno! Jis pagelbsti 
žmogui būti tinkamu fiziškai, o mes 
eurie plaukiojame jurose, visuomet 
turime būt pasirengę bile kokiam 
netikėtam įvykiui”.

Yra gerai žinomas mokslinis fak
sas, kad cigaretai yra švelniausia 
tabako rukimo forma ir Luckies vi
sur susiranda sau draugus. Net dak
tarai ragina savo pacientus rūkyti 
aickies, nes jie neerzina gerklės ir 

turi mažiausia nešvarumų.
Be mažiausios abejonės, . Lucky 

Strikes pagelbsti žmonėms prisitai
kinti prie aplinkybių. Po jų rami
nančią įtaką pareina valandos užsi- 
carščiavimas ir rūkytojas atgauna 
nuovoką, mąstimas pasidaro skais
tesnis ir aiškiau išreiškia savo min
tis.

O dar aršiau yra tai, ikad Wa- 
shingtone dėdės taipjau pasi
rodė, sekantu Chicagos tėtušių 
pėdomis ir dar šiomis dienomis 
nutarė bausti už skystimo par
davinėjimą “vserjoz i nadolgo”. 
Bet reikia pasakyti, kad iki 
šiol miesto tėtušių rūpestis pa
lietė bieduesniuosius saliuni- 
ninkuis, o didžiųjų, išrodo, lyg 
ir nepaisoma. Tur būt tėtušiai 
mano, kad turtingieji jų rupes
nio nereikalauja. Reporteris.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

[ciflSSIFIED APS.
Educational 
Mokyklos

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci- 
ų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
mygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus mė
lis. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
au tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
us. Ateikite įsirašyti šiandien ir 

, ums padėsime įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
cai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
310G So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
________Įvairus_______

KNYGOS

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869 
-o-------

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

—:_OH—

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS. Sav.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganedi- 
nimas yrą garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
I- ■ ■ I - - ----........................................................— .................... ........ ................

Business Service 
Bi znio Pa ta rna vilnas

MUSŲ biznis yrą aptarnauti ra- 
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaltavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šį apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų dykai ap- 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE 1210
3016-18 LAWRENCE AVĖ.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apię statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biski 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Kas norit pirkt, par
duot arba mainyt 

namus, lotus, farmas, ar biznius, 
mainau namus ant farmų, farmas 
ant namų, lotus ant biznių, kas no
rit greita ir teisingą patarnavimą, 
kreipkitės ypatiškai arba telefonuo- 
kit.
F. G. Lucas & Co.

4108 Archer Avė., 
Phone Lafayetle 5107

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. 351h St., Lafayette 7150

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTliAKTORIAI 

Vedame elektriką į naujus ir se
nus namus, pigiau’ negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imarrte se

nus mainais.
4104 Archer Avė.

, Lafayette 3533

Financial
Finansai-Paskolos

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičhj paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

i

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 28rd Place
Phone Roosevelt 8887

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So, Halsted St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNATDONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION

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

Personai
__________ Asmeny leiko_________
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvį. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL“ OF ENGLISH 
21 E. Van Ruren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy
ki! dabar!

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus 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. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
Help Wanted—Femalc

Darbininkių Reikia
REIKALINGA patyrusi virėja ant 

naktų.
1745 So. Halsted Street

-------o-------
--- -

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, geri namai, guolis, valgis ir 
gera mokestis. Gali būti su vie
nu vaiku. Tel. Hemlock 7072, 6309 
So. Rockwell St.

REIKALINGA moteris mazgoji
mui sudynų, turi būt patyrusi.

4169 So. Halsted Street
>-------------------------------- >-------- -- ------ -—---------

REIKALINGA veiterka dirbti res- 
taurante, turi būt patyrusi tuo dar
bu. Geras mokestis ir švari vieta.

4180 Archer Avė.

Furnished Rooms
RENDON švarus kambarys, šei

mynos nėra, visi parankumai. Kreip
kitės: 9328 So. Cottage Grove avė. 
Tel. Chesterfield 0361.

Furniture & Fixtures
Rakandai - Įtaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKLIS PIANAS $750
Vartotas tiktai 6 mėnesius, mes 

parduosim už $125, įmokėt tik $25 
pinigų, likusius po $2.00 į savaitę. 
Atsakantiems žmonėms, suolelis, 
kabinėtos ir 78 voleliai 

šnuk
Belmont 1334

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies 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. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914°.

GROJIKLIS pianas $900, visai 
naujas, mainysiu ant automobiliaus 
ar ant fanuos kaipo nirmą įmokė- 
jimą. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 4535 So. Wallace St., 
2-ros lubos.

________ Radios_______
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

į savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland A ve.. Ardmore 3873.

Automobiles
’2R Hudfion Brouerham—matom bullt $705 
'27 Obandlfir^ eoaeh ................................ $305
’28 5 paRažicrių Buick . . ..... $1105
’28 Esnex coupe ..................................... $350
'28 Pentino Landau Red., mažai var

totai .............................................. $505
'28 Errcx sėd., kaip naujau .................... $505
'27 HudRon BiouKiiam, Keram stovy $405
'27 JJodKe Red., vėtomu iAmuAtas $325

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 So. Halsted St., Triangle 0330

Miscellaneous for Sale
ĮvairusPardavimai

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonius gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir-va- 
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

BENTON Harbor farme- 
riai, jeigu norite gerus vai
sius, dėkite i žemę fertelai- 
zerio. Mes turime spray ma
terijoj, alfalfa ir visokių 
grudų pigiai.

