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Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

(Tęsinys)
KAUNAS, sausio 30 (LA). — 

Baigus liudininkų apklausi- 
mų, liudininkai Skuodlis, Pet
rauskas, Varnaite ir Zintikas 
tuo tarpu dar neatleisti, kad 
galima butų juos papildomai 
klausti, šiandien skelbiant eks
pertyzos rezultatus. Be to, va
kar teismas 
dar leido pasiaiškinti teisia
miesiems pral. l^abanauskui ir

A. Trimakui.
Abu teisiamieji, atsakydami 

į įvairius teismo pirmininko 
p. Gudausko ir prokuroro p. 
Monstavičiaus paklausimus, ai
škinosi, negalėję nusikalsti, 
nes arba visai pasitikėję ki
tais, arba kalbėję ir darę vis
ką bona fide.

Pavyzdžiui, pral. Labanaus
kas pareiškė, kad Rimša jam 
atrodęs rimtas, gabus ir su
manus žmogus. Ir sudegus ban-1 
ko sandėliui, pral. Labanaus-I 
kas nelaikęs dar jo vagimi.

“Bokiškio ūkininko dr-:'’
anot pral. Labanausko paaiš
kinimo, buvus įsteigta lodei, 
kad bankas buvęs nustojęs pa
sitikėjimo prekyboje. Tos dr- 
jos steigiamam susirinkime da
lyvavę 16 — 17 žmonių. Teis
mo pirmininko paklaustas, ar 
dr-jos nariai įnešė ir pajus, 
kun. Labanauskas atsakė, jis 
pats bent įnešęs šimtą litų — 
vekselį... Į paklausimą dėl drau
gijos valdomųjų organų atsa
kė, taip pat jis pats bent atli
kęs savo pareigas sąžiningai— 
būdamas revizijos komisijos 
pirmininkas, padaręs reviziją 
per vieną buhalterį ir, pasiti
kėdamas juo, pasirašęs tą ak
tų, kur nurodytas toks didelis 
neva buvęs dr-jos pajų kapi
talas...

A. Trimakas tarp kitko pa
siaiškino, tebesant Bimšai, dar 
nebuvęs tikru banko šeiniui 
ku.

Teismo posėdis vakar baig
tas 6 vai. vakaro, šiandien — 
ekspertyza, o rytoj — šalių 
ginčai, šeštadienį ar sekmadie
nį gali būti paskelbtas jau ir 
teismo sprendimas.

Vakar teismo posėdis buvo 
pradėtas tik 11 vai., nes eks
pertai dar nebuvo baigę savo 
darbo. Užvakar ekspertai bu
vo dirbę net iki 12 vai. nak
ties.

Visa (Mena vakar buvo skai
tomi ir aiškinami buhalterijos 
ekspertų atsakymai į buvusius 
jiems 'patiektus ekspertyzos 
klausimus. Tų klausimų butą 
patiekta net 130, būtent, 100 
klausimų iš kaltinimo pusės ir 
30 — iš apgynimo.

į teismo pirmininko p. Gu
dausko, prokuroro p. Monsta
vičiaus ir teisiamųjų apgynė
jų paklausimus paaiškinimus 
davė visi trys buhalterijos 
ekspertai p. Šlapelis, p. Jurgis 
Bieliūnas ir p. Mandelštamas.

Ko R H Sd
Chieagai ir apielinkei federa- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, ibet dar šal
čiau; vidutiniai žiemių vaka
rų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 370 ir 470 F.

šiandie saule teka 6:30, lei
džiasi ."> :36. Mėnuo teka 6:20 
ryto.

Retkarčiais laivo klausiamas 
ir ekspertas grafologas p. Kle- 
vinskas. Taip pat šį ir tą pa
aiškinti buvo klausinėjami liu
dininkai Varnaitė, Zintikas ir 
Petrauskas.

Buhalterijos ekspertai savo 
atsakymuose yra konstatavę, 
jog visą eilę dalykų negalima 
buvę nustatyti todėl, kad ūki
ninkų s-gos Bokiškio banko ir 
“Rokiškio ūkininkų draugijos“ 
knygos buvusios netvarkoje. 
Taip pat negalima buvę iš kny
gų nustatyti, kiek buvo paimta 
draugiškų vekselių ir kiek jų 
išpirkta.

Prekyba buvusi vesta nuo 
1927 m. 1. 1 (1 tada naujai į- 
steigtos “Bokiškio ūkininkų 
dr-jos“ sąskaitom Tačiau ne
galima buvę atskirti, kur bai
giasi banko operacijos ir kur 
prasideda — draugijos.

Banko sandėly gaisro metu 
neva sudegusių prekių banko 
ir dr-jos vadovybės buvę nu
rodyta net už 437,626 litus.

Beaiškinant ekspertyzos re-
izultatus 
kai kas išaiškinta teisiamojo 

naudai, o kai kas — ir 
nenaudai.

Pavyzdžiui, ekspertyzos bu
vo konstatuota, kad teisiama
sis Mačiulis pasisavinęs žemės 

jukio mašinų už apie 5,000 li- 
, tų. Jo apgynėjas prisiekęs ad

vokatas p. Nargelavičius ta
čiau išaiškino, kad liudininkų 
parodymais ir dokumentais esą 

; įrodyta, jog banko iš ūkinin
kų s-gos Bokiškio skyriaus pe- 

į rimtų žemės ūkio mašinų są- 
I skaitos tvarkoje. Tada eksper
tai konstatavo, kad čia pasi
savinimo iš Mačiulio pusės ne
būta.

(Bus daugiau)

Taksų fikseris per 12 
metų “užsidirbo” 

$1,302,782
NEW YORKiAS, vas. 26. — 

Gubernatoriaus Roosevelt o pa
skirta tam tikra komisija su
rado, kad vienas buvęs valsti
jos taksų departamento tarnau
tojas, Franklin F. Whitbeck, 
tarnaudamas Consolidated Gas 
kompanijai kaip jos taksų 
‘“f ikseris“, per dvyliką metų 
“užsidirbo“ $1,302,782.

Pasirodo, kad VVhitbeck 1918 
’ metais metė savo “džiabą“ tak
sų departamente ir nuėjo tar
nauti Consolidated Gas kom
panijai. Čia jo “džiabas” buvo
rūpintis kompanijos mokes-
nius valdžiai sumažinti. Jo al
ga metams buvo $22,500 ir dar : 
20 nuoš. taksų sumažintos su
mos.

Tokio atlyginimo VVhitbeck, 
iš tikro, buvo vertas, nes nuo 
1918 iki 1929 metų jis sutau
pė kompanijai $6,163,792, ku
riuos jai butų tekę sumokėti 
valdžiai taksais.

Jungia valsčius
KURTUVĖNAI — PAŠIAU-! 

ŠĖ (Šiaulių ap.). — Sausio 13 
d. Šiaulių apskrities valdybos 
salėj įvyko Kurtavėnų ir Pa
šiaušės valsčiaus Tarybų ben
dras posėdis susijungimo tik
slu. Nutarta iš abiejų valsčių 
padaryti viena valsčiaus savi
valdybė ir jos buitinę: vienus 

i metus nukelti j Basilionių mic- 
Įstelį, kuris yra Kurtavėnų vai. 
ribose, netoli plento, kitus me- ! 
lūs į Bubius. i

(Atlantic and Pači tie Photo]

Chicago. — Adler planetariumui dedama $90,000 vertės 
prožektorius. Planetariumo Įrengimas kainuos apie $1,000,000. 
Ten bus rodoma dangiškų kūnų judėjimas. Atsidarys jis ba
landžio mėnesyj.

Tardieu pakviestas 
organizuoti naują 
Franci jos kabinetą
PARYŽIUS, vas. 26. — Pre

zidento Doumerguei prašomas, 
buvęs’ premjeras Andre Tar
dieu šiandie apsiėmė sudaryti 
naują Francijos kabinetą, vie
toj vakar parlamento nuvers
tos,* Cha u temps ką tik suda
rytos, vyriausybės.

Prezidentas Doumergue prieš 
tai buvo prašęs buvusį prem
jerą Raymondą Poincare stoti 
naujos vyriausybės prieky, bet 
tas dėl silpnos sveikatos atsi
sakė.

45 apkaltinti dėl są
mokslo nužudyt so

vietų viršilas

CHARKOVAS, Ukraina, vas. 
26. - Keturiasdešimt penki ta
riami kontrrevoliucininkai, ku
rie buvo slaptosios policijos 
areštuoti, sovietų prokuroro 
tapo apkaltinti dėl konspiravi- 
mo nužudyti daugelį aukštų 
sovietų valdžios ir komunistų 
partijos valdininkų, jų tarpe 
Staliną, Kamenevą, Vorošilo- 

vą, Zinovjevą ir dagi patį Le
niną, kai tasis sirgo.

Pečkurys užmuštas lo 
komotyvui susikūlus

ASKOV, Minu., vas. 26. — 
Netoli nuo čia praeitą naktį 
ištrukus iš bėgių susikūlė pa- 
sažierinio Great Northern trau
kinio lokomotyvą. Katastrofoj 
buvo užmuštas pečkurys. Pa- 
sažierių niekas nenukentėjo.

NUSIŽUDĖ MILIJONIERIUS
ŠOKĘS Iš 8 AUKŠTO

NEW YORKAS, vas. 26.
Šokęs pi o langą iš aštunto s> 
vo apartmento aukšto, nusižu
dė čia milijonierius Richard 
Jonės, Ti<lewater Oil kompani
jos mana-džeris. Jis sii-go ner
vų pairiinu.

Ateivių registracija 
— ‘geltonas bilietas’, 

sako senatorius
PHILApELPHIA, Pa., vas. 

26. — Kalbėdamas čia viena
me susirinkime, New York o se
natorius Copeland (dem.) aš
triai atakavo ateivių registra
vimo bilių, kuris dhbar kon
grese svarstomas.

Senatorius pasakė, kad pro- 
ponuojamas įstatymas esąs ly
gus veikusiam carinėj Rusijoj 
“geltonajam bilietui”.

N. Y. policija išvaikė 
komunistų demon

straciją
NEW YORKAS, vas. 26. — 

Wall Stryto dist rikte šiandie 
komunistai buvo surengę de
monstraciją, kuri betgi netru
kus buvo policijos išvaikyta.

Demonstraciją komunistai 
buvo surengę švęsti paleidimą 
iš kalėjimo Johno Porterio, 18 
mėnesių sėdėjusio Governors 
saloj už pabėgimą iš kariuo
menės.

Čilės ministerių kabi
netas rezignavo

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 26. —La Nacion gauta 
iš Santiago, Čilėj, telegrama sa
ko, kad Čilės ministerių ka
binetas rezignavo.

12 žmonių žuvo Kubos 
aerodromą dedikuojant

HAVANA, Kuba, vas. 26.— 
Vakar per Machado aerodro
mo dedikaciją čia dvylika as
menų prarado gyvastis. Du 
'aviatoriai užsimušė, jų aero
planui nukritus iš 150 pėdų 
aukštumos, ir dešimt pasažie- 
rių buvo užmušti, elektriniam 
traukiniui užgavus vieną auto
busą.

Studentas užmuštas kolizijoj
MACOMB, III., vas. 26. — Jo 

motorcikhii susidūrus su auto
mobiliu, čia buvo užmuštas 
Rcbert Eltingf, 17. aukštesnes 
mokyklos studentas.

Maskva bijo valstie
čių sukilimo Rusijoje
Jentralinis komitetas įsako 
šaudyti visus sovietų priešus

BERLYNAS, vas. 26. — Iš 
Maskvos praneša iš išlikimų 
šaltinių, kad centralinis vyk- 
Jomasis komunistų partijos 
komitetas pasiuntė partijos vie
lų komitetams slaptą cirkulia
rą, kuriuo įsakoma stropiai da
ruti, areštuoti ir šaudyti visus 
sovietų valdžios priešus.

Cirkuliare sakoma, kad vi
si veikiantieji tarp valstiečių 
mtisovietiniai agitatoriai turį 
būt tuojau sunaikinti?, idant 

’.uo butų užkirstas kelias gali
miems valstiečių sukilimams.

'Tas pats pranešimas iš Mas
kvos sako, kad praeitą savaitę 
buvę sušaudyti trisdešimt va
dinamų “kulokų” ir kad tur
tingesniuose ūkininkuose, ku
rių ūkiai ir visas jų turtas da
bar konfiskuojami, pastaruoju 
laiku palito nusižudymų epide
mija.

Byla 26 buvusių ru
sų juodašimčių

MASKVA, vas. 26. — Ivano
vo- Vozin esc n sk e prasidėjo byla 
dvidešimt šešių Siuvusių pre
kininkų ir policininkų, caro 
laikais buvusios juodašimčių 
organizacijos narių. Jie kalti
nami ryšy su 1905 melais įvy
kusiais pogromais, per kuriuos 
buvo, be kitų, suimti ir kan
kinami Bubnovas, dabartinis 
sovietų švietimo komisaras, ir 
nabašninkas Frunze, sovietų 
karo komisaras. Liudininkais 
byloj figūruoja trisdešimt de
vyni asmenys, ir kai kurie kal
tinamųjų už praeities nuodė
mes veikiausia bus sušaudyti.

Vienuolė ir 8 mokiniai 
žuvo mokyklos gais

re Kanadoje
WINNIPE(r, Man., Kanada, 

vas. 26. — Gauta čia žinių, 
kad praeitą antradienį Cross 
Lake, šiaurinėj Manitobos da
ly, sudegė katalikų laikoma 
indėnams mokykla ir bendra
butis. Vienuolių seserų virši
ninkė ir aštuoni mokiniai žu
vo liepsnose, o viena sesuo pa
vojingai užsigavo šokdama pro 
langą iš antro aukšto.

Du darbininkai žuvo 
tunely; trečias 

išgelbėtas
TACOMA, Wash., vas. 26. 

— Viršui įgriuvos, Cushman 
kompanijos tunely buvo užber
ti trys darbininkai. Vienas jų, 
L. Shapcr, buvo dar gyvas at
kastas, kiti du, IBoy Ward ir 
O. Hallstrom, žuvo.

Girtąm automobilistui 
gresia mirties bausmė

LOS ANGELES, Gal., vas. 
26. — Thomas Bell, 30 metų 
amžiaus, kuris praeitą sekma
dienį, girtas automobiliu va
žiuodamas, įlėkė į tramvajaus 
laukiančių žmonių kuopą ir 
vieną jų užmušė, o kelis ki
tus pavojingai sužalojo, tapo 
formaliai apkaltintas dėl žmog-i 
žudybės. Prokuroras pareiškė,1 
kad jis reikalausiąs jam mir
ties bausmės.

H0LLYW00D, Cal., vas. 26.
— Daniel įBateman, 30, nušo-l 
vė Guy Wilzeną, 20 metų jau-: 
nuolį, kuris buk bandęs flir
tuoti su jo jauna žmona. Bate- 
man suimtas ir padčtas kale-: 
jiine.

Ispanų žandarai šovė 
demonstrantus

BARCELONA, Islandija, vas. 
26. — Praneša, kad netolima
me Vich mieste žandarai šo
vė politinės demonstracijos mi
nią. Vienas demonstrantų lai
vo nukautas, keletas kitų su
žaloti.

