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Klerikalu Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

Atsiklaupė, pasimeldė 
ir pasiskandino ežere

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, s. 25. [“L. A.“] 

— Vakar visa diena teismui 
tebeaiškinant ūkininkų s-gos 
Rokiškio smulkaus kredito ban
ko sandėlio sudeginimo istori
ją, kai kurie liudininkai buvo 
ypatingai ilgai apklausiami.

negu buvo 
pradžios 
valdybos 
Mačiulis.

parodęs 
tvirtinę 
nariai,

Pav.,

(liniukų akystatai. Todėl ir liu
dininkų vakar teapklausti 22. 
Tarp jų apklausti valstybinės 
apdraudimo įstaigos du in
spektoriai ir du ekspertai, da
rę ekspertyzas gaisro padary
tiems nuostoliams nustatyti, 
apklausta keletas gaisrininkų, 
keletas prekių vežėjų, geležin
keliečiai ir vietos policijos val
dininkai. Taip pat vakar pa
šaukta teisiamojo Kurkio mo
tina atsisakė duoti parodymą.

Visi ir vakar apklaustieji liu
dininkai parode, kad gaisras 
kilęs sandėlio viduje. Ir pre
kių sudegusiam sandėly gais
ro metu, kaip parodė ir vakar 
dienos liudininkai, butą daug 
mažiau, 
Rimša
kiti banko 
ypač teisiam. 
vaLstyb. apdraudimo įstaigos 
inspektorius liudininkas Macie- 
jauskas, teismui pareiškė, kad 
liek prekių, kiek buvo parod
žiusi banko valdyba, tiesiog 
fiziškai, esą, tebūtų galėję su
tilpti tik į pusantro karto di
desnį sandėlį, prikrovus jį vi
sai pilną. Liudininkas fabri
kantas Oskaras Trejus taip 
pat kategoriškai pąreiškė, kad 
negalėję būt ir trečdalio tiek, 
kiek buvo nurodyta pačios ban
ko valdybos.

Todėl ir tuojau po gaisro 
buvęs ginčas dėl apdraudimo 

premijos.
Valstyb. apdraudimo įstaigos 

ekspertų ir likvidatorių banko 
sandėly sudegęs turtas, kaip 
parodė liudin. Maciejauskas, 
buvęs įvertintas 90—100 tūk
stančių litų. Su banko valdJyba 
vėliau kompromiso (bildu drau
ge įkainoję, kad, girdi, galėję 
būti 129—139 tukst.\ litų ver
tės sandėly sudegusių prekių.

Kad nedaug prekių ten bu
tą, valst. apdr. įstaigos eksper
tai ir inspektoriai sprendžia 
tarp kitko iš to, kad degda
mas sandėlio stogas įkritęs į 
sandėlio vidų visai žemai —• 
veik ant pat žemės, ir kad veik 
visai nelikę apdegusių prekių, 
išskyrus druską ir cukrų, nors 
gaisras neilgai tetrukęs.

Kaip kiti liudininkai vakar 
parodė, pats Rimša jau gaisro 
metu keistai stengęsis sudary
ti įspūdį ten buvusiems, kad 
sandėly labai daug prekių de
ga. Pavyzdžiui, jis gaisrinin
kus įspėjęs gelbėti nuo ugnies 
prie sandėlio sukrautas neva 
benzino pilnas statines. Gais
rininkai skubėję ritę tas sta-

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

Bendrai gražu ir vidutiniš
kai šilta; lengvi ir vidutiniai 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 4 10, maksimam 650 
F.

Šiandie saulė teka 6:40, lei
džiasi 5:28. Mėnuo teka 1:47 
ryto.

tinęs toliau nuo degančio san
dėlio. Policija net žmones dėl 
Ibenzino pavojaus toliau nuo 
gaisravietės pašalinusi. O pas
kum pasirodė, kad... tos sta
tinės tuščios buvusios. Tatai 
vakar teismui parodė ir luo
kiškio policijos nuovados vir
šininkas liudininkas Klygis.
Liudininkas gaisrininkas Mer- 

kinas dar parodė vakar, kad, 
kada gaisrininkai norėję išgel
bėti sandėly degantį cukrų, 
Rimša jiems pasakęs, girdi, te
gu dega sau. Girdi, juk ap
drausta, tai čia apdraudimo 
įstaigos agento cukrus dabar 
dega...

O urnai po gaisro liudin. 
Klygis matęs Rimšą geležinke
lio stoty visai gerai nusiteiku
sį ir konjaku su užkandžiais 
kažkokius vyrus bevaišinantį.

(Toliaus bus)

MILIWAUKEE, Wis., vas. 
19. — Atsiklaupęs ant kranto 
ir pasimeldęs, 
melų amžiaus, 
chigano ežerą 
Žmonės, matę 
ežeran, 
įpročio nori
ti. Kai supratę dalyką bandė 
jį gelbėti, savižudis nesidavė.

Roy Burr, 36 
pabudo į Mi- 

ir pasiskandino. 
Burra brendant

iš kario manė, kad jis 
i žiemą pasimaudy-

Rusijos metropolitas 
neigia religijos per 
sekiojimą sovietijoj

Stačiatikių bažnyčios galva vėl 
puola Romos papą už kur
stymą ‘kryžiaus karo’ prieš 
Rusiją

atijaiii

[Atlantic and Faciflc Photo]

Vincennes, Ind. — Projektas monumentui, kuris pažymės atė
mimą Fort Sackville iš anglų 1779 m. Monumentas kainuos 

$1,000,000.

Maskva šaukia pa 
šaulio komunistus 
gint prolet. tėvynę

Sabotažais, streikais ir smurtu 
jie turį, trukdyt savo . vald
žioms pulti sovietų Rusiją

MaskvosRYGA, vas. 19.
Izviestijos sako, kad svetimų 
kraštų komunistai iš savo kra
što patrijotų turi patapti so 
vietijos patrijotais, nes pasta
roji esanti “pasaulio prolcta-

Izviesti- 
kapita- 
gresiąs

pasaulio artėjąs

Bolševizmui, pasak 
jų, jo santykiuose su 
listinėmis valstybėmis 
kri tingiausias peri jodas. Krikš
čioniškų sektų vadų pasipik
tinimo bangos, užsienių spau
dos puolimai rodą, kad vaka
rų kraštai pradėję suprasti, ko
kį priešą jie turį Maskvoj, ir 
naujas karas tarp Rusijos ir 
kapitalistinio 
neišvengiamai.

Kad galėtų apsiginti nuo 
priešų, sako sovietų organas, 
sovietų valdžia nutarus sustip
rinti savo propagandą svetimų 
kraštų darbininkų masėse. Sa
botažai, streikai ir riaušės ka
pitalo valstybėse trukdysią 
joms per daug pulti proletarų 
ėvynę.

Diktatorius Stalinas per pa
starus dvejus metus nuolatos 
baugina Rusijos žmones, kad 
kapitalistinis pasaulis neva 
jungiasi karui prieš Rusiją.

Egzekucijos nesiliauja
Tuo tarpu egzekucijos “kon- 

trrevoliucijoiuerių“ nesiliauja. 
Tvėrėj čeką sušaudė du ku
nigus [popus?] ir penkis val
stiečius, kaltinamus dėl sąmok
slo nužudyti čekos agentą.

Minske tapo į kalėjimą su
kišti penki rabinai ir keli ki
ti kongregacijos nariai, kalti
nami dėl ritualinio apipiausty- 
mo praktikavimo.

Rado moteriškės 
voną

AKMENĖ. Sausio

la-

ties Akmene Akmelipės upe
lyje rastas pil. Šliauteriengs la
vonas iš Papilės valse. Purvių 
kaimo. Padarius skrodimą ra
sta labai sulaužyta krūtinė. 
Įtariamas žmogžudystėje su
laikytas. Lavonas palaidotas.

k ores po n- 
ant šešių 
metropo-

Filipinų studentų 
streikas Maniloj

Laivynų konferenci 
ja laikinai paliauta

Bolševikai uždare visas 
bažnyčias Čitoje

ČITA, Sibiras, vas. 19. — 
Dešimt tukstančių darbininkų 
vakar dalyvavo čia priešreligi- 
nėje demonstracijoje gatvėse, 
ir po to visos mieste bažny
čios ir sinagogos tapo sovietų 
vyriausybės uždarytos.

Tikybinių organiza
cijų . protestai prieš 
persekiojimus R-joje

MASKVA, vas. 19. — Už
sienių spaudos korespondentai 
vakar pateikė stačiatikių baž
nyčios galvai, metropolitui Ser- 
giejui, šešis bendrus (klausi
mus ryšy su bolševikų kampa
nija prieš religiją.

Savo atsakymus 
dentams, surašytus 
popieriaus lakštelių,
litas paliko “švento sinodo“ 
patalpoj, nuskurusiuose medi
niuose namuose. Kalbėtis su 
korespondentais ir atsakinėti į 
jų paklausimus žodžiais, met
ropolitas atsisakė.

Atsakymuose raštu, metro
politas Sergiejus atkartoja pir
mesni us savo pareiškimus [so
vietų laikraščio Izviestija prieš 
keletą dienų paskelbtame “in- 
terview”], kad religijos perse
kiojimų sovietų Rusijoje nėsą, 
kad dvasininkai taip pat nesą 
persekiojimai, ir jęi kurie ku
nigai buvę nubausti ar ištrem
ti, tai ne dėl jų religinių įsi
tikinimų, <bet dėl nusikaltimų 
esamiems sovietu valdžios įsta
tymams.

Metropolitas pareiškia, kad 
jis. nieko bloga nematąs, jei 
sovietų valdžia užgynus bažny
čioms varpais skambinti. Jis 
taip pat savo atsakymuose 
smerkia pastarąją pupos Pijaus 
X!I encikliką 
persekiojimą 
smerkdamas 
nių pasauly
nyčiai gelbėti

Reikalauja pašalinti mokvf~ 
amerikietę už filipinų gimi
nės užgauliojimą

Del kabineto krizio Francijoj 
konferencija atidėta ištisai 

z savaitei

prieš krikščionių 
Rusijoj, kartu 

ir visą krikščio- 
kilusį “rusų baž- 

subruzdimą,
kuris kvepiąs kurstymu kry
žiaus karo prieš sovietus.

10 žmonių žuvo amu 
nicijos fabriko 

sprogime
19.ATENAI, Graikija, vas.

— Atėnų priemiesty Liosia šian
die įvyko parako įmonėj 
girnas. Dešimt žmonių 
užmušti ir keliolika kitų 
loti. Kilęs! dėl sprogimą 
ras sunaipno įmonę ir
nicijos depo, kuriame buvo 200 
tukstančių rankinių granatų.

spro- 
buvo 
suža- 
gais- 
amu-

Mergina užmušta auto
mobilių kolizijoje

ANN ARBOB, Mieli., vas. 
19. — Jų automobiliui susidū
rus su krovinių automobiliu, 
Miss Adele Lally, neseniai bai
gusi Michigano universiteto 
■muzikos mokyklą, buvo užl- 

mušta, o jos trys kompanionai, 
universiteto studentai, 
žiai sužaloti.

slkaud-

Vokiečių diplomatas mirė
BERLYNAS, vas. 19.—Bel

grade mirė Dr. Koester, Vo- 
kieti jos ininisteris Jugoslavi
jai.

MANILA, Filipinai, vas. 19. 
— šiandie čia sustreikavo vi
si aukštesnės mokyklos studen
tai, reikalaudami, kad'"'moky- 
toja Miss Ma'hel Brummitt, 
butų pašalinta iš vietos.

Studentai — viso jų dau
giau kaip 2,700 — priėmė re
zoliuciją, kurioj sako, k,ad Miss 
Brummitt viešai, sąmoningai 
ir piktai užgaulioja, žemina ir 
niekina ne tik savo mokinius 
filipinus, bet filipinų giminę iš 
viso, vadindama filipinus lau
kiniais, silpnapročiais ir kito
kiais niekinimo žodžiais.

LONDONAS, vas. 19. — Del 
vyriausybės krizio Francijoj e, 
kilusio, premjero Tardieu ka
binetui atsistatydinus, ipenkių 
valstybių juros konferencija 
šiandie nutarė padaryti per
trauką iki ateinančio trečia
dienio.

Laikinai paliauti konferen
ciją buvo nutarta po tam tik
ro pasitarimo tarp Britų prem
jero MacDonaldo ir Amerikos 
delegacijos galvos, valstybes 
sekretoriaus Stimsono.

Pertraukos laiku nepaliaus 
savo darbų tik , ekspertų komi
sijos.

Ūkininkų gerieji “dė 
dės” ir “tetulės”

PASVALIO miestely yra ke
letas “gerų dėdžių“ ir “tetu
lių“, kurie teikia ūkininkams 
kreditą 36% ir net 60% (po 
tris ir po penkius litus mėne
siui už šimtą). Tokiuo nuošim
čiu skolintis randasi tiek daug 
klijenaų, kad “geradariai“ iš
duoda paskolą tik labai pati
kimiems, turintiems atsakomy
bę, ūkininkams. Kaip teko pa
tirti, prasiskolinusių ūkininkų 
tokiais plėšikiškais procentais 
ne mažas kiekis ir nemažoms 
sumoms. Norėtųsi paskelbti tų 
geradarių sąrašą, bet klijentai 
griežtai nesutinka, nes, anot jų, 
tie dėdės tuoj už skolas žemę 
parduos ir kur gausi kredito? 
“Jeigu kas skolintų mažesniu 
nuošimčiu, sako vienas ūkinin
kas, tai ir aš nedurnas mokė-

Trys kunigai munšai- 
nieriai moko kali

nius doros
ELppRAIM), Ark., vas.

— Prohibicijos agentai užklu
po čia slaptą degtinės varyk
lą ir areštavo keturis žmones.

Trys suimtųjų yra kunigai: 
Rev' Farley ir Rev. Bogg, bal
ti, ir Rev. Dennis, negras.

Kai suiftitieji buvo padėti ka
lėjime, kunigai tuojau ėmė 
mokyti kitus kalinius, kad jie 
pasitaisytų, butų dori žmonės 
ir klausytų įstatymų.

19.

Staigi kunigų permai
na ir kiti dalykai

Sako, kad esti taip, kad sko
lintojas paimąs iš Lietuvos 
Banko iš 7% ir suteikiąs ūki
ninkui iš 36%. Na, ar ne gy
venimo ironija?

Degtinė ir, meilė pri
vedė prie gengnės

SMILGIAI. — Prieš pat Ka
lėdas viename sodžiuj pasiko
rė pilietis Kairiunas. Tą atli
ko ant jaujos, užrišęs virvę už 
stogo gegnės ir nuo savo ka
klo.

Kalbama, pasikoręs dėl to,
kad žmona jį, sugrįžusį iš mie
stelio girtą, labai bardavusi. O 
taip pat norėjusi atpratinti nuo 
kaimynės, pas kurią lankyda- 
vęsis kas mielas vakarėlis. Su 
tomis klintimis kovodamas pi
lietis galvą padėjo.

RAGBLIAI, Rokiškio .vai
ši parapija yra kunigiški Var
iniai Tik paskirtimis ^kunigas 
buvo apgyvendintas be nusi
kaltimo. Žinoma, šitie “nusi
kaltėliai” kunigai su žmonėmis 
sutikdavo ir būdavo geriausi 
kunigai., Kun. Žiogas pasidar- 
bava apylinkės arkeologijos ty
rinėjimui. Jo daug brangių ra
dinių yira Petrapilio muziejuj. 
Kun. Vegelė išmokė jaunimą 
juoktis, dainuoti ir groti, o kun. 
S takele pasižymėjo
kun. Strazdo pėdomis. Sausio 
5 d. dabartinis klebonas neti
kėtai paskelbė persikeliąs į 
Lukštas. Ten įvyko kaž kokia 
istorija dėl gaspadinės ir vai
ko.

eidamas

Dirbs statines sviestui
KAUNAS. — Šančių medžio 

apdiubimo b-vė “Govenid” ruo
šiasi iš musų girių skroblo pra
dėti dirbti sviesto eksportui sta
tines. Tą sumanymą rimtai ro
mius pieno centras.

NEW YOBKAS,, vas. 19.— 
Krikščionių ir žydų organiza
cijos subruzdo protestuoti prieš 
religijos persekiojimą sovietų 
Busi joj.

Amerikos komitetas religi
jos ir mažumų teisėms ginti, 
su Arthuru J. Brownu, pres- 
biterijonių užsienių misijų ta
rybos pirmininku, prieky, pa
siuntė prezidentui Hooveriui 
laišką, kuriuo komitetas pro
testuoja prieš paneigimą reli
ginės laisvės Rusijoje ir “per
sekiojimus, kurie supurtė mo
ralinę viso civilizuoto pasaulio 
sąmonę.“ Komitetas prašo pre
zidentą, kad Jungtinės Valsty
bės atsisakytų pripažinti sovie
tų valdžią tol, kol Rusijoj tę
sis religiniai persekiojimai.

Liuterionių nuolatinis pasau
lio konvencijos komitetas pą^ 
siuntė kablegramas liuterionių 
bažnyčios vadams visame pa
sauly, kviesdamas visus liute- 
rionius kovo 2 dieną melstis 
ir protestuoti prieš tikybos per
sekiojimus Rusijoj.

Amerikos žydų kongresas 
išleido pareiškimą, kuriuo pa
smerkia “neapsakomas“ religi
jos represijas sovietų Rusijoj 
dr prižada Amerikos žydijos 
kooperavimą su visomis kito
mis tikybomis pastangose pa
daryti tiems persekiojimams 
galą.

Now York o valstijos seimas 
(assemibly) priėmė rezoliuciją, 
kuria pareiškiama užuojauta 
krikščionims sovietų Rusijoje.

8 užmušti, 64 sužalo
ti įvykus sprogimui 

aliejaus įmonėj
ELIZABETH, N. J., vas. 19. 

