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Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
BankininkiįBylaRokišky

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, s. 24. [“L. A.”]— 

Vieną tokį duotos garantijos 
vekselį iš nukentėjusio liudi
ninko neseniai * reikalavęs iš
pirkti žemės bankas. Dabar lai
kinai tas išieškojimas sustab
dytas.

Nevienas nukentėjęs liudinin
kas vakar tiesiog maldavo teis
mą anuliuoti tuos draugiškus 
vekselius. Teismas tuo tarpu 
tenurodo, kad tą reikalą atsto
vaująs banko likvidacijos ko
misijos civilinio ieškinio įga
liotinis pris. advok. padėj. p. 
Nacevičius ir kad teismas, gal 
būt, spręs tą klausimą.

Šiandien apklausinėjami to
liau nukentėję liudininkai. Ra
si, jų apklausimas šiandie bus 
ir baigtas. Tada lieka dar eks
pertai ir kiti liudininkai.

Tokių liudininkų, iš kurių 
buvo paėmęs ir oeišpirko drau
giškų vekselių ūkininkų s-gos 
Rokiškio smulkaus kredito ban
kas, vakar teismas apklausė 
dar 66. Tarp jų ir vieną sen
tikių šventiką. Nevienas ir tarp 
vakar apklaustųjų yra nuken
tėjęs taip pat tuo budu, kad 
negavo atgal apmokėto pinigi
nio vekselio ir paskum jau te
ko arba dar tenka išpirkti sa
vo apmokėtą vekselį antrą kar
tą.

Vakar nukentėję liudininkai 
papasakojo teismui visą tą pa
čią draugiškų vekselių istori
ją, kaip kad yra ją papasako
ję užvakar apklaustieji. Nau
jo tepaaiškėjo 
dar keletas charakteringesnių 
tos vekselių istorijos faktų.

Pavyzdžiui, vienam nuken
tėjusiam liudininkui bankas 
negrąžinęs apmokėto piniginio 
vekselio 200 litų sumos. Vė
liau tas jau kartą apmokėtas 
vekselis buvęs protestuotas. 
Žmogus nenorėjęs antrą kartą 
už tą patį mokėti. Atvažiavęs 
pas jį į ūkį net teismo antsto
lis. Ir galų gale — žmogui te
kę primokėti 96 litus protesto 
ir teismo išlaidų, ir tą vekselį 
ūkininkų s-gos Rokiškio ban
kas pakeitęs kitu iš jo paimtu 
vekseliu. Antrąjį vekselį liudi
ninkas vėliau taip pat laiku 
išsipirkęs, bet ir vėl negavęs. 
Dabar ir šiandien dar neži
nąs kur tasai antras jo išpirk
tas ir negrąžintas vekselis...

Kitam liudininkui vėl už pi
niginį 100 litų vekselį, apmo
kant jį, teisiamasis Zindbergas 
(paėmęs kitą vekselį, žadėda
mas, kad bankas pats išpirk- 
siąs pirmąjį vekselį. Atėjus an
trą kartą išpirkimo terminui, 
liudininkas vieną vekselį išsi

I Specialė Padidinta | 
Į Naujienii Laida I
= išeis S

| šeštadienyj, vasario 22 d., 1930, J
kurioj tilps istorinis Chicagos jaunuolių pa
veikslas, nuimtas Ramovos teatre apvaikščio- 
jime 12 metų Lietuvos Nepriklausomybes su- 
kaktuv’ų, surengtų Naujienų.
Būtinai kiekvienas įsigykite šitą nepaprastą 
Naujienų laidą.
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pirkęs, o už antrąjį esą dabar 
š jo išieškomi pinigai...

D.’.r vienas liudininkas išpir
kęs savo tėvo duotą bankui 
draugišką vekselį 1,000 litų su
mos ir du kartus turėjęs iš
pirkti vieną piniginį šimto li
tų vekselį. Ir čia tas dvigubas 
išpirkimas buvęs per teisiamo
jo Zindbergo kaltę (a propos 
— šia proga tenka atitaisyti: 
Zindbergas, būtent, šioje bylo
je dalyvauja kaipo kalinys, o 
laisvas yra teisiamasis Lesevi- 
čius drauge su pral. Labanau
sku ir Ant. Trimaku). Ar kal
tas jis buvo iš viso, ar tik kai
po banko buhalteris, žinoma, 
pasakys savo sprendime teis
mas. Nukentėję toki liudinin
kai tačiau ypatingai neturi 
akies. Vienas toks senukas liu- 
(Jininkas vakar jo ir nepažino 
iš karto. Supainiojo su teisia
muoju Trimaku. Tik vėliau, 
gerai įsižiūrėjęs į Zindbergą, 
tepareiškė: “Akurat toks, kaip 
šis juodbruvis su akiniais”...

Kitas senukas liudininkas 
pradėjo ieškoti iš jo draugišką 
vekselį išgavusio teisiamojo 
tarp... spaudos atstovų ir ad
vokatu... * X

Dar apie 1928 m. V. 6 d. 
susirinkimą

nukentėję liudininkai vakar 
tarp kitko parodė, kad ypač 
iškalbingai juos įkalbinėjęs ta
da teisiamasis A. Trimakas. 
Pagąsdinęs tarp kitko, kad, jei
gu negelbės draugiškais vekse
liais apie 300,000 litų nuosto
lių, esą, turinčio banko, tai, 
girdi, išieškant tuos nuostolius 
iš pačių banko narių, gal ne
užteksią ir karvučių, gal ir pa
galves ištrauksią iš po galvų... 
Rasi, tik todėl dabar tokia po
puliari ir Trimako pavardė, kad 
tūlas liudininkas be pamato jį 
su Zindbergu supainioja?...

Teisiamasis Repšys pažadė
jęs pats vykti į Braziliją Rim
šos parsivežti, kadį, girdi, per 
šv. Joną — to nenaudėlio var
dadienį jį per Rokiškio gatves 
visiems pajuokti vestų. Bet, 
girdi, Brazilijon vis dėlto ne
vykęs ir Bimšos nepargabe

nęs...
Vienas nukentėjęs liudinin

kas apie tą šioj byloj pagar
sėjusį susirinkimą dar parodė, 
kad, girdi, kunigas 'Labanaus
kas, Repšys ir kiti “akis pri
meni ję” ir iš jo — beraščio 
reikalavę draugišką vekselį pa
sirašyti. Galop įbrukę jau vek
selio blanką, kurį jis pažadė
jęs pasirašyti savo valsčiuje.

(Toliaus bus)

Garlaivis užėjo ant uo
lų; keleiviai išgelbėti
FORT C.ANBY, Wash„ vas. 

17. — Juroj, lies Kolumbijoj 
upės žiotimis, praeito šeštadie
nio naktį ant uolu užėjo Pa- 
•ciCic Sleamship kompanijos 
garlaivis Admiral Benson. Visi 
jo pasažieriai pavyko laimin
gai nuo garlaivio nuimti, bei 
įgula kol kas pasilieka laive. 
Abejojama, kad pats garlaivis 
pavyktų išgelbėti.

Komunistai Milwau- 
kej baugina Hoaną 
‘bedarbių’ riaušėms

MiILAVAUKEE, 'Wks., vas. 
17. - Komunistų avantiūris
tai, kurie gavo iš Maskvos įsa
kymą rengti demonstracijas ir 
kelti skandalus bedarbių są- 
skaiton, bandė paskandalyti ir 
Mihvaukee. Bet lai jiems ne
pavyko.

Keletas šimtų bedarbių, ku
riuos komunistai buvo surin
kę demonstracijai, atžygiavo 
ties kauntės trobesiu ir, susi
būrę gatves vidury, sulaikė vi
są tramvajų ir automobilių tra- 
fiką. Nors jie neturėjo “per- 
mito,” tačiau policija netruk
dė jiems paraduoti. Tik kai 
komunistai pradėjo mitinguo
ti gatvės vidury, policija pra
šė, kad jie pasitrauktų nuo 
gatvės į tuščią lotą, vieną blo
ką nuo rotušės. Komunistai 
tačiau atsisakė. Ne tik atsisa
kė, bet dagi bandė sukelti mu
štynes. 'Tuomet trys triukšma
dariai buvo suimti.

Sužinojęs apie tai meras 
Hoan, socialistas, tuojau krei
pėsi į policijos viršininką ir 
paprašė, kad suimtieji butų pa
leisti ir daugiau bedarbių ne
areštuotų.

Komunistų komitetas pas 
burmistrą Hoaną

Pas merą į jo ofisą atvy
ko ‘bedarbių komitetas ir atsi
nešė surašytus reikalavimus. 
Du komiteto nariai ėmė rei
kalauti tokių dalykų, kurių, 

meras Iloan pareiškė jienjis, jis 
negalįs išpildyti, nes jis ne
turįs galios konfiskuoti priva
tines nuosavybes.

Meras Iloan aiškiai matė, 
kad komunistams rupi padary
ti riaušių Mihvaukee j tik dėl 
to, kad to miesto galva yra 
socialistas. Jis tiesiai jų pa
klausė:

— Sakykit man, vyručiai 
(boys), ko jus iš tikro norit? 
Justi reikalavimus darbo aš pil
nai remiu. Bet aš matau, kad 
jus norit ko kito. Jus norit 
riaušių Mihvaukeej, ar ne?

— Yes, jeigu jus neišpildy
si te musų reikalavimų, tai mes 
sukelsime riaušes, — piktai šo
vė du komiteto narių.

“Nė kokių riaušių nebus” 
| — Nė kokių riaušių Milvvau- 
keej jus nedarysite, — atsake 
meras Hoan. — Jus galite pa
raduoti gatvėse, kiek tinkami. 
Galit laikyti mitingus, kiek tik 
norit. Niekas jūsų neareštuos. 
Tik gaukite “permitą” (leidi
mą), kuris jums visados bus 
duotas.

Komunistams tačiau visai ne 
galvoj buvo, ką meras Hoan 
sakė jiems, kaip darbininkų 
draugas ir giliai bedarbiams 
užjauč’ąs žmogus. Jiems rupi 
padaryti skandalas, “revoliu
cija.”

Jie dabar daro prisiruošimų 
vasario 26 dienai, kurią, Mas
kvos komintemo įsakymu, ko- 
mirį’stai turės pradėti “pasau
lio revoliuciją” Amerikoje.

[Atlantic and Pacific Photo]

Pa'sadena, Cal. — Herbert Hoover (po kairei), prezidento 
sūnūs, ir Alastair MacDonald, Anglijos premjero sūnūs, kuris 
dabar lankosi Amerikoj. ,

Sovietams baisiai 
reikia pinigų; par
duoda atstovybę

VIENA, Austrija, vas. 17.— 
Sovietų vyriausybė parduoda 
čia Rusijos pasiuntinybės rū
mus Reisenerštrasėj ir rusų 
stačiatikių cerkvę Jauresgasėj. 
Už abidvi nuosavybes sovietai 
.nori 200,090 išvarų sterlingų 
[1 milijoną dolerių].

Pastangos parduoti pasiun
tinybės rumus ir cerkvę Vie
noje parodo, kad sovietų val
džiai be galo reikia pinigų.

4 įgulos žmonės žu
vo paskendus juroj

CAiPE MAY, N. J., vas. 17. 
— Nutrukus nuo valko, per 
stiprią audrą juroj paskendo 
viena trijų anglies baržų, ku
rios valko Montrose buvo vel
kamos iš Norfolko, Va., į New 
Yorką.

Baržoj buvo keturi įgulos 
žmonės. Pasiųsta pagalba šį ry
tą surado plūduriuojančią bar
žos gel'bėjimos valtį, kurioj įlei
do ir visus keturis įgulos ž/no- 
nes, bet jie buvo nebegyvi.

Plečkaičio byla pra
sidėjo

Lenkų telegrafo agentūros 
pranešimu, Įsruty (Insterbur- 
ge), Rytų Prusnose, prasidėjo 
Jeronimo Plečkaičio byla.

Plečkaitis kaltinamas dėl ne
teisėto perėjimo sienos į Vo
kiečių žemę ir dėl turėjimo 
rinklų ir sprogstamų med
žiagų. i|‘

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

Bendrai gražu: nedidele tem
peratūros atmaina; vidutiniai, 
daugiausia vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 300 ir 440 p.

šiandie saulė teka 6:43, lei
džiasi 5:25. Mėnuo teka 11:37 
vakaro.

Lakūno Borlando 
kūnas surastas Si

biro snieguose
POINT BARR0W, Alaska, 

vas. 17. — Gautas čia bevielis 
pranešimas sako, kad lakūno 
Earlo Borlando kūnas Sibire 
tapo surastas.

