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Pakvietė dar 44 vals- Jungt. Valstijos pa- 
tybes apsimainyti siūlysiančios nauja

nuomonėmis pinigų planą
Visos turinčios Washingtone at

stovus valstybės pakviestos 
apsimainyti nuomonėmis eko
nominiais klausimais

Naujasis planas busiąs svarsto
mas kviečiamoj Washingtone 
ekonominėj konferencijoj

WASHINGTON, bal. 12. — 
Valstybės sekretorius paskelbė, 
kad tapo pasiųstos notos vi
soms valstybėms, kurios turi 
diplamotiniu’s atstovus Wash- 
ingtone ir kurios nebuvo pa
kviestos prisiųsti savo specia
lius atstovus pasitarimui su 
prezidentu Rooseveltu ekonomi
niais klausimais, kviečiančios 
tas valstybes apsimainyti nuo
monėmis diplomatiniais keliais.

šitie pakvietimai apsimainyti 
nuomonėmis tapo pasiųsti po 
to, kai sužinota, kad tarp nie- 
kuTių mažesnių šalių kilo nepa
sitenkinimas, kad jos nėra kvie
čiamos į 11 didžiųjų valstybių 
pasitarimus.

Notos, parašytos trečiojo as- 
menio vardu, tapo pasiųstos 44 
diplomatinėms misijoms Wash- 
ingtone. Jos kviečia tas vals
tijas pareikšti savo nuomonę 
dėl visuotinos ekonominės kon
ferencijos ir ginklavimosi apry- 
bavimo. Prie kiekvienos no
tos yra pridėtas asmeniškas 
valstybės sekretoriaus Hull • 
raštelis, kad kadangi ne visos 
šalys, delei laiko^ stokos, gali 
prisiųsti savo spSbialius atsto
vus, jas kviečiama apsimainyti 
nuomonėmis diplomatiniais ke
liais.

Washingtone savo atstovybes 
turi 55 valstybės. 11 tų vals
tybių tapo pakviestos prisiųsti 
savo specialius atstovus asme
niškai pasitarti su* prezidentu 
Rooseveltu, o likusios 44 vals
tybės dabar tapo pakviestos ap
simainyti nuomonėmis diploma
tiniais keliais.

(Kadangi ir Lietuva turi Wa- 
shingtone savo atstovybę, tai 
apsimainyti nuomonėmis, be 
abejonės, tapo pakviesta ir Lie
tuvos Atstovybė.).

Kiek žinoma, jau atvyksta 
Anglijos premieras MacDonald, 
Franci jos atstovas Herriot, Ka
nados premieras Bennett, Japo
nijos valstybės tarybos narys 
Ishii ir k.

PARYŽIUS, bal. 12. —Ang
lijos ir Francijos valdžios dip
lomatiniais keliais gavo Ameri
kos sąrašą tų klausimų, /kurie 
bus svarstomi Washingtono 
ekonominiuose pasitarimuose.

Tarp kitko siūloma svarstyti 
pakėlimą kainų kviečių, vario, 
sidabro ir kitų prekių. Bet 
svarbiausias yra Amerikos siū
lomas planas greitai stabilizuo
ti pinigus nauju pagrindu, ku
ris butų priimtas visų valstybių, 
taipjau ir Jungt. Valstijų. Ame
rikos projektas siūlo popierinius 
pinigus paremti 30 nuoš. meta
lo, kuris susidėtų iš 25 nuoš. 
aukso ir 5 nuoš. sidabro.

(Dabar Amerikos pinigai ofi
cialiai yra paremti 40 nitoš. 
aukso).

šis pasiūlymas naujai per
tvarkyti pinigų pagrindą kelia 
didelio sujudimo užinteresuo- 
tuose Paryžiaus ir Londono 
rateliuose.

Ne dėl priešingumo tam pro
jektui, bet delei to, kad abejo
jama, ar tie, ktfrie dalyvaus 
tuose Washingtono pasitarimuo
se, pav. premieras MacDonald 
ar Francijos atstovas Herriot, 
turi užtektiną technišką paty
rimą, kad galėtų tokius klausi
mus nuosakiai svarstyti Wash- 
ingtone.

Sprendžiama, kad gali būti 
pakelti ir tokie klausimai, kaip 
karo skolos, nusiginklavimas, 
Europos taika ir net sutarčių 
permainymas, bet jie nėra į- 
traukti pasitarimų dienotvar- 
ken.

Tris nuteisė už reli 
ginio paaukojimo 

žmogžudystę

Boston meras skiria
mas ambasadorių 

Lenkijoj
WASHINGTON, bal. 12. -- 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
paskyrė Ruth Bryan Owen iš 
Floridos ambasadorių Danijoj 
ir Bostono merą James M. 
Curiey ambasadorių Lenkijoj.

INEZ, Ky., bal. 12. — Trys 
nariai keisto kulto, kurie laike 
religinio pakvaišimo apeigų, 
“paaukojimui ant altoriaus” pa
smaugė seną moteryškę, rasti 
teismo kalti už žmogžudystę ir 
John H. Mills, 33 m., tapo nu
teistas visam amžiui kalėjiman, 
o jo brolvaikis Ballard Mills, 
19 m. ir švogeris Baine MčGin- 
nis liko nuteisti 21 metus ka
lėjiman. Pasmaugtoji apeigo
se moteris gi yra John Mills H. 
motina ir jis ją pats pasmaugė.

Kiti šeši moteries sunai, duk
terys ir žentai, kurie irgi buvo 
teisiami, liko teismo išteisinti 
nors visi jie yra dalyvavę tose 
kruvinose religinėse “apeigose”.

NEW YORK, bal. 12.—Hit
leriui pareikalavus, rezignavo 
Vokietijos konsulas New Yor- 
ke, Dr. Paul Schwartz. Jis mat 
bu*vo griežtas nazių priešinin
kas. Jis buvo politinės ekono
mijos ir filozofijos profesorius 
Leipzigo universitete. Į Vokie
tiją jis nebegryš, bet čia ieš- 
kosis užsiėmimo.

Įskundėjas ir liudinin
kas gavo po 3 mėn. 

kalėjimo

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskį šalčiau: 
galbūt lietus į vakarą.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 6>

Pietus Jehol fronte. — Dideliame šaltyje, kokie būna žie- 
Jehol provincijoj, šiaurinėje Chinijoje, pietauja Japonijosmą 

kareiviai, kurie yra gerai aprengti ir pilnai prisirengę nepri
prastam jiems šaltam klimatui ir nežiūrint nepalankaus oro 
visą didelę provinciją užkariavo j visai trumpą laiką.

Prez. Rooseveltas Rusijoje prasidėjo 
smerkia Pietų Ame 

rikos “karus”
teismas 6 anglų 

inžinierių
Taipgi išreiškia pageidavimą, 

kad, butų pašalinti suvaržy
mai prekybos tarp 
Amerikos šalių

Vienas inžinierius ir 11 rusų 
darbininkų prisipažino ‘kaltais’

įvairių

Vokietija stengiasi 
atsteigti senąją 3 
valstybių sąjungą

Nori atgaivinti prieškarinę Vo
kietijos- Austri jos-Italijos są

jungą

RYMAS, bal. 12. — Vokie
tija bando atgaivinti senąją 
valstybių sąjungą, kuri buvo 
prieš karą. Taigi Vokietija no
ri gryšti į kaizerizmą ne tik 
namie, bet ir užsienio politikoj. 
Tuo tikslu von Papen ir Go- 
ering atvyko pasitarti su Mus- 
'solini, atskrido ir Austrijos 

Derybose 
nacionalistai sieksis 

senąją Vokieti j os- 
ir Italijos sąjungą, 
prieš karą, bet kurią 

Vo-

Plėšikai užpuolė ligoni 
nę, atėmė $1,000

CHICAGO.— Trys ginkluoti 
plėšikai vakar užpuolė Ravens- 
wood ligoninę, 1917 Wilson 
Avė. ir grūmodami dviems dar
bininkėms ir dviems daktarams, 
paėmė iš ligoninės kasos $1,000.

Mokyklų taryba 
svarsto Chicagos 
mokyklų uždarymą

Mokyklos galbūt nebeatsidarys 
po švenčių, jei taryba negaus 
pinigų mokytojų algoms

George Bernard 
Shaw kalbėjo 
New Yorkui

taryba 
susirin- 
uždary- 
tarybai

• PANEVĖŽYS.— Nesenai Pa
nevėžio II-os nuovados taikos 
teisėjas Raguvos vartotojų b- 
vės vedėją Ant. Jucevičių už 
melagingą įskundimą nubaudė 
3 mėn. priprasto kalėjimo. Tiek 
pat nubaudė ir pilietį Tich’oną 
Kolomazninkovą už melagingą 
parodymą policijai.

Ved. Jucevičius įskundė M. 
šapirą, kad tas išvogęs b-vės 
kasos pinigus, o liud. T? Kolo- 
mazninkovas paliudijo tai ma
tęs. Tačiau teisme iškilo natf- 
jų aplinkybių ved. Jucevičiaus 
ne naudai. Byla dėl vagystės 
bus svarstoma iš naujo.

NEW YORK, bal. 12.— Gar
sus anglų rašytojas George 
Bernard Shaw vakar pirmą kar
tą kalbėjo Amerikoje, Metropo
litan Operos name. Jo prakal
bos pasiklausyti susirinko apie 
5,000 žmonių. Taipjau jo kal
ba buvo perduota per radio vi
sai Amerikai. Jis kalbėjo kvie
čiamas Politinių Mokslų Aka
demijos.

Savo pilnoj aštrios satyros ir 
jumoro kalboj, jis pravedė min
tį, kad Amerika panaikintų sa
vo dabartinę konstituciją kaipo 
pasenusią ir pagamintų naują 
konstituciją, pritaikytą Ame
rikos reikalams; kad nacionali 
zuotų bankus ir sunaikintų fi
nansininkų galią; kad panai
kintų karo skolas ir, svarbiau
sia ,kad žmonės daugiau studi
juotų politinius ir ekonominius 
mokslus.

CHICAGO.—Mokyklų 
vakar triukšmingame 
kime svarstė mokyklų 
mą neaprybotam laikui, 
neturint pinigų mokytojams iš
mokėti algas. Triukšmą dau
giausia kėlė demonstruojantys 
mokytojai, kurie irgi pritarė 
uždarymui mokyklų.

Pagalios taryba priėmė rezo
liuciją, kad kada mokyklos ry
toj užsidarys šventėms, taryba 
tada nutars, kad mokyklos po 
švenčių nebeatsidarys iki tary
ba nebus gavusi pinigų išmo
kėti algas mokytojams.

O neišmokėtos algos mokyto
jams siekia jau virš $29,000,- 
000.

Mokyklų uždarymas liko ati
dėtas todėl, kad gal šiandie 
miesto taryba išrinks pilnatei
sį merą, kuris galės pasirašyti 
ant taksų warrantų ir tuo bus 
galima sukelti $1,700,000 nors 
mažą dalį algų atmokėti. Antra, 
pirmadieny įvyks ir žymesnių 
piliečių, kurie atstovauja įvai
rias organizacijas ir biznio 
kliubus, susirinkimas, kuris gal
būt irgi prisidės prie sukėlimo

- Bet jeigu nepasiseks sukelti 
pinigų, tai mokyklos po šven
čių nebeatsidarys.

atskrido 
kancleris Dollfuss. 
naziai ir 
atgaivinti 
Austrijos 
kuri buvo 
karas vistiek suardė, nes 
kietijos sąjungininkė Italija il
gainiui nuėjo su Anglija ir 
Franci j a.

Italija tai sąjungai bent da
bar nepritaria. Ji tikisi, kad 
galbūt jai pasiseks sudaryti ke
turių valstybių taikos sąjungą 
—Italijos, Francijos, Anglijos 
ir Vokietijos, todėl nenori ken
kti deryboms pasisakymu 
sąjungą su Vokietija.

Be to Vokietija nenori į tą 
sąjungą priimti 
ninkę, Vengriją.

Nepasisekus 
Mussolini, dabar 
Goeringu veda derybas su papa.

' į • ' > • ■
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Vokietijoj laike na
zių teroro žuvo 

247 žmonės

Italijos talki-MASKVA, bal. 12. —šiandie 
prasidėjo teismas šešių anglų 
inžinierių ir daugelio rusų, ku
rie dirbo anglų Metropolitan- 
Vickers Electrical Co. Jie yra 
kaltinami dek militario špiona
žo, sabotažo, papirkimų ir ko
rupcijos sovietų piliečių.

Vienas iš anglų inžinierių, 
William MacDonald ir 11 rusų 
prisipažino kaltais. Kiti anglai 
prie kaltės neprisipažino. Skai
tymas kaltinimo ėmė kelias va
landas laiko.

Apkaltinimas rodo, kad Mac
Donald, penkias savaites išsė
dėjęs čekos kalėjime, prie vis
ko, kas tik buvo liepta, prisipa
žino ir išdavė visus kitus ang
lus.

Svarbiausias kaltinimas yra, 
kad anglai turėję ryšių su4 fir
mos eksporto manažeriu Ri- 
chiards, kuris esąs tarnavęs 
angįų žvalgyboje Archangels
ke ir kuris tankiai atsilankyda
mas j Maskvą biznio reikalais, 
prikalbinęs kompanijos narius 
rinkti ir teikti jam militarines 
žinias.

WASHINGTON, bal.
šiandie Pietų Ąmerikos respub
likos Pan-Amerikos trobesy mi
nėjo metinę Pan-Amerikos die
ną, kurioj Venuzuela įteikė Pan- 
Amerikos valstybių sąjungai 
biustą savo didžiojo kovotojo 
už Venezuelos ir visos Pietų 
Amerikos pasiliuosavimą iš Is
panijos jungo, Francisco de Mi- 
randa.

Iškilmėje dalyvavo visų Ame
rikoj respublikų atstovai, tapgi 
ir prezidentas. Rooseveltas, ku
ris pasakė svarbiausiąją įžan
ginę kalbą.