— Standard Oil kompanijos 
įmonėj čia vakar vakarą įvy
ko trys baisus gazo sprogimai, 
kurių aštuoni darbininkai bu
vo užmušti, o šešiasdešimt ke
turi sužaloti, daugelis turbūt 
mirtinai. Sprogimo buvo visas 
dviejų aukštų įmonės trobesys 
suardytas. \

Užmušti buvo: John Lubas 
(matyt, lietuvis), Wm. Duffy, 
George Roberts, Wm. Casey, 
Arthur Cross, Domi niek Bo- 
noni (gal taipjau lietuvis, Ba
nionis?), IL Holliday ir vie
nas dar nepažintas vyras.

Sužeistieji tapo nugabenti j 
ligonines. Daugelis jų, kad ir 
išliks gyvi, bet liks.amžini ne
regiai: liepsnos, įvykus sprogi
mui, išdegino jiems akis.

Koipunistai pask eibe 
visuotinį siuvėjų strei

kų; sustreikavo 400
BOSTON, Mass., vas. 19.— 

Komunistų fakcija moterų rū
bų siuvėjų unijoje paskelbė vi
suotinį tos pramones darbinin
kų streiką, bet organizuotieji 
siuvėjai atsisakė komunistų 
klausyti. Darbą metė vos 400 
komunistų pritarėjų.

Fašistai su komunistais 
nuvertė Saksonijos 

vyriausybę
DRESDENAS, Saksonija, v. 

19. — Del to, kad Saksonijos 
vyriausybė pritarė Youngo re
paracijų plano ratifikavimui, 
fašistai, komunistai ir monar- 
chistai, sujungę savo jėgas sei
me (landtage), pravedė nepa
sitikėjimo vyriausybe rezoliu
ciją. Kabinetas atsistatydino.

Armijos lakūnas prigė 
rė žvyro duobėj

Mėnesinės žinios apie 
gaisrus Kaune

* »

KAUNAS. — Gruodžio mė
nesį Kauno mieste ir .priemies
čiuose gaisrų buvo 11, jų tar
pe žymesnių buvo 3. Gaisrai 
buvo kilę: dėl nešvaraus dūm
traukių laikymo 6, dpi ne-i 
tvarkingų krosnių — 3, dėl ne
atsargumo 3 ir dėl nežino
mos priežasties — 2. Nuosto
lių padaryta 5,700 litų sumai.

MONTGOMERY, Ala., vas. 
19. — Jo aeroplanui nukritus 
į žvyro duobę, pusiaupilnę van
dens,'prigėrė armijos lakūnas 
Įeit. Willard Whitmore.

Prekybos sutartis su 
Turkais patvirtinta

WASHINGTONAS, vas. 19. 
— Senatas patvirtino preky
bos ir navigacijos sutartį, pa
darytą tarp Jungtinių Valsty
bių ir Turkijos.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti j 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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J. Dagys

Nemirtingumo Beieškant
Gyvena vargsta žmogus šia

me pasaulyj. Vargsta ir nema
to savo vargų galo. Sunkiai 
jis vargo prieš daug tūkstančių 
metų, su žiauria gamta bekovo
damas, nemažiau jis vargsta ir 
dabar, kada žmonių skaičius pa
didėjo ir žemė visiems per siau
ra pasidarė, be to dar visiems 
turtams į kapitalistų saujeles 
rankas pakliuvus, ir taip kan
kinasi žmogus, o senatvės su
laukęs nežino, kuriam tikslui 
jis tiek vargo, kokia to gyve
nimo nauda, kur jis dabar dėsis. 
Ir štai jau senų senovėje su
galvojo žmogus sau išganymo 
žvaigždę—dievų tvarkoma pir
mutinį gyvenimų, ir nusprendė, 
kad šis gyvenimas—tai tik pri
sirengimas aukštesniam gyveni
mui. Šia viltimi ir gyveno žmo
nės ilgus’ amžius. Bet gyveni
mas keitėsi, keitėsi ir šis po
mirtinio gyvenimo vaizdavima- 
sis.

Iš pradžios, kol žmogus tebe
buvo laukinis, kol jo vaizduotė 
ne toliau tų pačių slėnių siekė, 
kuriuose jis gyveno, tol jis ir 
ta dievų pasaulį čia pat vaiz
davosi. Dievai’ tadri gyveno ne- 
jžengiamose giriose, giliuose 
vandenyse, upių gelmėse. Žmo
gaus siela irgi toli neskraidė. 
Ji (lįsdavo j kokį akmeni, me
dį. ar gyvulį. Našlaitė akme
nėliu virsdavo, už nemylimo 
nutekėjusi sesutė raiba gegute, 
nekenčiamo diedo vėlė blindin 
įsi kraustydavo, o mylimoji mo
tutė juoda karvute tapdavo.

Bet štai žmonių skaičius pa
didėjo, jų kultūra pakilo. Ap
gyveno žmonės ir tankiuosius 
miškus, išplauktojo plačiąsias 
juras’, arčiau pažino gamtą. Ir 
kas gi? Nei miškuose, nei upėse, 
nei jurose, dievų žmonės nera
do; kritingiau gamtų patyrinė- 
je> įsitikino, kad ir akmenėliai 
neprabyla, ir gegutės žmogaus 
balsu neprakalba, taigi, matyt, 
ir jokių sielų ten nėra. Liko 
neištyrinėtos tik aukštų kalnų 
snieguotos viršūnės ir vandenų 
begalinės platybės. Ir štai tie 
patys žmonės perkėlė graikų 
dievuk nuo žemės į aukštąjį 
Olimpo kalnų, o pomiitiniam gy
venimui paskyrė vietą po žeme, 
kur galima tik pro žemės kraš
tą palįsti ir kur galėjo tik drą
sus karžygiai, kaip Odisėjas ir 
Enijus, savo laivais plačiabu- 
riais nukakti.

Bet žmonija žengė dar žings
nį pirmyn. Atsirado drąsių li
pikų, kurie pasiekė Olimpo vir
šūnę. Bado jie ten tik baltą 
sniegą ir sustingusį leda, bet

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiau*
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais Įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvyle 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expcllerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios" minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

nerado dievų, nei jų skanaus 
nektaro. Atsirado ir jūreivių, 
dar drąsesnių už Odisėją. Jie 
leidosi kelionėn i nežinomus 
okeanus. Rado jie daug naujų 
salų, bet nerado nei žemės 
krašto, nei kokios skylės įlįsti 
į paslaptingąjį požemį. Taip 
nustojo pasitikėjimo senovės 
dievai.

Bet štai atėjo į šį pasaulį 
naujų jėgų pasisėmusi krikš
čionių pasaulėžiūra. Ilgiems 
šimtmečiams užkariavo ji žmo
nių protus. Ji nukėlė dievybės 
ir gerųjų vėlių buveinę aukštai 
į žydrųjį dangų, o nusidėjėlių 
vėles nugramzdino dar giliau į 
žemės gilumą. Nusikraustyta, 
rodos, toli, kad niekas negalėtų 
ten nuvykti, ar įžengti, ar tą 
paslapčių pasaulį pakontroliuo
ti. Bet kur tau? Smalsuolių 
mokslininkų nesuvaldysi. Vieni 
jų pasidirbo teleskopus ir ėmė 
Dievo rezidenciją tyrinėti, kiti, 
žemės turtų ieškodami, rausėsi 
į žemės gilumą. Bet “veltui” 
buvo mokslininkų triūsas. As
tronomai rado daug naujų pa
saulių, susekė jų judėjimo dės
nius, sužinojo net iš kurios me
džiagos tolimieji dangaus kūnai 
sudaryti. Bet nors kažkiek jie 
žvelgė į klaikią beribę, kiek 'to
bulino savo įrankius, niekus jie 
galo nematė, niekur kieto dan
gaus skliauto nerado, nepamatė 
nei dangaus vartų, nei jų ser
gančio šv. Petro su raktais’. Ne
rado žmonės ir pragaro, žemės 
krašto beieškodami, jurininkai 
aplink žemę apvažiavo, patyrė, 
kad žemė apvali, o į gilumą kas
damiesi. angliakasiai iki šiol ne
išgirdo nei velnių isterinio kva
tojimo, nei vėlių dantų grieži
mo.

Taip mokslininkai ėmė griau
ti krikščionybės pasaulėžiūrą. 
Ir nors smarkiai siautė reakci
ja, nors tie karštuoliai moksli
ninkai ant laužų buvo deginami, 
visgi mokslas pasiskelbė stovįs 
aukščiau religijos. Ir nors gi
riasi musų kunigai, kad kai ku
rie mokslininkai, kaip Pasteu- 
ras, buvę religingi, bet bergž
džias jų džiaugsmas. Pats Pas- 
teuras išrodė, kaip ligos parei
na ne nuo Dievo, o nuo bakte
rijų, ir kad nėra žmogui iš an
ksto nuskirta mirties valanda, 
o tai juk priešinasi religijai. Ir 
nors Darvinas savo “žmogaus 
kilmėje” sakosi, nejudinąs reli
gijos problemų, tai jo mokslas 
pats savai m i be jo noro griovė 
religijos dėsnius. Ir štai dabar, 
mokslui pažengus pirmyn, musų 
teologai sustojo koridoriaus ga
le ir kiekvienas jų savotiškai 
aiškina Dievą ir pomirtinį gy
venimą. Jų dievas tapo ab
straktine sąvoka. Vieni sako, 
kad Dievas yra dvasia, kiti sa
ko, kad Dievas yra meilė. 0 
kas ta dvasia? Ar jkvepuoja- 
masai oras, susidėjęs iš ang- 
liarukšties ir azoto? O meile 
pati sąvaimi yra graži ir kilni 
ir neprikergus’ prie jos to žo
džio “dievas”, dėl kurio tiek 
žmonių amžių bėgyje išskersta. 
O kur dabar pomirtinio gyveni
mo vieta? Gal ten, už tų vos 
astronomų įmatomų žvaigždžių? 
Bet iš ten šviesa keliauja į mus 
milijonus metų, tai kiek laiko 
keliautų musų vėlė, iš kūno iš
lindusi. į tą rojų? Tepagalvoja 
apie tai tikintieji ir pagalvoję, 
manau, jie geriau sutiktų to ne
mirtingumo išsižadėti, negu 
leistis į tokią ilgą ir nuobodžią 
kelionę.

Taip tai griuvo ir krikščionių 
pasaulėžiūra. Ir nors ji dar 
galutinai negriaunama, nors 
dar sakoma, kad tikyba yra pri
vatinis kiekvieno asmens daly
kas, bet šis “privatinis daly
kas” jau laukia sau paskutinio 
smūgio.

Tai taip tolinosi nuo musų 
nemirtingumo sritis. Iš slėnių 
ji persikėlė į kalnus, iš kalnų į 
debesis, iš debesų į žvaigždes, 
O dabar kažkur nusidangino, net 
surasti nebegalima. Bet ar rei

[Atlantic and Pacific Photo] 

Meksikos Miestas. Naujai išrinktas prezidentas Ortiz Rubio laiko inauguracijos kalbi

kia mums taip toli ieškoti žmo
gaus mirtingumo, o gal reikia 
ir visai jo atsisakyti? Visai ne. 
Nemirtingumą mes suseksime 
čia pat žemėje, nors ne visai 
pilną, bet užtat tikrą ir nusta
tytą. Turėsime tik truputį 
prasčiau ir aiškiau nustatyti pa
čią siejos sąvoką. Ir taip, ką 
gi mes vadinsime, siela? Siela 
arba psichė yra visų žmogaus 
patrauk i ivoi-tj, troškimų,
minčių, jaurjmri ir valios veiks
mų suma. Tokiuo supratimu 
siela i.š tikro nemiršta arba 
bent beveik nemiršta.

Pirmas sielos nemirtingumo 
nuotykis — tai paveldėjimas. 
Kiekvienas žino, kad vaikas pa
veldi daug savo gimdytojų sie
los gabumų ir savybių. Yra, 
pavyzdžiui, žinoma, kad dauge
lis Mozartų šeimos narių, iš 
kurios kilo garsusis kompozito
rius Mozartas, labai mėgę mu
ziką. Poetai tėvai dažnai pa
gimdo poetus vaikus. Pavyz
džiui. franeuzų rašytojai Dili
mai, tėvas ir sūnūs, abu buvo 
garsus ir talentingi. Paveldė
jimo dėsnį net musų liaudis yra 
pastebėjusi. Tai rodo mums 
daugybė patarlių: koks tėvas, 
toks ir sūnūs, arba obuolys nuo 
obelies netoli tesirita, ir daug 
kitų.

Antras, dar žymesnis sielos 
savybių perdavimo būdas —tai 
vaikų auklėjimas. Per auklėji
mą vaikas perima daugybę tė
vų minčių, jų blogų ar gerų į- 
pročių ir palinkimų. Vaiko auk
lėjimas padeda pagrindą toli
mesniam jaunuolio pasaulėžiū
ros vystymuisi. Ir jeigu vaikas 
savo subrendimo laikotarpį pas 
tėvus praleidžia, tai jo siela 
tampa tikrinusiu tėvų sielos at
spindžiu. Dar geriau, jei vai
kas ir gyvenime tą patį mato, 
ką tėvai jam pasakoja ir daryti 
liepia. Jauna vaiko siela yra 
labai įspūdinga. Ką Jis aplin
kui mato, -tą ir pats įpranta 
daryti, o paskui labai sunku 
žmogui nuo to atprasti, ką, 
vaikas būdamas, Įprato. Taip, 
mandagių tėvų vaikai irgi man
dagus, tvarkingų tėvų vaikai 
mėgsta .švarumą, tvarkingumą, 
ir atvirkščiai.

Taip tai paveldėjimo, auklė
jimo ii- gyvenimo pavyzdžių ke
liu perduoda tėvai beveik visas 
savo sielos‘savybes vaikams, tie 
vėl savo vaikams; ir galima jau 
sakyti ,kad čia tėvų si.ela ne
bemiršta. Todėl kvailai daro 
tie, kurie visai neveda arba, vai
kų susilaukę, juos’ nuo savęs 
atitolina, visokioms auklėms, 
guvernantėms paveda. Jie ne
nori, kad jų sielos nemirtų, jie 
nenori palikti busimiems lai
kams savo pažiūrų atstovą.

Bet ne vien vaikams persi
duoda musų sielos savybės. Jos 
persiduoda visai aplinkai, vi
siems kaimynams ir draugams. 
Kiekvienu svarbesniu pašnekė
siu, kiekvienu gyvenimo pa
vyzdžiu ar patarimu, mes per
duodame kitiems savo mintis, 
įkvepiame jiems savo norų ir 
kitų savo sielos savybių. Taip 
kiekvienas svarbesnis musų žo
dis garantuoja musų sielos ne
mirtingumą.

Kodėl gi mes atsimename jau 
senai mirusius žmones kartais

visai netikėtai? Todėl, kad mes 
esame paveldėję iš jų kaikurias 
jų sielų savybes’, įtodel kad mes 
kartais galvojam jų mintimis, 
ir tos mintys iššaukia musų 
vaizduotėj jų savininką. Kas il
giausiai atmena velionį? Pir
miausia, jo draugai, su kuriais 
jis daugiausia sueidavo, dau
giausia kalbėdavo, net inty
miausius savo sielos kampelius 
jiems’ atverdamas, ii- taip drau
gai užvis daugiau paveldėjo mi
rusiojo sielos savybių. Toliau, 
velionį atmena jo kaimynai, su 
kuriais jam irgi tekdavo sueiti, 

' patarimais dalinsis, kalbėti, 
jiems savo gyvenimo pavyzdžius 
rodyti, ir taip kaimynai pasisa
vino daug jo minčių ir norų, 
paveldėjo daug jo sielos savy
bių.

Tai taip peč visą savo gyve
nimą mes dalijame visuomenei 
savo “sielą”, skleidžiame į gy
venimą savo n’oyus, troškimus, 
jausmus, o nenušinešam į kapą. 
Todėl kvailiausiai daro tie, ku
rie traukiasi iš visuomenes i 
tyrumas, į vienuolynus. Jie ten 

! marina ne tik savo kūną, o ir 
sielą, nes jijžimta draug su 
atsiskyrėliu, negavusi progoj 
eiti į platųjį gyvenimą.

kitais savo mintimis, jausmais 
( ir norais, jei norime, kad musų 
| norai ir jausmai nežūtų su mu- 
i mis, bet kad jie plestųsi tarp 
žmonių ir ateinančiais Amžiais, 
jei norime, kad musų siela nei
tų į šaltą kapą.

Yra dar vienas nemirtingumo 
šaltinis—tai rašyti veikalai. Jei 
žodžiu mes veikiame į savo 
draugus, kaimynus ar bendrai 
i siaurą aplinkų, tai raštu mes 
reiškiame savo norus, jaus'mus, 
liejamo savo sielą ištisai tautai 
arba net visiems žemės gyven
tojams. Kokio didesnio nemir
tingumo reikia rašytojai Bęe- 
cher-Stowe, jei. jos “Dėdės To
mo trobelę” skaitydama, verkia 
užuojautos ašaromis viso pa
saulio jaunuomenė, jos sielos 
jausmų pagauta? Kokio kito 
nemirtingumo reikia socializmo 
tėvui Karoliui Marksui, jei da
bar jo norais plaka viso pasau
lio proletariato širdyj. Nei grai

Kaip jau sakyta, per kalbą ■ 
plaukia-musų j >• s'iela į žmones. Į 
Bet ir kalba nevienodai veikia 
į žmones. Daugiausia įtakos 
daro atvira kalba, oficialinė kai-į 
ba greit užmirštama, nes ji ne 
iš sielos, o iš lupų eina. Todėl 
bukime atvirus, šalin savyje 
užsidarymas! Kas’ iš to, kad 
mes kambary užsidarę didžiau
sios išminties pasiektume, kad 
musų siela norų kupina butų,; 
jei mes s’avo išminties, savo 
norų pasaulin neperkelsime.? 
Taigi skleiskime savo pažiūras 
kuo plačiausiai, dalykipiės su

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

. maloniai
Kai jus pradeda kankint’ 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimą•• 
tai paprastai tai būna Ka;lr 
kad viduriuose yra perda jy 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir j 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo ^rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai i 
platiems vartojimams yra kiek-; 
viename pakelyje. Reikalaukit ; 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

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

kų dievai, nei krikščionių tri- 
vienais geresnio nemirtingu
mo suteikti negali.

