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Ispanijos Darbininkai Stoja 
Kovon už Respubliką

Generalinė Darbo Sąjunga ir Socialistų 
partija išleido bendrą manifestą prieš 
Burbonų viešpatavimą'

MADRIDAS, Ispanija, vas.
2. [Chicago Tribūne koresp. 
Jay Allen.] — Generalinė Is
panijos Darbo Sąjunga, turin
ti 300 tūkstančių narių, ben
drai su Socialistų partija, tu
rinčia 15 tūkstančių narių, va
kar išleido manifestų, kuriuo 
pareiškia, kad jos dabar imsią 
uoliai dirbti revoliucijos dar- 
bų.

Manifestas buvo tuojau cen
zūros konfiskuotas.

Generalinė Darbo Sąjunga 
ir socialistai savo manifeste 
kaltina karalių Alfonsų, kad 
jis bando išsilaikyti soste už 
nugaros generolų, kuriuos jis 
pasirenka vieną paskui kitą sa
vo bylai ginti.

Ramumo nebus, kol 
viešpataus Burbonai
Manifeste aiškiai pasakoma, 

kad darbo žmonės sprendžia, 
jogei taika ir ramumas Ispa
nijoje įsisteigs tik tada, kai 
pasibaigs Burbonų [Ispanijos 
karaliaus giminės] viešpatavi
mas. Karalius, sakoma mani
feste, 1923 metais padarė ge
nerolą de Riverą diktatorium, 
kad išgelbėtų savo kailį nuo 
atsakomybės Morokoje, o daj 
bar, 1930 metų sausio mėne
sį, valdžioj pastatė generolų 
Rerenguerą, kati tasis jį išgel
bėtų nuo gen. de Riveros ir 
nuo tos padėties, kurių sukuri 
šešerių metų gen. de Riveros 
diktatūra.

“Burbony Slogutis” Is
panijoj nebepaken

čiamas
Julien Besteiro, populiariau

sias žmogus tiek Socialistų par
tijoje, tiek Darbo Sųjungoje, 
pasakė, kad “savo kovas mes 
bevelijame kovoti dagi reakcin- 
giausioje respublikoje, ne kad 
ilgiau kęsti šitų Burbonų slo
gutį.”

Darbininkų vadai mano, kad 
gen. Berenguer, naujasis prem
jeras, yra sąžiningas žmogus, 
bet kad karalius niekados ne
leis jam paskelbti rinkimų.

Diktatorius esąs pats 
karalius Alfonsas

Ispanijos angliakasių vadas 
Manuel Prieto pareiškė, kad 
“šita diktatūra yra tokia pat, 
kaip ir visos kitos diktatūros;

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

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vi
dutiniai mainąs i vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 390 F.

Šiandie saulė teka 7:02, lei
džiasi 5:06. Mėnuo leidžiasi 
9:53 vakaro.

skirtumas tik toks, kad dabar, 
labiau nekaip kada buvo, dik
tatorius yra pats karalius.”

Praneša apie finansi
nius diktatūros skan

dalus
Finansiniai gen. de Riveros 

režimo skandalai pranešami 
visur. Vienas laikraštis turi 
pilnų kambarį prikrovęs doku
mentų apie tuos skandalus, ta
čiau girdėt, kad gen. Beren
guer gavęs įsakymą neleisti 
viešai jų paskelbti, idant, iš
kėlus į aikštę piktus diktatū
ros darbus, nekristų šešėlis pa
čiam karaliui.

Revoliucija, jei karalius
Alfonsas greitai ne- 

abdikuosiąs
Senas Respublikos partijos 

vadas, Aleksandras Lerroux, 
drąsiai pareiškė, kad jei ka
ralius Alfonsas greitai neatsi- 
ižadėsiąs sosto, neilgiau kaip 
per šešis mėnesius Ispanija sn- 
silauksianti revoliucijos.

Karaliaus Alfonso atsižadė
jimas sosto reikštų galų Bur
bonų viešpatavimui Ispanijoje, 
kadangi vyriausias jo sūnūs ir 
sosto įpėdinis, Asturijos kuni
gaikštis, yra amžinas ligonis, 
valdovo vietai netinkąs, o ei
nant konstitucija karalius ga
li abdikuoti tik vyriausiojo sū
naus naudai.

Premjero gen. Berenguero 
žadėjimas a įsteigti 1876 metų 
konstitucija visai nesukėlė en
tuziazmo nei respublikininkuo- 
se nei kitose partijos, nebent 
aršiausiuose monarohistuose. 
Bespublikininkai reikalauja, 

kad konstitucija butų visai 
peržiūrėtą ir karaliaus galia 
tinkamai apribota.

Fašistai už akių pa
smerkė tris pabėgu

sius savo priešus
■■ . • ■ -!■ ...... J ,

ROMA, vas. 2. — Teismas 
Mesinoje, Sicilijoje, už akių nu
teisė pabėgusius iš baudžiamų 
Lipari salų: profesorių Carlą 
Rosselli, Francesco Nitti ir 
Emilio Lussu, kiekvienų pen- 
koriems metams kalėjimo ir 
$1,250 pabaudos.

Visi trys nuteistieji yra pa
bėgę iš Lipari salų praeito lie
pos mėnesio 27 dieną ir da
bar gyvena Franci joje, taip kad 
tas pasmerkimas jų nieko ne
reiškia. Tik kap. Fabbri, ku
ris padėjo jiems pabėgti val
timi į Tunisą, .buvo fašistų su
gautas ir nuteistas trejiems 
metams kalėjimo ir pasimokė- 
ti sunkia piniginę pabaudą.

ATĖNAI, Graikija, vas. 2. 
— Komunistų kuopa, kuri pra
eitų ketvirtadienį akmenimis 
bombardavo Jugoslavijos lega- 
cija, teismo tapo nuteista še
šiems mėnesiams kalėjimo ir 
trims mėnesiams ištrėmimo.

Diktatorių, karalių 
Europoje dienos at

rodo suskaitytos
Ispanijoj, J ligosią v i ja j valdovų 

sostai kliba; smunka Lenki
joj Pilsudskis

PARYŽIUS, vas. 2. — Ka
riškių diktatūrų Europoje die
nos, matyt, baigiasi, o jomis 
prisidengusios monarchijos, 

bent dvi ar trys jų, atrodo taip 
pat netoli nuo kritimo.

Praeitą savaitę Ispanijoje 
griuvo gen. Primo dė Riveros 
diktatūra, geležine ranka spau
džiusi kraštą per daugiau kaip 
šešerius metus, ir dabar pa
saulis gauna išgirsti, kad ka
raliaus Alfonso sostas yra pa
vojingai pasviręs ir gresia ap
virsti. Jei jis grius, Burbonų 
viešpatavimas Ispanijoje bus 
palaidotas.

Pavojus gresia diktatūroms 
Lenkijoje ir Jugoslavijoje, ku
rių vienoj gen. Pilsudskis, an
troj gen. živkovič nors dar lai
kosi, bet toli nebe taip tvir
tai, kaip pirmiau. Tik neofi
cialios, bet vis tiek budrios, 
cenzūros neleidžia prasimušti 
laukan teisingoms žinioms apie 
dalykų padėtį tuose kraštuose. 
Lenkijoje Pilsudskis dar tik 
neseniai pralaimėjo bylų su sei
mu, ir galbūt netrukus demo
kratija ten visai paims viršų 
ant karinės diktatūros.

.Jugoslavijoje padėtis yra be
veik panaši kaip Ispanijoje. 
Vienoje ir antroje tiek dikta
toriui, tiek karaliai gali netru
kus likti “be darbo”. Jugosla
vijoje eina stiprus ir vis augąs 
bruzdėjimas prieš monarchiją. 
Per pastaras savaites Belgrade 
ir Zagrebe įvyko keletas dide
lių demonstracijų prieš kara-. 
lių.

Dagi Rumunijoje, kurią šian
die valdo ūkininkai, iš tradi
cijos karaliaus šalininkai, pa
staruoju laiku kilo platus ju
dėjimas monarchiją pakeisti 
respublika.

Viera Figner bolševi
kų ištremta

Garsi revoliucininkė nusikalto 
čekai, kad protestavo prieš 
persekiojimą politinių

Rusijos sionislų-socialistų par
tijos užsienio delegacijos leid
žiamas Biuletenis praneša, kad 
Viera Figner, garsi rusų revo
liucininkė, dabar jau 77 me
tų amžiaus senutė, kuri ligšiol 
gyveno Maskvoje, dabar tapo 
sovietų valdžios ištremta j vie
ną nuošalų kaimelį netoli nuo 
Permės.

Biuletenio pranešimu, Viera 
Figner buvo ištremta dėl to, 
kad ji protestavo prieš, politi
nių persekiojifną, ypačiai prieš 
žiaurumus su politinėmis kali
nėmis Vcrchne-Uralske.

Taip tai dedasi bolševikiškos 
diktatūros rojuje. Garsi kovo- 
toja-revoliucininkė, kuri dėl 
rusų revoliucijos idealų dides
nę savo gyvenimo dalį pralei-, 

:do cariškos Rusijos kalėjimuo- 
se, dabar, senatvės sulaukusi, 
turi vėl eiti trėmimai! į toli
mus Rusijos užkampius. Tik- 
dabar persekioja nebe caro 
žandarai, bet carizmą pakeitu
si dar žiauresnė komunistų dik
tatūra.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Naujosios mados moterų drabužiai.

Maskva atšaukia sa
vo ministerį ir štabą 

iš Meksikos
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

2. — Sovietų Rusijos minis- 
teris Meksikai, Aleksandras Ma- 
kar, gavo iš savo vyriausybės 
įsakymą grįžti namo. Jis iš
vyks pirmutiniu einančiu į Eu
ropą garlaiviu, veikiausia apie 
vasario 10 dieną.

Karfti su Makaru Meksiką 
apleis ir visi kiti sovietų at
stovybės nariai.

Po to, kai Meksikos vyriau
sybė prieš savaitę laiko nu
traukė santykius su sovietų 
Rusija, atšaukdama iš ten sa
vo pasiuntinį, Maskvai nebeli
ko nieko kita, kaip atšaukti 
ir savąjį Makarą iš Meksikos.

J. V. ir Austrija pasi
rašė ekstradicijos 

sutarti
VIENA, Austrija, vasario 2. 

— Kancleris Johann Schober 
ir Amerikos ministeris Vieno
je Albertas H. Washbum va
kar apsikeitė ekstradicijos ra
tifikacijomis.

, . . — ....
Per vieną dieną Los 
Angelėse nusižudė 4
LOS ANGELES, vas. 2. — 

Vakar Los Angelėse nusižudė 
keturi asmenys. Vienas jų, ’Re- 
migio Pedollo, 25 metų, nusi
šovė, prieš tai nušovęs dar sa-
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Atsiprašome “N au jie- 
nų” skaitytojų, kurie ne
gavo laiku šios dienos 
laikraščio. Pereitą naktį 
sugedo didysis “Naujie
nų” presas, ir dienraštis 
pasivėlino išeiti iš spau
dos. Bet presas jau su* 
taisytas, ir ryto /‘Naujie
nos” išeis laiku.

Administracija.

Santarvininkai at
šaukia savo žval

gus iš Berlyno
-1

BERLYNAS, vas. 2. — Vo
kietijos vyriausybei prašant, 
ambasadorių konferencija suti
ko atšaukti iš Berlyno britų 
ir firaneuzų kariuomenės eks
pertus, kurie buvo paskirti, 
kai buvo likviduota tarpalian- 
tinė kariuomenės komisija. Nuo 
to laiko tie ekspertai dabojo 
Vokietijos nusiginklavimą, kaip 
Versalės traktatu nuąiatyta.

Byla Indijoje dėl są
mokslo prieš Britų 

karalių

MEERUT, Jungtinės Indijos 
Provincijos, vas. 2. — čia pra
sidėjo didelė politinė byla, ku
rioj figūruoja trisdešimt vie
nas asmuo, kaltinamas dėl są
mokslo prieš Britų karaliaus 
suverenybę Indijai.

Kaltinamieji neprisipažįsta 
kalti.

■Prokuratūra sako, kad kal
tinamieji esą nariai komunis
tų internacionalo, kuris esąs 
įsteigęs santykius su visų di
džiulių geležinkelių, arsenalų 
ir dokų darbininkais, o taip 
pat su Visos-Indijos Darbinin
kų ir Valstiečių partija ir jos 
skyriais Bengalijoje, Bombėjuj 
ir Jungtinėse Pundžabo pro
vincijose.