Priminęs, kad jis savo inau
guracinėj kalboj yra prisižadė
jęs, jog Jungt. Valstijos laiky
sis politikos gero kaimyno, ku
ris gerbia kitų teises, taipjau 
reikalauja, kad ir kiti gerbtų 
jo teises, jis išreiškė pageida
vimą, kad tokio pat gero kai
myno nusistatymo laikytųsi ir 
visos kitos valstybės. Jis pasi
džiaugė, kad visos Amerikos 
respublikos yra susijungusios 
j Pan-Amerikos. sąj Ungą, bet 
kartu pasmerkė tas keturias 
valstybes, kurios veda dabar 
tarpusavį karą. Jis tokį karą 
skaito kaipo žingsnį atgal. 
Nors Rooseveltas ir neįvardijo 
tų respublikų, bet ir be įvardi
jimo buvo aišku, kad jis kalba 
apie Paragauju ir Boliviją, ku
rios kariauja už Gran Chaco 
raistus ir Peru? ir Colombia, ku
rios kariauja už Leticiai raistus. 
Visos keturios respublikos ka
riauja be paskelbimo viena ki
tai .karo ir visos Pan-Amerikos 
ir tautų sąjungos pastangos jas nuoš. algos nukapojimą, taipgi 
sutaikinti nedavė tinkamų vai
sių.

Prezidentas Rooseveltas savo 
kalboj taipgi išreiškė pageida
vimą, kad kuogreičiausia, indi
vidualiu valstybių susitarimu, 
butų panaikintos visos užtva
ros, sienos ir suvaržymai, kū
rei kliudo sveikam ir natūra
liam prekybos plaukimui tarp 
Amerikos respublikų.

12. deryboms su 
von Papen su Bedarbių maršo j 

Springfieldą vadas 
Lockner nubaustas

Lokautas uždarė 40 te
atrų Kansas City

KANSAS CITY, Mo„ bal. 12. 
—40 Kansas City krutamu jų 
paveikslų teatrų, įskaitant vi
sus teatrus vidurmiesty, užsi
darė neaprybotam ' laikui, pa
veikslų operuotojams ir kitiems 
teatrų darbininkams atmetus 
tas algas, kurias pasiūlė teatrų 
savininkai.

Teatrų savininkai reikalavo, 
kad darbininkai prisiimtų 25

BERLYNAS, bal. 12. —Šve
dų laikraščiai skelbia, kad lai
ke nazių teroro, naziams pasi
griebiant į savo rankas visą 
Vokietijos valdžią, žuvo ma
žiausia 247 žmonės. Iš jųjų yra 
17 nazių, 14 žydų ir 216 sociar 
listų ir komunistų. Naziai ban
do tą nuginti, nes jie nepriskai
to prie žuvusių tuos, kuriuos 
jie patys yra nužudę.

žydas advokatas Weiner iš 
Chemnitz, Vokietijos, tapo nu
žudytas uniformuotų nazių per
eitą pirmadienį. Jie įsibirovė i 
jo namus, smurtu nuvilko į au
tomobilių ir nusivežę į žvyro 
duobę sušaudė.

Kaip ir visuomet naziai tei
sinasi, kad tai buvę naziais per- 
sirėdę kriminalistai.

0TTAWA, III., bal. 12 — Kari 
Lockner, kuris vadovavo Chi
cagos bedarbiais, jiems važiuto-- 
jaut į Springfieldą, liko vietos 
taikos teisėjo Koening nubaus
tas $100. Kadangi jis negalėjo 
pabaudos užsimokėti, tai tapo 
pasiųstas kalėjiman.

Lockner yra vienas viršinin
kų komunistų vadovaujamos 
Bedarbių Tarybos, kuri buvo 
surengusi maršavimą automo
biliais į Springfieldą. Tečiaus 
ties Ottawa važiuojančius už
puolė valstijos policija ir iš
vaikė juos ašarinių dujų bom
bomis. Lockner gi buvo areš
tuotas.

Kiti trys suimtieji bedarbiai 
—Helen Sukalo, Robert Smith 
ir Martin Savela liko nubausti 
po <$25.

Pasibaigė Nemuno pot
vynis

4594 laipsniai šalčio

VVisconsino ukinin 
kai ruošiasi pieno 

streikui

pagaminti dirbtinį

BERKELEY, Cal., bal. 12. — 
Californijos Universitetas pa
skelbė, kad jo laboratorijose 
pasisekė
šaltį, kuris pasiekė ikišiol ne
girdėto laipsnio-—459.1 laipsnius 
žemiau zero Fahrenheito.

Tokį didelį šaltį pagamino 
prof. W. F. Giau^ue savo pa
ties 
bėjo

išraštu procesu. Jam gel- 
mechanikas C. F. Nelson.

WASHINGTON, bal. 13. — 
Senatoriaus King Šimus, Paul 
King, 38 m., iššoko ar iškrito 
per 7-to augšto langą Black- 
stone hotely ir vietoj užsimušė.
‘ ■ • z

IMŽ

kad butų paleista po vieną sce
nos ir vieną paveikslų operato
rių mažesniuose teatruose.

Pasiliko atdari tik keli ma
žieji teatrai, kurie yra operuo
jami be organizuotų darbininkų 
pagalbos.

Savininkai sako, kad jie lai
kys uždarytus teatrus neapry- 
botą laiką, kad priversti darbi
ninkus nusileistu ir priimti sam
dytojų sąlygas.

NEW YORK, bal. 12. —šian- 
di pasimirė Dr. Alphonso Rock- 
wel), ęlektrikinės kėdės išradė
jas ir griežtas mirties bausmės vičįVs Juozas suimti ir patalpin

žmogžudystė
kai-
pas

priešininkas

ALYTUS.— Antakalnio 
me, Krokelaukio valsčiaus 
pil. Kazlauską, suvalgius pas
kutinius Užgavėnių blynus, besi
linksminant tarp padaužėlių ki
lo peštynės, per kurias “įsisma
ginę” vyrukai papiovė keliais 
peilio smūgiais Maštelėnų kaimo 
gyventoją Leonavičių Juozą, 18 
metų vaikiną, žmogžudžiai 
—Kunevičius Aleksas ir Gata-

ti kalėjime.
, I ' į
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APPLETON, Wis., bal.
Wisconsin
Pool, prie kurio priklauso apie 
10,000 ūkininkų, ruošia pienus 
pieno ir kitų ūkio produktų 
streikui.

Direktoriai leido pildomąjam 
komitetui sustabdyti pardavinė
jimą visų ūkio produktų ne vė
liau, kaip nuo gegužės 13 d. Ko
mitetui įsakyta gauti ir kitų 
organizacijų paramą.

Direktoriai stato šiuos 
kalavimus: kad kongresas
vestų pinigų infliaciją, refinan- 
suotų morgičius ir garantuotų 
ūkio produktų pagaminimo kai
ną.

Gooperative
12.--
Milk

rei- 
pra-

KLAIPĖDA.— Nemuno žio
tyse, apie 5 kilometrus iki Kur
šių marių, susigrūdę ledai su
darė rimtą potvynio pavojų: 
vanduo, staigiai išsiliejo, apsė
mė žemesnes vietas ir nutraukė 
susisiekimą. Tokia pavojinga 
būklė buvo apie trejetą dienų. 
Pagaliau, kovo 24 d. apie 3 vai. 
susigrūdę Nemuno žiotyse le
dai išėjo. Kartu likviduotas 
gresęs didelio potvynio pavo
jus.

šiais metais pavasario potvy
nis buvęs didesnis kaip pernai, 
bet jo pasėkos šiemet buvo leng
vesnės; jokių materialių nuosto
lių gyventojams nepadaryta. 
Berods, šiais metais Nemuno 
žiotyse daugiau užnešta kaip 
kitais metais, todėl tinkamam 
susisiekimui išlaikyti teksią kiek 
daugiau pavalyti Nemuno vagą.

šiais metais ir Kuršių ma
riose buvęs visai silpnas ledas. 
Jis jau baigia išeiti. Todėl ne
trukus prasidės laivų susisieki
mas Kuršių mariomis. Pirmu
čiausia pradės plaukioti laivai 
tarp Klaipėdos ir Juodkrantės.

Daug varžytinių
ĄRIOGALA.— Šitame kraš

te jau gerais metais buvo pra
siskolinusių ūkininkų. Dabar 
daug ūkių parduodama iš var
žytinių, kurių skelbimai lentą iš 
abiejų pusių “aptūpę”.

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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Į KORESPONDENCIJOS

East Chicago, Ind
Visi SLA. 89 kuopos nariai, 

dalyvavusieji susirinkime, bal
savo už Dr. M. J. Viniką.

Fool” nuotykis aprašomas. Vi
sai ne! Tokiais dalykais, kaip 
“April Fool” neužsiima nė jū
sų korespondentas, nė “draugė” 
Karosienė, nors prakalbos įvy
ko ir balandžio 1 d.

BANKIERIAI EINA KALĖJIMAN

Balandžio 7 d. Peoples State 
Bank trobesyje Įvyko SLA. 89 
kuopos susirinkimas, kuris bu
vo sušauktas atvirukais. Į su
sirinkimą atvyko 14 narių ir 
visi balsavo už Dr. M. J. Vini- 
ką į Centro sekretorių.

P. Čcknis.

Hartford, Conn
SLA 124 kuopos susirinkimas 

ir balsavimo rezultatas

tokiu

Bal. 9 d. pas mus Įvyko SLA. 
124 kuopos susirinkimas; nors 
nariai, kaip valdyba sakė, bu
vo kviečiami atvirukais, bet 
iš dviejų šimtų susirinko tik 
apie <50. Matyt, kad

•svarbiu dalyku, kaip rinkimais 
P. T. sekretoriaus, nariai ne- 
interesuojasi. Bet visgi M. Vi- 
nikas gavo 32 balsus, o M. Ra- 
ginski's 17 balsų. Agitacijos 
nei prieš susirinkimą, nei laike 
susirinkimo 

-pirmininkas
Centro laiškų ir jau potam bu
vo balsavimai.

Vincent Kiaušis.

nebuvo. Kuopos 
tik paskaitė iš

Pittsburgh, Pa
Karosienės misijos apie “ste

buklų” žemę. — Pralenkia ir 
Biblijos studentus.

mokytumų pilnai atitinka “Die
vo švogerio” vaikus.

Galima butų ir daugiau pap
rašyti apie Karosienės nesąmo
nes, bet užteks ir to, ką para
šiau. Iš to jau galima įsigyti 
gerų supratimą apie Karosienės 
mulkinimo misijas. Ir reikia 
pasakyti, kad Karosienė toli 
pralenkia net Biblijos studen
tus. —Reporteris.

Nuga-Tone
Stovi už reremię Sveikatą. Didesni Stlp- 
runią^—-ka« reiAkia daUKinua iryvumo — 
Stimuliuoja nervua. raumenia. ir nuailpnin- 
tua oiVanua. NUGA-TONE yra ižymaua Gy- 
dvtojaua |6radimaa. jiaai aiulo junta TONI
KĄ. kuria padarė atobuklua dėl tukatančių. 
padarydamaa tuoa nuailpnintua tvirtaia ir 
nktyviėkaia. ftfo Gydytojaua preakripcija da
bar parduodama viaoae vaiatynyčioae. — 
triadeMmta dienu tnirantuotaa treatmentaa už 
Viena Doleri — gaukite buteli ftių tabletkų 
šiandien, bet peraitlkrinkite, kad ant laibclio 
butų pažymėta — NUGA-TONE.

irDu New Yorko bankieriai, Betnard K. Marcus (A) 
Saul Singer (B), buvę prezidentas ir viec-prežidentas užsida
riusio Bank of the United States, šerifo padėjėjų atvedami į

Už- 
mi- 
bet

Sing Sing kalėjimų, kur jie turės kalėti nuo 8 iki 6 metų, 
sidarius bankui surasta milžiniškos suktybes, siekiančios 
lionus dolerių ir nors abu bankieriai dėjo visas pastangas, 
nuo kalėjimo išsigelbėti neįstengė.

ir mašinos. Pasak 
Karosienės, sovietų 
ūkininkai ir beže- 
žemės. Tačiau gavę

das negalėtu lenktyniuoti toje 
srityje. Nors aš ir nedaug te
nusimanau apie “technokrati- 
ją”, vienok tas faktas, kad 
Rusijoje 300 darbininkų turi 
dirbti visą dienų, kol padaro 
vieną traktorių, jos darbas ten 
labai nenašus. <Pas Fordų te
reikia 92 valandų darbo vieno 
darbininko, kad pagaminus au
tomobilį. štai kodėl Fordo au
tomobiliai ir traktoriai yra ne
brangus. Sovietų traktoriai prie
tokio darbo našumo, tur būt,! gos, — tai taip ir liko, 
yra daug brangesni. Sovietų 
traktoriaus padirbimas turi dinyčias ir vaikų priežiūrą. Pa- 
kainuoti apie 24 šimtus rublių, šakojo, kad sovietuose divorsai

O kur dar medžiaga ir kiti da
lykai ?