Domingo sukilėliai 
paėmė sostinę

SANTO IX)M1NGO, Domin
go Respublika, vas. 26. — šį 
rytą sukilėliai įėjo į Santo Do
mingo miestą ir, visai be krau
jo liejimo, paėmė valdžios tro
besius ir fortą.

Sako, kad prezidentas Vas- 
(fuez ir viceprezidentas Alfon- 
seca pabėgę į Jungtinių Val
stybių legaciją.

Detroitas nutarė pa
šalint iš darbo sve

timšalius
DETROIT, Mieli., vas. 26.— 

Miesto taryba priėmė rezoliu
ciją, kuria įvairių departamen
tu viršininkams isakoma atleft 
sti iš darbo visus svetimša
lius.

Svetimšalių, dirbančių įvai
riuose departamentuose ir gau
nančių algą iš miesto, esą 748. 
Daugiausia jų yra paprasti 
juodo darbo žmonės, dirbą 
kaip gatvių šlavėjai, parkų ir 
bulvarų valytojai ir šiaip dar
bininkai. Daugelis jų dirbo 
miesto darbus per keturioliką 
ir daugiau metų, bet nepasi
rūpino gauti pilietybės popie
rių.

100 milijonų dolerių 
karo veteranams

WAS'iriNGTONAS, vas. 26. 
— Atstovų buto komisija ka
ro veteranams šiandie priėmė 
komisijos pirmininko Johnsono 
pateiktą l/lių, kuriuo karo ve
teranų reikalams skiriama dar 
109 milijonų dolerių.

Kinų banditai sudeginę 
katalikų misijas

HANlKOVAS, Kinai, vas. 26 
Pj-aneša, kad Tseiieinghu ir 

įLačingkove plėšikų bandos 
puolė ir sudegino katalikų mi
sijas. Abudu miestai yra ne-1 
toli nuo vienas antro, apie 120 
mylių nuo Hankovo. Misijonie- 
riai pabėgę į Šasi, 11 upeli pro
vincijoj.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki I 
po piet.

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

Juros konferencija 
nutarė atnaujintiV 
darbą be Francuzų
LONDONAS, vas. 26. — Ke

turių valstybių delegacijų va
dai juros konferencijoje šian
die nutarė nelaukti" ilgiau, iki 
Fnan gijoj pasibai|gs vyriausy

bes krizis, bet tęsti derybas to
liau, be. franeuzų.

Svarstymuose betgi nutarta 
nekliudyti tokių klausimų, ku- 
rįie galėtų būt priešingi Fran
cijos interesams.

Francijos ambasadorius Fleu- 
riau pranešė delegacijų vadų 
mitinge, kad, prezidento l)ou- 
mergue pakviestas, buvęs prem
jeras Tardieu vėl apsiėmė su
daryt naują kabinetą.

Kalifornijoje jaustas 
žemės drebėjimas

CALEXrCO, Cal., vas. 26.— 
Imperial klony ir Žemutinė j 
Kalifornijoj vakar buvo jaus
tas žemės drebėjimas. Išsigan
dę žmonės bėgo laukan iš na
mų, bet rodos žalos niekur ne
buvo padaryta.

Mirė kardinolas Del 
Vai

ROMA, vas. 26. — širdies 
liga šiandie mirė kardinolas 
Merry Del Vai, pirmiau buvęs 
papos valstybės sekretorius, o 
paskui vyriausias Šv. Petro ba
zilikos kunigas. Jis buvo 65 
metų amžiaus.

155 komunistai Fran
cijos kalėjimuose

PARYŽIUS, vas. 26.—Pran
cūzų komunistų organas K’Hu- 
manitė praneša, kad Franci
jos kalėjimuose dabar laikomi 
155 komunistai, dėl “tiesiogi
nio veikimo” nubausti įvairiais 
terminais, kurie, bendrai pa
ėmus, siekia 1,000 metų.

Neseniai vyriausybė vienuo
likai komunistų agitatorių ir 
rojalistų vadui Daudetui susi
milo ir bausmes jiems dova
nojo.

GAISRAS VANDALIJOJ

VANDALIA, III., vas. 26. — 
Anksti šį rytą Čia siautė dide
lis gaisras, kilęs pačiame biz
nio distrikte ir grėsęs nušluo
ti visą bloką trobesių. Gaisras 
buvo likviduotas tik paga’bon 
atvykus gaisrininkų koman
doms iš Effinghamo ir Bro\vn- 
stovvno. Ugnies padaryti nuo
stoliai siekia apie $750,000.
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Senatvė ir Mirtis
(Tęsinys) įsi kiti žinduoliai. Bet strausas;

.... . . i ir kiti nelekiojantieji paukščiai,Buvo tyrinėjama, ar sios bak- . . L .. . .- - kuriems nėra patogu kiekvienoj•• *1 i* • a • I nuiicino iivici paluku niunviviivtėvijos neva reikalingos maistui . .v .; .v . . ,• i • rP ... . . . . ... (progoj išmesti is kūno maistovirškinti, lam tikslui imta tik L . x . ,
išsiritę iš lukšto paukščiukai, 
ar tik ką gimę gyvuliukai. Juo
se dar negalėjo būti bakterijų 
ir jie iš pirmųjų dienų buvo 
maitinami neturinčių bakterijų 
sterelizuotu maistu. Pasirodė, 
kad didelė dauguma gyvių au-j 
go gerai, be bakterijų pajėgė 
suvirškyti maistą.

liekanas, turi kūno išmatų san
dėlį
prisiveisia
ir todėl strausas,

| kitais paukščiais,
i trumpiau,
i .tų.
1 Norint
senatvės,

■ sunaikinti

storąją žarną. Joje jau 
daugybė bakterijų, 

palyginti su 
gyvena daug i

— viso tik iki 35 me-i

esančios
Padarius daugelį kartų pana-I kenksmingos bakterijos. Kai 

sius mėginimus, tapo nustatyta, į fcurje gamtininkai nurodo, kad , 
kad šios bakterijos žmogaus or- Į žmogus galėtų gyventi ir be šito-, 
ganizme virškinant maistą at- rOsios žarnos, kad ji yra tikį 
lieka tik pagelbinę rolę ir žmo- kenksminga musų organizmui. ’ 
gaus organizmas gali lengvai ■ |r neį aprašo vieną moteriškę, 
ir be jų apseiti.

Jeigu žmogui pasisektų išnai- į 
kinti šias bakterijas, kurios vei-i 
siasi daugiausia storojoje žar
noje, tai jo amžius turėtų pail
gėti ir senatvė taptų ne tokia plonųjų žarnų, o storoji žarna 
sunki.

Paukščiai, kurie neturi storo
sios žarnos, kaip aukščiau yra 
nurodyta, gyvena palyginant 
daug ilgiau negu žmogus ir vi-

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

ledo — apie vyno 
Užpilkit ant viršaus

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamai 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau-i 
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto 
stikliuką,
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai bur.a reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis 
na reguliari 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

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

veikimas 
vidurių 
plovimui
rakštims
laike nėštumo.

užtikri- 
veikima. 
burnos, 
ėsti ir

DRESIU DEZAININIMAS
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didele algą. Išmo- H[| vL 
kitę dezaininti ir pasieti 
gražius drabužius i r j i ■T 
skrybėles dėl savęs, ar II 
dėl užsiėmimo. Musų 
meniškas lavinimas grei-* T 

tai pri ruošia jus tai vie 
tai i trumpa laiką, 
šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 
Randolph 2718

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metu mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervu ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re- 
umatizmo, širdies, vi
duriu, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinu išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite Dr, Koss 
tikėtis geriausių Pa-specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

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

kampas Monroe St., Chicago, Crilly Pldtr. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Nc- 
— tris dešimt metų Manio name. •— Im
kite elevatorių iki penkto augftto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. Panedėliais. Scredomjs 
ir Subalomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

gyvį noras mirti — mirties in
stinktas.

Kaip pas gyvius atatinkamu 
laiku atsiranda instinktas lizdui 
sukti, instinktas' vaikus mylėti, 
taip atėjus natūraliai 
turi gimti palinkimas, 
tas mirti.

Bet pas žmogų yra 
čiai. Senatvėje žmogus

mirčiai 
instink-

atvirkš- 
kartais 

turi dar didesnį norą gyventi, 
dar labiau bijosi mirties. Ir tei
singai Ruso yra pasakęs: “Mes 
už vis labiau rūpinamės savo 
gyvenimu tuomet, kai jis pra-

. . randa savo vertybę.” Kitas jau išvengti nemalonios i , ... ... ... ,r . . , pasenęs, turintis ligi 100 metureikalinga kajp nors K ,.i žmogus, gyvenantis gana var- zarnose esančios . . . * ... . ... lx .. TZ . gingai, vis tik mirti nenori, bakterijos. Kai, ‘ , v , . v. , .lodei žmogus miršta pakirs
tas aplinkinio gyvenimo daug 
anksčiau, negu jis turėtų mirti. 

Kiti spėja, kad tikrasis žmo
gaus amžius yra 100 metų, bet 
pasirodo, kad šis amžius yra 
per trumpas.

Yra žmonių, kurie gyveno net 
iki 185 metų, o tokių, kur su
laukia virš šimto metų, yra ga
na daug. Bet jie vis’tik mirti 
nenorėjo.

Tas parodo, kad tikrasis žmo- 
I gaus amžius yra ilgesnis negu 
100 metų.

( čia tik galima paabejoti, ar 
pūvančiais ir j bendrai gali rastis ir ar radosi 

pasaulyje žmonių, kurie butų 
norėję minti?

Gydytojai, lankydami ligo
nius, yra pastebėję žmonių, kup
riuose jau buvo atsiradęs miir 

į ties noras.
Viena moteris, būdama dar 

tik 85 metų, sakėsi esanti pa
siilgus mirties. Kita moteris tu
rėdama virš šimto metų saky
davo savo pažįstamiems':

“Jei tu pragyventum tiek, 
kiek aš, tu suprastum, kad ga
lima ne 'tik nebijoti mirties, o 
net norėti ir jausti reikalingu
mą mirti, kaip jaučiamas mie
go reikalingumas.”

Biblijoj nurodoma, 
omas mirė laimingas 
.. > motų prisotintas

kuri išgyveno ne mažiau 30 me
tų be storosios žarnos.

.Jos šone, ties aklaja žarna, 
buvo atsidarius anga, pro ku
ria. išeidavo kūno išmatos iš

buvo sunykusi.
Bet kol kas išvengti visų ne

malonumų, kuriuos sudaro sto
roji žarna su gausybe bakteri-Į 
jų ir įvairiais 
kartais galinčiais į patį kūną i 
patekti daiktais, yra negalima. Į 
Tik vartojant daugiau augalinį j 
ir pieninį maistą, kurio atatin
kamos rakštys kenkia žarnų 
bakterijoms, galima šiek tiek 
gyvenimą pailginti.

Nors' šiandien dar mokslui 
sunku kovoti su senėjimu, bet j 
pažinę žmogaus prigimtį ir se-I 
natvės priežastis, pas mus ge- 
ma naujos ateities perspektyvos1 
nugalėti senatvę.

Dabar mes Į senatvę galime 1 
žiūrėti ne kaipo į Dievo duotą 
neišvengiamą žmogaus kančią,, 
bet kaipo į nenormalų reiškinį,' 
kuris užvaldė visą žmoniją.

Senatvė išteka ne iš pačios i 
žmogaus prigimties, o iš išori-| ^;) . -
nių aplinkybių, gyvenimo budo,! '“oirds dienomis, 
maisto, bakterijų, todėl gali ka-i Izaokas, gyvenęs 
da nors rastis galimybė jas nu-1 mirC pasotintas gyvenimu.

Ir visas mokslas šiandien ne
jučiomis eina prie žmogaus gy-

kad Abra-

pragyven

180 metų,

Pažinus nemirštamų infuzori
jų gyvenimą ir kai kuriuos ki- 

' tus gamtos reiškinius ir kilo 
I pas kitus mokslininkus mintis ' 

Į ar bendrai imant gali 
i turalė mirtis?

’l Vokiečių botanikas 
tvirtina, kad gamtoje.

I turalės mirties, o visa 
ima, turi amžinai augti ir gy
venti, kol aplinkinis pasaulis jo 
nenužudys. Kaipo pavyzdi nu
rodė kai kuriuos medžius, kurie 
augę kelis tūkstančius metų, be 
jokių senėjimo žymių, 
saulinės katastrofos' jų 
tė.

Tačiau yra pastebėta, 
kurie vabzdžiai po apvaisinimo 

! padėję kiaušinius, puola Į van
denį ar ugnį ir nusižudo. Savo 

'jaunystėje jie bijosi mirties, 
bėga nuo žmogaus ir visokio pa- 

' vojaus. O atėjus laikui mirti, 
'jie nustoja noro gyventi ir nie,- 
i ko nesibijo. Tuo metu pas juos 
Į matyt gema noras mirti.

Todėl negalime abejoti dėl 
natūralus mirties buvimo, 
labiau, kad kiti vabzdžiai 

i augę turi neišvystytą burną, 
I kas nulemia greitą žuvimą.

Kaip matome, naturalė mirtis 
bus tuomet, kada atsiras pas

būti na-

Hegelis 
nėra na

kol pa 
neišver

tuo 
už-

Milijonai
' Jūsų | 

į pačių žmonių kalba $
nėra kito tiokio linimento, ku- JC 

J* ris veiktų taip tunai, taip pa- 
Į» tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
n PELLERIS. Jie naudoja jį nuo ItS 
H Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
jį Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli- afl 
a nto, Skaudamų Muskulų, Sustin- ĮS 
» gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
» simušitnų, Reumatiškų Skausmų, 
g Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie ■ 
k susilaukia neįkainuojamos pa- g| 
B gailios.
■ Tik persitikrinkite, kad gauna- 
n te tikrųjį. INKARO vaisbaženklis 
ra ant pakelio yra jūsų apsaugoto j u. M 
M Savo turiniu brangi ir įdomi kny- ® 
B putė yra įdedama su kiekviena w 
K PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bcnka. g

77>er Laboratories of
te F.A«1. RKHTER U CO. i
S USRRYAND SOUTH Fl FTH STS. ‘j

faROOKLYN, N.V S
■f ,_   &

K! LLS PA.I N- <Y.- .

Phone'.Virginia 205$

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

° KONTRAKTORILfS^
4556 S'o. Rockwell St., Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

f PILDOME INCOME TAX BLANKAS
i

Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.
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veninio pailginimo. Visi siekia 
prie to, kad visi žmonės, jei tik 
jų kas nenužudys, galėtų gy
venti kol atsiras noras mirti.

Dabar atatinkamų operacijų 
pagalba, mėginama žmones at
jauninti. Kadangi šis atjaunini
mas pradėtas daryti labai ne
senai, todėl kaip atsilieps' žmo
gaus atjauninimas į tolimesnį 
gyvenimą, dar nesuspėta nusta
tyti.

Tik darant atjauninimo ban
dymus su žiurkėmis ir kelis 
kartus žiurkes' atjauninus, pa
galiau, jos nustoja noro gyven
ti, nesibijo žmogaus ir kitokių 

.pavojų.
Jeigu žmonėms pavyktų ku

riuo nors budu pailginti gyve
nimą ligi jame pasireikš mir
ties, kaipo poilsio po sunkaus 
gyvenimo troškimas, tai tas' tu
rėtų didelės reikšmes pasaulė
žiūrą nusistatant.

