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Lietuvos Valdžia Vėl 
Pakrypo Fašizmai!

Berlynas praneša, kad Smetonos-Tubelio 
vyriausybė liberališkesniuš valdininkus 
vėl pakeičia atvirais fašistais - Gustai
nis pašalintas iš “Lietuvos Aido”

BERLYNAS, vas. 12. — 
Gautais čia pranešimais iš 
Kauno, Lietuvos valdžia, 
kuri lyg bandė būti kiek li- 
berališkesnė, pastaruoju lai
ku vėl pakrypo į fašizmų ir 
reakcijų.

Pasirodo, kad visi libera- 
liškesni valdininkai ir tar
nautojai, kuriems naujoji 
vyriausybė, po Voldemaro

Laukan, arba kabo
si! Ispanų respubli
konai sako karaliui

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
12. — Ispanų respublikininkai 
vakar švente trumpai gyvavu
sios 1873 metų Ispanijos res
publikos sukaktuves. Visame 
krašte įvyko mitingų — de
monstracijos gatvėse buvo už
gintos, — kuriuose buvo ait
riai atakuojami karalius Al
fonsas, premjeras gen. Beren- 
guer ir buvęs diktatorius gen. 
Primo de Rivera, bet neramu
mų, regis, niek u it* neįvyko ir 
jokių areštų niekur nebuvo.

Kalbėdamas viename susi
rinkime rcspublikininkų vete
ranas Alexander Lerroux at
virai pareiškė, kad Burbonams, 
vadinas Ispanijos karalių gimi
nei, diabar esą atdari tik du 
keliai: vienas — laukan iš Is
panijos, antras — į kartuves.
Muštynės tarp de Riveros sū

naus ir gen. de LIano
Viename restorane įvyko 

muštynės tarp kavalerijos gen. 
Quiepo de LIano ir Miguelio 
de Riveros, buvusio diktato
riaus sunaus. Gen. de LIano 
savo kalboj buvo nepalankiai 
(atsiliepęs apie buvusį diktato
rių. .Jaunas de Rivera, ginda
mas tėvo garbę, tuojau šoko 
gen. de LIano mušti, ir pra
sidėjo batalija. Abudu buvo 
policijos areštuoti. Manoma, 
kad gen. de LIano šauks de 
Rivera dvikovom v

3 tramvajai išsprogdin
ti New Orleans streike

NiEW ORLEANS, U-, vas. 
12. — Praeitą naktį čia buvo 
vėl dinamitu išsprogdinti trys 
tramvajai. Viena moteriškė bu
vo sužalota.

New Orleansc jau nuo pra
eitos vasaros traukiasi tram
vajų darbininkų streikas. Per 
tą laiką daugiau kaip šešiasde
šimt penki tramvajai buvo iš
sprogdinti.

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

Didumoj debesiuota ir šal
čiau; vidutiniai žiemių vakarų 
ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 450 jr no F.

Šiandie saulė teka 6:50, lei
džiasi 5:19. Mėnuo teka 5:33 
vakaro.

diktatūros nuvertimo, buvo 
davus tarnybos vietų, dabar 
vėl atleidžiami ir pakeičia
mi atvirais fašistais.

Del tos pat priežasties ta
po pašalintas ir vyriausias 
vyriausybės organo “Lietu
vos Aido’* redaktorius V. 
Gustinaitis, kurio vieton 
dabar yra paskirtas fašistų 
laikraščio sekretorius.

“Radikalų” senato
riai priešingi Hughe- 

so paskyrimui
WASH1NGTONAS, vas. 12. 

— Kai kurie vadinami “radi
kalai” ir “nepriklausomi” re- 
publikonų ir demokratų sena
toriai aštriai pasisakė prieš pa
skyrimą Charleso E. Hughcso 
vyriausiu aukščiausio teismo 
teisėju.

Tarp tokių Hughcso pasky
rimo priešininkų yra Nebras- 
kos senatorius Norris, VViscon- 
sino — Blaine, Virginijos — 
Glass, Idaho — Borah etc. .Jie 
priešingi Hughesui dėl to, kad 
laiko jį didžiulių kapitalistų ir 
galingų Amerikos trustų įna
giu.

Bet kadangi priešininkai yra 
didelėj mažumoj, tai Hugheso 
^skyrimas bus senato, be abe
jojimo, patvirtintas.

Rusijos emigrantų 
Paryžiuj protesto 

mitingas
PARYŽIUS, vas. 12. — Ru

sų emigrantų kolonija Pary
žiuje vakar laike skaitmenin- 
gą mitingą protestui prieš ca- 
rininkų vado, gen. Aleksandro 
Kutepovo, pagrobimą. Mitinge 
dalyvavo daugiau kaip 6,000 
asmenų.

Bušų emigrantai yra įsitiki
nę, kad gen. Kutepovą yra pa
grobę sovietų čekos agentai1 
Paryžiuje ir laiką jį sovietų 
ambasadoj.

Po mitingo, apie du šimtu 
baltagvardiečių žygiavo į so
vietų ambasadą, bet buvo po
licijos išsklaidyti. Dešimt jų, 
pas kuriuos buvo rasti paslėp
ti ginklai, buvo areštuoti.

Ir Anglijos bažnyčia 
protestuoja prieš be

dievybę Rusijoje
LONDONAS, vas. 12.—An

glijos bažnyčios sinodas Yor- 
ke priėmė rezoliuciją, kuria 
“su pasipiktinimu” protestuo
ja prieš bet kurios tikybos per
sekiojimą sovietų Rusijoje.

Sekdami katalikų bažnyčias 
galvos, papos Pijaus XI, pa
vyzdžiu, anglų bažnyčios arki
vyskupai pataria visoms Ang
lijos bažnyčioms kovo 16 die
ną melstis, kad religijos per* 
sekiojimas Rusijoj pasiliautų.

Ycungo phmas reichstage

BERLYNAS, vas. 12. Vo
kietijos rerebstage antra die
na eina debatai Youngo repa
racijų (plano priėmimo klau
simu.
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Meksikos prezidentas Ostiz Rubio su savo šeima. Preziden
tas šiomis dienomis tapo sužeistas; sužeista ir jo žmona. Mat, 
ant jo gyvasties buvo padarytas’ pasikėsinimas.

Prohibicijos panaiki
nimo klausimas kon-I

greso komisijoj
——r-i *

WASH4NGTONAŠ, vas. 12.
— Kongreso atstovų buto teis
mų komisijos šiandie prasidė
jo klausymas argumentų UŽ 
Aštuonioliktojo konstitucijos 
amendmento [prohibicijps įsta
tymo] pakeitimą, arba visišką 
panaikinimą.

šiandykščiame klausyme vy
riausias kalbėtojas už prohibi- 
cijos įstatymo panaikinimą, ar
ba bent jo pakeitimą, buvb 
Illinois kongresmanas Sabath, 
chicagietis.

Smarkus žemės drebė
jimas Naujoj Ze

landijoj
WELLINiGTONAS, Naujoji 

Zelandija, vas. 12. — šiaurės 
salos pietinėje daly įvyko smar
kus žemes drebėjimas, pada
ręs nemaža žalos. Poranga- 
haue, Hatwkes įlankos srity, ne
liko nė vienų namų, kurių bent 
kaminai nebūtų nugriuvę.

Neramumuose Prancū
zų Indo-Kinuose 10 

žmonių nukauti
HONOI, Prancūzų Indo-Ki- 

nai, vas. 12. — Jenbėjuj, apie 
devyniasdešidt mylių nuo Ho- 
noi, įvyko susikirtimas tarp 
franeuzų kareivių kuopos ir 
dviejų šimtų ginkluotų indo- 
kiniečių, tariamai vietos revo- 
liucininkų sukurstytų.

Kautynėse penki franeuzai 
buvo nukauti, o penki kiti su
žaloti. Maištininkų taipjau pen
ki nukauti ir šeši sužeisti.

Pametus pinigus, mote
riškė nusižudė su 

trimis vaikais
NEW YORKAS, vas. 12. — 

Iš susikrimtimo, kad pametė 
$100, kuriuos vyras davė j?.; 
mergirams atmokėti, Mrs. 
Marlha Wid?.uėr, 34 metų ąm- 
žiaus, nusitroškino gazu, kar
tu nutroškindama ir trejetą sa
vo vaikų* amžiaus nuo 4 iki 
10 metų. Vyras, parėjęs iš dar
bo, .rado visus negyvus.

Maskva protestuoja 
Meksikai dėl Makaro 

bagažo krėtimo
MASKVA, vas. 12_ — M. 

Utvinovas,/ sovietų užsienių 
reikalų vicckomisaras, pasiun
tė aštrią notą Meksikai, pro
testuodamas, kam Meksikos vy
riausybė sulaiklė Vera Cruze 
Meksiką apleidžiantį sovietų 
ministeri Makarą ir jo žmoną 
ir jų bagaže padarė kratą.

Maskva prašo papą 
nesikišti į Rusijos 

vidaus reikalus
LONDONAS, vas. 12.—Pra

nešimu iš Rygos, sovietų-vy
riausybe, atsakydama Romos 
papai į jo pastarąjį atakavimą 
sovietų dėl tikybos - persekio
jimo, pareiškė, kad sovietų vy
riausybė niekados nepakęsian- 
ti, idant svetimieji' maišytųs-i i 
Rusijos vidaus reikalus.

Rykovas, sovietų liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas, 
kalbėdamas Maskvoje, pasa
kęs, kad francuzų-anglų-romie- 
čių kampanija prieš sovietų 
Rusiją taip pat busianti bergž
džia.

Estijos prezidentas 
grįžta namo iš 

Varšuvos
VARŠUVA, vas. 12. — Lan- 

kęsis Varšuvoje Estijos prezi
dentas Oskaras Strandmanas 
praeitą naktį išvyko atgal į 
Taliną.
Pasikėsinimo nužudyti Strand- 

nianą nebuvę
Lenkų telegrafo agentūra 

nugina užsienio spaudos pra
nešimus, busią kaž-koks jau
nas komunistas 'bandęs nužu
dyti Estų prezidentą Strand- 
maną, kai jis Varšuvoj važia
vęs automobiliu. Jokio pasike^ 
sinimo nebuvę.

CORPUS CHRISTI, Tex. 
vas. 12. — Jų aeroplanui nu
kritus netoli nuo čia, pasažie- 
rius Frank Newton užsimušė,

šytujas Guido Nori,, buvo su
žaloti. Sprogdintojai nežinomi.

Fašistų laikraščiai reikalau
ja, kad vyriausybė dėtų visas 

o pilotas Cari Anderka pavo- pastangas bombininkams su-
j ingai susižalojo. rasti ir tuojau sušaudyti.

35 žmonės žuvo Jug-os-
lavų laivui paskendus
RAGiUSA, Jugoslavija, vas. 

12. — Adrialic Steamship kom
panijos pranešimu, sausio 26 
dienų per baisių audrų pasken
do juroj, ties Ispanijos kran
tais, Jugoslavijos garlaivis Dak- 
sza kartu su 35 įgulas žmo
nėmis.

Vokiečių komunistai 
sudaužė automo

bilių fabriką
BERLYNAS, vas. 12. — So

da Idemokraitų laikraštis Vor- 
waerts praneša, kad 700 ko
munistų, vieno Prūsijos land
tago (seimo) deputato veda
mi, šiandie puolė Opelio Au
tomobilių įmonę Ruesselsheime 
ir sunaikino mašinų dalį. Tvar
kai atsteigti buvo pašaukta po
licija.

New Yorko rūbų siu
vėjų streikas beveik 

pabaigtas
NEW, YORKAS, vas. 12. — 

Vicegubernatorius I^eliman, tar
pininkas taikos derybose tarp 
streikuojančių moterų rūbų siu
vėjų ir samdytojų, šiandie pra
nešė, kad abidvi šalys yra be
veik jau susitaikiusios. Esą 
dar keletas menkesnių ginčo 
punktų, dėl kurių dar dera
masi, tačiau jis esąs įsitikinęs, 
jogei jie veikiai busią išlygin
ti ir sutartys dar šiandie va
karą pasirašytos.

Streikas prasidėjo praeitą 
savaitę. Jame dalyvavo dau
giau kaip 35 tūkstančiai siu
vėjų, priklausančių Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unijai.
/ , i i /■. .

Per 5 metus Rusija tu
rės 17 milionų savano

riu armiją
MASKVA, vas. 12. — Ei

nant specialiu penkerių metų 
planu, kuris šiandie buvo So
vietų Savanorių Draugijos Ori
nei ir Cheminei Apsaugai pri
imtas, 1934 metais sovietų Ru
sija turės 17 milijonų asme
nų, dirbančių įvairiose oro ir 
nuodingų dujų krašto apsau
gos šakose. Dabar tokių vo- 
luntierių skaičius siekia 5 mi
lijonus.

Juros ruoniai, išgirdę 
“džiazo” muziką, ne

ria po vandeniu
LONDONAS, vas: 12—Da- 

.raut eksperimentus tikslu nu
statyti, kokį efektą daro mu
ziką juros ruoniams, pasirodė, 
kad į švelnios muzikos garsus 
tie juros gyvūnai reaguoja la
bai palankiai, bet darosi pik
ti, kai grieždamas “džiazas”. 
Pradėjus griežti “džiazą”, jie 
neria vandenin, ir nelenda lau
kan, kol nepaliauja griežę.

[Atrodo, kad ruoniai turi 
daug geresnę muzikos skonį, 
nekaip Pol-Ašų garbintojai...]

Trieste išsprogdinta 
fašistų laikraščio 

įstaiga
ROMA, vas. 12. =— Pirma

dienio', naktį Trieste tapo iš
sprogdinta fašistų laikraščio 
Pc.uolo de Trieste įstaiga.

Keturi redakcijos darbinin
kai, jų tarp? j runas fašistų ra-j

_________________________________________ No. 37

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)
ROKIŠKIS,- sausio 22. [“L. 

Aidas”]. — Pral. Labanaus- 
ka.s, Mačiulis ir Trimakas — 
kad neteisingu bildu išvilioję 
draugiškus vekselius 144,000 
litų sumos ir, realizavę, nebe- 
išpirkę. jų, padarydami banko 
nariams liek nuostolių, t. y. 
pagal baudž. stat. 51,611 str. 
2 d. 1 p.;

Kurkis — kad, kito asmens 
pakurstytas, tyčia padegęs ban
ko sandėli, gerai žinodamas, 
kad nuo to grėsė gaisro pavo
jus kitiems arti stovintiems gy
venamiems • namams, t. y. 
baudž. stat. 51, 562 str. 3 d.

Vakar visi teisiamieji užsi
gynė inkriminuojamų nusikal
timų, tik

Kurkis prisipažino kaltas ir 
papasakojo, kaip buvęs sude

gintas banko sandėlis.
Girdi, Kurkis to gaisro išva

karėse buvęs vestuvėse. Neti
kėtai Rimša per pil. Kukušką 
(dabar prisaikintas, kaipo liu
dininkas) iššaukęs jį iš vestu
vių, papasakojęs jam, kad 
banko sandely esą labai dideli 
trukumai ir kad todėl Rimšos 
padėtis esanti tokia kritiška, 
kad jam helieką nusišauti, jei 
nepavyks išsigelbėti, sudegi
nant banko sandėlį. Paskum 
•Rimša nusivedęs jį į tą sande
lį, kur Kurkis padėjęs Rim
šai paruošti padegimą, Rimša 
sandely primetęs į pundelius 
suraišiotų linų, apipilstęs tuos

Buvęs Ispanijos dikta
torius atvyko j Paryžių 

I *
I -------------—- -------------

PARYŽIUS, vas. 12. — Pra
eitą naktį į Paryžių atvyko nu
verstas Ispanijos diktatorius, 
gen. Primo de Rivera. Stoty 
niekas jo nepasitiko. De Ri
vera keliauja j San Rėmo, Ita
lijos Rivieroj, ilsėtis.

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ

BAYPORT, Mino., vas. 12. 
— Trys banditai praeitą nak
tį, įsilaužę i vietos pašto įstai
gą, išsprogdino saugiąją šėpą 
ir išsinėšė tarp 2 ir 3 tūkstan
čių dolerių.