Karosienė sake, kad Rusijoje 
darbininkai dirba nuo kavalkų 
ir už tiek gauna mokėti, kiek 
darbo padaro. Fordas savo dar
bininkams irgi moka už rtiek, 
kiek darbo padaro. Aš norėjau 
Karosienės paklausti, kiek so
vietų traktorius kainuoja, jei 
trys šimtai darbininkų dirba 
per dieną iki padaro vieną 
traktorių, bet neturėjau pro-

ge- 
ne- 
bet 
di- 

Tai

Balandžio 1 d. Pittsburgho 
bimbiniai komunistai buvo su
rengę komunistiškas misijas 
apie sovietų Rusiją LMD, sve
tainėje. Misijas laikyti atvyko* 
garsioji misijortierka Karosie- 
r«ė. Tad ir aš turėjau progos 
pasiklausyti tų misijų ir suži
noti 'tikrų stebuklų apie sovie
tų Rusiją. Ir tai ne iš kokių 
•rikraščių arba kokių ten kal- 
L'tojų, kurie patys nėra buvę 
sovietų Rusijoje ir nieko neži
no apie jų, bet iš “draugūs” 
Karosienės, kuri yra ką tik 
grįžusi iš bolševikiško rojaus. 
Ji mums papasakojo, ką savo 
akimis matė ir savo ausimis 
"irdėjo. Ir papasakojo mums 
tokių dalykų, kokių da mes ne
esame girdėję iš jokio kalbė
tojo neišskiriant nė komunis
tinių. Papasakojo tikrų “ste
buklų” apie sovietų žemę.

lai aš ir rašau apie tai, ką 
Karosienė kalbėjo. .Jei jus no
rite, tai “vierykit” arba “ne- 
vierykit”, bet t'š rašau tikrą 
teisybę apie tai, kų aš girdė
jau iš “draugės” Karosienės. 
O jei reikalas butų/tai galėtų 
paliudyti ir kiti visi prakalbo
se buvę. Tik susimildami ne
manykit, kad tai’ yra “April

Kai aš atėjau į prakalbas, 
tai jau jos buvo prasidėjusios. 
Klausytojų susirinko apie 50, 
— gal daugiau ar mažiau, — 
tikrai negaliu pasakyti. Bet 
tai nėra taip svarbu. Karosie
nė jau kalbėjo apie savo ke
lionę per Vokietijų, per Olandb 
ją, per Lietuvą ir Latviją ir 
piešė tų šalių labai tamsų ir 
beviltj paveikslą, ypač Lietu
voje “draugė” Karosienė ma
čiusi baisiai vargingų žmonių 
padėtį. Latvijoje irgi nei kiek 
negeriau, — vien vargas ir 
skurdas. , Daug blogiau, negu 
kad buvo prie caro Mikės. Bet 
kaip tik Karosienė pasiekia 
sovietų Rusiją, tai tuoj aus per
simaino visas reginys ir visai 
kitoks paveikslas yra prieš mu
sų akis. Jau čionai nesimato 
nė nuplyšusių ir pavargusių 
žmonių, nė padvėsusių kumel- 
kų, nė sukrypusių bakužių. 
Čionai vien tik raudoni ir 
skaistus darbininkų veidai, ku
riuos nevargina jokie rūpesčiai 
dėl rytojaus. Visi gerai apsi
rengę ir pavalgę. Tų sukrypu
sių bakužių visai nėra. Matosi 
didžiuliai kolektyviški ūkiai, o 
vietoje padvėsusių kumelkų,— 
traktoriai 
“draugės” 
smulkieji 
miai gavo
žemės patys susidėjo į kolek
tyviškus ukius niekeno nevaro
mi ir neverčiami, ale iš savo 
liuoso noro. Jie nugriovė savo 
sukrypusias bakūžes ir pasista
tė gražius namus kolektyvuose 

gyvęųą >a.u, .laįijiingąi. x
Bet “draugė” Karosienė pa

miršo paaiškinti, kaip tie kolek
tyvai išrodo, — ar taip, kaip 
kitusyk išrūdydavo Lietuvoje 
didieji dvarai su ordinarčikais, 
ar kožna šeimyna turi po at
skirus namus su visokiais pa
rankamais? Aš norėjau prašy
ti, kad Karosienė daugiau pa
aiškintų ir patenkintų ne tik 
mano, bet ir kitų žifigeidumą 
kaslink lų stebuklingų kolek
tyviškų ūkių, bet neturėjau 
progos. Tai taip ir palikau ne- 
žinystčje. Vienas Karosienės 
prakalbų klausytojas netoli ma
nęs sėdėjęs, pareiškė, jog iš 
Karosienės aiškinimų galima 
suprasti, kad kolektyviai ūkiai 
labai panašus į “Father Cox 
Shanty-Town”. Tenai piliečiai 
irgi turi atskirus namukus ir 
bendrai gyvena. Jie niekeno 
nėra varomi, kaip tik bedarbės.

Karosienė, pervažiavusi Lat
vijos rubežių, tuoj nutraukė i 
Maskvą. Apvažinėja ir kitus 
^lidžiuosius sovietų miestus ir 
net pasiekia Tiflisa, Gruzijos 
sostinę. Tik pamiršo pasakyti, 
kad Tiflisas tai buvusios ne
priklausomos gruzinų respubli
kos sostinė, kad bolševikų rau
donoji armija sutrempė 
respublikos 
Daugiausiai 
papasakojo 
ningradą,

Karosienė pasakojo apie au-

nuolat mažėją ir su laiku visai 
išnyksią, O divor^ai todėl ma
žėją, kad darbininkai esą ap
rūpinti ir apsiyeda vien tik dėl 
meilės. O Amerikoje divorsų 
kąs karįą vis daugiau ir tai 
dėl tos priežasties, kad čia var
gas ir skurdas viešpatauja. Bet 
mano ghimna galva vistiek ne
galėjo suprasti djvorsų priežas
ties aiškinimo. Jei divorsų prie
žastis butų tik neturtas ir var
gas,- tai Hollywoode tarp kru
tamu jų paveikslų artistų ne
turėtų būti nė vieno djvorso, 
nes jie tikrai geriau gyvena 
ir daugiau yra dėl rytojaus už
tikrinti, negu sovietų darbinin
kai. Faktinai tie artistai 
riau ekonomiškai aprūpinti, 
gu patys didieji komisarai, 
Hollywoode yra daugiau 
vorsų, negu kur kitur,
reiškia, kad divorsų priežastis 
randasi ne vien ekonomijoje.

Sovietų 7 metų amžiaus vai
kai mokytesni ir daugiau žino, 
negu Amerikos mokyčiausi 
-žmonės. Girdi, ten 7 metų vai
kas sukritikuoja mokyčiausį 
amerikoną. O jei netikite, tai 
štai jums ir faktai. Kai Karo
sienė važinėjusi spalių mėnesi 
po sovietų žemę, tai vaikai jau 
žinoję, kad Rooseveltas bus iš
rinktas prezidentu, o Ameriko
je ir mokyčiausi žmonės nieko 
nežinoję, kas bus, išrinktas.

Man prisiminė tūlas atsitiki
mas Lietuvoje apie Dievo švo
gerio vaikus. Kitąsyk Lietu
voje Veliuonos miestelyje buvo 
didelis davatka, kuris ir apsi
vedė su davatka. Apylinkės 
žmonės jį vadindavo “Dievo 
švogeriu“ ir sakydavo, kad 
“Dievo švogerio” vaikai da ne
mokėdavo šnekėti, o jau labai 
gerai' poterius kalbėdavo. Man 
rodos, kad Karosienės pasakos 
apie sovietų vaikų kytrumą ir

Rotterdam « Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingą 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaite iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

JUM S,
•i.

I’ A T A R N A U T

Turėkite Nuosavą Gerą Elektrikinį
REFRIGERATOR1Ų

EDISON PATARNAVIMAS 
atneš patogumus ir komfortų Į Chi- 
cagos namus labai žema kaina. Tarp 
daugelio visokių, elektrikus patar
navimų, kurie sutaupo laikų ir pi
nigų yra elektriškas refrigeratorius. 
Geras elektriškas refrigeratorius bus 
labai patogus' kuomet atvyks sve
čiai pas jus šių vasarų laike Pasau
lines Parodos. Jisai greit pats save 
apmokės per sutaupąs, kuriasi jis 
atneša. Duoda jums galimybės nusi
pirkti maistų bargeno dienomis, ku-

.-į?
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1 1 ; ’
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Dr. Fonsa A. Lambert, gar
sus futbolo žinovas ir taisyk
lių komiteto narys, kuris , tapo 
nušautas po šeimyninio barnio. 
Nušovė jį jo paties sunūs Sa- 
muel, 17 m., kuris betgi tapo 
paliuosuotas.

tos 
nepriklausomybę.

mums Karosienė 
apie Maskvą, Le- 

•traktorių dirbtuvę,
audinyčias ir apie kitas sovietų 
žemės mandrybes.

Visos Karosienės pasakos bu
vo paremtos “faktais”, nuo
šimčių apskaičiavimais, tad ir 
didžiausi “nedaverkos” turėjo 
pripažinti, kad tai tikra teisy
bė.

Ištisai Karosienės prakalbą 
perpasakoti, — tai ne mano 
galvos darbas; Atpasakosiu tik 
tuos d^ykus, kurie labiausiai 
įsmigo j mano makaulę. Karo
sienė mums pasakojo apie trak
torių dirbtuvę, kurioje dirba 
80,000 darbininkų ir padaro po 
100 traktorių kasdieną. Tik, 
gerbiamieji, įsitėmykite: 30,- 
000 darbininkų per dieną pa
daro ‘100 traktorių ir, esą, For-

cfLAL.,. £..1

rį galėsite užlaikyti per visą*savaitę, 
žinodami, kad maistas bus šviežias 
ir saugus. Geri elektriški refrigera- 
I oria i yra garantuojami jų išdirbė-

Išdirbėjai numažino kainą 
šio $116.50 Kelv'inator 
Hlektriško Refrigeratortaus 
iki $98 * 
s to
Jutimos šeimos.
išyjalomąs 
dus. Turi 

padaro 42cas

kiek reikalinsl'del'vi-

Lengvai . v V
kubus.

dimo gręi- $10 ĮMO1CĖTI
1 8,ara®?’ • . c •

ir E&l- Pirma motinini mokestis, 
Pristąry- $4.42. Mokestis tina kas 
.... $98. men<M žen/yn.

toriųsy 8 Šab 
tuiiio. DVigfrlfai'

tas ir įrengtas, .

€ 0M ™ TJT N
& ‘V

fzhi Telefonai RANdolpfa 12Q0, ’ Lokalai <152, 15 
Skyrių R'mkroyos Attlmon ScHtaillpiihllH IKI O:3b Vakaro.

HnnMlM’ii.v—4fi(}2 Broadwiiy , y..? —4884 South Art:

MA<llsoii.Cra\vfor<l—4281 W.Mh<Uw(ii St, So
:-A /t'į. KoHelaim->-lUi6 S. lai

Ant ;visų .pirkinių1 padarytų ant mtisų iimokčjimo plano imama' v y
:. ^a. patarpapimą . , / ,,. • ,T .

KypoSMAW4M.»
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Artilnntl Avg.
»te—84(10 ISouth Stalo St. 
f—»86« W. 03rd SI. 
I«lęus;o^~a050 E. 02ud St.

BALANDŽIO 22 DIENĄ
..Laivu “GRIPSHOLM”

Ncw Yorko į Gothenburgą, iš ten gelžkeliu į Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽĖS 10 d. Laivu “BERLIN”
tiesiai j Klaipėdą

ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga
žo arba vežasi automobilių.

GEGUŽES 20 DIENI
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

ir

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dai

ginus kaip pdskirta.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

■ - 1 A

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Franci joje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba į Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo.

Chicago j e vičninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS**. Kituose miestuose galima 
kręiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBĖ"
PUBLISHING CO.; z
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Newark, N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broą<|way,
So. Boston. Mass.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark, N. J.

JOHN SEKYS, 433 Park St.,
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1730—24th St., 
Detroit. Mtcb. >

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St. 
Montello, Mass.

J. J. URBSAS, 187 Oak Street. 
Lawrence. Mass.

r J. ’ ZEMENTAUSKAS. 
130 Cpngress Avenue, 
Watetbury, Conn.

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road. So. Pjttsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS.-IZOO Carson St., 
Pittsburgh, Pa. a

.A. VELECKIS, 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
■*39 So. Halsted St., CJUcago, UI.

r sutVąrkome tfisuš reikalih&tis kelionei <!<>■ 
k limentus. Ofisas atdaras kaądien nuo 8 ryto iki 8 vak
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Lietuvos Kaimiečio Amerika

KŪDIKIŲDEL

SPECIAUS VELYKŲ IŠPARDAVIMAS
ggne.

žodžiu

DHBH

THE GEEVUM GIRLS

MMMNM

nu 
no

daiktas, 
vaikšto 
mokėti

$35.00
$69.50

$119.50
$14.95

GARSINKITE 
NAU.TIFNOSE

kad 
kad

Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie-

draugišku*
tas faktas.

šoviniste.

galimas 
laisvai 
nereikia

Bet Jus Turite 
SKUBINTIS!

norėčiau 
krašto.

BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

žmonėms. 
ia. Pasal- 
— padaro

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

ponaitis abejoja 
yra plokščia? Su- 
kad ji plokščia

—Apie tai, — 
pradėjau mikčioti a 
pasakojo gcografijo 
jas. Taip parašyta

COLUMBIA ROYAL BLUE 
po tiktai ..................................................

Naujienos yra prirengu 
sios tokių iškabų. Jas ga 
Įima gauti už tiktai

IT CEI3TAINLV wAS NICE L_ 
OF BE.RT LINK 10 ŠEN D HE 

SKINI -IT (“g 
1 MAKES A PIPPIN’ OF ( 
L

nusistebėjimu paklausiau 
—Turiu 

nosyse nėra 
jie yra tikri 
kai]) naktis.

noje nebėra žiemos, o toliau j 
pietus karštis yra toks didelis, 
kad ne tik gyvūnų, bet ir aug
menų nebėra. Visa, ką ten už
tinkame, tai tik smėlį, kuris 
didžiausiais sukūriais kyla į 
dangų. Jeigu žmogus pakliūva 
j tų smėlį, tai jis neišvengia-

4000 IŠ KURIŲ GALITE 
PASIRINKTI

mai lieka gyvas palaidotas. 
Ten karštis vra toks didelis 
kad iš kalnų veržiasi liepsnos 

(Bus daugiau)

pilnai gvarantuoti 
nužemintomis kainomis, po tiktai

VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
RADIO TŪBAI, Specialė kaina

KUDYKIU VIDURIAI 
REIKALAUJA 
PRIEŽIŪROS!

Garsus New Yorko hankierius Charles E. Mitchell (deši
nėj), buvęs pirmininkas direktorių tarybos City National Bank, 
kuris yra apkaltintas dėl nusukime valdžiai pajamų taksų.

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži 

na ir Nekenkia 
Jums patiks Jos

Anyffnti “Eye Care” arba I5y< 
Reaaty” Dykai

Dresės dėl visokių progų — 
jįmui Dresės. Popiet devėt

Nei viena 
žios Dresės Velykoms 
turi būt užmirštas, 
stančių bargenų. 
kitę savo pinigus

Leiskite Dr. Caldwell pagelbėti jums, 
kuomet jūsų kūdikis pradeda karščiuoti 
arba nesveikuoja; arba jeigu pagauna

Visokio didžio dėl 
visų Didelio ir Mažo

Parių Dresės . . . Išė-
Drcsės. Popiet dėvėti Dresės...Ensembeliai...

moteris Chicagoje neturi pasilikti be gra 
nei viščiukas nei kūdikis, ne- 
Ateikite j AUTLETĄ tuk 

Įkunikite savo svajones — taupy 
— apsircngkitc geriau už mažiau

ežiurint, kiek žmo- 
, jis ten, 
O dabar 

atsitinka,, 
kai mes einame toliau į pie
tus: juo toliau mos einame, 
tuo šilčiau darosi. Jau Palesli-

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
............ $5.00 ir aukščiaus 
. ..............................  9.95 
........... .. ..........................14.99 
................................:........15.00 
...................................... 18.75 
.................................... 37.95 
............ ...... ................... 5 9.50

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo bizniu vie
tose visuomenės žiniai iš
kaba, liečiančių SALES 
TAX.