Benton Center Fruit 
Assn.

arti Benton Harbor, Mich-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU grosernę ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo — liga 
moteriškės. 522 W. 31st St.

GREITAM pardavimui.’ Savininkas 
išvažiuoja Europon. Parduodu deli- 
catessen ir grosernę, pagyvenimo 
kambariai. Vandeniu šildomi. Gera 
apielinkė. Pigi renda. Turi pamaty
ti, kad įvertinti. 7711 S. Ashland av.

PARSIDUODA grosernę ir deli- 
katessen, pigi renda, gera vieta dėl 
bučernes. Dabartinis savininkas žy
das neremiamas.

5308 Wentworth Avenue
PARDAVIMUI grosernė ir ken 

džių krautuvė — labai pigiai.
8Š4 W. 33rd Street

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiu j mažą bunga- 
low. 5759 So. Fairfield Avė. Tel. 
Prospect 6338.

PARDAVIMUI grosernė 
ir smulkmenų sankrovė. 
Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Pigiai greitam pardavi
mui. Priežastį patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės
6327 S. Racine Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

Farmos ir ežerų lotai prie ir arti 
19kos ežerų — Vasarnamių įtaisy
mai, maudymos, žvejojimas ir tt. 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND CO.

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

CUMBERLAND COUNTY 
313% akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, komams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie pirk
tų geroms sąlvp-oms.

KAINA $55 UŽ AKERĮ. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

’r_a_------------------- 2-------------------------
PARDAVIMUI farma 40 akerių 

North Judson Indiana, 5 kambarių 
namas, barnės ir tt. Nėra gyvulių, 
ant State kelio No. 10, $1500. Mor- 
gečiu, parduosiu už $500 pigiausia 
kaina. MICHAEL DELPERCIO, 1809 
N. 23rd Avenue.

Melrose Park, III.

PARDAVIMUI 156 akrų farma 
Melrose, Wis. Yra visi įrankiai. Ge
ra ariama žemė—prie upės, arba 
mainysiu į namą arba biznį Chica- 
goje. 4311 Archer Avė., Telefonas 
Lafayette 2077.

Real Estate For Sale
Namai- ž ė Par d a v imui

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

. Tel. Prospect 2102

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 fialų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. šauk 
savininką Chesterfield 0155.

---—o-----

NAUJAS 5 karnb. namas, arti 
Oak Forest, Phimbingas yra už
baigtas. Viršus ?su grindimis, 71Ą 
pėdų konkryto bcismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. L 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, akerio (150V.302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė. 

-------o-------

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

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

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankii keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pageL 
besime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie —- 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

$250 Cash, likusius po $35 į mė
nesį nupirks dviejų augštų mūrinį 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Leavitt St. Kaina tik 
$3500. Mėnesinės rendos $55.

$500 Cash, likusieji išmokėjimais, 
nupirks 5 kambarių namą, lotas
30x125, prie S. Kildare Avė., arti 
63 gt. Kaina $4500.

$200 Cash, likusius mažais mė
nesiniais išmokėjimais, nupirks gra
žią penkių kambariu bungalovv, 
lotas 60X150, prie Maple, arti 44 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.,

Tel. Canal 0806

TURIU PARDUOT TUOJĄUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galo\v, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
į bungalovv ar 2 flatų. Lotas 26’/2>< 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. yVhipple St.
arba telefonuok Republic 8768

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

UŽ $5,000
Trijų pagyvenimų muro namas ir 
dviejų karų garažas; rendos neša 
$75.00 į mėnesį. Tai yra didelis bar- 
genas! Randasi ant 23rd PI. ir Lea
vitt St. Turi būti parduotas greit. 
Kas pasiskubins, tas laimės.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th Street

STEBĖTINAS BARGENAS. Nau
jas 5 flatų muro namas su mažu 
štoru; flatai po 5 kambarius. Su 
visais pirmos klesos įtaisymais, ga
ru šildomas. Kaina nebrangi. Par
duosiu arba mainysiu ant mažo na
mo, loto ar biznio. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė.

Virginia 2054

MODERNIŠKAS 2 flatų, 6722 S. 
Maplevvood Avė. 6 ir 6 kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. 1A stovyj. 
Naujai dekoruota. įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karpetas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti nedėldieniais arba tele
fonuok savininkui.

Tel. Fairfax 7449

PARSIDUODA PUIKUS LOTAS

Netoli Marųuctte Parko ir naujos, 
ką tik statomos, lietuvių bažnyčios, 
taipgi mokyklų. Vieta labai puiki ir 
gera dėl bungalow. Lotas randasi 
ant 70th ir Talman avė. Jeigu kas 
įdomauja apie statymą bungalow 
arba 2 flatų, atsišaukite greitai, nes 
tokia vieta tai labai retai tepasitai
ko. Kaina prieinama. Mes statom 
visokios rusies namus, kaip mažus, 
taip ir didelius. Parnpinam pasko
las, padarom planus.

Matykit

Juozas Vilimas
4558 S. Washtenaw Av

Phone Virginia 2054