Kūnas, apneštas penkias pė
das storumo sniego, rastas ne
toli nuo sudužusio aeroplano, 
kuriuo Borlandas ir Carlas 
Eielsanas praeito lapkričio 9 
dieną išskrido teikti pagalbos 
įšalusiam laivui Nanuk ir pra
puolė. Eielsono kūno dar ne
surasta.

Mirė Moore, naujas 
ambasadorius Len

kijai
LOS ANGELES, Cal., vas. 

17. — Plaučių uždegimu šian
die čia mirė Alexander P. 
Moore, kuris neseniai buvo pa
skirtas Jungtinių Valstybių am
basadorium Lenkijai.

15 kasyklos užbertų 
darbininkų išim

ti gyvi
SAINT ETIENNiE, Francija, 

vas. 17. — Penkiolika Lorelte 
kasyklų darbininkų, kurie pra
eitą ketvirtadienį buvo užberti 
viename kasyklų tunely, tapo 
pagaliau išgelbėti. Griuvėsius 
atkasus, gelbėtojai rado juos 
visus sveikus gyvus, tik gero
kai išalkusius.

Kominternas įsako 
graikij komunistams 

“dirbti”
ATĖNAI, Graikija, vas. 17. 

— Laikraštis Pat ris paskelbė 
tariamai Maskvos cirkuliarą 
Graikijos komunistų partijai, 
kuriuo kominternas įsako jai 
vesti komunistinę propagandą 
kariuomenėj ir laivyne ir ben
dradarbiauti su bulgarų komi-1 
ta (Ižų (partizanų) judėjimu už 
Trakijos ir Mąkedonijos nepri
klausomybę.

DiE SOTO, Mo., vas. 17. — 
Gaisre, kuris netoli nuo čia 
sunaikino vienus namus, žuvo 
trys gyventojo McFarlando 
vaikai.

Didelės sniego audros 
ir šalčiai rytuose ■

NEW YORKAS, vas. 17. — 
siaurės paatlancio valstijose, 
ypačiai Naujojoj Anglijoj, 
siautė ^markios sniego audros 
ir kartu užėjo stiprus šalčiai, 
per kuriuos, kiek žinoma, de
šimt asmenų, neteko gyvybių.

New Hampshire sniego pri
griuvę iki šešių pėdų gilumo, 
taip kad visoks susisiekimas 
tapo sutrukdytas. New Yorko 
valstijoj vietomis šaltis siekė 
41 laipsnių žemiau zero.

Bolševikai naikina 
prekininkus ekspro- 

prijacijos budais
Chicago Daily News kores

pondentas Maskvoj, Carroll 
Binder, kablegramoj savo laik
raščiui sako:

Pastarieji energingi mokes
nių rinkimai iš privatinių pre
kininkų sovietų valdžiai davė 
jau 50 milijonų dolerių [1(M) 
milijonų rublių], bet finansų 
komisariatas dabar rinkliavą 
peržiūri taip, kadi gautų dar 
didesnių pajamų.

Maža tėra “nepmanų”, t. y. 
privatinių prekininkų, kurie 
pajėgia užkrautus jiems mo
kesnius pinigais sumokėti, dėl 
to nesumokėtų mokesnių vie
toj užgrobiamas jų privatinis 
turtas: rūbai, indai, siuvamos 
mašinos, muzikos instrumen
tai, baldai, graznos, namai — 
visa, ką lik uolus mokesnių 
rinkėjai randa. Konfiskuoti tuo 
budu eina tiesiai i iž
dą, bet konfiskuoti daiktai — 
rūbai, indai, baldai ir kiti daik
tai — eina j valdžios krautu
ves, kurios juos parduoda vien 
tik profsojuzų nariams.

Tuo budu nepmanų drapa
nos, puodai, krosnys etc. pa
tenka proletarams, o prekinin
kai atsiduria vargingiausių Ru
sijos žmonių eilėse, kartu su 
nusavintais “ku Inkais”. Ir vie
ni ir antri išmetami lauk ir 
I 

iš jų butų.

WASHINGTONAS, vas. 17. 
— Laivyno departamentas ga
vo pranešimą, kad Guantana- 
moj, Kuboj, dinamito sprogi
mo buvo užmuštas Jungtinių 
Valstybių laivyno aviatorius 
įeit. Maser, 31 metų amžiaus.

J. V. karo laive Nevada di
namito sprogini,s turėjo Įeit.
Maserio aeroplaną pakelti nuo
denio j orą, bet netaiku įvy
kęs sprogimas sudraskė lėktu
vą ir užmušė lakūną.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

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

Valstiečiai pradėjo 
urmu bėgti laukan iš 

sovietų Rusijos
VARŠUVA, vas. 17. — Iš 

B račiavo praneša apie nuolat 
didėjantį valstiečių bėgimą iš 
sovietų Rusijos į Lenkiją. Va
kar į Lempolį atvyko dvide
šimt pabėgėlių, šiandie per sie
ną į Lenkijos pusę atbėgo pen
kiolika ūkininkų šeimų, kadan
gi, pasak pabėgėlių, sovietų 
valdžia konfiskavo jų ukius, ir 
juos pačius grūmojo išsiųsti 
kur į Solovccko salas.

Pabėgėliai pasakoja, kad dėl 
represijų, taikomų vadinamiems 
“kulokams,” rusų ūkininkuose 
kilus panika. % -

Praeitą naktį sovietų Rusi
jos pusėj buvo girdėt šaudy
mų. Veikiausia sovietų karei
viai šaudė valstiečius, bandan
čius pabėgti j I^enkiją. Eina 
girdai, kad keletas pabėgėlių 
buvo nukauti.

Dagi raudonarmiečiai 
ir komisarai bėga 

iš sovietijos
Iš Vilniaus praneša, kad per 

pastarąjį mėnesį pabėgo iš Ru
sijos į Lenkiją keturiolika rau
donarmiečių kareivių ir du ko
misarai. Jie pabėgę dėl to, kad 
nenorėję dalyvauti priešreligi- 
nėje bolševikų kampanijoje.

Francijos Tardieu 
kabinetas griuvo

PARY2lt*S, vas. 17.—Prem
jero Tardieu kabinetas šian
die atsistatydino, parlamentui 
286 balsais prieš 281 atmetus 
finansų ministerio Cherono 
pateiktą finansinį programą.

Pats premjeras Tardieu ser
ga ir parlamento pasėdy, ku
riame jo vyriausybe buvo su
mušta, dalyvauti negalėjo.

Civilių gyventojų nu
ginklavimas Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

17. — Prezidento Rubio įsa
kymu, Meksikoje prasidėjo ci
vilių gyventojų nuginklavimas. 
Policija daro visur kratas pas 
Iprivatinius asmenis ir, pas ką 
rasdami, atiminėja revolverius 
ir pištalietus.

Dagiz kongreso nariams bus 
užginta nešiotis šaujamą gink
lą. Tokius ginklus turės tik po
licija ir kareiviai, taipjau as
menys, gavę specialų leidimą.



NAUJIENOS, Chicago, I1L

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

Inčiurai. Kadangi jie dar nese
niai sugrįžo iš Lietuvos, kur 
atostogavo, tai įdomu buvo la
bai ir su jais pasikalbėti apie ' 
tėviškę. —Svetys.

Kupiškiečiams įdomi į 
žinia

Dar vieno komunaro pasakojimas apie 
savo patyrimus

Iš pasikalbėjimo su Mykolu Bajorūnu

(tęsinys)
Visi “Kupreišiąi”!

Čikagiškių komisarų lape, pra-

Užmušė buvusį amerikietį

Naujienietis A. Rudinskas ga
vo laišką iš Lietuvos, kurį rašo 
P. Jamlioms. ėjusio Šeštadienio laidoje (iš 15

Tame laiške pranešama, kad N. vasario), koliojama Sabaliau- 
sausio mėnesio 23 d., vakare, j j<as ug kad jįs papasakojo 

i” reporteriui savo į-
sausio mėnesio 23 d., vakare, j<as ug |<acį jįs papasakojo 
atrasta negyvas kambaryje pi- “Naujienų” reporteriui savo į- 
lietis P. Sadula (iš Suvainių Į gpUdžius iš Rusijos. Komisarai 
kaimo, Kupiškio valsčiaus).ėdis sako, kad “dar vienas Kuprei- 
ir jo moteris nužudyti abudu. jjs»> atsiradęs. Komisarų nelai- 
Jam ir jai kulkos Įsmeigta į mej, jr Bajorūnas (709 West

57 St., Chicago, III.) aiškina sa
vo patyrimus panašiai, kaip ir 

O kas dar ar
šiau,—tai kad ir Paskačino laiš-

Jam ir jai 
galvų.

P. Sadula ilgų laiką gyveno 
Čikagoje
Halsted ir 14 gatvės. Vėliau

ir dirbo pirty prio Sabaliauskas.

pagrįžęs Lietuvon, ir parsivežęs k |(U1-is teko skaityti, sutinka
• • •• . • _    c''i ,pinigų, jis apsigyveno Suvainių 

kaime, įsitaisė puikius trobe
sius ir supirkęs ūkio padargus 
labai gražiai gyveno. Kol kas 
piktadariai nesuimti.

su Sabaliausko ir Bajorūno iš
reikštomis mintimis (su Paska- 

■ cinu neteko kalbėtis, ba jis gy
vena New Yorke).

Ir todėl Čikagos komisarų la
pas butų tiksliau išsireiškęs pa- 

Motinos Dabar Su- sakydamas, kad visi sugiįžusie- 
ji iš Rusijos lietuviai komuna
rai yra “Kupreišiai”.

Musų Čikagos draugužiai 
“pasižymėjo”

Taigi Šatas pats pasiliko ir kar
tu pasiliko minėtas aukščiau ko
munistų partijos narys, jo drau
gas. O manęs ir kitų Šatas ne
įspėjo apie laišką.. Taigi mes, 
nieko nežinodami apie įspėjimą, 
išvažiavome.

—O kaip tamsta žinai, kad 
Šatas gavo įspėjimą iš Rusijos 
ir kad jis tamstą ir kitus įklam
pino, nepranešdamas apie gautą 
laiška?

—Nagi patyrėme Rusijoj, nu
vykę į Nikolajevą, kooperatyve.

Kada pasiekėme kooperatyvą, 
tai Kūno ir sako mums: “Ku
rių paralių jus dabar čia atvy
kote? Argi aš neįspėjau jus, 
kad nevažiuotumet ? Kūno yra 
vokietis, bet moka lietuviškai ir 
Amerikoje yra dirbęs kartu su 
lietuviais komunistais.

! . .■ . ' Ji-■W'.

P-nia Barčius, kuri turi rolę J. J. Zolpo dra
moj “Močiutės suokalbis”. Veikalas statoma 
scenoj Roselande, Strumilo svetainėje, sek
madieni. vasario 23 dieną.

Paieškojimas
Paieškau savo tikrą brolį, Bo

leslovą Šatą, gyvenusį Amster- 
dam, N. Y., paeinanti iš Kėdai
nių apskrities, Peiksvos so
džiaus: Bronius Šatas. San Mar
tin 661, Buenos Aires, Argenti
na.

Paieškai! savo sesutę Malvi
ną Bobinaitę-Petrilijonienę, gy
venusią Cicero, III., paeinančią 
iš Kėdainių a., Kalnaberžių kai
mo: Zose Bobinaitė-Damšaus- 
kienč, San Martin 661, Buenos 
Aires, Argentina.

Širdingai iš anksto dūkuoda- 
mi “Naujienų” Redakcijai ir 
Administracijai, pasiliekame,

Su tikra pagarba.
Zosė Damašauskienė, 

Šatas Bronislovas.
“Argentinos Naujienos”
San Martin 661, Buenos Ai

res, Argentina.
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Naudokite išlaukiniai
Skaudamų Muskulų
Peršalimi;
Skausmų Krutinėję 

•' Šuštipgusio Sprando

__  
r.A«L RICHTER COJ

■irryano south rirm stb. 
BROOKLYN, H.V

Išsinarinimų Ir 
įsai tempimų

Neuralgijos
» Pershikrlnktff. kad gaunate tik- 

l rąjj I INKARO vaitbaienklis ant 
' pakelia page/i^L jums apsisaugoti.
į Knvfhūįj/Limfoje paduodama pilni

nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutča, 

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 3Sc. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti staliai ii

KILIS PAIN -

žino Vertę Mag 
nesia

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų,, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių‘vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kudi-

Bet ką papasakojo M. Bajo- mus”, 
runas? Atsakymas: pirmiausia, 
kaip juos Čikagos draugai ko-l 
munistai įklampino į balą, kn-1 
rion patys nelindo.