Taigi matome, kiek daug ra
dome sielos nemirtingumo nuo
tykių. Taigi, neturime nusi
minti, jei griūva visokios reli
gijos su jų pažiūromis t nemir
tingumą. Mes patys be jokios 
dievybės pagalbos galimo, kaip 
matome, pasiekti šiokio tokio 
nemirtingumo, o kartais net ir 
didesnio, negu ką religija mums 
žada. Be to. religija, sako, kad 
jūsų siela išsiskirs iš kūno, o 
kūnas nieku pavirs. O aš sa
kau, kad ir kūnas ne visas’ ar
ba ne visai mirtingas. Visų pir
ma, nemiršta sėkla, iš kurios iš
auga kūdikis. O jus sėkla— tai 
žmogaus kūno dalis, o ir pats 
kūdikis iš pradžių motinos kū
ne auga. Taigi motinos kūnas 
atiduoda savo dalį busimai kar
tai,—reiškia, ta dalis nebemirš
ta su sena meti na. Iš mažos 
sekios išauga kūdikis, dažnai
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MES IšKOLEKTUOJAME VISUR
Mes duodame tikra patarnavimą 

ant nesurpokėtų sąskaitų, bilų, ren- 
dų, lysų, notų ir mes imame tiktai 
žema kaina už sukolektavimų.

ACM E COMMERCIAL SERVICE 
COMPANY,

127 North Dearborn Street

savo

ii’ visuometgreitai

T)O šalčių
Mjstyrę 

kvaršinant)

Kad 
stams 
Doan’s

/. v.
nukenčia

Susidomėkit! 
inkstams prie 
krikimb 
jai. Jeigu jie neveikia, 

yra pavojus nepaisyme.

Pagelbėkit Inks
tams Po Šalčiui!

Neužleiskite Inkstų Nereguliarumų.

Pagelbėkit 
pirmo ženklo pa- 

Jie yra kraujo valyto- 
sveikata

ir 
šlapimasi s 

tankus, ar

rripa 
kvar- 

. _____ . skau-
Draugas patarė man vaitoti Doan’s Pilis ir žinodamas, kad 

Įsigijau dėžutę ir greitu laiku pasijaučiau puikiai.

Doan’s Pilis
• A Stimulant Diuretic to the Kidneys

ar gripo ar jus visuomet būnate 
ir .skaudantys ? A.r jųa kenčiate

strėnų 
galvos 
liūs? Ar inkstų 
mažas, perdaug 
nanlis?

paakstinti normali inkstų veikimų ir pagelbėti jūsų ink- 
apvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Pilis. Vartotojai visur pataria Doan’s.

50,080 Vartotoju Pataria Doan’s:
L. O. BIrrh, 05‘J (’offey St., Indianapolis, Imi., sako: “Aš kaltinau 

antpuoli kaipo priežastį mano inkilų nereguliaraus veikimo ir perdaug 
šinanėio šlapimosi. Afi turėjau g’alvoa skaudėjimą. kvaitulius ir kartu 
(įėjimą nugaroje, 
aš turiu ką nors daryti. . 
Taigi aš žinau, kad Doan’s yra geros”.

skaudėjimą, mieguistus 
skaudėjimus ir kvaitu- 

buna

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Geg'užio-May 26 d., 1930 

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

1739 So. Halsted Chieago, III.

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del, dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

visai panašus į tėvus. Argi tai 
ne gražus nemirtingumo pavyz- 
dis? Argi tai žmogus žūsta, 
nė savo pėdsako nepalikęs? Ne. 
Dar tebegyvendamas, žmogus 
pasirūpina savo sielos ir kūno 
atstovą busimoms kartoms pa
likti. Taigi, žmonės nemiršta, 
o tik sena medžiaga pasikeičia 
nauja, kuri naujomis jėgomis 
eina į gyvenimą, žmones ne
miršta, o tik pasinaudoja, kaip 
musų eglės skujos.

O ar toji pakasamoji žmo - 
gaus kuna dalis nieku virsta? 
Visai ne. ši medžiaga vis tiek 
lieka organinė. O iš jos semia 
sau maistą žolės ir medžiai. Ar 
matėte, kaip trąšus augalai ant 
kapų? O juk augalai teikia 
mums maistą. Taigi protėvių 
kūno narveliai kaltais vėl grįž
tą į jų ainių kunus ir tveria čia 
naujus organinius narvelius. 
Taigi čia ne mirties reiškinius 
matome, o kažkokį užburtą gy
vybes ratą. Tik pagalvokite!
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CREOMULSION

em
lankytų savo

automobilius ir b,ai

per

Kenosha, Wis

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Suteikiame lengvus išmokėjimus

ir jų Vedamos Knygos yra

So. Omaha, Neb BudrikęCascarets saldainiuo
Nebesuvaldo parapijom!

Chicago, III.1739 South Halsted Street,

GARSINKITES “NAUJIENOSE
fHEM DAYS ARE GONE FOREVER

YHEM OATS ARE 
ŠONE FOREVER.

pasiliks
Lietuvoj 

pirkdami 
biznių ar

Turime didelį pasirinkimą Zenith Radių su 
fonografu krūvoje, labai gražiuose kabinę- 
tuose, groja radio ir groja rekordus.

rofc noceats- ?ooh!
I 90 (OOT RA.? 1

KELIAS PRIE NUGALĖSIMO 
ŠALČIO EINA PER VIDURIUS

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

KLAIPĖDOS 
MARGUMYNAI

susitarusi su 
kuopa pasta- 

Veikalas

kitais neval- 
Sulaukę me- 

parapijonai 
mokėti $30 
pirkimui, o 
visai panai-

Draugijoms Konstitucijos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

pereitais metais — priims šau
lių Sąjungos Skyrius; o prie to 
čionai dar ir L. D. K, Vytauto 
Jubil. Komitetas susitvėrė. Tas 
Komitetas irgi rūpinsis svečių 
priėmimu. Lietuvos laikraščiai 
rašo ilgus straipsnius^ kviesda- 

amerikiečius gausingai at-

Atsiminkite tai. kada jus pa- 
gaunate šaltį; kada kvapas bū
na prastas; liežuvis apdengtas; 
arba jums galva skauda, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių daly
kų, kuomet Cascarets priverčia 
vidurius veikti taip greitai, ne
žalingai ir maloniai — ir kai
nuoja tik dešimtukas?

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Peržiūrėdamas Amerikos lie- 
i tuviškus laikraščius mažai žinu

čių radau iš Klaipėdos. Reiškia, 
kad mes čionai apsigyvenę 
“amerikonai” aptingom ar laiko 
pritrūkom informuoti užjūrio 
brolius apie musų pasiJaikymus, 
bet tas nereiškia, kad mes bū
tum pamiršę; ne, ir aniptol ne.

Klaipėdos lietuvių laikraštis 
‘‘Lietuvos Keleivis” plačiai rašo 
apie tai, jog Klaipėda yra labai 
susirupinus, kad tinkamiau pri
imti ir aptarnauti laukiamus 
šiais Vytauto L. D. K. Jubilie
jiniais metais vasaros laike at
vykstančius Amerikos lietuvius. 
Laikraštis komentuoja Lietu
vių Laivakorčių Agentų Ameri-' 
koj Sąjungos nutarimą kaslink 
1930 metų ekskursijų per Klai
pėdą rėmimą, sveikina tokį 
amerikiečių pasiryžimą remti 
savo vienintelį uostą Klaipėdą 
ir tas laivų bendroves, kurios 
siųs savo laivus j Klaipėdą, be 
persėdimo, kaip tai jau kelius 
metus daro Baltic American 
Line savo laivais “Lituania” ir 
“Estonia”.

Toks brolių amerikiečių nusi
statymas atves prie to, kad ir 
kitos Atlantiko laivų bendrovės 
prieis išvados, kad iki Klaipėdos 
yra vandens ir galima savo lai
vus čionai pasiųsti tiesiog iš 
Amerikos be persėdimo sveti
muose uostuose vargų ir gele
žinkeliu per svetimus kraštus 
keliones ir nemalonumą.

Klaipėdoj keleivius, kaip ir

čionai 
namų,

AUTO

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedčldienį 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.

Šv. Antano parapijos buvęs 
kunigas J. Aleksandravičius tu
rėjo arklį, kuriam pirko šieną, 
o bilą pristatydavo parapijai. 
Kai tik kunigas Mikulskis įkė
lė savo nuskurusias šliures į tą 
parapiją, tai pirmame parapijos 
susirinkime, paėmęs knygą ir 
sako: esą niekur dar neteko gir
dėti, kad kunigas ėstų šieną, o 
jūsų buvęs kunigas, kaip kny
gos rodo, suėdė šieno už $30 
suviršum.

Bet praėjo kiek laiko ir pa- 
rapijonai sužinojo dar įsta
besnį dalyką. Būtent tą. kad 
kun. Mikulskis savo dženitorių 
šeria šluotomis ir 
gomais dalykais. ; 
tinio susirinkimo, 
nutarė dženitoriųi 
per mėnesį maisto 
bučernės knygutę 
kinti. Kunigui tai labai nepati
ko ir jis pakėlė skandalą. Ta
čiau susirinkę parapijonai ne
nusileido kunigėliui ir mitingas 
pakriko.

Sulaukus antro nedėldięnio ir 
vėl šaukiama mitingas. Kunigas 
atidaro susirinkimą ir prašo pa
rapijom) ramiai užsilaikyti ir

Kaip tik jus pagauna šaltis, 
odos skylutės užsidaro; prakai
tavimas apsistoja. Gasai ir at
matos nebegali išeiti per odą. 
štai kodėl atsitikime šalčio pir
mas jūsų daktaro patarimas 
yra švelnus liuosuotojas, kaip 
cascara. Medicinos žinovai pri- 
pažysta, kad ji tikrai sustipri
na vidurių muskulus. Jus gau
nate cascarą jos maloniausioj 
formoj

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

RADIO

sveikindamas gerb 
skaitytojus, redakto-

Corporation, Ltd. Klaipėda-Lon- 
donas linijos aptarnavimui pa
statė modernišką laivą “Balta- 
viti”.

Klaipėdoj lietuviai nupirko 
gražiausi miesto viešbutį “Vik
torija” su erdvomis patalpomis 
ir šimtais svečiams kambarių, 
kad butų vietos svečiams pri
imti, sveikinti ir vaišinti.

Lietuviai Lacitis ir kiti stei
gia savo “Real Estate” ofisus, 
siuntinėja pardavimy sąrašus ir 
pasiūlymus, tikėdami, kad daug

Vasario 23 d. Dailės Ratelis 
rengia vakarą su koncertu. Bus 
suvaidinta graži komedija “Ad
vokato Patarimai”. Prie to Dai
lės Ratelis sudainuos keletą 
dainų po vadovyste K. Stepo
navičiaus.

Taigi Kenosha ir apylinkės 
lietuviai nepraleiskite progos 
nepamatę to parengimo. Atmin
kite, kad šį kartą Ratelio cho
ras su nauju mokytoju pasiro
dys geriaus, negu praeityj.

Atsilankiusieji nesigailėsite, 
nes pamatysite vieną geriausių 
ir puikiausių chorų visoj Keno- 
shoj ir VVisconsin valstijoj.

Dabartiniu laiku prie, Dailės 
Ratelio yra susispietę patys ge
riausi ir gabiausi dainininkai ir 
dainininkes. Ir be abejonės, Ra
telis, kaip visuomet, taip ir da
bar atliks savo užduotį kuoge- 
riausiai. Nuolankiai kviečia at
silankyti lietuvius ir lietuvaites 
Dailės Ratelis.

Korespondentas.

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi 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

Vasario 9 d. SLA 352 kuopa 
Lietuvių Svetainėj statė scenoj 
veikalą “Divorsas”. Lošėjai ne
sulesė taip, kaip turėjo būti su
lošta. Vaidintojai buvo parink
ti gana geri, tik visa bėda su 
jais buvo ta, kad jie nepasirū
pino tinkamai prisiruošti ir at
sakančiai savo roles išmokti.

Publikos vaidinimo pažiūrėti 
atsilankė gana daug, o pasišok
ti atvyko žmonių dar daugiau. 
Abi svetainės buvo beveik pil
nos. Kuopai liks ir pelno.

Reikia pasakyti, kad šiai kuo
pai labai sekasi parengimai, nes 
ji visados pusėtinai pelno pa
sidaro. Butų dar geriau, jei pa 
tys kuopos nariai 
parengimus.

Ši kuopa yra 
Grand Rapids 60 
tyti veikalą “Motiną 
bus statomas kovo 15 d. Det- 
roitiečiai net penkiais automobi
liais rengiąsi važiuoti.

šiuo momentu detroitiečiai 
rengiasi prie didelio darbo, — 
tai “Naujienų” kontesto. Daly
vauja gana didelis būrelis dar
buotojų. Tačiau A. Povilaika 
sako, kad jis visus subitinsiąs. 
Tatai gali ir atsitikti, jei tik 
ganėtinai padirbės. Detroite yra 
proga net keliems gauti po 
Nash karą. Visiems kontestan- 
tams linkėtina kuogeriausio pa
sisekimo.—J.. Am-se.

Kalendoriuj yra daug naudin
gų praktiškų patarimų, istorija 
Lietuvos ir kitų šalių, plačiai 
pažymėti darbai ir nuopelnai 
Lietuvių tautai ir pasauline D. 
L. K. Vytauto reikšme.

Tai matot, kad mes Klaipėdoj 
ir Lietuvoj visai Jūsų nepamir
šom, bet nuolat dirbam, tobu
lėjam, rengiamės Tamstas tin
kamai sutikti ir patarnauti.

Kitam laiške aprašysiu apie 
tai, kaip galima ir kas galima 
parsivežti į Lietuvą be muito— 
pavyzdžiui 
dus.

Dabar
laikraščio
rius ir bendradarbius, lygiai ir 
pulkus savo pažįstamų ir rėmė
jų pasilieku

Su broliška pagarba,
‘ Jurgis Baltrūnas^

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

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

sistemos po blogo šalčio ar 
Pinigus sugrąžiname jeigu 

jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

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

i metais, kad atnaujinus ryšius su 
savo gimtuoju • kraštu ir pa
kvėpavus čionai tyru oru be 
įkvėpimų prisiėmus.

Netik visuomenė, bet ir da
bartine 'tautininkų valdžia, savo 
atstovų lupomis dažnai prisime
na amerikiečių nuopelnus Ne
priklausomos Lietuvos atstaty
me, žada įvairių lengvatų va
žiuojantiems į Lietuvą užjurio 
broliams pasų ir vizų atžvilgiu. 
Abelnai galima sakyti, kad val
džia pradeda suprasti svarbumą 
nukreipimo emigracijos (žmo
nių keliavimo) per savo uostą 
Klaipėdą. Išleido emigracijos 
naują įstatymą, svarsto apie 
sanitarijos sutvarkymo reikalus 
Klaipėdoj ir t.t. Daugiau ir dau
giau teikiama kreditų Klaipėdos 
uosto patobulinimui, elektros 
kranų, sandėlių statybai ir tėk
mės pagilinimui.

Laivų B-vės, kurios jau 
lis metus turi užmezgusios 
Klaipėdą laivais su Anglija 
sisiekimą. irgi rengias šiais 
biliejin. metais didelį svečių 1š 
Amerikos judėjimą tinkamai 
aprūpinti; pav. United Baltic

nesikarščiuoti. Esą svarbus 
reikalai reikalinga šaltai ir rim
tai svarstyti, čirdi 
mėnesyje reikalinga bankui bu 
tinai sumokėti $600 nuošimčių 
Tuo tarpu pinigų nėra.

Vėliaus kunigėlis ir vėl pri
siminė dženitoriaus knygutę ir mi 
pareiškė, kad kunigėlis privaląs lankyti ‘tėviškę sekančiais Jubil 
tą knygutę turėti pas save. Pa
rapijonai suprato, kad dvasiškas 
tėvelis ir vėl nori dženitorių 
šluotomis šerti. Kilo didžiau
sias lermas. Mitingas tapo nu
trauktas ir parapijonai išsiskirs
tė nieko nenutarę.

Taigi pasirodo, kad dangaus 
agentas nebegali suvaldyti savo 
avelių. Tai jau blogas ženklas. 

/ —Proletaras.

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

užjurio brolių lietuvių, kuriems 
pavyko šiek-tiek pinigų ten 
susitaupyti, 
pėdoj arba 
sigyventi, 
dvarų, ūkių, 
vokiečių parduodamų, gana ge
romis sąlygomis.

Rauliu Sąjunga išleido apie 
100,000 ekzempliorių informaci
nio “Musų Kalendorius” 1930 
m. D. L. K. Vytauto kalendo
riaus ir beveik ptisė to skai
čiaus jau pasiusite į Suv. šiaur. 
Amerikos Valstijas išplatinimui 
ten.