Nuodytoja pasmerkta 
kalėti iki gyvos galvos

ZAlLA-EGEKZEG, Vengrija, 
vas. 2. — Maria Orban, 65 me
tų moteriškė, vakar čia buvo 
nuteista kalėti iki gyvos gal
vos už nunuodijimą savo vy
ro.

Ji jau pirmiau išbuvo dau
giau kaip 30 melų kalėjime, 
pirmą kartą 15 metų už nunuo- 
dijimr savo mylimojo, antrą 
kartą už nunuodijimą pirmo 
savo vyro.

Lietuvos Naujienos
--------- - - »

Kunigas perša geriau 
buteliuką, bet ne 

knygą
SLAVIKAI, šakių ap.—Čia 

vienas kaimo žmogelis užsisa
kė porų knygelių iš “Kultū
ros” d-jos, tikėdamasis dar ką 
nors išlošti iš skiriamųjų do
vanų. Bet tą “Kultūrų” paly
dėjo Dievo vietininkų pamok
slas. Vargšas žmogelis skuba 
pas dvasiškąjį tėveli patarimo. 
Tas sako: “Verčiau būtumei 
nusipirkęs ir su draugais išgė
ręs buteliukų, tai butum vy
ras, o dabar kų iš to turi?...

Nuteisti baisus žmog
žudžiai nepilnamečiai

1
Nesenai Panevėžio apygardą 

teismas nagrinėjo 4 nepilname
čių vaikinų .bylą. Jie buvo kal
tinami tuo, kad nužudė ūki
ninką ir jo žmoną. Pirmiau 
kirviu nukirtę ūkininką, o pa
skui nužudę atbėgusių ir jo 
žmonų. Nužudę piktadariai api
plėšė ir pasikinkę nužudytojo 
ūkininko arklį išvažiavo. Bet 
nuvažiavę netoli Panevėžio, ar
klį paleido ir pėsti pasislėpė. 
Tačiau baisus nusikaltėliai bu
vo sugauti ir Panevėžio apy
gardos teismas tris nusikaltė
lius nubaudė po 15 metų kalė
jimo, o jauninusį K metus 
sunk. darb. kalėjimo.

Kaip nepilnamečiams baus
mė buvo sumažinta vienu treč
daliu.

Nepatenkinti teismo spren
dimu jie padavė apeliacijos 
skundų Vyriausiam Tribuno
lui.

Vyr. Trib. dabar peržiūrė
jęs bylų, Panevėžio apyg. teis
mo sprendimų patvirtino.

Bylos nuvarė i kapus
Aluvos valse., Vaisogų kai

me prie Alytus — Kaunas plen
to rastas revolverio šūviais nu
sišovęs Padvariškių kaimo gy
ventojas Juozas Černiauskas. 
Policijai patyrinėjus Černiaus
ko asmenį paaiškėjo, kad jis 
busiąs nusižudęs dėl jam iš
keltų bylų. Mat paskutiniuo
ju laiku jis buvo padaręs įvai
rių nusikaltimų ir, matyti, 
vengdamas baudos nusižudė.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
p.o piet.

■ NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Susisiekimas Vakarų 
Europa — Tolimieji 
Rytai per Lietuvą

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad Rygoj įvyksiančioji Vokie
tijos Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir SSSR konferencija be kitų 
klausimų svarstys Vakarų Eu
ropos susisiekimo klausimų su 
Tolimaisiais Rytais.

Kaip žinoma, jau pernai yra 
susitarta, kad tas susisiekimas 
eis per Lietuvą; būtent: iš Vo
kietijos Karaliaučiaus — Til
žės j>cr Lietuvos Pagėgius, 
Radviliškį, Panevėžį, Abelius į 
Latvijos Gryvą ir SSSR, Kini
ją, Japoniją. Susisiekimas pra
sidės š. m. gegužes 15 dieną.

Dabartinė konferencija ga
lutinai tą susisiekimą aptars 
ir nustatys valandas bei minu
tes ir kitas smulkmenas.

Už pavežėjimą atėmė 
150 litų

KAMAJAI. — Gruodžio 18 
s Kalvių kaime pil. Bendorie- 
n£, išpardavusi Kamajuose pre
kes, važiavo vakare namo. Ke
lyje ji pasivijo rusą, kuris ją 
paprašęs pavėžyti. Moteris nie- 
kpr blogo nemanydama leido 
tęsti. Privažiavus mišką, ru
sas pasakė: “Dabar užgiedosiu 
blogą giesmę. Atiduok pini
gus”. Moteris bandė priešintis. 
Plėšikas ją gerai pa kamavo ir 
atėmė 150 litų. Moteris rusą 
pažinusi.

Gyvam karstą padarė, 
o tas išsigandęs jo mirė

KARVELIŠKIS, Rokiškio v. 
— Gruodžio 21 d. senelio La
pinsko sūnus, matydami tėvą 
sirginėjant, sumanė padaryti 
karsią. Tam reikalui lentas nu
vežė į Palušnių kaimą meis
teriui. Kada karstas buvo pra
dėtas dirbti užėjo elgeta Lat- 
vėnienė ir užklausė: ““Kamgi 
dirbate graibą?”

— Lapinskui — atsakė mei
steris. Elgeta tų pačių dieną 
užėjo pas Lašiiiską ir pama
čiusi senelį sėdint lovoj sušu
ko: — “Ponas tebėra sveikas, 
o jam jau grabas padirbtas”. 
Senelis nusigando ir tuojau po 
to mirė.
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Mesiju Atsiradimas Pasauly
I

Vedą mytai ir legendom Moks
lias apie Mesiją. Bažnyčios tė
vui ir rytų teologija. Legen
da apie Budą ir, jį pagimdžiu
sią, nekaltą mergelę. Kinų 
šventos knygos. Jupiterio ne
kaltai pradėtos Ftija, Ledą, 
Antijopa, Europa ir Alkme- 
na. Nekaltai pradėti Meksi
kos ir Korėjos dievai. Ma, 
Maja, Marija. Bėgimai ir
žvaigždės. Lietuvių Gabija, kios pačios, kaip ir apie Adonį

i ir Mitrą. Taip buvo pagimdyti 
ir Mitra ir Bakchas, Semelos 
sūnūs. Bakcho motina buvo va- 

Egiptiečių Ma,

Archeris, Meksikoje dievas Gvi- 
cilipočis taip pat buvę nekalti) 
mergelių pagimdyti. Babibonie- 
čiai garbino nekalta dievę, kuri 
luo tarpu buvusi ir dievo mo
tina. Babilone dievas Tamuzas 
buvo garbinamas, kaip pasaulio 
“išganytojas”. Jo motina Ištara 
>uvo visuomet vaizduojama su 

kūdikiu—išganytoju ant kelių.
Legendos apie Jėzų yra to-

Luko ir Mato nesutarimas.

Vedų mytai ir legendos rau- dinama Marija, 
donų siūlu eina per visas indo
europiečių pasaulio tikybas’, 
dvasina visus Simbolius, apei
gas ir pavidalus, kurie sudaro £ 
įgyjamus tų tikybų elementų n 
jausmus.

Mokslas apie mesiją, dievo 
sūnų, kuris ateisiąs pasaulio iš-j 
gelbėti, kilo iš Vedų šventgies-i 
mių. Iš čia tas mokymas pra
siskverbė į Aleksandrijos ir Pa
lestinos apokrifus ir žydų at
skalas, kurios atsirado Babilo
no nelaisvės metu veikiant indo
europiečių įtakai. Budizmas, jau 
prasiskverbęs savo misijonierių 
pagalba į graikų-romėnų pasau
lį, įdėjo daug, savo tikybinių 
apeigų, 
krikščionybės

Bažnyčios 
žinę su rytų, 
pabaigoje 1 
apie erezijas, kurių pranokėjais; dos ir jo žmonos Jazodss. čio- 
buvo kai kurie braminai. III Inai jaunas dievas Krišna links- 
amž. Tertolijonas kalba apie-mai praleido vaiko djenas. 
budistų ir braminų asketus, j jej mes pažvelgsime į Evan- 
Klemensas Aleksandi ietis paša-, gejija< kurioje istorikai, arba 
koja, kad budistų vienuoliai ii i įjkrjau, evangelistai aprašė Me-

gerbia savo valdovo lg.jQ—Jėzaus istoriją, tai rasime 
j Vedų mytų atspindį. Buvimas 
i šiame pasaulyje asmens, kuriam

indų Maijia.
Braminams, 

kurios įkūrėjas 
parsva, gimęs

džanų sektoje, 
buvo dievas 

850-ais metais 
prieš Jėzų, yra atnešęs žmonėms 
išganymą.

I vadinamas 
! atsiradimas 
lingas, kaip

Pats Parsva buvo 
“išganytoju” ir jo 
t.okis pat stebuk- 

Budos’ ir Jėzaus.

Indų tikyboje mosTaip pat 
dar randame dievą Krišną"), 
apie kurį yra papasakota, kaip 
apie Budą, Parsvų ir Jėzų. Pa
sakojama, kad Krišna buvęs Vi- 
sudevos ir Devakos sūnūs. Jo 
motina vardu Maija, nekaltu 
budu pagimdžiusi sūnų. Nela
basis jojo dėde norėjęs kūdikį 
nužudyti, todėl jis turėjęs’ bėg-

papročių į pagrindinį
I mokslą.
fcvai buvo susipa- ti raitas ant asilo, motinos ne- 
teologija. II amž. j žinąs, į Gokulo šalį, kur jis bu- 
’edfilius primena vęs priglaustas piemens Man-

M/MI.IIKNO::, Cfncrij.'d, III

(Atlantic and Pacific Photo]

Londonas. — Anglijos karalius Jurgis V kalba į juros ginkluotės apribojimo delegatus. Šalia jo 
stovi premjeras MacDonald

Šventoves sienų Luksore. čionai 
matome ir apreiškimų ir pradė
jimų ir gimimų ir garbinimų.

Pirmajame paveiksle iš kai
rės dievas Totas ateina pas 
mergelę ir apreiškia jai. kad 
ji pagimdysianti sūnų. Antrame 
paveiksle dievas Knefas (šv. 
dvasia) atlieka prasidėjimų.

Trečias atvaizduoja gimimų.
Nekalta motina sėdi gimdo

mame krėsle, o žindytojos pri
ima naujagimį vaikelį. Ketvir
tajame paveiksle vaikelis sėdi 
ant sosto ir priima nuo dievų

pagarbas ir dovanas, atneštas 
trijų asmenų iš dešinės— trijų 
žynių—karalių nuo rytų.

žodis po žodžiu tie faktai, ku
rie 19-kai amžių praslinkus bu
vo atkartoti Mato ir Luko evan
gelijos, atpasakoti legendoje. 
Mato ir Luko pasakyta: “štai 
žvaigždė, kurių buvo regėję ry
tuose, ėjo prieš juos, iki atėjus 
apsistojo viršuje, kur buvo vai
kelis... ir atidengę savo turtus, 
davė jam dovanas: aukso, smil
kytuvą ir miros” (II. 1-12).

(Bus daugiau) .

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki hausmė nėra sveika nie
kieno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną sykį. Dėlto 
atmink šį priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Išvengiamas 
Skausmas!

koja, kad 
vienuolės 
relikvijas.

Budiškoji legenda apie Budą
kuri vyresnė už krikščionišką l ^uvo duotas Jėzaus vardas, liko 
500-ais metų, savo įuožtu ^uvoi abejotinas, Gal būt, vienas iš 
paskolyta is Vedų myto. daUgybės pranašų,,kurie at-

Ludizme nekalta meige ė,; sjras(javo per ištisus kelis am- 
vardu Marija pagimdė P^^Q»jžius ir pasivadindavo Mesiju, 
pasaulio išganytoją . Jis; išpranašautu žydų knygose, su- 
buklingai gimęs. Motina Mari-; sįpažin6 kuriame nors budistų 
ja nekaltu prasidėjimu pagini- vjenuo]ylie su Vedu mokslu ir 
džiusi jį, nes dievas pats tapęs pagaliau apreiškė jį. Paskiau 
joje kunu. būda netuiėjęs že- moksas buvo skelbia
mės tėvo. Kai Luda gimęs. įvy- ' mas apaštalų, kurie/pasiėmė jį 
kę didžiausių stebu lų ir dan-^g |ndu gvenįovįų arba sužinojo 
guje atsiradusi nauja žvaigždė., ie nuo misijonierių, o apaš- 
Karaliai vyko pagerbti jojo. Jį ulai įdčjo ų mokslaU burna 
dar vaiką atnešė i bažnyčią,! 
pranašai išpranašavę, kas jo 
laukia. Besiginčydamas bažny
čioje su raštų mokytojais, jis 
visus sugincijęs.