Visoki mirtiniai įsitikinimai, 
netekę savo pagrindo — mirties 
baimės, savaimi išnyktų.

Visoks, ypač nekultūringų 
tautų vaizduojamas, pomirtinis 
gyvenimas nustotų savo reikš
mės, nes žmogus nebenorėtų 
daugiau gyventi.

Baigiant reikia pasakyti, kad 
nors šiandien iki naturalės mir
ties dar nepasiekta, bet ateity 
dar daug gali šioj srity pada
ryti. [“L. U.”]

LIETUI

Vyskupo Paltaroko 
sūnėnas nušovė savo 

mylimąją
KAUNAS. — Vyskupo Pal

taroko sūnėnas Tomas Palta
rokas, 10 metų vyras stambus 
ūkininkas, gyveno nevedęs ir 
mylėjo savo dar jaunas gra
žias tarnaites. O vieną tarnai
tę Brazauskaitę jau buvo pa
žadėjęs vesti.

Bet 1928 m. rugsėjo 27 d. 
Paltarokas saVQ mylimąją nu

gauna. Areštuojamas ir trau
kiamas tiesom

Šiaulių apyg. teismas 1929 
m. rūgs. 24 d. Paltaroką nu
baudžia 6 metais sunk, darib. 
kalėjimo. Teisiant kilo stiprių 
■abejonių ar teisiamas yra svei
ko proto, nes pavyzdžiui, kai 
Paltarokui užeidavęs lipas, jis 
išbėgdavęs iš trobos į sodą, 
lauką ir aukštielninkas apvir
tęs, ilgas valandas voliodavę- 
sis. Ir bendrai, Paltaroko kai
mynai liudijo, kad teisiamasis 
esąs nenormalus.

Šiaulių apyg. (eisme gynėjas 
prašė patikrinti Paltaroko pro
tą, tačiau teismas su' tuo ne
sutiko ir Paltaroką už savo 
mylimosios nužudymą nubau
dė () met. kalėjimo.

Sausio 17 d. Paltaroko ape
liacijos skundų nagrinėjo Vyr. 
Tribunolas.

'Teisiamojo gynėjas pris. adv. 
R. Skipitis paprašė patikrinti 
protą. VyT. Tribunolas su tuo 
sutiko ir pakvietė ekspertais 
dr. Blažį, dr. Oželi ir dr. Ku- 
torgų, kurie konstatavo, kad 
Paltarokas tikrai yra nenor
malus. 'Tikrai, (eismui nepavy
ko išaiškinti, kuriais sumeti
mais Paltarokas savo mylimą
ją nužudė. 'Tą liūdną įvykį Ta
vo galima pateisinti vien tik 
nenoi mališkumu.

Vyr. Trih. Šiaulių apyg. teis
mo sprendimą panaikino, Pal
taroką išteisino ir nutarė sių
sti i Kalvarijos psichiatrinę li
goninę.

Kaip pagerinti jūsų 
apetitų ir virškinimą

Kiekvienoj apielinkėj yra (lauš žmonių, 
kurie yra dėkinga Nuga-Tone už savo geres
nę sveikata ii' padidėjusia spėkų. Niekurie ji) 
turėjo prastus apetitus. virSkininio pakriki
mus. gasus ar išpūtimų pilve ar viduriuose, 
inkstu ar pūslės įdegimų. Kiti buvo silpni, 
nerviški, negalėjo gerai naktimis Įiasilsėli ir 
abelnai buvo menkos svaikalos — visų tai 
paėjo nuo konstipaeijos ir jos silpninančių 
nuodų.

Nnga-Tone greitai nugali konstipacijų. Jis 
pašalina iš kūno ligas gimdančius nešvaru- 

: mus. suderina ir sustiprina organus ir labai 
pagei'ina abclnų sveikatų. Imkite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite didelį 
pagerėjimų, kokis po to seks. Jus galite 

I pirkti Nuga-Ton< kur tik j ra pardavinėjami 
vaistui. Jeigu iusų pardavėjas neturėtų jų 
stake, paprašykit, jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio. ' *

Ypatiškai Vedama

OIOELE EKSKORSIJA

NOKTI! GERMAN LLOYD 
EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu 

v IŠPLAUKIANČIU Iš 
NEW YORKO

GEGUŽĖS 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVA
KORČIŲ AGENTŲ 

AMER. DRAUGIJOS
Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 

metų Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms
Minėti Šventėje

SPECIALUS TRAUKINIAI TIESTAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ 
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

N O R T H G E R M A N L L O Y I)
57 BROADVVAY NEW YORK

Del Informacijų kreipkitčs i

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DR-GIJĄ
168 Grand Street Brooklyn, N. Y.

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., B’klyn, N. Y. 

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

J. VASILIAUSKAS,
81-1 Bank St., Waterbury, Conn.

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

J. SEK Y S,
226 Park St., Hartford, Conn.

“NAUJIENOS”,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VELEČKIS,
402 South Av., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS.
3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Superior Av„ Cleveland, O.
K. MAKAREVIČ1US,
95 Libertv St., Ansonia, Conn.

K. VAIŠNORA.
Franklin Savings ir 'Trust Co., 

Pittsburgh, Pa. 
J. URBšAS.

187 Oak St., Lavvrencc, Mass.
P. MOLIS,

1730 — 21th St., Detruil, Mieli.

BOGDEN, 
\V. Long St., Du Boi

, Chicago, 111.
v. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, 111.

>. 12 ir Čarson St., l’ittsburgh, Pa.
TARPININKO
A. Kupstas, 332 W. Broadway

So.

AGENTŪRA,

Boston, Mass.
MLSS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St.. Worcestcr, Mass.
N. GENDROL1US,
395 Broadvvay, S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS, 
793-797 Bank St., Waterbury, Ct.

678 N. Main St., Montello, Mass. 
K. SIDABRAS,

875 Cambridge St.. 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS.
Richmond Trust Co.,

2701 E. Allegheny A v.. Pliila., Pa.

Gaisrai Lietuvoje per 9,000 lt. Gaisro priežastis 
aiškinama.

Sausio mėn. 13 d. Merkinės 
valse., Jhir.auskų kaime sude
gė VI. Kedinsko kluonas su ja
vais, ūkio mašinomis ir' kitų 
turtų. Nuostolių priskaitoma

Tą pačią dieną kitas gais
ras buvo Stakliškių miestely, 
kur sudegė 5000 11. vertės kluo
nas, apdraustas vaisi, apdr. 
įstaigoj 4,400 lt.

t

Žr.lcnčs tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra, 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenČia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausia laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinį skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsnį? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
su.stabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
nouritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

Išvengiamas 

Skausmas!

NAUJAS 1930

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra bade žymė Bayer Fabriko Monoacctieaddcsler of Salicyiieaeid

Dynamic speak-

$116.50
$205.50

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA 
erių. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, karna .su lubomis ir viskuo 

už .................................... ..............
Modelis 102, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja 

kaina, su tūbomis, su viskuo ..................
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS’ IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedeldicnj nuo 1 iki 2 po piety 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, ItlC 
3417-21 South Halsted Street 

Tol. Boulevard 4705
t.
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DIDELIS
BANKAS

Miestas smarkiai progresavo ir išaugo iš pelkių j vieną puikiausių ir didžiausių miestų pasaulyje.

UOMET šis bankas tapo suorganizuotas, šešios dešimt du metai atgal, Chica- 
gos miestas buvo sunaikintas gaisro, bet iškilo iš tos katastrofos didesnis 
negu pirma.

:r:

:X:

e>: Audros ir panikos jį labai naikino, bet jis kiekvieną sykį išėjo pergalėtojas: stipresnis ir labiau stebinantis.

Šis bankas, sykiu su Chicagos miestu, pergalėjo kiekvieną ekonominę audrą ir katastrofą. Žmonės stovintys sargy
boje šio banko, daug prisidėjo prie išvystymo musų didelio miesto, ir musų bankas dabar yra didžiausias bankas už vi- 
durmiesčio rybų. Musų bankas yra pasirengęs kooperuoti su jumis—pagelbėti jums praturtėti ir patarnauti jūsų rei
kaluose.

Užgrūdintas ir sustiprintas keblumais, šis bankas išaugo, ištobulėjo ir labai padidino patarnavimus.
f

REMKIT ŠĮ BANKĄ. JIS YRA SAUGUS, STIPRUS IR MALONIAI JUMS REIKALE PATARNAUS. ATEIKITE!

M? Masu Patarnavimai-
TAUPIMŲ DEPARTAMENTAS—PATARNAU
JA DEL DVIDEŠIMTS ŠEŠIŲ TŪKSTANČIŲ 
DEPOZITORIŲ. 
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PROTESTAI PAVEIKĖ

Nors Maskva giriasi nebijanti nieko, bet užsieniuo
se kilę protestai dėl žydų rabinų suėmimo visgi j ją pa-

Pereitą sekmadienį senatorius Borah gavo prane
šimą iš sovietų užsienių reikalų komisaro Litvinovo, 
kad iš 14 suimtųjų rabinų vienuolika jau paleisti, o li
kusieji trys nebus žudomi. Senatoriaus pareiškimas 
spaudai skamba taip:

“Aš aplaikiau atsakymą nuo Litvinovo, kuris 
eina užsienių reikalų komisaro pareigas. Jis pra
neša, kad visi rabinai, kurie buvo suareštuoti, yra 
paliuosuoti, išimant tris.”
Tuos rabinus sovietų žvalgyba buvo suėmusi Min

ske, apkaltindama juos “kontr-revoliuciniam veikime”.
Gerai, žinoma, Stalinas padarė, kaęl1 tuos žydų tiky

bos mokytojus liepė paleisti. Bet didelę kvailystę jisai 
atliko, sugalvodamas savo “vajų” prieš religines sektas 
bendrai. Pasirodo, kad rabinai jį paklupdė. Toliaus ji
sai turės nusileisti gal ir popams, pastoriams bei kuni
gams. Ir kur tuomet bus jo “revoliucinis priestyžas”?

tų savo kandidatūras? Kas p. 
Mikolainj įgaliavo ar pasamdė 
tokius nepamatuotus ir neap
galvotus reikalavimus daryti?

Kuomi gi pasiremdamas, net 
taip toli savo pagiežoje; nukrin
ta, išvadindamas mane ir už 
mane palaikančius ir balsavu
sius S.L.A. narius parsidavė
liais bolševikams? Juk čia p. 
Mikolainio yra vien begėdiška 
melagystė ir bjauriausias šmeiž
tas. kurią nei vienas doras: žmo
gus negali pakęsti, šitokiam iš 
neitvarkios širdies išplaukusiam 
šmeižtui būtinai reikia pastaty
ti taškas. Tegul, nors kad ir se
natvėje, supranta ir pasimoki
na, kad nėra leistina ką nors 
viešai per spaudą šmeižti ir 
įkriminuoti.

Šito šmeižto ir išvadinimo 
parsidavėliu bolševikams už 
50—50 iš S.L.A. iždo p. Miko- 
lainiui nei jokiu budu neatlei
siu. Griežtą reikalavimą darau: 
į dvi savaiti nuo šito viešai pa
daryto paskelbimo turi būti ma
no adresu padaryti per “Nau
jienas”, per tas pačias “Naujie
nas” atšaukti. To gi neišpildžius 
busiu priverstas kreiptis į teis
mą su reikalavimu mano vardą 
nuo šmeižiko apginti.

Jonas Tąreila.

SKANDALAS SOVIETŲ ĮSTAIGOSE BERLYNE

“Naujienose” jau buvo rašyta, kad Vokietijos ko
munistų partijos vadai nutarė parduoti visą nekilnoja
mą partijos turtą, vertą apie 10 milionų markių, ir tuo 
tikslu per keletą mėnesių ieškojo pirkikų.

Derybose dėl partijos turto pardavimo su įvairiais 
biznieriais paaiškėjo kai kurie įdomus dalykai, kuriuos 
Vokietijos komunistai slėpė nuo visuomenės, būtent, 
tapo patirta, kad Vokietijos komunistai gauna nuolati
nę pašalpą iš sovietų valdžios įstaigų Berlyne.

Vasario 13 d. Vokietijos socialdemokratų centrali- 
nis organas “Vorvvaerts” paskelbė, kad sovietų pasiun
tinybė ir prekybos delegacija Berlyne perka kasdien 
5,000 komunistų laikraščio “Rote Fahne”, kurio spaus
dinama viso 25,000. Vadinasi, Rusijos valdžia kasdien 
užmoka už penktą dali komunistų organo cirkuliacijo

Bolševikų pasiuntinys bandė tą “Vorvvaerts’o” 
nešimą užginčyti, bet socialdemokratų laikraštis pareis 
kė, kad žinią apie “Rote Fahne
Rusijos įstaigų Berlyne suteikė oficialus komunistų 
partijos centro įgaliotinis toms biznierių grupėms, ku
rioms jisai siūlė komunistų partijos turtą. Partijos įga
liotinis, derėdamasis dėl kainos už namą ir spaustuvę, 
kurioje yra spausdinamas laikraštis “Rote Fahne”, nu
rodė, kokias įplaukas duoda tas biznis, ir tarp tų įplau
kų buvo pažymėta, kad Rusijos pasiuntinybė ir preky
bos atstovybė kasdien užmoka už 5,000 “Rote Fahne”

PONAS TAREILA PYKSTA
P. Mikalainio priekaištus p. 

Tareila vadina “begėdiškiausio
mis melagystėmis” ir “biau- 
riausiais šmeižtais”. Jisai yra 
ypač pasipiktinęs tuo, kad jam 
prikaišiojama “parsidavimas 
bolševikams” ir pasakymas, kad 
p. Tareila “eina bolševikam tal
kon už 50—50 iš Susivienijimo 
iždo”.

Turime pastebėti, kad pasta
rasis sakinys nepatinka ir 
mums. Kaltinti ką nors pada
rius neva sutarti su bolševikais 1 9 • • • •I “už 50—50 iš Susivienijimo iž- 

. do” nepridera, jeigu tam nėra 
tikrų įrodymų. O tokių įrody
mų p. Mikolainis, be abejonės, 
neturi, nes į panašias “sutar
tis”, jeigu jos ir daromos, liu
dininkai nebūna kviečiami. Bu
tų buvę daug geriau, kad šito
kio nepamatuoto priekaišto Ta- 

i reilai p. Mikolainis nebūtų ke- 
ilęs.

Tečiau ir p. Tareila atsakyme 
I savo oponentui nevengia tokių 
pat kaltinimų. Jisai, pav. klau
sia, kas p. Mikolainį “pamindė”

kad, jeigu jų kandidatas Tarei
la nebusiąs išrinktas, tai jiems 
nedarą skirtumo, ar SLA. Iž
dininku busiąs bolševikas, ar 
kas kitas. Tą pat skelbia ir Ta
reilos “komiteto” žmonės Chi- 
sagoje.