Tamsta sumokėjai lietuvių 
kooperatyvui Nikolajevske 
$500 ?—paklausiau Bajorūno.

Nustebome mes. Klausiame 
Kūno: “Kaip Įspėjai?” Kūno gi 
aiškina: “Parašiau laišką Ame- 

i rikon, išaiškinau kokie koopera- 
■ tyvo dalykai yra ir patariau 
amerikiečiams nevažiuoti pas

Matuiz;ai ir jų bėdos
—Kas tie -Matuizai yra?
—Matuiza yra bučeris

|P. šallimeras ir A. Daukša.
Taigi visi Vaidylos jau ži

nomi, Rosclando ir Chicagos

KAI) PAAKSTINTI APETITĄ 
TIK SUTVARKYT VIDURIUS

Miiaft

THEATRE
3140 S. Halsted St.

ar

New Yorko ar New Jersey. Jis, publikai. Manoma, kad dauge- 
irgi buvo nuvykęs susirinks pasižiūrėti į Str 

vasario.
Busteris.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Iludson

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrų Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. 11. 
Phillips nuo 1875 m.

Supratome tada, kodėl Šatas 
nevažiavo. Jis. kaip kooperaty
vo dezopitų priėmėjas Ameriko
je, gavo Kūno laišką. Paklausė 
įspėjimo, atsiėmė savo pinigus, 
dar įspėjo kitą draugą komunis
tą,—ir tas pasiliko, o mus, kaip 
ne nepriklausančius komunistų 
partijai, išleido Rusijon, nieko 
nesakydamas apie Kūno įspėji
mą.. “Draugiškai” pasielgė, ką 
ir kalbėti!

—O kiek tas “draugiškas” Ša
to pasielgimas tamstai kainavo?

—Mes vykome Rusijon dvie
juose su dukterimi. Taigi, kar
tu su Įmokėtais kooperatyvui 
$500, mums 'Kaštavo $1.500.

O Šatas savo pinigus šu
tau pi no?

—Atrodo, kad sutaupino. Bet 
greitai po to, kada Šatas ištrau
kė savo pinigus ir kada nusita
rė pasilikti Amerikoje, jis re
zignavo iš kasieriaus vietos. Tą 
vietą paėmė Buknys. Jis 
būt ir tebėra kooperatyvo 
sierius Amerikoje.

Ar atgaus nors $500?
—Ir tamtos $1,500 jau dingę?

Atrodo, kad dingę. Nors 
tuos $500, kuriuos sumokėjome 
kooperatyvui, gal ir gausime. 
Dar vis nesinori viltį pamesti.

Sako, gauta laiškas iš Brook- 
lyno. Jame buk rašoma: girdi, 
tegul jie (suprask, mes. kurie 
buvome nuvykę Rusijon ir kur 
palikome kooperatyvui po $500) 
netriukšmaują, pinigai busią 
jiems sugrąžinti... Tai 'tie $500.

Gal ir bus? Matai, kada, mes 
iš kooperatyvo,

milo svetainę

Marąuette Park

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metu mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re- Į
uniatizmo, širdies,, vi- !M
durių, inkstų ir pus- Į TffisaKy
lės pakrikimų davė \
pastebėtini) išgijimų \ 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite__
tikėtis geriausiu pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose j jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bilc kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

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

kampa* Monroc St., Chicago. Crilly Bldg. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Nc- 
— tris (lošimi metų fiiame namo. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. Panedėliaia. Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

Dr. Ross

Kur: Rusijon nuvykęs, 
čia, Amerikoje būdamas?

—čia, Amerikoje. Dalykas 
vystėsi štai kaip. Kada suma
niau vykti Rusijon, tai prane
šiau apie tai Čikagos komunis-I 
tams. Man buvo paaiškinta, 
kad reikik padėti $500. kaip 
suma įstoti į kooperatyvą.

Kada padėjau reikalingus pi- 
ligus, tai tuomet įgalioti Ame
rikoje kooperatyvo ir Rusijos 
valdžios žmonės pasiuntė žinią 
į Rusiją, kad ve toks ir toks 
žmogus nori vykti Rusijon, į 
Lietuvių kooperatyvą Nikola
jeve.. Kuriam laikui praslin
kus, gauta atsakymas, kad gali
ma vykti. Tuomet išvykau.

—O pas ką palikai tuos $500?
—Pinigus sumokėjau A. M. 

Šatui. Jis tuomet buvo to ko
operatyvo kasierius čia, Ameri
koje. Jis dabartiniu laiku dir
ba Evanston Community Club— 
ten pat, kur dirba Mileris, ži
nai, tas golfininkas.

Šatas išdavė man kvitą, kad 
pinigus, $500, priėmęs iš manęs. 
Jis pats, A. M. Šatas, buvo pa
siryžęs vykti Rusijon ir, sako
ma, pats turėjo Įdėjęs $500. 
Dar ir kitas komunistas, jo

| draugas, rengėsi vykti į Rusi- 
| ją-

Bet paskutinėje valandoje Ša- j 
tas atsiėmė savo pinigus ir pa- pasitraukėme 
siliko Čikagoje. To negana — tai gavome kvitas, kurios sako, 
pasiliko ir jo draugas komunis- jogei mums priklauso iš koope- 
tas.

— Kodėl gi jie. pasiliko?
—Todėl, kad gavo rimtą įspė

jimą iš Rusijos nevažiuoti j ko
operatyvą, ba ten, girdi, rei
kalai labai prastai

'tu r 
ka-

ratyvo po $870 rublių. Bet 
mums žinoma, kad kooperaty
vas pinigų neturi. Tai gal “Lais
vė” atlygins?

Girdėjau, buk Matuizams ji
einantys, atlyginusi. Bet tikrai nežinau.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmų kartų įsigijom 

leidžiamų dvisavaitini
tikrai kultūrišką 
spalvuotą jumoro

“NAUJO ŽODŽIO 
žurnalą

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu
K. Alijošius, J. HerbaČiauskas, Pivoša, Jul-Boks,

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams

50 et. Dabar iki motų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

šastato: A. Varbas, 
J. Kulakauskas, 
ir kiti.

A.

2 lt.

SIUSKIT PER _____

NAUJIENAS I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
PINIGUS LIETUVON

, I 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai į

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. (LL.

Kada dienos baiga randa jus 
pavargusį; maistas jus nevilio
ja ir nesivirškina; yra prastas 
kvapas; liežuvis. padengtas, tik 
sukramtykit saldaininį tabletą 
prieš gulsiant.. Rytoj jus busite 
naujas žmogus!

Cascaret saldainis kiekvieną 
kaitą pašalina aitrumą, gasus 
ir galvos skaudėjimą. Atgaivi
na apetitą. Pagelbsti virškini-,1 
mui. Paakstina vidurius.

Cascarėts yra padaryti iš į 
. ...... ..... , žinovų nuomone,! 

tinkamai | tikrai sustiprina vidurių mus-į 
gražaus kukis. Taipgi imkite šiuos ska- 

sukaktu-■ nius tabletus taip tankiai, kaip 
duokite juos liuo- 

Visos aptiekos 
Cascarėts už de-

u-su moteria,
Rusijon į kooperatyvą.

žinai, kaip bučeris, biznieris. 
tai tu r būt turėjo pinigų. Ir gal 
tikėjosi gražiai pagyventi Ru
sijoj. Kaip ten nebūtų, Matui-
ziene pasakojo, kad ji vežusi su. Vasario 9 dj g. metu 
savnn ne maža, brangesnių <la-! Joz6nams sukak()' i6'nictu‘šei- 
lykų: sidabnmų šaukštų, pei- j minjnio gyvenTm0. Kadangi pp. 
lių, šakučių ir kitokių brangeS-1Jozėliai yra labai svetingi žmo. 
nių daiktų. I - . • • • . ,

Tie daiktai buvę supakuoti! delig skaičius svečių 
čemodanuose. Kelionėje, pirm; pamj„ėti i6 metų jų 
pasieksiant Maskvą, vieną če-lšejniiniško gyvenimo 
modaną jiems pavogę. O vyks
tant iš Maskvos į Nikolajevą 
pavogę ir kitą čemodaną. Pa
sak Matuizienės, dėl vagystei 
ji turėjusi nuostolių per trh 
šimtus dolerių.

(Bus daugiau) Reporteris.

j nes, tai pas juos susirinko di- cascara, kuri,

'paminėti 
vien4 če' šeiminiško

ves.
Svečiai dovanojo pp. Jozė- 

nams Dining Room setą, už ku- 
S|rį šeimininkai širdingai ačiavo 
s! jiems.

.šiuo visu reikalu rūpinosi pp.

j norite; arba 
sai vaikams, 
pardavinėja 
šimtuką ir jokis dolerinis pre
paratas negali geriau atlikti |

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Vasario 

18,19 ir 20
Visas kalbantis didysis paveikslas

“It’s a Great Life”
Linksmas veikalas su šo
kiais, dainomis ir muzika

Dalyvaujant 
DUNCAN SESERYS

Tai opi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios iiniog.

Lie tuvaite pabaigė.
vidurinę mokyklą '
Eranccs Paulauskaitė pabai-į 

gė vidurinę mokyklą ir prade-Į 
jo lankyti aukštesnę, ( 
Ocllcge mokyklą. Ji ima 
rengimą 
to, ji dar 
pianistė, 
karais ir 
sekasi ir 
mokinių, 
liau taip

Kai p-lū Frances pabaigė

pri
met'jicinai kursų.
yra atsižymėjusi 
Muzikos mokosi 
šventadieniais.
ji turi gražų būreli ‘ 
Linkėtina jai ir lo-j 
sėkmingai darbuotis.

vi-
v • 
Sl-

įvykiui atžymėti buvo

va
dai lai į

lokiam
surengę gražų bankietą, kuria
me dalyvavo daug svečių ir 
viešnių

svečių
Ten buvęs

Roseland
Visas Roselandas ir apielin- 

ke laukia vasario 23 dienos.
'Tą vakarą j vyksi.? Lietuvių 

'.Scenos Mylėtojų Ratelio pa- 
rengimas. Statoma bus keturių | 
veiksmų drama “Močiutės Šuo- 
kalbis”, .1. .1. Zolp parašyta, j 
dar pirmu sykiu vaidinama ir J 
Roselande.

Reikia pasakyti, kad Bose- a 
lando (publika yra pamėgusi J

šiuos vcil 
, “Valkata”, 

Broliai”, “Našlaitis”, ' ‘ 
n-s Razbaininkas”, “Kas 
Kaltas”, “Kūmučių Rojus” 
igcmaras”, “Vagiliai”, “I 
mese Plunksnose”, 
Dvarponis 
^Močiutės 
veik visi 
Roselande

“Močiutės
dinli yra surinkti gabiausi 
listai mėgėjai, būtent šie: 
P. Petraičiu lė-Milerienė,
S. Barčieuė, p-ni J. Gulbinie
nė, panelė J. Pažerauskailė; iš 
vyrų: Autorius “Močiutės Suo-

yra parašęs

i

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Naujienų Ekskursija
LIETUVO

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

“Dul 
Čigo- 
Tam
“In-

Lietuvos 
’, “Kalvio Duktė” ir j 
Suokalbis”. Ir 

minėti veikalai 
vaidinti.

Suokalbiui vai- j 
ar- 

p-ni 
p-ni

VIClllS,

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

M AI J J11
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Po Truputį

dai-

ap

vi- 
ge- 
nei 
pas

Salaveičikiutė-Stopona- 
prie 
sta- 

kėk-

Vieną kartą žiuriu — laikraš
ty apgarsinimas: rendai kam
barys. Ir pasakyta šitaip: “Rui
mas dėl vaikino, apšildomas su 
valgiu”. Manau sau: čia tai jau 
naujas išradimas, kad su val
giu gali apšildyti kambarį.

Bet man i galvą atėjo mintis, 
ar nebūtų galima kambarį 
šildyti gėrimu?

♦ « ♦
Komisaru karabelninkai 

sur gyrėsi, kad jų choras 
resnis ir geriau dainuojąs, 
Birutės choras. Iš tikrųjų,
tavorščius tik tiek proto yra. 
kiek Chicagos miesto paket bu- 
ke pinigų.

♦ ♦ ♦
Dabartiniu laiku visoj Ameri

koj jaučiama didelė bedarbė ar
ba, kitaip sakant, — nedarbas. 
Bet kaip musų leidės Chicago- 
je rengė pares, taip dar ir ren
gia. O kad jus matytumėt, kiek 
jos kolektuodamos surenka pi
nigų, tai, anot amerikonų, sa
kytumėt, kad yra tikra prospe- 
rity. Nes jos vienai parei dau
giau surenka, negu Grisius Dė
dės Šerno paminklui per metus.