Kai Buda suaugęs rengęsis| ^Rydami" a^ašyto’Budos’h' 
paskelbti savo mokslą pu-miau į Krišnos gyvenimo pavyzdžio. 
nuėjęs i dykumas, meldęsis »;! Eva„gelistai, turėdami jau daug 
alkmęsis, nevulgydamas, nei 
gerdamas per keturias savaites 
ir pergalėjęs gundytoją — šė
toną. šėtonas, vardu Mara, gun- 
dęs Budą, bet jis nepasidavęs 
gundomas ir atmetęs' gundyto
ją—Marą, kurs jam prižadėjo 
visas pasaulio karalystes. Pas
kui Buda grįžęs ir nuėjęs į pa
saulį savo mokslo skelbti. Jis 
daręs stebuklus: gydęs ligonis.
vaikęs iš kiaulių ir žmonių pil- muziejuje Hma niatyti atvaiz. 
vų setonus, ir akli atakdavę, 
raiši atsiraišydavę, kurtiniai at- 
kursdavę, kuproti išsitiesdavę..
Jis vaikščiojęs po juras, kaip 
po žemę. Biįla turėjęs 12-ką 
mokytinių. Stebuklingu budu 
padaręs maistą savo mokyti
niams* Budos mokytinių tarpe, 
atsiradęs’ vienas blogas mokyti
nis— išdavikas vardu Debadata' 
(o pas Jėzų Judošius Iskarijo- 
tas). Numiręs, Buda pasirodęs 
savo mokytiniams.

Kinų šv. knygos' aprašo, kad 
Buda gimęs iš mergelės per 
“šventą dvasią”, šing-šino. Jo 
gimimas buvo apreikštas atsira
dusios ant dangaus žvaigždes 
vardu “Mesijos žvaigždė”.

Jupiteris', pasivertęs balan
džiu, nekaltai pradėjo (apvaisi
no) Ftiją. o taip pat Ledą, An- 
tijopą, Europą ir Alkmcną. Pla
toną atėniečiai laikė Apolono 
aplankytos mergelės suuumi. 
Kinuose devas Fochis buvęs 
pradėtas nekaltos mergelės. Ko- 
domas buvęs pagimdytas nekal-j 
tos mergelės, apvaisintos saulės 
spinduliais. Korėjoje dievas

Jėzui, kaipo žydų pranašui.
Apaštalai išgalvojo apie Jėzų 

legendų, atvaizdavo ji, kaipo 
naują Agnio (ugnies) įkūnyto
ją ir jo gyvenimų aprašė, pri-

lege.ndų, kai ką prie jų pridū
rė, kaip antai vaikų žudynes 
dėl Betlejaus kūdikio; Marijos 
ir Juozapo bėgimą su Jėzumi į 
Egiptą. O tą evangelistai nu
rašė nuo bėgimo į Egiptą ne
kaltos deivės Izidos, kuri išne
ša ant asilo kūdikį dievą H»- 
rusą į Egiptą.

Visos tos bėginio pasakos bu
vo žinomos ir Induose. Gimęs

duotas dievas Krišna, kaip jį 
dar vaiką perkelia dievas j ant- 

” rą Džamos upės pusę, kad jis 
i nebūtų užmuštas kitų vaikų tar
pe Bamso karaliaus įsakymu.

Įdomu palyginti tasai stab
meldžių atvaizdas su atvaizdu 
XII-jo amž. krikščioniškosios le- 

I gendos bareljefu, kuris yra Sen- 
Benua-siur-Luar 
Čionai Marija 
asilo, bet ant
laiko Jėzų, su kuriuo bėga nuo 
Erodo į Egipto šalį. Vėliau kri
kščionys pasijuto, kad apsiriko, 
bevaizduodami Marijos bėgimą 
ant arklio ir pradėjo vaizduoti 
ant asilo sėdinčią, o Juozapą 
asilą vedantį. Tvirtai yra nu
statyta, kad Jėzaus gyvenimas,

bažnyčioje 
sėdi ne ant 

arklio ir

joje, sudaro nuo pradžios iki 
galo vien tik senovės tikybų pa
saką.' Toje pasakoje, viskas 
paimta iš vedų myto. Jėzaus 
dvejopa sūnystė, nekalta moti
na Marija, dailidė Juozapas’, šv.

*) Sanskirtų kalboje Krišnos var
dą.. tariamas “Kori”, ka; reiškia at-' 
perkąs pasaulio nuodėmes.

clVasia, stebuklingas prasidėji
mas, gimimas, ankstyvas Jė
zaus proto subrendimas, jo per- 
simainymas, stebuklai, į dangų 
.žengimas, žodžiu sakant, visa 
vediškoji pasaka .

Neliesdami įvairių faktų iš 
Jėzaus gyvenimo, pasižinsime 
sujojo tik prasidėjimu. Kadan
gi visos' tikybas sudaro savo 
pasakas viena ir ta tema, 'tai 
kiekviena jųjų, nors pasivadin
davo įvairiais vardais, tačiau 
būdavo priverstos kartoti pir
mykštę pagrindinę legendą, ku
ri priklauso saulei, žvaigždėms, 
mėnuliui ir ugniai.

Senovės indų manymu, ug
nis susideda iš tų pačių ele
mentų, kaip ir saulė ir atsiran
danti nuo oro dvelkimo. Tuo 
budu bendras trijų elementų: 
Paulės, ugnie,, ir vėjo veikimas 

-vedų myte yra vadinamas: 
savita (saulė). Agni (ugnis) 
ir Vaju (vėjas), kas sudaro tre- 
jybės paslaptį. Ugnis' (agni) 
esanti įsikūnijusi Saviti os (sau
lės) dangaus tėvo sūnūs, ji 
gimusi iš mergeles Maijos (Ma
rijos), o josios Ugnies žemės 
tėvas buvęs dailidė vardu Tvašt- 
ra (kryžiaus išradėjas).

Taip Indai turi dievą vardu 
“Agni”, jis yra saulės’ sūnūs. 
Babiloniečių ugnies dievas var
du “Gfibil”. Slovų Ogbni, Lietu- 
du “Gi.ihil”. Slavų Ogoni, Lietu- 
ni$ (ugnis) buvo laikoma dan
gaus tėvo pasiuntiniu. Agnis 
pasirodo žaibo pavidalu ir nu
žengia ant žemės. Persiejus 
buvo iššaukęs iš dangaus ugnį. 
Į ugnies dievą žmonės kreipda
vosi, kaipo į didžiausį dievo 
pasiuntinį, prašydami jo 'tarpi
ninkavimo. Ugnis buvo saulės 
siela ir sunūs. Todėl pasakys: 
“Ir niekas nenužengė i dangų, 
tiktai kurs nužengė iš darginis, 
sūnūs žmogaus” (In. 3, 13), kal
ba apie ugnį. Jėzus yra pakei
tęs ugnį. Pas Indus ugnies 
dievas išreikštas nekaltu avinė
liu (agni), 
niec Boži”, 
nelis”, tai

Maija asmeninanti kuriamąją 
jėgą, pagimdžiusi sūnų (agnį), 
veikiant vėjui (vajui), be kup
rio negalėjo atsirasti ugnis.

Kaip matome, svastikoj (kab- 
lekryžis) įdubęs, vadinamas 
Maija, apvaisintas vėjo dvelki
mo pagimdo ugnį,' (šunų). Ir 
štai einant įvairi^ tikybų me
škiais, dievas giirįstąs iš mer
gelės apvaisintos kvėpavimo

arba dvasios. Jėzaus prasidė
jimas' iš nekaltos mergelės Ma
rijos sudaro tik tikrą atkarto
jimą budiško 
keliu paimtas 
legendos.

Egipte taip
genda buvo pagimdytas kara
lius Manofisasf jįl^ tas jo pra
sidėjimas atYaiždubtas ant

myto, kurs savo 
iš daug senesnės

pat ta pačia le-

žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vyrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYER IX
Aspirin yra trade žymS Bayer Fabriko MonoaceticacideBter of Salicylicaeid

Rusų kalboje “ag- 
lietuvių “Dievo avi- 
reiškia “Dievo ug-

Padaryta
lė, j kurią būdavo į- 
statoma lazdele ir kurią besuki- 
nėdami gaudavo ugnį, buvo va
dinama “Motina”. Pačioje toje 
duobelėje viduje, gyveno mer
gelė vardu “Maija”.

svastikoje11) duobe-

♦) Svastika, vadinamas keturių ga
lų kryželis su užriestais. galais.

MOTERYS
VARTOJA MIL10NU& ORANGEINE 

MILTĘLĮŲ.
DAKTARO RECEPTAS

Pašalina
GALVOS SKAUDĖJIMĄ

ir
SKAUSMUS.

Sėkmingai vartojami nėr virš^O metų
10p ORANGEINE I

MILTELIAI

OraNgeiNe
Tpondersi

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šią 
-žiemą, jeigu jus. turėsite po ranka 
Foley’s Iloney and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
įdegtų bronchinių vamzdžių, gerkles 
kutenimo, kvaršinančių naktinių ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymąją 
balzamine raminančią vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautine pagelbą. Maloniai 
glosto gerkle, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
taip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Iloney and Tar Compound 
Pareidavinčja visur.

Class Health Institute

šis

65 East Garfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, Šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Phone yiininiu 2054

JOSĘPH VILIMAS
/V a m

4556 Sb. Kockwell St., Chicago, UI.

Garsinkites Naujienose

Naujienų Ekskursija
lETUVOh

Gegužio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANĮA
A

Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas
ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės į Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

NA JIE'
1739 So. Halsted St Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis.

SLA. 10 Apskričio metinė . 
konferencija

Sausio 2G d. Turner’s svetai
nėje Įvyko SLA. 10 Apskričio 
metinė konferencija. Apskričio 
pirmininkas A. Pakšys atidary
damas konferenciją pasveikino 
delegatus su naujais metais ir 
SLA. reikalais pasakė atitinka
mą prakalbėlę. Kol komisija 
peržiurėjo delegatų mandatus, 
tai buvo pakviestas kalbėti 10 
Apskričio organizatorius F. 
Jurkus. Jis gana gražiai kal
bėjo apie 10 Apskričio darbuo
tę. Komisijai suskaičius dele
gatų mandatus, pasirodė, kad 
10 Apskričio metinėj konferen
cijoj dalyvavo 7 kuopos su 25 
delegatais. Iš Sheboygan, Wis., 
3:10 kuopas delegatai, turbūt, 
dėl tolimos kelionės ir šalto oro 
nepribuvo. Protokolas iš 10 Ap
skričio pusmetinės konferenci
jos buvo skaitytas ir priimtas 
taip, kaip buvo parašytas. Pa
skirtai komisijai peržiurėjus fi
nansų knygas, pasirodė, kad 10 
Apskričio ižde pinigų randasi 
$331.41. Iš išduotų kuopų ra
portų, kurios .priklauso prie 10 
Apskričio, pasirodė, kad visos 
pusėtinai pasituri skaičiumi na
rių ir turtu neblogai stovi.

Liko nutarta pasiųsti pasvei
kinimą su auka 10 dolerių bu
siančiam SLA. seimui. O kadan
gi SLA. seimas Įvyks artimoj 
apylinkėj, galima sakyti, pačioj 
pašonėj 10-to apkričio, tai šioj 
10 Apskričio metinėj konferen
cijoj ir kilo klausimas, kad kuo
pos, priklausančios prie 10 Ap
skričio galėtų, pasiųsti kuodau- 
giausia delegatų į SLA. seimą. 
Apkalbėjus šitą klausimą, tapo 
nutarta skirti -iš 10 Apskričio 
iždo po 15 dolerių delegatams, 
kurie, bus teisėtai išrinkti ir 
važiuos į SLA. seimą. Iš 10 Ap
skričio iždo tapo paskirta 10 
dolerių dėl 100 kuopos Racine, 
Wis., kuri suorganizavo savo 
mieste jaunuolių 369 kuopą. 
Taipgi buvo paskirta auka 10 
dolerių jaunuolių 369 kuopai 
kaipo naujai susitvėrusiai dėl 
sustiprinimo jos iždo.