Toliaus. P. Tareila teisina sa
vo kandidatavimą tuo, kad jo 
ėjimas į Iždininkus nepriešta
raująs SLA. konstitucijai ir 
“nustatytai” tvarkai. Tečiaus 
yra klausimas, ar sutinka su 
konstitucija bei nustatyta tvar
ka ir tos priemonės^ kurios yra 
vartojamos tikslui pasiekti? 
Štai, Chicagoje. būrys žmonių, 
agituojančių už p. Tareilos kan
didatūrą, ėmė prieš kiek laiko 
leisti “rinkimų kampanijos lite
ratūrą” mimiografuotų biuleti- 
nų pavidale. Ir kas rašoma toje 
“literatūroje”? Nu-gi išdergia
ma visi laikraščiai, kurie nere
mia p. Tareilos kandidatūros, 
išniekinama atskiri SLA. vei
kėjai, apginama bolševikai ir 
kriminaliai apšmeižiama SLA. 
Pildomoji Taryba.

Tūlas B. F. Simons-Simokai- 
tis viename tų lapelių kaltina 
SLA. Pildomąją Tarybą, kad ji 
padariusi sąmokslą prieš SLA. 
narius ir planuojanti paversti 
šią organizaciją • “Insurance 
kompanija”, idant dabartiniai 
viršininkai galėtų joje “amžinai 
bosauti”. Ir prirašęs šitokių ir 
panašių šmeižtų ilgiausią litani
ją, tas asmuo šaukia SLA. na
rius balsuoti už Tareilą!

P. Tareila negali sakyti, kad 
jisai su šitais simokaitiniais 
purvais neturįs nieko bendro. 
Jo artimiausi asmeniški drau
gai siunčia juk į tuos Simokai- 
čio leidinius savo oficialius pra
nešimus ir pareiškimus, žinoma, 
su paties p. Tareilos žinia.

Taigi dabar mes p. Tareilą 
klausiame: ar šitokį agitacijos 
budai, kokius vartoja tas čika- 
giškis “tareilinių” komitetas 
per savo leidžiamus lapelius, 
taip pat sutinka su “seimų nu
statyta tvarka”?

Jeigu į). Tareila nepritaria 
Simokaičio ir jo sėbrų pliauš
kalams, tai kodėl jisai viešai jų 
nepasmerkia? O jeigu pritaria, 
tai ko jisai pyksta, kad SLA. 
nariai stato jį ant vienos lentos 
su bolševikais? (

“N.” REDAKCIJA.

IS. ’ .. 1 ----- 5 r ..
įstatyti reikalavimus dėl Tarei- pra- los kandidatūros ištraukimo; 
vadinasi, jisai viešai prikiša,

gaunamą pašalpą iŠ 1 kad Mikolainis esąs parsidavę

Tai, suprantama, nėra vienintelė pašalpa, kurią 
Vokietijos komunistų partija gauna iš Rusijos valdžios. 
Bet ši subsidija centraliniam komunistų organui yra 
tuo reikšminga, kad ji neginčijamai įrodo, jogei Maskva 
per savo oficialius įgaliotinius užsieniuose finansuoja 
komunistų propagandą.

Šitam faktui iškilus aikštėn, Vokietija gali dabar 
pareikalauti, kad Rusijos sovietų valdžia atšauktų savo 
žmones iš Berlyno, in net gali visai nutraukti ryšius su 
Maskva.

ir dirbąs kieno tai naudai už 
pinigus!

Po šitokio savo išsišokimo p. 
Tareila visai be reikalo dar 
rūstauja ir grasina. Butų daug 
teisingiau prisipažinti, kad bu
vo pasikarščiuota abiejose pu
sėse ir pasakyta daugiau, negu 
buvo verta sakyti, ir — tiems 
asmeniniems inkriminavimams 
pastatyti tašką.

Tečiaus, atidėjus į šalį 
meniškumus”, p. Tareilos 
didaturos klausimas dar 
siriša. Jisai labai karštai

Polemika ir KritiKa
VIEšAS ŽODIS
P. MIKOLAINIUI

Kuom p. Mikolainis remdama
sis, jau net antru kartu, per 
“Naujienas” ir “Keleivį” taip 
nesusilaikomai išlieja visą savo 
pažaliavusios tulžės kartumą 
priešais mano asmenį? Nesijau
čiu, kad prieš p. Mikolainį arba 
bent nors vieną S.L.A. narį bu
čiau nors kuomi prasižengęs ar
ba prasikaltęs. Plusta ir be ma
žiausios gėdos šmeižia vien už 
tai, kam aš kandidatuoju į S. L. 
A. iždininko vietą. Kiekvienas 
geram stovy 3-L.A. narys turi 
pilną teisę būti S.L.A. renka

mam viršininkui kandidatu, jei 
jis nominacijose gauna tam 
reikalingą skaitlių balsų. Tame 
nėra nei mažiausio prasižengi
mo, nes tokia tvarka jau nuo 
seniai seimų yra nustatyta ir 
tokios tvarkos visuose pirmes- 
niuose rinkimuose buvo laikyta
si.

Karščiuojasi, piktumą lieja, 
užsipuldinėja vien už tai, kam 
aš neištraukiu savo kandidatū
ros ir kam einu priešais dabar
tinį Pildomosios Tarybos laiki
nai paskintą iždininką Gugį. 
Kodėl p. Mikolainis nepuola ki
tų busiančių S.L.A. kandidatų 
ir nereikalauja, kad jie ištrauk-

as- 
kan- 
neiš- 
pro-

testuoja prieš tai. kad ji yra 
įvertinama, kaipo “talkininka
vimas bolševikams”. Bet argi 
tai yra netiesa? Kam, jeigu ne 
bolševikams, padeda p. Tareila 
ir jo šalininkai, bandydami su
skaldyti balsus tų SLA. narių, 
kurie yra bolševikams priešin
gi?

Nominacijos aiškiai parodė, 
kad p. Tareila negali būt išrink
tas SLA. Iždininku, nes jisai 
gavo mažiau kaip tūkstantį bal
sų, kuomet dabartinis Iždinin
kas, adv. K. Gugis, gavo beveik 
tris tūkstančius. Jeigu, nežiū
rint tokių pasekmių nominaci
jose, p. Tareila visgi kandida
tuoja. tai išvada gali būt tiktai 
viena, būtent, ta, kad jam ne
svarbu, ar Iždininku bus išrink
tas Gugis, ar bolševikų kandi
datas.

Ponas Tareila gal viešai ne
norės šito visiems aiškaus da
lyko pripažinti, bet ko nepasa
ko jisai, tą pasako jo šalinin
kai, kurie yra už jį atviresni. 
Jo rėmėjai Bostone neseniai 
net viešose prakalbos^ pareiškė,

Sveikatos Dalykai
Dr. S. T. Thomas 

(Tamošaitis)
Burnos Higijėna 

laike nėštumo
Šiais laikais jau prasideda į- 

kainavimas svarbumo dantų ap
saugos, nors tai buvo pripažinta 
jau seniai, kad dantų ligos yra 
pasekmė neapsisaugojimo. Jau 
1803 metais Jonas Fox’as rašė, 
kad dantų sveikata priguli nuo 
to, kokius dantis musų protėviai 
turėjo. Antropologai sako, kad 
primityvių žmonių dantys buvo 
geri, bet nevisai liuosi nuo pu
vimo. Senovės egiptenai mėgo 
valgyti grudų maistų, vienok 
kentėjo nuo dantų puvimo. Dan
tys modernų jų civilizuotų žmo
nių yra silpni ir pradeda puti 
ankstyvam amžiuje. Daug yra 
teorijų, kodėl dantys pūva, bet 
da tas klausimas galutinai ne
išrištas. Delko musų dantys la
biau pūva, negu musų protėvių? 
Įrodantis faktas yra. kad to pa
slaptis gludi formavimosi dantų, 
ir tas prasideda da žmogui ne
gimus.

žmogaus pirmųjų (pieno) 
dantų užmazga* (sėkla), po mo
ters pastojimo, pasirodo antro
jo mėnesio pabaigoje. Po ketu
rių mėnesių, enamalės organai 
susiformuoja, ir po penkių mė
nesių, priekinių dantų karūnėlės 
pradeda kalcifikuotis (formuo
tis). Antrųjų (pastovių dantų 
pirmieji krūminiai dantys, ku
rie išdygsta vaikui sulaukus še
šių meti] amžiaus, pradeda for
muotis trečiame mėnesy pirm 
gimimo. Kūdikio dantų geru
mas priklauso nuo to, koki mais
tą valgo moteris laike nėštumo, 
kokius dantis ji pati turi, ir nuo

jos abelno sveikatos stovio.
Kūdikis gauna maistą iš mo

tinos kraujo per placentą. Tru
kumai kalkių ir fosforo moti
nos maiste labai atsiliepia ant 
kūdikio dantų ir kaulų. Ypatin
gai per paskutinius tris mėne- 
ius prieš gimdymą reikia val

gyt tokį maistą, kuris turi daug 
kalkių. Mat kūdikio kūne per 
tą laiką susikrauna kalkių tiek 
pat, kiek per pirmuosius šešis 
mėnesius. Ką tik gimusio kū
dikio kūne kalkių randasi be
veik viena uncija (28.3 gr.), to
dėl motina turi aprūpint ne tik 
save, bet ir kūdikį, nes kitaip 
kūdikis gaus kalkių iš motinos 
kaulų ir dantų; ir ve, dėl tos 
priežasties nėščių moterų dan
tys daugiau pūva, negu papras
tai. Viename litre (truputį 
daugiau kai kvorta) karvės pie
ne randasi apie 1.2 gr. kalkių 
ir apie 0.9 gr. fosforo. Suaugęs 
žmogus turi gauti 0.67 gr. kal
kių ir apie 1.32 gr. fosforo per 
dieną. Kadangi kiaušiniai turi 
daugiau fosforo, negu kalkių, 
todėl nėščia moteris, be, kitokio 
maisto, dar turi išgert mažiau
sia pusę kvortos pieno ir porą 
šviežių kiaušinių suvalgyti į 
dieną. Subudavojimui sveikų ir 
stiprių kūdikio dantų reikią, be 
to. valgyt tinkamai subalansuo
tą maistą iš vitaminų, minera
linių druskų, riebumų, protei
nų ir krakmolų. Taigi proporcio- 
nališkai reikia varlgyt: pieną, 
kiaušinius, sviestą, rupią juodą 
duoną, pupas, žirnius, žalius ko
pūstus, celeres, tomates. salo
tas etc. šviežius vaisius: oran 
čius, obuolius ir po biskį citri
nos (citrinos turi dantims rei
kalingą vitaminą C).

Nereikia užmiršti, kad tyras 
oras, saulės spinduliai, ramus 
gyvenimas ir truputį padirbėji- 
mas lošia svarbią rolę. Jeigu 
nėščios moters maistas suside
da iš baltos duonos, mėsos, bul
vių, daug visokių saldumynų, 
“keksų” ir daug kavos, kaip. 
Amerikos ' didmiesčiuose valgo
ma, tai kūdikio dantys du kar
tu greičiau pasiduos puvimui. 
Dėlto nėra ko stebėtis, kad tik 
penki iš šimto Chicagos mokyk
lų vaikai turi sveikus dantis. 
Paprastai manoma, kad mote
tui laike* nėštumo netekti vieno 
ar dviejų dantų—lyg ir žadėta 
žinoma, tas atsitinka per apsi
leidimą. Jeigu ji, pirma arba

tuoj po pastojimo, 
kievieną pradėjusi puti dantį, 
tai to neatsitiktų.
< TA v v vDažnai nescios moterys gau-' 
na taip vadinamą centrai) už- 
auodijimą (focal infection), tai 
yra, kad jeigu supuvusių ir nu
trupėjusių dantų šaknis neiš
traukia,—žandų kauluose apie 
tokias šaknis bakterijos gami
na pulius ir įvairius nuodus. 
Nuodai kraujo takais dasigau- 
na į širdį ir. ypatingai nėštu
me, į inkstus kur padaro daug 
žalos. Todėl ištraukti visas 
supuvusių dantų šaknis, užtai
syki! kiekvieną pradėjusį puti 
dantį pradžioje nėštumo, kad 
vėliau nereikėtų Kentėti nuo gė
limo strėnų. Dr. Randai!, Mayo 
Klinikos gydytojas, sako — 
“Dantų ir burnos higijėna yra 
viena iš svarbiausių faktorių 
geros sveikatos, ir tikrai gera 
sveikata yra reikalingą laike 
nėštumo, nes tame laike linija 
tarpe sveikatos ir ligos yra la
bai siaura.

užtaisytų VEIKIMAS BE ŽALOS UžK
TfiJIMŲ ATSITIKIMUOSI

Štai 
pači ją 
būdas, 
tiksliai, bet švelniai.

Cascarets saldainis vakare—t 
sekamą rytą jus jaučiatės pui\ 
kiai. Kvapas saldus; liežuvis 
aiškus; aitrumas, galvos skau-, 
dėjimas, kvaituliai, gasai išny-' 
kę. Pakartokit šį gydymą duh 
ar 'tris vakarus, kad pašalinti is 
jūsų sistemos rūgstančias mej 
džiagas. Pamatykit kaip apetij 
tas ir energija sugryš; kaip! 
virškinimas pegerės.

Cascarets veikimas yra tik-į 
ras, pilnas, kiekvienam pagelA 
bingas. Jie yra padaryti iš cas-J 
cara, kuri, kaip daktarai pri-* 
pažysta, tikrai sustiprina vidu-į 
rių muskulus. Visos aptiekos 
turi 10c dėžutes.

būdas pašalinti konstt 
ir jos nesmagumus

kuris veikia greitai

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šią žiemą, 
jei jus vartosite Foley’s Honcy 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 
įdegtą gerkles vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginantį kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.

Garsinkite; Naujienose

Victor Tonas
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

VICTOR NALJAC,SI LIETUVIŠKI REKORDAI 
10 colių, Listo Kainos 75c.

V-14028 Reginos Polka 
Aukso Žuvitė Polka

x Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa

V-14 029 Užgavėnios
Linominis

J.
V-14003

81692

V-11025

Žuronas ir Grupa 
Baigės Dienelė 
Pasėjo Brolelis 
Šarka ir Žąselė 
Sakė Mergos 

Dulkė P. A. 
Pas Močiute Augau 
Sėdžiu po Langelio

Krasauskienė-Volterai tė 
V-14027 Švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinės valdo bernus 
Petraitis Petras

V-14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas

šv. Marijos Lietuviu Choras 
V-14004 Davatkėlė po sodneli 

Močiut, širdele mano 
Vinckevičius-Daukša-Namicka 

Gaspadinės Rankiotas 
Pas motinėle 
Burdingierius pratikoje 
Klausyk mylimoji 
Chjcagos karčiamoj 
Vienas artistas 

Žuronas ir Grupa

V-14021

V-14014

V-14015

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. S'otko Orkestrą
Smagi kuinutė 

Witkow Orkestrą 
Laisčiau rūtą Polka 
Kauno Polka 
Rožės Mazurka 
Seradžiaus Polka 
Rūtų Polka
Daina jaunystės nelaimes 
Kvietkos Valcas 
Giedrutis Vairas 
Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka 

Mahanojaus Lietuviška Orkestrą 
V-14005 Džiugus variakalys 

Miškas aukcijonas
Penki Alkani Muzikantai 

V-14031 Suirusio Gyvenimo-Valcas
Gero Ūpo — 

V-14030 Dėdienė Polka
Ant Upė* Kasanko 
Victoro Kapelija

80750

0752

81.303

81143

Landler

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

970 kilocycles ir
Kctvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. I'. C.

1420 kilocycles.