“Ar tamsta negalėtumei 
man suteikti informacijų apie

“AUTOMATIC” Skalbiamos
“THOR” Skalbiamos mašinos
“MAYTAG” Skalbiamos mašinos ...
“CINDERELLA” Skalbiama mašinėlė . . __________________
Geri gvarantuoti ELEKTRIKINIAI DULKIŲ VALYTOJAI parsiduoda po tiktai $7.95

Elektrikiniai Šaldytuvai
parsiduoda žymiai
.............. .................. $114.50

va-
pati meldžiuosi

kad galėčiau ten

malonu, kad ji 
kalbėli apie A- 

Šypsena veide

Atdara kasdien nuo 8 iki 0 vai. vak. Ketve/gais ir Sefitadieniaia iki 8:30 vak.
HHHHBMHHEKKKESOEESEMREflGHKHKBIHHHBHCNBHBBBHHHBOM

si keliauti į tų tolimą kraštų 
ir norėčiau su juo šiek liek 
susipažinti iš kalno.’’

Pirmas informacijas apie A- 
meriką aš įsigijau mokykloje 
iš geografijos vadovėlio ir 
stengiausi sukurti atatinka
mus vaizdus.

SPARTON — Vėliausio išradimo

pasakyti, jog 
jokių geležių 

negrai

susimaišęs 
š, — man 
s mokylo- 

geografi- 
jos knygoje, o priegtam iš vie
no žydo girdėjau lokį pat da
lykų?

—Cba-cba, cha. Jie tikrai 
niekus pasakoja. Aš manau; 
■jie, taip pat tiki, kad kifojje 
žemės purėje j žmonės vailUtn

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

žeme butų plokščia, 
galima, mes galėtu- 

Amerikų. Bet 
apskrita, tai to

tai, labai 
mėme matyti 
kadangi ji yri 
dėl ir Amerikos negalima ma 
tyti, — pastebėjau aš, bandy
damas parodyti savo žinoji
mą. c

—Kodėl 
kad žemė 
prantama, 
Kas tamstai sakė, kad ji ap
skrita? — 1)0 atsidusimo tarė

nesiekdami kojomis žemę, o 
jų galvos kabo ore. įsivaiz
duok sau, kad eini šio kamba
rio lubomis, čia bent nukris- 
tumei ant grindų, o ten? Kur 
Tamsta esi suklaidintas, po
naiti. Kaip tai galima? Mes 
visi žinome, kad juo toliau 
mes einame į šiaurius, tuo 
darosi vis šalčiau ir šalčiau. 
Pagalios, yra pasiekiama to
kia vieta, kur niekas nebegali 
gyventi 
gus gali šalčio pakęsti 
be abejonės, sušals, 
pažiūrėkime, kas

toliau
mos

kad negrai 
gatvėmis ir 
pinigus, kad juos pamatyti?

—Tai tikra tiesa, ponaiti. 
Mano jaunystėje, atsimenu, 
negras buvo Vilniuje, ir aš vy
kau iš Kauno pamatyti jį. Jis 
atrodė puikiai. Tai buvo tik
ras dyvas,—juodas, kaip tam
siausia naktis, milžiniško il
gio, su ibančiomis, kaip žvai
gždės, akimis. Nuogų kūnų jis 
buvo pridengęs su * juodais ir 
geltonai šlakuotu kailiu. Jis 
buvo tikrai stebėtinas.

—M i ei a š i r d i n gi a us i a D i e vo 
Motina! — sušukau aš. — Tur 
būt, yra stebėtina gyventi A- 
merikoje.

—Nėra abejones. O kai]) aš

Jo paprasta preskripcija sumažins ai
trumą. galvos skaudėjimą, neramų ber
niuką arba mergaitę pasmagins, padarys 
linksmesniu, pagydys į keletą valandų 
Greit gražins viduriams jų sveiką regu- 
liariškumą. Pagelbsti “sulaužyti” šaltį, 
išvaldydamas vidurius nuo sargdinančių 
susikaupimų žarnose.

Jus turite įžymaus gydytojo žodį dėl 
šio liuosuotojo gerumo. Dr. Caldvvell’s 
rekordas, kad jisai dalyvavo prie virš 
3 5,000 gimdymų ne mirus nei vienai 
motinai arba kūdikiui, yra skaitoma ne
palyginamas Amerikos medikalėje isto
rijoje.

Nusipirkite butelį Dr. Caldwell’s Sy- 
rup Pepsin nuo jūsų vaistininko ir tu
rėkite jį po ranka. Tuomet jums ne
reikės rūpintis kuomet jūsų šeimos na
rys susirgs galvos skaudėjimu, aitrumu, 
gazais arba vidurių užkietėjimu. Syrup 
Pepsin geras visokio amžiaus 
Jisai greit veikia; ne susirgdi 
dina vidurius, duoda apetitą, • 
virškinimą daugiaus pilnu.

- Labas rytas, pani 
tatoxvski, — tariau ar 
tį nusilenkdamas.

—A-a, ponaitis? Kodėl tai]) 
anksti? Gal ponaitis rengiasi 
eiti į bažnyčių?

poni. Aš pasi rengęs 
Ameriką, tad atvykau 
pasakyti sudiev.

tai puiku! Tegul 
laimina tamsta su

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
/ seredomis iki 7 v. v.

vykti į 
tamstai

—Kai]) 
Viešpatis 
laiminga kelione. Kada ponai 
tis išvažiuoja? Amerika yri 
tikrai stebėtinas kraštas, ii 
kiekvienam užsimoka ten 
žinoti. Aš 
prie Dievo, 
važiuoti.

Man buvo 
pati pradėjo 
merikų, ir su 
pastebėjau:

—O, pani, tamsta labai daug 
žinai apie Ameriką, tad ar 
negalėtumei ką nors apie ją 
ir man papasakoti?

—Kodėl ne! Man bus tikrai 
smagu papasakoti ponaičiui 
viską, ką aš žinau. Aš tikiu, 
kad tamsta esi girdėjęs apie 
aukštus trobesius ir...

—Taip, pani, — aš pertrau
kiau jos kalbų. — Taip, gir
dėjau apie mygtukus, kuriuoc 
paspaudžius galima užvažiuo
ti ant kokio lik nori aukšto; 
girdėjau, kad amerikonai vi
sų laikų valgo pyragą, 
linolėja išklota grindis ir 
jie visi dėvi batus.

—Tikrai taip. Tai vis 
sa, — tarė ji svajojančiai 
lenkusi galvą. Aš dabar 
rėčiau kokiame nors Ameri
kos mieste sode sėdėti ant 
suolo ir žiūrėti į praeinančius 
žmones. Žiūrėti į visokių tau
tų žmones: franeuzus, vokie
čius, italus, žydus ir net neg
rus, einančius gatve.

—Ką? Ar tamsta turi gal
voje tuos Afrikos gyventojus, 
kurie savo nosis perveria ge
ležinėmis grandinėmis? — su

WISSIG
Specialistai iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

'REPUBUC 3100

J. J. BAGDONAS
LIETUVIUGRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius?) 
^Koplyčia veltui

Ant Radio — Skalbiamų Mašinų — Šaldytuvų 
Lipskio Muzikos ir Radio Krautuvėje 

žemiausios kainos Radios
Geri Elektrikiniai Radios, po tiktai ........................................ ........
Nauji Midget Radios ................ .......... ................. ............ .......................
Crosley Midget Radios ..................       ;,...
Philco Midget Radios ............. ............... ...............................................
Philco Midget Radios — Police Calls .................. ......... ............
Console Radios .................................. ................ ....... ..............................
Radio ir Phonografas kombinacijos setas parsiduoda tiktai .....

VISI PILNAI GVARANTUOTI

Skalbiamos Mašinos
SPECIALĖ KAINĄ 

mašinos, po tiktai ......... ........ .
— visokių rušii^po tiktai $37,50 — $59.50

Tik įsivaizduokite: jus ei
nate gatve ir visur sutinkate 
raudonodžius žmones, pasida
binusius spalvotomis plunks
nomis ir dėvinčius karieliais 
papuoštus drabužius. Koks tai 
gražus, įdomus ir nepaprastas 
vaizdas! Ir aš buvau tikras, 
kad 
nešioja ant galvos ilgas stru
čio punksnas, kurios velkasi 
žeme. Tas prezidentas turėjo 
atrodyti toks jau fantastiš
kas, kai]) anas geografijos 
knygoje įvairiomis spalvomis 
nupieštas paveikslas, kuris 
reprezentavo amerikoną. Iš 
žmonių, kurie grįžo iš Ameri
kos, man pasisekė surinkti se
kamas informacijas: būtent, 
kad Amerikoje visi žmonės— 
tiek turtingi, tiek biedniokai 
—valgo pyragų; faktinai pyra
gas ten pigesnis, negu juoda 
duona. Esu, linolėja ameriko
nai dengia ne stalus, bet grin
dis, — kiekvienų colį jų. Tro
besiai ten tokie aukšti, kad 
tiesiog siekia debesis. Ir kopti 
laiptais aukštyn visai nėra 
reikalo. Visa, kas reikalinga, 
tai tik paspausti mygtukų, — 
durys atsidaro ir keltuvas ta
ve nugabena, kur reikia. Tur
tingesni amerikonai, esu, savo 
namuose turi geležies šmotus, 
kurie, kai šalta lauke, tiek į- 
kaista, kad tiesiog negalima jų 
paliesti. Bet tie dalykai nebu
vo tiek įdomus, kadangi be
veik kiekvienas buvęs ameri
konas tatai pasakojo. Tačiau 
didelis šmotas geležies, kuris 
šildė kambarį, kada lauke bu
vo šalta, skambėjo lyg arabiš
ka pasaka. Dažnai aš sten
giausi įsivaizduoti sau, kaip 
tas geležies šmotas atrodo.

Kad gauti tinkamesnių in
formacijų, aš nusprendžiau 
aplankyti savo draugų, į ku
rio namus kiekvienų rytų atei
davo senyva lenkė išvalyti 
kambarius, o taip pat pamel
žti karves. Ji buvo pagarsėju
si kaipo labai apsišvietusi mo
teris, kuri savo gyvenime 
daug girdėjo, daug matė, daug 
skaitė ir žinojo viskų, kas de
dasi pasaulyje. Ji net žinojo 
atmintinai visų šventųjų gyve
nimus ir galėjo be jokio dve- 
javimo papasakoti, kas dedasi 
danguje ir pragare 
žinojo viskų, kas galima žino
ti. Nors su ja teko per ilgų 
laikų pasipažinti, bet užmez
gimui artimesnių 
mo ryšių kliudė 
kad ji buvo lenkų 
Tiesų sakant, ji buvo tyro 
kraujo lietuvė. Vienok, nežiū
rint į tai, ji niekino viskų, 
kas lietuviška, o garbino vis
kų, kas lenkiška. Kalbama 
buvo, kad jos tėvai net kalbėti 
lenkiškai negalėjo, todėl jie 
išsikraustė į žaliųjų Kalnų, 
kur visi lenkai ir sulenkėję 
lietuviai gyveno. Nuo tos die
nos jie su savo vaikais nesi
kalbėjo, nes bijojo, kad jie 
neišmoktų lietuviškai. Nors 
dabar, 1022 m., jau buvo pra
ėję keturi metai, kaip Lietu
va atsikratė nuo slavų jungo, 
ši senyva moteris vis dar te
bebuvo arši lenkomanė. Ka
dangi man buvo rekalingas 
jos patarimas, tai aš atvykau 
pas savo draugų anksti sek
madienio rytų, nes buvau 
tikra*, kad tuo laiku aš jų ten 
surasiu.

Seimą jau rengėsi vykti į 
bažnyčią, o moteris baigė 
Šluoti kambarius. .

Atdara vakarais iki Velykų 
KETVIRTADIENY — PENKTADIENY — 

IR ŠEŠTADIENY
OUTLETO

Milžiniškas Dresių Išpardavimas 
PASTEBĖTINI STYLIAI, KAINOS NUSTEBINS CHICAGĄ!

MERGINŲ IR MOTERŲ

YoijrEy'ES
Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Lipskio Muzikos ir Radio Krautuvė
4916 West 14th Street Tel. Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara kas vakaras iki 10 vai. vakaro pirm Velykų

29ciki$1.49
Vertės iki $7.98

IMA ST MARSHFIELD L
CHICACO MAI L ORDER CO
HARRISOH 6 p,
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’ųtylsakymo kabai
Chieaseoja — oaktui 

Metama---------- ,nw.„
Pusei metų —,----------- 
Trims miuesiams 
Dviem mfcnesiam -----  .
Vienam mėnesiui — t

Chicagoj per iineliotojust 
Viena kopija - - - 
Savaitei - -- *-■ 
Mineliui -------- ,

SiMenytose Valstijose, na Chicaioj, 
paltus

Metams ---- 17.00
Pusei meti______ _______8.50
Trims mtaesiams — ■ ,..... 1.75
Dviem mėnesiams -------...... 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur utsieniuosa 
(Atpiginta)
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Trims mėnesiams - 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su uisakjnnu.
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4.00 
2.00 
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DARBO VALANDŲ KLAUSIMAS PRAMONĖJE

Jungtines Valstijos rengiasi priimti stambiausią 
socialinę reformą ne tik šios šalies, bet ir pasaulio is
torijoje, būtent: penkių dienų šešių darbo valandų įsta
tymą. Tas sumanymas jau praėjo senate. Netrukus jį 
matyt, priims ir atstovų rūmai, nes prezidentas Roose- 
veltas, kurio nuomonės pareiškimo buvo laukiama, pa
sisakė už sumanymą.

Juo siūloma įvesti penkių dienų darbo savaitę ir 
šešių valandų darbo dieną kasyklose ir pramonės įstai
gose, išimant tas, kurios gamina pieną ir kitus genda- 
mus maisto produktus, ir taip pat laikraščius. Įstaty
mas veiks, kaipo bėdos priemonė, per dvejus metus.

Ši reforma butų didesnė, negu anamet bolševikų 
labai išreklamuota penkių dienų savaitė, kuri buvo ban
dyta įvesti sovietų pramonėje (ji dabar jau yra likvi
duota), nes sulig Amerikos planu dvi, ištisos poilsio die
nos kiekvienoje savaitėje.