Na, ir ką jus pasakysit 
to? Juk aš nemeluoju.

# #
Nors komunistai ir giria

siją, kad ten puiki tvarka, bet 
jeigu Dėdė Šamas nesakytų nie
ko ir jei nebūtų tokios didelės 
balos tarp Rusijos ir Amerikos, 
tai, išskiriant komisarus, visi 
pėsti ateitų į šią buržujų šalį.

ant

Ru-

apšvietė studiją, tai pasirodė 
didelis būrys jo draugų ir drau
gių, susirinkusių apvaikščioti 

p. Steponavičiaus gimtuvių su
kaktuves. Prasidėjo sveikini
mai, linkėjimai, muzika ir
uos. Mat, susirinkusieji dau
gumoj ir buvo “biruliečiai” ar- 
tistai-dainininkai.

Po linksmo programėlių, ku
ris užsitęsė apie valandą lai
ko,
vičienė pakvietė svečius 
užkandžių ir gėrimų. Ant 
lo taip pat stovėjo didelis 
sas su daugeliu žvakučių”, 
p. Steponavičiaus gimihio 
nos paminėjimui keksas, 
tų žvakučių buvo, neteko su
skaityti. Paklausus p. Stepona
vičiaus, kiek žvakučių, jis at
sakė, kad, girdi, dar čia ne vi
sos. Bet aš manau, kad var
giai iš viso butų galima buvę 
puskapį žvakučių priskaityti.

Užkandus ir suvalgius ska
nųjį keksą, vėl prasidėjo “pro
gramas 
tai, 
vyrų 
nas,

arijos, duetai, trie- 
kvartelai, mišrus choras, 
choras ir Padaužų him- 

ir Lt.
gimimo 

dalyvavo 
šie asmenys: Dr. 

“Birutės” pirminin- 
žmona, pp. Salavei- 
Byanskai, pp. Mile- 

Voights (p-ia Stclla

P. Steponavičiaus 
dienos paminėjime 
tarp kitų 
Kliauga, 
kas ir jo 
čikai, pp. 
riai, pp.
Stauiuliutė ir jos vyras), “Bi
rutės” Vyrų kvartetas, nepil
nas, ‘"Birutės” merginų trio, 
Padaužų “delegatai” ir dar ke
letas kitų, kurių vardai neteko 
sužinoti. Šie asmenys sudarė 
tokį malonų, širdingą ir jau
kų būrelį, k

Sako: moteris esanti silpnes
nis sutvėrimas, negu vyras. Gal 
taip ir yra nekuriems dalykams. 
Bet liežuviui ir gėrimui tai fif- 
ty-fifty su vyrais, o kantais ir 
vyrai negali tęsėt su tais silp
nais sutvėrimais.

Pustapedis.

Steponavičiui 
“surprais

“Birutės” vedėjas p. Stepo
navičius iki šiol darydavo ki
tiems “surprais”. Pav.^ * vasa
rio 8 d. Liet. Auditorijoj jis 
padarė didelį surprais p. Kve- 
derui ir Kanklių chorui. Bet 
pereitą šeštadieni jam pačiam 
buvo padaryta “surprais” jo 
namuose.

Pereitą šeštadieni, “N-ų” su
rengtame Lietuvos nepriklau
somybės 12 metų paminėjimo 
apvaikščiojime Lietuvių Audi
torijoj, p. Steponavičius vado
vavo “Pirmyn” chorui, kuris 
tame vakare sudainavo kelias 
dainas. Kai po apvaikščiojimo 
jis su žmona sugrįžo namo ir 
pradarė savo studijos 
(studijoj buvo tamsu), 
jo staiga puolė visas 
kas ji labai išgąsdino.

duris 
tai ant 
būrys, 
O kai *145

— be tūbų —

Suteikiame lengvus išmokėjimusŠiandie
paskutinę dieną

Jos. F. Budrikę
Kalbanti komedija

Kalbančios žinios

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

970 kilocycles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 va'karo iš stoties W. H. F. C. 

1420 kilocycles.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Sereen

“Applause”
Širdį veriantis veikalas

Dalyvaujant
IIELEN MORGAN

Tainri 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

t kro malonumo jame dalyvau- 
. Retai 
nksma:, 
ek daug

kada pasilaiko taip 
patenkinančiai ir su 
įspūdžiu praleisti va-

Milkmonams pradėjus bala
dotis po galvos su pienu, spau
dėme vienas kitam dešine ir 
širdingai aėiuodanii p. Stepo
navičiams, o ypatingai p. Ste
ponavičienei už jos taip rūpes
tingai prirengtus užkandžius ir 
gėrimus, su daug malonių įspū
džių skirslemės kas sau.

Ilgų metų jaunam ir ener
gingam “Birules” vedėjui ir jo 
gyvenimo draugei p-niai Stepo
navičienei! — V. Rep.

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUO.JANčIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars II. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

f' . I...... - ■

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

IO
Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, 

Nauja kaina

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

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

NAUJIENOS, Chicago, III.

p.

/ ' 1 '

Lifebuoy muilas dėl tualeto ir maudynės 
(daugiausia 10 šmotų kostume- /ĮC|f* 
riui) su šiuo kuponu 10 šmotu už 
N

Tikri Bayer’s Aspirin tabletai, reguliario 
1.25 didumo, su šiuo kuponu, bon- *7Qf* 
ka 100 tabletų tiktai už • wV
N

.Atslneskit ŠĮ kuponų ■“■■■■

BAYER’S ASPIRIN
"" Atsinešk)!. s| kuponų ■■

LIFEBOUY MUILAS

ALsineNkH hj kuponų”" 

Vailokas po
Kaurais

9x12 pėdų ar 8.3x10.6
didumo, sustabdo berei
kalingą nusidėvėjimą ii 
prailgina tarnavimą jūsų 
kauro, neleidžia kauram 
slidinėti ant slidžių grin
dų, kandžiu neliečiami; 
reguliarės 6.95 vertės, su 
šiuo kuponu O QQ
uausite už VbWw
N

NEPRIIMA M 
SAKYMŲ dėl KU

PONŲ DAIKTŲ 
PER PAŠTĄ ar 

TELEFONĄ, 
taipgi pasilaikome 

teise apryboti 
kiekį.

Atslnešklt šĮ kuponų
šokoladas

Dorothy Allen pieno ir tamsus 
saldus padengtas šokoladas su 
cream, mallow, caramel, nou- 
gat ir tt. viduriu su 4 
šiuo kuponu sv. dėž. N ■

AtsineAkit ŠĮ kuponų
Vystyklai

ITannelette ar Birdseye, 27x27 
didumo, apsiūti, gatavos var
tojimui, su šiuo kuponu, pa
kelis iš 12 tiktai 19

Atbineškit 6| kuponų
Rubbing Alcohol 

“Nutro” spiritas trinimui, tu
rintis 70% alkoholio (nedau
giau 3 bonkų kostumeriui), su 
šiuo kuponu, paintės 4 Ė p 
bonka N ■

Atblneškit š| kuponų
“Star” Kumpiai

Armour’s Star ar Oscar Ma- 
yer’s Approved rūšies kumpiai, 
su šiuo kuponu, ‘ ,O£l/>p 
svaras z -U
N

AtsineAkit AJ kuponų
Pork Chops

Išplauti iš liesiu pork loins, 
musų mėsinėj, su šiuo kuponu 
(nedaugiau 6 svarų), OIa 
svaras fc I V
N

AtsineAkit 61 kuponų
Holandijos Silkės

Naujos Holandijos silkės, visos 
pieninės, 4-me augšte, su šiuo 
kuponu, didelė 
bačkutė vvv
N

AtsineAkit šį kuponų
Cali. Oranžiai

Californijos oranžiai, plona o- 
da, saldus ir sultingi, dideli, su 
šiuo kuponu, K K f*
tuzinas 
N

AtsineAkit A| kuponų
Doughnuts

Musų dideli, skanus, minkšti 
doughnut’sai, švieži kiekviena 
valandą (ne daugiau 2 tuzinu) 
su šiuo kuponu, *1 A 
tuzinas N I OU

AtsineAkit 6J kuponų
Malt Extract

Prima tikrų miežių molto eks
traktas, 2’Ą ,sv. kenas su apy
niais (nedaugiau 6 setų) su 
šiud kuponu, 
setas N

Atslnešklt 6| kuponų
Heinz Catsup

Heinz tamatų catsup, taip ge
rai žinomos kokybės (nedau
giau 3 bonkų), su šiuo kupo
nu 14 uncijų 1 A
bonka N IO*

AtblneAklt 6| kuponų
Santos Kava 

šviežiai kepinta Santos kava, 
puiki, geriausio skonio, (ne
daugiau 3 sv.) su šiuo 91 p 
kuponu, svaras fc ■ V
N

Atsine&kit 61 kuponų
G. & W. Cukrus

G. and W. puikus granuliuotas 
cukrus (nedaugiau 10 sv.), su 
šiuo kuponu, 10 svarų £9p 
maišiukas
N

Atblne6ktt 6{ kuponų
Ceresota Miltai

1/8 bačkos drobinis maišas 
(nedaugiau 1 maišo), tikra 
vertė dėl šeimininkės, su 
šiuo kuponu 95 C

AtsineAkit Aį kuponų

Muilo Flakes
American Family Soap Flakes 
(nedaugiau 6 pakelių), 20 un. 
pakeliai, su šiuo ku- Eflft ponu 3 pAk. už N

HALSTED ”14- & LIBERTY

Padarytas, kad išbandyti pasekmes musų garsinimų
............................Įvairiuose laikraščiuose

ir todėl labai rūpestingai prirengtas. Mes parinkome tuos dalykus, kurie 
lengviausia parsiduoda įvairiose musų sankrovos dalyse ii' juos taip nupi
ginome, kad jums apsimokėtų “iškirpti kuponas”. Kuponai geri Utar- 

ninke, Seredoj, Ketverge.

Atbineškit š| kuponų
Vcnus Y. B. Stout

Kombinacijos padarytos iš gra
žaus brocade ir dryžėto audek
lo, atskiras vidurinis diržas, 34 
iki54 didumo, su O 
šiuo kuponu N ■ v

Atbineškit 6Į kuponų
Princess Slips

Del moterų; extra didumo, iš 
nekimbančio audeklo, gerai pa
siūti, hemstičiuoti, apykaklė 
navy blue, ružavo, ba 4 PQ 
Ito ir juodo su kup. N ■ ■"•v

Atsinchkit h( kuponų
Vaikų Knickers

Flus Four vilnoniai knickeriai, 
šviesiu ir tamsių patternų, 7 
iki 15 metų didumas, musų 
reguliariai 1.95 kni- 4 CO 
ckeriai, su kuponu N ■■****

Atblneškil š| kuponų
Vaikų Jersey Siutai 

Daugelio . spalvų kombinacijos. 
Taipgi skalbiami marškiniai ir 
vilnonės kelinės, didumo 3 iki 8 
m., vertės iki $3, sų 4 CQ 
.šiuo kuponu , N ■

AtsineAkit šĮ kuponų
Vaikų 4 šmotų Siutai

Nauji pavasariniai siutai, gra
žiu tamsjrr ir šviesių patternų, 
su pamušalu, 7 iki 16 m. di
dumo, vertės iki 6.50 A 
su šiuo kuponu N "•■Vv

Atblnebkit 6| kuponų
Vyrų Kelines

Del išeigos ar darbo, taipjau 
French juodo vvorsteds, gerai 
pasiūtos, 28 iki 50 didumo, re
guliarės $3.50 vertės 4 
su šiuo kuponu N i ■ • w

AtsineAkit 61 kuponų
House Dress

ir pinafore žiurstai dėl mote
rų, spalvuoto perkaliaus, švie
siu spalvų, nuverst, kalnieriais 
su runk., guzik. ar su- EQr* 
neriam, su kup. 2 už

Atblneškit 6| kuponų
Roberiniai žiurstai

Sunkus neperšlapiantis dvilin
ko roberio' žiurštai, skaisčių 
spalvų, aptaisyti 2 tonų robe- 
riu, kišenius, su 1 A f*
šiuo kuponu N ■ “»v

AtsineAkit 61 kuponų
Sash Firankos

Padarytos iš balto ar dryžiuo
to audeklo, gražių patternų, 
lengvos dirbti, su šiuo ICa 
kuponu pora už I VV
N