[Paclfid and Atlantic Photo 1 •
Sidney Webb žmona, kuri at

sisakė priimti titulą. Webb dar- 
biečių kabinete eina dominijų 
sekretoriaus pareigas. Juodu 
abu yra žymus mokslininkai ir 
rašytojai.
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SOCIALĖ APDRAUDA FRANCIJOJE

Beveik visose Europos šalyse jau seniai veikia įs
tatymai, sulig kuriais valstybė apdraudžia darbininkus 
ligos, sužeidimo arba mirties atsitikimams, taipgi ap
saugoja darbininkių moterų ir vaikų sveikatą dirbtu
vėse. Pažangesniosiose valstybėse — kaip, Vokietijoje, 
Anglijoje, Švedijoje, Danijoje ir t. t. — darbininkai yra 
apdrausti ir nuo nedarbo. <

Tie įstatymai vadinasi socialės apdraudos įstatymai.
Pastebėtina yra tai, kad iš didžiųjų Europos kraš

tų Francija iki šiol yra tų įstatymų atžvilgiu labiausia 
atsilikusi. Ji pergyveno keletą revoliucijų. Ji yra viena 
iš pirmutinių šalių, nusikračiusi monarchijos. Ji turi 
tiek daug visokių partijų, pasipuošusių skambiais “ra
dikalų”, “radikalų socialistų” ir “respublikonų socialis
tų” vardais; bet darbininkų apsauga jai iki šiol, rūpėjo 
mažiausia. ,

Tik dabar tenai tapo, taip sakant, pralaužtas le
das. Francijos parlamentas neseniai priėmė įstatymą^ 
kuriuo padaroma pradžia socialei apdraudai, ir nuo va
sario 5 d. jisai pradėta vykinti gyvenime. Pirmas žinks- 
nis to įstatymo įgyvendinimui tai — surašymas žmonių, 
kurie turės būt apdrausti. Vasario 5 dieną šis darbas 
imta daryt, ir jisai tęsis gal kokius du arba tris mėne
sius; o tuomet prasidės mėnesinių apdraudos duoklių 
mokėjimas į tam tikrą fondą, kuris bus sudarytas iš 
įnašų nuo darbininkų, nuo darbdavių ir nuo valdžios.

Įstatymas, kuriuo įvedama socialė apdrauda Fran- 
cijoje, tapo priimtas parlamente daugiausia profesinių 
sąjungų (darbininkų unijų) Konfederacijos pastango
mis. Francijoje ši organizacija užima dau-maž tokią 
pat vietą, kaip Darbo Federacija Amerikoje. Bet fran- 
euzų Darbo Konfederacija yra daug pažangesnė, negu 
amerikinis darbininkų susivienijimas.

Jeigu Francija darbininkų apdraudos atžvilgiu yra 
atsilikusi nuo visų didžiųjų Europos šalių, tai Amerika 
šituo atžvilgiu yra labiau atsilikusi ir už Franci ją.

AR TOKI DALYKAI ILGAI TĘSIS?
X

Paskutiniame “Tėvynės” numeryje įdėta ilgas 
straipsnis po antrašte: “Užpuolė SLA. Centro Organi
zatorių’’. Tenai aprašoma, kaip SLA. 57 kuopos susirin
kime, VVorcesteryje, bolševikai, kurie tą kuopą kontro
liuoja, išplūdo ir iškoliojo SLA. centro organizatorių, 
p. A. A. Žuką.

Apie šį skandalingą įvykį jau buvo “Naujienose” 
trumpai pranešta. Dabar iš aukščiau minėto “Tėvynės” 
straipsnio patiriame jo smulkmenas. Aprašo jas pats 
centro organizatorius.

Pasirodo, dalykas buvo toks. 57 kuopa, atlaikiusi' 
savo reguliari mitingą (kurio laiku centro organizato-. 
rius nebuvo įleidžiamas į svetainę ir turėjo/laukti kitam 
kambary!), vasario 2 d., pakvietė p. Žuką pakalbėti su
sirinkimui. P-as Žukas pasakė kuopos nariams ilgoką 
kalbą, ragindamas visus dirbti sutartinai organizacijos 
labui ir nekliudydamas nei partinių grupių, nei atskirų 
asmenų. Tečiaus po jo bešališkos ir mandagios kalbos, 
pirmininkas davė balsą keletui kalbėtojų, ir šie vienas 
po kito šlykščiausiai užsipuldinėjo centro organizatorių 
ir SLA. Pildomąją Tarybą. Vienas tų pludikų, p. Jusas 
(kuris stato savo kandidatūrą, bolševikų sąrašu, į Iždo 
Globėjus) padarė net šitokį pareiškimą:

“Draugai ir draugės, mes turime šiam organi
zatoriui padaryti čia galą, kad jisai iš čia neišva
žiuotų ir kad jo tas maršrutas baigtųsi čia, Wor- 
cestery.” v
O kalbėdamas apie SLA. Pildomąją Tarybą, tas bol

ševikų rėksnys taip ją niekino, kad p. Žukas sako: “To
kių purvų prieš SLA. viršininkus niekui nesu girdėjęs”.

Išdergti centro organizatorių ir SLA. viršininkus 
57 kuopa buvo pasikvietusi talkon da ir bolševikų agi
tatorių Žaldoką, kuris “darbuojasi” Pennsylvanijos 
mainų dištriktuose. Šis “oratorius” irgi gavo balsą iš
rėžti prakalbą kuopos susirinkime ir, anot p. Žuko, ji
sai “šmeižė, koliojosi kiek tik jam norėjosi ir pagaliau 
pagrūmojo, kad sekamam Seime Chicagoje jie padary
sią galą 'tautiškai biurokratijai’ Susivienijime ir mums 
visiems gerai 'iškočios nugaras’. ”

Tai šitaip SLA. kuopa “pasveikino” Pildomosios Ta
rybos įgaliotinį!

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštus

Metams .................... ...........- $8.00
Pusei metu ............................ . 4 M
Trims mėnesiams .—.......... - 2.00
Dviem mėnesiam------- --------- 1.50
Vienam mėnesiui —.................... 75

Chicago j per išnešiotojus t
Viena kopija----- ----- ----------- 3c
Savaitei____ __ —----------- 18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____ H---------------- $7.00
Pusei metu _________ i_____ 8 50
Trims mėnesiams -....................1.75
Dviems mėnesiams —............— 1.25
Vienam mėnesiui ...... . ............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -------------------------- $8.00
Pusei metu_______________ 4.09
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Argi šitas skandalas taip ir praeis be jokių pasėkų 
tai Worcesterio kuopai ir pludikams, kuriuos ji užleido 
ant centro organizatoriaus?

Mes nežinome, ką šituo reikalu ketina daryt p. Žu
kas ir tie SLA. viršininkai, kurie yra jam pavedę eiti 
organizatoriaus pareigas. Bet mums atrodo, kad jeigu 
SLA. centras nepasirūpins įvykinti tvarką ir discipliną 
kuopose, kurios užsiima tokiais šposais, tai Susivieni
jime greitai nebeliks jokios tvarkos.

SLA. turi konstituciją ir sulig jos Nuostatais turėtų 
būt pasielgta! /

J. Lapaitis

I Iš Einšteino Teorijų
I •

Judamųjų paveikslų 
metafizika

Praeitą kartą aš trumpai su
minėjau vieno franeuzų astro
nomo fantastišką veikalą apie 
sielos kelionę i dangų. Tas gar
sus astronomas Einšteino teori
ją įdėjo į pasakos rūmus todėl, 
kad žmogus negali pasiekti to
kio judėjimo, kokio jis nori. Jei
gu žmogus pagal savo norą ga
lėtų keisti judėjimą kaip jam 
patinka, tai laikas jam pasida
rytų kaipo matavimo įrankis, 
kurį jisai galėtų naudot ateities 
ir praeities matavimams. Pra
eitis ir ateitis fizikos mokslui 
skiriasi tiek, kiek mums skiria
si matavimo linkmė. Gyvenan
čiam žmogui praeitis ir ateitis 
yra du skirtingi dalykai, nes 
jis savo praeitį nešasi su savim. 
Del tos priežasties mums ir 
Einšteino teorija išrodo keista.

Kad •* taip dar keista kai 
kam išrodytų Einšteino teorija, 
jų betgi galima atvaizduoti ju
damųjų paveikslų pagalba. Kino 
teatro filmų operatorius turi 
galimybę valdyti laiką kaip jam 
patinka. Jei jisai filmų mašinos 
rankenukę suka greitai, tai vi
sas paveikslų veikimas eina 
greitai, o jei jis ją suka lėtai, 
tai ir paveikslų judėjimas yra 
lėtas. Krutamuose paveiksluose 
į penkiolikę miliutų galima pa
rodyti kaip augmenys auga, 
kaip gėlės pražysta, kaip f rak
tai išnoksta. Krutamu jų pa
veikslų judėjimas gali būti su
lėtintas. Tatai pasiekiama nu- 
fotografavimu paveikslų bent 
du syk daugiau, negu normališ- 
kam krutamu jų paveikslų judė
jimui reikalinga. Judamuose pa
veiksluose, pavyzdžiui, parodo
ma kaip šuva paima mėsos šmo
tų iš savo šeimininko rankos. 
Iš lėto šuva pasikelia nuo že
mės ir, kabodamas’ erdvėj, ge
rai apžiūri mūšos šmotą, idant 
pagriebti jį už patogiausios vie
tos. Atsargiai pagriebęs už pa
togios vietos mėsos šmotų, šu
va lėtai nusileidžia žemėn, šis 
vaizdas yra taip pat teisingas, 
kaip ir normalia’ vaizdas. Filmų 
operatorius čionai pratęsė laiką, 
kaip jis dažnai pratęsia erdvę, 
parodydamas paveikslus arti ar
ba toli.

Šių dienų judamųjų paveiks
lų kameros gali padaryti 160 
paveikslų per sekundę. Ęuomet 
tie paveikslai rodomi kino teat
re paprastu greitumu (po 16 
per sekundę), tai krutamuose 
paveiksluose judėjimas eina de
šimtį kartų lėčiau, negu papras
tam gyvenime. Tas duoda gali
mybės kino teatrams lėtam ju
dėjime parodyti, kaip lekiantis 
paukštis sparnus judina, kaip 
šautuvo kulipka lekia, kaip 
rungtynių arkliai meta kojas. 
Ypatingai tas yra svarbu rung
tynėms statomų arklių tyrinė
tojams.

Įdomiausias judamųjų pa
veikslų metafizikoj reiškinys 
yra tas, kad visus vaizdus ir 
judėjimą galima rodyti atbulai. 
'Kino teatro filmų operatorius, 
anot Einšteino, turi magišką 
galimybę atkreipti laiką atbu
lai. Judamųjų paveikslų veiki
mas tuo budu eina iš pabaigos 
į pradžią. Visas judėjimas ir 
veikimas vyksta atbulai.

“Naujienų” skaitytojai dar 
tur būt tebeatsimena, kaip pra
eito mėnesio pradžioj didelė mi
nia žmonių New Yorke sukėlė 

riaušes prie teatro, kuriame 
tūla astronomų draugija juda
muose paveiksluose norėjo at
vaizduoti Einšteino teoriją. Aš 
tikrai nežinau, kurią Einšteino 
teorijos dalį ta New Yorko as
tronomų draugija norėjo atvaiz
duoti, bet aš esu linkęs manyti, 
kad tenai norėta atvaizduoti ju
dėjimą atbulai. Iš tiesų butų 
įdomu pamatyti krutamus pa
veikslus; pritaikintus Einšteino 
teorijai! Įsivaizduokime sau. 
kad krutamu jų paveikslų teatre 
mes matome šitokį vaizdą:

Turtingo namo valgomojo 
kambario stalas apsėdęs skait
lingu buriu inteligentiškų sve
čių. Svečiai su šakutėmis’ ran
kose mandagiai ima mėsos kąs
nius iš burnos ir kiekvienas de
da į savo lėkštę. Paskui šioji 
kalakuto mėsa iš atskirų lėkš
čių sukraunama į vieną bendrą 
didelį bliudą. Ateina patarnau
tojas ir tą bliudą su mėsa nu
neša į virtuvę. Virėjas* kiekvie
ną atskirą mėsos gabalėlį gra
žiai sydūsto į didelę skauradą. 
čia gaunama didelis iškeptas 
kalakutas...Tada virėjas šį kep
tą kalakutą įdeda į pečių. Po 
kiek laiko jis tą kalakutą iš pe
čiaus išima. Iš pečiaus išimtas 
kalakutas yra ne keptas, bet 
žalias*. Tada virėjas ima šį ka
lakutą mėsinėti ir sudėstė visas 
vidurių dalis kur jos priklauso. 
Po to jis pridėsto prie kalaku
to kūno plunksnas. Pasidaro čie- 
las, bet be galvos kalakutas. 
Tuomet virėjas* nusineša jį į 
kiemą ir pasidėjęs ant kaladės 
kerta galvą. Kieme buvusi- ka
lakuto galva pašoksta nuo že
mės ir prilimpa prie, kalakuto. 
Virėjas paleidžia kalakutą į kie
mą ir pastarasis atbulas nubė
ga. i

Šis vaizdas kai kam išrodys 
labai keistas. Tačiau čia nieko 
keisto nėra. Šis vaizdas yra taip 
pat teisingas, kaip ir kiekvie
nas mums priprastas vaizdas, 
tiktai čia visas veikimas eina 
atbulai.

Prie užbaigos
Su. šiuo straipsniu baigiu ra

šinėti apie Einšteino teoriją. 
“Naujienų” skaitytojai, kurie 
sekė mano straipsnelius, nors 
paviršutiniškai sužinojo kas yra 
Einšteinas ir ką jis savo teori
joje dėsto. Aš, žinoma, nepasa
kysiu, kad man pilnai pasisekė 
Einšteiną interpretuoti. Norint 
Einšteiną suprasti ir ji atydžiai 
sekti, reikia būti gabiam mate
matikui. Einšteinas pats yra 
pasakęs, kad tikrai suprantan
čių jo teoriją pasauly yra tik 
dvyliką vyrų.

JUOKAI .
Kuris gudresnis

Automobilių pardavimo agen
tas atvykęs į kaimą sako ūki
ninkui:

—Tamsta būtinai privalai 
automobilį pirkti.

♦
—Ne,—atsakė ūkininkas— aš 

geriau už tuos pinigus karvę 
nusipirksiu.

—-Karvę,—nusijuokė agentas. 
Koks juokingas samprotavimas. 
Ką gi pasakytų žmonės, jei 
tamsta imtum karve važinėti.

—O ką pasakyti! žmonės, jei 
aš pradėčiau automobilių milžti.

Sveikatos Dalykai
... ............................... ..I .......... ....................— —..........................................................—....... ■ ......... ............................ ...n.———.

Dr. S. T. Thonvis 
(Tamošaitis)

DANTYS IR
SVEIKATA

Kai kurie žmonės mano, kad 
pas dantistą tik tada reikia ei
ti, kai dantį skauda. Išmintin
gas žmogus šioje gadynėje eina 
pas dantistą prieš tai— fakti- 
nai, jeigu jis eina porą kartų 
per metus pas dantistą, tai jis 
nežino, ką reiškia dantų skau
dėjimas. Mat, skaudantis dan
tis labai dažnai reiškia, kad jau 
dantis supuvęs iki nervų; reiš
kia, kad daug kartų rei
kės lankytis pas dan
tistą, daug daugiau skaudės ir 
daugiau kainuos, bet tas dar 
neviskas. Gerai yra žinoma, 
kad danties nervą išėmus, išgy
džius ir dantį užtaisius, dažnai 
pasitaiko, kad už kiek laiko 
žandų kauluose, apie šaknis to
kio danties ar dantų, atsiranda 
pūlių— užnuodijimas. Toks už- 
nuodijimas keliauja kraujo cir
kuliacijos takais į kitus kūno 
organus, gamindamas širdies, 
inkstų, jaknų ligas, reumatiz
mą, nervingumą, nusilpnina re
gėjimą ir girdėjimą, pasendina 
be laiko ir daugeliui žmonių 
sutrumpina gyvenimą.

Dantų sveikata, suprantama, 
yra tik dalis abelnos sveikatoj 
problemos, ir musų medikams ir 
dantistams, ypatingai dantis
tams, reikėtų rimtai susidomėti 
Amerikos lietuvių priaugančios 
kartos dantų sveikatos stoviu. 
Aplamai imant, kiekvienas šio
je šalyje mokyklos vaikas turi 
septynis blogus dantis.

Dr. Ernest Irons sako, kad iš 
102,202 mirčių per metus nuo 
širdies ligų pusė jų yra pasek
me blogų dantų. i

Jeigu tik ką pradėjęs puti 
dantis greit neužtaisomas, pu
vimas pasiekia nervą (skauda 
dantjs), kadangi pažeistą nervą 
išgydyt negalima du dalykai 
lieka padaryt,— ištraukti dan
tį arba išimti nervą. Jeigu 
ištrauksi — kiti dantys prasi
skirs, išklyps, žandai gal su- 
krypti ir visi dantys pakriks— 
pyorrhea. Išimsi nervą—žan
do kaule apie to danties šaknis 
gal atsirast votis—pulių-r- va
dinas užnuodijimas. Iii tiesa— 
sako garsus chirurgas, Dr. Os- 
ler,—kad vienas iš didžiausių 
atradimų buvo padarytas medi
cinos moksle bėgyje pereitų de
šimts -‘metų,— tai palyginimas 
burnos ligų su kitoms kūno li
goms.

Dantų puvimas prasideda pa
prastai tarpdantyse, dantų ra- 
viukuose ir duobutėse. Tas,« 
mat, vietas sunku išvalyt su 
dantų šepetėliu, čiu užsilikus 
maistui, ypač saldumynams, 
bakterijos veikia gamindamos 
tam tikras rūgštis, kurios min
kština dantų enamelę, ir dantis 
pradeda puti. Kada puvimas 
pasiekia dantiną, tada puvimo 
procesas esti greitas ir dantį 
paprastai skauda labiau, negu 
prieš tai, nes nervai tampa pa
žeisti ir gauna įdegimą. Tuomet 
dantį labai gelia, bet po kiek 
laiko apsistoja ir žmogus už
miršta. Bet puvimo procesas 
eina savo keliu. Ne retai pasi
taiko, kad išviršaus danties iš
puvusios duobukės rodos nėra 
arba labai maža, bet dantisto 
instrumentas atranda, ir kieK 
giliau atranda visą danties vi
durį išpuvusį. Tas atsitinka to
dėl, kad dantina yra daug 
minkštesnė ir greičiau pūva, ne
gu enamelė. Negyvas nervas 

^taip kaip ir bi koks negyvas 
kūnas, bakterijoms veikiant pū
va ir virsta nuodais. Nuodai 
kraujo takais keliauja po visą 
kūną ir silpnina žmogaus svei
katą. Pūvanti organiška me
džiaga gamina nemaloniai atsi
duodančius gasus.' dėlto žmogui 
iš burnos dvokia, nors jis to ir 
nejaučia. Puvimą išvalius iš 
danties šaknų kanalėlius užtai-

Skaitytojų Balsai

katančius turistų lankančių tuos 
muziejus.