Praėjus dvejiems metams, ta reforma, žinoma, ga
lės išeiti iš galios. Bet dveji metai yra ilgokas laikas ją 
išmėginti ir duoti progos darbininkams prisirengti ko
vai, kad ji butų palikta ir toliaus. Nuo pačių darbinin
kų priklausys, ar ji Amerikos gyvenime prigis, ar ne.

LATVIAI IMA Už PAKARPOS PAŽĮSTUS

Latvijos seimas priėmė socialdemokratų partijos 
pasiūlymą ištremti svetimų šalių fašistus ir uždaryti 
latvių fašistų organizacijas. Socialdemokratų frakcijos 
vardu pasiūlymą įteikė seimui atstovas Bruno Kalnin, 
kuris griežtai kritikavo valdžią už pataikavimą Vokie
tijos hitlerininkams ir įnešė šitokio turinio rezoliuciją:

“Seimas įsako valdžiai:
“1. Kad visi svetimų šalių fašistai, kurie yra 

priešingi Latvijos demokratinei respublikai, butų 
išvaryti iš Latvijos ir jų organizacijos likviduotos;

“2. Kad visos organizacijos, kurios yra prie
šingos Latvijos demokratinei respublikai, būtent: 
Latvių Nacional-Socialistų Partija, ‘Ugunskrust’ 
(Ugninio Kryžiaus) Sąjungos, “Legijonas’ ir kitos 
fašistinės organizacijos turi būt uždraustos ir jų 
laikraščiai uždrausti.”
Fašistai Latvijoje susideda daugiausia iš vokiečių 

stambių tarnautojų įvairiose pramonės ir prekybos įs
taigose ir vokiečių biznierių.

Valdžia turės seimo įsakymą vykinti O visuomenė, 
padrąsinta tokiu seimo nutarimu, stos dar griežtesnėn 
kovon prieš fašizmą.

kia partija, kaip toji Wenstre 
partija, socialdemokratams ne
vertėjo dėtis į koaliciją, bet 
kartu jisai kritikavo pašalinto
jo nario nuomonę, kad social
demokratams iš viso nereikią 
turėti nieko bendro su neso- 
cittlištinėmis partijomis. Engel
sas nurodė jam, kad būna to
kių situacijų, kuriose remti 
buržuazinę partiją yra “ma
žesnė žala” darbininkų reika
lams, negu jos neremti; tik, 
anot jo, darbininkų partija ne
privalo užmiršti, kad ji yra 
skirtingos klasės partija, ir 
neprivalo susilieti su buržuazi
ja. Jisai rašė:

“Tai betgi vargiai reiškia, 
kad partija negali panaudo
ti, saviemsiems tikslams, ki
tas partijas tam tikrais mo
mentais. Tai, visų pirma, 
nereiškia, kad ji negali lai
kinai remti kitas partijas, 
kurios vykina dalykus, nau
dingus proletariatui, arba at
stovauja pirmyneigą ekono
minio progreso keliu arba 
linkui politinės laisvės. Aš 
remčiau kiekvieną, kuris Vo
kietijoje sėkmingai kovotų 
dėl majoratų ir kitų , feoda
lizmo liekanų panaikinimo, 
prieš biurokratiją, prieš pro
tekcinius muitus, prieš anlti- 
socialistinius įstatymus (ku
rie tuomet dar buvo galioje. 
—“N.” Red.), prieš susirin
kimų teisės varžymą ir už 
teisę organizuoti profesines 
sąjungas (unijas). Kada mu
sų atstovai balsuoja už ki
tos partijos suformuluotus 
įnešimus — ir jiems tenka 
daryti tatai dažnai, — tai 
jau yra bendras veikimas. 
Bet aš stoju už jį tiktai te
nai, kur nauda, plaukianti 
iš to mums arba istoriniam 
krašto progresui linkui eko
nominės ir politinės revo
liucijos, yra neužginčijama 
ir tokį kelią pateisina. Visa 
tai yra su ta sąlyga, kad 
proletarinis arba klasinis 
partijos pobūdis nebus pa
aukojamas. Man tai yra ab
soliutiška riba. Tamsta rasi, 
kad šita politika buvo išdės
tyta jau 1847 m. 
tų Manifeste; mes 
j ome 1848 metais, 
nacionale visur.”
Didis Karolio Markso 

gas ir bendradarbis čia, 
matome, išdėstė ne tik 
asmeninę nuomonę, bet bendrą
socialistų nusistatymą, kuris 
buvo išreikštas dar “Komunis
tų Manifeste” ir kurio Marksas 
su Engelsu ir jų pasekėjai lai
kėsi ir 1848 metų revoliucijo
je, ir Markso vadovautame In
ternacionale (kuris buvo įsteig
tas 1864 m.).

Taigi ta pasaka, kad “mark
sizmas” absoliučiai draudžia 
bet kokį buržuazinių partijų 
rėmimą arba bendrą veikimą 
su tomis partijomis, yra tuš
čias bolševizmo blofas. Juo 
galima dumti akis tiktai tiems, 
kurie nieko neišmano nei apie 
Markso mokslą,. nei apie dar-’ 
bininkiško socializmo istoriją.

Iš aukščiaus paduotos iš
traukos iš Engelso laiško mes, 
be to, matome, kad Engelsas 
laikė be galo svarbiu dalyku su- 

organizacijų 
politinę

tis, kad byla prieš tautišką 
dvasiškį esanti išmesta, nes 
jo skundėjas nestojęs į tęismą. 
Skundėjesj knot korespondento, 
buvo Romos Katalikų kunigas 
Duify. Liūtas Žadąs šitą kuni
gą traukti tiesom
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■\ Tai vis “krikščioniškos arti
mo meilės” pavyzdžiai, ar ne? 
Krikščionių doroves mokslas 
liepia lankyti kalinius. O čia 
neva krikščionybės mokytojai 
kunigai kits kitą skundžią ir 
kiša į kalėjimą,

Aj Skyrių Tvark« ir Prižinri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

NOSIES ANATOMIJA
LIGOS

Rašo Dr. 4. Yvtta, 
gy dy to j as-chir argas, 

Chicago. III.

IR

PASTABA: Dr. A. Yuška 
yra pagaminęs seriją straips
nių aprašančių nosies sudėtį 
arba anatomiją ir eilę papra
stesnių nosies ligų, su kurio
mis kiekvienam reikėtų susi
pažinti. šiuomi dedame jo 
pirmą straipsnį.

Redakcinė Komisija.

Apžvalga
VOKIETIJOS PARTIJA Iš IN

TERNACIONALO NEPASI
TRAUKĖ

Socialistinio Darbininką In
ternacionalo sekretorius, Fried- 
jich Adler, rašo sekretoriato 
biuletine, kad buržuazinėje 
spaudoje paleistas gandas apie 
Vokietijos socialdemokratų par
tijos pasitraukimą iš Interna
cionalo yra neteisingas. Sekre
torius pastebi:

“Tarimą atsiskirti nuo In
ternacionalo galėtų priimti
tiktai partijos konferencija.” 
O tokios konferencijos visai 

nebuvo.
Reikia pastebėti, kad tą ka

pitalistinių laikraščių paięistą

lio darbininkų spaudoje. Dau
gumoje šalių socialistai jį iš
sprendė teigiamai. Bet tarpe 
vadinamųjų “kairiųjų” socialis
tų kartais reiškiasi nuomonė, 
kad remti buržuazines partijas 
tai — nusidėjimas “klasių ko
vos principams”. Dar griežčiau 
šitą nuomonę skelbia boįševi- 
kiški komunistai.

Anot komunistų, marksiz
mas griežtai d raudžius bet ko
kį bendradarbiavimą tarpe dar
bininkų atstovų ir buržuazijos. 
Darbininkų partijos narys, ku
ris eina į buržuazinę valdžią 
arba parlamente balsuoja už 
buržuazinių partijų sumany
mus, esąs savo klases “išdavi
kas”, “kapitalistų lekajus” ir

Komunis- 
ją varto- 

Inter-ir

drau- 
kaip 
savo

Pažvelgus į didelę minią 
žmonių, mes pamatysime, kad 
visų nosis yra panašios viena 
kitą, bet nevienokios. Tas duo
da galimybę atskirti vieną as
menį nuo kito ir pagražina 
žmonių veidus, čionai nekal
bėsiu apie išlaukinę išvaizdą, 
bet apie stubudayojinią nosies, 
daubų (sienų), korelių ir tro
belių. Dėltogi pirmiausiai su
sipažinkime su nosies anato
mija,

Nosies pagrindą sudaro vir
šutiniai burnos kaulai, šoni
nes sienas sudaro viršutiniai 
žandakauliai ir kiti veido kau
lai. Užpakalinę šieną sudaro 
korėti priešakiniai galvos kau
lai. (Athmoid ir Sphinoid). O 
iš priešakinio viršutinę nosies 
dalį uždengia taip vadinami 
nosies kaulai ir kremzlės. Per 
vidurį nuo pagrindo iki vir
šaus nosis turi pertvarą, kuri 
padalina tuštumą į dvi lygias 
dalis. Apačioje, iš priešakio 
nosies, matomej dvi skihites 
vadinamas šnervėmis. Paėjus 
apie suviršum du coliu-į užpa
kalį nosies pagrindų, randame 
kitas dvi koserines skilutęs 
per kurias oras įeina gerk
lei! ii* plaučiuosna. šoninių 
sienų kaulai turi horizontališ- 
kai priaugusius po tris korė
tus kauliukus, vadinamus tur- 
binatais. Apie vieną ketvirtą 
dalį colio aukščiau nosies pa
grindo randasi, suviršum vie
no colio ilgumo, žemutinis tur- 
binkauliukas priaugęs prie vir
šutinio žandakaulio. Vidurinis 
turbinkauliukas, trumpesnis 
už apatinį, randasi paraleliš- 
kai priaugęs prie othmoid 
kaulo. Viršutinis lurbinkauliu- 
kas, mažiausias taipoągi pa- 
raleliškai yra priaugęs prie 
ethmoid kaulo viršutinėje no
sies dalyje. Visi turbinkaulili
kai išsikišę nosies tuštumon 
sudaro tarpus vadinamus ląs
tomis, kurių yra po tris. ^Vi
sai; nosies vidurys yra išklo
tas gleivėta plėvele, kurioje

sirinkimų laisvę, 
laisvę ir bendrai
laisvę. Bet šiandie visai prie
šingai elgiasi komunistai, nes 
politinę laisvę “buržuazinėje 
valstybėje” jie niekina. Todėl- 
yra aišku, kad jie yra ne

prasimanymų uoliąi skleidę ir 
komunistų spauda. 

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

A|i GALI SOCIALISTAI REM
TI BURŽUAZ1NPS 

PARTIJAS?

Klausimas, ar socialistai ga
li dėtis j koaliciją su buržlia- 
zinėmis partijomis arba, tokias

niai dejuojamas viso pašau

t. t. Tačiau, kaip daugelis Jei* 
tų bolševikų dogmų, taip ir ši
tas jų nusistatymas, yra visai 
neparemtas marksizmu, o grei- 
čiau ląi yra tik viena bakuniz- 
mo (anarchizmo) atruaų.

Gvildenamuoju čionai klausi
mu turėjo progos pasisąkyti 
artimas Markso bendradarbis, 
Fr. Engels, 1889 metais, gy
damas laišką Danijos socialde
mokratui Herson Trir, kurį 
partija pašalino iš savo narių 
sąrašo už priešinimąsi kdalici? 
Jai su Danijos Wenstre (kai- 

partija. Engelsas užtarė 
Triro, manydamas, kad au to-

marksistai, kaip jie gįmpi, bet 
idėjiniai fašistu pusbroliai.

TAUTIŠKI IR RYMIŠKI 
KUNIGAI ĘYLINEJASI

nėta “Nau- 
ipie mieste 
IMBPi 

tautiiįihkų įždlgjt;

Aną <J|£ną buyo m 
pienėse”, k&d Vįeni

Jįrsey valstįj 
suarešH^Xti“''‘^_ _ 
Liūtą/ kurį ‘^rklvy^uP<’ Go 
niotis yra įšventinęs į kunigus.

talpinasi daug laibų kraujagi* 
slių lympho dūdelių ir mažų ir 
Rankučių 
nosinę gleivę 
binkaulinkai nesiekia pertva
ros; bet iš priežasties ligos nc- 
normališkai padidėję kauliu
kai, pasiekia pertvarą ir ipą- 
žiąusis įdegimas gleivinės plė
velės užkemša nosį.

Nekurto veido to galvos;kau
lai yrį iškerėję arba darbuo
ti ir tos daitbos (sinus) per 
mažą trųbelę jungiami 
sįipš lastomi^ Viršuje 
J^tOš ^kaiįlai turi po y|įpą 
daltb< į/ m^žą trubelę, Rųri 
eina žeiųyn/pro vidurinį kupi
ną akies)ii/sujungia, noaitoįsį vi

kurios pagamina
Sveikoje, tru-

niotis yra įšveptjp^ l kunigus 
TOpjja jį apkaltinu 
sėtą aukų mkiW J

“Sesytei’'
korespondentas A. B. S trinią!'

tvėjer 
rašo jos v.

ateina tyras, raudonas krau
jas, kuris atneša dėgį (oxige- 
ną) ir asimiliuotą maistą. 
Kvėpuodami su oro dulkėmis, 
įtraukiame nuodingų bakte
rijų, kurios pasilieka nosyje. 
Vienos iš gleivėtos plėvės su
renka suterštą kraują ir neša 
plaučiuosna dėl išvalymo.

Po visą kūną randasi daug 
mažesnių ir didesnių liauku
čių, kurios gamina taip vadi
namą baltąjį kraują arba ly-

mphą. Lymphos dūdelės išne
šioja tą baltąjį kraują po vi
są kūną. Lymphos ypatybė 
yra išskirstyti ir sunaikinti 
nuodus. Bet jei per-daug no
sies nuodų susirenka į lympho 
dūdeles, tai ne tik dūdelės už
sinuodija, bet ir visa lympho 
systema. Dėlto turėdami nes
veiką nosį,
me gerklės skaudėjimą, suti
nusius tonsilius ir pažand- 
žiuose padidėjusias liaukas.

greitai patėmija-

tinimą ir nepakenčiamą viršuj 
akių galvos skaudėjimą, Per 
užtiusią trubelę negalėdami iš
eiti pūliai sudaro veržtą ir 
rimtą gėlimą. Norint pąliuo- 
suotį dauboje susidariusius 
pultos, specialisto gydytojo pa
galba reikalinga.