Besibaigiant šitai konferen
cijai padaryta pertrauka, nes 
vietinė 100 kuopa pakvietė de
legatus pietauti. Pasivalgius 
gardžių pietų, 10 Apskričio pir-1 
mininkas A. Pakšys pasakė 
gražią prakalbėlę, pagildamas 
delegatus už ramų užsilaikymą

konferencijoj. Užbaigus 10 Ap
skričio pirmininkui A. Pakšiui 
kalbėti, kalbėjo J. Pilypaviičius 
ir keletas kitų, kurių prakalbė- 
lės buvo gana Įspūdingos. Už
sibaigus prakalbtiems prie sta- 

I lo M. Kasparaičio draugai 
j Įteikė jam dovaną — tašomą 
plunksną ir paišelį kaipo \atmi- 
nimą už nenuilstanti darbavi- 
mąsi SLA. organizacijoj.

Pabaigoj konferencija nutarė 
laikyti paskutinę konferenciją 
birželio 29 d. po priežiūra 133 
kuopos (South Milwaukee). Ap
skričio valdyba šiems metams 
liko išrinkta sekamai: pirminin
kas J. Pilypavičius, pirm, pa
galbininkas J. Bankus, raštinin
kas J. Kapočius, iždininkas A. 
Pakšys, organizatorius F. Jur- 

i kus.
Apsvarsčius svarbesnius rei

kalus, 10-to Apskričio .metine 
konferencija užsidarė 3 vai. po 
pietų. Po konferencijos užsi- 
baigimo pagerbimui delegatų ir 
dėl naudos SLA. 100 kuopos 
Dailės Ratelis iš Kenosha sulo
šė 4-rių veiksmų veikalą “Du 
Broliu’’. Paskui prie geros mu
zikos tęsėsi šokiai iki vėlybos 
nakties.

Turėdamas čionai progos, no
ru nors trumpai pasakyti, kad 
10 Apskričio aukščiaus minėtoj 
konferencijoj tapo surinkta au
kų 6 doleriai ir 70 centų dėl 
Dėdės šerno paminklo. Čionai 
aukavusiųjų vardus ir pavardes 
neminėsiu, nes neturiu nei są
rašo. —laisvės žiedas.

pildytų po vadovyste p. Prich- 
ardo radio koncertą.
radio programas bus išpildytas 
utarninke, vasario
9:30 iki 10:00 iš stoties W. R. 
J. N. Racine, Wis.

Taigi, gerbiamieji, nepamirš
kite užsukti radio priimtuvus, 
nes programas susidės iš lietu
viškų dainų ir muzikos. Prog
ramą išpildys, kaip jau buvo 
minėja, Lietuvių Brolių ir Se
serų Draugijos choras,/ kuris 
jau yra gerai žinomas Racine’o 
lietuviams.—Choro pirmininkas.

alčiai, kurie išsivysto
nuo

Atsišaukimas į dak 
tarus

Priesmetiniam Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos posė- 
dyj, kuris įvyko gruodžio 27 d., 
1929, svarstyta ir nutarta atsi
klausyti kiekvieno ger. Dakta
ro—M. D. ir D. S. S.:

Racine, Wis.
Radio koncertas

W. M. Liulevičius yra aukso 
daiktų ir laikrodžių krautuvės 
savininkas. Be to, jis laiko tri
jų kompanijų radio priimtuvus. 
Jo krautuvė randasi 904 State 
St. Tai yra seniausias lietuvis 
biznierius. Raciniečiai privalė
tų jį remti. Reikia laikytis 
obalsio—“savas pas savo’’.

Prie, progos p. Liulevičius 
kviečia Lietuvių Brolių ir Se
serų Draugijos chorą, kad iš-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

KONTESTAS K0NTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS
VYRIAUSIA 01 OCR

DOVANA 0l,£JU
2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty”

1UBBY
HE VJILL PROBABLV BE IM A PRETTY 

MEAM HUMCR BECAVSE WE HAVEM’T 
CAllED BEFORE THIS TO PAY HIM

FOR TME BROKEM SO
BETTER SU? HIH A DoilAR OR So , 

k To KID HIH ALOMG ]—-------------

pageidavimą, kad Kon- 
yra reikalingas, tai ar 
patogiausis laikas su- 
birželio mėnesyj 1930 

mėnesyje 
Chicagoje

Ar nepribrendo laikas sušauk- 
Lietuvių ti kongresą Amerikos lietuvių 

daktarų aptarti savo profesijoj 
reikalus, laikyti klinikas ir per
skaityti vieną-kitą referatą.

Jei diduma gerb. daktarų iš
reikštų 
gresas 
nebūtų 
šaukti
metais; nes birželio 
1930 .metais Įvyks 
SLA. Seimas. Todėl pasinaudo- 
j ant proga, kad gal daug gerb. 
daktarų bus siunčiami Seiman 
atstovais per. SLA. kuopas — 
sykiu galėtų su mažais iškas- 
čiais atlikti ir daktarų kongreso 
pareigas.

Atsakydamas į ši laišką ma
lonėkite išreikšti atvirai ir bile 
kokioje kalboje—lietuviškai ar 
angliškai. Tik meldžiame Tams
tos nepatingėti ir atsakyti.

A. L. Davidonis, M. D. Prez. 
Dr. A. L. Graičunas. Sekr.

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

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

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

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

Apsižiurėkit, 
kad jus gai 
tumėt TIKR

EAU DE OĮIININE

ha.™, Pinaud
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėškit šj apgarsinimą 
ir prisiyskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

CREOMULSION

Veikite į
Greitai stabdykite inkstą nereguliarumus 
PERDAUG žmonių paaukoja savo sveikatą nepaisydami pir- 
1 mųjų pavojaus ženklų inkstų pakrikimo. Sustyrę, skali
jantys sanariai, nuolatinis strėnų skaudėjimas, menkas, degi
nantis ar perdaug tankus šlapintasis, yra tankiai laiko Įspėji
mai. Susirupinkit jais!

Vartokite Doan’s Pilis. Doan’s 
veikimą ir pagelbsti jūsų inkstams išvalyti jūsų kraują nuo 
nuodingų atmatų. Rekomenduojamos visame pasaulyje.

50,000 Vartotoju Pataria Doan’s:
George W. Coulson, 106 N. Fulton St., Auburn, N. Y., sako: “Aš ma

nau, kad tai sunkus kėlimas darbe palietė mano inkstus. Strėnų skaudėji
mas taip mane vargino, kad aš jaučiaus nesmagiausia kada tik turėdavau 
pasilenkti, nes aštrus skaudėjimas jautėsi nugaroje. Inkstų šlapimasis eidavo 
perdaug liuosai. Tie nesmagumai išnyko po vartojimo Doan’s Pilis”.

paakstina normali inkstų

to the Kidneys

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...........................
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro.......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip "gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. \

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ...................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. • \

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 

* pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

.50

$7.09
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.55 ,

Brooklyn, N. N

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

851446 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. CHICAGO. IT.T^

A Happy Ending.

<a)E’RE SOOKJ > 
THtRE NOW,POP

LAUNDRY 
»S RlGHT DCANM 

\ ON HlGU £T. /

SURE,THAT OID IAUM0R.Y | 
BUILblNG BURK1T bOVM 5lX 
0k WEEKS AGOZ Olb <HR,THE
laundrymam, aust escaped S 
RURMING To DEATH BY (SETTINC 
QUT THROUGH A VOINDOVO SoME 
80Y HAD BROKEMTAATVERYDAY 
BY THROMOIM’ A GMO^BAtU J 
THROVGFI IT - YE.S SIR.THATv^ 

<BOY 5AVEDOL& AlhAV UFE J

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas Nedėldienj nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Kas Ketvergą nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Programas duodamas Jos. F. Budrik Muzi
kos Krautuvės.
Taipgi nepamirškite įsigyti šiuos naujus 
Columbia Rekordus. Rekordų kaina 75e vie
nas. Siunčiame ir į kitus miestus ir Kanadą

CHORAS
,16068F Neverki Pas Kapą.

x Tykus Buvo Vakarėlis.
1G067F Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. 

Vakarinė Daina.
SESERYS PAULIUKONIUTĖS

16153F Onyte.
Oi, Dainos (A. Bačiulis)

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros Akompan.

16152F Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) 
Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
15151F Oi, Berneli Vienturti!

Mielaširdystė
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16150F čigono Meilė (Valcas)
Pavasario Sveikinimai (Valcas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

15149F Atie Rudenis Užšalo 
Baltos Rankelės «

F. STANKŪNAS, Baritonas.
15146F Šalčiai ir Merginos 

Linksmas Amerikietis
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

16147F Katrutes Polka
Klaipėdos Polka

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA. ĮGROJO AKIRAS
15148F Senelio Polka

Jaunas Senis
A. VANAGAITIS ir AKIRAS, Pasikalbėjimas su Armonika

JOS. F. SUDRIK, INC.
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

OH 
Boy

'hERE.OFFICER. 
HAVE A OGAR. 
MNEAMMFUL, 
ltake them (

Ait! j

f
pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Mutu che
mikai pagalio* surado suitata 
kur* iitikro šveičia nedraaky- 
dama* dantų amale* —- ta* sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo H- 
riita*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Loui*, Ū. S. A.

- ■■■■■=

Feemimint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ’ -

Got
a COLD?

Al the First sign of a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are- 

caused by germs; 
and Listerine kilis 

germsinisseconds.

LISTERINE
KILIS OIRMS IN 

15 SKCONDS

Delicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFTPHENDC

CHEESE COMPANY

GARSINKTTĖS 
NAUJIENOSE
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The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Ruosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Mętąpas .........-...... ........... $8.00
Pusei metu ......................-....... 4.00
Trims mėnesiams  .............. 2.0
Dviem mėnesiam ......    1.5
Vienam mėnesiui ......... 75

Chicagoj per išneiiotojuai
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Savaitei  18c
Mėnesiui ______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

nizavimui”. Dabar bolševikai pamėgdžioja tą pačią tak
tiką svetimose šalyse, tikslu išsilaikyti valdžioje.

Bet pastebėtina, kad šitos taktikos jie dar niekuo
met nebandė vartot fašistiškoje Italijoje, kur darbinin
kų minios yra daug labiau išnaudojamos, negu Vokieti
joje, Anglijoje arba Franci joje. Kur didžiausia prie
spauda. ten Maskvos agentai tyli, ausis suglaudę. Jie 
skandalus daro tiktai ten, kur yra laisvė.

Tuo budu bolševizmas diskredituoja laisvę ir rengia
Metams -------- ----------------- $7.00
Pusei metu _______________ 8.50 dirvą fašizmui.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _________  1.25
Vienam mėnesiui ............ «... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. Iii. Telefonas Roosevelt 8500.

Metams ____ ________ ___ — $8.0(
Pusei metų ..................  4.0(
Trims mėnesiams ____ __ __  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

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

Apžvalga
ESTAI PALINKO LENKŲ

PUSĖN?

r TAI DA RAZUMĖLIS!

Koks ten klerikalas Mackevi
čius Vilniuje įžeidė Dr. D. Al
seiką, ir šis supykęs, kirto jam 
per ausį, i

Del šito negražaus incidento 
vienas kunigėlis Chicagos Mari-

KONKORDATO PASĖKOS

Voldemaro padarytas konkordatas su Vatikanu su
teikia ypatingai didelių teisių Lietuvos katalikų dvasiš
kiai mokyklos reikaluose. Del to dabar kilo ginčas tarp 
valdžios ir vyskupų. Kai kunigų valdomose “Žiburio” 
ir “Saulės” mokyklose prasidėjo mokinių streikai ir val
džia vieną kitą tų mokyklų paėmė į savo rankas, tai 
vyskupai ėmė protestuoti. Įvyko vyskupų pasikalbėji
mas su valdžia, ir kadangi valdžia jų reikalavimų ne- 
paterikino, tai jie, kaip praneša Kauno laikraščiai, ren
giasi duoti skundą Komos papai.

Papa dabar gali pareikalaut, kad Lietuvos valdžia 
elgtųsi taip, kaip nori vyskupai, ir nesikištų į mokyk
las, kuriose kyla streikai, bet paliktų jas “tvarkyti” 
kunigams.