Taip ir dar kartą taip, Lie
tuvos atgimimas yra tautiniai
valstybinis, o ne religinis, nes 
religija turėjo pilną len
kams, rusams ir vokie
čiams valdant Lietuvą, — 
todėl Lietuvos atgimimas 
turi būti pažymėtas tau
tiniai valstybiniu paminklu —• 
Lietuvos atgimimą muziejumi.

—G. J. Yurk.

t

(sius toks dantis kartais tarnau
ja keletą metų, bet tokį dantį 
vėliau ar anksčiau reikės iš
traukti, nes, mat, nors ir atsar
giausiai sterelizuotus instru
mentus vartosi užpildant šaknų 
kanalėlius, vis tik bakterijų lie
ka, ir kūno atsparai susilpnė
jus, pasekmės esti blogos. Ačiū 
žmogaus kūno atsparai, kuri 
prigelbsti atsispirti prieš viso
kias ligas, ir žmonės su taip 
vadinamu žemos rųšies užnuo- 
dijimu jaučiasi sveiki, valgo, 
dirba ir t.t. Blogiausia yra tai, 
kad žmogus nežino koki jo kū
no atspara bus už 24 valandų. 
Persišaldymas, nuovargis, susi
rūpinimas ir t.t. už kelių dienų 
kartais taip sumažina žmogaus 
kūno atsparą, kad užnuodijimas 
apie dantų šaknis įeina kraujo 
cirkuliacijon ir apsistoja širdy
je, inkstuose ir kankina žmogų, 
o vėliau ir į kapus nuvaro.

Prisikėlimo 
Bažnyčia

Beveik penkis šimtus metų 
vergavę lietuviai vėl tapo laisvi, 
nepriklausomi. Tas svarbiausias 
istorinis įvykis turi būti kuo 
nors pažymėtas. Tas tautiniai 
valstybinis įvykis turi būti pa
žymėtas tokiu grynai valstybi
niu ženklu, kad visi Lietuvos 
piliečiai žiūrėtų į jį su pagarba. 
Pastatant Prisikėlimo bažnyčia, 
visai nebus pažymėtas tas tau
tiniai valstybinis svarbiausias 
istorinis įvykis, o bus pažymė
ta tik katalikų religijos lais
vesnio veikimo momentas atga
vus Lietuvai laisvę. Valstybiniu 
ir sakau svarbiausiu atveju pri
sikėlimo bažnyčia nebus įver
tinta: ją įvertins tik katalikai, 
o žydai, pravoslavai, nors jiems 
Lietuva yra gimtoji šalis ir jie 
valstybiniai rimtai nusistatę 
būti lojalus, vienok nematys jo
kio reikalo lankytis toje bažny
čioje, nors ji ir bus viliojan
čios architektūros. Gi pastačius 
Lietuvos laisvės atgavimo pažy
mėjimui “Tautos muziejų” ar
ba “Laisvės muziejų”, arba 
“Lietuvos atgimimo muziejų”, 
ten sudėtume visas praeities ir 
dabarties lietuvių kultūros lie
kanas; ten sudėtume visas lie
kanas iš kovų už Lietuvos lais
vę, pirmose atgimimo dienose. 
Tas Lietuvos atgimimo pamink- 
las-muziejus—butų dideliai ger
biamas visų Lietuvos piliečių, 
be tikybos ir tautybės skirtu
mo. X

Užsienio diplomatams, ne kat
alikams, nebus jokio malonu

mo lankytis Lietuvos atgimimo 
paminkle-prisikėlimo bažnyčio
je, kuri turi vien religinę reikš
mę, nes ten vien katalikų mal
dos namai tebus. O tas pat 
diplomatas godžiai pro savo akis 
praleistų kiekvieną lietuvių kul
tūros liekaną, Lietuvos atgimi
mo muziejuje. Lietuvos atgi
mimo muziejus turėtų būti pa
statytas gražiausioje Kauno 
vietoje, aplinkui turėtų būti 
parkas ir didelė aikštė kariuo
menės parodoms. Už daug ma
žesnę pinigų sumą, negu Prisi
kėlimo bažnyčia kainuos, butų 
galima pastatyti erdvius ir 
gražiausios architektūros Lietu
vos atgimimo muziejaus ru- 
musi—ir kas svarbiausia, tie rū
mai tikrai ir teisingai atvaiz
duotų musų tautos svarbiausią 
istorinį įtykį. Man teko aplan
kyti National Museum-Otavva- 
Canada, Toronto Museum-To- 
ranto-Canada, llamilton Muse- 
um-IIamilton-Canada ir Detroit 
Museum. Visur aš mačiau ne
paprastai aukštą įvertinimą 
muziejaus reikšmės. Visur yra 
gražiausios architektūros rū
mai. juose sudėta visos kultū
ros liekanos. Visur mačiau tu-

Gerkit Vandenį 
-Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate 

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

Per didelis kiekis riebių valgių pri
gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvjlanti skausmų inkstų sri
ty, skrfusmą nugaroje, galvos skaudė
jimų, viduriai bus rūgštus, liežuvis 
apvilktas, o prie prasto oro rauma- 
tizmas gels, šlapumas bus neaiškus, 
pilnas nuosėdų, kanalai dažnai įsi
erzina ir esi priverstas keltis porų 
sykių per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
daug vandens. O iš aptiekos gaukite 
apie keturias uncijas Jhd Salts drus
kų, imkile po arbatinį šaukštelį stik
le vandens kas rytų pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti visi negaliavimai dings.

Šios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
vartojamos išplovimui užsikimšusių 
inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salts 
druskos nebrangios ir padaro maloniu 
putojantį lithia-vandens gėrimą, ku
lį milionai vyrų-moterų geria laikas 
nuo laiko, kad išvengus rimtesnių in
kstų ligų. Del sveikatos, gerkite daug 
vandens per dieną.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS

Moka didele algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti J 4 
gražius drabužius ir 'Į j
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musų as
meniškas lavinimas grei-

tai priruošia jus tai vie- 
tai i trumpą laiką. Ra- 
šykite dėl knygu\ės

MASTER COLHEGE 
190 N. State

Randolph 271
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Neleiskite kosuliams išsivy- 
styti t įimta liga. Suslab- 

X. dykit jj su Severa’s Potigh 
“/ Balsam. Sustabdo kuto- 

I nimt), nuramina gerklę.

A l’astm ijs vaistai mm

kosulio per 50 nie- 
Bj) tų. Saugus, veik
li lidligi. Pas jusi) :i|i-

Ri tiekiuinka. Dviejų

dydžių, 2f>e ir 5Oe 
Vurtokit Sevcra’s Cold

TabletsISEVERą’s 
coughbąlsam

’outh to Age
r Yra trys 

teries gyvi 
subręsta i 
gimdo piru 
teeis pušie 
Tais laikai) 
Vcyelablc 
atsteigti i 
gyvumų.

sunkus periodai mo
tume: kada mergaite 
moterj. kada moteris 
ui kūdikį, kada mo
kia vidurį amžiaus.

J.ydi.i E. PiidCiam s 
Coiupoiiud pll> Ii 
ormalę sveikatų ir

LYDIA KJŪNRHAMS 
vegętable čttfvireLNi» 
t.Si»i\ r ri^kirAV MfO r.) » vvy m, .



Ketvirtadienis, vas. 20, 1980

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

Englewood
Dar vieno komunaro pasakojimas apie 

savo patyrimus

Rapartėris vis dar nori įtikin
ti save daug žinančiu ir kiek 
tik galėdamas kritikuoja G., 
kam šis teisybę rašo apie šios 
kolonijos veikimą.

Rapartėris sako, kad G. dar 
šios kolonijos visai nežinojęs, o 
Rapartėris jau veikęs sykiu su 
kitais šios kolonijos veikėjais.

Pirmoje žinutėje rašė, kad 
keletas metų atgal teko jam bū
ti musų kolonijoj, o dabar ųet 
veikėjo vietą užimti. Greita at
maina—ar ne?

Toliaus Rapartėris kiek galė
damas kaltina orų,— buk oras 
pakenkęs baliui. Buvo ir blo-' 
gesnio oro, vienok nepakenkda-. 
vo tiek,(kiek šį sykį, žinoma: 
oras “kalias”, ir užbaiktas kriu
kis!

O apie investavimą kapitalo 
į pares, tai mažas pateisinimas. 
Purės esti labai tankiai, ir kas 
nori pabaliavcti, tai galima. 
Bet draugysčių baliai būna sy
kį į metus.

Dar vienas didelis “kritikos” 
žodis G., kurį Rapartėris išdi
džiai pasakė, tai kad kovo 2 d. 
bus balius ne Augustino drau
gystės, bet Tėvynės Mylėtojų. 
Valio Raparteriau! Teisybę pa
sakė!

Apie SLA. kuopą tai, matyt, 
Rapartėris mano žinutės nesu
skaitė. Ten buvo pasakyta, kad 
kuopai narių yra netoli 30. O 
Rapartėris surado, buk G. sa
kęs, kad jau yra 30, ir sušun
ka, kad kuopoj yra tik 25 na
riai. Toks numeris yra tankiai 
vartojama, ypač šiais laikais, 
kai visur sausa. Gal todėl ir Ra- 
parteris ta numerį pasirinko? 
Jeigu Rapartėris butų dar vie
ną pridėjęs, tai teisybę butų pa
sakęs apie musų kuopą. Jau
nimo Dailės choro darbuotė Ra- 
parteriui irgi nepatiko, nes sa
ko, kad G. taip aukštai iškėlęs 
tą chorą, kad nepasistiepęs ne
galįs -pasiekti. Tai tai jau ne
galimas daiktas. Argi G. butų 
toks tvirtas iškelti tiek aukštai 
70 choro narių, kad Rapartėris 
nepasiektų, čia tai jau Rap. 
stebuklus pasakoja.1

“Pirmininko Ratilo” prašy
čiau pares nerengti vasario 23, 
nes tą vakarą Jaunimo Dailės 
choras rengia maskių balių.

Iš pasikalbėjimo su Mykolu Bajorūnu

(Pabaiga)
Diadia, dai kopeiku”

—Gaila žiūrėti ir į kūdikius, ar nesivežame daugiau pinigų, 
neturinčius prieglaudos. Būda
vo, įeisi valgyklon, atsisėsi prie 
stalo užkąsti. Vaikiščias pravers 
duris, atkiš ranką ir maldauja: 
“Diadia, dai kopeiku!” Nužiu
ręs jis momentą, pribėgęs prie} 
stalo pasigriebs duonos kąsnį ir 
šauna laukan.

Negalima kaltinti jų. Alkani 
juk. Apšašę, šiaudais apsivedę.

Kai kurie aiškiną, jog tai bu
vusių caristų arba buržujų vai
kai. Bet kuo gi tie nelaimingi 
kūdikiai yra kalti, jeigu jų tė
vai ir butų buvę caristai arba 
buržujai?

Lietuvių plytnyčia ftegiali 
išsilaikyti

—Kaip su amerikiečių lietu
vių plytnyčia Nikolajeve? Ar 
yra galimybės jai išsilaikyti?

—Jokios! Matai, plytnyčia 
dirbo ir tur būt dirbs tik tris- 
keturius mėnesius metams. Na, 
tegu pusę metų. Bet iš pusės 
metų darbo kooperatoriai nieku 
budu negali gyventi — jau ne
kalbant apie tai, kad vien pra
ėjusių vasarą kooperatyvas pa
skendo skoloje.

Kooperatoriai patys turės 
bėgti iš kooperatyvo. Tuomet 
valdžia paims plytnyčią, atsiųs 
čia, sezonui užėjus, darbinin
kus, o sezonui praėjus, vėl siųs 
juos kitur.

Kaip sugrįžti buvo
—Turėjome vargo kol gavo

me pasportus išvažiuoti. Mask
voje ėmė klausinėti mus, ar tu
rime įrodymų, kad esame išlei
dę, būdami Rusijoj, kiekvienas 
po $5 dienai.

Musų laimei, už mus vėl už
sistojo Valentą. Jis įtikino vir
šilas, kad mes atvykę Rusijon 
kaip darbininkai; kad čia dirbę; 
kad čia įdėję savo pinigus, tai 
ir užsimokėję jau darbu ir 
nigais.

Strioko visgi turėjo
—Ir ką, ar dovanojo?
—Pavyko išsisukti. Bet

kartą tai turėjo-

pinigus čebate, o Sabaliauskas 
kastantinkoje.

Daro valdininkai kratą. Ieško

ne kad leista išsivežti.
Mane nerimastis ima, kad tik 

nemautų čebatų. Suras užslėp
tus juose mano < pinigus, bus 
prastai. Bet nemovė.

—O kaip Sabaliauskui buvo?
—žiūriu, kad Sabaliauskas 

pabalo. Kas atsitiko? Kratyto- 
jai nori atimti iš jo kastantin- 
ką. O Sabaliausko pinigai pa
slėpti kastantinkoje. Ne stebė
tina, kad pabalo. Giliukis, betgi 
ir Sabaliauskui lošė į ranką.
Latvijos ir Rusijos traukiniai

—Kokie traukiniai Rusijoj ? 
—Prasti, nešvariai užlaikomi. 

Jei palyginti tokios Latvijos 
vagonus su Rusų vagonais, tai 
Latvijos traukiniai atrodo, kaip 
viešbučiai. O kiek tos Latvi
jos yra? Bet jų vagonai už
laikoma žmoniškai, švariai.
Ikir viena komunistų kiaulyste 

išsiųstiems Rusijon
—Kada mes nuvykome Rusi

jon ir pamatėme, kaip ten rei
kalai klojasi, tai parašėme laiš
kus Amerikon prašydami, kad 
sumokėtų musų pinigų koope
ratyvui nesiųstų Rusijon, ba 
mes nemanome pasilikti ir pa
siryžę esame grįžti Amerikon. 
Komunistai ir to musų prašymo 
neišklausė.

j

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 vertės tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitų vertingų kosulį gydan
čių gyduolių tiesioginiai paliečia 
įdegta .gerklės vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginanti kosulj. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chlorofonųo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.

Pi

jau

Iš Sovietų Rusi- 
išsivežti tik 120

strioko viena 
me!

—Kodėl ?
—Ve kodėl, 

jos tegalima
rublių (rodosi, kad tiek sakė 
Bajorūnas. — Rep.). O sti to
kia suma juk nepasieksi Ame
rikos. Taigi aš paslepia® savo

—Ar nebuvo tamstų pinigai 
jau pasiųsti Rusijon, pirm ne
gu patys išvykote? Juk tamst?, 
sakei, kad reikėjo pirmiausia 
padėti penki šimtai dolerių, o 
jau paskiau laukti leidimo vyk
ti Rusijon. Juk turėjo praeiti 
ne mažai laiko kol viskas susi
tvarkė.

Ne, musų pinigai nebuvo iš
siųsti Rusijon iki tam laikui, 
kada mes parašėme Amerikon 
laiškus su prašymu nebesiųsti 
jų.

—Kaip tamsta žinai?
—Nagi kooperatyve buvo pa

aiškinta, kad musų pinigai —. 
po $500 kiekvieno—flar negau-

Todėl mes ir rašėme laiškus 
prašydami nebesiųsti Rusijon 
tų pinigų; sutaupinti mums 
nors juos, ba jau turėjome di
delių nuostolių.

—O “draugai” pasielgė kaip 
tik priešingai: ėmė ir pasiuntė 
ar— ne?

—Taip. Ne gana to, kad jie

PILDOME INCOME 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 Ntws

1739 So. Halsted St

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
inosi silpnumu, chroniškomis 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne- 
sekmiriRi. Jus j-alite 
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašioje i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurią šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St.. Chicago. Criily Bhlg. 
do»: kiekviena dieni) nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų Siame namo. — Im
kite elevatorių iki penkto ausėto. Valan- 
ddliomiu 10 iki 1. Paned&liais. Scredomia 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

ir SPECIALE NAU 
JIENŲ LAIDA 

išeis

Seštadienyj, vasario 22 d., 1930,
kurioj tilps istorinis Chicagos Lietuvių Jau
nuolių paveikslas, nuimtas Ramovos teatre ap- 
vaikščiojime 12 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių, surengtų Naujienų.

Butinai kiekvienas įsigykite šitą nepaprastą 
Naujienų laidą.

Gaisiiikitos Naujienose filIilIlilHIM
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P4a Vidikas-Lulcvičienė 
pasveiko.

NORTH GERMAN LLOYI) 
EKSPRESINIU LAIVU

BAYER ASPIRUI
Aapirin yra trailo žymė Bayor Fabriko Monoaceticacidcster of Salicylieacid
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BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu 

IŠPLAUKIANČIU IŠ 
NEW YORKO

GEGUŽES 3 D
TO PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŲ L AIV A-f 
KURČIŲ AGENTŲ 

AMER. DRAUGIJOS
Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 

metų Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms
Minėti Šventėje

SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDA 
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVA

■—„i„4. ...■„■.b,
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Paryžius. — Gen. Aleksand
ras Kutepovas, Rusijos monar- 
chistų vadas’, kuris šiomis die
nomis nežinia kur dingo. Mo- 
nirchistai dėl jo žuvimo kalti
na bolševikų čeką{

išsiuntė mus Rusijon, patys pa
silikę. Jie dar musų pinigus 
išsiuntė, kai gavo žinių, kad 
mes esame nusitarę grįžti Ame
rikon. “Draugiškai” pasielgė, 
ką ir sakyti!

Pinigai pasiųsta per Amalga- 
meitų banką New Yorke. Kai 
jie gauta Rusijoj, mums apie 
tai buvo pranešta.

—Bet kodėl mūsiškiai komu
nistai laikė pinigus Amerikoje 
taip ilgai? Ar klausėte jų?

—Klausėme. Mums buvo pa-

aiškinta, kad esą negalima iš
siųsti iš Amerikos vienu kartu 
daugiau, kaip $500.00. Kadan
gi pinigų Rusijon siųsti buvo 
susikrovę ne mažai, tai tekę 
laukti eilės musų pinigams iš
siųsti.