Viršutiniai žandakauliai 
taipgi turi po vieną didoką 
daubą, kurių kiekviena per7 
mažą skylutę jungiasi su vidu
rine nosies ląstą. Dėlto, no
sies įdegimas per atidarą sky
lutę lengvai pareina į užnuo
dytą daubą įr patį žandikaulį. 
Aštrus įdegimas žandakaulio 
dažnai pasiekia šalimais esan
čius organus: pavyzdžiui, a- 
kys užraudonuoja, ašaroja ir 
skauda. Šių daubų nuodai ga
li pasiekti vidurinę ausį ir net 
smegenis galvoje. Užpakali
niai nosies kaulai (Ethmoid 
ir Sphinoid) turi po keletą 
korelių ir trobelių jungiančių 
su nosimi. Jei koreliuose ran
dasi chroniškas įdegimai tai 
per užpakalines nosies skihi- 
tes į gerklę nuolatos bėga ne 
švarus skystimas, kurio erzini
mas sukelia nuolatinį kosulį 
ir tankiai užnuodija gerklę.

Viduriniuose akių kampuo
se randai ašarų liaukutčs, 
kyrios drėgninimui akies plė
velių nuolatos gamina švarų 
skystimą, kurios tam tikru ka
nalėliu normaliai nubėga į 

Retkarčiais įdegęs tas 
sutinsta

nosį.
kanalėlis
kelią nubėgimui ašarų, kurios 
neturėdamos kur pasidėti lie
jasi per vokus laukan, ir mes 
sakome, akys ašaroja. Per tą 
kanalėlį nosies nuodai gali 
pasiekti akį ir ją užnuodyti, 
kas dažnai pasitaiko vaikui 
sergant. Be to dar r|ndasi no
sies kauluose daug mažų 
skylučių, per kurias į gleivė
tą plėvelę ateina ir išeina ar
terijos, venos, lympho dūdeles
ir nervai. Arterijos iš širdies Sibyl Vane mostelėjo galvą

ir uždaro

sįį^llihas Išsilieja įto- 
4 H ;Taiį>osgi per tą trubčlę 
lėrrgvai pasiekią ir nosies ligų

su*

Oscar WHde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
Vertė A. Kartūnas.

(Tęsinys)

“ir jums reikia būti

“Motin, motin, aš esu taip 
linksma!” šnibždėjo mergele,, 
slėpdama savo veidą ant nu
vytosios, pavargusia išvaizda 
moteriškės kelių, kuri atsu
kusi nugarą į nemalonų erzi
nantį žiuburį sėdėjo vienu 
rąmščiu kėdėj e, buvusioje jų 
menkame prieškambaryje^ 
“Aš esu taip linksma!” ji at
kartojo,
linksmai, taipgi!”

Ponia Vane kryptelėjo ir 
uždėjo savo plonas bismutu 
nubaltintąs rankas ant duk
ters galvos. “Links;na!”, lyg: 
aidas atsakė ji, “aš esu links
ma, Sibyl, tik tada, kada jus' 
lošiate prie mano akių. Jus 
neprivalote svajoti apie nieką 
kitą, kaip tik jūsų lošimą. 
Ponas Izaakas buvo mums la
bai geras ir mes esame pinigų 
skolingi jam.**

Mergelė žvilgterėjo aukštyn 
ir pasipūtė. “Pinigai, motin?”, 
ji sušuko, “ką tai reiškia pini
gai? Meilė daugiau reiškia, ne
gu pinigai.”

“Ponas Izaakas yra davęs 
mums 
avanso
skolų ir gavimui tinkamo pa
sirengimo Zigiui. Penkiosde- 
šimtys svarų yra labai didelė 
suma. Ponas Izaakas buvo la
bai prielankus.”

“Jis nėra dženteimonas, mo
tin, ir aš neapkenčiu, kaip jis 
kalba į mane,” tarė mergelė, 
atsistodama ir eidama prie 
lango.

“Aš nežinau, kaip mes galė
tume apseiti be jo,” atsakė se
nesnioji iš moteriškių, besi
bardama.

penkiasdešimt svarų
užsimokėjimui musų

ir nusijuokė “Mums jo nebe
reikia. Dabar Žavėtinas Ka
ralaitis valdo musų gyveni
mą.” Tada ji nutilo. Jos krau
jyje pasipurtė rožė ir metė še
šėlį ant jos skruostų. Pagrei
tintas alsavimas praskleidė 
jos lupų lapelius. Ji virpėjo. 
Kaž koks aistros pietų vėjas 
perėjo ją ir sujudino jos suk
nelės malonius kvoldus. “Aš 
myliu jį,’’ tarė ji, paprastai.

“Neišmintingas kūdikis! ne
išmintingas kūdikis!, buvo lyg 
papūgos tarinys, mestas jai 
atsaku. Mosikavimas iškraipy
tų, netikrais briljautais apdėtų 
pirštų, pridavė biaurumo jos 
žodžiams.

Mergelė vėl nusijuokė. 
Džiaugsmas paukštelės narve
lyje buvo jos balse. Jos akys 
pagavo meliodiją ir aidu žė
rėjo: ir užsimerkė valandėlei, 
lyg uždengimui paslapties. 
Joms atsimerkus, sapno ūkana 
perplaukė skersai jų.

Plonų lupų išmintis kalbėjo 
jai iš nudėvėtos kėdės, pri
minė atsargumą, kartojo iš tos 
bailumo knygos, kurios auto
rius išniekina ir vardą sveiko 
protavimo. Ji neklausė. Ji bu
vo laisva aistros kalėjime. Jos 
karalaitis, Žavėtinas Karalai
tis, buvo su ja^ Ji buvo pasi-! 
šaukusi Atmintį, kad atvaiz
duotų jį. Ji buvo pasiuntusi 
savo sielą ieškoti jo, ir ji atsi
vedė jį su savim. Jo bučkis 
vėl degė ant jos lupų. Jos 
blakstienos buvo šiltos nuo jo 
kvapo.

(Bus daugiau) .

KULTURA No. 2 Nąu- 
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Nuujic- 
Rase.
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NUOMOS
ŽINIOS

JO

Šiandien Chic. miesto 
taryba rinksianti 

Nash j majorus
Pasiliks vietoje iki balandžio 

mėn. 1935 metais; turės pil
nas teises.

Pasako kodėl Insul! 
buvo paskirta $6,000 

pensija |
Peoples Gtas Light and Cokę 

Company išleido metinį apy
vartos raportą

Šiandien Chicagos miesto ta
ryba susirinks specialėje sesi
joje rinkti Chicagos majorą, 
kuris pakeis laikinai pareigas 
einantį majorą Corr. Kandida
tas, kuris bus išrinktas šian
dien, pasiliks vietoje iki bal. 
1935, iki pasibaigs nužudyto 
majoro Anton Cerjnak termi
nas.

Be to, naujasis majoras tu
rės galią pasirašyti mokesčių 
varantus ir bus aprūpintas vi
somis teisėmis. Tas teises jam 
suteikia Graham-Adamowski 
bilius, kurį priėmė valstijos le- 
gislatura.

Beveik visi yra tikri, kad 
demokratai, turį didžiumą al- 
dermonų taryboje išrinks ma
joru Cook apskričio demokra
tų partijos vadą Patrick A. 
Nash.

Trumpą laiką atgal James 
Simpson, tarybos pirmininkas, 
išsiu’ntinėjo visiems Peoples 
Gas Light and Goke Company 
metinės apyvartos raportus.

J. Simpson paliko šios orga
nizacijos pirmininku, kuomet jis 
priėmė direktorių tarytos pa
kvietimą. Jis užėmė vietą In- 
sullui pasitraukus iš bendrovės 
pirmininko vietos.

Tarp kito ko, J. Simpson ra
porte sako, kad bendrovė yra 
gerame finansiniame stovyje ir 
paaiškino kodėl •Samuel Insullui 
buvo paskirta $6,000 mėtinė 
pensija. Jis aiškina, kad eilę 
metų atgal, bendrovė įsteigė 
Service Aniuiity Plan, kuris rei
kalauja, kad darbininkai, iš
dirbusiam tam tikrą skaičių 
metų ir sulaukus tam tikro am
žiaus—butų mokama pensija.

Kuomet Insullas rezignavo, 
jis buvo 72 metų amžiaus ir iš
tarnavo bendrovei 19 metų. At
kreipusi domę į tuos faktus, 
“direktorių taryba matė reikalo 
paskirti jam $6,000 pensiją”.

Mergaitė davė kaipo savo adre
są 1413 West 18th street, kur 
randasi jaunų komunistų ly
gos. Vakar ji buvo pašaukta 
prieš moterų teismo teisėją J. 
A. Graber. Byla atidėta iki 
bal. 16 d. Ji reikalavo j uty 
teismo. Teisėjas, sutiko.

,     .11, M. *  f

Atsidarė baseball se
zonas. Chicagos Cubs 

lošė su St. Louis

Liet. Dukterų Dr. 
vieša padėka Dr.

J. F. Poškai
Šiuomi Lietuvos Dukterų 

draugija taria, nuoširdų ačiū 
gerb. Dr. J. P. Poškai už pa
skaitą ir naudingus patarimus 
suteiktus draugijos surengtose 
prelekcijosc.

» B
rengia pavasari-
šokius su dova-

tie gali džiaugtis, kurie turi 
darbus ir pinigų. Taip bent 
pareiškia kiekvienas bedar
bis.

“Birutė”
SO FORTU

-M S'.

. —........... —-............. . 1 ■—r——" ..... ..........................
WE HOPE the flowers sent| Lietuviai Gydytojai 

to Vannie Misevich by the cho
rus will help to cheer her a 
ittle 

about
and help 
illness.

her forget

vakar atsi- 
sezono atsida- 
JPįrmas susi- 
tarp Chicago

30,000 žmonių 
lankė į baseball 
rymą Chicagoje. 
rėmimas įvyko
komandos “Cubs” ir St. Louis 
komandos “Cards”. Wriglęy 
Field “Cubs” laimėjo 3:0.

Užpuolė vaistinę apsi
ginklavę kulkosvai

džiais
Trys banditai apsiginklavę 

kulkosvaidžiais ir revolveriais 
vakar užpuolė Walgreen vais
tinę adresu 8350 West Cermak 
Road. Paspruko su $20. Kiek 
anksčiau jie užpuolė valgyklą 
mieste, 658 North Wells, ir 
Vėliau Ravenswood ligoninę.

Ši draugija 
nids Velykėlių 
nomis, šeštadienį, balandžio 22 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, didžiojoje svetainėje. 
Pradžia 6 v. v. Įžanga — 25c. 
Muziką parūpins G. Stepona
vičiaus orkestras.

Dovanos bus suteiktos tiems, 
kurie galės geriausiai pašokti 
padespaną ir tiems, kurie turės 
gražiausius margučius. Tad vi
si prie darbo, kad laimėjus pir
mą prizą. Dovanų bus net 12. 
Narės paruoš naminių užkan
džių. Naujos narės bus priima
mos veltui.

Vakaro surengimui darbuoja
si valdyba ir komisija, i kurią 
įeina pp. Mažeikienė, Tankie- 
nė, Riškienė, Antanaitienė ir 
Galalis.

S. Dudonienė, kor.

AND
BIRUTE is nearly ready 

present the Gilbert & Sullivan 
operetta, “The Sorcerer”. 
Translated into Lithuanian as 
“Raganius” it has not lošt any 
of ils charm and beauty. The 
music is typically Gilbert & 
Sullivan with a merry lilit 
throughout.

s 8 »
THE LITHUANIAN Audito

rium will again be the scene 
of presentation. So keep your 
Eastcr 
evening 
to see 
Sunday

WE 
nius”

that “Raga-

to

clothes on until the 
and then come down 
and hear “Raganius” 
evening, April 16.

» » »
REHEARSALS have been 

going at the rate of three a 
week. Songs are learned, ballets 
are practiced and parts are 
memorized. Months of prepara- 
tion are necessary to gi ve the 
public two and a half hours 
of pleasure.

PROMISE
will be worth seeing as! 

rendered by our ballet sitcppers 
and their girl-friends.

« » »
OUR NEW director, Mr. 

Byanskas, has vvorked likę a 
Viking with the musical scores 
so that the principais know 
most of their music as well as 
the chorus knows its passages.

» »
IT WAS a pleasure to see 

Mrs. Gugis exhibiting the old 
Birutė spirit which has never 
died in her heart. Even some 
of our most ardent members 
were put 
brought 
zest and

to shame when Nora 
forth an unexpected 
vigor.

» » »
YOUR top-eoat out 
spronge a few coins 

and mosey over

TAKE 
of hock, 
for a tieket 
to the Lithuanian Auditorium
on that night. Of course there’ll 
be dancing after the program!

Auf Wiedersehen!
A. Stelmok.

Tardo unijistą dėl pieni
nės išbombardavimo

Klaidos pataisymas

Rea 6600 South Arteaian Aoentu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halated Street 

CHICAGO, ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

Pbone Canal 6122

DILS. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7——8
Scredomii ir nedėliomis pagal sutartį 
Rsaidencije 6628 So Richmoml Streei 

Telefonas Republic 7868

Dr. Sflzana A. Siakis
Moterų ir Vaiką ligų Specialiai f

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus se rėdo mis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkais b 
Kctvergais.

Rez Tel. HYDE PAR* B95

Mokyklos bus uždarytos 
Didįjį Penktadienį

Anot priimto papročio, Chi
cagos viešosios mokyklos bus 
uždarytos, šiandien paskelbė 
superintendento asistentas C. 
J. Lunak.

Areštuota jauna komu
nistė už agitavimą 
mokinių streikuoti

Policija suėmė tūlą Agne,s 
Reynolds, 22 metų mergaitę, 
kuomet ji platino komunistų 
propagandinę literatūrą tarp 
Lindblom mokyklos mokinių.

JPolicija vakar suomė ir tar
dė Frederick Dahms, pieno iš- 
vežiotojų unijos, 753 lokalo, 
biznio agentu, ryšy su Edge- 
water Dairy Company, 5348 
West Ravenswood avė., pieni
nės išbombardavimu. Pieninės 
sekretorius A, Kahlert pranešė 
policijai, kad suimtasis Dahms 
jam grąsinęs.