Sugavo plėšiką
Sausio 12 d. Telšiuose poli

cija sulaikė ginkluotą plėšiką 
Pilelį Joną, kilusį iš Beržonių 
km. Platelių vai. •- PINIGAILIETUVON

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 
po piet. 

z
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linus ir kitus lengvai degan* 
čius daiktus alyva, pridrabstęs 
tepalo ir palikęs uždegtas dvi 
žvakes, prie kurių buvęs pri
jungiąs tam tikras knatas, nu
tiestas per visą sandėlį. 11 vai. 
naktį abu išėję iš sandėlio ir 
jį užrakinę. Prieš išeinant Kur
kis matęs per sandėli, einant 
dar trečią asmenį —- raišą 
žmogų, girdi, rodos, pil. Ter- 
vydi.

Iš sandėlio Kurkis tada dar 
užėjęs namon pas motiną, pas 
kurią jį pašaukęs vienas iš šio
je byloje esančių liudininkų, o 
paskum vėl grįžęs į vestuves. 
Sandely gaisras tada kilęs tik 
anksti rytą.

Į sandėlio padegimą buvęs 
įveltas ir Gordonas.

Tai buvęs ūkininkų s-gos 
Rokiškio smulkaus kredito 
banko prekybos agentas. Tas 
pats Gordonas seniau turėjęs 
pats savo prekybos įmonę Ro
kišky. Pas Gordoną pirma tar
navęs, kaip dabar teismui pa
sipasakojo, ir Kurkis. Ten už
simezgę Kurkiu artimesni san
tykiai ir su Rimša. Mat, Rim
ša šeimininkavęs pas Gordo
ną, kaip tikraš savininkas. O 
kai Gordonas galop subankru
tavęs, Rimša priėmęs Kurkį 
tarnauti į ūkininkų s-gos ban
ko sandėlį vežėju, o vėliau pa^ 
daręs to sandėlio užvaizdu, 
šiaip su Rimša Kurkis pirmą 
kartą susipažinęs 192*2 m. 
Nors, girdi, rodos, jiedu ir gi
minės esą — svainiai, u

Taigi, tas Gordonas, anot 
Kurkio, žinojęs banko sandė
lio sudeginimo idėją. Kurkiui 
taip pasakęs pats Bimša (da
bar tas Gordonas yra taip pat, 
kaip Bimša, pasislėpęs nuo 
teismo užsieny).

Kurkis buvęs nusistatęs apie 
banko sandėlio padegimą nie
kam nesakyti teisybės ligšiol 
net teismo tardytojui jos ne
sakęs lodei, kad tai buvęs jam 
įkalbėjęs Rimša. Girdi, Kurkis 
Bimšos bijojęs. Bimša esąs iš 
Kurkiu išviliojęs draugiškų 
vekselių apie 14,000 litų su
mos, buvęs su juo labai griež
tas ir Kurkiui sakęs, kad ki
taip subankrutuosiąs bankas ir 
Kurkis neteksiąs vietos. Be to, 
Rimša žadėjęs Kurkį išvaduo
ti, jeigu šis įkliūtų, sakydamas, 
kad dėl Kurkio neatsargumo 
kaltės kilęs sandėly gaisras.

(Toliaus bus)
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Šventins namą
Plačiai žinomas p-as J. J. 

Spaitis pasistatė nauji} didelį 
namą prie Archer avė., Wil- 
lovv Springs, III., tuoj skersai 
nuo Oh Henry parko. Dabar
tiniu laiku p. J. J. Spaitis yra 
savininkas Shady Tree Inu.

Pabaigęs statybą, p. Spaitis 
rengia pašventinimą naujo na
mo ateinančia suimtą, vasario 
15 d. Pakviestas yra kunigas, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos.

Po ceremoniją bus vaišės, 
valgiai, kuriuos /pagamina se
nute Spaitienė, motina J. J. 
Spaičio. Senute pilnai užtikri
na, kad bus sveiki ir skanus 
valgiai. v

Kadangi šventini namą yra 
retenybė musų tarpe, tai ir aš 
bėgsiu pažiopsot, nes ten bus 
kas tokio keisto — taip man 
rodos. draugas.

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

Kazimiero Sabaliausko pasakojimas apie patyrimus Ru
sijoj. Lietuvių amerikiečių jilytnyčia Nikoiajevske. Ta
rimas! likviduoti plytnyčią. Skurdas. Laisvoji meile ir 
nušašę vaikai. “Home, sweet home” ir komunarų vaikų 
ašaros. Dar kviečia važiuoti Rusijon. Kaip pasitiko 

amerikiečių komunarus. “Čistka”. Kupreišis 
teisybę sake, ete I

1 ■

* Iš pasikalbėjimo su drg. Kazimieru Sabaliausku

Pernai Waukeganietis Kazimib- kių narių, kurie priklauso ke
ras Sabaliauskas (725 Eighth i munistų partijai. Jie yra tie 
St.. VVaukegan, III.), kartu su ' “pravadiriąi”, kurie nustato sa- 
Bajorunu, Valentą, Paskačinu i vo susirinkimuose kas veikti, 
ir pora kitų, buvo išvažiavęs' kas daryti. Jiems pasirodė, 
Rusijon molio minti Nikolajevs- kad kooperatyvas likviduoti
ke, netoli Odesos, Amerikos lie
tuvių įkurtoje koopetatyvėje 
plytnyčioje.

/

Drg. Sabaliauskas, su žmona, 
išbuvo kooperatyve ir dirbo nuo 
3 dienos birželio mėnesio iki 24 
dienos lapkričio mėnesio 1929 
metų. Tai liudija kvitą, išduo
ta Sabaliauskams ir pasirašyta

sino laiku ne paranku.
Taigi viename kooperatyvo 

susirinkime, kur tartasi apie 
likvidavimą, tapo galų gale pri
imta šitokį rezoliucija: Ekono
miniu žvilgsniu kooperatyvas 
negali gyvuoti, bet politiniu 
žvilgsniu kooperatyvas reikalin
ga palaikyti!

išgalia. Tai susidarė suma ke
leto dolerių, už kuriuos ir bu
vo pastatyta paminklas ir 'su
mokėta $150 už jį.

Ačiū sumanumui užsakytojų 
paminklo, t. y. A. Juso ir J. 
Stasiūno, paminklas atrodo ga
na gražus, ir kai atsilankai į 
Lietuvių Tautiškas kapines, 
tai iš tolo matai, kaip gražiai 
jis puošia kapą lietuvio, nenu- 
pailsiisio scenos darbuotojo— 
Jono Sankuno.

Daibartiiniu laiku Dramatiš
kas Batelis ruošiasi vaidinimui 
linksmo ir gražaus veikalo 
“Užburti turtai’’.

Veikalas bus suvaidintas, pa
dedant J. J. Zolp, 9 dieną ko
vo Lietuvių Auditorijoje. Va
karą rengia Šerno Fondo Ko
mitetas.

Atsilankykite, i gerbiamieji, i 
minėtą vakarą ir paremkite 
gražų tikslą. D. R. N.

Bridgeport
Atsakymas S. K. Grišiui.

’ >. 1 .., •. >,

PAKRIKIMAS NEBUS RIM« 
TAS, JEI VIDURIAI GAUS 

ŠIA PAGELBĄ

Kada jus būnate nesmagus, 
skauda galvą, ima kvaituliai, 
ėda alinimas, turite' padengtą 
liežuvi, prastą kvapą, stokuoja 
apetito ar energijos — nenusi
minkit. Galbūt tai konstipa- 
cija.

Paimkit Cascaret saldainį šį 
vakar ir pamatykit kaip grei
tai visi jūsų nesmagumai iš
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; negi gasų pilve ar 
viduriuose. Apetitas pagerėja; 
virškinimas pasidaro veikles
nis. Paimkite kita rytoj va
kare ir sekamą vakarą. Paša
linki! iš sistemos visas rūgs* 
tančias atmatas. Tada pama
tysite kaip jūsų vidurių veiki? 
mas bus regūliaris ir pilnas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip . pHį, 
pažysta daktarai, tikrai susti
prina vidurių muskulus. De
šimt centų visose aptiekose.

kooperatyvo viršilų. Kvitą pa
sirašė kooperatyvo pirmininkas 
Juodis ir sekretorius Volkov. 
Taigi Sabaliauskų buvimas ko
operatyve ir darbas tam koope
ratyvui nėra prasimanytas.

Plytnyčia Nikoiajevske
Paklausiau drg. Sabaliausko: 

Ar ilgai išbuvai Rusijoj?
—Daugiau, kaip keturius mė

nesiui.
—Dirbai amerikiečių lietuvių 

plytnyčioje?
—Taip.
—Kodėl gi pasitraukei iš ko

operatyvo ir išvažiavai iš Busi- J ~ jos?
Pasistengsiu atsakyti. Ma

tai tamsta, važiavau Rusijon 
nesitikėdamas geresnio gyveni
mo, kaip čia, Amerikoje. Nega
lima juk norėti geresnio gyve
nimo šalyje, kuri pergyveno 
karą, revoliuciją, badmeti. Ęet 
ir Amerikoje darbininkui žmo
gui ne kažin kokia gerovė. Vi
są savo gyvenimą dirbau. Dar
bo nebijojau. Bet dirbti Ame
rikoj žmogus' ne visuomet turi

Kode! kooperatyvas reikti 
palaikyti z

—4r nulikvidavote ?
— Nelikvidavome.
—O koks tas “politinis žvilgs

nis“? r
—-Paaiškinsiu. Amerikiečiai, 

įstojantys į kooperatyvą, kiek
vienas sumoka po 500 dolerių. 
Tai juk pinigai—ar ne? štai mes 
patys važiavome, į Rusiją ir su
mokėjome po $500. Važiuoja 
dar dabar. Ir neseniai pora lie
tuvių išvažiavo. Nėra abejo
nės, kad atsiras dar nemažai to
kių, kurie važiuos į tą koope
ratyvą. Ir jie misi veš ir sumo-, 
kęs kooperatyvui amerikoniškų 
dolerių. Po 500 dolerių kiekvie
nas. Tai' ne juokas.

ši plytnyčia1 yra gera meške
rė amerikoniškiems doleriams 
gąudyti. Suprašk: siunčiama 
laiškai iš Rusijos, ‘ kviečiama 
lietuviai į Rusiją. Girdi, važiuo
kite, busite kOoperatyVb dali
ninkai, dirbsite šau,i o: ne' kapi
talistams. Na, ir pagauna žmo
gų pagunda važiuoti. Ir va
žiuoja, kaip ir mudu, su žmona,

“Naujienų“ No. 16-mc (sau
sio 20 d. 1930 m.) p. S. K. 
Grisius verkia, kad daug dar 
pinigų trūksta šerno pamink
lui atmokėti. Man .rodosi, kad 
ir per daug pinigų surinkta 
tani paminklui. O jeigu jų trū
ksta, tai p. S. K. Grisius, ge
ros širdies žmogus ir didelis 
patriotas, gali iš savo kišeniaus 
damokčti stokuoja ličius kelis 
dolerius, o nepulti ‘Bridgeporlo 
draugystę, kuri ponui (Jrišiui 
nėra nieko blogo padariusi, iš- 
skiruš tai, kad ji nedavė pi
nigų.

P-nas S. / K. Grišius rašo,
kad ta Bridgeporto draugystė 
taipgi susidedanti iš žmonių, 
kurie skaito save šimto nuo
šimčių patriotais, bet grąžinu
si šerno Fondoį Komiteto laiš
ką ir davusi griežtą įsakymą 
daugiau laiškų ^nesiuntinėti, gi 
dėdė Šernas visį laiką priklau
sęs tai draugystei ir dirbęs.

Geiib. p. 'Grišijūs, iš kuį*; tam
sta žinai, kad Mdė Šerniitfe pri
klausė^ tai drĮ
tamstai sakė apie tai? O gal 
tik taip sau p 
mas užgauti d^fugystės vardą, 
kad ji nedavė, 
Dėdė šernas nė 
gystės narys, ii negalima bu
vo jis prirašyt 
sies, ji- . 

1 “

mą. pasileidome ieškoti lietuvių 
ligonių, kurių radome dar 16 
vyrų ir 3 moteris—viso 19. 
Jie guli lovose Įvairiose var- 
dose ir pietums negalėjo į sve
tainę pribūti. Aplankėme vi
sus, padalinome visiems po do
lerį., ir atsisveikinome su varg
šais, kurie išrodė labai nuliūdę 
mums- atsisveikinant su jais, 
išvažinejom kiekivenas savo 
keliais.

Važiuodamas namo mąčiau, 
kodėl pasaulis toks nelygus, štai 
vieni paskendę turtuose, nežino 
ką veikti su pinigais, o čia štai 
vienoj prieglaudoj arti 4,000 
vargdienių, kurie laukia mirties 
apleisti pasaulį. Dar prisiminė 
įvairios supraiz paros...

Moterėlės, argi ne geriau 
jums butų, jeigu jus, ažuot 
rengusios bevertes pares. sudė- 
jusios po dolerį-kitą, taip kaip 
Teatrališko Kliubo Lietuva na
riai, kurie daugiausia susideda 
iš jaunuomenės, surengtume! 
panašius pietus lietuviams varg
dieniams. Neužmirškit, kad 
nei vienas iš musų nesame su 
gyvenimu kontraktų padarę. 
Šiandie gyvename ir džiaugia
mės, bet gal ateis ir mums lai
kas, kad teks būti atskirtais 
nuo pasaulio ir laukti mirties, 
kaip ir minėtos prieglaudos 
vargdieniams.

v Garbė Teatrališko Kliubo Lie
tuva nariams, ypatingai poniai 
Kareivienei ir jaunoms merge
lėms, kurios daugiausia padėjo 
triūso šiam darbui.—Juozas.

------ - »

Rado negyvą lietuvį
... y ,.j—...

Užvakar vakare garaže, už
pakaly savo namų, 3622 So. 
Parnell avė., kastas negyvas 
Jonas Grigaliūnas, 36 m. am
žiaus. JĮs '.buvo pasikoręs. Jo 
kūnas liko atvežtas i p. Eudei- 
kio įstaigą,’ 3201 S. Auburn 
avė.,' kur šiandie, 10 vai. ry-

ir su parėmis: jeigu paaukavai 
penkinę, tai nori nors kiek ir 
pabaliavoti. Gal būt ir p. G. ne
atsisako kai kada išmesti pen
kinę, idant pabaliavoti. Aš tu
rėčiau gerą patarimą p. G.: jei
gu norėtumei prisidėti su pen
kine ir pabaliavoti, tai meldžiu 
kreiptis prie parių pirmininko, 
pono Raulo arba jo pagelbinin- 
ko Rapartėrio, o jie nurodys, 
taip sakyti, prieglaudos, vietą ir 
geras rengėjas.

Apie tai jau pakaks. Dabar 
pakalbėsime apie kitus reika
lus. P-aš G. sako, kad draugys
tės Augustino busiąs Bhlius ko
vo 2 dieną. Nors jis mėgino pa
rodyti, buk Rapartėris nežinąs 
nieko apie šią koloniją, bet ten
ka pačiam p. G. nurodyti, kad 
balių rengia Tėvynės Mylėtojų 
draugija, o ne Augustino.

Dabar dar žodis-kitas apie 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopą. P-as G. mėgina pa
sakyti, kad kuopoje randasi 
apie 30 narių ir kad kuopa dar 
neseniai susitvėrusi. Aš turiu 
pasakyti, kad kuopa turi 25 na
rius.

Pagalios norėčiau priminti 
apie jaunimo dailės chorą, kurį 
p. G. iškėlė taip aukštai, kad 
pasistiepęs negali pasiekti. Cho
ras yra tėvų globoje. Todėl kuo
met surengiama koks nors ba
lius’, tėvai jaučiasi priversti lan
kyti ir remti, nes kitaip choras 
butų likviduotas, ba choras tu
ri pakelti ne mažas lėšas moky-

tojui užlaikyti. Ačiū tam p. G. 
gali pasigirti, kad publikos su
sirenka pilna svetainė ir remia 
gausiai choro parengimus. Tė
vai numato, kad jeigu jie ne
lankytų tų parengimų, tai visas 
jų darbas nueitų niekais’. O p. 
G. svajoja visai apie ką kitą.