—Ar tikrai tamstoms aiškino 
taip ?

—Tikrai.
—Kas aiškino?
—Amerikos komunistai, lais- 

viečiai.
—Well. pasakysiu: “draugai” 

monkino tamstas. Gal būt, kad 
jie naudojosi tais pinigais ir to
dėl nesiuntė jų Rusijon, o da
bar pedliavoja tamstoms “karš
tą orą”... Tai matėte Rusiją?

—^aip. Ir gana.
—O kaip kitų svajones apie 

Rusiją išsklaidyti?
—Tegul nuvyksta Rusijon. 

Karto užteks.
Bet jeigu sumanytų vykti, 

tai patarčiau šitaip apsisaugoti: 
prieš išvažiuosiant turėti Ame
rikos pilietybės popieras; nesi- 
vežti vaikų; palikti Amerikoje 
pakankamai pinigų, gad galėtų 
sugrįžti.— Reporteris.

Ona Vidikas-Lulevičienė, vi
soms gerai žinoma akušerė, jau
čiasi daug sveikesne ir jau pri
iminėja pacientes savo senoje 
vietoje, 3103 So. Halsted st., 
tel. Victory 1115.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muecular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

Ypatiškai Vedama

DIBELE EKSKURSIJA

57 BR0ADWAY NEW YORK
Del Informacijų kreipkitės i

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ D ILGI JĄ
168 Grand Street ■ Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. Y.

Bereikalingas
Kentėjimas!

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie.—

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 

• nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

Šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinūtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrą. 
Bayer yra saugus. Visa-

da
džfa Širdies, 
tankiai kaip 
žastis bįle skausmo gali būti
gydoma tik per daktarą.

tas pats. Niekad nespau
dei to vartok taip 
reikia; bet pric-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8002

3514-16 RooseveU Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., B’klyn, N. Y. 

“VIENYBE”,
193 Grand St., B’klyn, N. Y. 

J. VASILIAUSKAS,
814 Bank St., VVaterbury, Conn. 

A. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Nevvark, N. J.

J. SEKYS,
226 Park St., Hartford, Conn. 

“NAUJIENOS”.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VELEČK1S,
402 South Av., Bridgeport, Cdnn. 
P. BALTUTIS,
3827 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Superior Av., Cleveland, O.
K. MAKAREVlčIUS,
95 Liberty St., Ansonia, Conn. 

K. VAIŠNORA,
Frąnklin Savinas ir Trust Co., 

Pittsburgh, Pa. 
J. URBšAS,

187 Oak St., Lavvrence, Mass. 
P. MOLIS, f

1730 — 24 St>, Detroit, Mieli.

J. G. BOGDEN,
322 W. Long St., Du Bois, Pa.

J. ZOLP,
4559 S. Paulina St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III.

A. VARAŠIUS,
S. 12 ir Carson St.,.Pittsburgh,.Pa.
“TARPININKO” AGENTŪRA,

Kupstas, 332 W. Broa<lway,
So. Boston, Mass.

MISS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St., Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS,
395 Broadway, S. Boston, Mass.
K. K A ŽEMUKAS,
793-797 Bank St., Waterbury, Ct.
P. BART-KEVICZ,
678 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDĄBRAS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS,
Richmond Tiust Co., 

2701 E. Allegheny Av., Phila., Pa.

IštobulintaH ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dy.namic speak- 
ęriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja 50

Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti
KITUS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras. ♦

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

970 kiiocycles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.
1420 kiiocycles.

Jos.F.BudrikJllC
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705



_______ ______________________________ ____________ NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, vas. 20, 1930

Pradži i Vasario 10. 1930. Užbaiga Gegužės 31, 1930

Naujienų Kontestas
Antanas Jokantas

)ovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas
Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 

Lygias Ir Dovanas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

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

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius.

Darbo Pradžia

Charles Shattas

P-a s Ch. Shatas yra stambus 
Chicagos lietuvis biznierius. 
Būdamas teisingas ir nuoširdus 
biznyje įgijo plačių pažintį ir 
pasitikėjimą kostumeriuose; tas 
jam buvo vienintelis raktas Į 
sėkmingumą biznyje. P-aa Sha
ttas yra tikras naujienietis '— 
jam “Naujienų” reikalai visuo
met arti širdies, tą parodo p. 
Shat'to dalyvavimas , šiame 
“Naujienų” konteste. P-as Sha
ttas yra biznio ir turto žmogus, 
bet visuomet pasiryžęs darbuo
tis “Naujienoms”.

Kaip seksis p. Shattui dar
buotis šiame “Naujienų” kon
teste, dar yra gana sunku nu
matyti, bet visgi esu tikras, 
kad jis, jei neįstengs būti pir
mutinis, paskutinis nebus irgi.

Kitas žymus Brighton Parko 
biznierius, Antanas Jokantas, 
irgi kaipo geras naujienietis, 
šiame konteste nusitaręs labui 
“Naujienų” pasidarbuoti. P-nas 
Jokantas, šios kolonijos senas 
biznierius, sako, kad šiame kon
teste jis pasieksiąs aukštesnį 
laipsnį balsais, negu bile kuris 
kitas Brighton Parko kontes- 
tantas. Well, pagyvensime pa
matysime ką musų Antanas ga
li. Aš, kaipo kontesto vedėjas, 
veliju jam vien geriausio pasi
sekimo kontesto darbe.

Kontesto laikas yra darbo laikas, taip sakant, šiena- 
piutė kontestantams. Didelis būrys kontestantų stojo kon
testo darban iš pat kontesto pradžios, bet kiti dar iki šiam 
laikui vis tebesirengė kontesto darbui. Aišku, kad 'tie 
draugai kontestantai, kurie vis dar tebesirengė darban, 
daro klaidą — pirmesnieji jiems žadėtus kąsnius suvalgo.

Tiesa, iki kontesto užbaigai dar gana daug laiko; bet 
tas laikas, kaip tarsi musų 'pačių amžius — eina greičiau 
negu mes norime. Pertat tas darbas, kuris yra musų die- 
notvarkyj, reikia dirbti kasdie — daug ar maž, bet dirbti, 
dirbant darosi didesnis skaičius prospektų ateičiai, darosi 
didesnės progos sėkmingiau progresuoti.

Tvarkus kontestantų darbas reikalauja, kad reikia 
vesti dieninius prospektų sąrašus. Buvai pas savo draugą 
Joną, padarei su juomi bizni — gerai, paklauskite jo, gal 
Jonas žino Petrą. Joną ar Praną, kuris moka skaityti, bet 
“Naujienų” nėra užsirašęs. Jeigu Jonas sakosi žinąs, kad 
jo draugas Baltrus, nors moka skaityti, bet “Naujienų” 
nėra užsirašęs arba nėra jų skaitytojas — paimk Balt
raus adresą ir prie pirmos progos aplankyk Baltrų, pasi
aiškindamas jam. kad Jonas suteikė tau jo adresą. Kal
bink likti “Naujienų” prenumeratorių. Padarei su Baltru 
biznį —i užrašei “Naujienas” jam pačiam arba jis užraše 
“Naujienas” Lietuvon savo draugui, gerai, dabar pasitei
rauk Baltraus, gal jis turi gerai pažįstamą biznierių, ku
riam jis nuolatos daro biznį. Nesvarbu ar tas biznierius 
yra Burba, Murphy, Herzman, Baur ar koks kitas, pa
prašyk jo. kad Baltrus su jumi sykiu aplankytų vieną ar 
du iš jo žinomų biznierių — siūlyk jam pirkti “Naujienų” 
skelbimų kortas, jeigu jau ne, tai būtinai imti skelbimą j 
“Naujienų” Biznio Knygą. Jums lengva bus padaryti biz- I 
uis su Burba, Murphy. Herzman arba Bauru, nes Balt
rus yra jų kostumeris, daro jiems biznį — jis gal atsisa
kytų daryti biznį tau, bet jis pasiduos Baltraus spaudi
mui — jis bijos pertraukti su Baltru bizniškus ryšius. I 
Jeigu tą dieną biznierius yra užimtas, susitark su juo ka
da jį gali aplankyti kitu sykiu, užsižymėk kada liepė ateiti, I 
paskirtu laiku bukite pas jį. Antru sykiu kada eisi pas jį 
kalbėti biznio, Baltraus jau nereikia, nes jis žino, kad 
Baltrus jam tave rekomendavo.

Šitaip veikdamas, vesdamas prospektų sąrašą, juos nuo
latos lankydamas ir rinkdamas naujus prospektus, jūsų 
darbo laukas pasidarys platus ir kontesto darbas eis sėk
mingai. Todelgi, kaip sakiau, kontestantai turi dirbti nuo
latos, nepraleidžianti nei vienos progos kitam tau priklau
somą biznį paimti.

Pats biznis nei vienam kontestantui į namus neateina, 
reikia jo ieškoti, reikia aplankyti savo pažįstamus, drau
gus, su jais padaryti biznį, taipgi jų prašyti, kad jie pri- I 
gelbėtų padaryme biznio su kitais jo draugais. Kiekvieną 
prospektą, kurį jūsų draugas bei pažįstamas jums suteiks, 
užsirašykite šitokių prospektų pavardes ir adresus į savo 
dieninę knygutę. Taip lankydamas gautus prospektus savo I 
ir kitų turėsi kontesto darbe pasisekimą. Tiktai šitokiu, o 
ne kitokiu bildu veikdami kontestantai pasiekia aukštes
nius laipsnius. '

Ypačiai kai kurie nauji kontestantai, kurie nėra bu
vę panašiuose agentavimo darbuose, nors turi daug gerų 
norų, bet neturi ganėtinai drąsos pradėti darbą; jiems at
rodo, kad nėra progų padaryti biznio. Šitokis sau įsikalbė
jimas, kad nėra progos veikiant padaryti biznio, kontes- I 
tautas yra apsirgęs ypatinga manija, kad jis nesąs gabus 
agentavimui, kad jam nesą nei prospektų' bizniui.

Jeigu šitaip kontestantas mano, tai jau kontesto dar- I 
bas sektis negali, nes jis pats sau yra įsikalbėjęs arba 
jam yra įkalbėjęs jo draugas, kuris dar mažiau turi nusi
manymo, negu jis pats, kad biznio nesą galima padaryti. I 
Konteste tiktai tie turi gerą pasisekimą, kurie turi tvirtą 
valią, turi sveikus įsitikinimus, kad prie užbrėžto tikslo 
reikia žengti drąsiai, apgalint esamas ant kelio kliūtis. 
Gabumas bizniškume dygsta tiktai pas tuos, kurie yra nu
sistatę apgalėti savo silpnybes, tie visuomet išeina sek- I 
mingi biznieriai. Kontesto darbe — tiktai tie didžiuosis 
nuveiktais konteste darbais ir pasieks atatinkamus laips
nius, kurie turės drąsos ir ištvermės apgalėti esamas kliū
tis, kurios kontestanto skerskelyje daro nemalonumus ir I 
puldo veikiančiam dvasią.
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Bet yra galimas daiktas, kad 
jis bus sėkmingas šiame kon
teste, kaip kad yra sėkmingas 
savo biznyje. Pagyvensime pa
matysime.

Joe W<aske
Sakoma, kad seni žmonės su- 

tingsta, nesirūpina niekuo pra
kilnesniu, nesidarbuoja visuo
menės labui ir t. t. Tas gal yra 
ir teisybė, bet tik iš dalies. Ne 
visi seniai yra senais ir ne visi 
jauni yra jaunais. Daug yra 
jaunų, kurie savo aktingumu 
neatstojo 70 metų amžiaus se
nio — tokį jaunuolį galima- 
skaityti prie senų; bet daug 
yra senių, kurie savo apsukru
mu ir visu aktingumu pralen
kia jaunuolius. Reiškia, yra jau
nų senių ir sehių jaunuolių. 
Drg. J. Waske, musų darbštus 
kontestantas, tikrai priklauso 
prie senių jaunuolių, nes jo 
dvasia ir judrumas tą pilnai 
įrodo.

Thomas Aleksynas
žymus Grad Rapids, Mich. 

darbuotojas ir stambus “Nau
jienų” patriotas, T. Aleksynas 
stojo į “Naujienų” kontesto 
darbą. Neabejotina, p. Aleksy
nas turės gerą pasisekimą kon
testo darbe, nes jo reputacija 
vietos lietuviuose, kaipo veikė
jo, yra “hundred precent good”.

Walter Malus
Įžymus Brighton Parko dar

buotojas, p. Malus, kaipo senas 
“Naujienų” draugas, nori tą 
draugiškumą įrodyti ne vien 
žodžiais, bet ir darbais, pertat 
įsiregistravo į šitą “Naujienų” 
kontestą, kad pasidarbuoti dėl 
savo mylimo laikraščio ir sykiu 
už savo darbą atatinkamas do
vanas laimėti.

P. D. Andrekus^
P-as P. D. Andrekus. Pent- 

water, Mich., senas gyventojas 
ir tikras farmerių draugas — 
būdamas Real Kstate biznyje 
aprūpina miesto gyventojus far- 
momis, o farmerius namais 
miestuose. Prie to dar galima 
pridėti, kad p. Andrekus yra iš
tikimas “Naujienų” patriotas. 
Gero pasisekimo kontestantui 
Andrekui platinti “Naujie
nas” farmerių,ose.

A. Vasiliauskas
Penkiolikę metų atgal musų 

dauguma pažinojo drg. A. Va
siliauską kaipo vieną iš veik
liųjų chicagiečių: buvo kalbė
tojas, rašytojas, organizatorius, 
“Naujienų” keliaujantis agen
tas ir tt. Laike pastarųjų pen
kiolikos metų, drg. Vasiliausko 
tarsi gyvo nebuvo — mažai 
kas jį matė, mažai kas apie jį 
girdėjo, žodžiu sakant, galima 
buvo skaityti prie gyvųjų na- 
bAšninkų. Po penkiolikos metų 
Vasiliauskas atgijo — pilnas 
drąsos ir energijos stojo į šito 
kontesto darbą, žmonės su tiek 
daug energijos visuomet turi 
bile dirbamame darbe phsisfeki- 
mą. tad neabejoju, kad tokio 
pasisekimo turės ir drg. Vasi
liauskas šiame “Naujienų” kon
teste.

Hellena Redulis
P-lė Hellena Reduliutė, West- 

villčs kontestantė. Pirmesniuo- 
se “Naujienų” kontestuose dar
bavosi du žymus Westvillės pi
liečiai: Joe Norkus ir Lucas — 
vienas ir kitas buvę Westvillės 
miesto iždininkai, šiame kon
teste stojo darban veikliausia 
Westvillės miesto lietuvaitė ir 
šito miesto vyriausia banko 
darbininkė, žinovai sako, kad 
p-lė Redulis šiame “Naujienų” 
konteste turės dar didesnį pa
sisekimą, negu praeitų kontes- 
tų kontestantai — pp. Norkus 
ir Lucas. Yra sakoma, kad die
nos be vakaro nėra galima gir
ti, taip ir aš geriau susilaiky
siu nuo per ankstyvų pranašys
čių. Bet kaip ten nebūtų — kai 
kada pranašavimai įsikūnija 
musų gyvenime. \

Dar iki šiam laikui St. Louis, 
Mo., nėra buvę “Naujienų” kon
testanto. P-nas Damaševičius, 
stambus šio miesto biznierius, 
mielai sutiko dalyvauti “Nau
jienų” konteste. St. Louis, Mo., 
nėra skaitlinga kolonija lietu
viais, negalima daug tikėtis ir 
biznio, bet neabejotina, kiek 
bus galima padaryti biznio 
“Naujienoms”, tuo reikalu p. 
Damaševičius išnaudos visas 
progas, kad to biznio kuodau- 
giausia butų “Naujienoms”. 
Rodosi, neapsiriksiu pasakęs, 
kad, p. Damaševičius yra vie
nas iš tų žmonių, kuris judina 
visą šio miesto kulturinį lietu
vių gyvenimą.

ko, jie bus matomi ant pa
klodės.

Parodė Lietuvos iiuosnoriu 
kariuomenę — Šiaulius. Kaip jie 
mokinama. Buvo rodoma ir pa
stovi kariuomene, — kaip ji 
mokinama, ir kaip kareiviai 
šokinėja arkliais per varius. 
Panašiai mačiau- laike gyvulių 
patodos. Kariuomenė pralavin- 
ta gerai, beveik taip pat, kaip 
prie buvusio caro.

Parodė daug bažnyčių. Ne
kurtuos gerai pataisytos, kitos 
naujos pobūdivotos. Per atlai
dus, š'dlavos bažnyčioje, ma
tės kimšlinai prikimšusi žmo
gių 'bažnyčia. Amerikiečiai 
klauso, ar Lietuvoje bažnyčio
se yra laupkos, kaip Amerikoj 
yra. P. Lukšys atsakė, kad ne
galima tiek laupkų pridirbti, 
kad visus sulaipinti; kartais 
ir staliems sunku sutilpti. Per 
tos atlaidus žmonės išperka ir 
vandenį.

Parodė chorą su 2<)00 dai
nininkų ir orchestrą su 500

muzikantų. Sako: jeigu neti
kite tam, galite suskaityti. Ma
čiau didelę laidotuvių procesi
ją vieno mirusio aviatoriaus. 
Mačiau daug gimnazijų, pra
dinių mokyklų ir vaikus parei
nant iš mokyklos. Mačiau, kaip 

Ik?.s2 bu’ves su mašina, šieną 
veža, kaip linus mina. Daug 
namų pabudavolų, ir dar senų 
namų šiaudais dengtų. Daug 

'miestelių parodė, tiltų; vieną 
1 tiltą sugriautą ledų.

šiuo laiku Lietuvoje buda- 
jvojama geležiniai tiltai, bet le
dai ir geležinius tiltus nune
ša. Gerų daug dalykų mačiau. 
Veria kiekvienam pamatyti, 

į Buvo tokie pal paveikslai ro
domi ir pereitą šeštadieni toj 
; ačioje svetainėje.