Vakarykščioj žinioj iš Brigh- 
ton Park įsibrovė nemaloni 
klaida: patogios Brighton par- 
Riečiams Jono Vaidžiuno san
krovos Archer Market adresas 
yra 4214 Archer Avė., netoli 
Sacramento iave., tel. Lafayette 
4247.—-j. j.

valandos 10 iki 12 ryto
1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Ncdėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas
KOJŲ SPECIALISTAS

W. 63rd ST., CHICAGO, ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 0917,

Rez. Pullman 3224

3201

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
ftventadieniau nuo 10 iki 12 

Pliont Boulevatd 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

VIKTORAS RADAVIČE

Turėjo sumokėti $1,400 pabau
dų už kabinėjimusi prie 

merginų

Melrose Parke darbai 
nepagerėjo; nesidžiau

gia alumi.

JUOZAPAS KASMAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 11 dieną. 2:30 valandą 
po piet 1 933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje. Kalti
nėnų parap.. Tauragės apskr.,- 
Pempių sodos.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Barborą ir dukterį Oną. vie
ną brolį Adomą, švogerką Johan- 
ną ir jų dukteris Bernice ir Oną, 
2 seseris Jievą ir Oną Lietuvoje 
pusseseris Juzefiną ir Pauliną Ka
ralienė. dvi švogerkas Marijoną 
Jahn ir Teresą Urbonas ir švoge- 
riai Kazimieras. Stanislovas it 
Antanas Bernickas ir uošvis Anta- . 
nas Bernickas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4830 
W. 15th St. Cicero.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ba- I 
landžio 14 dieną. 10 vai. ryto iŠ I 
koplyčios 4830 W. 15th St. bus — 
nulydėtas į Tautiškas kapines. H 

Visi a. a. Juozapo Kasmausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Brolis,
Švogerką, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis ir Sūnūs. Telefonas 
Republic 8340.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną. 1933 m.,
sulaukęs pusės amžiaus. gimęs 
Šiaulių apskr.. Užgirių kaimo, Pa
vandenės parap.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nuliudime 3 

pusbrolius Leoną Navickas ir šei- 
miną, Valerijoną Navicką ir šei- 
miną ir Antaną Navicką, pussese
rę Kazimierą Dzedzulskienę ir gim
ininės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
balandžio 17 dieną. 8:00 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios į Šy. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Viktoro Radavičiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteiktai jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Brolienės 
Pusseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
dus Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Mir—nmi  nagais mm—msm■

Bruno Dorywalski, vedęs vy- 
ras, 5200 South Morgan st., 
turėjo sumokėti $1,400 pabau
dą už kabinėjimusi prie mer
gaičių, kurios lanko Visitation 
High school, Peoria ir Garfield 
blvd.

MELROSE PARK. — Dar
bai pas mus nei kiek nepage
rėjo. Bedarbį,a i 
su alumi ir j

nesidžiaugia 
dar negėrė. Tik

Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

įvairųsGydytojai 
Phone Armitagc 2822 

DR, W» F. KALISZ 
1145 Miltuaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Ignacas Gvalda
Persiskyrė su šiuo pasauliu 13tą dieną balandžio mėn. 1931 m., su

laukęs 3 5 metų amžiaus, tapo užmuštas tunelyyj, gimęs Raseinių apskr., 
Rietavos parap.. Užupių kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Aleksandrą. 2 brolius, Domi
ninką ir Kazimierą Gvaldus ir gimines Amerikoj. Lietuvoj 3 seseris Bar
borą. Julijoną ir Oną ir gimines.

Liūdnai atminčiai mano brangaus vyro bus laikomos Šv. Mišios šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, balandžio 26 d. 1 9 33 m. 7tą vai. ryto. 
Kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas. 
Ai Tave Mano brangiausis vyye niekuomet neužmiršiu. Tu pas mane 
jau nebesugrįši. bet aš ankšeiaus ar vėliaus pas Tave ateisiu. Lauk ma
nę ateinant! '

Nubudus
ALEKSANDRA GVALDIENĖ.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
UŽ NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue <

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Moving Picture Operators 
Unijos organizatorius Ralph 
O’Hara, kuris nužudė narį Fred 
Oser, buvo paleistas už $20,- 
000 užstatą.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TeL Roosevelt 7532

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Crįio U Buropot ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 9199

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius ase 
todus X-Ray ir kitokius elektros pris 
taisos.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IStb St., netoli Morgan St 

ValandosMouo 10—12 pietų ii 
šuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde^Park 6755 at Central 7464

A. MONTVID. M. D.
Wcet Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brun»wick 0597

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaigą yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudęikis yra vienatinis lietuvių gra- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė : dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.

F

Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šią įs
taigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS, OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
■ YMKS ' CHICAfip..„IJ.L

------------------------------------------- .1 n Ii—-----------------------------------

, '‘i,

Lachavich ir Stilius 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
TeL Cicero 5927

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 taboe 

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 JNedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical. Therapy 
Vi Midwife

6109 South Albany 
Avenue 
Pbone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do- 
vanai,

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAUK
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p:t» 

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 919)

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specudietae odos ligų it veneriikų figą

8102 So.' Halsted St
kampas 31st Street >

Vai.: 10—11 v. ryto- 2—4, 
Nedėliomis it šventadieniais •

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose' atsitikimuose 
egzaminavfayis daromas su elektrai paro
dančią ' mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių .kainos per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akiniu, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 758?

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Scredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDUUŠ”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Virpinto 0036

Vakarais: Utąrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

kampas 67th ir Arteaian Avel.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandoi nuo 9 iki H ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, teredotns po , pietų fr 

nedėlioms pagal suturimą.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Te|. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republic 9723

.... lis................. . .....—.... .. ................    -

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telafonas State 7660: valandos 9—# 
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedčlio, Seredos ir P«|nyčloe vak. O Iki 0 
Telefonas jRęosėyelt 0000

Namai: 6150 S. Rockwell Street 
ūtarninko, Ketverge ir Subatos vak. 7 iki U 

Telefonas Republic 0600



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

NAUJIENOS, Chicngo, 111. ’ - Ketvirtadienis, -bal. 13, ’33

NEGALĖJO PRAGYVENTI RUSIJOJE UŽ 
DIRBDAMAS 1100 RUBLIU I MĖNESI

Visi kliubo nariai, jų drau-

Lietuvis, grįžęs iš Rusijos, tęsia pasakoji 
mą apie gyvenimą “sovietų rojuje”

Sako, kai kam gerai — bet ne vargšui darbininkui

tebėra maži ir nenoriu 
palikti našlaičiais”, pra- 
pasakojimą “pusbrolis”, 

vis Bimbos darbas, kad

gu. Už dešimts centų čia gali
ma daugiau nupirkti, negu 
sijoje už 10 rublių.” 

(tęsinys rytoj)

Ru-

rengimui.

Ch. L. D. S. P. priims 
dėl depresijos išsto
jusius narius be 
įstojimo mokesčio

Antradienio susi rink’m e nutarė 
rengti pikniką birželio 25 d.

buvo gražinta

balių atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką.—Įžanga—25c.

—Komitetas.

mo vedėjo įvairus pranešimai 
prisidėjo prie šio programo 
sudarymo. —B-as. CL ASS1FIED ADS

Dr. M. J. Vinikas lai 
mėjo rinkimus Mel 
rose Park kuopoj

125-tos k p. rinkimuose M. A- 
Raginskas negavo nei vieno 
balso.

MELROSE PARK, III.—Sek
madienį, balandžio 9 d., įvy
ko SLA. 125-toai kp. susirinki
mas, į kurį nariai buvo kvie
čiami atvirutėmis, nes buvo 
renkamas SLA. centro sekre
torius. Apsvarsčius kuopos bė
gančius reikalus prieita prie 
balsavimo. Pasekmės buvo to
kios: Vinikas — 14, Raginskas

“kad taip negai-

per- 
bro- 
tau-
gy-

Tai užbaigus buvo apkalbė
tas 6-to apskričio suvažiavimo 
klausimas. Kadangi 
suvažiavimas įvyks 
Parke, buvo paskirta 
ra komisija, kuri
tam įvykiui prisiruoš, o laikui 
atėjus tinkamai svečius pri
ims. —A/. Šeštokas.

sekantis
Melrose 

tani tik- 
išanksto

Balandžio 11 d. Masonic 
Temple svetainėje įvyko Chica- 
gos Liet. Dr-gijos Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas. Kaip 
paprastai narių buvo daug.

Draugijos reikalai buvo ap
kalbami gyvai.

Ryt įvyks Roselando K 
ir D susivienijimo 

susirinkimas

(tęsinys)
“Tik ‘susimildamas’ neišduok 

mano vardo, nes mano 6-i vai
kai 
juos 
dėjo 
“Tai
aš dabar esu tokioje padėtyje. 
Aš ir Bimba iš vieno kaimo. 
Abu drauge kiaules ganėm. 
Aš jam, kaip geram draugui, 
ir tikėjau. Bet jis... norėdamas 
gauti komisą suėdė visą mano 
gyvenimą.

“Dirbau Detroite. Turėjau 
gerą darbą ir uždarbį. Turė
jau šiek tiek susitaupęs juo
dąja! dienai. Turėjau ir name
lį, bet jį, kartu su baldais, ku
rių negalėjau vežtis į sovietų 
Rusiją, pardaviau. Nusivežiau 
(tik kilimus ir siuvamą mašiną, 
kurią ten praradau.” “Pusbro
lis” karčiai sukeikė.
Sov. Rus. gerai Kapsukam, bet 

ne paprastam darbininkui
“Nejaugi ten taip blogai”, 

pastebėjau
testinga i ‘garbavoji’ tą sovietų 
Rusiją?”

“Brolau, kaip kam ten ir 
daug gerai, tik ne musų 
liams darbininkams, žydų 
tos žmonėms visai gerai
venti. žydai turi geriausius 
butus, kur pirmiau aristokratų 
šeimynos gyveno; žydai turi 
šiltas vietas komisariatuose; 
žydai turi tarnus, kai kurie jų 
šilkuose šnabžda; visų svar
biausiai, dauguma žydų turi 
ką valgyti. O paprastas darbi
ninkas, skarmaluose, amžinai 
badauja.

Uždarbis nelygus
“Uždarbis sovietų Rusijoje 

nėra lygus, Mes amerikiečiai, 
kontraktuoti darbininkai uždir
bome neblogai, palyginus su 
vietinių darbininkų uždarbiu. 
Pavyzdžiui, aš, kaipo mašinis
tas prie dažų gamybos gauda
vau 700 rublių į menesį, ma
no žmona — 250 rublių, o sū
nūs — 150 rub. Viso 1100 rub
lių į mėnesį.”

“Tai galėjote gyventi kaip 
‘ponai’,” pastebėjau nusijuok
damas ir paklausiau, “kiek me
tų turi tamstos sūnūs?”

“Dabar baigia keturioliktus 
metus.”
čia rašo ir sako, kad Rusijoje 
jaunuoliai iki 21 metų 
mokytis, o ne dirbti?”

Dvi dieni j .savaitę kinkė 
mokyklą

“Taip, eina po dvi dieni į 
savaitę, keturias valandas į 
dieną. Kitą laiką turi dirbti, 
nes kitaip badu mirtų.” — 
“Bet net 1100 rublių uždirbant 
tikrai turėtų užtekti geram 
pragyvenimui”, pastebėjau.

“Taip tamstai rodosi”, atsa
kė “pusbrolis”. “štai ‘parū
kuok’. Pūdas rugių kainuoja 
200 rublių, o pūdo kaip mano 
šeimynai iš penkių mažai vi
sam mėnesiui. Sviesto svaras— 
35 rubliai; 10 mažų bulvių — 
15 rublių; didesnės — bran
gesnės. Lašinių svaras — 
rublių; moteriški batukai
nuo 300 iki 500 rublių, vyriš
ki

Dr. Vinikas laimi dar dvejose 
kuopose.

Dr. M. J. Vinikas, kandida
tas į SLA. centro sekretorių 
laimėjo rinkimus dvejose kuo
pose: Melrose Park 125 kp. ir 
11-toj e, Waterbury, Conn. Ry
tinės valstijos kuopoje rinki
mai davė sekančius rezulta
tus: Dr. Vinikas — 30, o Ra-

Sudėjus tuos du vėliausius 
rezultatus su vakar paskelb
tais rezultatais gaubime: Dr. 
M. J. Vinikas — 472; M. A. 
Raginskas — 125.

Tėvo greitas protą 
rimas išgelbėjo su 

naus gyvybę nuo 
pavojaus

“Bet komunistai
Šlepetys apsaugojo savo tri

jų metų sūnų nuo žaizdų, 
kuomet apvirto automobilis

eina

150'.

brangesni. O batai su

nizacija paskyrė vakarėlio su- tie asmenys, kuriems jis yra 
reikalingas užsienio biznio tran- gai, seni ir jauni kviečiami j 
zakcijoms arba vietinioms traii 
zakcijoms.

Nors kovo mėnesį apie $600, 
000,000 aukso
valdžiai, iždas spėja, kad arti 
miliardo vertės aukso ir aukso 
certifikatų tebėra apyvartoje. 
Įstatymo tikslas auksą sukon
centruoti valdžios rankose.
Lietuvių krautuvės Clricagoje 

gauna daug aukso
Kovo mėnesio pabaigoje ir 

šio mėn. pradžioje kai kurios 
lietuvių krautuvės tarp jų 
Peoples FurnituTe Company, 
2536 West 63rd street, priėmė 
nuo klientų stambias sumas 
aukso. Pasitaikė, kad įplauk-

Iš svarbesnių davo $150-$200 aukso į vieną 
nutarimų yra daugiau svarbus dieną, 
sekami: birželio 25 d. rengti ’ ' "
pikniką Miliaucko darže —-visi $ioo aukso monetomis, kurios 
Draugijos nariai piknikan gaus 
įžangos tikietą veltui, svečiai 
mokės tiktai po 25 centus. Pik
niko programą manoma turėti 
įdomų.