Rapartėris.

Jus vargina nerviškumas 
ir prastas apetitas?

Tūkstančiai žmonių yra dėkinpi Ntira-Totie 
už Kcresnę sveikata ii- p.ulidčjusius spėkas. 
Jie turėjo virškinimo pakrikimuB ir prastų 
apetitų. Nuga-Tono padidino jų norų val
gyti. kq jio valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvas gulėjo pilnai suvirškinti viską suval
gytą. Tuo budn kūno muskulai, nervai 
ir organai liko sustiprinti ii' atgaivinti, ir 
abelną sveikata žymiai pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės, jums atgauti geresnę 
sveikatą. Jis švelniai išvalo kūną nuo silp
ninančių nuodu, nugali konstipaeiją, paleng
vina gasus ar išpūtimą pilvo ar vdfurių, 
inkstų ar pūslės jdegimą ir panašias ligas, 
paeinančias delei abelno nusilpnėjimo, pasi
dariusio delei iconstipacijos ir jos sveikatą 
naikinančių nuodų. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra purdavinė- 
lutni. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų šla
ke. paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

gystei ir kas

te, 'bus koronerio tyrinėjimas.

MES IŠKOLEKTUOJAME VISUR
Mes duodame tikrą, patarnavimą 

ant nesumokėtu sąskaitų, bilų, ren- 
dų, lysų, notų ir mes imame tiktai 
žemą kaina už sukolektavimą.

ACME COMMERCIAL SERVICE 
COMPANY,

127 North Dearborn Street

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

Šiandie
Tiktai vieną dieną

Gražus kalbantis pavcislas 
ant Magna-Screen

“Seven Faces”(
Dalyvaujant

PAUL MUNI, 
kuris vaidina 7 skirtingas 

roles
Tainsfi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

“Song of Spain“

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios 
.... . .i. ...............

PRAKALBOS
TEMOJE:

Ar amžinas gyveni
mas ant žemės 

yra galimas?
Kadangi ši tema yra Įdomiau
sia žmogaus istorijoje, todėl 
kviečiame visus lietuvius ateiti 
pasiklausyti, o bukite užtikrin
ti, kad busite pilnai palinksmin
ti ir bus malonu pasiklausyti 
gražių Himnų, kuriuos giedos 
choras.
Kas lik esat gyvas, bėgkit ant 

šių negirdėtų prakalbų
Ketvirtadieny,

Vasario 13 d., 1930
Lietuvių Svetainėje,

ant 14 Str. ir 49 Ct., Cicero. III.

progos. Taigi važiavau Rusi
joj manydamas, kad jeigu ir 
negalėsiu iš savo darbo gyven
ti taip, kaip Amerikoje, visgi 
padarysiu duonos kašnį. O pa
darydamas duonos kąsnį, prisi
dėsiu dar prie darbininkiškos 
valstybės kūrybos.

Nuvažiavęs Rusijon ir padir
bęs per vasarą, pamačiau, kad 
negalima ir neverta ‘ten dirbti 
ir gyventi.

(Štai pavyzdis. Musų koopera
tyvas per vasarą padirbo 4,- 
000,900 plytų. Mašinos buvo 
naujos. Mašinos geriausios. 
Dirbome nuoširdžiai visi. O kas 
pasirodė? Gi ve kas. Iš kiek
vieno padirbtų plytų tūkstan
čio kooperatyvas turėjo nuosto
lių 3 rublius 75 kapeikas. O kiek 
turėtų nuostolių iš padirbimo

važiavome... Dabar, manau, aiš
ku, kodėl lietuvių kooperatyvas 

| reikia palaikyti “politiniu at- 
I žyilgiu“.

*x (Bus daugiau). Reporteris.

irašei, norūda-

tamstai vaukų?
7iivo tos drau-

Bridgeportas
Yt-kailenc.

Pradžfci nuo 7:45 vai. vakare.
Kalbės S. Beneckas

jžanga liuosa. Nėra kolektos.
Rengia ir kviečia! T. S. B. S.
Paskaitos iš šv. Rašto a'tsi- 

buna kiekvieną nedėldienį nuo 
10 vai. iš ryto, svetainėje po 
numeriu 2458 W. 38 St., Chicago

VYRAI!
I I

Laiko daugiau kaip tris dešimt 
metu mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas /y 
sifilio, gonorėjos, re- u 
umatizmo, širdies, vi- 
durių, inkstų ir pus- 
lės pakrikimų davė \ 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy- 
dymiii pasirodė ne- 
sėkmingi. Jus galite j)r. Rosh 
tikėtis goriausių na* specialistas 
sėkmių iŠ mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose j jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 $o. Dearborn St. 

kampas Monroo St., Chicago. Ciilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų šiame namo. — Im
kite elevatorių iki penkto aukšto. Valan- 
dėliumis 10 iki 1. Panedšilais, Seredomie 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare 

V-.......................................   ■ /

keturių milionų? Jei šitaip ei-, 
na kooperatyvo biznis, tai ne
galima jis išlaikyti.

—Kodėl taip yra?— paklau
siau Sabaliausko.

—Štai kaip dalykai vedama. 
Rusijos valdžia mokėjo musų 
kooperatyvui 27 rublius už tū
kstantį plytų, o pačiam koope
ratyvui tūkstantis plytų pa
dirbti kaštavo 30 rublių ir 75 
kapeikas.

—Kodėl nepardavinėjote ply
tų brangiau?

—Negalima buvo. Valdžia nu
statė kainą 27 rublių tūkstan
čiui.

Pa-įtarimai likviduoti 
kooperatyvą

—Tai gali priseiti kooperaty
vą likviduoti?

— Imu drąsos tvirtinti, kad 
teks likviduoti.

—Ar nesitarėte dėl likvida
vimo?

—Tarėmės. Bet nelikvidavo
me. Kad suprasti, kodėl nelik
vidavome, tai turiu paaiškinti, 
kaip kooperatyvo dalykai tvar
koma. Pas mus buvo puse va

• L

Roseland
Antradienio vakare, vasario 

1 dieną, Strumilo svetainėje 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba
telis laikė mėnesinį susirinki
mą. šiame susirinkime dau
giausia 'buvo kalbama apie Ba
telio busiantį vakarą, kuris 
rengiama vasario 23 dieną 
Stiumilo svetainėje.

Minėtą vakarą Lūs vaidina
ma J. J. Zolpo naujas veika
las “Močiutės suokalbis’’.

Iš komisijos raportų pasiro-

prie draugy
bes jis Nišai kitokioms 

draugystėms priklausė.
i Jeigu p. Grišius norėtų dė
dės šerno istoriją sužinoti, tai 
gali kreiptis j tnane ypatiškai 
ir aš jam pranašiu, o Į laik
raštį nerašysiu, ,ba neužsimoka.

Taigi, p. Grisiau, rink svei
kas aukas ir imk jas iš tų, 
kurie duoda, bet nepulk tų, 
kurie neduoda, ir buk patrio
tas, bet ne toks, kaip pasirodai. 
Thomas Janulis, Chicago, MII.

Oak Forest

dė, kad busiantis vakaras tu
rės geras pasėkas. 'Tikėtai iš 
anksto pardavinėti sekasi. Mat, 
kurie pirmiau nusiperka, tai 
bilėtus gauna nupiginta kaina. 
O vakare už biletus reikės mo
kėti brangiau, būtent pilna kai
na. Todėl dauguma ir pasirū
pina nusipirkti biletus iš ank
sto.

Boję, komisija praėjusio va
kare, kuris įvyko sausio 9 die
ną, raportavo, kad vakaras pa
vykęs gerai ir pelno likę ne 
mažai. Pas visus rateliečius 
buvo geras ūpas.

5 Antanas.

Minamų “partijeų’, tai yra to- kautųjų,

Iš Dramatiško Rate
lio veikimo

Praėjusi rudenį Dramatiško 
Batelio pastangomis lapo pa
statyta paminklas ant kapo ra- 
leliečio Jono Sankuno. Nors 
Ratelis neturėjo tam tikslui pa
kankamai pinigų, bet buvo su
rengtas vakaras, duota vaidi
nimas ir ačiū paramai geros 
valios lietuvių vakaras davė 

peilio; taipjau ačiū keletui ai.i- 
kurie paaukavo, sulig

Cock pavieto vieša prieglauda

Nedėlioj, vasario 9, 1930, na
riai Teatrališko Kliubo Lietu
va, po vadovyste p. Vinco Ka
reivos, atlankė minėtą vargšų 
prieglaudą.

Kaip 1:30 vai. dienos susi
rinko suvirs 50 lietuvių ligonių 
ir senelių j prieglaudos svetai
nę. čia jiems buvo suteikta 
viščiukų pietus (Chicken din- 
ner). Po pietų Teatrališko Kliu
bo narės linksmino senelius gra
žiomis lietuviškomis dainelėmis 
ir muzika bei klasiniais'šokiais. 
Kunigas P. Linkus pasakė gra
žią ir suraminančią prakalbėlę.

Gaila buvo žiūrėti, sykiu ir 
malonu, kaip ligoniai ir sene
liai skaniai valgė ir džiaugėsi 
skaniais pietumis ir gražių jau
nų mergaičių patarnavimu; ypa
tingai jie gėrėjosi lietuviška 
muzika ir dainelėmis. Skurdu 
buvo žiūrėti, kaip nekuriu sene
liai verkė išgirdę lietuvių dai
nų; ypatingai gaila buvo žiūrė* 
•ii į vargšus neregius, kurių bu
vo 6 ar 7. Iš jų 4 buvo atvežti 
ant vežamųjų kėdžių. Seneliai 
jKūtėsi dėkingi kada po viso 
programų dar buvo jiems pada
linta po $1.00 pinigais^

Užbaigę čia pietus ir progra-

Jau 'buvo minėta ir dar ten
ka minėti, kad ateinantį penk
tadieni rengiama yra vaka
rienė St. Stoškaus naudai."Va
karienė rengiama Mildos tea
tro trobesyje/ 3142 So. Halsted 
Street. Įsigykite biletus visi tie, 
kurie dar neturite. Paremkite 

.žmogų, kuris jaunose dienose 
dirbo Lietuvos darbą kaip 
knygnešis. • Komitetas.

So. Englewood
“Naujienose“ neseniai tilpo 

mano žinute apie So. Engle- 
woodo koloniją. Ir tuojau p. G. 
išrėžo “pamokslą” “Rapartė- 
riui”, buk šis rašinėjąs i laik
raštį nieko nežinodamas apie 
šios kolonijos veikimą.

Pasakysiu p. G., kad dar jis 
tos kolonijos visai nebuvo ma
tęs’, nė girdėjęs apie ją, kuomet 
Rapartėris jau veikė kartu su 
kitais tos kolonijos veiKčjais.

Tolinus apie Vakarinės žvaig
ždes Kliubo vakarą, kurį minė
jo p. G. Jisai nurodė, buk kliu
bo darbuotojai nedėję pastan
gų publikai sutraukti į paren
gimą. Galiu ir antrą kartą pa- . 
žymėti, kad publikps buvo ma
žai, bet pelno kliubui liko gra
žaus. Ale p. G., matyti, supran
ta dalykus taip: jeigu sakytu
mei, kad čia juodas, tai ir jis 
sakytų, kad juodas jam tur 
būt nedaro skirtumo koks yra 
oras parengimo dienoje. Jis ne
mato, kad prastas oras sulaiko 
publiką nuo visokių parengimų 
ir balių. Oras sulaikė publiką ir 
nuo minėto Vakarine^ žvaigž
des baliaus.

Paskui p. G. sako, jogei ren
gėjai patys išvykę kitur balia- 
voti ir netraukę publikos į ba
lių. Reikia pasakyti, kad butų 
labai keista, jeigu komitetas 
stovėtų gatvėje ir varinėtų pub
liką į svetainę.

Dar žodis apie tą “išvykimą“, 
žinoma, mes kiekvienas, inves
tavę savo kapitalą, norime gau-
ti iš jo ir rezultatų. Taipjau yra

DYKAI Lietuvių Vaikams DYKAI
C. G. Lukšio Paveikslai iš Lietuvos

Ramo vos Teatre
South Halsted St. ir 35-ta Gatvė.

šeštadienyj, Vasario 15 d., 1930
11 Valandą Ryto

T1KIETUS GALITE GAUTI:
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

\ Lietuva. 3210 So. Halsted St.
J„ J. Zoln, 4559 So. Paulina St.

Ką Tik iš Lietuvos Parvežti, Nauji 
Krutami Paveikslai Bus Pirmą Kartą 

Rodomi Amerikoje
Tautiečiai, kurie neturėjo progos aplankyti savo Tėvyne Lietuva 

ir dalyvauti visose iškilmėse, tai dabar turėsite progos pamatyti visa 
tą atsilankydami i žeminus pažymėtą vietą. Pamatysit viską kas įvyko 
pereitą metą Lietuvoje. Daug miestų ir miestelių, kariuomene, sportą Į 
ir ūkininkų laukų darbus.

Viską pamatysit už 35c., vaikams 15č.
RODYS IR AIŠKINS

C. G. LUKŠIS
BRIDGEPORT, VASARIO 13,

Šv. Jurgio Parapijos Švct., Auburn ir 32 St.
WEST PUL.LMAN, VASARIO 14, 

Parapijos Svet.

ROSELAND, VASARIO 15 ir 16 
Visų šventų Parapijos Svet.
WESTSIDE, VASARIO 17, 

Aušros Vartų Parapijos Svet., Oaklcy ir 28rd PI.
CICERO, ILL., VASARIO IK, 

Liuosybės Svetainėje, 1 Ith ir 49 Ct.
GARY, 1ND„ VASARIO 19, 

Parapijos Svetainėje,
----------------- — --------------- - ■ — ■■ - ■- — — 11 ■

PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE.
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Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at- ! 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių

Milwaukee, Wis
S.L.A. 328 kuopa rengia 12 me

tu Lietuvos' nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjijną.

Nedčlioj, vasario 16 <1., SLA.
padaro maistą surugusj skilvy 328 kuopa rengia Lietuvos ne. 111ald()mis.

Lietuvą ypač tuos, kurie turi 
šiek l iek susikrovę kapitalo. Sa
kysime, kok i desė.tką. tūkstančiu 
dolerių. Mirtas sako, kad Lie
tuvoj yra mokami dideli nuo
šimčiai, iš kurių lenga yra pra
gyventi.

Daugiausia rodė kariuomenę 
ir sportininkus. Matyti, kad 
Lietuvoj kiekviena kiek didesne 
šventė yra šauniai apvaikščioja
ma. Ir vis su bažnytinėmis pa-

ii žarnose. ; priklausomybės sukaktuviu pa-
Pataisyti perviršį rūgščių ga- minCjimą( kllris įvyks

lima su alkali. Geriausia šiam
tikslui alkali forma yra Phillips Ka]bSa ..Naujienų..
\ r i 1L ATncr'nncin T-SIt tinimlzifMilk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be-' 
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikiai 
tuo.iaus. Skilvis pasidaro saldus. ! 
Už penkių minučių jus vėl links-, 
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau-i 
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne- • 
virškinimas išnyko!

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

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

“Milk of Magnesia“ buvo J.

Taigi tikrumoj Lietuvoj nėra 
John j taip, kaip čia katalikiški laikraš- 

Bonk’s svetainėj. 719 First Avė. čiai kad rašo. Jie rašo, kad 
. Redaktorius tautininkų valdžia persekioja 

* kunigus. Tačiau paveikslai ro- 
ir do visai ką kitą. Kur tik yra 

apvaikščiojama kokia svarbesnė 
šventė, ten šalia Smetonos ke
li karininkai ir kunigas. Tai 
rodo, kad kunigams yra duoda
mos visokios privilegijos.