O jeigu valdžia neklausytu Vatikano, kas tuomet? 
Tuomet papa veikiausia paskelbtų, kad valdžia sulaužė 
sutartį, atšauktų savo nuncijų iš Kauno ir lieptų kuni
gams kurstyti prieš valdžią žmones. Pasidarytų taip, 
kaip Meksikoje: kova tarp valdžios ir bažnyčios.

Žinomas dalykas tečiaus, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia, kurios nėra rinkę žmonės, bijotųsi i tokią kovą 
stoti. Todėl ji vargiai drįs priešintis Vatikanui, bet iš
pildys tą, ko reikalauja vyskupai.

Konkordatas valdžios rankas surišo. Ji nebėra šei
mininkas .savo krašte.

KOMUNISTŲ PROVOKACIJOS VOKIETIJOJE

Pralaimėjęs Kinuose, komunistų internacionalas 
paskutiniu laiku perkėlė mušiu frontą Vakarų Euro
pon, ypač Vokietijon. Mat, reikia “atsigriebti”. Reikia 
taip pat įrodyti, kad pasaulyje šiandie kyla “revoliuci
jos banga” ir artinasi teismo diena kapitalizmui.

Vokietija šitiems kominterno manievrams yra ga
na patogi šiuo laiku dirva. Viena, tenai siaučia skaudus 
nedarbas; apie du milionu darbininkų neturi uždarbio 
ir gyvena valstybės pašalpomis. Antra, kaip tik dabar 

•^Vokietija pergyvena aštrų politinį krizį dėl reparacijų. 
T)ešiniosios vokiečių partijos baisiai skandalija, mėgin
damos sutrukdyti Youngo plano priėmimą, nes jos žino, 
kad, tą planą priėmus, politinė atmosfera visoje Euro
poje ,aprims ir atžagareiviams nebebus daugiau vilties 
nugalėti demokratijos. Vokietijos nacionalistai veikia 
sulig obalsiu: “Dabar — arba niekuomet!”

šituo triukšmu ir bando Maskva pasinaudoti. Jos. 
agentai Vokietijoje kursto bedarbius prieš valdžią, ir, 
kur tik galėdami, stengiasi iššaukti riaušes ir susirė
mimus su policija. Kuone kasdien telegramos apie tai 
praneša iš įvairių Vokietijos miestų.

Aišku, kad tokia provokatoriška komunistų takti
ka negali duoti Vokietijos darbininkams nieko gero. Ji 
tik juos demoralizuoja. Bet Maskvai darbininkų gerovė 
juk niekuomet ir nerūpėjo. Darbininkų minios jai tai tik 
“pašaras kanuolėms”. Juo daugiau darbininkų kraujo 
liejasi, juo lengviau yra Rusijos diktatoriams mulkinti 
žmones savo krašte pasakomis apie “besiartinančią” le
ninizmo pergalę” pasaulyje.

Jeigu Rusijos liaudis neturėtų tos klaidingos vil
ties, kad greitai visas pasaulis busiąs po bolševikų ko
jomis, tai ji savo diktatorių jungo nevilktų. Seniai ji 
butų su tais žiauriais despotais apsidirbusi, kaip apsi
dirbo su carizmu. Bet diktatoriai, pasmaugę visą lais
vą spaudą, diena iš dienos per savo laikraščius skelbia 
žmonėms, kad užsieniuose sovietų draugai jau-jau ren
giąsi “nuversti imperialistus” ir paimti galią į savo ran
kas. Ir Vokietijos, ir Francijos, ir Anglijos, ir Ameri
kos buržujų lobiai neilgai trukus busią “proletariato” 
(t. y. Stalino agentų) valdomi, ir tuomet ne tik trakto
rių Rusijos ūkininkams, bet ir visokių gėrybių visiems 
“geriems” Rusijos gyventojams busią daugiau, negu 
reikia.

Rusijos liaudis tiki ir laukia, kęsdama badą ir 
priespaudą. Ir kad jos tikėjimas ir kantrybė neišsisem-

Lietuvos spauda, ypač oficio- 
zinė, daug rašo apje estų res
publikos prezidento kelionę į 
Varšuvą. Tos kelionės tikslas 
esąs suartinti Estiją su Lenkija, 
sudarant tarp jų politinę są
jungą, atkreiptą prieš tam tik
ras valstybes. “L. Aidas” tos 
kelionės sumanymą stačiai va
dina “kursu į Varšuvą” ir sako:

“Kai Estijos ir Latvijos 
valstybės galvos apsimainė 
vizitais su Švedijos karalium, 
tai visiems buvo aišku, kad 
čia yra tiktai kurtuazijos 
(mandagumo. “N.” Red.) ir 
geros kaimynystės demon
stravimas. Jaunos estų ir lat
vių respublikos norėjo šituo 
budu dar sustiprinti savo ge
rus santykius su savo Skan
dinavijos kaimynu.

“Kokios nors ypatingos po
litiškos reikšmės šituose, vi
zituose ir revizituose nebuvo.

“Visai kitaip tenka vertin
ti p. Strandmano Varšuvon 
vykimą.

“Lenkija nėra artimas es
tų kaimynas. Estams Varšu
von reikia važiuoti pro Lat
viją, Rusiją ir Lietuvą. Va
dinasi, čia jau ne gerų kai
mynų kurtuazija, bet ypatin
gas politinis išskyrimas ir 
pažymėjimas.

“Estų valstybės galvos ke
lionė Varšuvon buvo ilgai 
ruošiama. Varšuva pasidarė 
estams lyg kokia politinė 
Mekka. Ten važinėjo estų 
žurnalistai, karininkai, gene
rolai, ministeriai ir dabar pa
galiau vyksta ton Mekkon 
pats valstybės galva.

“Visos šitos kelionės nėra 
nei kurtuazijos, nei šiaip at
sitiktinis dalykas. Tai aukš
tai politinis aktas, j kurį ne
galima nekreipti dėmesio.”
Toliau “Aidas” įrodinėja, kad 

estų “susirišimas su Lenkija” 
jiems neduosiąs jokios naudos, 
o tik supykinsiąs juos su kai 
kuriais kaimynais (būtent, ru- 
rais ir lietuviais).

Iš tiesų, blogas dalykas, kad 
viena iš mažųjų Baltiko respub
likų dedasi su Lietuvos priešais 
lenkais. Dėt oficiozo pamokslai 
vargiai sulaikys estus nuo to 
žinksnio. Lietuva turi keisti sra
vu užsienio politiką, jeigu ji no
ri nepasilikti visai be draugų 
pasaulyje.

Kai Lietuva turėjo 1926 m. 
demokratinę valdžią (kurią 
“Aidas” taip mėgsta pašiepti), 
tai Lietuvai buvo draugingos ir 
Rusija, ir Pabaltijo valstybės ir 
Vokietija. Atviras estų bičiu- 
liavimasi su Varšuva butų tuo
met buvęs visai negalimas. Bet 
paskui Voldemaras .per trejetą 
metų savo diktatoriavimo su
kiršino prieš save kuone visus 
Lietuvos kaimynus ir įsivėlė j 
tokią košę su “plečkaitinin- 
kais”, kad Pilsudskis privertė 
jį Genevoje kapituliuoti prieš 
lenkus.

jonų organe rašo apie “bedie
vių tėvą Šliupą”, apie “chica-
giškio Grigaičio plauko socialis
tus” ir pagaliaus pasakoja, kaip 
Vilniuje Mackevičius susipešė 
su Alseika. Baigia taip:

“Dr. Alseiką, kaip žinoma, 
musų ‘socialistai’ ir sandarie- 
čiai savo tarpe skaito labai 
‘pašlovintu’ žmogumi.” 
Šliupas Kaune, Grigaitis Chi- 

cagoje, o Alseika Vilniuje. Ką 
gi pirmuoju du turi bendro su 
Mackevičiaus antausiu ?

Kai kurie musų “rašytojai”, 
matyt, labai panašus į tą seną 
“katarinką”, kuri visada gra- 
jina vieną ir tą pačią meliodi- 
ją. Diena po dienos ji vis bir
bina ir birbina tą pačią dainuš
ką, ar kas klauso ar ne — iki 
visiškai suklersta.

Į to Marijonų kunigėlio sme
genis tur-but kas nors kada 
nors įdėjo “rekordą” su šliupo 
ir Grigaičio vardais, socialistais 
ir bedieviais, ir jisai dabar, ne
žiūrint apie ką pradeda kalbėt, 
turi visuomet tą “rekordą” iš- 
grajint iki galo. Bet jo muzika 
taip girgžda, kad ne pro šalį 
butų pašaukei mechaniką ir pa
taisyt mašinėlę arba bent pa- 
tept.

LIETUVIŠKOS 
APTIEKOS

Niekas dar nėra rašęs (kiek 
pamenu) apie lietuvių aptiekas 
arba aplamai apie aptiekas'. Ku
ris nors musų jaunųjų farma
ceutų turėtų šiuo klausimu 
plačiaus parašyti. Paskutiniu 
laiku Čikagoje ir kitur keletas 
gabių vaikinų gavo farmaceutų 
certifikatus—jie, maau, ir ga
lėtų parašyti ką nors. Mums 
butų pageidaujama rimtų strai
psnių iš farmacijos istorijos, 
vaistininkų evoliucijos ir kt. 
Aš šiuo tarpu tiktai keletą pa
stabėlių apie lietuviškas aptie
kas pateikiu.

Aplamai imant, lietuvių ap- 
tieLcos musų žmonoms geriaus 
patarnauja už svetimtaučių ap
tiekas. Turime taip vadinamų 
“lietuviškų aptiekų”, kurių sa
vininkai ne lietuviai, jšiose ap- 
tiekose musų žmonės, kiek pa
tyriau, dažnai arba nulupami 
arba stačiai net prigaudinėjami. 
Reikėtų lankyti tiktai tokias 
aptiekas, kurių savininkai lie
tuviai, o tokių aptiekų turime 
visose miesto dalyse.

Dažnai lietuvis darbininkas 
nesupranta svetimtaučio aptie- 
koriaus parašytų ant bonkutėš 
nurodymų ir dėl to vaistus ne
vartoja taip, kaip reikėtų var
toti. Lietuvis aptiekorius, ži
noma. lietuviškai tinkamai gali 
paaiškint ^rba lietuviškai už
rašyt, jei tinka.

Mes'daktarai kartais pakriti
kuojame aptiekorių už tai, kad 
jisai pats duoda vaistų arba 
net meilės lašų ir kitokių niek
niekių. Bet mes gerai žinome, 
kurie mėgsta tai daryti ir to
kius nerekomenduojame. Jei jū
sų daktaras rekomenduoja ko
kią nors lietuvio aptieką, tai ji
sai žino, kad aptiekorius šmu- 
ge]io nevarinėja.^Aš atvirai no- 
riii liasakyti, kad- itin sąžiningi

tų, tai bolševikai ir organizuoja tokius “revoliucinius 
manievrus”, koki dabar eina Vokietijoje. Turint kelis 
tūkstančius agentų ir nesigailint pinigo, galima bet kur 
sukelti didelį triukšmą.

Kitąsyk anarchistas Bakuninas ir jo sekėjai varto
davo’ “veikimo propagandos” taktiką minių “revoliucio-

Savo nevykusia užsienio (ir 
vidaus!) politika tautininkai 
baisiai nupuldė Lietuvos pres
tižą, ir dabar prieš ją šiaušiasi 
net ir buvusieji jos draugai. 
Ant palinkusio medžio, anot tos 
patarlės, visos ožkos laipioja!

ir etiški musų jaunesnieji f ar 
maceutai.

—D r. A. J. Kandi ua

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

Atitiko Kirvis Kotą
VIENO AKTO VODEVILIS

' Vertė J. Grybas ir I. Vainorienė
VEIKIANTIEJI ASMENYS: 

Liudvika, ponios Gedgaudienės kambarinė 
Tamošius, tarnas.

Dalykas dedasi ponios Gedgaudienės namuose
. SCENA I.