Kitas svarbus tarimas linkui 
tų Draugijos narių, kurie iš
puolė iš Draugijos laike šitų 
depresijas laikų negalėdami už
simokėti duoklių—nutarta vi
sus tokius narius priimti atgal 
Draugijon be įstojimo mokes
čių, apsimokės vien daktaro eg
zaminavimo išlaidas.
Susirinkimas buvo pavyzdingas

Susirinkimo nuotaika buvo 
pavyzdinga— nebuvo jokių įsi
karščiavimų bei užsivarinėjimų 
vienų, prieš kitus. Į tokius su
sirinkimus yra smagu lankytis. 
Apsvarstai organizacijos reika
lą, išgirsti įdomų programą, su
eini vieną antrą pažįstamą- 
draugą.

Pasibaigus susirinkimui buvo 
programas. Dainavo drg. V. 
Ascilla, p-nia GiUnauskienė, pia
ną skambino p-lė Ketvirtaitė. 
Kalbėjo drg. St. Strazdas. Kal
ba ėjo apie dabartinį nelemto 
gyvenimo klausimą—-depresiją. 
Faktai buvo sveiki ir išvados 
daromos gana logingas.

— Kadagys.

Vienas klientas atnešė suvirs

buvo visai naujos, beveik ne
buvusios apyvartoje, nors 
buvo nukaltos keliolika 
atgal.

Atšaukimas

jos 
metų

rašy-šiuomi pareiškiu, kad 
damas žinią, kurioje buvo mi
nėtas V. R.—Vilimas Rymas, 
dekoratorius iŠ 18-tos gatvės 
apielinkės —(“Nauj.”, vasario 
25 d. 1933 m.), buvau suklai
dintas ir prasilenkiau su fak
tais. Jausdamas, kad padariau 
be jokio pamato skriaudą ne
kaltam asmeniui, aš šiuomi tą 
žinią atšaukiu.—žvalgas.

Petro Bložio atmin

Apiplėšė lietuvio Ra- 
davičiaus namus;

nuostolio - $25
" j.----

BRIDGEPORT. ’ — Keli vagi
liai ,spėja, nakties laiku, iš šeš
tadienio į sekmadienį, per už
pakalines duris įsigavo į lietu
vio Radavičiaus namus, 3231 
South Union avenue ir išnešė 
įvairių daiktų, apie 25—35 do
lerių vertes.

Grobį susikrovė j vežimėlį, 
kuris stovėjo namų aukšte, va
giliai nuvažiavo. .

ciai
Balandžio 11 d. sukako lygiai 

metai laiko nuo mirties

Ratilas nori, kad ši 
‘surprize party’ butų 
užlaikyta slaptybėje

ROSELAND. — Ateinantį 
penktadienį Strumilos svetainėj 
įvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo paprastas susirin
kimas. Jame bus svarbių ra
portų ir pranešimų. Visų narių 
pareiga atsilankyti ir užmokėti 
mokestį. Taipgi kviečiami at
silankyti ir tie kurie norite pri
sirašyti prie Susivienijimo. Pri
imama abiejų lyčių lietuviai be 
skirtumo pažiūrų nuo 16 iki 45 
metų amžiaus.

—Korespondentas.

Raymond Kaspar, 
lietuvis, dirba prie 

Chicago Motor Club
Jaunas lietuvis, p. Ray Kas

par, paeinąs iš Boston, Mass., 
kur jisai ir jo dvi sesutės bu
vo plačiai žinomi muzikantai, 
ypač tarp jaunuolių, o dabar 
dirba su automobilių apdraudos 
bendrovės Chicago Motor Club.

P. Kaspar mano apsigyven
ti Chicagoje ilgesniam laikui. 
Butų pageidautina, kad Bos
tono jaunuolis pradėtų veikti 
kartu su Chicagos jaunimu.

P-as Kaspas telefonas yra 
Franklin 1818, klauskite 
Meinbership Dept.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
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Business Service 
*■ Biznio Patarnavimas 

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Jetnvos Laisvės Bonas, Pirmus Mergi
šius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom {vairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. VVestern Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038
1 3 6 0 KILOCYCLES.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

A.

Išdaužė visus Bridge 
port Furniture Co. 

langus
BRIDGEPORTAS.—Nežinomi 

įasmenys vakar anksti rytą iš
daužė visus lietuvių baldų įstai
gos, Bridgeport Furniture Gom- 
pany, langus, krautuvė yra 
buvusiubs Universal State Ban
ko rūmuose. Stiklai buvo dide
li ir nuostolis sieks kelius šim
tus dolerių. Kiek laiko atgal 
krautuvė buvo viduryje blioko, 
tarp 32-tros ir 33-čios,, bet pas
kutinių laiku persikėlė į naują 
vietą.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios ruiies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH « CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

VELYKOMS
K u m p i ų, Paukštienos, 
Paršienos, Dešrų, Kiauši
nių, Sviesto ir visokios 
šviežios ir rūkytos Mėsos 
nerasite geresnių ir už že
mesnę kainą, kaip didelėj 
lietuvių bučernėj

Archer Market
JONAS WAIDZUNAS, Sav.
4214 Archer Avenue

Tel. Lafayette 4247
Prašome įsitikinti.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų bintas suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Te!. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Te!. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Greitas protavimas ir šaltu
mas iš lietuvio Kazimiero Šle
pečio, 3839 West 65th Street, 
puses pereitą penktadienj išgel
bėjo jo triių metų sūnų nuo 
mirties ar sirtakių žaizdų.

Penktadienį, apie 2:30 po pie
tų, kuomet jis važiavo Lietuvių 
Republikonų centralinės organi
zacijos ir savo reikalais auto
mobiliu, kuriame buvo dar se
kami asmenys: p. šlepetiene, p. 
M. Sudeikienė ir jos penkių me
tų dukrelė, p. Šlepečio sūnūs ir 
p. Lukas, 3900 West 65th PI., 
prie 67th ir Hiamlin jvyko ne
laimė. Automobilis apvirto.

K. Šlepetys, pamatęs, kad 
automobilis virs, skubiai griebė 
sūnų į glėbį ir jį uždengė savo 
kūnų. Sūnūs išliko nesužeis
tas, bet K. Šlepetys panešė ke
lias žaizdas.

Be jo, sužeisti buvo p. šlepe-

šio mėnesio 11-tą dieną su
kanka lygiai metai nuo laiko, 
kuomet žiaurioji mirtis išplėšė 
iš musų tarpo mylimą brolį 
Petrą Bložj. Jis persiskyrė su 
šiuo pasauliu lygiai septintą va
landą ryto, palikdamas našlai
čiais du suntf ir žmoną, dvi se
serį ir keturius brolius.

Taip, Petras prasišalino iš 
šio pasaulio ir likosi užmirštas 
visų kaimynų ir pažįstamų. Pa
liko amžinai tik šeimynos, se
serų ir brolių atmintyje.

Petras mirė palyginamai jau
nas, bet gyvenimo aplinkybės 
mirtį pagreitino. Būdamas gy
vas, mylėjo apŠvietą, dailę ir ją 
rėmė kiek jo spėkos leido.

Dabar medeliai—svyrūnėliai 
linguodami jam čirška ir per 
dienų dienas dainuoja plunks
noti dainininkai.—Juozas.

Niekiam nieko nesakysiąs— tik 
parašysiąs apie ją į ‘Naujienas’ RADIO NAUJO.! VIETOJ

MORITZ NUPIGINTŲ KAINŲ 
BUŠŲ STOTIS. Pigiausia busų trans- 
portacija kada non buvusi, paduškos. 
porteriai, kortomis lošti stalai. Rezerva
cijos. Webster 2480-0706. 628 So.
State St. j pietus nuo Harrison.

aulais iki 1500 rublių, štai tieng—jo žmona> p Sudeikienė 
ši kepurė 150 rublių, o šio jr p Lukas> r. Šlepetys vakar
vaiko batukai 300 rublių.” Pa
rodė kepurę ir sunaus batukus. 
Nors mažai apie tokius daly
kus nusižinau, spėju, kad ke
purę butų galima nupirkti čia, 
Amerikoje, už kokį dolerį, o 
vaiko batukus — už $1.25— 
$1.50.

“Pinigai neturi beveik jokios 
vertės Rusijoje”, tęsė “pusbro
lis“* “UŽ tai viskas taip bran-

atsilankė į “N.” ir papasakojo

Negalima turėti nuo 
savybėj daugiau 

$100 auksu
Kas turi daugiau brangaus me 

talo privalo grąžinti jį i ban
kus prieš gegužės 1 d.

skaitytojai, 
buvo užėjus 
epidemija ir 
vadovaujamą 
Tik užėjus

BRIGHTON PARK.—Ar atsi
menate gerbiami 
kad 5 mot. atgal 
“surprize parių” 
kad jų rengime 
rolę lošė Raulas.
depresijai jų rengimas apsisto
jo. O dabar, atsiradus naujam 
“byrui” laikai taisos. Vėl galė
sime pagalvoti apie tų “parių” 
rengimą.

Pirmutinę tokią parę rengia
me pas tūlus lietuvius netoli 
42-tros ir Washtenaw gatvių. 
Ji rengiama pačiam savinin
kui ir įvyks sekmadienį — Ve
lykų dieną.

Kaip ir kur reikės išsiųsti 
“bosą” iš namo kol susirinks 
svečiai? Matote visas dalykas 
yra slaptybė ir yra rengiamas 
jam nežinant. Butų gerai, kad 
kas turite kokį gerą skymą pra
neštumėte Raului. Parę pradė
sime su orkestru ,paskui seks 
Raulo “spyčiufe”, o vėliau pa- 
rininkas gaus dovaną. Tik su- 
simildaįmi niekam nesakykite, 
o aš duodu garbės žodį, kad 

1 niekam nesakysiu—tik ką j 
“Naujienas” parašysiu ir “da- 
col”.—Raulas.

Priešvelykinis Radi o 
Programas.

Antradienio vakare 11 
landžio iš stoties W. G. E. S. 
Peoples Furniture krautuvės 
perdavė lietuvių radio progra
mą. Valanda susidėjo iš dai
nų, muzikos ir kalbų atatin
kamų Velykų laikui. Peoples 
Parlor duetas ir kvartetas su
tartinai ir gražiai padainavo. 
Solos dainavo A. Ančiutė ir 
K. Sabonis,, o prie to rinktina 
muzika, įdomi kalba apie 
sveikatą, kurią pasakė dakta
rė Z. šliakis, M. D. ir progra-

PRANEŠIMAI

PAINT
ba-

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramančionis, Vedi'jat.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Čp
Sienoms popiera rolelis ........ W U 

ir augičiau 
SPAR Varnish, galionas $4 O EI v
FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St

CLASSIFIEDADS

Visi lietuviai turėtų atsiminę L. P. B. K. rengia
, A ti, kad šio mėnesio pradžioje

kaip nelaimė ištikrųjų įvyko, j prezidentas Rooseveltas išleido 
Jis pareiškė, kad žinia, kuri įstatymą, kuris reikalauja, kad BRIDGEPORT* — Lietuvių 
tilpo “Naujienose” antradienio visi asmenys, turį daugiau $100 Piliečių Brolybės klįubas Ame- 
numeryje ne visai atitinka aukso savo rankose ,grąžintų jį rikoje rengia “rožinį” balių ba- 
tikrenybei, nes jokios alaus su- į bankus prieš gegužės 1 d. Už 'landžio 16 d., Jono Garbuzosye- 
kaktuvės neįvyko jo namuose, šio įstatymo sulaužymą skiria-Raibėje, 3749 South Halsted St. 
Jis ir kiti važiavo savo ir drau- ma $10,000 piniginė bausmė, Pradžia 5 v. v. Muzika, sako 
gijtj reikalais.

K. Šlepetys yra narys, komizmo arba abi bausmės, 
sijos, J kurią republikonų orga

Lietuvių

10 metų sunkaus darbo kalėji- bu*s pąt Kauno”. Gros tair 
lietuviškus taip ^amerikoniš-

ASM

Auksų galės pasilaikyti tildkus“ šokius.
> . ■ .

PLUMBINGAS IR ŠILUMA. Mes 
mokame augščiausi) cash kainą už var
totus plumbingus, vartotas sinkas, mau
dynes. boilerius, toiletus. 2118-32 S. 
State St. Victory 2456.

Partnere Wanted 
Pusininko Peikia

REIKALINGAS pusininkas ant far- 
mos su $300 iki $600. pavienis ar su 
Šeimyna. Farmeris, 821 W. 35 St. Tel. 
Yatds 1433.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

DUOSIU nevedusiam, darbščiam vy
rui kambarį, valgį ir rubus už darbą 
lauke, turi būti patyręs sodininkystės 
darbe. A. Miliauskas, 1837 So. 49th 
Ct., Cicero.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks petnyčioj, balandžio 
14 d., 7:30 v. v., Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland Avė. Malonėkite 
dalyvauti visi nariai. — Valdyba.

Financial
Finansai-Paskolos

MORGIČIAI

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P* VARKALĄ 

Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus "Sales ir Income” 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

PER8ISALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO .

| Apsisaugokite nuo persiBaldlmo ro> 
a Karlai išvalydami savo vidurius!

ikyklte savo vidurius lluosal, pra- 
I Salinkite nuodijančią medei* I Vartoki* 
Į TBINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

REIKALINGA kišenių dirbėjų. pa
mušalo siuvėjų prie vyriškų kautų. At
sišaukite 549 So. Wells St., 1 lubos.

1-MI IR 2-RI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

» •^WWWM*^<*A**^*******^****mm*w**wm*/*s*“

NAUJI ir vartoti barams fizturiai ir 
Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabasb Avė.

Senas Auksas 
Old Gold

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karimas. U. S. Smelting 
VVorks (The Old Reliable) 39 South 
State St.. kampas Monroe. 4tos lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

CIGARŲ ir kėdžių krautuvę par
duosiu pigiai.

2030 Canalport Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

DELICATESSEN Maisto Krautuvė, 
seniai įsteigta, gerai apsimokanti, su 4 
kambarių modernilku flatu. labai pigiai, 
kad užbaigti palikimą, 2911 Belmont 
1 blokas į vakarus nuo Elston Avė.

..... .
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame. 
kaip tai rynas. “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Vicvory 4965

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk į savaitę arba ka
da pireiks.

7800.
Ben Franklin, Haymarket

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

•FARMA 80 akrų Wi$. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom, prieina prie 
upės, mainys ant namo. 120 akrų farma 
Mich. su budinkais/ gyvuliais mainys 
ant namo.

Bungalow 6 kambarių Marųuette Park 
parduos pigiai arba mainys ant lotų ar
ba morgiČių.

CHAS 
3647 Archer Avė.

ZEKAS
Virgin i a 0757