Sprendžiant iš~paveikslų, at
rodo, kad Lietuva gana gerai 
Stovi sporto srit.yj ir turi visai 
neblogų sportininkų. Ypatingai 
šauniai atrodo futbolininkai. 
Gero įspūdžio daro kariuomenė, 
ypač raiteliai. Visgi matyti, kad 
Lietuva žengia pirmyn.

Patartina lietuviams lankyti 
p. Miliaus rodomus paveikslus.

Grigaitis.
Gerbiamieji Milwaukės i 

apielinkės lietuviai ir lietuvai- 
; tės: vasario 16 d. yra musų tau- 
| tos švente. Tų dieną, prieš dvy- 
| liką metų, Lietuva pasiskelbė 
i nepriklausoma valstybė.

Tad viši atvykite paminėti 
nepriklausomybės šventę. Turė
sime gerĄ kalbėtoją. Prieitam 
bus ir programas. Įžanga dykai, 
pradžia 2 valandą po pietų.

, žinantis.

Detroit, Mich
K ritamieji paveik si,a i 

Lietuvos
iš —J. Am—se

Vasario 4, 5 ir 6 d. Lietuvių 
V. registruotas prekybos ženk- ; Svetainėj p. Milius rodė kruta- 
las Chas. II. Phillips Chemical ^luosįus Paveikslus iš Lietuvos. 
Co. ir jos pirmtakuno Chas II.
Phillips nuo 1875 m.

Harvey, III
Lietuviu Amerikos Kliubas

Garsinkiles Naujienose

j Beveik visi paveikslai nuimti 
Kauno rėdyboj. Iš Suvalkijos 

: gal tik viena vieta tebuvo pa- 
; rodyta. Pirm rodymo paveikslų 
p. Milius kalbėjo apie penkioli
ka minučių. Ragino važiuoti i

Musų kolonijoj gyvuoja kelios 
draugijos. Kai kurios jų visai 
neblogai laikosi. Prie stipriau
sių organizacijų tenka priskinti 
Lietuvių Amerikos Kliubą ir

SLA. 289 kuopą. Kiek silpniau 
laikosi šv. Juozapo ir Šv. Onos 
draugijos. Bet palyginamai ir 
jos gyvuoja neblogai.

Sausio 26 d. Įvyko Amerikos 
Lietuvių Kliubo metinis susirin- 

| kimas. Valdyba perskaitė laiš
ką nuo advokato A. Bernieto 
mirties reikale. Dalykas’ toks. 
Minėtas narys susirgo,-jei ne
klystu, praeitų metų vasario 
mėnesyj ir gavo pašalpą. Dviem 
mėnesiam praėjus, valdyba pra
nešė, kad minėtą narį reikia 
braukti lauk iš kliubo, kadangi 
jis esą per šešis mėnesius ne
mokėjęs duoklių. Kiekvienam 
nariui tai atrodė gana keista, 
Tik prieš dvejetą mėnesių buvo 
išmokėta pašalpa, o- čia prane
šama. jog narys jau per šešis 
mėnesius nemoka duoklių. Vi
siems jug gali būti aišku, kad 
narys gavo pašalpą jau tuo lai
ku, kada jis faktinai turėjo bū
ti suspenduotas, nes per ketu
ris mgnesius nebuvo mokėjęs 
duoklių. Tas atsitikimas paro
do, kad valdyba buvo apsileidu
si ir nepasirūpino ištirti nario 
stovio.

Kada išmokėjo pašalpą, tai 
pamatė, jog ji padarė klaidą, bet 
prisipažinti nenori. Pirminin
kas aiškinosi, kad valdyba ne
turėjusi tiesos sulaikyti’ pašal
pos išmokėjimą, nes girdi, kon
stitucijoj nieko nesą pasakyta. 
Tačiau, aš manau, kad nariams 
butų itin įdomu patirti kokios 
konstitucijos valdyba laikėsi, 
kai ji nutarė tą pašalpą, išmo
kėti? Bent kliubo konstitucijoj 
yra labai aiškiai pasakyta, jog 
narys, kuris’ per tris menesius

neužsimoka duoklių, negali gau
ti pašalpos. Pirma buvo prak
tikuojama taip: apsirgusį narį 
pirmininkas pasiųsdavo pas fi
nansų raštininką, kad užsimo
kėtų užsilikusias duoklę. Tik 
tada jis galėdavo reikalauti pa
šalpos'. x

. šiaip ar taip valdyba privalo 
visuomet būti budri ir žiūrėti, 
kad kliubas nebūtų išnaudoja
mas. Tokie atsitikimai, kaip 
šis, gali įvykti tik dėl valdybos 
apsileidimo. Dabar teks stoti 
i teismą, samdyti advokatą. O 
tai, žinoma, kliubui atneš berei
kalingų išlaidų. Tai jau visai 
negerai.

Minėtasis narys pasimirė rug
pjūčio mėnesyj. Jo giminės rei
kalauja išmokėti priklausančią 
jam pomirtinę. Kliubo pareiga 
buvo išmokant pašalpą pasilai
kyti duokles, nes tuo laiku na
rys jau gana sunkiai sirgo ir 
negalėjo rūpintis savo reika
lais. Todėl narį ir negalima 
perdaug kaltinti. Kiekvienas 
musų juk pašalpinei draugijai 
priklausė todėl, kad būti apsau
gotam nuo nelaimės. Draugijos 
taip pat privalo rūpintis’ savo 
narių gerove, ypač tų, kurie per 
daugelį metų joms priklauso.

Kiek man žinoma, šiems me
tams į kliubo valdybą tapo iš
rinkti darbštus žmonės. Ypač 
gerai yra žinomas naujasis 
pirmininkas, kuris seniau, rodo
si, bene per keturis metus ėjo 
pirmininko pareigas. Taigi j iš 
yra gerai susipažinęs su kliubo 
reikalais. Tai senas kliubietis 
p. J. Ratkus.—Teisybę Mylintis.

laimėjimo“ ir surinkta su virš 
$12.00.

Beje„ ką tik nepamiršau, o 
tai svarbiausią rolę lošė musų 
gaspadinės—kuopos narys, vir
tuvėje/ ponios—Ivanauskienė, 
žukienė, Grigarevičienė ir Kur- 
pavičienė, nes jos virė-kepė ir

pailsusius šokėj’us, o ir šiaip 
svečius, užkandžiais stiprino...
O jos tokios linksmos, kad sma
gu buyo žiūrėt. Ačiū jums už 
jūsų pasidarbavimą. Kuopai Ii- .
ko pelno su virš $100.00.

Varde rengėjų
—P. D. Deltuva.

Šalčiai, kurie išsivysto
. į pneumonią

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

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

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)

CREOMULSION
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Rockford, III.

dailią, 
kurios 
su jos

meta savo 
šešėlius priešakyj0

It’s toasted”
Jūsų Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis ’ 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky“, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—-Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. / z

© 1930. The American Tobacco Co.. Mira.

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO
Per susilaikymą nuo 

virš-sauvalystes

Vyrai, kurie nori išlaikyt 
tinkamą figūrą, moterys, 
brangina naujovišką figūrą 
maloniais, vyliojančiai pilnais iįssi- 
lenkimais—valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkite perviršių. Būkite nuosaikūs 
—Būkite nuosaikūs visuose daly
kuose, net rūkyme. Kuomet jus ima 
pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnes už pilvą, to vietoje 
imkite Lucky. Ateities įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyje. Vengkite to 
ateities šešėlio vengdami perdėjimų, 
jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, 
jauną figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kurį tik kada žmogus rūkė, padirbtas 
iš puikiausio tabako — Tabako Der
liaus Smetona—“IT’S TOASTED.” 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING“ (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet pri
sideda prie kvapsnio ir pagerina 
skonį.

SLA. 77 kuopos vakaras

Sausio 26 d. SLA. 77-ta kuo
pa pastatė scenoje 'trijų veiks
mų komediją “Divorsas“./ Vai
dintojais buvo sekanti asme,- 
nys: J. M.. Bacevičius (Karo
sas) ; J. J. Petraitis (Dielė); 
B. Šimaitienė , (Rozalija); A. 
Bitautienė (Keidė); Alf. Savic
kas (Styvis) ; J. Rumčikas 
(Keidės vyras.); V. Kiela (Pem
pė) ; O.- Sinkevičienė (Marė); J. 
M. Stružas (Bačkis); S. Ivanaus 
kas (leitenantas); J. Ulinskas 
(kaimietis); širvinskienė 
(kaimietė); Ant. Rumčikiutė 
(sekretorė).

Be lošimo, buvo dar progra
mas, kurį išpildė jaunuoliai. 
Vyt. šimaitukas ir Ed. širvins- 
kutis. Gražiai paskambino> — 
pirmas ant piano, antras ant 
banjo (duetas); jaunuolės, Ša- 
kočiutė ir Pudokiute gražiai pa
skambino ant piano duetą; jaun. 
O. širvinskiutė padeklamavo 
patriotiškas eiles; jaun. Floren- 
ce Sinkevičiūtė (5-kių metų 
mergaitė) padainavo labai gra
žiai angliškai, (matyt, jos mo
tina lošėja p-ia Sinkevičienė pa
šventė nemažai laiko, kol išmo
kino). Pagaliaus, išeina kvar
tetas, ir tik žydėte žydi kaip 
kvietkų buokietas...—tai p. J. 
M. Bacevičius, p-nia Šimaitienė, 
p-ia Sinkevičienė ir p. J. M. 
Stružas, ir padainavo keletą 
publiką žavėjančių dainų. Pianų 
akomponavo p-Ie Užubaliutė. 
Publikos buvo daug, ir po pro- 
gramo pasišoko ir sYnagiai laiką 
praleido.

Taigi visoms lošėjoms ir lo
šėjams ir visiems dalyvavu
siems programe, o ypatingai 
tiems, kurie nebūdami kuopos 
nariais kuopai* patarnavo—var
de teatro rengėjų tariu širdin
gą ačiū, ačiū taip pat p.p. Sin
kevičienei ir Šimaitienei už pa
skolinimą reikalingų daiktų lo
šimui. Taipgi ačiū kuopos jau
nuolei, p-lei Onai Širvinskiutei, 
už iškepimą gražaus (o be abe
jo ir gardaus) “kėkso“, kuris 
jos motinai p-iai širvinskienei 
pasidarbuojant išleista ant “iš-

P Ko ne V irgi n i u 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
.V amu S t a t y m o 

c KONTRAKTORIUS

Victor Tonas

V

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldieni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.

970 kilocycles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

Victor Radio tonas patvirtina Victoro 
elektrini ir mechanišką tobulumą. Klau
sydamas per Victor Radio, jus tikrai 
taip girdėsite, kaip perduodamą iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti 
jūsų namuose, be jokios jums už tai at- 
sakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus 
walnut kabinetas, kaip ant paveikslo. 
$50 nųleidžiame už jūsų seną Victor Ra
dio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 
vertės. Dykai demonstravimas jūsų pa
čių namuose. Lengvus daliniai išmo
kėjimai. ‘

Budrik, IneJos
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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VIDURINES klasės ateitis

Smulkiųjų ir vidutinių biznierių padėtis Amerikoje 
tolyn vis labiau sunkėja. Jau nuo seniai tuos biznierius 
slegia sparčiai besivysiąs stambusis kapitalas. Biznyje, 
kaip žinoma, eina kompeticija (konkurencija), s lenkty
nės, bet kaip gali lenktyniuoti su milžiniškomis kompa
nijomis ir tų kompanijų susivienijimais (trustais) ne
didelės dirbtuvės, krautuvės arba kitos tokios biznio 
įstaigos savininkas?

Milioninis biznis perka antsyk už milžiniškas sumas 
žaliųjų medžiagų. Tų medžiagų ir pagamintas iš jos 
prekes jisai gabena vagonais. Jo įstaiga telpa didelėje 
troboje, kur dirba daugybė darbininkų tobuliausiomis 
mašinomis; darbas tarp jų yra padalintas taip, kad pro
dukcijoje ekonomiškiausiai suvartojama laikas, vieta ir 
materiolas. Didysis biznis, pagaliau, visuomet gali leng
vomis sąlygomis gauti paskolų iš banko ir, ačiū tam, 
kiekvienų momentų, kada reikia, gali urnai išplėsti savo 
gamybų arba apyvartų ir išnaudot pelningas progas.

Vidutiniai ir smulkieji biznieriai, neturėdami šitų 
patogumų, lenktyniuot su milioninėmis kompanijomis 
ir trustais nepajėgia. Jie arba žūva, arba parduoda savo 
įstaigas stambiemsiems kompetitoriams ir eina pasta- 
riemsiems tarnuati. *

Gamybos (produkcijos) srityje šitas procesas jau 
yra taip toli nužengęs, kad Amerikoje smulkių nepri
klausomų pramonininkų jau, galima sakyt nebeliko. 
Transportacija irgi yra patekusi j didžiojo biznio ran
kas. Nekalbant apie geležinkelius, kurie nuo pat pra
džios priklausė galingoms kompanijoms, didysis biznis 
valdo jau ir “busų” linijas bei daugumų “taxicab’ų” 
miestuose. Vienintelė dirva, kur iki šiol dar galėjo, pu
sėtinai verstis vidutiniai ir smulkieji biznieriai, buvo 
prekyba. Tai yra įvairios mažmenų krautuvės (retai! 
stores), restoranai, drugštoriai ir t. t. Šitose įstaigose 
šimtai tūkstančių žmonių daro gyvenimų ir šiokį-tokį 
pelnų.

Tečiaus per keletu paskutinių metų labai pablogėjo 
būklė ir šitiems biznieriams. Atsirado vadinamieji 
“čėnštoriai” (chain stores). Šalę maisto produktų krau
tuvės, kurių valdo smulkus biznierius, išdygo “groser- 
nė”, priklausanti kompanijai, kuri valdo šimtus, o gal 
ir tūkstančius tokių įstaigų. Prasidėjo tarp smulkaus 
ki-iiutvivninko ir “čenštorio” varžytines, ir čia. pasireiš
kė tog pačios stambiojo biznio pirmenybės prieš smul
kųjį biznį, kokias matėme pramonėje. “Čėnštoriai” stu
mia smulkiuosius, krautuvninkus iš biznio, verčia juos, 
uždarius savo krautuves, eiti arba į dirbtuvę uždarbio 
ieškoti, arba parsisamdyti už tarnautojus tiems patiems 
“čėnštoriams”, kurie juos įvarė į bankrotų.

Smulkus nepriklausomas krautuvninkas šiandie, jei
gu pasilaiko, tai daugiausia tik dėl to, kad jįsai yra savo 
biznio vergas ir vergais yra pavertęs savo žmonų ir 
vaikus, su kuriais jisai dirba, nežinodamas pasilsib, rū
pinasi, pataikauja “kostumeriams” ir atsižada kuone 
visų savo dvasinių reikalavimų. Geras amatininkas, 
kuris turi nuolatinį darbų fabrike, yra daug laisvesnis 
už jį žmogus ir dažnai yra geriau už jį aprūpintas ir 
materialiai. Jei dirbtuvių darbininko uždarbis butų už
tikrintas, tai didelė dauguma smulkiųjų biznierių šian
die mestų savo krautuvėles ir eitų dirbti už algų.

Kame gi yra jų viltis?
Daugelis jų dar tikisi, kad gal sugrįš tie laikai, ka

da smulkusis nepriklausomas biznis dar nebuvo smau
giamas stambiojo kapitalo. Kai kur kyla balsai, kad 
valstybė turėtų išleisti įstatymus, kurie uždraustų “čėn- 
štorius” arba bent taip juos suvaržytų, kad jie pasida
rytų nepavojingi krautuvninkams. Už šitų sumanymų 
dabar agituoja smulkiųjų biznierių sųjungos pietiniuo
se šteituose.

Bet, deja, tai yra tuščios viltys. Įstatymai “čėnšto- 
iįų” augimo nesulaikys, kaip jie nesulaikė augimo 
trustų.