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

Tel. Boulevard 4705

IMPERFECT IN ORIGINAL



atų t peilai p. Mikolainis nebūtų kė
nis organas “Vor\vaerts” paskelbė, kad sovietų pas un- |ęS> 
tinybe ir prekybos delegacija Berlyne perka kasdien Tačiau ir p. Tareila atsakyme 
5,000 komunistų laikraščio “Rote Fahne”, kurio spaus- savo oponentui nevengia tokių 
dinama viso 25,000. Vadinasi, Rusijos valdžia kasdien I i)at kaltinimų. Jisai, pav. klau- 
užmoka už penktą dali komunistų organo cirkuliacijos.

Bolševikų pasiuntinys bandė tą “Vorwaerts’o” pra
nešimą užginčyti, bet socialdemokratų laikraštis pareiš
kė, kad žinią apie “Rote Fahne” 
Rusijos įstaigų Berlyne suteikė oficialus 
partijos centro j_ 
rioms jisai siūlė komunistų partijos turtą. Partijos įga
liotinis, derėdamasis dėl kainos už namą ir spaustuvę, 
kurioje yra spausdinamas laikraštis “Rote Fahne”, nu
rodė, kokias įplaukas duoda tas biznis, ir tarp tų įplau
kų buvo pažymėta, kad Rusijos pasiuntinybė ir preky
bos atstovybė kasdien užmoka už 5,000 “Rote Fahne”

šia, kas p. Mikolainį “pasamdė” 
statyti reikalavimus dėl Tarei
los kandidatūros ištraukimo; 
vadinasi, jisai viešai prikiša, 

gaunamą pašalpą iŠ ! kad Mikolainis esąs parsidavę ;* 
___ _  ______ i komunistų i ir dirbąs kieno tai naudai už 
įgaliotinis toms biznierių grupėms, ku- pbiigus!

Po šitokio savo išsišokimo p. 
Tareila visai be reikalo dar 
rūstauja ir grasina. Lutų daug 
teisingiau prisipažinti, kad bu
vo pasikarščiuota abiejose pu
sėse ir pasakyta daugiau, negu 
buvo verta sakyti, ir 
asmeniniems 
pastatyti tašką.

Tečiaus, atidėjus j šalį 
meniškumus”, p. Tareilos 

Bet ši subsidija centraliniam komunistų organui yra didaturos klausimas dar 
si riša. Jisai labai karštai 
testuoja prieš tai. kad ji yra 
įvertinama, kaipo ‘‘talkininka
vimas bolševikams”. Bet argi 
tai yra netiesa? Kam, jeigu ne 
bolševikams, padeda p. Tareila 
ir jo šalininkai, bandydami su
skaldyti balsus tų SLA. narių, 
kurie yra bolševikams priešin
gi?

Nominacijos aiškiai parode, 
kad p. Tareila negali būt išrink
tas SLA. Iždininku, nes jisai 
gavo mažiau kaip tūkstantį bal
sų, kuomet dabartinis Iždinin
kas, adv. K. Gugis, gavo beveik 
tris tūkstančius. Jeigu, nežiū
rint tokių pasekmių nominaci- 
jose, p. Tareila visgi kandida
tuoja. tai išvada gali būt tiktai 
viena, būtent, ta, kad jam ne
svarbu, ar Iždininku bus išrink
tas Gugis, ar bolševikų kandi
datas.

Ponas Tareila gal viešai ne
norės šito visiems aiškaus da
lyko pripažinti, bet ko nepasa
ko jisai, tą pasako jo šalinin
kai, kurie yra už jį atviresni. 
Jo rėmėjai Bostone neseniai 
net viešose prakalbose pareiškė,

Tai, suprantama, nėra vienintelė pašalpa, kurią 
Vokietijos komunistų partija gauna iš Rusijos valdžios.

tuo reikšminga, kad ji neginčijamai įrodo, jogei Maskva 
per savo oficialius įgaliotinius užsieniuose finansuoja 
komunistų propagandą.

Šitam faktui iškilus aikštėn, Vokietija gali dabar 
pareikalauti, kad Rusijos sovietų valdžia atšauktų savo 
žmones iš Berlyno, in net gali visai nutraukti ryšius su 
Maskva.

Polemika ir Kritika
VIEŠAS ŽODIS
P. MIKOLAINIUI

Kuom p. Mikolainis remdama
sis, jau ifet antru kartu, per 
“Naujienas” ir “Keleivį” taip 
nesusilaikomai išlieja visą savo 
pažaliavusios tulžės kartumą 
priešais mano asmenį? Nesijau
čiu, kad prieš p. Mikolainį arba 
bent nors vieną S.L.A. narį bu
čiau nors kuomi prasižengęs ar
ba prasikaltęs. Plusta ir be ma
žiausios gėdos šmeižia vien už 
tai, kam aš kandidatuoju į S. L. 
A. iždininko vietą. Kiekvienas 
geram stovy S-L.A. narys turi 
pilną teisę būti S.L.A. renka

mam viršininkui kandidatu, jei 
jis nominacijose gauna tam 
reikalingą skaitlių balsų. Tame 
nėra nei mažiausio prasižengi
mo, nes tokia tvarka jau nuo 
seniai seimų yra nustatyta ir 
tokios tvarkos visuose pirmes- 
niuose rinkimuose buvo laikyta
si.

Karščiuojasi, piktumą lieja, 
užsipuldinėja vien už tai, kam 
aš neištraukiu savo kandidatū
ros ir kam einu priešais dabar
tinį Pildomosios Tarybos laiki
nai paskirtą iždininką Gugį. 
Kodėl p. Mikolainis nepuola ki
tų busiančių S.L.A. kandidatų 
ir nereikalauja, kad jie ištrauk-

tiems
inkriminavimams

as- 
kan- 
neiš-
pro-

nariai stato jį ant vienos lentos I rmu’jusviu manomu, kuo lliuu- 
su bolševikais? Mko nėštumo netekti vieni'i

ar dviejų dantų—lyg ir žadėta
I žinoma, tas atsitinka per apsi- 
leidiniu. Jeteu ji, pirma arba

REDAKCIJA

Sveikatos Dalykai
D r. S. T. Thomas 

(Tamošaitis)
Burnos Higijena 

laike nėštumo
Šiais laikais jau prasideda į- 

kainavimas svarbumo dantų ap
saugos, nors *tai buvo pripažinta 
jau seniai, kad dantų ligos yra 
pasekme neapsisaugojimo. Jau 
1803 metais Jonas Fox’as rašė, 
kad dantų sveikata priguli nuo 
to, kokius dantis musų protėviai 
turėjo. Antropologai sako, kad 
primityvių žmonių dantys buvo 
geri, bet nevisai Ii uosi nuo pu
vimo. Senovės egiptėnai mėgo 
valgyti grudų maistą, vienok 
kentėjo nuo dantų puvimo. Dan
tys modernų jų civilizuotų žmo
nių yra silpni ir pradeda puti 
ankstyvam amžiuje. Daug yra 
teorijų, kodėl dantys pūva, bet 
da tas klausimas galutinai ne
išrištas. Delko musų dantys la
biau pūva, negu musų protėvių? 
Įrodantis faktas yra. kad to pa
slaptis gludi formavimosi dantų, 
ir tas prasideda da žmogui ne
gimus.

žmogaus pirmųjų (pieno) 
dantų užmazga* (sėkla), po mo
ters pastojimo, pasirodo antro
jo menesio pabaigoje. Po ketu
rių mėnesių, enamalės organai 
susiformuoja, ir po penkių mė
nesių, priekinių dantų karūnėlės 
pradeda kalcifikuotis (formuo
tis). Antrųjų (pastovių dantų 
pirmieji krūminiai dantys, ku
rie išdygsta vaikui sulaukus še
šių metų amžiaus, pradeda for
muotis trečiame mėnesy pirm 
gimimo. Kūdikio dantų geru
mas priklauso nuo to, kokį mais
tą valgo moteris laike nėštumo, 
kokius dantis ji pati turi, ir nuo

Astrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šių žiemų, 
jei jus vartosite Foley’s Honcy 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 
įdegtų gerklės vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginanti kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosuliu, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honcy and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.

BAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Strcets

Šiandie
Paskutinę dieną

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“South Sea Rose”
žavejantis veikalas iš Pietų 

Jurų salų gyvenimo.

Dalyvaujant
LENORE ULR1C

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Garsinkites Naujienose

VICTOR NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
10 coliu, Listo Kainos 75c. • 

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 
Laisčiau rūta Polka 
Kauno Polka 
Rožės Mazurka 
Seradžiaus Polka 
Rūtų Polka 
Daina jaunystės nelaimės 
Kvietkos Valcas 
Giedrutis Vairas 
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 Upp<« K^sankos 
Victoro Kapelija

V-14028 Reginos Polka
Aukso Žuvitė Polka 

x Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa 

V-14029 Užgavėnios
Linominis

J. Žuronas ir Grupa 
V-14003 Baigės Dienelė 

Pasėjo Brolelis
81692 šarka ir Žąselė

' Sake Mergos
Dulkė P. A.

V-14025 Pas Močiutę Augau 
Sėdžiu po Langelio 

Krasauskienė-Volteraitč
V-14027 Švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinės valdo bernus 
Petraitis Petras

V-14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugrjžimas

šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14004 Davatkėlė po sodneli

Močiut, širdelę mano 
Vinckevičius-Daukša-Namieka

V-14021

V-14014

V-14015

Gaspadinės Bankietas 
Pas motinėlę 
Burdingierius pratikoje 
Klausyk mylimoji 
Chjcagos karčiamo.i 
Vienas artistas

Žuronas ir Grupa

81693

80750

80752

81303

81443

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

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

1420 kilocycles.

Jos. F. Sudrik, Ine
3417-21 So. Halsted St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

South Side
Didelis finansinis centras

Finansine Čikagos istorija, o 
taipgi istorija gyvulių marke- 
lo Čikagoje, nebus pilna, jei
gu nepapasakoti stokjardų ban
kų istorijos, tai yra — The 
Stock Yards National Bank ir 
The Stock Yards Trust and 
Savings Bank.

The Stock Yards National I 
Bank išsivysto iš banko, už-! 
dėto tolimoje praeityje, 1868 
metais, kuris anuomet vadino- j 
si Union Stock Yards Nation-j 
ai Bank. Pirmasis šio banko , 
prezidentas buvo Samuel Niek-! 
erson, kuris vėliau tapo pro- Į 
zidentas First National Bank 
of Chicago.

The Stock Yards National 
Bank buvo ir tebėra vadovau
janti finansine įstaiga gyvuliu 
pramonėje. Sąrašas jo direk
torių, buvusių ir dabartinių, 
galima skaityti kaip eile pasi
žymėjusių čikagiecių. Jame 
mes matome tokius vardus, 
kaip Lynian Gagu, iždo sekre
torius McKinley administraci
joje; John B. Sherman, Nel- 
son Morris, John A. Spoor,

yra 35-lus metus Lankų biz
nyje.

The Stock Yards Trust & 
(Savings Bankas, kita Stock 
Yards National Banko šaka, 
užsidėjo 1902 metuose, su vie- 

| nu langeliu, trobesyje, kuris 
(vadinosi Old Live Stock Ex- 
(change National building. Grei- 
| tai jam čia pasidarė ankštu 
ir jis persikėle i trobesį ant 
kampo Halsted gatvės ir Ex- 
change avenue. Vėliau jis su
siliejo su The Stock Yards Na
tional Bank.

Dabartinė įstaiga turėjo lik 
; du prezidentus — p. S. B. 
' Flynn, kuris taipjau buvo pre
zidentas The Live Stock Ex- 
changc National Banko, ir p. 
Charles N. Stanton, dabartinį 
vedėją.

si įstaiga išaugo į vieną di
džiausių laupimo bankų, išski
riant Čikagos vidurmiestį. Su
sijungus šiems dviems ban
kams, kalbama įstaiga tapo tik
ru finansiniu ir patarnavimo 
centru visai Southsidei.

Ką sako įstatymai 
apie grabo atida
rymą kapinėse

Sveikatos departamentas nie 
ko neturi prieš atidarymą

daryti mųduobės, nes tai galįs 
tik kunigas.

J? u keliais atvejais buvo ki
lusių kapinėse klausimų: Kas 
draudžia atidaryti grabą — ar 
sveikatos departamentas? Kas 
draudžia gėles nešti bažnyčion 
— ar įstatymai?

Apie draudimą maldų nė ne
klausta', nes visi žino, kad įsta
tymai nedraudžia jas 'kalbėti. 
Bet kaip su grabo atidarymu 
ir gėlėmis?

Cahil — Illinois Bevised 
Statute, Chapter 65 — a, (po 
antrašte) Health, paragrafas 
No. 2, 1929 metų, — kalbama 
apie kvarantiną, sandarius ty
rinėjimus, užkrečiamas ligas, 
laboratorijas, etc.

štai šiame įstatyme yra 
draudžiama atidaryti grabas, 
bendrai imant, tik tokiuose at
sitikimuose, kuomet žmogus 
yra miręs limpančia arba už
krečiama liga; taipgi draudžia
ma atidaryti grabas, kuomet 
kūnas jau apipuvęs arba su
puvęs. Gi šiaip, jeigu žmogus 
mirė ne užkrečiama liga, gra
bas nėra draudžiama atidaryti.

Dabar kai dėl sveikatos de
partamento patvarkymų. Vie
nas geras “Naujienų” draugas 
kreipėsi į sveikatos departa
mentą klausimu, ar departa
mentas nedraudžia atidaryti 
grabą savais sumetimais.

Dr. N. O. Heckard, sveika
tos departamento, gyvasties

Trumpai priminsiu. Neseniai statistikos biuro
kunigai išsiuntinėjo

Arthur iG. Leonąrd ir keletą i laiškus graboriams. Tais laiš- 
Armouro, Svvifto ir Morris šei- kais jie uždraudė, nešti gėles 
mų nariu. bažnyčion ir dėti, jas prie gra-

P-nas C. N. Stanton, dabar- bo arba arti grabo. Toliau — 
tinis banko vedėjas, persikėlė uždraudė atidaryti grabą kapi- 
čia spalių mėnesio 1 dieną, nėse, prieš leidžiant nabašnin- 
1909 metų iš West Side Trust ką į duobę. Ir dar uždraudė

ir ne sveikatos departa
mento nužiūrėta, 'bet vien ku
nigų. Ir todėl visa atsakomy
bė dėl nemalonumų, kurie da
bar pasireiškia kapinėse, gula 
tik ant kunigų išleidusių kalba
mą patvarkymą. Ir tenka ma
nyti, kad tie patvarkymai yra 
ne kas kita, kaip kunigų “fish- 
ing expedition”.

Report.

West Pullman
“Špįiegas” papasakoja daug 

dalykų komisarų gazietoje, bet 
vieną dalyką užmiršta. Būtent 
tą, kad jis gavo mušti. Papa
sakosiu kaip tas atsitiko.

Vieną pavakarį atvažiuoja 
“Špiegas” ir apsistoja prie ko
munistų nuovados. Čia jį pa
sitiko keletas vyrų, o daugiau
siai — kūmučių. Pasisveikino, 
pradėjo kalbėti apie kasdieni
nius nuotikus.