Buvęs.

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

Dar pirmą sykį “Naujienos” 
susilaukė darbštaus kontestan
to iš Kanados. Musų kontestan
tas gyvena ir darbuojasi Fort 
Whyte, Man. ir apielinkčje. 
Kiek pasiseks p. Čekanauskui 
išplėtoti “Naujienas” gyvena
mo.! apielinkėj ateitis parodys, 
bet yra svarbiausia, kad “Nau
jienos” susilaukė darbuotojo, 
kuris veikia tarpe naujos atei
vi jos iš Lietuvos. Gero pasise
kimo Kanados kontestantui Če
kanauskui dirbti rimtą kulturi
nį darbą.

Pranas Khkna
“Naujienų” senas draugas, 

Pranas Klikna vėl stojo į kon
testo darbą. Kontestantas Klik
na dalyvauja trečiame /‘Naujie
nų” konteste. Tas parodo, kad 
p. Klikna yra šimtą nuošimčių 
naujienietis, kuriam rupi “Nau
jienų” sėkmingas gyvavimas. 
Laimingo pasisekimo kaip pa
ties gyvenime, taip ir “Naujie
nų” kontesto darbe — veli jam 
kontestantui Pranui Kliknai.

(Daugiau bus subatoj)

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Lietuva ant paklodės.

Įdomaudamas pamatyti JJe- 
tuvą ant paklodės, pereitą sek
madienį, nuėjau Visų šventų 
parapijos svetainėn ir pama
čiau. Žmonių prisirinko pilna 
svetaine. Prieš aštuntą valan
dą vakare ‘ p. Lukšys paprašė, 
kad publika užsilaikytų ramiai 
rodant krutančius paveikslus. 
Prižadėjo vaikams pabaigoje 
parodyti komediją, jeigu ra
miai užsilaikys.

Rodydamas krutančius pa
veikslus, p. Lukšys aiškino, 
nors paveikslai galima suprasti 
ir be aiškinimo, nes buvo pa
rašai lietuviški.

Parodė ekskursantus , j Lie
tuvą 1928 metų. Kvietė važiuos 
t i šiemet su ekskursija į Lie
tuvą, o ateinančiais melais, sa

—— ------—-r------- -------------

Victor Tonas
z

VICTOR NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
10 colių, Listo Kainos 75c.

V-14028 Reginos Polka
Aukso Žuvitė Polka 

Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa

V-14029 Užgavėnios
Linominis

J. Žuronas ir Grupa 
V-14003 Baijres Dienele 

Pasėjo Brolelis
81692 Šarka ir žąselė 

Sakė Mergos
Dulkė P. A.

V-14025 Pas Močiute Augau 
Sėdžiu po Langelio 

Krasauskienė-Volteraitė
V-14027 Švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinės valdo Kernus 
Petraitis Petras

V-14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas

šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14004 Davatkėlė po sodnelį 

Močiut, širdele mano 
Vinckevičius-Daukša-Namieka 

V-14021 Gaspadinės Bankietas
Pas motinėle

V-14014 Burdingierius pratįkoje 
Klausyk mylimoji

V-14015 Chicagos karčiamoj 
Vienas artistas 

Žuronas ir Grupa

INSTRUMENTALIŠKI 
V-14018 Onyte Polka 

Caspian Polka 
Velička ir Mali Maki trejetas 

V-14011 Kalnų Polka 
Katarinos Polka 

Lietuvių Orkestrą 
V-14012 Pasveikinimas iš namų 

Valcų rinkinys 
Ševi Alkani Muzikantai 

V-14001 Anykščių merginos 
F. Yotko Orkestrą 

Smagi kumutė 
Witkow Orkestrą 

81693 Laiščiau rūtą Polka 
Kauno Polka 

80750 Rožės Mazurka 
Seradžiaus Polka 

80752 Rūtų Polka
Daina jaunystės nelaimės 

81303 Kvietkos Valcas
Giedrutis Valcas 

81443 Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka 

Mahanojaus Lietuviška Orkestrą 
V-14005 Džiugus variakalys

Miškas aukcijonas 
Penki Alkani Muzikantai 

V-14031 Suirusio Gyvenimo-Valcas
Gero Ūpo — Landler 

V-14030 Dėdienė Polka
Ant Upės Kasankos 
Victoro Kapelija

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. .

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

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero

Apie viską po truputį.

Abraham’o Lincoln’o dieno
je p.p. Kuzmickai %aplaikė nuo 
garnio dovaną — gražų sūnų. 
Garniui tarpininkavo Dr. Za
latorius.

Raudonos Rožes Kliubo bas
kui bąli jauktas, o taipjau ir 
visi nariai, stropiai ruošiasi 

vasario 22 d. pasitikti svečius 
iš Rožių Žemes — Golden Star 
kliubiečius. Tą dieną Lietuvių 
Liuosybės svetainėj įvyks abie
jų kliubų jauktų rungtynės. 
Dar pirmos tų vdviejų jauktų 
rungtynės bus šioje svetainė
je. Vietos lietuviai kviečiami 
atsilankyti pamatyti šį įdomų 
lošį. Matysite kaip R. R. kliu 
biečiai laimes, nes ir pereitą 
nedėldienį jie roselandUečius 
supliekė. Bet ką ir sakyti: Ci
cero lai Cicero.

rengimą vasario 16 d. Buvo 
vaidinama 4 veiksmų komedi
ja “Farmazonai”. Aktoriai 
stengėsi pasirodyti kaip gali ge
riausia, bet ne visuomet ir ne 
visiems tai pasiseka padaryti. 
Kaip teu nebūtų p. Pakaušis 
pasirodė gerai, gavo sutartą at
lyginimą ir a'bi pusės* liko pa
tenkintos. /

Kliubo narių ir pašalinių bu
vo susirinkusių nemažai. Už
silaikė taipgi neįdomiausia.

Butų buvę labai vietoj, kad 
butų buvęs pakviestas pildyti 
programą Vaidylų choras, nes 
parengimas buvo vasario 16 d. 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
dienoje — ir butų buvę tiksliu 
dVilyku duoti tai dienai pritai
kintą programą. O dabar gir
dėjau kalbant žmones, kad tie 
“farmazonai” buvęs lik krati
nys, nuo pradžios iki galo ne
suprantamas.

Lietuvių vąlanda
_ v _

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės paminėjimui, sekma
dieny, vasario 16 d. ir lietu
vių radio valanda turėjo spe- 
cialį programą, kuris susidėjo 
iš choro dainų, orkestros ir 
vargonų solo. J. F. Budriko 
korporacija, lietuvių valandos 
rengėjai, visados suteikia radio 
klausytojams ką nors naujo, 
Įvairaus. Programas prasidėjo 
su galinga daina “Ei pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim”, 
kurią išpildė p. Saurio vedamas 
Vaidylų choras. Taipgi šis cho
ras dar keturias kitas dainas 
gražiai sudainavo. Budriko or
kestrą, vadovaujant M. Joza-

vilui ir Petruševičiui, labai 
gražiai grojo Įvairius muzikos 
gabalėlius. Taipgi gražiai skam
bėjo vargonų solo, kuriais gro
jo p. Sauris. Programas už
baigta su Lietuvos himnu. Te
ko nugirsti, kad ketverge va
kare nuo 7 iki 8 vai. Budriko

korporacija duos ypatingą pro
gramą, kurį išpildys Vytauto 
Teatrališko Kliubo Orkestrą, 
bus veikalėlis “Studentų link-
smoji valanda,” su dainom ir 
muzika. Klausytojas.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

įvairus gydytojai

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Lietuves Akušerės

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT~
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati

Netoli 46th St. Chicago, IIL 
-------O------

-------- O--------
OfiBO Telefonas Virpinta 0080 

Bes. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS JR ClftRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedCItom nuo 10 Iki 13 dle- 

■9. Namų ofisas North Bide 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 8:80 vakaro

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. CupIer.M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

8 iki 8 v. v. Utarninkaig ir 
Pėtnyčiomig 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette

Penktadienio vakare, vasa
rio 21 d., Lukštienūs svetai
nėj įvyks nepaprastas R. R. 
Kliubo susirinkimas išsprendi
mui svarbių kliubo reikalų. 
Tarp kitko bus svarstoma ir 
apie statymą kliubauzes—sta
tyti ją ar ne. Jei nustatysime, 
tai ką darysime su lotais? Tad 
visi nariai turėtų dalyvauti to
kiame svarbiame susirinkime. 
Tik visa bėda,' kad per maža 
viela tokiems susirinkimams.

Sekmadieny po piet turėsi
me šaunią parę, rengiamą vie
nam lietuviui vhldininkui. Ko
lūki a eina smarkiai, nes ko
lektoriai’ ir kolek (orkos yra pa
tyrę savo amate. Tai gerai, bi 
tik gerai sekasi. ....
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Lukšį ienės svetaine yra 
“busy” šiame sezone. Bet už
eis gavėnia ir visi pasilsės.

Pastaromis dienomis buvo 
du parengimai, apie kuriuos vi
si kalba, jais Įdomaujasi.

SLA. 301 kp. turėjo savo 
vienų metų jubiliejaus vakarą, 
kuris pavyko gana gerai. Tu
rėjom ir du žymius svečius— 
buvusius ciceriečius: chicagie- 
li S. J. Dargužį, gabų politi
ką ir M. A. šarką iš Wiscon- 
sino. Pastarasis yra senas SLA. 
darbuotojas. Abu svečiai gra
žiai atsiliepė apie musų nau
jąją kuopą, o p. Dargužis pa
sižadėjo netolimoj ateity pats 
! kuopą įstoti.

Atrodo, kad j>o šio parengi
mo kuopa pakils kaip nariais, 
taip ir turtu.

Musų tavorščių tarpe eina 
didelis bruzdėjimas — rengia
si prie tikros revoliucijos. Ta 
revoliucija turėsianti prasidėti 
L. L. Bendrovėje, kurią pa
tys raudoni broliai valdo ir el
giasi joje kaip jiems patinka. 
Tečiaus nors raudonieji valdo 
bendrovę, bet atsitiko taip, kad 
svetainės manažeris, b-vės pir
mininkas ir dar du abejotini 
direktoriai atsisakė išrenduoti 
svetainę komunistų bedarbių 
mitingui. Atsisakė lodei, kad 
policija uždraudė tokius mi
lingus laikyti ir renduoti jiems 
svetaines.

Atsisakius svetainę išrenduo
ti, kilo didžiausias sumišimas. 
Raudonieji broliai direktoriai 
susirinko ir nubalsavo vistiek 
svetainę renduoti, o prieš po
liciją išimti indžionkšeną. Tuo 
nutarimu ir pasitenkino. Bet 
tas nevidonas svetainės mana
žeris, belaukdamas to komu
nistų išpusto indžionkšeno, j 
vistiek svetainės nerenduoja, į 
nes jis klauso ne komunistų 
nlepalų, bet policijos viršinin-. 
ko Įsakymo.

Komunistai deliai to labai Į 
dūksta ir Tinginsi apeliuoti į y 
šėrininkų susirinkimą, kad ma-■ 
nažeri p. Petraitį visa^ išvytų 
iš Cicero. Bet turbūt taip ne
atsiliks, nes šėrininkai yra rim
tesni ir žino, kad jų manaže
ris i upinasi bandrovSs re ik a-' 
'ais, kuomet komunistams rupi 
tik jų krūmelis, visai nepai
sant, kad bendrove ir skaud
žiai delei to nukentėtų. Ben
drovės dalininkai turėtų būti 
sargyboje savo bendrovės rei-l 
kalų ir privalėtų skaitlingai | 
dalyvauti susirinkime.

— “N.” Rašėjas.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midirifė 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Vakarinės žvaigždės Pašelp.
Kliubas turėjo savo metini pa-

Night and Morning to kccp 
them Clcan, Clear and Healdiy 

Write f ar Free “Eyc Care” 
or “Ižyc Beauty" Book

Murino Co., Dept.ll.S .9 E

MAS
HADE GOOD with

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces (or 35/
' Pure — Economicat

Efticient
___ MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

PADEKAVONĖ
A t a MYKOLAS KIRKICKIS 
kuris mirė vasario 15 dienų, 
1930 m. ir palaidotas ‘ tapo 
vasario 18 d., o dabar ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir 
palydėjo ji i tų neišvengiafnų 
amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimų iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Deksniui, kurs atlaikė 
Įspūdingas pamaldas už io sie
lų; dėkavojame graboriui Eu- 
deikiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ii i amžinastj, o 
mums palengvino perkošti nu
liūdima ir rūpesčius, dėkavoja
me grabnešiams, gėlių aukau
tojams, visiems giminėms, 
pažystamiems ir kaiminams, 
suteikusiems paskutini patar- 

' navimų ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylimas vyre ir tėveli sako
me: ilsėkis .šaltoj žemėje.

Žiauri mirtis išplėšė iš mu
sų tarpo musų mylimų vyrų ir 
tėveli. užgeso musų vilties 
žvaigždė ir mes budėsime jo 
netekę iki ir mes nueisime pas 
ii. Nuliudusi

Kirkickin Šeiinina.

Garsitikiies Naujienose

Phone
Hemlock 9252 

N

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

taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialu atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

----- o-----
DR^J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IK 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 sutartį

Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

AI A
AGNIEŠKA žVINAKIENė 

po tėvais Kaulakait?
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 dienų 7 valandų iš 
ryto, 1930 m., sulaukus apie 
38 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoj, Kretingos ap., Andrie- 
javos mieste. Amerikoj išgyve
no apie 17 metų. Paliko dide
liame nuliudime vyrų Aleksan
drų, dvi dukteris — Aleksand
rų 10 m., Alena 6 m., auginti
nę dukteri Julijonų 8 m., brolį 
Juozapų, du pusbroliu — Adol
fų ir Alfonsų Kaulakius, uoš
vienę Mąrį.įępą žvinakięnę ir 
gimines Amerikoj; Lietuvoj — 
sena motinėlę ir tris seseris— 
Julijonų, Anelių ir Petronėlę. 
Kūnas pašarvotas randasi 6338 
So. Lincoln St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 22 dienų, 8 vai. iš ry
to iš namą į Gimimo Panelės 
Šv. parapijos^ bažnyčia, kurioje 
atsibus g’ecluTina'os pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapidės.

Visi A. A. Agnieškos Žvina- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras. Dukterys, Brolis, Pus
broliai, Uošvienė ir Giminės.

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

ANTANAS KATAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 dienų, 1:30 valandų 
ryto, 1930 m., sulaukęs 47 me
tų amžiaus, gimęs Gūbrių kai
me, Šilalės parap., Tauragės 
apskr. Paliko dideliame nu
liudime du sūnūs — Antanų, 
Petrų ir dukterį Katrinų, broli 
Petrų, brolienę Onų, du dėdės 
— Stanislovų ir Juozų Bukau
skus, Lietuvoje dvi seseris — 
Onų ir Agnieška, gimines ir 
pažystamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 2900 Emcrąld Avė.

Laidotuvės įvyks subatoje
vasario 22 diena, 8:30 vai. ry
to iš namų j Anveizdos Dievo 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka- ■ 
pi nes.

Visi A. A. Antano Kataus- 
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Duktė, Broliai, Bro
liene, Dėdės, Lietuvoje, 
Seserys, Gimines ir 
Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavičia, Tel. 
Roosevelt 2515.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. IIL
Tel. Victory 1115

S. 1>. LACHA VICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Ii

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 pq piet 
Telefonas Canal 0464

jog 
jos

Telefonas Yards 1138

ŽMOGAUS 
AKIS 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31 st Street

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balžamuotojas
Modemiška koplyčia Dovanai

Turiu autotnobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO, ILL.

IGN, J. ZOLP
/ .7

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

> n ♦
1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Lietuviai* Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820
Phone Bes. Lafayette 4365

DR. J. A-. PAUKŠTYS

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5117 .
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DENTISTAS
X-RAY “ ” ' ‘

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL. |

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salk SU Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakdre

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
.ir nakti

KOPLYČIA
I

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL/

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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

DR. P. P. ZALLYS

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard •. 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DENTISTAS 
30 East 111-th Street, 

kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

DR. P. Z; ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

ĮvažrŲs Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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 puo 10 iki 12

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
3265 So. Halgted Street 

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie-1 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
1601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6G41 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis 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 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nūn 16 iki 12 diena. 2 iki .3 pu niet,

7 iki 8 yal. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plaza 8202

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

lOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 211T
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9606

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 iki 9 vai. vak. _ j
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš kambarininko 
atsiminimų

------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

šokius neįeisi, o čia dar bus

NAUJIENOS, Chičago, ffl. Ketvirtadienis, vas. 20, 1930

TaT.

greičiau

atskirus 
ramiu:;.

Kaip jiiš galite išvengti

vienos nakties 
Čikagoje)

man apsigyventi šva- 
šillame ir šviesiame 

aukšto titulo

šeimininkas Adomo rūbuose, 
be “bividy”. Kunigas — apa
tinėje uniformoje. Tik cieeliai 
(raikščiai) maskatuoja. Atrodo 
jau ne kunigas, bet 
rabinas.

Suvarėme ristikus j 
kambarius, palikom.
'Likt: i šeimininkas, kaip ir de
ra įgimtam ristikui, peržengė 
mušiu paliaubos nusakytą zo
ną. Jis atsidūrė kunigo kamba
ryje. Padavė jam ranką, o ma
garyčioms bučkį.

Kas mums liko daryti? Pa
sinėrėme sapnuose.

Kam barininkas.

, ............... n

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuviu Pol. Kliu- 

bo mėnesinis susirfnkilYias atsibus 
ketvirtadienv, 20 d. vasario, Hum- 
boklt Maccabee svetainėj, 1621 N. 