Smulkieji biznieriai turės anksčiau ar vėliau stoti į 
vienų eilę su pramonės darbininkais ir kartu su jais ko
vot, kad butų pakeista ekonominė sistema. Jų ateitis 
taip pat, kaip ir beturėki darbininkų, yra tokioje "visuo
menės santvarkoje, kur visiems, kas gali ir nori dirbti, 
butų užtikrintas gyvenimas.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metėjus ..............-................ . $8.00
Pusei rąetu .............................. 4.00
Trims mėnesiams .... .............. 2.00
Dviem mėnesiam .........—..........  1.50
Vienam mėnesiui ......... 75

Chicago  j per išnešiotoju*i
Viena kopija ________ .________  8c
Savaitei _________ _________ 18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ~..... — _______ ..— $7.00
Pusei metų -----------  8.50
Trims mėnesiams ..............—1.75
Dviems mėnesiams .................- 1.25
Vienam mėnesiui .................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams x.........——...... —— $8.00
Pusei mew _____ __________ 4.09
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karaliui grūmoja kartuvėmisN

Ispanijos diktatūrai sugriuvus, ėmė svyruoti ir ka
raliaus Alfonso sostas. Respublikinis sentimentas per 
treje^ savaičių nuo de Riveros rezignavimo taip su
stiprėjo, kad užvakar visame krašte įvyko mitingai, 
kuriuose buvo pasmerkta monarchija.

Vienas respublikinio judėjimo, vadas savo kalboje 
pareiškė, kad Bourbonams (karaliaus dinastijai) dabar 
belikę tik du keliu: arba į užsienį, arba ant kartuvių!

Ispanijos žmonių pasipiktinimas savo karalium, ži
noma, turi pagrindo. Juk ne kas 'kitas, kaip Alfonsas 
prieš šešerius su viršum metus, sutrempė krašto konsti
tucijų ir įsteigė diktatūrų. Jisai buvo konstitucijai pri
siekęs, bet nė priesaika nesulaikė jo nuo to kriminalio 
žinksnio.

Ateis laikas, kad ir kitose šalyse, kur buvo pasielg
ta tokiu pat budu, vainikuotiems ir nevainikuotiems po
nams, kurie padėjo diktatoriams užsirioglinti ant žmo
nių sprando, teks pasirinkti tarp bėgimo į užsienį — 
arba kartuvių.
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Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

Juozas Pronskus

(tąsa)

Lietuviai ir Žemaičiai 
ligi krikščionybės 

priėmimo

Dabar kiek galima suglaustai 
susipažinkime su Lietuvos pra
žudymo priežastimis, kaip jas 
patiekia ne kas kitas, bet pats 
žemaičių vyskupas Motiejus Va
lančius savo “žemaičių Vysku
pystėje’’. Kaip atrodė Lietuvos 
ūpas ir gyvumas ligi krikščio
nybės ir kokia padėtis patapo 
katalikybei įsigalėjus...

“Senos gadynės žemaičiai 
(reikia manyti, panašiai ir 
Aukštaičiai. J. P.) vyriškiai bu
vo augaloti, stiprus,i skudrus ir 
sulaukdavo šimto metų. Barzdų 
neskųsdavo, plaukus retai kuo
met kirpdavo, davėjo kailinius 
įvairių girios žvėrių ir savo mo
terų darbo drobiniais rūbais. Iš 
vokiečių ir kitokių svetimtaučių 
jokių drabužių nepirkdavo. Ka
ruose buvo baisiai mitrus ir drą
sus; neprieteliaus neprileisdavo 
nenugalabiją. Kariaudami dan
gstėsi žvėrių kailiais kaip sky
dais. Ginklai buvo: kalavijai ar
ba šobles, deiginas, raguotinės, 
saidokai su vylyčiomis ir gele
žiniai botagai, ant kurių galo 
kabėjo dviejų svarų sunkumo 
bumburas.

Už aukščiausią dievą skaitė 
Peruną arba Perkūną, nes tikė
jo. joj? jis visko, sutvėrė. Tų 
patį dievą kitaip vadino Oka- 
pirmu arba Visupirmu, nes ge
rai jautė, jog jisflinuo neregimų 
Praamžių yra valdytoju viso su
tvėrimo ir dievaičių. Dievaičius 
turėjo Aušlavį,' Kaunį, Ganyklį, 
Slenkstinį, Kelių dievą, Barstu- 
kius, Kaukus, Numieją, žemeliu- 
ką, Derintoją; ir dievaites Pra- 
urimę, Aušrą, Brėkštą, Lado. 
Laumę, Perku naitėlę, Pilvytę, 
Krūminę, Verpėją, Upinę, Ra- 
gutinę, Raganą ir Birutą.

Perkūną ir kitus minėtus die
vus žemaičiai visur garbindavo, 
o labiausia ant aukštų kalnų ir 
šventuose krūmuose (gojuose). 
Keturios buvo didžiausios žiny- 
čios visoj Žemaitijoj: 1) netoli 
Palangos pušyne ant Birutės 
kalno, Dubysos ir Nemuno 
santakoj' ant salos, 3) prie, Ne
vėžio upes ir 4) ant Šatrijos 
kalno.

Visos dievų garbės ir viso ti ■ 
kėjimo pirmuoju sargu ir išgul
dytoj u buvo Kūrėjų Kūrėjas ar
ba Kryvių Kryvaitis. Jį kaipo 
tėvą kiekvienas gerbė ir šventu 
laikė. Glaudėsi prie jo žmonės 
priepuoliuose, ligose ir prispau
dimuose. Jis vienus gydė, ki
tiems aiškino ko dievai nori, 
trečius gelbėjo ir gynė. t Jo val
džioj buvo kiti žiniai, kurie sek
dami savo perdė.tinio pavyzdį, 
taip pat buvo gydytojais ne tik 
dūšių, bet ir kūnų.

Senovės žemaičiai turėjo daug 
švenčių, kaip tai: Kovo 15 die
na buvo Ganyklos, piemenų die

vaitės šventė, ir Ladonos bei 
Saulės^ Balandžio 1 diena buvo 
pašvęsta Pavasariui ir Pergru- 
bei. šventės pradžia buvo to
kia: kaimo mergaitės pasipuo
šę bėgo į laukus sutikti pavasa
rį; paskui joms grįžus ir par
nešus' pavasario linksmą žinią, 
žinys pirmas išgerdavo alaus 
taurę, melsdamas dievų, kad 
suteiktų žemei vaisių;-po to pa
kartomis gėrė alų visi Nusirin
kę žmonės.

Rasos šventė birželio 23 die
ną, tai ta pati diena ką dabar 
švenčia kaipo švento Jono nak
tį. Tie papročiai su ugnių degi
nimais ir dainomis’ aplink laužą 

,tebėra tie patys senovės Rasos 
šventės papročiai.

žemeliuke šventė ir didžioji 
Padūkavonės diena visiems die
vams buvo Rugsėjo mėnesio vi
dury.

Gruodžio 25 diena buvo Sau
lės grįžimo arba senųjų metų 
baigimo ir naujų pradėjimo 
šventė. Dar dabar žemaičiuose 
žmonės' moka virti Kalėdoms 
tam tikrą tų laikų šventės val
gymą, vadinamą “šiupinį”.

Valančius sako? “štai trum
putėlis aprašymas tikėjimo pirm 
penkių šimtų metų musų se
nuolių. Tiepa, jog tikėjimas 
tas buvo klaidingas ir išgany
mo dūšioms atnešti negalėjo 
(vyskupas, žinoma, kitaip ir 
negalėjo sakyti. Ką jam butu 
pasakęs' jo ponas popiežius..,), 

vienok jis Lietuvos kunigaikš
tystei labai giliavo (buvo nau
dingas). Tas tai tikėjimas da
rė, jog žemaičiai drąsus ir nar
sus kare, buvo pirmutiniais di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių 
kareiviais; tas (tikėjimas) juos, 
nors pasklidusius miškuose, per 
vieną naktį sušaukdavo į pulką 
neprieteliams keršyti, tas ant 
galo kurstė juose laisvės meilę, 
kuria degdami jie stengėsi at
siskirti nuo Kuršių ir Prūsų (po 
to, kai tie tapo sukrikščioninti. 
J. P.) ir žemaičių žemę griau
nančių vokiečių ir tokiu budu 
pasilikti laisvais. Ko visko šian
dien vos šešėlis beliko...”

Reikia pastebėti tuose keliuo
se trumpuose pavyzdžiuose, kad 
visi Lietuvių dievai buvo jų gy
venimo, palaimos' ir džiaugsmo 
simboliai, ir tos šventės bifvo 
ne kokios kariškų šukavimų ir 
ginklais brazdinimo sueigos, bet 
taip pat kaip ir senprusių, —jų 
šventės ir religija buvo jų p^its 
gyvenimas ir jų pats gy
venimas buvo šventė ir religi
ja. ii; tik tas gyvenimo ir lais
vės mylėjimas ir džiaugsmas, 
kuriuo buvo persunkta visa jų 
ekzistencija,. Lietuvius ir že
maičius darė sveikus, natūra
lius, malonius namuose ir nar
sius karo lauke. Labai jautriai 
aprašo musų protėvių paplo
čius ir šventes' Johannes Voigt 
knygoj “Geschichte PreussenM”, 
1 tomas.

Žutbutinas pasiprieši
nimas krikščionybei
Valančius sako*: Pradžioje 

trylikto šimtmečio į Mozūrų že
mę atvyko vokiečiai zokininkai, 
nuo kryžiaus kurį nešiojo ant 
krutinės, vadinami Kryžuočiais, 
o biskį ^paskiausi tokie pat atsi
rado Rygos mieste. Tiems 
popiežius Honor i*j u s į- 
sakė kariauti su Prū
sais, Lietuviais ir že
maičiais, o pamuštus 
liepė versti į katalikų 
tikėjimą. Nuo tos gadynės 
Kryžuočiai' pradėjo be paliovos 
ganubyti Prusus, o tuos pamu
šę, traukė į Žemaitiją, jėškoda- 
mi ne taip dūšių išganymo, kaip 
tik turtų...” ,

“Metuose 1259 Burkards 
Hornhausen, vyriausias Kry- 
žuočių perdėtįnis, surinkęs mi- 
nįas vokiečių, kuršininkų, ęuk- 
nų ir kas žin kokių basų zoko- 
ninkų, su tais visais' įsilaužęs 
j Žemaitiją, dideliai geidė mū
siškius mušti”. Bet tuo tarpu 
susigadyta. žemaičiai prisiėn^i 
jų kunigus, kad tik valkatos 
išeitų atgal, bet tierns išėjus, 
kunigai pastimpinėję po stubas’, 
nieko nepešę ir patys išsinešdi
no. Po«to jau prasidėjo tikri 
zokoninkų gaujų puolimai ir 
kruvini karai...

“Tiek kartų * žemaičiai Ver
čiami į katalikų tikėjimą, nepa
sidavė, nes uždengti didžiojo 
kunigaikščio Vytauto galybe, 
drįso dar prieštara u t savo krau- 
jageriams vokiečiams; met 1404 
m. prispirtas reikalais Vytautas 
visą žemaičių žemę pavedė kry- 
žuočiams; tuokart vokiečiai ne
įstengusius atsilaikyti žemai
čius, pirma vergais, paskui kri
kščionimis padarė. Kryžuočiai 
tai naujai Kristaus' ^avinyčiai 
(tikrai tas pavadinimas atatin- 
ka, nes laisvi žmonės negyvena 
kaip avys ir avinai avinyčiose... 
J. P.) suteikė vyskupą ir kele
tą pralotų; bet tie, bijodami sa
vo avelių (!), gyveno Prūsuo
se, o žemaičiams niekad nepasi
rodydavo... Visi tie dvasiški vy
rai mito iš dešimtinių, kurias 
nuo naujai Apkrikštytų kas ne- 
vert lupo (Kaip Vėliau pamaty
sime, visų kunigų vyriausias 
tikslas buvęs kad tik kuoge- 
riausia apširupinus “mitimu”. 
J. P.). Tuotarpu žemaičiai, ga
vę nuo kunigaikščio Vytauto 
globos, metuose 14C9, viena nak
čia išpiovė vokiečius ir jų jungą 
vienkart su katalikų tikėjimu 
numetė”, savo vyskupas Valan
čius.

Kada Vytautas su Jagaila at
vyko krikštyti, Valančius sako: 
“Karaliui liepiant. 1 e n k u ka
reiviai tuojau pradėjo kirati 

šventuosius miškus, altorius 
griauti, dievų stovylas vartyti 
ir naikinti. Išgirdę kas dedasi, 
iš artimų sodžių žmonės bruz
dėjo ant Aultų kalnų, o kata
likų kunigai kaip įmanydami 
mokino juos krikščioniško tikė
jimo. Visa tai regėdamas aukš
čiausias stabmeldžių kunigas 
(Krivė), verkdamas apleido kie
mą ir pasislėpė tarp mylimų 
žmonių, kur ir amžį pabaigė, 
sukakęs 74 metus.

Atvykus karaliui prie Šatri
jos kalno ii» lenkų kareiviams 
taip pat atlikus savo darbą, “ku
nigai nemokėdami žemaitiškai, 
pradėjo apsakinėti Kristų , len
kiškai, o lietuviai tuos pačius 
dalykus perpasakojo žemaitiš
kai”. Reiškia, su pirmais ku
nigais lenkybė tapo atnešta į 
pat Žemaitijos širdį. “Kas link 
klausymo, rodos klausė žmonės 
pamokslų, bet krikštytis ne bis- 
kio nenorėjo, nes jiems rodėsi 
1) jog apsikrikštiję nustosi lais
vės ir turės vergauti, 2) jog 
naujo tikėjimo kunigai privers 
juos pamesti mvo kalbą ir lieps 
mokintis vokiškai ar lenkiškai, 
3) jog reiks jiems, išsižadėjus 
senų prabočių papročių, įsekti 
svetimų šalių papročius. Kaip 
visa tai teisingai atspėjo nelai
mingi žemaičiai ir lietuviai, ir 
kaip viskas neužilgo pradėjo iš
sipildyti!..

Tačiau ir galutinai apkrikšty
ti ir savo valdovų perkalbėti

Žemaičiai dar du kartu buvo su
kilę ir katalikybę numetę. Va
lančius' rašo: “Svetimiems ku
nigams bruzdant Varniuose, ki
ti kunigai, vaikščiodami po kai
mus, kaip įmanydami krikštijo 
žmones, žemaičiai priversti ap
sikrikštyti, nors pagaliau kata
likų tikėjimo neapkentė, bijo
dami vienok gyvenančio arti 
Trakų didžio kunigaikščio, ausis 
suglaudę tylėjo. Bet kada tas, 
prispirtas kunigaikštystės rei
kalų, 1418 metais gavo darbo 
su kryžuočiais. tuojaus mūsiš
kiai parodė, ką moką. O tai to- 

bkiu budu: mylėtojai seno tikėji
mo, pakurstyti per stambel- 
džių kunigus, kuriuos das slap
ta prie savęs laikė, griebės už 
ginklo, norėdami per kraujo 
praliejimą sugrąžinti savo se
nuolių dievams garbę. Tuojau 
pristojo artojų gauja, Pasidarė 
didis' sumišimas ir ermideris— 
baisiame įniršime žmpnės, išsi
žadėję katalikų tikėjimo, skra
jojo nuo dvaro ligi dvarui. Daug 
perdėtinių, didžiojo kunigaikš
čio įstatytų išmušė, kunigus ka
talikus vienus nugalabijo,' kitus 
iš savo žemės išvijo; nemaž 
krikščionių bažnyčių subiaurino 
ir sudegino. Ant galo pamatę, 
jog viskas gerai klojasi, įkūrė 
šventąją ugnį, kurią ligi šioliai 
sodžiuose slėpė ir laikė. Kuni
gaikštis Vytautas. dažinojęs 
apie tuos dalykus, pasiskubino 
ant pagelbos katalikų tikėji
mui...”