LIUDVIKA (viena): Dabar, mano poniai išva
žiavus atostogoms, esu pati viena valdytoja 
viso namo. Niekas, o niekas daugiau, kaip 
Liudvika! Neturiu nieko, kas mane kvar
šintų, a, tai gražu!... Mano ponia išvažiuo- 

• dama liepė man priimti į tarnystę kokį ten 
Tamošių, kuris buvo pas kapitoną,mano ponios 
dėdę, ir kurį jis išvažiuodamas' j tėviškę pa
liko čia Vilniuje. Kas gali būti per vienas 
tas Tamošius? Nepažystu nė jo paties, 
nė jo pono ir jį priimti man visai nesinorėtų. 
Mano ponia pasakojo man, kad tas Tamo
šius ir jos dėde esą dideli keliauninkai, daug 
važinėję, tad turbūt yra koks nors apšvies
tas “gudruolis”, o gal dar ir kokis pašle
mėką.

SCENA II.
(Tamošius įeina patylomis ir klausos).

LIUDVIKA: Kas gali žinoti, gali tas Tamošius 
labiau įtikti poniai, negu aš? Baisu... Tuo
met mano vieta prie ponios, kaipo jos pir
mutinės numylėtinės, daug ko nustotų (Pau
ža). Be to, mano dėde varginininkas iš 
mano ponios tėviškės prašė manęs ,kad jo 
sūnų Baltramiejų įtaisyčiau už tarną musų 
namuose.

TAMOŠIUS (į šalį): Matyt, kad čia einasi apie 
mano kailį.

LIUDVIKA: Tiesa, kad ir ano nepažystu, bet sa
ko, kad iš mažens yra tarnavęs' kaime, tad 

s žinomas daiktas, kad yra kokis žioplys, o 
man tik tokio ir tereikia... (Užsimąsto). Bū
tinai turiu nusikratyti Tamošiaus... Jo po
nas kapitonas jau išvažiavo, o Tamošius 
nepažysta mano ponios rankos rašto... štai 
ir dovanėlė dėl jo. (Sėdasi ir rašo): “Mie
la Liudvika”...

TAMOŠIUS (į šalį): O, nedora Liudvika!
LIUDVIKA (rašo): “Aš savo dėdei prižadėjau 

priimti jo .tarną Tamošių, kurį jis paliko 
( Vilniuje, bet nusprendžiau, kad man jo visai 

nereikia ir kad man pilnai užtenka tavęs, 
mano miela Liudvika, nes esi gera, dora ir 
apsukri”...

TAMOŠIUS (į šalį). Nabagėlė, matyt, turi pras
tus kaimynus’, kad pati giriasi.

LIUDVIKA (rašo): “Kaip pas tave atvažiuos 
tas Tamošius, tai parodyk jam šį mano laiš
ką ir pasakyk, kad eitų kitur pasieškoti 
tarnybos”.

TAMQšIUS (į šalį). Gudrus sumanymas, reikia 
klausytis kas bus' toliau.

LIUDVIKA (rašo): “širdingai spaudžiu tave, 
mylima Liudute. — Juliana Gedgaudienė, 
maršalkienė”. (Juokiasi). ‘Ha, ha, ha!... ot, 
tai tau ir nuosprendis, pone Tamošiau!..

TAMOŠIUS (į šalį). O gal tai tau nuosprendis, 
panele Liudvika! (Eina ir sustoja): Hm, 
hm! šviesiausia ponia, aš esu tas' tarnas, 
apie kurį ponas kapitonas Potockis jūsų my- 
listai minėjo.

LIUDVIKA (į šalj) : A! jis mane skaito už po
nią! (Garsiai). Ar tai tu esi, prieteliau?

TAMOŠIUS (klonojas). Taip, lai aš esu ir bu
čiau laimingas, jeįjusų mylista butum mie- 
laširdinga...

LIUDVIKA: Tik įsižiūrėk gerai. 
TAMOŠIUS: Gerbiama ponia... 
LIUDVIKA (į šalį) : Nebiaurus vyrukas. (Gar

siai). Mano prieteliau, aš nesuų maršalkienė 
Gedgaudienė, bet jos kambarinė Liudvika.

TAMOŠIUS: Ar tai panašu? Gerbiama ponia 
juokaujate. Ta poniška išvaizda ir tas gra
žus judėjimas...

LIUDVIKA (į šalį): Matyt, jis turi gerą išmin
tį. (Garsiai): Tikėk man, mano prieteliau, 
kad esu kambarinė.

TAMOŠIUS: Negaliu tam tikėti.’ 
LIUDVIKA: Duodu garbės žodį. 
TAMOŠIUS: Ant garbės kambarinės! Na, tai 

jau turiu tikėti. O, kaip esu laimingas, kad 
turėsju už draugę tokią gražią ir meilią 
y patą.

LIUDVIKA (į šalį): Tai ne visai kvailas; vis- 
tiek gaila man jo. (Iškrinta iš rankų laiš
kas).

TAMOŠIUS: Ponia laišką pamatot (Pakelia ir 
atiduoda).

LIUDVIKA: Tai nieko. (Meta laišką ant stalo). 
TAMOŠIUS (juokiasi): Ha ha! hal... Jau gana 

tų juokų . Ha, ha! ha!.. Ar ne tiesa, mano 
miela? Tiek pridariau tau šposų ir juokų, 
kad tau visai įtikau. Na, dabar kalbėkim 
apie reikalą.

LIUDVIKA (nustebusi): Kaip tai? Tai tu ma
nęs nelaikiai už ponią?

TAMOŠIUS: Sergėk Dieve. Nejaugi neturėjau 
akių galvoj?

LIUDVIKA: O tavo visi tie išsireiškimai? 
TAMOŠIUS: Buvo tikriausias melas.
LIUDVIKA (į salį): Bjaurybė!
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TAMOŠIUS: Iš pat pradžių, akį metęs pažinau, 
kad esi niekas daugiau, kaip tarnaite. O tas 
viskas, ką tau kalbėjau apie ponišką išvaiz
dą ir gražų judėjimą buvo, kaip jau minė
jau, tikriausias melas...

LIUDVIKA (į šalį): O tai šelmis!
TAMOŠIUS: Iš pirmos pažinties norėjau tave 

įtikrinti, kad tavo busiantis' draugas, jei ir 
nėra augštesnis už tave, tai juokais, mela
vimu ir gudrumu yra visiškai tau lygus. 
Na, dabar susitinkinkim ir santaikos ženk
lui ir pirmam pasimatymui/Širdingai pasi- 
sveikinkim... (nori apkabinti).

LIUDVIKA (atstumia): Pamaži!
TAMOŠIUS: Ar aš kvailas laukti ?
LIUDVIKA (užpykus): Atsitrauk nuo manęs. 
TAMOŠIUS: Atsitrauk, ar ne atsitrauk; gana, 

kad jau pamylėjau, ženijuos ir pabaigta!
LIUDVIKA (piktai): Aš jau sužieduota. 
TAMOŠIUS: Su kuo?
LIUDVIKA: O kas tau galvoj?
TAMOŠIUS: Tiesa ir tai! Na, tuo tarpu, kol 

dar eisime prie altoriaus, pasakyk man vi
sus savo ponios papročius, tvarką, apsiėji
mą, būdą, meilumus' ir piktumus; išmokink 
mane visko, kas yra reikalinga, kad aš ži
nočiau kaip netikėtai užsitarnauti—geruose 
ir bloguose atsitikimuose—ir viso to, ko ga
liu tikėtis šiuose namuose.

LIUDVIKA: Visą tai tau yra visai'nereikalinga. 
TAMOŠIUS: O tai delko?
LIUDVIKA: šiuose namuose tu negali tikėtis,— 

nė blogo, nė gero.
TAMOŠIUS: O tai delko?
LIUDVIKA (paduoda laišką): Skaityk.
TAMOŠIUS (į šalj): Sugavau tave, šposininke. 

(Perskaitęs laišką, garsiai): Viešpatie ma
no!

LIUDVIKA: Kas atsitiko, mano mielas ponaiti? 
TAMOŠIUS (gailiai): Esu pražuvęs! 
LIUDVIKA: Iš visos širdies gailiuos tavęs.
TAMOŠIUS: Delko ponia maršalkienė nenori 

manęs priimti ?
LIUDVIKA: Dėlto, kad ta vieta yra paskirta do

ram vaikinui.
TAMOŠIUS (j šalį): Doram žiopliui. (Garsiai). 

Vienok aš nenustoju vilties, nes man© po
nas dar neišvažiavo.

LIUDVIKA (nusigandusi): Ką, ponas kapitonas 
dar neišvažiavo?

TAMOŠIUS: Dar ne. Einu ir parodysiu jam šį 
laišką.

LIUDVIKA. (į šalį): Pažins, kad tai ne mano 
ponios rankos raštas. Prapuoliau ant am
žių !

TAMOŠIUS: O, jis bus labai nepatenkintas; juo
kauti gi su juo yra paminga.
LIUDVIKA (geruoju); Klausyk, Tamošėli, man 

rodos, yra nereikalinga tau tą laišką jam 
rodyti.

TAMOŠIUS: O, labai reikalinga. Be šio laiško 
jokiu budu negalima aps’eiti, nes be jo jis 
man visai netikėtų. Pasakytų jis man, 
kad jo brolvaikė nemoka meluoti ir sykį iš
tarusi žodį, jo nemainys. Nesirūpink apie 
mane, mano Liudvika. Aš tuoj sugryšiu, 
nes mano ponas netoli nuo čia gyvena. Pa
matysi: ponia maršalkienė mane noroms- 
nenoroms turės priimti į tarnybą. Buk ra
mi, mano miela. (Išeina).

SCENA III.
LIUDVIKA Odena): Ką aš dabar padariau ? 

Pražuvau! Kam rašydama pamėgdžiojau sa
vo ponios ranką? Bet kas galėjo tikėtis, 
kad ponas kapitonas dar neišvažiavo. Kaip 
pamatys mano laišką, tai visky supras. O. 
rodos, jis yra labai piktas žmogus. Ak, 
Dieve mano, kaip jis j čia įpuls? Drebu vi
sa. Dar niekad jo nemačiau. Gražus bus 
pasimatymas! Ką aš jam, pasakysiu? Savo 
kvailybes pateisinti negalėsiu! O, Dieve 
mano, kas dabar daryti? (Užsimąsto). 
Taip, reikia bėgti, kad nuo tos rūstybės iš
sigelbėti. (Tamošius stovi gilumoj. Liud
vika bėga, bet pamato- Tamošių). O, dan
gau! Tai jis, turbut! Kokia laukinė iš
vaizda! Ūsai, kaip šamo. Bėkim greitai! 
Bėkim greitai! (Greit bėga j dešinę).

SCENA IV
TAMOŠIUS (pasirėdęs kapitono rūbais). Liud

vika! Kur ji yra? Kur ta niekdarį? (Į ša
lį). Kad tik ji manęs nepažintų! (Garsiai) 
Liudvika! Liudvika! Palauk, rasiu aš ta
ve, Liudvika. Ei, Liudvika!

LIUDVIKA (įeina, drebėdama): Esu, pone gc- 
radėjau...

TAMOŠIUS: Kaip tu drysai tą padaryti?..
LIUDVIKA: Ak, pone geradėjau...
TAMOŠIUS: Aha! aha! Kaip moki nusižemin

ti... žinau, dabar žinau, kad moki prisilaižy
ti kaip lapė.

LIUDVIKA: Bet...
TAMOŠIUS (koja tryptelėjęs): Tylėk. Jokių 

“bet”, nė žoSžio daugiau, nė mur-mur. Tu 
manęs neapgausi savo nuduotu nekaltumu. 
Kas tave išmokino taip pamėgdžioti savo po
nios ranką? Ar tu žinai kuo tas kvepia? 

LIUDVIKA: Visą savo gyvenimą daugiau to ne
bedarysiu...

TAMOŠIUS: Tylėk.! Kodėl tu sumaniai atsakyti 
tarnybą Tamošiui, tokiam paklusniam vai
kinui? Tokios augštos kilmės žmogui... Ei, 
sakyk!...

LIUDVIKA: Nežinau.. (Bus daugiau)
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Dar vienas nušauta
Rasta mirtinai pašautas jau

nas vyras brangiame automo
bilyje, prie Broadway ir Le- 
land avė., 6 valandą sekma
dienio rytmetį. Policija iš kar
to nepažino vyro. Manoma, kad 
tai dar vienas gengsterių galva-

reiškiama. Ir vienas paskuti
nių protestų yra miesto South- 
west Federation of Improve- 
jnent Chibs. Protestas pareik
šta varde savasties valdytojų 
plote tarp 63 ir 65- gatvių ir 
Michigan avė. ir Halsted. Pro
testas liečia 2(M),(XX) gabalų sa
vasties. Visų jų įkainavimų per
žiūrėt i ims nemažai laiko. Tai
gi taksų kolektavimas nustu
miama vis tolyn.