AtsineAkit 61 kuponų
Lempų šeidų Uždangos
Blizgančio metalline audeklo, 
36 col. ketvirtainiai, su picot 
pakraščiu ir beaded tassel ka
mpais, pageidaujamų C A p 
spalvų, su kuponu N OUv

AtsineAkit 6| kuponų
Velocipedai

Del vaikų; stipriai subudavoti 
su guminiais ratais, tinka vai
kams iki 3 metų, su 4 QQ 
šiuo kuponu, už ■
N ■

AtsineAkit š| kuponų 
BALTA ENAMELIUOTA 

VIRTUVĖS KĖDĖ
Nulenkta nugara, stipriai pa- 
budavota (nedaugiau 4 kostu
meriui ), su šiuo 4 EQ
kuponu N ■ bvv

AtsineAkit 6| kuponų
Kaurų šluota

Gerai padaryta iš geriausių Il
linois šluotų kornų, baltai ena- 
meliuota rankena su dirže
liu pakabinti, su šiuo 
kuponu N wwU

AtbineAkit š| kuponų
Crestvvood Paklodes 

81x90 colių, išbaltintos, jos ge
rai dėvėsis, reguliarės $1.25 
vertės (nedaugiau 4), su 
šiuo kuponu 79C

Atbineškit šĮ kuponų
Rayon Spreads

Gražaus dezaino rožių, aukso, 
molinu ar žalių spalvų, 80x105 
col. didumo, užtektinai ilgos, 
kad padengti bolsterj, O E"7 
3.98 vert, su kup. N ■

Atslnešklt šĮ kuponų
Maišytų Vilnų Blankets 
Gražiu rožių, mėlynų, žalių ir 
orchid spalvų, platus satino 
kraštas, 72x84 didumo, $5.00 
vertės, su šiuo 
kuponu, pora N

AtsineAkit šį kuponų
Maudynės Abrusai

Extra dideli, labai sugeriantys 
dvilinko siūlo kokybės, su spal
vuotais kraštais, 50c vertės, 
(nedaugiau 6) su 
šiuo kuponu N

AtsineAkit AĮ kuponų
Matrasų Apvilkalai 

“Sure fit” padaryti iš “Fruit 
of Loom” muslino, neplyštan- 
tys kampai, dvigubos siūlės, 
nedužtantys guzikai, 4 ‘7Q 
2.50 vert., su kup. N ■ ■ ■ v

AtsineAkit A| kuponų
Darbiniai Marškiniai

Melino chambray darbiniai ma
rškiniai, extra pilnumo, 14V£> 
iki 17 did., trigubos siūlės, du 
dideli kišenini, su 
šiuo kuponu N wwU

AtsineAkit Aį kuponų
Vyrų Pajamos

Neblunkančio perkelio, drižuo- 
tos ar kvietkuotos, kautai 31 
iki 34 col. ilgio, slipover ar už 
segamo stylių, didžio 4 AE 
A,B,C iri), su kup. N l'UU

AtsineAkit A| kuponų 
Brief Cases

Karvės odos, pilno didumo su 
2 kišeninis, odiniai kyliai, nu
statomas metalinis užraktas, 
stiprus viršus ir ran- 4 ECj 
kena, su kup. N ■ "Vv

AtsineAkit A| kuponų 
Nosinės

Del moterų; puikiausios koky
bės Airijos linų, balti, su ma
žais hemstičiuotais kraštais, 
su šiuo kuponu
6 už N H-UU

AtsineAkit A| kuponų
Ruffled Firankos

Puikiausios kokybės scrim, tri 
muotos spalvuotu rayon, pilnai 
ruffled, su raiščiais, reguliarės 
1.19 vertės su Šiuo 7Rp 
kuponu 5 šm. setas N 1 Ov

AtsineAkit AJ kuponų
Cover-Rite Maleva

Galutinai prirengta namų ma
leva, visokiems tikslams, visų 
spalvų ir baltos, su šiuo ku
ponu, galionas 4 O O
galima gauti už N 1 v

AtsineAkit A| kuponų
Bridge Lempos 

ir seidai, gražaus dezaino, po- 
lychrome baigimo, pilnai su 
patraukiančiu rayon šeidu, su 
šiuo kuponu, QQf*
pilnai N wvw

AtsineAkit AJ kuponų
Katilėlių Setas

Geležinių katilėlių setas, susi
dedantis iš No. 8, No. 5 ir 
No. 3 did., garant. su šiuo ku
ponu specialiai setas iš QE/« 
3 už n auu

Atbinebkit 6| kuponų
MOTERŲ MADINGI PATOGUS 

ŽEMI ČEVERYKAI
Su diržiukais, ar be, oxfordai, ge
riausio juodo kid, geriausi padai, 
ibudavota arch support, guminės kul
nys. rvKuliarcs $3.95 ver
tas, su čiuo

AtnineMcM kuponų

Gold Seal Cong- 
oleum Kaurai

ir kiti geros sunkios ko
kybes vailoku pamušti 
paklojimo kaurai, 9x12 
p. didumo, tile, hlock ar 
karpetų dezaino su pla
čiais kraštais, nickuric 
panaikintu patternų, visi 
treros kokybės, parsidavi- 
nėja reguliariai iki už 
9.95, specialiai E 
su šiuo kuponu N

Atbincškit 6Į kuponų
šilko Fiat Crepes

39c. platumo, sunkios kokybės, 
dėt šlebių, naujausių spalvų ir 
juodi ir' balti, $1.95 vertės, su 
šiuo kuponu, yar- 4 
das N ' ■

AtsineAkit ŠĮ kuponų
Kvietkuoti Fiat Crepes 
Didelis pasirinkimas naujų de- 
zainų, skalbiami, šviesių ar 
tamsių spalvų kombinacijos, 
89c vertės, su šiuo ku- CČp 
ponu, yardas N wrwU

Atslllcškit š| kupolu,
Moterų $1 Kojines

Fui! fashion, minkšto Bemberg 
audeklo nuo viršaus iki apačios 
semi-service svarumo nauju tan 
ir hrown spalvų, 8JĄ iki COp 
10 didumo, su kuponu N

Atainebkit 6| kuponų
Rayon Blumeriai

Del moterų; padaryti iš stip
raus ir gerai suausto rayon, 
pilno didumo, flesh peach, or- 
chid ir nile(l augštas) 
su šiuo kuoponu N

Atbincbkit 6| kuponų
Union Siutai

Del moterų; lengvus bovel ai
niai, pilno didumo, iki pečių, ir 
liuosi keliai, ar bodice viršus 
ir suveržti keliai, su IJZį p 
šiuo kuponu N v“V

Atbiiieškit 6| kuponų
Veltines Skrybėlės

Off-the face modelio, su bri
kais ar prigaubtos, su ilgais 
šonais, taipjau ir su šiaudais 
trimuoios, visų spalvų, QQp 
su šiuo kunonu N vOU

AtsineAkit 6| kuponų
Wash Dresės

Del mergaičių; iš broadcloths. 
kvietkuotu ar plonu audeklu, be 
rankovių ir trumpom rankovėm 
7 iki 14 m., regliariai 
$1.29, su šiuo kuponu N

AtsineAkit A| kupolu)
Moterų Pirštinės

Importuotos, suėdė baigimo, 
nesusitraukia, plaunamos au
deklinės pirštinės, gražus ran- 
kovgaliai, visokio didumo IJCp 
ir spalvų,su kuponu N vvv

AtsineAkit Al kuponų
Nosinių Setai

Pora gražių šilkinių garterių 
ir leisais apsiūta crepe de chi- 
ne nosinė, pastel spalvų, dėžu
tėse, su šiuo kuponu, 4 
setas N I “w

AtsineAkit 6J kuponų
Langų Užlaidos

Opaųue langų užlaidos (šeidai) 
3x7 pėdų, visi ant gerų rolių, 
5 Standard spalvų (nedaugiau 
6), reguliariai 69c, A"7 p 
su šiuo kuponu N “Iv

Atblnebkit 6| kupbnų
White Lead

Tikras St. Louis Dutch Boy 
White Lead, garantuota tyra, 
nedaugiau 50 sv., su šiuo ku
ponu (4 augštas) E QQ 
50 sv,.statinaitė N 'rfivO

AtblnrAklt 6| kuponų
Utility Varnišius

Del grindų ir medžio, šviesios 
spalvos, išdžiūsta per naktį ir 
gražiai blizga, reguriarės $2.25 
vertės, su kuponu, 4 Ą Q 
galionas N ■

AtsineAkit A| iTHpoiiii

Mixing Bowl Setas 
5 šmotu krystalo stiklo, apsi- 
deda iš 5, 6, 7, 8 ir 9 colių di
dumo, reguliarės 59c vertės, 
su šiuo kuponu 37c

AtsineAkit A| kuponų

Puodukai ir Spotkeliai
Vien balti, 12 podukų ir 12 
spotkelių, su siūty kuponu, spe
cialiai setas iš 12 porų

1 .oo
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GRAŽIAUSIAS PAMINĖJIMAS

Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

Juozas Pronskus

Pažangioji Chicagos lietuvių visuomenė šiemet ne
paprastu budu paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves — ne tik prakalbomis ir koncertu, kaip ki
tais metais, bet ir specialiu parengimu vaikams.

“Naujienų” pasidarbavimu pereitų šeštadienį buvo 
sutraukta i naująjį “Ramovos” teatrą apie pusantro 
tūkstančio lietuvių berniukų ir mergaičių pasižiūrėti 
p. Lukšio paveikslų iš Lietuvos ir pasiklausyti paaiški
nimų apie Lietuvą. Netrukus musų skaitytojai matys 
tos milžiniškos vaikučių minios paveikslą “Naujienose” 
ir patys galės pasigėrėti.

Kiekvienas pripažins, kad šios pramogos surengi
mas Chicagos lietuvių vaikams suteikė Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių šventei ne mažiau svarbos, 
kaip suaugusiųjų mitingai ir koncertai. O dvasinė nau
da iš tokios pramogos gali būt dar didesnė.

Pas mus nuolatos vis kalbama apie tai, kad reikią 
traukti į visuomeninį darbą musų augančiąją kartą, nes 
kitaip ji nuo lietuvių atsitolinsianti ir ištautėsianti. Bet 
paprastai kalbos kalbomis ir pasilieka. Gi pereitą šešta
dienį buvo atliktas praktiškas dalykas, kuris, be abejo
nės, ilgą laiką pasiliks atmintyje visų, dalyvavusių toje 
pramogoje.

Taigi Vasario Šventė šį kartą buvo atšvęsta Chi- 
cagoje gražiau, negu kada nors.

FANATIZMO APAŠTALAI

Kuomet pažangioji lietuvių visuomenė juda ir sten
giasi neleisti kultūros dirvai usnimis apželti, tai musų 
klerikalai demoralizuoja žmones ir sėja juose neapy
kantą.

Pereitą rudenį, “Naujienoms” rengiant radio pro
gramas, lietuvių kunigų “vienybė” skelbė prakeikimus 
katalikams, dalyvaujantiems “bedievių programuosd”. 
Dabar tos “vienybės” čikagiškis skyrius vėl išėjo į karą 
prieš “bedievius”. Marijonų organe jisai nesidrovi kata
likus už dalyvavimą “bedievių” rengimuose apšaukti 
net “Judomis” in lyginti prie “paleistuvių”! Pasirašo po 
ta šlykštybe kunigai Jurgis Paškauskas ir Anicetus 
Linkus.

Puikiai, matyt, supranta savo “pašaukimą” tie ku
nigėliai. Jie vadina save krikščionimis ir “doros moky
tojais”. Bet krikščionybės vyriausias prisakymas yra, 
rodos, artimo meilė, o ne aklo fanatizmo skiepijimas.

Kad taip nešvariai plūstis, kaip jie kad plūstasi, tai 
nė į kunigus “šventintis” nereikia. Ir jeigu kunigai tik 
šitokios “doros” sugeba mokinti žmones, tai jų amatas 
tikrai yra žemas!

BOLŠEVIKŲ KAMPANIJA PRIEŠ BAŽNYČIAS

Kasdien ateina iš Rusijos žinios apie bažnyčių už
darinėjimus. Sovietų valdžia, matyt, pasiryžo visas baž
nyčias ir tikėjimus “išnaikinti”. Užsieniuose dėl šito 
anti-religinio bolševikų “vajaus” kyla protestai. Bet juo 
daugiaus tų protestų pasirodo, juo uoliaus sovietuose 
“bezbožnikų” darbas varoma.