Antras sukilimas. Valančius 
sako: “Didžiajam kunigaikščiui 
rodėsi, jog taip sunkiai nubausti 
už savo narsumą žemaičiai dau
giau nebedrįs už dievų garbę 
su juo kerštauti ir bartis, tuo 
tarpu patyrimas ką kitą paro
dė. Reikia žinoti, jog pirmam 
sumišimui kilusi, didžiūnai re 
tik su ukinikak nesusidėjo, bet 
dąr patys kaip įmanydami ūki
ninkas trukdė ir stabdė. O per 
tokį pasielgimą ūkininkus labai ••
įpykdė, ir tapo paskaityti tė
vynės' dievų ir artojų nepriete
liais. Todėl vos tik kunigaikš
čio kareiviams į Lietuvą iške
liavus, nekurie ūkininkai, apie 
Raseinius, Varnius ir Rietavą 
gyvenantieji, pakilo prieš di
džiūnus, ketindami juos būtinai 
išnovyti. Pajutę tai .kitų pa
vietų artojai lygia dalim greit 
susirinko į burius; tokiu budu 
kuo ne viena diena sukilimas 
paplito po visą Žemaitiją. Kiti 
nuėję į Prusus ir Kuršą kalbino 
artojus, kad lygia dalim išnai
kinę savo vyriumsybę (kryžuo- 
čius ir kardininkus), laisvai gy
ventų”. Vytautas greitai iš Tra
kų į Žemaitiją atbruzdėjo ir 
dar smarkiau ne kaip pirma 
kai ti r» i n k bis nukorojęs, sumišimą 
sustabdo..” (Valančius: žemai

čių Vyskupyste, pusi. 26). Tik 
po to įvykio ir popiežius 1421 
m. galų gale patvirtino Žemai
čių vyskupystę ir, anot Valan
čiaus, “už naują Kristaus avi- 
nyčią išpažino”...

(Bus daugiau)

Kada Poilsis Būna 
Sutrukdytas

Sveikata nukenčia kada inkstu 
nereguliarumai sutrukdo miega.

JEIGU kenčiate nuo pūslės ne
reguliarumu, kėlimosi naktimis 

ir nuolatinio strėnų skaudėjimo, 
susidomėkit. Pagelbėk i t savo ink
stams su Doan’s Pįlh. Rekomen
duojamos visanje pasaulyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur.
50,000 vartotojų pataria Doan’ti:

Mik. CIhhi Nieilcr, IIIMI Kngle Ate- 
llefroit, Mk*h., Halui: "Af turėjau kva# 
tutinu ir nepaHiliaii jautį nlrėnų nkaildė 
jiiiuj. Aš buvau taip pavargusi, kad 
iKaah'jau atlikti liauni darbi). InliHti) 
šlapintasis buvo pi rdaug taukiui ir bu- 
irutuli .. ... ...........ano )mhIm| naktimi Po
priėmimo DuaiiH l’ill.s a> panijanėiau 
puikiai".

DOAN’S PILIS
A Stimul.mt Omieln (.din Kidneys

Gerkit Vandenį
Kad Išpplovus 

Inkstų Nuodus
Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 

Vargina Tuojaus Pradėk 
Imti Druskos

Inkstams ir nugarai skaudant ne
išsigąskite ir nepradekite kimšti į vi
durius gyduolių, kurios tik suerzina 
visą šlapinimo sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis nekenksmin
gomis druskomis. Inkstų užduotis y- 
ra iškošti kraują. Per 24 valandas jie 
perkošia 500 grūdelių rūgščių ir me
džiagos, todėl supraskite kokį darbą 
jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persigerti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imkite po arbatinį šau
kštelį kas rytą pirm pusryčių per ke
letą dienų ir inkstai veiks kuopuikiau- 
sia. Tos garsios druskos padarytos 
iš vynuogių rūgšties, citrinų sulties 
ir lithia. Jos ilgus laikus vartojamos 
išplovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios erzina pūslės siste
mą.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, puto
jantį lithia-vandens gėrimą, kurį kiek
vienas turėtų laikas nuo laiko ger
ti, kad inkstai puikiai veiktų. Paban
dykite; taipgi gerkite daug vandens, 
ir beabejonės stebėsitės kas pasidarė 
su inkstų vargais ir nugaros skauda

mu.

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šią žiemą, 
jei jus vartosite Foley’s Honey and 
Tar Compound. Kiekviena doza gy
domosios balzaminės vertes tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitų vertingų kosulį gydan
čių ’ gyduolių tiesioginiai paliečia 
įdegtą gerklės vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginanti kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
na'ktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.

I
 Kosulys išnyko! JĮ
Koka komfortai atsikratyt !■
to Mdinanėio kutenimo Įį

gerklės. Nestebėtina, kad JU

vaikai ir suaugę mėsa- 
ta Severą’* Cough Hal- \H|

satn. Mėgiami kosulio rll

vaistai per 50 metų. /fll

Saugus, veikmingi. JBĮk

Jūsų aptiekininkas

turi jų. Dviejų |Qb

dydžių, 25 een- IJmB

tu ir 50 centų.

Vgrtokit Severa’s Cold 
Tablete

$EVERA’S>J 
COUGH BALSAM

f"l .....  -
Naujos Plunksnos

Visokios rūšies 
Ką tik atšviežintos su garu. 

Gryni pūkai. 
Geros plunksnos.

Mes pristatom. Ateikite ir 
pamatykite jas. 

Mes kalbame angliškai.
THE R.H.ARMBRU8TER MFG.Co.
480 S. 4th St., Springfield, 111.

DREBIU DEZAININIMA8 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS

Moka didele algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius . drabužius ir 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musų as
meniškas lavinimas grei

tai priruošia jus tai vie
tai i trumpą laiką. Ra
šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St.,

• Randolph 27J8

MILDAI
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Vasario 

13, 14 ir 15
Visas kalbantis didysis paveikslas

“Three Live 
Ghosts”

Pilnutėlis juokų. Tokio juo
kingo veikalo dar nebuvo ir 
nė vienas neišsilaikys nuo 

juoko

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“He Did Uis Besi”
Kalbančios tinioa.
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Naujienų Kontestas
Darbo Pradžia

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija: 

Dr. A, J. Karalius 
Dr. C. K. Kliauga 
J. Degutis.

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius.

Praeitą pirmadienį skaitlin
ga armija kontestantų ėmės už 
darbo. Vieni iš jų jau spėjo pa- 

I si rodyti su savo darbu — atsi
nešdami pusėtinai daug biznio 
“Naujienoms”, kiti pranešdami 
telefonu, kad greitu laiku bizni 
priduos, o dar kiti laiškais pra
nešė apie savo sėkmingos dar
buotės pradžią.

Naujienų Kontesto Pradžia Vasario 10 d. 
Kontesto Užbaiga Gegužės 31, 1930

Kontestantų Domei
Kiekvieną ketvirtadienį dalis “Naujie

nų” bus pašvęsta kontesto reikalams, bus 
aprašoma kontesto eiga, abelnas kontes
tantų stovis balsais, eis kontestaiitų pa
veikslai ir tt. Pertat, kontestantai prašo
mi padarytą biznį priduoti “Naujienoms” 
nevėliau trečiadienyj iki 6 valandai vakare, 
kad priduotą biznį butų galima įskaityti 
ketvirtadienio “Naujienose”. Taipgi kon
testantai yra kviečiami rašyti į kontesto 
skyrių iš savo darbuotės, kad tuo i»udu tiks
liai butų galima nušviesti kontesto eigą. 
Siųsdami kontesto biznį arba kreipdamies 
įvairiais kitais kontesto reikalais į “Naujie
nas”, visuomet adresuokite “Naujienos”, 
Kontesto Dept.

JULIUS MICKEVIČIUS
“N.” Kontesto Vedėjas.

J. Šiugždinis

busi susirūpinęs, mažai kas’ ta
ve pastebės.

P-as Urnežis. kaip ir mes vi
si, yra turėjęs daug įvairių ne
malonumų savo gyvenime, zbet 
jam jo būdas pr i gelbėjo tuos 
visus nemalonumus' sėkmingai 
pergyventi. Kontestantas K. G. 
Urnežis dabar yra salesmanu 
Shermon Motor Car Corp., 5212 
So. Ashland Avė., pardavinėja 
Fordus; jam šitaš darbas gana 
gerai sekasi. Neabejotinai, kad 
jam neblogiau seksis ir šiame 
“Naujienų” konteste darbuotis. 
Linkėtina.

“Naujienų”
“Naujienų” kontestas 

rys nuoširdžių “Naujienų” 
vieno ^ero nanjieniečio yra 
riopą parama kontestantams 
gas “Naujienoms” ir kad ji 
laike “Naujienų“ kontesto

kontestantai
prasidėjo, skaitlingas bu- 

draugų stojo darban. Kiek- 
butina pareiga duoti visoke- 
kad jų darbas butų sekmin- 

g patys už Įdėtų savo triūsą 
laimėtų kuodid^iausias do

vanas.
Kontestantus galima remti visokiausiais budais — 

užsisakydami “Naujienas” patys sau, užsakydami “Nau
jienas” savo giminėms bei draugams Lietuvoje, nurodant 
kontestantams žmones, kuriems jie galėtų užsakyti 
“Naujienas”, nurodant biznierius su kuriais jie galėtų 
daryti biznį pardavime skelbimų kortų ir skelbimais į 
biznio knygą.

Remdami “Naujienų” kontestantus sykiu remsite 
“Naujienų” kulturinį darbą ir podraug pačias “Nau
jienas”.

Įsiregistravę “Naujienų
testantai:

A
T. Aleksynas,
A. Ambrazevičius,
P. D. Andrekus.
P. Alksnis

B
K. Brazas,
Wm. Bukšnis,
J. Bložis, 
Mrs. O. Bakienė,
J. Bieliauskas,

C
Jos. Čekanauskas,
J. J. Čeponis,

I)
W. Damashevich,
Paul Dangis, 
Miss Mary Drignat, 
P. Džiaugys, 
M. Dervoms,
K. P. Deveikis,

J. Evanaiiskas, 
G

Wm. Gritėnas,
I

W. Isoda,
J

J. Jurėnas,
A. Jokantas,
J. S. Jarus,
P. J. Juzeliūnas,

K.
Mrs. N. Kavaliauskas, 
J. Krukonis,
A. Kunickas,
C. Kurmauškas ,
J. Kemėšis,
J. Kuzmickas,
Miss Z. Kondrotaitė, 
Wm. Kosis,

L
Mrs. K. Lipskienė.
M. Lasas,

M
J. Mitchell,
V. Marcinkevičius/
P. Miller,
W. Malus, 
J. Martin,

” kontestan yra sekami kon-

J. Maskvytis,
V. Matulaitis,

N
G. Naujokaitis, 

P
K. Petrauskas,
A. Povilaitis,
J. J. Petraitis,
A. Pečinis,
S. V. Parednis,
C. Pupkis,

R
Miss II. Bėdulis,
S. L. Bukauskas,
J. P. Baulinaitis,
J. Rimkus,
J. Buika,
J. Rimas.

S
Ch. Shatas,
P. Steponaitis,
A. Smigelskig,
W. Sabaliauskas, 
P. Savickas,.
V. Siugzdinis,
Mrs. I. Sakalauskienė, 
A. Sokitis

T
P. Tiškevičius, 
Miss M. Toth, 
A. Tautkus -s

U
K. G. Urnežis,

V
J. Vinčiunas,
A. Vasiliauskas,
J. Valavičius,
F. Viršila,
Miss A. Vaitkus, 

W
Miss V. Williams,
J. Waski,

Z
J. Zi einas,
St. Žukauskas,
C. Žukauskas, ,
Mrs. S. Žukas,
J. N. Ziczkus, 
M. Žukas.
A. Zunis,.

Pirmutiniais kontesto darbš
tuoliais pasirodė J. šiugždinis 
iš W. Franfort, 111. — prisiuntė 
15 įvairių firmų bei įstaigų 
skelbimų į “Naujienų” Biznio 
Knygų. Kaip dėl darbo pradžios 
atrodo perdaug gerai. Jeigu p. 
Šiugždini ui taip sėkmingai dar
bas eis toliau, tai galima tikė
tis, kad jo darbo vaisiai bus' 
dar sekmingesni, negu pereita
me “Naujienų” konteste.

Rockfordo k-tas p. J. Petrai
tis parodė savo darbo pradžią 
prisiųsdamas gerą glėbį prenu-
meratorių. šiame konteste jis 

j žada parodyti ką Rockfordas 
gali. Beveik esu tikras’, kac 
Rockfordas šiame konteste ly- 
ginsis savo darbu su Waukegan, 
Grand Rapids, Kenosha ir kai 
kuriomis kitomis kolonijomis. 
Kontesto vedėjas džiaugiasi tu
rėdamas darbštų kontestantų 
Rockforde. Pereitame “Naujie
nų.” konteste Rockforde darba
vosi p. Deltuva, šiais metais su
tingo, bet užtai savo vieton ki
tą gerą kontestantą surado.P-ui 
Deltuvai už nuoširdumą “Nau
jienoms” priklauso didelis ačiū.

Racine kontestantas, Pranas 
Steponaitis, irgi savo darbo pra
džią parodė. Racinė’ nėra didele 
lietuvių kolonija, nėra galima 
tikėtis daug biznio, bet darbš
čiam kontestantai derlinga dir
va bizniui atsiranda net ir ten, 
kur kitam visai tos dirvos ne
simato. Praeitame konteste čia 
darbavosi p-ia Daškienė, pusėti
nai gerai išnaudojo visas gali
mas progas. Pasitikėti na, kad 
kontestantas Steponaitis irgi 
galimų progų nepraleis. Lauksi
me. ♦

Juozas Rimkus
Greičiausiu kontestantų Chi- 

cagoje pasirodė p. J. Rimkus. 
Vos tik “Naujienų” durys spė
jo atsidaryti pirmadienio ryte, 
kontestantas Rimkus su pustu
ziniu prenumeratorių pribuvo į 
“Naujienas”. Kontestantas Rim
kus neparsenai atvykęs i Chica- 
gą iš Irons, Mich. Praeituose 
kontestuose jis tenai irgi sėk
mingai darbavosi “Naujienų” 
labui.

K. G. Urnežis
Musų senas darbuotojas p. K. 

G. Urnežis dalyvauja jau tre
čiame “Naujienų” konteste. 
P-as Urnežis yra gana smagaus 

į budo, su visais simpatiškas 
Į tu r būt retai kam, tenka p. Ur- 
I nežj matyti prastame upe. Yra 
senų žmonių sakoma: buk links-
mas ir pasaulis su 'tavim sykiu 
bus linksmas, o jeigu verksi bei

P-as J. Ruiko, senas “Naujie
nų” patriotas — nuo daugelio 
metų Roselando ir West Pull- 
mano darbuotojas. Jis šiame 
konteste nusitaręs dirbti taip, 
kad Roselando garbė kontesto 
istorijoje užimtų vieną iš pir
mųjų vietų. Gero pasis'ekimo, 
Jonai!

Apie šitų žmogų nėra daug 
kas sakyti: — jis lietuviškam 
pasauliui gyrėsi, kad jau esąs 
šiame konteste automobilių lai
mėjęs, nors iš jo, biznio kon
testo vedėjas nė per spaktyvą 
nėra matęs. Reiškia, jis’ ką nors 
“bliofina” — bet kaip ten ne
būtų jis yra pavojingas asmuo 
savo kolegoms kontestantams.

Jeigu Povilui dievas padės, 
gali kartais net karą laimėti. 
Šios gadynės progreso laikais 
viskas yra galima. Gero pasise
kimo.

(Bus daugiau)

PAIN-EXPELLER

Išvengkite Kyšulių, Peršalimų,

F.Ad. RICHTER ts CO 
BERRYAND SOUTH FIFTH 6TS.

BROOKLYN, N.V

Jūsų Žvaigždes 
Sporto Pasauly

>—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam . dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

turėdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, koki 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumątiskų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutjse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

TRY A RŲB 'rODAY

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

J7

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmų laiko butinu.
šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga ncuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkąsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidcster of Salicyhcucid

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Zemth Radio
1930 Nlodelis

Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, 
Nauja kaina 

*145
— be tūbų —

Turime didelį pasirinkimą Zenith Kadių su 
fonografu krūvoje, labai gražiuose kabine
tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus- .