O Čikagos mokyklų taryba 
pareiškė protestų ir varo pro
testą ir bylą toliau deliai to, 
kad vidurmiesty 1,700 gabalų 
įkainuota taksoms perdaug že
mai.

16226—T. Sakalauskaitei
25295—“žaizdrus” jgal. J. Bile- 

vičiui
16215—P. Mantinėnui
16211—K. Martinėnui
15915—F. Pa go j u i
56695—iM. šiauš ta i te i
24517—A. Savickienei
16012—Z. Muleronkienei
16082—J. Pučkoriui
16062—V. Butkui
16090—A. Urvikaitei
16109—P. Nianartavičiu tei
16116—B. Mikalauskui

16094—L. Vitkienei 
25395—M. Povilaitienei 
25397 V. Lupeikai 
25103—J. Utakiui
25404—K. Juozapavičiui 
25405—K. Kierišui 
25107 J. Bacevičiui 
25411—A. Daunienei 
25412—M. Dauniui 
25413 —J. Dauniui 
25414-M. Deksniui 
25415—J. Zdanavičiui 
25416 A. Rakauskui 
25423—G. Kučis

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Ieškojo autų vagių, pa
tys neteko auto

Nušauta detektyvas

DR. VAITUSH, OPT.

Oflao Telefonas Vlrarinia 0080 
Rea. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedSiiom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd.

* Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro
-----------O----------- /

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais Ir Ketvergais 

8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v, v.

J tetek ty vai Edwin Mulcahy 
ir VVilliam B. Whitwell (Įlydė 
Park) šeštadieny pasistatė už
duotį sugauti automobilių va
gius, kurie operavo šioje apie- 
linkėje. Vagiliai, mat, praėju
sią savaitę pavogdavo po tris 
automobilius kas vakaras. Po
licininkai pastatė savo autą 
prie šalygatvio ir pasileido pė-

Du vyra? nujovė Julius Ro- 
senheimą, 55 metų detektyvų, 
kuris tarnavo įvairioms įstai
goms kaip tyrinėtojas per 20 
metų. Rosenheim tapo nušau
tas arti jo namų, kai jis ėjo 
į elevatorio stotį, idant važiuo
ti miestan.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwite 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketi ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

sugrįžo į tų vietų, kur buvo 
jų autas, tai neberado jo. Po
licininkai ieškojo autų vagilių, 
o vagiliai autų. Policininkai ne- 

su-surado vagilių, 
rado” autą.

Keblumai su taksais
ir Cook 
mokėti

pavieto
ga-

Čikaga, kaip miestas, 
pavietas neturi pinigų 
darbininkams algas ir 
Ii kitokias išlaidas.

Kad duoti miesto ir
samdantiems darbininkams 
limybės gauti algas, miesto ir 
pavieto tėtušiai buvo sumanę 
išleisti tam tikrus-kudymus, 
kad sulig tais liudymais užtik- 
iri narna, sumokėti pinigais iš 
busimų taksų pajamų tiems, 
kurie išmainys liudymus į pi
nigus. Suprantalma, išmainyti 
liudymus lengviausia gali ban
kai.

Bet bankų asociacijos tary
ba Chicagoj ir Cook paviete 
įspėjo savo narius bankinin
kus nemainyti miesto ir pa
vieto darbininkams liudymų į 
pinigus. Taigi abejotina ar bus 
duodami tie liudymai, ba ne
sitikima, kad galima butų iš
mainyti jie į pinigus.

Mieste yra vadinamas pilie
čiu komitetas, kuriam vadovau
ja Strawn. Tas komitetas pri
žada sukelti $50,000,000 Čika
gos finansiniam kryžiui paša
linti iki tam laikui, kada tak
sai pradės plaukti. Bet komi
tetas stato tam tikras sąlygas, 
'kurių miesto tėtušiai nchori 
priimti.

Kode! nesiunčiama pilie
čiams taksų bilų? Todėl, kad 
teismuose yra iškelta eile by
lų dėl įkainavimo savasties tak
soms. Reikia pirma šias bylas 
išspręsti,
susipratimai išlyg 
jau bus galima 
bilos.

Tuo tarpu vis 
iškeliama ir naujų

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo: 

16165—K. Bitinienei 
16175—J. Sugintai 
16185—O. Bagdzcvičienei 
16186—J. Bagdzcvičiui 
16191—L. Orlauskienei 
21547—V. Bulevičiui 
21545—O. Vaičienei 
16167—E. Ragauskienei 
16168—P. Eidukui 
16166—A. Voveriui^ 
16174—M. Krasauskienei 
16190—M. Paplauskui 
24551—P. Motiekaičiui 
16212—M. Marniakevičienci 
16227—J. Praščienei 

P. Samoškienei

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL,

16228
1623&—J. Mažeikienei
162^3—K. Andriuškevičailei
21560—V. Budriui

MADOS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystes.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory <038

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 

. Modemiška
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Vittory 1115
1 II ■ I. ■ ■ ■

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 1.0 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iŠ namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office -Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
------------ O----------------- /

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland StLte Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

VALANDOS: .

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1b

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomia 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6; iki 8 vak.

Tel. Brunswi£k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 6820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL. ---- o

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691 ------- o - ----- -

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard. 1811
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

bylų

z.

MILDA
Tinkanti prie biznio suk- 

Galima siūdinti iš bile ma-

visi protestai ir ne- 
tadanti, o 

siųsti

naujų 
protestų pa-

THEATRE
3140 S. Halsted SL

Nedėlioj ir Panedėly, 
Vasario 2 ir 3

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Women Racket

3307.
nelė. 
terijos.

Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 coliu per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

dalyvaujant
TOM MOORE

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

NAUJIENOS Pattern Dept. '
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centu ir prašau at- 1

siųsti man pavyzdi No ...................
VIieros ....................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

Kalbanti komedija
Kalbančios finioi.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

MORTA KAKTIENE 
po tėvais Rim'kaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 1 dienų, 8:30 valandų 
ryto, 1930 m.,
metų amžiaus, 
apskr., Plungės 
Mišienų kaime. 
Amerikoj 18 metų, 
deliame nuliudime
2 sūnūs — Stanislovų ir Bene- 
■diktą, dukterį Antaniną, pu- 
seserę Zofiją, švogerį Jokūbų 
Loveikį, švogerką Domicėlę 
Žukienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 6207 So. 
Kilbourn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke 
vasario 4 dienų, 8 vai. iš ryto 

» iš namų j Užgimimo Panelės 
švenčiausios parapijos’ bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už veliones sielų, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Mortos Kaktienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Duktė, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudcikis. tel. Yardsl741

sulaukus 42 
gimus Telšių 

parapijoj, 
Išgyveno 

Paliko di- 
vyrą Joną,

ir

Mirė sausio 30, 1930 \ m., 
1:30 vai. ryte, 16 metų am
žiaus. A. a. Anastazija gi
mė Cicero, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Barborų po tėvais Ber- 
žanskaitė, 2 seseri — Stanis
lavą ir Oną, 3 brolius — Kar 
zimierą, Izidorių ir Viktorų, 
brolienę May, 2 dedffi An
tanų ir Petrų ir gimines?*^

Kūnas pašarvotas 1518 So. 
49 Avė., Cicero, III. Laidotu
vės ivyks panedėly, vasario 3. 
Iš namu 8 vai. bus atlydėta j 
Šv. Antano bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę,
Motina, Seserys, Broliai, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
burius Eudeikis, Yards 1741.

CHICAGO. ILL.

IGN. X ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Ttel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

1646 W. 46th St.

Telefdnas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
liok nuo 10 iki 12 po pietų i

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikomo 
akiniu

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak. --- ——o

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tei. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR, V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 11L

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A., M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. ,• 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

IvaĮr Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145* Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
V — Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręą gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avew 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėi. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 diena, 2 iki 3 po uiet, 

7 iki 8 vai. Ne<lėl. nuo 10 iki 12, 
j Rez. Telephone Plaza 3202

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Iicavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAI

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofis<> Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tautiškų kapinių 
reikalu

Atsakymas komisarams

Komisaru gazietos No. 22- 
me (sausio 27 d. laidos) kal
bama apie mane, E. Čepulį. Ir 
sakoma: 1 — kad manęs, kai 
buvau kapinių užveizda, nega-l 
įima buvę surasti; 2 kad, 
mane pavarę iš vietos; 3 
kad ir dabar maginus kalbėti 
apie kapinių reikalus; 4 — 
kad aš, su rtienševikais, mėgi
nu užgriebti ikapinių iždų, ku
riame yra $r9,0(H). Paaiškin
siu komisarams:

Kai aš pradėjau dirbti ka
pinėms kaip užveizda, tai prie 
kapinių nebuvo užveizdai na
mo; /reiškia, ir buli visuomet Potvynis Arkansas valstijoj. Paveiksle parodoma St. Francis upės išsiliejimas.
prie kapinių negalėjau.

Toliau — nebuvo nė tele
fono. Jei kas patelefonuodavo, 
tai tekdavo bėgti pas Blinstru- 
pą kalbėtis. O či liras turėjo 
telefoną ir ofise prie kapinių 
ir namuose, kuriuose gyveno. 
Vienok čiūrą pasiekti būdavo 
sunkiau, nei mane, kada dir
bau kapinėms. •

Kai aš dirbau, tai dar tek
davo kolektuoti pinigus. Reiš
kia, tekdavo pasibraukti ir va
žinėti kapinių reikalais. Prie 
Čiuro žmonės turėjo jau sumo
kėti pinigus kapinių ofise ir 
kolektuoti nebereikėjo. O vie
nok dažnai tekdavo žmonėms 
ieškoti čiuro.

Manęs niekas nepavarė iš 
kapinių užveizdos vietos. Aš 
pats pasitraukiau.

Kai dėl užmetimų, kad aš 
ir dabar kalbu kapinių reika
lais, tai turiu pasakyti, kad ga
liu kalbėti. Aš buvau kapinių 
užveizda. Aš (buvau kapinių 

direktorių pirmininkas. Aš bu 
vau kapinių direktorius 12 me
tų. Aš ir nusimanau apie ka
pinių biznį ir priežiūrų. Todėl 
ir galiu kalbėti.

Komisarai sako, buk aš mė
ginu, kartu su “menševikais, 
pagriebti $19,000 kapinių pini
gų. Aš buvau kapinių kasie- 
rius ketverius metus, o nemė
ginau pasigriebti kapinių pini
gų. Aš buvau kapinių užvciz-

NĖR
DAUGIAU
R AUM AT1ZM0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvari 
kos. Ne naujoviškas išradimas,; 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti* 
Visose vaistinėse trijų dydžių* 
Ieškokite “Gold Medai” vardp 
kiekvienoje dėžutėje. )

AND IMPRo^

haarlem oil

“Naujienų” Bendrovės Dalininkams
šį mėnesį įvyks metinis “Naujienų” Bendrovės dalininkų 

(šėrininkų) visuotinas susirinkimas. Kadangi kiekvieną kartą, 
šaukiant tokius susirinkimus, daug laiškų grįžta, paštui nesu
radus adresatų, tai yra būtinas reikalas, kad Bendrovės Sek
retorius turėtų tikrus adresus visų dalininkų.

Todėl labai prašau kiekvieną “Naujienų” Bendroves dali
ninką, kuris paskutiniu laiku persikėlė gyvent naujon vieton 
arba, kuris pirmiaus buvo pamiršęs priduoti Bendrovei savo pa
keistą adresą, tuojaus savo adresą man pranešti.

NAUJIENŲ BENDROVĖ
Nora Gugis, Sekretorius,
1739 South Halstęd St.

Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, 11L

I ■ ■ ■ — -.

Ida trejus metus, o nemėginau 
I pasigriebti kapinių pinigų. Aš 
buvau kapinių pirmininkas; aš 

1 buvau kapinių direktorius, o 
nė nemėginau pasigriebti ka
pinių turto.

Priešingai. Kada reikėjo ka
pinėms statyti namas užveiz
dai, tai dar paskolinau savo 
$400 be nuošimčių. Visokiais 
reikalais tariaus su direkto
riais, daviau atskaitas.