’. v. Narius 
i meldžiu dalyvauti, nes yra daug 

reikalų. Sekr. A. VValskis.

blogumų konstipacijos | California Avė., 7:30 v
Yra pastebčtinn kaip greitai Nuga-Tone' 

nuguli net sunk alinius priepuolius konstipa- 
eijos ir ifivalo kuni) nuo susirinkueių nuodų, 
kaltų už daugelį ligų ir m galit), tarp kurių 
yra menkčjantis apetitas, nevirškinimas, at
sirūgimai. galvos skaudėjimas, 1 
inkstų ar pūsles įdegintas, susilpnėjimas nėr-Į 
vų ir muskulų sistemų, abelnas i 
mas, 1 
vargusių Ir sudribusių ir netekimas svaru
mo ir spėkų. 

Nuga-Tone f 
stanėiams žmonių, kurie atgavo stlprumii 
energijų, jėgų paėmė jj tik per ti'iunpų lai-, 
kn. Nugn-To ne taipgi suteikia poilsingų. at
gaivinanti miegų ir smagumų ir linksmumų,
kurie yra bendri gerai sveikatai. Jus galite
gauti Nuga-Tone kur t k vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu įtiHt) pardavėjas neturėti) jų' 
steke. pai»r*šykit jį užsakyti jų dėl jus iŠ
savo džlaberio.

“Birutės” choro praktika įvyksta 
kvaituliai, ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage 

... ................................. te® ^rko ftlM ' ' 
taipgi prastas miegas.. jautimasis pa- nininkės bukite punktualiai, nes yra

Visi dainininkai, dai-

repetuojama “Kavaleria Rusticana”.
Hiiteikė g-iesnę Hveikatų tuk- Taipgi kviečiami ir* nauji mylintis 

'b dainą, ateiti ir nrisirašvti.
“Birutės” Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

PAlEšKAU brolio Justino Lu- 
neckio, aš girdėjau kad jis esąs pa
laidotas Kenosha, Wis. Kas 
Justiną Luneckj, meldžiu man 
nešti.

CHARLES LUNECKIS 
(brolis)

4452 So. Hermitage Avė. 
Chicago, III. 

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

žino 
pra-

Farms For Sale
Ūkiai Pardayiiniii_________

VIŠTŲ FARMOS
Mažas jmokėjimas. 

jtos randasi arti Chicagos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

1 iki 5 akrų.
Visos _ _ __
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią 
narna,

Rašykite

norėsite bungalovv ar 
už mažą jmokėjimą.

R. WITTL,
82 Kerwood St..

Palatine, III.
-------O-------

flatų

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

name, 
ikambaryje pas 
šeimininką. Lai! 
tempiau ir

Vieną gražų 
įstaigą 11 v :landą., 
namo.

Parvažiavcme. 
froidines duris.
vo 
nie

šunena Vincą.
vakarą, uždarę 

važiuojame
Roseland

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PAlEšKAU dėl ąpsivedimo vaiki
na ar na'šlj. Aš esu našlė, links- 
maus ir gero budo moteris. Kas 
norite smagios ir gražios žmonos, 
atsišaukite laišku. Atsakymą duosiu 
kiekvienam.

Rašykite
Box 1175,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
-------O-------

Močiutės Suokalbis” bus 
nanti sekmadieni. 

> >

atei

CLASSIFIED ADS.Atsirakinome 
Eidami i sa- 

miegamąji kambarį mato- 
virtuvėje musą šeiminin- 

jau gerame upe, ir kuni
gą, kurio didokas minkštas pil
vas neatlaiko lygsvaros, 
gauruota galva linksta 
Kazyriuoja “čirvus” ir 
mentuoja aukštai pakeli 
su.

Argumentai... kad nedrum
stu musu ramųjį pasilsi.

Klabi! — uždarėme duris. 
Miegame.

Staiga atsivėrė musų kamba
rio durys, ir girdime šeiminin
kės balsą: “p. X. — kelkitės... 
jie mušasi”!

Tai buvo 2:30 valanda ryto. 
Aš, kaip šaltu vandeniu apipil- 

lovos vien

ir jo 
atgal, 
argu-

vas.
rose-
nau-

Business Service

PATENTAI, copyriąhts — lAradlmai 
soltioa rųAic'S. 

n. peleciiovhcz
2300 W. Chicago Avė. 

Brunstvlek 7187

vi*

— per dvi 
Atsistojau 
visai tin- 

kostiumą.
šeimininkas

tas, išsiverčftui iš 
bividyse.

Žengiau pro duris 
galvas koridoriuje, 
šone, slėpdamas ne 
kantį koridoriui

Vaizdas toks:
kočiojasi ant minkšto kunigo 
pilvo. Jo ponia stovi gale kojų 
kaip refery.

Matydamas, kad' rungtynės 
nusvirusios šeimininko pusėn, 
pasilikau neitrahis. šie žodžiai 
išsiveržė iš šeimininko 
“Tai kova už mano ir 
pačios lovą I”

Vincas, įšokęs j kelnes, 
gi atbėgo ir atsistojo prie 
no šono.

Šeimininkas, atsirėmęs

mano

ma-

“()h — jė!” 
ristikų bandymas 
sykiu su refery

ran- 
kel- 

tis nuo kunigo pilvo. Įkibu
sios į šeimininko sprandą silp
nos kunigo lankos pasileidžia. 
Jo galva, kaip perskilusi čer
pė — į grindis trekšt!

Gi refery
Tas pats 

pasikartoja 
“Oh-jė!”

Bet štai kunigas užlaužė šei
mininkui sprandą ir galvą pa
suko Vinco linkui, šeimininkas 
stena:

“Vinceli, gelbėk!”
Vincas atkabina kunigo ran

kas' kaip- jungą. Šeimininkas, 
norėdamas savo priešui atker
šyti, iškėlęs kumštį, primerkęs 
akis, šeria į murzę. Bet... ta
kšt — Vincui i delną, pakar
totinai.

Galų gale nutempėm šeimi
ninką nuo suploto kunigo pil
vo. Ir pasirodė toks vaizdas:

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Dviguba programa 

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screeh

“The Broadway
Hoofer”
Dalyvaujant

Marie Saxon, Jack Egan, 
Louise Fazenda 

ir
“TANNED LEGS” 

dalyvaujant .
Ann Pennington, Dorothy

Revier
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

kalbis”, kuri 
yra statoma 
roselandiečiai 
pralenkė ir 
jie pirmieji 
veikalą, 
norės

ctpeclaliRta* gydyme ctironlAkų ir **u)ų 11 
<ų. Jei kiti negalėjo Juniin lAgydyti. atafian 
kykit pati mane. Mano pilnatį ižegzamtuavt 

: . . : ■ .i
gydyti. Rveikata jtttna nugryž. BĮ

Ateinantį sekmadienį, 
d., Strumilų svetainėj, 

land'ečiai pamatys visai 
ją veikalą, kurio dar niekas
nėr-i matęs. Butent, naują J. 

ą “Močiutės Suo- 
dar pirmą kartą 

scenoje.
šiame dalyke

chicagicčius, nes 
pastatys naująjį 

Ir jeigu chicagiečiai 
pamatyti šią premierą, 

jie turės atvažiuoti į Rosclan-

_ , , Vinilu «I«UI i un > A

I ai gi i M'19 »Ud«ng» JUBU tikri* ir Jei aė apsi 
" j 'iumIu Ju« gydyti. sveikata jutne HUgryž. BĮ 

kit pa* tikra apecialiatą. kuri* neklaus justi 
kur ir kas jums skauda.
PO

Betgi reikia pasakyti, kad j 
kas atvažiuos šio veikalo pa
matyti, tas neapsivils. Veika
las yra geras, kaip ir visi J. 
J. Zolpo veikalai, sceniškas. 
Bateliečiai stropiai prie jo pa
statymo ruošiasi. Jiems pagelb
sti žymiausios Chicagos spė
kos. O kas svarbiausia, vaidi
nime dalyvaus ir pats auto
rius. Be to yra ruošiamos vi
sai naujos, tam veikalui pri
taikintos, dekoracijos, kad vai
dinimas duotų pilniausį įspū
dį. Po vaidinimo gi bus šokiai.

Verta visiems į šį vakarą at
silankyti, ypač kad ir įžanga 
yra visai maža — tik 75c. Už 
tiek Chicagojc ir į paprastus

bet pats pasakyti 
galutino iAegzaminavitno—kas jurus yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

Hoi nuo 10 rvtn Iri 1 no oietų.

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

Aš JUSTINAS JONELIS, paieš- 
kau savo švogerio Domininko Čepi- 
los, žinau, kad gyvena Chicagoje 
jau apie 23 metai, seniau gyveno 
617 W. 18 St., vėliau gyveno, rodosi 
Brighton Parke po adresu 4013 So. 
Maplewood Avė. Regis čia savo na
mą turėjo. Iš Lietuvos paeina: Mi- 
lunų kaimo, Subačiaus parapijos, 
Vilkmergės apskričio.

Aš Justinas Jonelis dabar randuo
si sergančiu, esu Kankakee Hospital. 
Noriu, kad mano gentis atvažiuotų 
su manim pasikalbėti, pasimatyt, 
ypačiai duokite žinia, kurie žinote, 
mano švogeriui Domininkui čepilai, 
kad jis pas mane atvažiuotų.

JUSTINAS JONELIS,
8 So. State Hospital, Kankakee, III.

640 AKRŲ Illinois valst., tinkami 
dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 mylių nuo Chicagos; 
2/3 farmos augšta lygi žemė, ge
rai nusausinta; likusioji farmos da
lis derlinga žemesnė žemė; didelis 
mūrinis moderniškas namas, maudy
nė, elektros šviesa; kelios farmos 
triobos; didelis upelis ir 3 natūraliai 
šaltiniai; geras žvyro šlaitas; 90 
akrų miškas; % mylios nuo C. & 
N. W. geležinkelio stoties, prie ce
mentinio kelio.

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

Tel. Central 5013

LiXChange—Mainai
PUIKIAUSIS 

geroj vietoj, tinkamai 
visas išrenduotas. 
tų, ar mažesni“ 
eųuity. 
3074.

kampinis 4 flatų, 
finansuotas, 

Noriu tuščiu lo- 
ažesnia namo už $9,500 
Tel. Ruclid 4615 ar Austin

20 St.

po

Naujoj Plunksnos
Visokios rūšies 

Kų tik atšviežintos su garu. 
Gryni pūkai. 

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite 

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRUSTER MFG.Co.
480 S. 4th St., Springfield, III.

ir

P Ko ne V irgi n i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a rn u S t a t y m o 

® KONTRAKTORIUS
'455^Sb^RockweT^SL^Chicago?IlT

3284. Jaunai panelei svečiuosna eiti suknelė. Tinka iš bile lengvos, 
šilkines arba kitokios materijos. Pabandyk šviesiu ir aksominėm stuge- 
lėm. Sukirptos mieros 6, 8, .10, 12 ir 14 metų amžiaus.

Norint Rauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda. pavarde 
ir adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Ilalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
Čia idedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ......—........... per krutinę

i 

{

Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 

2418 W. Marųuette Road 
arti Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

Help Wanted—Femaie
Darbininki^^^R

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir 13 metų mergaitę. . J. M. 
4557 S. Albany Avė.

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

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

Yards 6751

biz-

REIKALINGA moteris pridaboti 
2 metu vaiką. Valgis, guolis ir pri- 
mokėjimas. 2517 W. 69 St.

Real Estate For Sale
Naniai-žemė Pardaviniui

3332 S. 59th Court

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų Aiš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rųšies 
dų.
Radios visokių išdirbys- v • cių ...................
Seklyčių Setai ..............
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Setai 
Kaurai visokio didumo 

ir augš.
Grindų Lempos .........
Coxwell Kėdės ...............
Cedar Chests ...............
Pusryčių Setai ....... .......
Dinette Setai ..............
Pavieni Dreseriai ..........
Pavieni Vanity ...........
Day Lovos ...... ............
Pavienės Lovos .............
Skrynios .........................
Ice Box’iai .....................
Garbačių Degintojai .....
Hot Blast Pečiai ..........
Kietų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai .......
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos...................
Grojikliai Pianai ...........
Upright Pianai...............
Victrolos .................r-.
(150 Naujų Sparton Radijų)

rakan-

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00
$50.00
$10.00

. $5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00 

. $8.00 
$10.00 
$20.00 

. $3.00 

. $5.00 

. $6.00 
.. $8.00 
. $7.00 
$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

REIKALINGA patyrus moteris— 
virėja i restaurantą. Klauskite Mrs. 
Širmulis. Tel. Melrose Park 4470, 2 
Broadvvay, Melrose Park, III.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso. 
S. OSGOOD 
West Division St.
“UpstainT 

Telephone Armitage 1199

2281

i 24
For Kent

—--------------- r—---------------------

Paskolos ' suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ONTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
. $100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

1 ■* /*■ \

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous
Įvairus

ii

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selėmonavicius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale
Įvairūs Pardavimai

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

Musical Instruments
Mazikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $1,200.00 
grojiklį už $115.00, cash ar išmokė
jimais. Suolelis, roles ir kabinetas. 
6136 S. Halsted St.

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE 
4916 W. l'4th St, Cicero, III. 

TeL Cicero 1329

STORAI ANT RENDOS
Kampas dėl drug storio, $65.00 
rendos. štoras dėl barbeno $50 
menesiui, štoras dėl bučernės 
$50. Štoras dėl valgyklos $65. 
Šie storai randasi 67th St. ir 
Western Avė. Famatykite A. 
N. Masiulis, 6(^Į S. Western 
Avė. Republic 5550.

Naujos murinės bungalovv. $8,300. 
Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daupr tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos; 
American radiatoriai, tilo maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, dideles viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaure nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mąnsfield 7317 
-2-o-------

NAUJI RAKANDAI

PASIRENDUOJA BRIGHTON 
PARKE

4, 5 ir 6 kambarių flatai. 
šildomi ar šildomi pečiais, 
mėnesi ir augščiau.

B. R. PIETKIEWICZ & CO.
2608 W. 47th .St., 

Tel. Lafayette 1083

Garu 
$20 i

Paul M. Smith & Co.
X REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455
RENDON 2 kambariai vaikinams 

su valgiu arba be valgio. 3301 So. 
Halsted St., 2ros lubos.

KAMBARYS ant rendos, su val
giu ar be valgio, garu apšildomas, 
su visais patogumais, 4604 S. Fran- 
cisco Avė. 1 augštas.

Iš PRIEŽASTIES kad dalei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1034 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
šildomas. Delicatessen.

Kaina $16,000.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA RESTORANTAS 
geroje vietoje, prie 2-jų karų linijų, 
priešais teatrą, biznis išdirbtas, 3517 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, geras cash biznis, 4 pagyveni
mui kambariai. Turiu greit parduoti, 
vienai sunku apsidirbti. 3254 So. 
Morgan St.

PARSIDUODA, nebrangiai groser- 
nė ir delicatesen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union- 
Avė. Boulevard 4182.

. . ' 1 ' •

PARDUOSIU groserne labai ge
roj vietoj. Pardavimo priežastis-, — 
esu viena pati našlė moteris. 4634 
S. Wallace St. Tel. Boulevard 1233.

CHILI PARLOR
tarpe šapų. Greitam pardavimui. 
Noriu eiti j kitą bizni, nes nemo
ku virti. Nebijančiam dirbti ir mo
kančiam virti — geras pelnas. Ar
ba mainysiu j Soft Drink Padori.

9338 Cottage Grove Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ. 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 farmą turiu pardavimui 
120 akrų, geri budingai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

Taigi turiu farmą 150 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žerpė — par
duodu už $2,700. Dargi turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000 
Pirkimo ūkių, mainymui arbn 
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
patarnavimas visiems.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R» 1, Pentwator, Midi, 

f

■. ■ ii

PARDAVIMUI ar mainymui biz
nio lotas ant Archer Avė., arti 
Willow Springs, 75x200. Priimsiu 
mažą nuosavybe, ar lotą mieste. 
Savininkas. Prospeet 1696.

PARDUOSIU 4 flatų medini na
mą, «pigiai, tik už $6000. šaukite, 
Norjnal 4896.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
štoras ir 5 kambariai pragyvenimui. 
Parduosiu su Storu arba atskirai. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju i Lie
tuvą. Anton Michalo, 2614 W. 69 St.

Priverstas Parduoti su 
Nuostoliu

5 kambarių mūrinis bungalow, ap
šildomas, 30 pėdų lotas, prie 53 ir 
Mozart gt. Cash reikia $1,000.00. 
Specialė kaina $6,800.000.

2 po 4 kamb. medinis, ant augšto 
cementinio beismento, prie 46 ir 
Mozart gt. $2,000.00 imokėti. Specia- 
lis bargenas $6,300.00.

2 po 4 kanibi medinis ant cemen
tinio pamato. Mainysiu ant 40 ar 
80 akrų farmos.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47Ųi St.

$30,0(70 vertės augštos rųšies 
rakandų bus parduota už kaš- 
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.
75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matro
sai su springsais viduj $15.00 
kiekvienas

100 50 svarų Society Matrosų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling (Juality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo, Jacąuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybes odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

su Ottomanais, apmuštos su 
specialiai parinktais ypatin
gai grožiu , patternu linen 
frieze ir Mohair.

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

150 Kaurų — Axminster, Wil- 
tana Velvet ir Wilton.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 Arnotų kandžiu neliečiamas seklyčios setas $66.00.
7 Arnotų riešuto valgomojo kambarį* se

tas $67.00.
6 Arnotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Arnotų miegamojo kambario autfitas— 

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

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

VICTOR STORAGE WAREHOU8E 
4811 West Lake St.

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešuto 

baigimo $6.000 ir augš.
75 gryno ąžuolo Dinette Setai,

visų spalvų $40 ir augš.

75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 
$18.00 ir

100 Detroit 
čių, visų 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas irt bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 
Subatos vakarais iki 9 vai.

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35,00 ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GREITAM pardavimui visokie 
fixtures labai pigiai. Savininkas 
išvažiuoja. šaukite 4 vai. po piet. 
Tėl. Boulevard 0470,

PARSIDUODA bučernės Ice Box, 
5x10 pėdu, gerame stovyje, už pri
einamą kainą. 1815 W. 73rd St. 
Tel. Prospeet 5070.
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WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St