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
as nedėldienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L. 

970 kilocyclcs ir
Ket vergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties VV. H. F. C.

1420 kilocyclcs.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705
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ETUVOS

F. Jakavičius ONA BIEŽIS Solo

Įžanga tik 25 CentaiPradžia 7:30 valandą vakaro

Lietuvių Auditorijoj,
3133-35 South Halsted Street, Chicago

E

- " ■

BIRUTES” Merginų trio: Vera Stradomskaitč, Ona 
Burkiutė ir Ona Skeveriutė.

Programas susidės iš atatinkamų tam įvykiui kalbų ir muzikalės dalies. Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis, Dr. A 
K. Rutkauskas, J. Švitra ir Dr. A. Montvidas.

Dainuos “Pirmyn” choras po K. Steponavičiaus vadovyste, “Birutės” pagarsėjęs vyrų kvartetas ir merginų trio. Solo dai
nuos Ona Biežis, F. Jakavičius ir Augusta L. Nemčauskaitė. Dalyvaus taip pat ir pianistė Birutė Briedis.

Akomponuos J. Byanskas .
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

rių atsivesti. Yra daug svar-[tveriu rengiamas, o kitas ailglų 
' bių tarimų

Paveikslai iš Lietu 
vos Bridgeporte

draugijėlė, 
mielių: 
vis daugiau 
s įrašo; nors 
Vaičiūnas ir 
leidžia savo 
lę”, bet tie

kiekvieną 
naujų 
musų 
barasi, 
vaikus 
“ieliai”

kalba. Po lošimo didžiulės kon
certas, gi po to balius.

Ii< *

O 28 kovo Lietuvos Karei
vių Draugystė rengia savo va
karą su magija: ją atliks mu
sų vietos gabus magikas, p.

‘♦Lėkčiau, lėkčiau, 
lėčiau —

“Sparnus paukščio, 
rėčiau.

“Tenai rasčiau tarp
“Daug linksmybių

kad

kad

ga-

tu-

savųjų

štai kas

išlie- 
tėvv-

ir j liros ru- 
lraukia mus 
negalime už- 
jau nematę 
darželių ir 

lau-:

Tokiais žodžiais daina 
ja lietuvio išeivio ilgėsi 
nės.

Trobos ir svirnai, daržai ir 
sodnai, 
giy —
Lietuvon. Štai ko 
miršti mes, nors 
tėviškes, nematę 
pievų, Lietuvos girių ir 
kų, giminių ir kaimynų peri 
dvidešimtį metų ar daugiau.

Bet kas daryti, jei dauguma 
iš musų neturi galimybės pa
matyti tėvynę?

Priseina tenkintis prisimini
mais, pasakojimais, žiniomis 
apie ją. Tenka naudotis, gali
ma sakyti, iliuzija vietoj tik
renybės.

Ir viena vaizdžiausių iliuzi
jų — tai judomieji paveiks
lai iš Lietuvos, kuriuos dabar 
rodo p. I-ukšis.

Tokius paveikslus .šiandie 
rodo p. Lukšis Bridgeporte, šv. 
Jurgio parapijoj salėje, prie 
33-čios gatvės ir Auburn avė. 
Paveikslų rodymas prasidės 81 
valanda vakare. Nevėluokite, 
bukite visi laiku. •

Pamatysite ir Lietuvos kai
miečius, ir ponus su poniomis, 
ir karininkus, ir mokslus ei
nančią jaunuomenę, Lietuvos! 
ubagėlius ir piemenėlius, kai
mus ir bažnyčias, vieškelius, 
tiltus, trobesius, parodas, tur
gavietes ii’ pamaldas.

'trumpai kalbant, pamatysi- 
te - Lietuvą gyvuose, *krutan- 
čiuose ’ paveiksluose. Nepraleis
kite šios progos; kaštuos ji 
jums visai pigiai.

Vasario gi 18 dieną, Cice
rone, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, prie I 1 gatvės ir 49 
Court, b’us rodoma taipjau tie 
paveikslai iš Lietuvos. Cice- 

alsilankykite pažiūrėti 
Bridgeportietis.

riečia!
JU-

Cicero
Vietos 

bara.
bruzdėjimas. Kunigas

Pavieniai reikalai.
Gan pasekmingas vakaras

3G1 kuopos, p-nios Lukšį ienės 
svetainėje. Publikos buvo ne 
per daugiausia, bet laikas pra
leista smagiai. Daugiau tokių 
parengimų!

Lietuvos Kareivių Draugystė 
susirinks ateinančių nedelią, 1 
vai. po pietų, Liuosybės sve
tainėj, 3 lubos. Prašoma skait
lingai atsilankyti ir naujų na-

vaikai ir 
tėvai kaip tyčia eina ir rašosi 
prie “Aušrelės”. 

H* $ ★

Galima tikėtis, kad ir Lie
tuvos Kareivių draugystė g&us 
daugiau narių, nes prabaščius 
ir ją jau pradėjo garsinti. Jo 

I daugiau prabaščius garsina, 
tuo draugijoms geriau. Nariai 
turėtų būti dėkingi kun. Vai
čiuliui, gi prabaščius dar lū
kėtų priminti vietą ir laiką 
ihaiigysčių susirinkimų. Tas 
daug laiko neužimtų, o pra- 
baščius kalbėt, netingi, — tai
gi butų kaip tik paranku.

* # #
Užgavėnių vakare, kovo 

tą, ponios Lukštie-nės svet. 
“Aušrelė” rengia smagų vaka
rą su gerais lietuviškais šo
kiais ir programėlių. Tikimasi, 
kad gerbiama 
įžanga lik 25c

*' *
Jaun u o m e n ė s 

kaip anl 
pirmadieni 
narių pri- 
prabaščius
kad levai Antanas Matulis, kuris Cice- 
į “Anšre- roję turi nuosavą spaustuvę, 

5018 >W. 16 st. Antroj daly 
programų lošimas. Išpildys ar
tistes Marės Dundulienės tru
pė. šie parengimai įvyksta 
Liuosybės svetainėje. 

$ *
P-nas Antanas Amibrozaitis, 

kuris turėjo pieninę ir groser- 
nę‘ 1439 So. 49 ct., šiomis die
nomis perkėlė biznį adresu

1437 So. 49 Avė. P-nas Am
brazaitis ,saiko, kad, biznis yra 
O. K. ir saiko dar, kad ką 
“Naujienose” J<a.s parašo, tai 
vis “mačyja”. Dabar jis turi 
dailių krautuvę, dideliais lan
gais, — ne taip, kaip senovės 
landynė. Dabar šiur, kad 'biz
nierius. Vietra.

Graboriai

publika parems.

*
d. (molinų die- 
rengiasi prie sa

vo metinio Jubilėjaus 
ma, kad bus didele 
“Aušrelei”. Programą planuo
jama didelį. Bengiamasi staty
ti 2 veikaliukus. Vieną lietu
viu kalba, “Cirkus”, Juozo Uk-

Gegužės 11 
) “Aušrele”

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife

Naujoj vietą)
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai
Mano- 
švenlė BUTKUS 

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

BRONISLOVAS 
TAMOSHUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 dieną, 11 vai. iš ry
to, 1930 m., sulaukęs apie 36 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rčd., Panevėžio ap., Na- 
žieniu kaimo. Paliko dideliame 
nubudime du brolius — Juoza
pą ir Joną ir brolienes Chica- 
goj ir du broliu Kanadoj — 
Tadeušą ir Povilą, du pusbro
liu — Juozapą ir Tadeušą šil
kus ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj moterį Larisą, seną mo
tinėle ir brolį Antaną. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 15 dieną. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Bronislovo Tamo- 
shuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteitki jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Broliai, Pusbroliai,
Brolienės ir Giminės.

[ąiidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

i

Akių Gydytojai

I

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.

DR. VAITUSH, OPT. 
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 
nno 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589
■O------------

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virgrlnla 0030 

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1928

Rez. 2359 S. Leavitt St., 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 Aptiekoa 

CHTCAGO. ILL.

Iveirųs gydytojai

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24fh STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergaii 

8 iki 8 v. v. Utarninkaia ir 
Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu-1' 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

Tel. Lafayette 4146

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

S. D. LACHAVICH

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 i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr. A. R. BLUMENTHAL

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

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

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

Lietuvis Graborius ir 
Balaamuotojas

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

OPTOMETRIST
Phone Boulevard Į5487 

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

Lietuviai Gydytojai

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos; nuo 8 iki 10 rvte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Telefonas Yards 1138

Magdalena Meyer ir

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

1327 So. 49 Ct,

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

1646 W. 46th St.

Patarnavimas diėną 
ir nakti

KOPLYČIA

Jonas Grigaliūnas

iš na-

motina 
pašar-

H E L E NA L A ST A U S K A IT E
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 2:35 vai. po piet 
1930 m., sulaukus 15 metų am
žiaus. A. a. Helena gimė rug- 
piučio 8 <L, 1911 m., Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliui! 
rne motiną Michaliną, no tė
vais Dargaitė, tėvą Juozapą, 
du broliu — Joną ir Franciš- 
kų, tris pusseseres — Stanis
lavą, Aldoną ir Bronislavą, dvi 
cioces -zr Agata Norkiene ir 

‘Petronėlę ‘Susnicne, 6J pusbro
lius ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 10753 Perry 
Avė., Roseland, Ilk

Laidotuvės įvyks subatoje, 
vasario 15 d., 8 vai. ryto, iš 
namų i Visų šventu parapijos 
bažnyčią. Roseland, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Helenos Lastaus- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalvvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Broliai, Pusseserės, 
Cioces, Pusbroliai ir Gimines 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

KAZIMIERAS YUODELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ’ 

vasario 11 dieną, 8 valandą 
vakare, 1930 m„ sulaukęs 55 
metų amžiaus, gimęs Biržų 
apskr., Vabalninku parapijoj, 
Kurklių kaime. Paliko didelia
me nuliutlime moterį Johaną, 
4 sūnūs — Joną, Pranciškų, 
Stanislovą ir Kasparą, 2 duk
teris 
Marijoną, marčią! Edną, žentą 
Kazimierą, tėvą Feliksą, anoti- 
ną Matfdelena. 3 seseris — 
Morta Gabrilovich, Oną Ki- 
montįenc ir Emiliją čiecų, 3 
švogGrius — H Ipolitą, Antaną 
ir Joną ir gitfiįnes, o 'Lietuvoj 
seserį Pauliną. Kūnas pašar
votas randasi 3655 Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks pėtnyČioj, 
vasario 14 diena, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Yuode- 
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teiki i įam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Tėvai, Marti, Žentas, Seserys 
Švogeriai ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika,

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

' Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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. Brunsvvidc 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Homlock 7691

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Haisted Street
A. L Davidonis, M.D.

dį910 So. Michigan Avė.
Tclį Kenwood 5197

VALANDOS: j
nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Cicero 294
Mes esame taįr» ar

ti, kaip Tanistos -
Telefonas

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 0G24

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą. 
Cicero ' .

4847 W. 14 St.
Panodeliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vaL vak.

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
Tel. Victory 05G2

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallaco Street

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.

J. P. WAIT€HUS
ADVOKATAS 
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullųian 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Deaiborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 11 diena, 9 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 38 metu amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Upytės parapijos ir kaime. Amerikoj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį Barborą, po tėvais Morauskaitė, uostinį 
A lėks 'indrų, 2 brolius — Ambrozių ir Povilą, seserį Agniešką, pus
brolį Karolį Kodis, ciocę Karoliną ir gimines, o Lietuvoj 
Oną, tėvą Benediktą, brolį Petrą ir seserį Elzbietą. Kūnas 
votas randasi 3622 So. Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, Vasario 15 dieną, 8 vai. ryte 
mų j Lietuvių Tautiškos parapijos bažnyčią, 35 ir So. Union Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Grigaliūno giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Chas 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė. 
CICERO. ILL.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi 
mas.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

, MOTERIS, POSŪNIS, BROLIAI, SESUO, 
PUSBROLIS, CIOCĖ IR GIMINĖS.

3201

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabanis 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
I'bonb Prospect GG59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DENTISTAS
30 East 111-th Street, 

kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

John Kuchinskas
t.
vak.
dienos

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.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Jįyy ims toĮaĮ
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Annitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 Mi}waukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt 9t. ; > 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

M.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage* Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

, SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

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

3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory_6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS .
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas yidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tol. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

VVest 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

105

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nede- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 11L

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Ave^ 2

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
'l'elufonas Yards O'JIM

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephdne Plaza 3202

4729 lubos

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospcct 3525

Tele phone CentYal 6926

F. W. Chernauckaš
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai vak.
Uotui Office: 1900 So. Union Av*v

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

f
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CfĮICAGGS 
ŽINIOS

Šamo Greacci pasiklausti apie 
“indėnus”. Krautuvė yra adre
su 1123 Harrison st.

Krautuves savininkas grieže 
tai pareiškė, kad jis nematęs 
jokių indėnų. Tik, girdi, i 
— kitoj pįalvės pusėj vyras

Traukiniai susikūlė
sužeistų

Prie Lake ir Clinlon gatvių 
susikūlė paskutinis vagonas 
Northwestern gelžkelio ir Corn 
Limited traukinis. Pastarasis 
traukinys buvo tuščias. Gi 
Northvvestern traukinio 
ne (rūkomajam) 
žmonių
o kili sunkiau, 
traukinio vagonas nušoko nuo 
bėgių. Kaltė buvusi Corn Li
mited traukinio inžinieriaus.

mėgins
krautuvininkui,

nėr avenue. Mat, buvo duota 
žinoti, kad namo koridoriuje 
padėta bomba. Atsargiai poli
cininkai artinosi prie “pekliš
kos mašinos”. Staiga “'bomba” 

ana įėmė cypti. Pasirodė, kad pa- 
liktame koridoriuje pakele bu- 
v° ny-vit ----- l.>ois«xs
kokių 15 dienų amžiaus.

išėjo laukan ir
Gaisras išgąsdino 

ligonius

kai, vadovaujami George O. 
Fairweather, kartu su p-le Mar- 
garet Haley, karingąja Moky
tojų Federacijos vadove, ėmė 
reikalauti, idant padėtis butų 
pataisyta. P-lei Ilaley reika
laujant, kad Įkainavimas butų

A

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
Business Chances

Pardavimui Bizniai

vago- 
sužeista 19 

vieni jų lengviau, 
Norlhvvestern

Žaisme ir rimtumas 
kartu

John Sansone, 14 metų (1115 
Vcmon Park Place) ir 
Dimendi, 
rison st.)- lošė
rėjo, žinoma, 
tas ginklas “ 
Kulka pataikė 
lasis “indėnas” 
benta ligoninėn.

Netrukus pasirodė ir 
ja. Nerasdama “indėnų 
šio vietos,

Davė
12 melų (1124 Har- 

indėnus”. Tu- 
ir ginklą,

pykšt!” — 
lohnui. 
skubiai

Ir štai 
iššovė. 
Sužeis- 

nuga-

polici- 
’ mo

ji Įėjo krautuvei!

J9 kad svknči^ minutę 
padaryti jam, 
holdapą.

Policiivnkai 
artinosi prie nepažįstamo vy
ro. Tasai, išsitraukęs revolve
rį paleido jKirą šūvių, o po to 
Javai bėgti. Policininkai jį vy
tis ir šaudyti. Bet nepažįstamo 
■butą greitesnio už policinin
kus. Jis pabėgo.

Ekspliozija skalbykloje
Du žmonės sužeista, trenks

mas sukratė apielinkę per ke
pis blokus ir žalos turtui pa
daryta apie $50,000, kai kilo 
ekspliozija Northvvestern Laun- 
dry trobesyje, 2749 Lincoln 
aveihic. Ekspliozija išvertė tro- 

■ bėsio sieną kiemo pusėje ir 
gerokai apari!}'* visą trobesį. 
Ekspliozijos priežastis vakar 
dar buvo neištirta.

Misteriška bomba 
pravirko

Atbildėjo policijos skvadas 
prie namų 4219 North Kost-

NAUJAS 1930

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

. Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja COtflA C A 

kaina, su tūbomis, su viskuo .. .....................^faU’fivU
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS' IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.