“špiegas” sako: “A Įsiprašo uK 
draugai, neturiu laiko ilgai 
kalbėti.” Pasiėmęs džiogą pen
kių galonų su očyščena, buvo 
beeinąs į komunistų nuovadą. 
Jį sulaikė kūmutės. Jos klau
sia: “Kur eini?” Atsake “špie
gas”, kad į komunistų nuova
dą.

Eiti gali į nuovadą, bet džio
gą. palik! “špiegas” aiškinosi, 
kad turėsiąs slaptą susirinki
mą, reikalinga očyščenos. Ku-

viršininkas, mulės prieštaravo: girdi, rei-
pareiškė, kad jie, iš sveikatos
departamento, nekoaitroliuoja, 
ar kas atidaro grabą prie duo
bes, ar ne — išskyrus tuos 
atsitikimus, kuomet žmogus mi
rė limpančia arba užkrečiama 
liga.

Taigi drausme atidaryti gra-

kės tai reikės, to galės gauti
ir vietoj.

“Špiegas”, pilnas drąsumo, 
atsiminė, kad gavęs eyną iš ko
misarų ir gyvenęs West Pu Įi
ma ne daugelį metų. Jis mąstė 
sau: “Ką aš paisysiu moterė
lių ir 'kūmučių pasakų! Man

pasakų, kai esu išstudijavęs 
Lenino tezius”.

Drąsumu užsidegęs (nors ir 
taip buvo raudonas, kaip vir
tas vėžys), “špiegas”, akis 
primerkęs — marš! Bemar- 
šuodamas pajuto, kad akiniai 
nukrito. Pradėjo kristi kulo- 
kai ant akių. “Špiegas” mąstė 
sau: “Kas čia pasidarė? Ne
seniai skaičiau apie kulokus 
komisarų gazietoje, o dabar 
tenka skaityti kulokus ant sa
vo feiso. Ir šitaip krintant ku- 
lokam ant “Špiego” veido, var
gu jisai galėjo juos suskaity
ti.

Matydami tą reginį, visi bu
vusieji tavorščiai pripažino 
“Špiegą” khltu. Jie sake: “Da
rei biznį, kol buvai West Pull- 
mane, tau niekas nepavydėjo, 
bet dabar, kai išsimufavai į 
kitą miesto d,alį, lai negali to 
daryti. Turi skaitytis su vie
tiniais gyventojais, o ne su ko
munistais.”

Šitą įvykį nemačiau aprašy
tą komisarų gazietoje, nors ke
li tavorščiai man tvirtino, kad 
jeigu ne pats “špiegas”, tai 
kiti jo draugai aprašys. Kodėl 
tokius dalykus praleisti, ne
pranešus darbininkams? Jeigu 
kas nors išaiškintų 'komisa
rams, tai gal “Špiegui” butų 
parinkę jie aukų. O gal butų1 
suteikę titulą ne mažesnį, kaip 
Pusžemaičiui ? žinąs.

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių
& Savings Banko, ir dabar užduot maldas svietiškiam prie bą prie duobės yra ne įstaty- navai sarmata 'klausytis tokių

"Ir Ant Jo SJrd'e® „
šešėlis

“Ateities įvykiai 
meta savo

šešėlius priešakyj”

Valgant riebaus maisto perdaug ga
li įvaryti inkstams ligą, sako žino
vai, nes pasidaro rūgštys kenksmin
gos inkstams, šie persidirba, persi- 
kemša medžiagomis ir ateina nugaros 
skaudėjimai, gėlimai, galvos skaus
mai, nemiega, pūslės ir šlapumo ne- 
galiavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradekite ger
ti daug vandens, primaišydami kokias 
keturias uncijas Jad Šalis iš geros 
aptiekos. Imkite po šaukštuką stikle 
vandens prieš pusryčius ir inkstai 
dirbs puikiai. Tos druskos pagamin
tos iš sudėtinių rūgščių vynuogių ir 
citrinos, prie kurių dadėta lithia. Per 
ilgą laiką jos vartojamos inkstų ne-1 
galiavimuose, kad nuveikti rūgštis,' 
kurios prikemša inkstus.

Jad Šalis negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kurį milionai vy
rų Jjei moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus sveikais ir švariais.

U* *■'**.
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VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
figūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais—valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnės u- pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

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

toasted”
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

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

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

1930. The Ameiican Tobacco Co., Mirs. '''

JUOKAI
Techniški klausimai

—Tėveli, kuriam tikslui vie
noje pusėje kelio tie stulpai su 
vielomis?

—čia telegrafo laidai, mano 
vaikuti.

—O kodėl kitoje pusėje kelio 
nėra jokių stulpų?

—Kad butų vietos kur tele
gramoms vaikščioti.

Ji: — Taip.
Jis: — šią naktį aš sapna

vau, kad jus mane mylite. Ką 
tai turėtų reikšti?

Ji: — Ką gi reikš, jeigu jus 
apie tai tik sapnavote.

—Pasakykit, kodėl jus norite 
persiskirti su savo žmona?

—Keistas klausimas, juk aš 
gi noriu vesti.

Sapnas
Jis: — Ar tikite jus sap

nams ?

Protingai padarytų
—Mano vyras nuolatos kalba 

naktį per miegus.
Aš tavo vietoj liesčiau jam 

diena išsikalbėti.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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 pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

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

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

CREOMULSION

Įdomus perstatymas — 4 veiksmų komedija
Rengia

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 194 kp.
Nedėlioj, 2 d. Kovo (March), 1930 m.
Liuosybės Svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

SUVAIDINS A. L. P. M. S. 1-ma TEATRO KUOPA
Pradžia 6 vai. vakare; lošimas lygiai 7 valandą 

Atsilankę visi busit patenkinti. Turėsit linksmaus juoko ir
ilgai nepamiršit.

Po perstatymui šokiai prie geros unijinės muzikos. 
Kviečia visus S. L. A. 194 Kp. KOMITETAS'.

Žiūrėk! Žiūrėk! Ne Tik Žiūrėk 
Bet ir Skaityk!

SLA. 178 kuopa rengia

/'....... >
Naujos Plunksnos

Visokios rūšies 
Ką tik atšviežintos su garu.

Gryni pūkai.
Geros plunksnos.

Mes pristatėm. Ateikite ir 
pamatykite jas.

Mes kalbame angliškai.
THE R.H.AKMBRUSTER MFG.Co.
480 S. 4th St., • Springfield, III................ ✓

Balių-Sokius
Su programų, prakalbomis ir laimėjimais.

Mt. Greenvvood lietuviai yra geri rėmėjai, visi veikia išvien, 
nesiskiria' vienas nuo kito. Dabar jie rengia pirmą lietuvišką ba
lių naujojoj svetainėj. Bus geri kalbėtojai: Mt. Greenwood kle
bonas, advokatas K. Gugis, Dr. A. L. Graičiunas, Dr. A. J. Tana- 
neviČia. Jaunuomene paruoš savo programą: Dėdės Šamo kareivių, 
Lietuvos grafų, baronų ir jaunavedžių divorsą. Jaunuomenė taip
jau ir dainuos, o dvi seserys, abi 7 m. amžiaus, pašoks rusišką 
kazoką. Laimėjimui bus pora veislinių gaidžių, vištos ir dzūkiškos 
silkių bačkos; bus ir kitokių dovanų: laikrodėlių, saldainių, pypkių 
ir rankų darbo nėrinių. Visą tai bus

Subatoį Kovo-March 1 d.,
Bažnytinėj Svetainėj,

prie 111 ir Homan Avė., Mt. Greenwood 
Pradžia 5 vai. vak. Programas prasidės 8 vai. vak. įžanga 35c.

Užprašo visus nepasiveluoti. Pirmininkas B.. WALANTINAS.

i
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MUSŲ KONTESTANTŲ STOVIS
LAIPSNIS K-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia baisa 38,900 Biskis apie Kontestantų Darbuotę

LAIPSNIS 5-tas
Dovanos vertės $1,000 
Reikia balsu 28,000

F

LAIPSNIS 4-tas
Dovanos vertės $500 
Reikia balsu 15,000

3
LAIPSNIS’ 3-čias 
Dovanos vertės $250 
Reikia balsu 8000

Mrs. D. ŽUKAS
4400 S. Rpckwell
Avė., Chicago, II).

Turi balsų
8025

Pirmose kontesto dienose »e- 
riausia pasižymėjo sekami kon- 
testanlai: Mrs. D. Žukas, Miss 
II. Bėdulis, Geo. šiugždinis, A. 
Ambrazevičius, A. Vasiliauskas. 
J. Mitchell, J. Waske, Miss 
Williams, K. G. Urnežis, P. At
kočiūnas, J. J. Petraitis ir ke
letas kitų. Bet didžiausią gilinki 
turėjo p-i.a D. Žukas, kuri net į 
tretįjį laipsnį įėjo. Jeigu taip 
sėkmingai p-iai žukienei eis 
kontesto darbas toliau, jai lem
ta Nash automobili laimėti. 
Kontestantč p-ia Žukas yra su
mani darbuotoja, turi plačią pa
žintį ir skaitlingą būrį draugų 
— tas priduoda jos darbui na
šumą.

P-lč H. Redulis, Westvillės 
kontestantč, su sykiu parodė ką 
sugabi kontestantč nors ir ma
žame miestelyje gali į trumpą 
laiką nuveikti. Tiesa, p-lei Hele
nai greitu laiku dirva veikimui 
susiaurės — Westville, tai ne 
Chicago. Bet turint omenyje, 
kad iki kontesto užbaigai yra 
trys mėnesiai laiko, galima ti
kėtis, kad ji savo darbuotę iš
vystys už ribų Westvillės ir to
kiu budu sėkmingai lenktiniuos 
su didmiesčių kontestantais.

West Frankfort kontestantas 
Geo. (Šiugždinis varosi trečiu. 
P-no šiugždinio padarytas biz
nis daugiausia susideda iš skel
bimų j “Naujienų” Biznio Di
rektorijų; tas rodo, kad kon
testantas šiugždinis dar turi 
plačią dirvą progresuoti, nes jo 
progos cirkuliacijai dar veik 
visai nėra pajudintos. Jeigu jau

kontestantas šiugždinis sėkmin
gai moka daryti biznį su sve- 
itimtauciais šiame “Naujienų” 
konteste, tai neabejotina, kad 
pradėjus veikti su lietuviais cir
kuliacijos kėlime — turės dar 
didesnį pasisekimą.

P-lč V. Williams, kaip buvo 
galima tikėtis, pradėjo stropiai 
darbuotis — jai yra lemta pa
siekti vieną iš aukštųjų laips
nių. Ji turi prityrimo veikti pa
ti, o prie to dar turi gana daug 
gerų draugų, kurie nuoširdžiai 
ją remia.

Kontestantas Ambrazevičius, 
nors biznio dar ir nedaug yra 
padaręs sulyginant kiek buvo 
tikėtasi, kad padarys, bet dar 
jo prospektai visi gyvi, jei ne 
šiandie, tai ryt biznis bus.

Drg. A. Vasiliauskas daro 
pusėtinai gerą progresą; galima 
tikėtis ateityje dar stambesnių 
pasekmių.

Rockfordo\ kontestantas J. J. 
Petraitis pradžią turi gerą, jei
gu bus tokia užbaiga — Rock- 
fordas “OK”.

Kontestantas Waske — dar
buojasi gerai; jeigu veiks ši
taip energingai,, toliau jam yra 
galimybių pasiekti bent kuri 
aukštesni laipsnį.

Kontestantas Atkočiūnas šia
me “Naujienų” konteste veikia 
iš pat pradžių;, pradžia yra sėk
mingesnė, negu kad buvo pra
eitame “Naujienų” konteste. 
Iš anksto yra galima prana
šauti, kad jis dabar pasieks 
aukštesnį laipsnį, negu antrą 
arba trečią.

Waukej?ano kontesitantas Mit- 
chell — jis tiktai dar pasirodė, 

kad esąs gyvas; darbo pasek
mes pamatysime biskį vėliau.

Kontestantas K. G. Urnežis 
irgi dar neparodė ką tikrai ga
li — jo darbas pasirodys bent 
už mėnesio laiko.

Pittsburgh’o kontetantui Sa
vickui dar tik darbo pradžia — 
Pittsburgh’as platus, p. Savic
kui yra proga progresuoti.

Daug dar kontestantų šiame 
puslapyje yra, prie kurių pažy
mėta “Non Gradus” — reiškia 
dar jie nėra pilnai) pasiekę pir
mojo laipsnio. Kai kuriems 
trūksta visai mažai balsų, kad 
išlyginus laipsnį, o kai kuriems 
biskį daugiau. Su sekamu ket
virtadieniu dalis jų bus jau 
pirmame laipsnyje. Kurie kon- 
testantai dar nėra gavę nei 600 
balsų, tų vardai čia nesiranda 
— juos čia pamatysite vėliau.

Iš pat pradžios kontesto nė
ra galima numatyti kaip prog
resuos musų kontestantai, ge
riau pasakius, kurie iš jų pa
sieks aukštesnius laipsnius. Dar 
yra didesnė dalis kontestantų, 
kurių vardai šiame puslapyje 
nesimato, bet juos pamatysime 
greitu laiku. —J. Mickevičius,

“N.” Kontesto Vedėjas.

PRANEŠIMAS

Daugiau žinių apie “Naujie
nų” kontestą rasite rytojaus 
“Naujienose”. —Kont. Vedėjas.

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

LAIPSNIS 1-mas 
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

NON 
GRADUS

MISS HELEN 
REDULIS

207 Julės Street 
VVestvilile, III.

Turi balsų 
3810

GEO. SUGZDINIS
504 S. Binkley Av. 
West Frankfort, III 

Turi balsų 
1516

MISS VICTORIA 
VVILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1402

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1280

JOE WASKE
1451 West Van

Buren St. Chicago
Turi balsų

1250

Chicago, III.

K. PETRAUSKAS r

2311 S. Leavitt St. J. J. ČEPONIS

4111 So. Richmond 
St., Chicago, III.

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte, Man., 
CANADA

A.VASILIAUSKAS’ 
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1262

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

JOHN RUIKO 
12331 Emerald A v. 

Roseland, III.

JOE.
900 W. 37 St., 

Chicago, III.

J. J. PETRAITIS
1828 Green St., 
Rockford, III.

Turi balsų
1241

JOS.
906

„K. G.
5605 S

PRANAS

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct., 
Racine, Wis.

W. BfUKSNIfc
7707 Hartwell Avė. 

Dearborn, Mich.

P. AtkdčiUnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison 
Chicago*. III.

Turi balsų
1205

P. SAVICKAS

114 Moultrie St., 
Pittsburgh. Pa.

Turi balsų 
1201

JOE BLOŽIS,

7153 S. Morgan St.
Chicago, UI.

P. DŽIAUGYS

6029—34th Avė.

Kenosha, Wis.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Revoliucijos mobilizacija dėdės 
Šamo žemėje.

tiems keturiems Rusijos bedar
bių milijonams parūpinti dar
bo ir duonos Rusijoje. O vėliau 
gal butų galima ir jų, darbuote 
Amerikoje pasitikėti.

O kadangi Rusijoje bedarbių 
armija susidaro iš keleto mili
jonų, kenčia badą, tai ką loki 
Jukeliai arba Andriuliai turi 
reikalo organizuoti ne tik be
darbius, bet ir dirbančius Ame
rikoje, ir net biznierius bedar
bių parodoms?