Keista, kodėl Rusijos bolševikai ėmė naikinti baž
nyčias šitokiu smurto keliu kaip tik dabar, po dvylikos 
su viršum metų savo viešpatavimo. Prieš keletą metų, 
kaip visi atsimena, Rusijos komunistai ne tik bažnyčių 
nepersekiojo, bet bandė panaudoti jas savo politikai. 
Jie organizavo vadinamąją “gyvąją bažnyčią”, dirbo 
ranka už rankos su tos bažnyčios kunigais ir gyrėsi tuo 
prieš visą pasaulį. Paskui, kai “gyvoji bažnyčia” susmu
ko ir pasirodė, kad minios pasiliko ištikimos senajai 
pravoslavų dvasiškijai, tai sovietų valdžia gana toleran
tiškai ir su ja elgėsi. Jokių politinių ir net grynai kultū
rinių organizacijų, kurių nekontroliuoja komunistų 
partija, sovietai nepakenčia, bet pravoslavų parapijos 
galėjo gyvuoti nekliudomos, cerkvės per šventes būda
vo kupinos, ir valdžia taip pat nekliudė veikti įvairioms 
kitoms religinėms sektoms.

Dabar gi staiga paskelbta visoms bažnyčioms ka
ras. Kame dalykas?

Viena telegrama iš Maskvos, pasirodžiusi vakar 
Amerikos spaudoje, šį keistą reiškinį truputį nušviečia. 
Toje telegramoje sakoma, kad užsienio protestai prieš 
bažnyčios persekiojimus sovietų Rusijoje suvienijo bol-
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ševikus ir tikinčiuosius. Visi, girdi, piktinasi, kam už
sienis kišasi į vidujinius Rusijos reikalus, ir šitąja pras
me rašoma rezoliucijos mitinguose ir daroma pareiški
mai spaudoje. Tokią rezoliuciją priėmęs net ir pravos
lavų bažnyčią sinodas.

Savo anti-religine kampanija bolševikai, vadinasi, 
atsiekė dviejų tikslų: viena, sujungė visas savo partijos 
sroves viename “fronte” ir tuo budu nutildė opoziciją 
Stalinui; antra, išprovokavę užsienio protestus (ir sa
votiškai išdėstę juos savo spaudoje), sukėlė miniose ūpą 
prieš “kapitalistišką pasauli”.

žodžiu, visas tas “vajus” prieš bažnyčias atrodo 
kaip gryna demagogija politikierių, kurie stengiasi nu
kreipti žmonių akis nuo kasdieninio jų vargo ir skurdo 
ir sustiprinti savo poziciją.

Bet religiją tuo keliu išnaikint negalima. Valdžios 
smurtas prieš bažnyčias užgaus tikinčiųjų žmonių jaus
mus, bet ne padarys juos “bedieviais”.

(tąsa)

Kaip kunigai iš laisvų 
lietuvius vergais 

padarė
Skaitytojai patys pasidarys 

išvadą, kokiomis priemonėmis 
laisvi, laimingi ir smarkus lie
tuviai ir žemaičiai tapo pavers
ti šliurėmis, kurias bile kas 
galėjo valkioti kaip vergus. 
Kaip pradžioj buvo minėta, ko
kie linksmi buvo žemaičių pa
pročiai ir šventes, kaip su dai
nomis ir šokiais dėkodavo savo 
dievams už palaimą. Apie muš
tynes ir kerštus ir girdėti ne
buvo. O štai keli pavyzdžiai, 
kaip visa tai pasikeitė. Katali
kybei įsivyravus, “Verbų nedė- 
lioj jaunieji viens kitą plakda
vo pašventintais karklais. Snie
gui nutirpus sodžių vaikinai su
jodavo j lauką, nešini šventųjų 
paveikslus, ir varžydavosi, kurs 
būrys atims iš kito būrio šven
tąjį. Taip besivaržydami būti
nai susimušdavo, šeštinių dieną 
keli vyrai, užlipę ant bažnyčios, 
įmesdavo pro stogą biaurius 
daiktus, kuriuos stovinti bažny
čioj žmones draskė, mušė, val
kiojo po šventorių, tarsi norėjo 
išlieti ant velnių apmaudą”..

“žmonės datyrę skriaudų ir 
negalėdami atkeršyti, nešdavo 
į Kretingą muštinį (lietuviškas 
doleris), kad bernardinas atlai
kytų mišias prie švento Anta
ną”, su tikslu, kad neprieteliai 
susirgtų ir mirtų. Neišgalintie
ji užmokėti muštinio, užpirkda- 
vo pas savo kleboną varpus, kad 
skambintų už neprietelio dusią, 
kurs turės po to greit mirti!

Toliau Valančius ir tokius da
lykus pasakoja: “Klebonai paju
tę kokį nors vargdienį savo pa
rapijoj šventomis dienomis nei
nant į bažnyčią, žvejojant, dir
bant darbą ir su žydais važiuo
jant į kelią, liepdavo dešimti
ninkams atvesti į špitolę, keletą 
dienų badu marydavo ir '.ant ga
lo, gerai kailį jam išpėrę, atleis
davo namo. Taipogi išgirdę 
apie, kokią nusidėjusią merginą, 
arba paleistuvajantį vaikiną ar
ba ir vedusį žmogų svetimote
riaujant, apmovę šiaudine kepu
re, nedėlioj vadžiojo po bažny
čią, kad įeidami žmonės stebė
tųsi. Kartais po bažnyčios du
rimis po visų akių mušdavo 
rykštėmis”. Tik 1787 m. vys
kupas užgynė kunigams tokias 
ekzekucijas.

Tuo laiku du vyskupo žvalgai 
raportavo vyskupui, sėdinčiam 
Varšuvoj, kad apvažinėję vys
kupiją. rado jog “žmonės didžio
joj pėtnyčioj, apsivilkę maišais, 
plaka savo nuogas nugaras baž
nyčiose. Taipgi, jog klebonai 
nusidėjusioms moteriškėms ir 
kitiems didiems griešninkams 
baisiui kailį peria”.

Apie tuos plakimus Valančius 
taip sako: “...norintieji plak
tis (!)   savo parapipjos 
bažnyčioj eidavo į zokristiją, 
nusivilkdavo viršutinius rubus, 
o apsimaudavo maišais. Tie 
maišai uždengdavo visą žmo

gaus kūną, tik rankoms, nosiai, 
lupoms ir akims buvo perplau
tos skylės (visai, kaip inkvizi
cijos budelių. J. P.), o ant nu
garos tyčia prakirptas prarč- 
žiukas. Įlindę į tokius maišus, 
ėmė šikšnogalius arba strikga- 
lius ir sustodavo į' dvi eili. Pa
ėmęs kryžių vadovas žengė per 
slenkstį, o visi jo pasėkėjai ėjo 
paskui j j. Didžioje pėtnyčioje 
ėjo pas Kristaus grabą, o šiaip 
laikuose vidury bažnyčios su
klaupę, pirma truputį pasimeldė, 
paskui vadovas balsiai skaitė 
septynes Dovydo psalmes; kiek
vieną eilutę perskaitęs apsisto
jo, o 'tuo tarpu maišuotieji pla
ke save,. Taip vadovas, perskai
tęs psalmes, kalbėjo visų šven
tų litaniją, o maišuotieji, atsa
kinėdami “melskis už mus”, rai
že sau per kuprą, nekurie taip 
stipriai, kad net kraujas -įtekė
jo.. Išsipėrę grįžo į zokristiją, 
padėjo maišus, ir vėl savais 
apsirengę, ėjo kur kam reikia. 
Tam buriui savo darbą atlikus, 
išėjo į bažnyčią kitas ir taip 
darė per kiauras dienas.” Tai 
pavyzdys, ką lietuviai su že
maičiais gavo už savo nepri
klausomybę, žemę ir laisvę. Bet 
•tai dar ne visa.

“Neprieteliams skrajojant po 
mus sali, mūsiškius sumušus, 
javams neužderėjus, sausme
čiui arba perdaug lietingam me
tui užėjus, įsakydavo ne /tik 
melstis, bet ir save alkinti-ga- 
vėti. Labiausiai Parčevskis, 
Horainis, Lopacinskis, ir Ste
ponas Giedraitis (vyskupai) už
davinėjo tokias maldas.. Metuo
se 1748 apie šv. Jokūbą saulė 
būtinai užtemo. Iš tos priežas
ties vyskupas A. Tiškevičia lie
pė žemaičiams per visą mene
sį seredomis. pėtnyčiomis ir 
subatomis gavėti, o kunigams 
tomis dienomis . liepė išstatyti 
švenčiausį sakramentą ir giedo
ti “šventas Dieve”.

Tik 1803 m. vyskupas Juo
zapas Gedraitis uždraudė kuni
gams versti mirštančius žmones 
užrašyti pinigus sant bažnyčių, 
ir įsakė klebonams “dailiai” 
vesti gimusių, vedusių ir miru
sių knygas (matyt, ir čia da
ryta daug šulerysčių.). 1808 
m. užgynė kunigams po kelis sy
kius kalėdoti savo parapijose. 
Bet reikia atsiminti, kad vysku
pas tai padare jau nebe savo 
valia, bet rusų valdžios iš Pet
rapilio liepiamas! Kaip tie ku
nigai elgėsi, lai kalba, pats Va
lančius. Jo žodžiais: “Nekurie 
klebonai taip nepadoriai elgėsi, 
jog žmones nenorėjo nei savo 
nusidėjimų jiems išpažinti; ka
lėdoti nė patys važiavo, nė ka- 
mendorių leido, bet siuntė rin
kikus, kurie girti važinėjo po 
sodžius”. Taip jau žokoninkams 
vaikus mokyklose mušti uždrau
dė tik rusų caras Aleksandras 
I 1803 metais...

Inkvizicij’os laužai Lie
tuvoj ir Žemaičiuose
Valančius ir apid tai papasa

koja. Vyskupas Jurgis Tiške

vičius 1643 m. išleido įsakymą, 
kuriame be kitko nutarimu ka
pitulos dvasiškių ir džekonų. 
liepė melstis už karalių, laikyti 
mišias už paties vyskupo svei
katą ir sulig popiežiaus Griga
liaus XV rašto, išduoto 1623 
m., novyti burtininkus ir raga
nas. Sekamas džekonų susirin
kimas nutarė užginti kunigams, 
kad kunigai be vyskupo žinios 
neskaitytų ekzorttį ir negintų 
iš žmogaus velnio, nors ligonis 
ir rodytųsi apimtu!

Apie tų nelaimingų “velnio 
apsėstų, burtininkų ir raganų” 
likimą vys. Valančius taip sako: 
“Kunigai šventomis dienomis 
be paliovos ant jų šaukė ir juos 
barė, vadindami juos prakeik
tais ir velniui užsirašiusiais, į- 
slatymai persekiojo juos ir lie
pė kaipo bjauriausią sėklą žu
dyti ir novyti. Grigalius XV ko
vo 20 d. 1623 m. išleistame raš
te šiaip pasakė: “Gavę tikrą ži
nią ir gerai reikalą perkračius, 
pagal gausumą musų apaštališ
kos galybes, tuo raštu įsakom 
ir liepiam, kad dasekę, žmogų, 
išsižadėjusį tikėjimo,, padariusį 
su velniu sutartį, pe,r burtus ir 
žavėjimus vieną ar keletą žmo
nių numarinusį, tuoj kad pa
duotų teisdariams arba su- 
džioms, kurie jį pagal kaltybes 
didumo turi koroti”. Vyskupas 
Tiškevičius tuo raštu pasirėmęs 
įsakė kunigams “žavėtojai, bur- 
tninkai ir visi kokią nors san
darą su velniais darantieji, turi 
būti kankinami ir iš žmonių 
draugystės išnovijami”.

“Dvasiškai vyriausybei taip 
žavėtojų neužkenčiant ir novyti 
liepiant, sako Valančius, “šiaip 
jau, žmonės (?!), be karalystes 
vyriausybės žinios, paskirdavo 
keturius sudžias, kurie mažne 
visados tokiu budu žudė apskųs
tuosius... jei kas pakišęs Sli
džioms liežuvį, surašydavo apie 
burtininką ant rašto ir tą savo 
apskundimą dar prisiega pa
tvirtindavo, tuokart sudžius ap
skųstąjį žmogų į kalinį įstūmę, 
klausinėjo ar tikrai moka ža
vėti. Išpažinusius savo kalty
bę, slidžios surišę rankas metė 
į vandeni ir žiurėjo kaip jam 
seksis plaukti. Jei iš sykio 
skendo, skaito už nekaltą, bet 
jei apkaltintas, mokėdamas 
plaukti, nors truputį plūduriavo, 
skaito jį kaltu. Skęstantis žmo
gus kiekvienas kaip įmanyda
mas buria kojomis ir nenori 
grimsti, todėl daug nekaltų, 
mažką plūduriavusių, buvo pa
skaityta už žavėtojus...”