970 kilocycles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

PILDOME INC0ME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St

skalbykloje
prie 29 gatves ir Kilis avė. pa
darė žalos turtui $5,000. Gais
ras išgąsdino pacientus Mieli
nei Recse ligoninės, kuri ran
dasi arti minėtos skalbyklos. 
Kai ugnis valdyta, tai ir ligo
niai nusiramino.

Pašovė pačią ir mėgino 
pasipiauti

2370
savo

George '1 lonchercvich, 
Elston avenuc, pašovė 
pačią, o po to mėgino 
brilva pasipiauti. Nužiūrima, 
kad taip vyras, kaip pati mir
sią, 
sunu

įžeisti ir pora šeimos 
kurie mėgino sulaikyti 
I lonchercvich negalėjo 

gauti dariio jau keli mėnesiai. 
Vakar ryte pati pradėjo išmė
tinėti jam, 
Kilo barnis, 
volverj ir 
klą, o po to britva perskrodė 
savo kaklą.

kad jis nedirbo. 
. Vyrais pagavo re- 
pcršove pačios ka-

Banditai pašovė dentis- 
tą garaže

Banditai užliko daktarą 
den tįstą Mclvin F. Broadvvater 
jo garaže, į()7 North Lotus 
avė. Kadangi daktaras 'pasi
priešino holdapui ir puolė prie 
vieno iš banditų, tai banditas 
pašovė jį. Banditai pabėgo ne- 
atėmę pinigų.

Apvaikščiota Lincolno
diena

Vakar Čikagoje apvaikščio
ta šimto metų sukaktuvės nuo 
gimimo dienos Abraomo Lin
co] n o.

Po 18 metų sugautas
William Nclson per 18 me

tų slapstėsi nuo policijos. Ji
sai buvo pasmerktas kalėti iki 
gyvos galvos už ta, kad 1902 
metas nužudė savo pačią. Nel- 
son pabėgo 1912 m. iš pami
šėlių namų. Dabar tapo suim
tas ir išgabentas i Jolietą už
baigti ten gyvenimo dienas. 
Nclson yra 01 metų.

Ak tie šeimynos vargai
S leve Barkoulis ir jo sunūs 

Gust, 11 metų, sunkiai sužei
sti. Nėra vilties pasveikti. Tė
vas pašovė šunų, o po to mė
gino nusižudyti kirviu mėsai 
kapoti. Barkoulis gyvena ad
resu 338 So. Laramie s t.

ir

-------------- ,—

Čikagos finansų 
pakrikimas

į
(Tęsinys)

Pirm 1928 mėtų Asesorių
Peržiūrėtojų Tarybos, dvi gru
pės, kurias renka piliečiai, kad 
savastį apdėti mokestimis, ne
turėjo jokios metodos savas
čiai taksoms įkainuoti, išsky
rus vidurmiestį arba biznio 
distriktą. Aiški nelygybė pasi-

LISTERINE
THROAT 
TABLETS i

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

cMade by
L*mb«r( Ph«riu< ■«! C.v

H

$

taksoms sumažinti tapo 
precinktų kapitonams, 
iš dalies, kreipdavosi 
gyvenantys jų \vardo- 
kitos pusės — apie-

rodė ne tik deliai to, kad są- 
vastįs buvo klaidingai įkainuo
jama, bet daug labiau deliai 
politinės korupcijos. Pirmiau, 
negu užėjo dabartinė gadynė, 
sumažinimas taksų daryta 
tiems, kuriuos atstovaudavo 
Mlinkami” iiclvakalni. < 
ir tada ekzislavo, ale jis 'buvo 
pridengtas “garbingesne” skrai
ste ir apribotas. Bet laike pa
starųjų dvylikos melų privile
gijos
pavestos 
J juos, 
piliečiai, 
se, o iš 
linkės biznis. Kiekvienam atsi
likime precinktų kapitonai su
tikdavo naujam atsišaukusio į 
juos piliečio sąvaslies įkaina
vimui. Pasėkoje, tokio piliečio 
taksos būdavo sumažintos; gi 
už sumažinimą pilietis atiduo
davo nuo 35 iki 50* nuošimčių 
tos sumos, kuria jo taksos su
mažinta. Dalį šito grafto pasi
laikydavo patys precinktų ka
pitonai, o kitą jie atiduodavo 
aukštesniesiems savo organiza
cijos viršininkams. Ne vieni 
lėčiau precinktų kapitonai par
davinėdavo kalbamas privile
gijas. Poli likeriai ir “fikse- 
riai” panaudodavo 
pačių Asesorių ir 
Tarybose, ir ačiū 
rybų ofisai buvo 
pelningi. Visos iš 
jų republikonų frakcijų buvo 
kaltos deliai šio gralio; o ir 
demokratų asesoriui ir politi
kieriai nebuvo ne truputį ge
resni už republikonus. Taip iš
siplėtę buvo taksų “ifiksKnli- 
mas”, kad surenkamos iš šios 
srities grafto sumos, pasak 
kompelentiškų tyrinėtojų, 
kusios nuo $20,000,000 
$30,000,000 kas metai.

sų Komisijos pirmininkas 
liam 11. Malone, įsake i 
lineli davinius visiems 
mokėtojams, .idant jie 
matyti, kiek kurio tos 
tos apielinkės sąvasties 
lojo sąvaslis įkainuota 
įkainuota jo kaimynų savastis. 
Toks žygis, suprantama, paro
dė nelygybę, ir pasigirdo audra 
protestų tų piliečių, kurių -sa
vastis takšnota per aukštai.

(Pabaiga bus)

t, Wil- 

išsiun- 
taksų

ar ki- 
valdy- 

ir kiek

PRANEŠIMAI

kalbamas
ir

savo įtaka 
Peržiūrėtojų 
tam tų ta
ri opa prasta i 
stanrbesnių-

sie- 
iki

spė-šitokios
taip dideliam 
tai tie pilie- 
sąžiningi ir 
sumažinimo,

vežimą tų pi-

ku- 
tak- 
rei- 
bu-

SKOLINAM PINIGUS
$1OO iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių inorgičių

J. NAMON & C0.
,2418 W. Marąuette Road

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

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

RESTORANAS ant pardavimo; 
gerds biznis, priešais strylkarių Ii- 
nijoH. liftus Iv.HUH, I»i«i KX$n<la; 
pirmą pasiūlymą. Savininkas pasi
traukia iš biznio. 2559 W. 39 St. Tel, 
Virginia 1694. 

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

Vyskupo Valančausko Dr-ja laikys 
susirinkimą vasario 13 d., 7:30 v. v. 
Kiekvienas narys būtinai turi atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lu. P. Samaška, rašt.

L. Beno Muzikantų susirinkimas 
įvyks ketverge, vasario 13 d. 9 v. v. 
P. Woodman’o svet., prie 33 ir Lime 
gatvių. Visi Lj. Beno nariai malo
nėkit pribūti.

L. B. vedėjas J. L. Grušas.

Kensington. — Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo paprastas susirinkimas 
įvyks vasario 14 d., 7:30 vai. vakare, 
svetainėje 341 Kensington Avė. šia
me susirinkime bus raportų, prane
šimų ir bus svarstoma nauji reika
lai susivienijimo labui. Visi nariai- 
rės ir visi tie kurie norite prisirašyti 
atsilankykite. Sekretorius.

Lietuvių Kriaučių Amalgamated 
C. W. of A. Local 269 susirinkimas 
atsibus riėtnyčioj, 14 d. vasario, 
pradžia 7:30, Amalgamated Centre, 
333 S. Ashland Boul. Malonėkite 
susirinkti skaitlingai. Bus geras 
kalbėtojas. sekr. F. Prusis.

“Birutes” choro dainavimo pamo
kos įvyksta ketvergo vakare, pra
džia lygiai 8 vai., Gage Park svet. 
Visi turime dalyvauti. Taipgi kvie
čiame ir naujus, mylinčius dainą, 
ateiti ir prisirašyti. Valdyba.

• SpectallRtn« gydyme chronlfikų ir nanjn 11- 
<U. Jei kiti negalCjo Jumis Uąyd.yti. atRilan 
<ykit pas mane. Mano pilnas iėegzaminavl- 
nas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apei- 
imslu Jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei- 
uit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
Kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iAegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvdw netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvtn Iri 1 no olėtų.

Kuomet duota 
cialės privilegijos 
skaitliui žmonių, 
čiai, kurie buvo 
neieškojo t 
turėdavo ve: 
liečiu, kurie
Minimų. Milžiniška nelygybė 
pasireiškė. Asesorių ir Per

žiūrėtojų 'karyboms pavykdavo 
betgi palaikyti nežinioje tuos 
piliečius, kuriems tekdavo per 
sunkios taksos mokėti, ve ko
kia priemone: tris dešimtis 
metų neskelbta viešai, kiek 
ri sąvaslis yra įkainuota 
soms; ignoruota įstatymas, 
kalaująs, kad įkainavimas
tų viešai skelbiamas, 'lodei, 
faktinai, niekas nežinojo, kiek 
kieno sąvaslis įkainuota, jeigu 
palyginti šį įkainavimą su kai
myno sąvasilies įkainavimu.

Profesorius Ilerbert D. Simp- 
son, narys Instituto Žemės Eko
nomijai ir Viešosioms Įmonėms 
tyrinėti, išnagrinėjęs 4,500 ga
balų sąvasties, kuri buvo par
duota vienų melų bėgiu, sura
do, kad asetsmemtai taksoms 

siekė nuo dalies, lik vieno nuo
šimčio iki visų 100 nuošimčių 
aktualės sąvasties pardavimo 
(arba marketo) kainos. Tais 
metais, kada sąvaslis taksoms 
įkainuota 35 nuošimčių jos 
marketo kainos, tai 10 nuo
šimčių savasties buvo įkainuo
ta taksoms žemiau, kaip 10 
nuošimčių marketo kainos; 23 
nuošimčiai sąvasties įkainuota 
žemiau, kaip 20 nuošimčių 
marketo kainos taksoms. An
tra vertus — keturi nuošimčiai 
sąvasties įkainuota taksoms 
80 nuošimčių marketo vertės, 
10 nuošimčių įkainuota tak
soms aukščiau, kaip 60 nuo
šimčių marketo kainos, ir 25 
nuošimčiai sąvasties taksoms 
įkainuota aukščiau, negu 45 
nuošimčių markelo vertes. Pro
fesorius Simpson apskaičiuoją, 
kad įkainavimas vienokios są
vasties taksoms skirėsi daug
maž 45 nuošimčių. Peržiūrėto
jų Tarybos darbas, kuris na
grinėdavo (pavienių žmonių 
skundus deliai taksų, pasirodo 
visiškai netikslus, nes Taryba 
suteikdavo palengvinimų taip 
tiems, kurių sąvastis būdavo 
per daug aukštai įkainuota, 
kaip tiems, kurių sąvastis bū
davo per žemai įkainuota.

1926 ir 1927 metais paslėp
tas nepasitenkinimas asesmen-,
tų metodomis pradėjo veržtis 3804 So. Kcclzie Av©< 
aikštėn. Miesto real cslatinin-1 Tel. Lafa.vette 6738-6716

00

20 St.

1 poOfiso 
oietų, 

boj

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio

PATENTAI, copyrights — išradimai 
Bokios rųfiiee.

B. PELECHOVVICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

vl-

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261

J.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bite kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbu mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ENTERNATOONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 
/ Kapitalas $500,000.00

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius h 
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 į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Aimitage 1199

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Pąrduodapi pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonius 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UZ CASH

2 flmoti) kandžiu neliečiamas seklyčios 
setas $55.00.

7 Šmotu riešuto valgomojo kambaria se
tas $57.00.

5 šmotu ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris, skrynia, springsai, matra- 
sas —' $69.00.

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

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St. ’

Musical Instruments 
Muzikos instrumentai

GROJlKLIt 
rolėmis, $35 
sandelį. Mic 
(Ine.), 6136

"i pianas su suoleliu ir 
cash. Uždarome musų 
1—West Piano Stores 
S. Halsted St.

Kadios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 

Atdara vakarais
LIPSKY’S MUSIC& RADIO STORE 

4916 W. 14th St., Cicero, 111. 
Tel. Cicero 1329

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivediniui vaikino 
esu 29 metų amžiaus. Vaikinas 
turėtų būti nesenesnis 30 metų, ne- 
pijokas -ir ne tinginys. Rašykite 
Box 1174, 173y S. Halsted St.

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU PARTNERIO J 
GROSERNĖS BIZNI 

kuris galėtų įnešti $4000.00 ir norė
tų užimti vedėjo vietą. Biznis yra 
pelningas ir eina labai gerai.

Del platesnių informacijų kreip
kitės

1458 W. 15 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS 
rais.

4309Ii W.
- <___

aarberys vaka-

63 St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti restaurante.

3510 W. 63 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikta

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo. 6338 S. Lincoln St. Tel. 
Republic 7645.

Furnished Rooms

----- o-----
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

ne adresu 1743 S. Halsted St., lietu
vių apielinkėj. Savininkas pasitrau
kiu iš biznio.

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

------o------
PARDAVIMUI Lunch Room, 

minkštų gėrimų ir mažas Rooming 
House. Biznis išdirbtas per 8 mo
tus. Skersai nuo Pennsylvania 
dirbtuvių. Parduosiu pigiai ir grei
tai iš priežasties ligos.

2100 W. 59 St.

PARSIDUODA pigiai Meat Mar- 
ket ir Grocery. ant dideliu, biz’niavų 
gatvių; biznis cash. 2400 W. 47 St.

PARDAV1MŪI kendžių, notions 
ir cigarų krautuvė, kampas karų 
linijų, prie mokyklos. 4120 South 
Wenwortb Avė.

PAILS!DUODA nebrangiai groser- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

Farms For Sale
________Ūkiai Pardavimui_________

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas įmokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalow ar flatų 
narna, už maža įmokėjimą.

Rašykite
R. W1TTL,

32 Kerwood St..
Palatine, III.

WISCONSINO FARMA
385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 

nuo Milwaukee. Žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji 
liaus ant 
Triobos ir 
įrengtos su James įtaisais. Didelis 
sodnas. Turi užtektinai galvijų, 
arklių, kiaulių, vištų ir ančių. Nau
jos mašinos.

MYRON II. DETRICK, 
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

Tel. Central 5013

namai ispaniško sty- 
kalnelio prie pat upes.

barnes moderniškos,

PUIKUS ŪKTO GYVENIMAS 
FARM ERIŲ DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmą 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farma turiu pardavimui 
120 akrų, geri budinkai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

Taigi turiu farmą 150 akrų, gori 
budinkai. sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Dar^i turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akni žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13.000. 
Pirkimo ūkių, mainvmm' nrh- vy
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i mane, greitas ir teisingas 
patarnavimas visiems.

P.’ D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mieli.

Exchange—Mainai
675 DOLERIAI įmokėta dalis ant 

2% lotu prie pat labai gražaus eže
ro, netoli Chicagos. Mainvsiu ant 
gero autbmobiliaus, Tel. Roosevelt 
8450.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

Real Estate For Sale
Na m a i - Ž e mė Pardavimui

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, tilo maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaure nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tek Mansfield 7317

BRANGUS DETROrriEčIAI. — 
Fagelbėkit jaunai našlei, turiu nusi
pirkus stubą, bet viena neišgaliu už 
ją mokėti, 
išrandavojimo (be valgio). Dienom 
dirbu, kambarius galūna matyti tik 

j vakarais, ai- nedėliomis Ta vieta 
randasi ketvirtam blol <* nuo \V< i

i Foui’th St. No. 1432 Ferdinand Avė., 
Detroit, Mieli.

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.

Tol. Lafzyette 0455
turiu kambariu ant 

Dienom Iš PBIEŽASTIES kad dėlei ligos 
turiu apleisti miestą parsiduoda la
bai nigiai kampas 1031 West 09 St., 
dviejų auJŠIo mūrinis namas, garu

Kaina $16,000.