—Pasaulio Vergas.

NAUJIENOS, CHcajo, HL <r

Lietuves Akušeres
MRS. AKELI A K. JARUSH 
Physical Therapy & Mi<lwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
masaage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. I1L
-------O-------

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergai* 

8 iki 8 v. v. Utaminkai* ir 
Pitnyčioini* 1 iki 6 v. v.

Daugeliui jau teko skaityti 
apie komunistų organizuojamą 
dėdės Šamo žemėje revoliuciją, 
arba, kaip komunistai vadina, 
‘“bedarbių demonstraciją”.

Nebūtų nieko nauja, jeigu jau 
Amerikos bedarbiai organizuo- 
tųsi Į grupes ir keltų protestus. 
Bet kada tam tikra grupė susi
daro komunistų pastogėse ir 
organizuoja bedarbius apgavin
gu budu savo bizniui, tai verta 
apie tai ir per spaudą pakalbėti.

Pavyzdžiui, Koselande komu
nistai jau apėjo net biznierius 
kviesdami juos demonstracijai. 
Komisaras Jukelis vaikštinėjo 
po auzas pas dirbančius žmones 
ir net pas biznierius, kad šie ei
tų vasario 26 dieną arba kovo 
6 gatvėmis marsuoti.

Ne kitaip nė Čikagoje. Komi
sarų lapas pasius pasiuntė, kad 
jie “minias” sudarytų iš tokių 
žmonių, kurie turi darbo, arba 
ir iš biznierių.

O patys komisarai namie sė
di, arba jei kurie ir pasirodo ar
čiau “marguojančių”, tai pamatę 
policininko brūzgai), žaibo grei
tumu bėga Į teatrą. Taip pada
rė komisaras Andriulis vasario 
21 dieną Clark gatvėje, prie 
(’ounty Building.

Bedarbiai juokus daro iš ko
munistų. Vieną bedarbį užklau
siau: “Ar buvai maršuoli gat
vėmis vasario 21 dieną komu
nistų organizuotoje parodoje”? 
Atsakymą gavau tokį: “Kibą aš 
butau be galvos, kad ei tau te
nai. kur provokatoriai organi
zuoja bedarbius, idant policija 
pagaliais juos daužytų”.

Aš jam pastebėjau, kad šį 
dalbą varantys komunistai, dik
tatorių Juozo Stalino sekėjai, o 
ne provokatoriai. Bet bedarbis 
man atsakė: “Jeigu komunistai 
norėtų organizuoti bedarbius 
sukilti dėl nedarbo prieš valdi;), 
tai pirmiausia jie suorganizuo
tų juos namie, Kusijoje, sukilti 
prieš valdžią, kur bedarbių esa
ma apie keturi milijonai, ir dau
giau.

“O kadangi komunistai pa
nok: Kurijos bedarbius ramy
bėje arba, tiksliau pasakius, Ru
sijos bedarbių armijai yra už
ginta organizuotis, lai kaip mes 
Amerikos bedarbiai galime ko
munistų klausyti. Juk atrodo, 
kad komunistų kalbos ir riks
mas apie bedarbius yra. ne kas 
kita, kaip tik apgavystė, varo
ma bizniui”.

Neturėdamas gerų faktų ar
gumentuoti bedarbi, nutilau,ha 
žinojau, k?d bedarbis sako tei
sybę apie komunistus ir bedar
bę Rusijoje.

Komunistai daug geriau pa
darytų, jeigu surastų galimybės

Civic Orkestrą
Orkestrą Svetainėj, 
Vasario 23, 1930, 

KONCERTAS

Vidikas-Lulevičienė
3103 South tfalsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.

PETRAS ČLKAUSKAS
(( hedis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 23 diena, 4 vai. iš ryto, 
1930 m., sulaukės apie 58 me
tus amžiaus. Gimęs Lietuvoj 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Barklainių kaime. Amerikoj 
išgyveno 23 m. Paliko didelia
me nubudime broli Mikola, 
krikšto sunu Bronislova Masi
liūną ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj seserį Antanina. Kū
nas pašarvotas randasi Masal
skio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, vasario 28 d., 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Čekauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavime ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame
Brolis, Krikšto Simus I 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- B 

boritis A. Masalskis, tel. Blvd. I 
4139. " ■

E. Stock, Muzikos direktorius. 
K DeLsmarter, konduktorius. 
Solistė: Sara Ann McCabe, 

Soprano
Programas buvo štai koks: 

O vert ura “Ipbingenia in Au
tis*’ .............................. , (duck
Syniphonia, G Minor (Kochel 
550) .................... ’......... Moz-art
Tarantellc ...................... Bizet

Grupė Airių senovinių dai
nų: “In Iloliday Gown”, “Lul- 
la'by”, “The Fairies are Danc- 
ing.” 
Intermezzo iš “The Jevvels of 
t be Madonna” .. Woli‘-Ferrari

Andante Canlabile, iš stygi
nio kvarteto No. 1, Opus H, 
Čaikovsky. 
Aubade, Opus 13 .... Luigini 
best i vai Maršas, Opus 54

................................. Dvorak.
Nuvažiavom ir mudu su; 

žmona pasiklausyti šio koncer
to. Ir malonu buvo klausytis. 
Ta- puiki orkestrą susidėjo iš 
apie 100 muzikantų-artistų. ir 
visi muzikantai, — jauni vai-1 
kinai. Bet jau kad groja-, tai 
net miela klausytis. Toks kon
certas tikras jausmų atgai
vinimas ir sielos puota.

Vienok svetainė nevisai bu
vo pilna publikos; nors įžan
ga nebrangi.

Sara Ann McCube tai tikra 
koncertinė dainininkė. Balsas 
jos skambantis, jausmingas ir 
puikus. Kuomet pradėjo dai
nuoti lopšinę, taip taip jaus
mingai dainavo, kad jaiitrašir- 
dės moterys mačiau apsiverkė. 
Ir aš vos lik susilaikiau nuo 
ašarų.

Sekamas šios orkos t ros kon
certas bus kovo 30, irgi Orkes
trą svetainėj. Aš ten ir vėl' bu
siu. Patarčiau ir kiliems lietu
viams lankyli panašius koncer
tus. Jie teikia tikrą malonumą.

— Antanas ž.

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

CHICAGO, ILL.
---- o-----

Graboriai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALS AM GOTOJ A S 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mieg- 
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS :
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

S. 0. LACHAVICH

JONAS VARKALIS’

VINCENTAS GR1GUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

vasario 24 dienų, 2 valandų po 
pietų, 1930 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Alsėdžių 
mieste, Telšių apskr. Išgyveno 
25 metus Amerikoje. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Jų- , 
zefų, Lietuvoje dvi seseris — 
Ona ir Pranciškų, gimines ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 3238 S. Halsted St. 
Padžiaus koplyčioje.

Laidotuvės ivyks penktadie
ny, vasario 28 dienų, 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios i Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vincento Grigu- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse jr su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Moteris, Seserys ir Visi 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, tel. Canal 6174

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

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

( dinti.
Roosevelt 2515-2516

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai__

DR. A J. KARALIUS

r ------- o----
Ofiso Telefoną* Virginla 0080 

Be*. Tel. Van Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedSllotn juuo 10 iki 12 die- 

■*. Namų ofinaa North Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1128
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcta Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS: 1

Nuo 2 iki 4:8ū Ir nuo 7 iki 1U

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedaliomis 

ir šventadieny, 10—12 diena

Advokatai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 dienų, 1:30 valandų 
po piet, 1930 m., sulaukęs 51 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliudime 
draugus.

Laidotuvėmis rūpinas D. 
Šidlauskas.

>■ i 4 * t. .j . ’ » ,

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės ivyks penktadie
ny, vasario 28 dienų, 9 vai. ry
te, iš koplyčios bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Varkalio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

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

JUOZAPAS PERMINĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dienų, 6 valandų ry
to, 1930 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Mažeikių 
apskr., Ylakių parap., Trupi
nių ,kaime. Amerikoj išgyveno 
23 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Zuzana, po 
tėvais Jutkaitė, tris dukteris— 
Zofija, Pranciškų ir Ievų, du 
sunu — Adomų ir Povilų ir 
gimines, o Lietuvoj tėvelius, 
seserį Ėufrozinijų ir broli Le
oną. Kūnas pašarvotas randa
si 1807 S. Peoria St.

Laidotuves j vyks subatoj, 
kovo 1 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Permino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekąme
Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Buulevard 7314

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Purių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

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

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

CHIOAGO. ILL.

ign.j. zolp
I

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1616 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee 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
--------O--------

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 St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikeionis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

ir naktį 
KOPLYČIA

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

A. LDavidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------o— —

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 

-------Q---- --  
/

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South AVallace Street 
-------O------

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. - 

-------O------  
i

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 8483

DR. mArGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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 Šalie SU Room 17D1 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Mihvaukce Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pulhnan 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Romus 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

][ vai rus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

John Kuchinskas
-Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisų (su D r. Ijaurai- 
čiu —. viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
G iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. «64f S. Albany Avc. Tel. Pros- 
pect 1930. Ncdeliuiųis tik pagal su-1 
tartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
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. 
vakaru Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvray 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki !i po

7 iki « vai. Nedel. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephoue Plaza 3202

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 3

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest Washington Street

Cor. VVashington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

piet. | Local

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas /’

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. '

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Office: 1900 So. l'uion 

Tel. lioobcvelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. « ,



' 8 NAUJIENOS, Chicago, IR.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių Žemė peili ir pasiimti. Jas duoda neš
tis namo. Vieta patogi skaity- 

. , mui. kad 
jog

ž.

North Side

lietuviu. Bet norlhsaidie- 
luri net du didelius ciio- 
Kaip jau visiems yra ži- 

seniai gyvuoja Pimiyn
('heras ir Bijūnėlio

v • • ciai
i us.
noma, 
Mišrus
Jaunuolių Choras.

'taigi nors jau daug metų 
kaip Bijūnėlio Choras susitvė-

Ijngas Ųaiinuoiiais, kaip kad 
šį sezoną. Ne vien jaunuoliais 
yra turtingas, bet toli jis nu
žengęs dailėje.

I'ai priklauso garbė Choro 
vedėjui, kuris yra P. Gaubis, 
nes P. Gaubrs sugeba tinkamai 
lavinti jaunuolius, lodei Bijū
nėlio Choras šiais metais turi 
gana didelį skaitlių narių ir, 
kaip mutyti, tai northsridiccmi 
jaunuoliai yra gana gabus.

'I'aigi ateinanti šeštadienį, 
kovo 1 dieną, northsaidės jau
nuoliai turės gražų parengi
mą. Jie stato scenoje operetę 
“Užgavėnios”; duos ir koncer
tą, kurį išpildys taipgi north
saidės jaunuoliai.

O vėliau bus šokiai 
kios orkestros.

Todėl privalome 
ateinantį šeštadienį
Park svetainėje, 2010 \V 
avė.
lių gabumus. Pasiklausyti Liau
dies dainelių, vaizdojančių mu
sų gimtinę ir musų kūdiky
stės dienas. Aš manau, ka< 
northsaidicčiai parems musų 
naudingą darbą ir atsilankys 
i busiantį parengimą. Jei mes 
dalyvaujame kitų parengimuo
se ir pripildome sales, tai mes 
neprivalome užmiršti jaunuo
lių. Mes privalome visi daly
vauti jaunuolių parengime ir 
pripildyti salę. Musų dalyvavi
mas jaunuolių parengimuose 
priduos jaunuoliams energijos 
ir daugiau lietuviškumo, o 
taipgi daugiau noro lavintis 
dailėje. Northsaidietė.

prie pui-

dalyvauti
Wicker 

lorth 
ir pamatyti musų jaunuo-

Negražiai pasielgė 
su “draugais”

Vakar “draugai” komunis
tai rengėsi dar vienai demon
stracijai vidurmiesty. Kadangi 
demonstracija nepavyko, tai 
paminėsiu apie ją tik trumpai.

Apie 300 komunistų susirin
ko svetainėje 775 West Adams 
st. Atsilankė ir policininkai.

Pamatęs policininkus, komu
nistų spykeris pareiškė: “Poli
cija čia, turime apsaugos”.

Policininkų viršininkas betgi 
komplimento nepriėmė. Jis at
sakė: “Dar viena panaši pa
staba, ir visi einate lauk.”

Tuo įsižeidė karštas revoliu
cionierius ir sušuko: “Muškite 
policiją.”

Draugo nelaimė buvo ta, kad 
jis sėdėjo per arti prie polici
ninko. Tas atsisuko ir bam! 
— revoliucionieriui 
Draugas susmuko, 
laukan.

Kada draugas
policininkai jam patarė: “Beat 
it!”. Draugas patarimą priėmė 
visa širdimi.

Po to, policininkai ėmė si
joti susirinkusius. Kuris galė
jo įrodyti, kad jis yra čika- 
gietis ir taipgi bedarbis, tą pa
leido. O (uos, kurie atėjo be
darbių rolę lošti — juos išgar 
beno i steišena.

Suėmė dar keletą vaikų ir 
mergšių. Policija sako trauk
sianti vaikų tėvus atsakomy
bėn, jeigu su tėvų žinia vai
kai buvo mitinge. Kaltins 
vus tuo, kad jie nedaboją 
vo vaikų (delinquency).

pažandėn. 
Jį išnešė

ats’ipeikejcv

sa-

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

Komunistai 
komisarai taip prasilavino, jog 
su jais niekas nenori stoti i 
debatus. Atsimenu įgerai, kad 
ir komisarai ne su visais sto-' 
ja į debatus. Orakulas daug 
kartų reikalavo, kad komunis- Vienas tokių “progresyvių”, 

‘ ‘ į su apie metai laiko algai, buvo į-
Andriu- 'sirašęs j Draugystę D. L. K. Vy

tauto No. 2, sumažindamas sa-
Kad geriau susipažinti su vo amžių 3 metais, kad suma- 

komunistais, Orakulas buvo pri-|.:iati Įstojimą draugystei) dviem 
drašęs prie A.L.D.L.D. 79 kp. ^doleriais ir tuo Ludii nuskriaus- 
čia plačiai buvo apkalbėta, kaip ti draugystę, 
pasekmingiau platinti jo kny- j Bet tas “progresisto 
gą. Bet (kbatų klausimas bu
vo palikta tolesniam laikui.

Praėjo keli mėnesiai laiko, 
Tik

lai surengtų jam debatus 
vyriausiu komisaru 
liu.

Roseland
Komunistiški “progresistai”.

Žygis 
'buvo iškeltas aikštėn,ir jis at
sidūrė už draugystės vartų.