“Ištraukto iš vandens žmo
gaus antru kartu klauso, ar 
moka žavėti. Besiginantiems 
užrišdavo akis, supančiodavo ge
ležiniais pančiais kojas, rankas 
užpakaly su virvėmis ir įmes
davo į aukštą bosą. Dienoj, ku
rioj iš boso išimdavo, pradėda
vo kankinti. Taip darydavo per 
tris dienas. Toms praslinkus, 
jei žmogus, netekęs kantrybės, 
pasisakė kaltu, tuoj gyvą degi
no: Nekartą patekę į nagus bai
sių sudžių baigė savo amžių ant 
laužo žmonės, balsu skelbianti 
savo nekaltybę. Tokiu budu žu
vo liepsnose daugybė visai ne
kaltų žmonių, o minios žmonių 
apstoję laužą ne tik ką nesigai
lėjo vaitojančių, bet dar gėrė
josi, kad mažinasi pasaulio ne
prieteliai.- šaukė Dievo rūstybės 
be reikalo virinamas kraujas, 
bet neapšviesti žmonės jų šau
kimo nė truputėlio neklausė...” 
Taip rašo pats vyskupas, ir 
tam patvirtinti toliau paduoda 
ilgą protokolą, kaip tie kunigų 
budeliai kankino ir sudegino 
apie 6 nekaltus vyrus( ir mote
ris, kurių tarpe vieną 18 metų 
mergaitę.

Kokias tas kančias budeliai 
vartodavo vyskupas nedrį
so berašyti, bet tame 
protekole minima, kad kiek
vieną kankinį kartkartėmis 
imdavę “na tortury” ir kad 
kankiniai deginami ir žudomi 
“be atmainos stigiavojo”. Dar 
reikia priminti, kad protokole 
surašyti “nukankintieji beveik 
visi iš kunigiškų kaimų. Tik ka
da inkvizicija jau tiek įsigalėjo, 
kad ir paties Varnių kanauninko 
seną motiną sudegino, vyskupas

1737 m. uždraudė žmones bede
ginti, ir sau tą teisę pasilaikė. 

(Bus daugiau)
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Skaitytojų Balsai
Nedarbas ir 

darbininkai
Visi žino, kad praeiti metai 

tiek darbininkams, tiek biznie
riams buvo gana prasti. Mat, 
kada darbininkai nedirba arba 
mažai tedirba, tai ir biznieriams 
yra sunkus laikai. Per perei
tus metus daugelis smulkių biz
nierių bankrutavo. Bet didžiau
sias krizis įvyko tada, kai pra
dėjo smukti Šerai. Buvo žmo
nių. kurie, kaip sakoma, per 
vieną dieną pražudė viską, ką 
turėjo. Kai kurie jų įpuolė į 
desperaciją ir nusižudė.

Bendrai imant, buvo jaučia
ma, kad šalies ekonomiškame 
gyvenime kas nors yra negerai, 
kad tapo pagaminta daugiau 
darbinių, negu galima jų par
duoti.

Kiekvienam yra aišku, kad 
nedarbas nieko gera nelemia. 
Jis stambiems kapitalistams 
neišeina į gerą, kadangi tarp 
darbininkų pradeda reikštis di
delis nepasitenkinimas. Tai bu
vo galima pastebėti ir praeitais 
metais. Kad šiek tiek nurami
nus darbininkus, prezidentas 
Hoover pakvietė industrijos ka
pitonus į konferenciją, kur su 
didele pompa tapo pareikšta, 
kad šie 1930 m. bus labai ge
ri, kad visi gali tikėtis gerų lai
kų. žinoma, tie užtikrinimai 
beveik tiek tereiškia, kaip mask- 
vinių pasakos apie bolševikišką 
rojų.

NAUJAS 1930
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Hooverio konferencijoj buvo 
pasakyta raminančių kalbų, kad 
esą šiais metais bus visokiau
sių darbų ir todėl žmones nebe- 
kamuos nedarbas. Suprantamas 
daiktas, darbdaviai gerai žino, 
kad vienu tik rankos pamojimu 
negalima nedarbo klausimą iš
spręsti, bet jie juk kokiu nors 
budu turi suraminti žmones.

Jau šių metų praėjo pusantro 
menesio. Na, ir ką mes mato- 
me‘? Kiekviename mieste di
džiausios bedarbių minios. Ir 
jų skaičius nuolat didėja. Mat, 
vis išrandama naujų mašinų, 
kurios pavaduoja darbininkus. 
Seniau vienas darbininkas suti
kęs kitą klausdavo: “Kiek už
dirbi?” Dabar to jau nebėra. 
Klausiama ne kiek uždirbi, ale 
ar turi darbo.

Neseniai man teko pervažiuo
ti per kelias valstijas ir išsi
kalbėti su įvairių pažvalgų dar
bininkais.. Visur jaučiama di
delis nepasitenkinimas. Dauge
lis sako, jog dabar nebežinai 
žmogus nei kuo tikėti. Kapita
listai vis ramina, kad štai ateis 
geri laikai ir tąsyk visiems bus 
gerai. Bolševikai irgi liepia 
palaukti. Girdi, palaukite dar 
keletą metų. Kada įvesime Ru
sijoj gryną komunizmą, tąsyk 
pamatysime, kad darbininkams 
bus ten rojus.

Patirtis parodė, kad nei vie
nais nei kitais negalima pasiti
kėti. Susipratę darbininkai pri
valo stoti į socialistų eiles ir 
kartu su jais kovoti už darbi
ninkų pasiliuosavimą ir švieses
nį rytojų.—Juhn Jarus.

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 

i nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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čikagfiečius kviečia 
Washingtonan

Per kongresmaną Sabath šie 
čikagiečiai gavo pakvietimą bū
ti VVashinglojie ir išreikšti at
stovu buto specialei komisijai 
savo nuomones apie prohibici- 
ją: policijos komisionierius 
Wm. F. Russell; komisionie- 
riaus padėjėjas John Stege; 
valstybės gynėjas Jobu A. 
Svvanson; Paį Roehe, S\van- 
sono žinioje esančios policijos 
viršininkas; Morgan A. Collins, 
buvęs policijos komisionierius; 
Kalph M. Shaw, advokatas; Ši
las Strawn, piliečių komiteto 
pirmininkas; pulk. Robert 
Isham Randolph.

'Moteris užmušta auto 
nelaimėje

! Tikisi gauti šia savaitę 
pinigų

Šilas Slrawn, piliečių komi
teto pirmininkas, tikisi dar šią 
savaitę surasti fondų mokėti 
Čikagos miesto darbininkų al
goms.

Nušovė dar vienų žmo
gų ieškodami buzės

—
Barney Dėvi t to ir Franklin 

Shcw sumanė ieškoti buzės na
muose, kur gyveno Blaine Roth, 
2212 VVabasli avė.

She.\v sako, kad Rothą nu
šovęs Devitto. Gi Devitto aiš
kinasi, jogei jis buvęs taip gir
tas, kad nebeatmenąs ką da
rės.

Shew ir Devitto pirmiau at
lankė keletą spikyzių. Po to, 

! manydami kad ir čia spikyze, 
jie mėgino isibriauti j Rotho 
namą. Kadangi Rotho žmona 
ir pats Roth pasipriešino, tai 
pasėkoje Roth neteko gyvas
ties deliai sauvaliavimo poros 
girtų agentų.

So. Hoyne avenue. Bausmės i 
jam paskirta $100 ir 20 dienų 
kaleli.

Nusišovė butlėgeris

Nusižudė keturi
Nusižudė Richard Israel, gy

venęs Vcrsailles viešbuty, 5234 
Dorchestcr avė.

Rotbiert Volk, vidurmiesčio 
realestalininkas, gyv. 2212 Ne- 
vada avė.

George Weisbecker, gyv. 
Scesė viešbuty, 2000 North 
Clark st.

Herman Donners, gyv. 1613 
Reynolds Street.

Nusišovė Herman Donnears, 
15 metų, 1613 Reynolds st. 
Jis buvęs butlegeris. Padary
davęs pinigų. Ret pinigai vis 
kažin kur dingdavę. Tai poli-

ei ja iškopdavusi juos, lai ra- 
ketieriams tekdavę. Rezultatas 
toks, kad Donnears ui gyveni
mas pasirodė nebe mielas ir 
jis paleido kulka sau į kak-

Graboriai
Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai - r v*u*-* *~4 ■ ■■ M
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
-------0-------

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midvray 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 
8 iki 8 v. ▼. Utarninkaia ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mrs. Kalherine Oepen (3055 
North Sarah avė.) užmušta, 

jos sūnūs sužeistas ir keletas 
pasažierių važiavusių gatveka- 
riu sužeista, kai du automo
biliai ir gatvekaris susikūlė 
prie Bclmont ir Damen avės.

Teismas pašalino du 
mokyklų tarybos 

advokatus

Lietuviai nubausti ka
lėjimu
"" ~—

Teisėjas Borelli vakar nu
baudė piniginėmis baudomis ir 
kalėjimu (> automobilininkus.

Nubaustųjų tarpe buvo du 
lietuviai. Vienas jų — Frank 
\Vasilauskas, 3313 Wallace si. 
.Jis kaltinta tuo, kad po aksi- 
denlo (nelaimes) nesustojęs ir 
nuvažiavęs. Jam paskirta baus
mės $25, teismo lėšos ir ka-

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

PhOIMI
Hemlock 9252

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Circuit teismo vyriausias tei
sėjas Taylor įsakė mokyklų ta
rybai paleisti du advokatus— 
būtent Righeimerį ir Sullivaną. 
Sullivan yra tas advokatas, ku-

j lėti 30 dienų pataisos namuo
se.

Kuzis Rinkus nubausta už 
tai, kad važiavęs aulu girtas 
būdamas. Rinkus gyvena 2311

DR. VAITUSH, OPT.

ris ypač kaltino įkainuotojus 
savasties taksoms, kad jie vi- 
durmiesčiui sumažinę sąvaslies 
įkainavimą $300,000,000. Tai 
dar smūgis merui Thompsonui 
ir mokyklų tarybai.

DVIEJU METU MIRTIES 
PAMINĖJIMAS

IZI DORI U S M A RTINAIT1S*

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
vasaro 20 dieną 1928 metais, 
sulaukės 32 metu amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, Marguvos kai
me, Lukšiu valšč., Šakių apsk. 
Amerikon atvvko 1911 metais.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislava Amerikoje.

Pamaldos už velioni atsibus 
ketvirtadieny, vasario 20 die
na, šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje 7:30 vai. ryto.

Visi A. A. Izidoriaus Marti
naičio giminės, draugai ir pa- 
žjstami, užjaučiantys io mote- 
reU, nuoširdžiai esate kviečiami 
dalyvauti pamaldose,

Nubudus.
Moteris.

MARIJONA PETROŠIENĖ 
po tėvais Ku'kniaųskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu
vasario 16 dieną, 9 valandą va
kare, 1930 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., 
Lembo kaime. Paliko dide
liame nuliudime dukterį Vikto
rija, 10 metų, tėvą Juozapą, 
brolį Juozapą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 20 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Petro
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Duktė, Tėvas, Krolis 
ir Gimines.

Laidotuve.se patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halstcd Si. Tcl. Boulevard 7314

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. I1L
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos bkaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas eu elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialž atyda at
kreipiama i 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-------

------ o------
Ofiso Telefonas Vlrglnla 0080 

Bes. Tel. Vau Būren 5858
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 11 ryto Iki 1 po -pietų, 2 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dio- nų. Namų ofisas.North Side 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 lai 9:30 vakaro

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co,

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

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 Y RI U S :

3238 S. Halsted St.
Tel. yietory 4038

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

MARIJONA KUNCIENĖ 
(po pirmu vyru Grigiene) 

(po tėvais Kaznokaitę
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 dieną, 2:00 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukus 
apie 40 metų amžiaus, gimus 
Lietuvoj Tauragės ap., Greičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nuliu
dime vyra Kazimierą, 1 dukte
rį Bronislavą 17 m., 1 sūnų 
Antaną 19 m., tetą Leokadiją 
Venskienę ir gimines Ameri
koj, Kanadoj seserį Marcelę ir 
brolį, Lietuvoj senus tėvelius 
ir broli. Kūnas pašarvotas 
randasi 6732 So. Campbell Avė.