Kas kita su bolševikais.. Bol- 
iševikas Benis Liubinas, pavyz
džiui, nusipirko lotą tik už $35
— “kad galėti agitaciją vesti”. 
Taip jis pats sakėsi. Bolševi
kas Andrulis, kurį dabar ta- 
vorščiai kiša visur kapinių rei
kaluose, bulvės Valparaisoje ar 
barzdas Čikagoje skuto, kada 
aš jau darbavaus kapinių la
bui.

Bet štai dabar, lietuviškų 
burliokų gazietoje, Maskvos 
senvičių ir mainierių aukų mau- 
motojai įrodinėja, buk jiems 
vieniems rupi Tautiškos kapi
nės, o kitiems ne. Taip, bolše
vikams rupi Tautiškos kapinės
— kaip katei pelė.

— Ed. Čepulis.

East Chicago, Ind.
Lietuvių Moterų Pašalpinis 

Kliubas veikia. 24 d. gruodžio 
1929 kliubas turėjo dvejų me
tų sukaktuvių paminėjimą.

Parengimas buvo sėkmingas. 
Publikos susirinko pilna salė. 
Publika linksminosi gražiai iki 
vėlumos, y/4)

Daugel klausė kada vėl 
kliubas pąruęš vakarienę. Tai
gi kliubas nutarė ir vėl pareng
ti balių.

Kliubas kviečia visos apie- 
linkės svečius — senup ir jau
nus — pasilinksminti šiame pa
rengime. Parengimas bus va
sario 9 dieną 1930 metų salėje, 
kuri randasi adresu 4912-Wegg 
avė., East Chicago, Ind.

Visi kviečiami atsilankyti.
Kliubo narė.

Važiuoja Kalifornijon

Adv. John B. Borden
Įžymus lietuvių veikėjas ir 

plačiai savo profesijoj žinomas 
advokatas 1 lagdlži unas-Borden, 
su savo žmona, važiuoja į Ka
liforniją profesijos (reikalais. 
Tūlą laiką ketina paviešėti pas 
savo dukterį, Ceciliją, kuri 
praeitą rugpiučio mėnesį ište
kėjo ir apsigyveno Beverly 
Hills, Kalifornijoj, Los Ange
les priemiesty.

Nuvažiuojant, ponai Bordc- 
nai sustos keletą dienų Arizo
noj, prie (lira n d Canyon, pa
žiūrėti ir pastudijuoti to ne
paprasto vaizdo, kurį pagamin
ti gamtai ėmė milionus metų. 
Aplankys Kalifornijos miestus 
San Diego, Hollyvvood, Sacra- 
mento, Los Angeles ir San 
Francisco, ir jeigu laikas leis, 
tai sako, kad pasuksią ir į 
Meksiką. Grįžtant, apsistos 
miestuose Salt Lake City, Co- 
lorado ^Springs, Denver, Oma
ha, o iš ten namo — Chica- 
gon.

Ponai Bordenai apleis Chi- 
cagą trečiadienio vakarą, vasa
rio 5tą, 10:15 valandą, Santa 
Fe geležinkeliu, iš Dearborn 
Stoties, prie Polk ii; Dearborn 
gatvių. Mano sugryžti apie ko
vo 15tą š. m.

Advokatas Borden pataria 
savo klientams, iki jis sugryš 
iš kelionės, visais reikalais

OLYMPIA
THEATRE
4619 So. Ashland Avė.

Kur garsai geriausia perduo
dami ir kur jus galite matyti ir 
girdėti kiekviena žodi, nežiūrint 
kur jus sedėtumėt.

Pradedant nuo šiandie įeina 
galion musų naujos bargeno die
nines kainos — suaugusiems 20c., 
vaikams 10c.

Būtinai pamatykite | 
gražų veikalą

“Evangelinę”,
kur dalyvauja Ramona mergaitė
— DELORES DEL RIO, didžiau
siame pasisekime, čia
Ketverge ir Pėtnyčioj 

Vasario 6 ir 7 dd., 
kalbančiam paveiksle, su 

. dainavimais. |
DięnmSs kainos 10c ir -20c.

Vakarais 10c ir 25c. 
Jgaukit iprotį lankyti

OLYMPIA
Teatrą, kur jus visuomet pama
tysit vėliausius kalbančius pa
veikslus. Kam mokėti daugiau?

- ................................................ *

kreiptis pas jo bendradarbį, ad- 
| vokalą Clarence T. Morse, 
I Boom 2117. 105 West Adams 
■ Street, telefonas Bandolpli 
į (>727. Kilus labai svarbiam rei
kalui, galima susisiekti laišku 
arba telegramų sekančiu ant
rašu: John B. Borden, 128 
South Crescent Drive, Bever
ly Hills, California. *

Advokatui ir jo žmonai lin
kime laimingos ir linksmios 

kelionės. Reporteris.

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kuopa laikys savo susi

rinkimą vasario 4 d., 7 vai. vakare, 
Schoenhoffen svet., Mihvaukee ir 
Ashland Avės. Visi nariai prašo
mi atvykti. — Valdyba.

Brighton Park. — SLA. 17G kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks pirma
dienio vakare, 7:30 vai., vasario 3 d., 
Lenku svet., 2959 W. 40 St. ir Sac- 
ramento Avė. Visų narių ir parei
ga būti susirinkime, nes šis susi
rinkimas gana svarbus, taipgi atsi
veskite ir savo pažįstamus prisira
šyti prie SLA. Sekr. A. Valūnas.

Lietuviu Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks vasa
rio 4 d., 8 vai. vak., Mark White 
Sąuare Parko svet., ant 29 ir So. 
Halsted St. Malonėkite visi būti 
laiku ir naujų narių atsiveskite dėl 
prisirašymo.

A. Zalangėnas, prot. rast.

EXTRA
Pirmyn choro repeticijos įvyks 

utarninke, vasario 4 d., naujoj mie
sto svetainėj, 1642 N. Hancock St., 
x/-2 bloko i šiaure nuo North Avė. 
Važiuoti reikia iki 3534 W. North 
Avė. Visi choristai-ės susirinkite 
laiku, 7:30 vai. vak.

— Valdyba.

I
L Vaikų kosulys! Ji
■f Turi būti sustabdytas pirm
■i pasidarys pavojingas. Su- /■ 
"\ stabdykit tų spindinantį įU\ 

n kutenimą su Scvcra's (Uk

j Cough Balsam, vaikų ir ĮB1

Į suaugusių favoritų per IBI

A 60 motų. Molonus, /Ml

IX saugus, veikmingas. ZM

■/ Jūsų aptiekininkas

turi jų, 25c.

ir 50 centų. /BB 
AX Vartokit Sovera’s Cold ZhKm

M7 Tablets 1BB■Severą*®®
COUGH BALSAM"

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

šiandie 
paskutinę dienų

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“Is Everybody 
Happy?”
dalyvaujant

Ted Lewis, Ann Pennington, 
Alice. Day

Taipri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

.................................... ■ • -- ............
» • •••N ,

Patarimas Birutės 
chorui

Birutes chorui nereikėtų ap
siimti dalyvauti pildyti progra- 
mus komunistų parengimuose. 
Pavyzdžiui, Cicero namo ben
drovės parengime Birutė davė 
tikrai muzikališką ir gražiai 
išpildytą programą. Be Biru
tės choro vakaro programas 
butu buvęs visai menkas.

Bet bendrovės vadovavimą 
turi komunistai, ir jie kviečia 
Birutės chorą tik tam, kad su
traukti daugiau publikos, o pa
skui šmeižia tą gražų daino- 
rių būrį, kuris jiems gero da
rė. , •

Birutiečiai turėtų žinoti, kad 
su komunistais nereikia nieko 
bendra turėti.

Birutės rėmėjas.

SpeclaliBtaa gydyme chronlAkų ir naujų li
rų. Jei kiti ncgalAjo jumis išgydyti, atellan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iėegzaniinavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ai apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi, Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutluo išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

Uoj nuo 10 rvtn Iri 1 no pietų.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

CLASSIFIED ADS.
» .............. m ■■ ■■ i ■ u i

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL'
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. < 

CHICAGO. ILL.

Business Service
________ Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyriffhts — išradimai vi
sokios rųSies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN 
6807 So. Ashland Avė. 

Tel. Republic 0061

4 S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

FcEASSIFIFD ADS.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 8-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038 

, -------o-------

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be įokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St.

. “Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama
i viens, diena

2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Miscellaneous for Sale

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiak&s. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie- 
jiiais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

/ ‘ ..........
2 finiotų kandžių neliečiamas seklyčios 

setas $55.00.
7 fimotų rieSuto valgomojo kambario se

tas $57.00.
5 Arnotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris, skrynia, spriugsai, matro
sas — $69.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedčliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE VVAREHOU8E 
4811 VVest Lake St.

Sewing Machines
SIUVAMOS MAŠINOS

SKALBIAMOS MAŠINOS

10% nuolaidos už cash
Išdirbčjų sausio išvalymo iš

pardavimas sempelių ir perbu- 
davotų mašinų; kiekviena ma
šina yra garantuota; mums rei
kia vietos musų sandely, todėl 
pasiūlome šį pastebėtiną su
taupomą ant Standard išdirbys- 
čių mašinų.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, 
jei pageidaujama.

Atsineškit su savim ši apgar
sinimą.

Dykai demonstravimas ir ap
tarnavimas.

NATIONAL SEWING 
MACHINE CO.,

308 W. Randolph St., 6 augštas
aasasF^-1 ■-

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvų Antano Bu
drio ir Barboros Budrienės, prieš 
karą 1912. metais išvažiavo i Ame
riką, o mane paliko mažiukų Lietu
voj. Dabar norėčiau susirašyti su 
savo tėvais, bet nežinau, kuriam 
krašte Amerikos jie gyvena. Pra
šau jų pačių ar kas žino apie juos 
pranešti man, o aš busiu labai dė
dingas. Aleksandras Budris. Rašy
kite Elizabetai Adomaitis, Walne- 
wa iela 43, Liepojus, Latvija.

Pirmadienis, vasario 3, 1930

Personai
Asmenų Ieško 

PAIEŠKAU draugų Simano ir 
Antano Leipų iš Degučių kaimo ir 
valsčiaus, Zarasų apskričio. Patys 
atsišaukit ar kas žinot praneškit, 
nes aš turiu svarbų reikalų, kas 
link žemės.

PETER KAJUTIS,
3122 So.“ Union Avė., Chicago, III,

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio bučemės ir 
grosernės bizniui. Pinigų daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė. Boule
vard 4658.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS bekeris (duonke
pis) tuojaus. Roseway Baking Shop. 
10542 Michigan Avė.

Help Wanted—Male-Female
D»r_hjjiinkų^.Ij^Įhia

REIKALINGA virėja ar virėjas i 
Restaurantą, 1841 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 2725.

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

REIKALINGAS naktinis vyrėjas, 
vyras ar moteris, suprantantis dar
bų, 5248 S. Ashland Avė.

Fur n ished Roo m s
KAMBARYS ant rendos, ant 2 lu

bų, šviesus su valgiu ar be valgio, 
dėl vaikino. 4359 S. Maplewood Avė. 
Tel. Virginia 0817.-----o-----

KAMBARYS išsinuomuoja, šiltu 
vandeniu apšildomas, dėl vieno ar
ba dėl dviejų. 5316 S. Turner Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne, gerai 
išdirbtas biznis, priešais mokyklą. 
Greitam pardavimui arba mainysiu 
i automobiliu, važiuoju Lietuvon. 
4642 So. Wood St.

PARDAVIMUI geras Papso Rou- 
tas. Gerai išdirbtas biznis su 2 tonų 
troku. Žema kaina. Kreipkitės 
Bon-Ton Goodwine Co., 1527 West 
Flournoy St.

Exchange—-Mainai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parkų ir Kedzie bul
varų. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

euzų styliaus bungalow; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra rumus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

N. E. KAMPAS 59 ir MAY STS.
50 pėdų gatvekariu linijos kam

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta i du štorus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosemes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visų vietų 
už žemų rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15.000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

3332 S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,300. 

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, j 
Šiaure nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.

QUINN BROS
Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. lafavette 0455 \

BERWYN — 2828 Wenonah — 5 
kambarių mūrinis, 2 karų garažas, 
lotas 35x140. Taipgi 3833 Kennil- 
worth Avė., 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas. Mes esame morgi
čių bizny, o ne real estate. Išmokė
jimais jūsų pačių sąlygoms.

FRECH, tel. Central 4804