Dabar kalbamas “psogresy-
vis”, komisarų gazielos No. 41- 
me, duoda paklausimą minėtai 
draugystei: kodėl toks skirtu
mas? Jeigu, girdi, draugystė pa
šalino jį už metu, lai kodėl taip 
pat nepasielgiama ir su kitais 
“progresistais”, kunie slepia1 sa
vo metus, kad numušti porą do- 

; lerių ? 
au-i šhu 

'bmr.os 
negu savo spyriais, o;esą, p 
— galėtų daugiau trak-1

> apie debalus ne 
mačiau komisarų 
kad komunistai pageidauja de
batų su Lietuvos konsulu. Bet 
kodėl jie nerengia debatų Ora
kului, kuris yra gerai apsipa
žinęs su “asmeniškais pinigais”. 
Jisai galėtų paaiškinti apie tuos 
pinigus. Tada komunistams bu
tu įkerai, nereikėtu rinkti : ‘ 
kų, galėtų bedarbius geriau su- / 
šelpti, 
prie to 
torių nupirkti Busijai. Savo 
nario debatų prašymą tavorš
čiai padėjo i šąli. Užsiėmė 
Lėti apie ką kitą. Tur 
jiems nerupi darbininkų

būt 
rci-

de-

už Andriuli, 
mokytesnis: kas 

ant tako, su tuo 
Jeigu ne jis, tai 
tavorščiai nega-

Jeigu jau Andriulis bijo 
batuoti su Orakulu, tai 
debatuoti su Pusžemaičiu. Pus- 
žemaitis kartais pasigiria, kad 
mokytesnis esąs 
Teisybė, jis 
jam papuola 
ir dobatuoju. 
Rožių Žemės
lėtų garaže rengti diskusijas ir 
iš to daryti biznį.

Tavorščiai pasakojo ir ga- 
zietoje rašė, kad įvyksią dis
kusijos Bckaušio su Kvailoniu. 
Praėjo kelios savaitės, bet dis- 

neįvyko. Tavorščiai,kusijos
kodėl jus žmones apgaudinėja
te? Buvo tokių Įdomaujančių, 
kurie norėjo girdėti, kaip mi-

kitusnimi diskusantai vieni 
peizos.

* * *
Jau artinasi pavasaris, 

ėjusią savaitę buvo kelios die 
nos šiltos. Palmer Parke be 
darbiai sėdėjo ant suolų ir kal
bėjo apie šių dienų padėtį. Jei
gu ilgai tokis oras bus, tai ne
bereikės sėdėti s t ūbose.

Prie 110 gatvės ir Indiana 
Avė. yra miesto knygynas. 
Knygų galima gauti visokių. 
Mačiau^ yra keletas lietuviš
kų. Laiko turėdami galite nu-

Pra-

(.ai v kas esąs: kal- 
ystės pirmininkas, 

savo moterį, pa-

Bridgeportas
Atvažiavo iš Lietuvos 

skanus kumpiai, palingvrcai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutės saida i nes — žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart 'to galite gauti 
Lietuvos baravykų. Palangos 
Trejų Devynerių, gintaro karo-

, | lių, lininių abrusų, staltiesių ir 
kitokių Lietuvos išdirbinių.

Malonus skaitytojau, pirk ir 
vartok Lietuvos produktus, nes^ 
tuomi suteiksi didelę paramą 
Lietuvai. Krautuvė atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedaliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted St., Chicago.

Visas viršminėtas prekes ga
lite gauti sekančiose vietose: J. 
Matkus, 6801 So. Antesian Avė., 
ir S. Kiela, 4839 W. 14th St., 
Cicero, III.

Didelis Liudijimas 
Apie Dievo Ka

raliją
Iš Radio “W-C-F-L” 

Stoties 309 m. 970 k., 
Chicago, III., per du ne- 
dėldieniu, Kovo-March 
2 ir 9 dd., 1930. Pradžia 
nuo 8 iki 9 vai. vakare, 
C. Standart time.

Mes, “Tarptautinis Biblijos 
nėtojų Susivienijimas” dedam 
pastangas skelbdami linksmą naujie
ną gerųjų žinių, linksmindami nusi
minusias širdis. Kadangi mes esame 
ailnai persitikrinę, kad Biblija yra 
Dievo tiesos žodis, todėl mes nesigė- 
dinam skelbti tų dalykų, kurie yra 
parašyta Biblijoj, bet su džiaugsmu 
ir pilna drąsa keliame aukštai tą 
vėliavą teisybės. Ir apsakom dėl 
žmonių visokiu budu, kad jau prisi
artino tas laikas, kuriame bus pra
šalinta žmonių vargai, rūpesčiai, 
ašaros, skausmai, ligos ir mirtis, ir 
tad neužilgo bus pasaulis atitaisy- 
as. Kas tą padarys, kadą, ir kaip? 

Tie dalykai ištik ru jų yra įdomus.
Gerbiamieji Kailio klausytojai, ka

dangi Dievą Karalystė yra svarbiau
sias žmogaus istorijoje dalykas, to
dėl yra svarbu kiekvienam girdėti 
;ikrą apie ĮĮ liudijimą, nes tame yra 
žmonijos laisvė, laimė, palaima, 
sveikata, ramybė ir amžinas gyveni
mas. Tas liečia lygiai visus.

Dabar atėjo tas laikas nuo Dievo 
paskirtas, kuriame Jis išaukštys saj 
vo vardą. Nemanykite, kad šis 
skelbimas yra toks, koki jus girdė
jote per 
>ar yra 
šviesoje.
progą.

Šiuomi
jams radio, kad kiekvienas, 
gidėsite minėtą programą ir jums pa
iks, tai malonėkite prisiųsti mums 
savo antrašus, o mes jums nusiųsi
me knygele veltui ir kitokių pasi
skaitymų.

Adresas

Tyri- 
visas

ilgus tamsos amžius. Pa
skelbiama tikroje Biblijos 

Neąpleiskite šitą brangią

prašom musų klausyto- 
kuris

3542

laiškams:
S. BENECKAS,
So. Francisco Avė., 

Chicago, III.

duodamas, kad jos amžius 38 
metai, o tikrumoje minjmo“či- 
nauninko” moteris turinti 40 
metų su geru kaupu.

Na, vytautiečiai! Šitokią žinią 
rašo “progresyvis” ir dar pasi
rašo ‘‘Nuskriaustas”. Taigi rei
kia tikėti žinia, kurią jis par
duoda. —Narys.

PRANEŠIMAI
Visų Chicagos lietuvių socialistų 

bendras susirinkimas ivyks subatoj 
Kovo-March I d., Universal Kliube, 
814 W. 33rd St. Pradžioj bus apta
riami svarbesni reikalai ir vėliau 
seks draugiški užkandžiai. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečia L.S.S.Ch.C. kp.

“Birutės” choro praktika Įvyksta 
ketverto vakare, lybiai 8-tą valandą 
vakare, Gage Parko salėj. Visi cho
ro dalyviai dalyvaukite, taipgi ir 
nauji nariai yra kviečiami prisira
šyti prie “Birutės” choro.

— Valdyba.

Brighton Park Liet. Republ ikonų 
kliubo specialis susirinkimas Įvyks 
ketverge, vasario 27 d., 7:30 v. v., 
Gromanto svet., 46 PI. ir Rockvvell 
St. Kviečia Valdyba,

CLASSIFIED ADS.l
Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrightB — išradimai vi- 
Rokioa rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Urun8wiek 7187
--------- O---------

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių njorgičių 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Road 

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038 

--O-------

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komiso.
S. O$GOOD

2231 West Division St
“Upstair^”

Telephone Armitage 1199
-------O-------

Ketvirtadienis, vas. 27, 1920

Radios Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

VARTOTI FONOGRAFAI IR 
RADIOS 

$5 ir augš.
Kiekvienas instrumentas garantuotas 

Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, 111. 

Tel. Cicero 1329

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU gyvenimui draugės, 
protingos ir teisingos. Turiu na
mus ir bizni, vienam perdaug darbo 
ir nuobodu. ‘ Atsišaukit, R. 2, Box 
195-D. VVarren, Mich.

Farms For Sale
Ukjai -.Pardavėm ui

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

Tel. Central 5013

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Partners Wanted Exchange—Mainai

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios/rųšies 
dų.

rakan-

IEŠKAU partnerio i bučernę. Biz
nis cash, pelningas. Pusę Įmokėti 
arba priimsiu automobili. 6002 So. 
Racine Avė.

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

biz-

Help Wanted—Malė

SALESMANŲ reikia pardavinėti 
Radios. Gera ateitis užtikrinta su- 
gabiam žmogui. Central District 
Furniture Co., 3621 S. Halsted St. 

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

REIKALINGA patyrusių r 
linkers. Kitokie neatsišaukite 
So. Halsted St.

For Rent

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

Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

I mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir

sausage: kur yra ar fcas yra. Perkam notas. 
?. 3737 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd

PASIRENDUOJA BRIGHTON 
PARKE

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

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

Tel. Lafayette 1083 
- O-------

mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafzvette 0455 

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

Garu 
$20 i 4 FLATŲ namas, parduosiu 

arba mainysiu ant automobilio, 
loto 
na

ar ant didesnio namo. Kai- 
$$7500.00.

Tel. Normai 4896
PARDAVIMUI arba rendai 9 

kambarių rezidencija su gražiu so
du ir 10 akerių žemės, netoli Chi
cagos, prie gerų kelių. Tinkama dėl 
roadhouse biznio arba vištų 
nimui.

A. BUTCHAS,
216 Woodside Rd., 

Riverside, III.

Radios visokių išdirbys- 
čių ....................

Seklyčių Setai ...... .........
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ............................
Miegamojo kamb. Setai $50.00 
Kaurai visokio didumo $10.00 

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 ... 
Kieitų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai ........
Elektrikinės Skalbimo

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

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00

.... $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

augiz-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidencijų ir garažų, 
cementiniu Įvažiavimu; kambariai vi
si dįdeli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės Įums ištirti.

E. Ė. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690 

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

NAUJI RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

SpecialiatM gydyme chroniškų ir aaujn 11- 
rą. Jei kiti negalėjo jutnia išgydyti, ataflaa- 
kyklt paa mane. Mano pilnaa iSegzaralnavl- 
maa atidengs juinj tikrą ligą ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums augryi. Ei
kit paa tikrą specialistą, kuria neklaus jusn 
kur ir kaa jums skarda, bet pate pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra.galutino itegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki l 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no oietų.

20 st.

po

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Vasario 27, 

28 ir Kovo 1
Visas kalbantis didysis paveikslas

“Welcome Danger”
Juoksitės ir kvatosite — ir 

galo juokui nebus

Dalyvaujant 
paskilbusiam, kiekvienam 

nomam komikui
HAROLD LLOYD

ži-

Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RIMORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

GERA proga lietuviui Įsigyti gry
nai lietuvišką gerą biznį. Nemažiau 
trečia dalĮ biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusių dali priims 
išmokėtus lotus, mažų namų arba li
kusią sumą savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
mokant visus pinigus už bizni sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidą ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
platesnių informacijų kreipkitės j 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką 

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

Su-

1) BRIGHTON Parko bargenas, 
ant 39th Pi. netoli Archer, 7 kamb. 
rezidencija, pečiais šildoma, kaina 
$3,700, morgičių $3,000, lotas 33x125 
— pigiai.

2) ANT TRIPP ST. netoli 60th 
St., 6 kamb. namas, 4 apačioj, 2 
viršuj, lotas 60x125, kaina $4,500.

3) ANT 60 West nuo Kedzie, 2 fl. 
5 ir 3 kamb., karštu vandeniu apšil
domas, gatvė ir elė ištaisytos ir iš- 
mokėetos, kaina tik $6,600.

4) Daug kitų bargenų visose mie
sto dalyse.

V. MISZEIKA,
S. Halsted St., (Naujienose) 

Tel. Roosevelt 8500
-------O-------

$30,000 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.

1739

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

---------- 1..............................................
BIZNIERIAI štai jūsų aukso pro

ga laukia. Parsiduoda greitai room- 
ing house. Savininkas išlaikęs per 
3 metus priverstas yra parduoti iš 
priežasties ligos. 4449 S. Halsted St.

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

GROSERNŪ, delicatessen ir sal
dainių sankrova pardavimui, 
biznis. 
Pigiai, 
užpakaly; pigi renda. 
Westem Avė. --/i,- .

---------- h--------------------------------------,
PARDAVIMUI Storas su namu, 

(Groserne, Ice Cream, Notions), 6 
kambariai, 2 lotai, didelis garažas, 
biznis išdirbtas per penkis metus, 
netoli lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos, Brighton Parke, našlė turi 
parduoti. M. S., 4605 So. Washte- 
naw Avė.

Geras 
Turiu parduoti tuojaus. 
3 kambariai pagyvenimui 

3956 South
PARDAVIMUI naujas mūrinis 

Storas su penkiais kambariais už
pakaly. Geras dėl visokio biznio, 
prie 3 mokyklų, Marųuette Parke. 
Tel. Hemlock 4576, 2650 W. 69 St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu už pirmų teisingų 
pasiūlymą. 3300 So. Union Avė. 
Phone Y^rds 0886.

PARDAVIMUI bučerne — namas 
ir lotai, važiuoju i Lietuva. Lotai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

Automobiles
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

JŪSŲ PROGA
MARQUETTE PARK BUNGAI,OW 

UŽ MAŽIAU NEGU KAINUOJA 
APRAŠYMAS—6 kamb. buff plytų 

bungalow, karštu vandeniu šil
doma, dideli kambariai, kam
pinis lotas, lotas 30x125. Vi
si assesmentai užmokėti.

VIETA—6956 S. Artesian Ave„ 4% 
blokų iki Marųuette parko, 3 
blokai iki lietuvių mokyklų.

TRANSPORTACIJA—Western. Avė 
gatvekaris, 67 gatvės busas.

KAINA—$9,250 su $500 cash. — 
1-mas morgičius yra $6„000, 
išduotas Metropolitan Life 
Insurance Co. ir atmokamas j 
10 metu. Jeigu bus didesnis 
cash Įmokėjimas,
dar labiau sumažinta, 
šiandie, rytoj gali būti 
vėlu.

BAGDONIS,
tel. Central 4804

NORIU mainyti didelę mašinų 
ant mažesnės, nes važiuoju ant far
mų, tad man reikalinga maža. 1721 
M c Raynolds St.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ. D.OMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vienų 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, Reri budinjcai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

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

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentvvater, Mich.

kaina bus
Tiktai 

per

PARDAVIMUI pigiai mano be
veik nauja 5 kambarių murinę bun- 
galow, stikliniai miegamieji porčiai, 
2 karu R-aražas. lotas 37Hxl25 
dų; taipgi rakandai, jei kas 
retų.

pe- 
no-

GEO. HOOSLINE, 
Tel. Plaza 4594

Furniture & Pianos

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų.

Visos
Arba
kokią 
narna,

Rašykite
R. VVITTL,

32 Kenvood St
Palatine, III.

jos randasi arti 
pabudavosime ant 
norėsite bungalow 
už maža jmokėjima.

Mažas Įmokėjimas. 
Chicagos. 

jūsų loto 
ar flatų

DIDŽIAUSI BARGENAI UZ CASH
2 Šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 

setas $55.00.
7 Šmotų rieButo valgomojo katnbarla se

tas $57.00.
5 Šmotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Šmotų miegamojo kambario autfltas— 

lova, dreseris, skrynia, springsai. matra- 
sas — $09.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
AtsiSaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedėllomie iki 5 vai. po plet.

VICTOR STORAGE WAREHOU8B 
4811 West Lake St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GASINIS pečius kain naujas, gra
žus, visas pilkas ir baltas, su išma
tų degintoju. Parduosiu už pusę 
kainos. 5317 Emerald Avė.

75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

7.5 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
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, Jacųuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

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

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

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 ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 
Subatos vakarais iki 9 vai.

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

ir

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St. ■