Laidotuves įvyks trečiadieny 
vasario 19 dieną, 1 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Marijonos Kuncie- 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Teta ir Giminės.

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

MYKOLAS LATSVIS 
(LUKAS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 16 diena, 2:45 valandą 
iš ryto, 1930 m., sulaukęs apie 
42 metu amžiaus, gimęs Vil
niuj. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nu
liudime moteri Marijoną (po 
tėvais Lenkevičiutę) dvi duk
teris — Bronislavą 16 metų, 
Stanislavą 7 m., sūnų Adolfą 
19 m. ir gimines Amerikoj. 
Kūnas pašarvotas randasi 3324 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
vasario 19 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Latsvio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnus 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stute Banko

1800 So. Ashland Avė,

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

------- o- 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuo
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

ŽMOGAUS
AKIS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
' LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki Iii

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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmoniij supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlę už dyką egzaminavimą, 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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

_ Lietuviai Gydytojai

Df I J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3147 S. Halsted Street

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

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., Kuom 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

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

Tel; Brunswidc 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Keimood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halstcd Street

---- ----- - - - — - -----

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 St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas
ir nakti

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

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

dieną

KOPLYČIA

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 8794 
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

Thonc Canal 6222 •

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas RepubTic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164' South Halstcd Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Mihvaukee Avė.

Cor. North Avė. 
----------------------------------------- r__ k—

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

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

Gasas, X-Spindu!iai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Scrcdomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus^Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — .

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
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. j 
vakarą Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
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 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lova! Office: 1900 So. Union Avd, 

Tel, Roosevelt 8710
Vai. uuo 6 iki 9 vai. vak.

Laidotuve.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aukos politiniams 
Lietuvos kaliniams

koiicci t(* i)‘ praka'l 
vos Ncpri’^'vsomy'h 
metų sukaktuvėms 
surinkta aukų Lietuvos politi
niams kaliniams $108. “Nau
jienų” ofise tam pačiam tiks
lui p. K. švagerionė (530 N. 
Avers avė.) paliko auką $10. 
Taigi viso aukų susidarė $118.

Aukų surinko: Ambrazevičių 
ir p. Gulbinienė $16.31; P.

— paaiškino jis. — šiai 
šeštadienį Čikagoje bu

vo gan šalta. Kuomet Čikago
je yra Inkis šaltis, tai apie 
Rhinelanderį temperatūra turi 
būti kokių 18—2! laipsnių že
miau zero. Mat, Bhinelanderis 
yra daug aukščiau juros pa
viešio, nei Čikaga, be to, ir ar
čiau i žiemius. Bet šaltis Rhine- 
landerio apielinkėje daug leng
viau pakęsti, negu Čikagoje.

Rhmelandery pastatyta pra- 
dvyliktksįėjusį rudenį ne mažai gražių 
paminėti trobesių. Miestelis pasipuošė. 

Vienas Iro' ėsis kaštavęs pasta
tyti nei $150,000. V. P.

derini

Nejauki scena kapi 
nėse

__ $10.40;
Mileriene 
ris ir p.

I). Mileris ir p-nia 
- $26.95; P. Mile- 
Abrask — $28.00; 

’ p-lė Bronisė Ab-
rackaitė

Aukavo:
kus $4.00;
Gizda ir Olišauskas po $2; N.
X.. F. Jurėnas, V. Karandevi-

Juozaus-

(55; G. Rum- 
čeponis, St.

čius, Dovidaitienė,

vidas, Mrs. Bijanskas, K. Gu- 
gis, B. NamajuŠka, K. Baro
nas, A. Petraitis, M. Pukicnė, 
J. Spaliks, V. Bašinskas, P. 
Jurgelas, M. Kriščiūnas, V. Ba
lulis, A. Katauskas, Z. Rimkie
nė, J. Masins, M. Mereckas, A. 
Dabulskis, A. Labs, A. K., A. 
Kirlis, P. Balikauskas, K. Grik- 
šis, J. Maukus, J. Lapaitis,r P. 
Daubaras, A. Zymontas, F. Ba
bilius, J. Miškinis, Dovidaus- 
kas, J. Stasiūnas, V. Saluscvi- 
čius, X. X., J. Matulaitis, S. 
Bružas, J. Blankis, V. Songai
la, J. Turskis, J. Bučinauskas, 
J. Ruzenskis, p-lė M. Petrus- 
kaitė, A. Gilis, St. Tarevičia, 
P. Danauskas, V. Sabaliauskas, 
J. Roman — visi po $1; smul
kesnių ir nesužymėtų iš ko gau
ta aukų surinkta $39.

Visiems aukavusiems ačiū.
Visos aukos, $118, vakar te

legrama tapo išsiųstos i Kau
ną, Liet. Politinių Kalinių šel
pimo Komitetui, inž. St. Kai
rio vardu.

Atlankė “Naujie 
nas”

Vakar “Naujienas” atlankė 
p. šarka, iš Bhinelander, Wis. 

turiPp. Šarkų šeimyna 
Rhinelanderyje didžiulę Hard- 
ware krautuvę, o taipgi vieš
butį. Tai yra turtinga ir žymi 
vietos biznierių tarpe šeimyna. 
Pp. šarkų šeimyna, be to, tu
ri vasarnamį netoli Woodboro, 
Wis., kur daugelis Čikagos lie
tuvių atostogauja vasaros lai-

ne vieną smagią valan- 
ir jie praleidę pas pp. 
ir kartu su jais.šarkas

P-nas šarka atvyko Čikagon 
šeštadienį, vasario 8 dieną. Čia 
išbuvo daugiau, kaip savaitę 
laiko. Viešėjosi pas pp. Ro- 
zenskius, o kai jie išvyko Flo- 
ridon — tai pas p. Bakševičių, 
Brighton Parke.

Vakar 5 valandą po pietų, 
p. šarka išvažiavo atgal į 
Rhinelanderį.

Žiema šiemet Rhinelandery- 
je buvusi lengva. Sniego te
pasi! igę tik apie 7 colius lygu
moje. Kaip Bhinelanderiui tai 
nedaug.

O ir šalčiai buvę, palyginti, 
ne sunkus, šalčiausia tempera
tūra trumpam laikui buvusi 
laipsniai žemiau zero.

— Ir tai nedidelis šaltis? 
paklausta p. šarkos.

— Nedidelis, kaip Rhinelan-
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('dantys gėles šermenims ir mal
das mirusį laidojant. Ar šie 
aiškinimai atatinka tikrenybei, 
nežinau, l.et, kaip minėta, po
ra žmonių papasakojo apie 
juos. Report.

Bridgeport

Cicero
šiandie paskutini kartą 

veikslai iš Lietuvos
pa

Pirmadienį, vasario
puto Kazimiero kapinėse lai- 

mirusiųjų. Pirmiuu- 
moters kūnas, 

ir palydėjusieji no- 
pirm į įeisiant duo- 
grabas butų atida-

(lota pora 
šia laidota 

Gimines 
rojo, kad 
bėn kūną,
rytas ir parodyta mirusios 
das.

Jiems paaiškinta, kad lo 
galima daryti.

— Kodėl negalima? Kas
sveikatos departa-draudė? Ar 

rfientas? 
mai.

vei-

i ie

tį z-

prie duobės žmo- 
taip užgauti, kad

savo reikalavimo. Jie 
išsiskirstė užsi rūstinę.

nes jautėsi 
kuone kilo suirute. Visgi, at
mindami kokioje vietoje susi
rinko, giminės ir palydovai at
sisakė 
ločiau

Kiek vėliau po šio įvykio 
atlydėjo antrą nabašninką — 
kūdikį — kitas lietuvių būrys. 
Čia patarnavo kitas graborius. 
Ir šiam burini buvo pranešta, 

s atidaryti nevalia, 
įspėjimo neklausyta 
atidaryta, v

Bet šičia 
ir grabas

(Ja Įima suprasti, kad šitokie 
įvykiai visai ramiai 
ko; kad jie iššaukia 
ir karčių 
ne vieta

nepasitai- 
šird'gelos 
kapinėsežoelžių. O

rustavimui.
dėl to kaltas? Jeigu
departamentas drau-sveikatos 

džia karstą atidaryti, tai ko
dėl nepaaiškinti žmonėms? O 
jeigu tai yra musų kunigų pa
rėdymas, tai jie gerai padary
tų tinkamai išaiškinę, kodėl jis 
Įvesta. Jeigu tečiau grabo ati
darymas nėra draudžiamas ir 
nėra pavojingas gyvųjų svei
katai, tai kodėl pavydėti gimi
nėms progos dar kartą pažiū
rėti į veidą, kurio jau niekuo
met jie nebematys?

Pom ypatų, kurios sakėsi 
dalyvavusios šiose laidotuvėse 
ir mačiusios šiuos įvykius ka- 
zimierinėse kapinėse, papasa
kojo reporteriui ir tokių žinių:

Girdi, lietuviai kunigai ne- 
beleidžią nešti bažnyčion gėles 
ir dėti jas prie karsto arba ne
toli karsto. Gėlės paliekama 
lauke, prie bažnyčios. Kodėl 
taip daroma? Esą, kunigai de
dantys pastangas išvyti iš lie
tuvių tarpo paprotį pirkti gė
les ir dabinti jomis karstą, o 
vietoj to pripratinti juos už
pirkti mišias. Girdi, kai ma
žiau gėlių pirksią, tai daugiau 
mišių užsakysią. Kvietkiai nu- 
ken lesią, bot kunigams busi: 
geresnio biznio.

Kitas vėl lietuvių kunigų pa
rėdymas esąs toks: kad nuly- 
dima į kazimierines kapines 
n’abašninkas, tai laidojant jį ne- 
leicjžiama maldos kalbėti pa
prastam žmogui; jas galįs kal
bėti tik kunigas.

Kodėl neleidžiama tas dary
ti? Aiškina taip: kunigai daž
niau busią kviečiami palydėti 
mirusius į kapines; o tai duo
sią ‘jiems daugiau biznio.

Taip buvo aiškinta vakaryk
štės dienos įvykiai kazimieri- 
nėse kapinėse ir parėdymai, Me

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New3

1739 So. Halsted St.

P-nas Lukšys šiandie rodys 
krutamuesius paveikslus iš Lie
tuvos. Rodys juos Lietuvių 
Liuosyhės svetainėje, prie I I- 
tos gatves ir 19 Court. Pra
džia 7:3(1 valandą vakare.

šie krutamieji paveikslai bus 
rodoma paskutinį kartą Čika
goje ir jos apiclinkėjc, kadan
gi p. Lukšys išvyksta į kitas 
kolonijas juos rodyti.

Kas galite, atsilankykite pa
pu veikslų. Nepraleiskitežiūrėti

progos. Nes yra ko pažiūrėti.
P-no 

krutainųjų 
vairus ir
kaštuos jie, 
malvti visai

•Lukšio paveikslų — 
— rinkinys yra į- 

turt ingus. Be to, ir 
tie paveikslai, pa
mažu kaina.

Report.

Adv. J. Kučinskas 
stato savo kandida

tūrą j kongresą
Adv. Jonas Kučinskas, 2221 

West 22nd street, vakar išvy
ko į Springfieldą, kad paduo
ti pareiškimą, jogei jisai sta
to savo kandidhturą Suvieny
tų Valstijų kongresmanui iš 
ketvirto kongresinio distrikto 
Illinois valstijoj.

P-no Kučinsko kandidatūra 
kongresmano vietai eis repu- 
blikonų partijos sąrašu.

Adv. Kučinskas jau seniai 
aktyviai dalyvauja politiikoje 

ir lietuvių visuomeniniame gy
venime. Jisai yra seniau buvęs 
valstybes gynėjo padėjėjas, o 
dabar kandidatuoja vienai žy
miausių šios šalies valdžios vie
tų.

Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos susirinkimas įvyko 
vasario 2 dieną Mark White 
Square parko svetainėje.

Narių susirinkime dalyvavo 
gražus skaičius. Matyti, mote
rys pradeda domėtis draugijos 
reikalais. Taipjau prisirašė dvi 
naujos nares — Ona Freund ir 
Ona Fabijonas. Musų draugija 
vis auga.

Atsisakius knygei drg. V. 
Grigaliūnienei, jos vieton išrink
ta nauja — M. Baronienė.

Komisija vakarui surengti iš
davė raportą. Vakaras rengia
ma Lietuvių Auditorijoj, mažo
joj svetainėje, su užkandžiais 
ir dovanomis. Vakaras įvyks 
kovo 8 dieną, 7:30 valandą va
kare. Taipgi nares, neėmusios 
pašalpos ligoje per dešimtį me
tų, gaus dovanas.

Kurios norite prisirašyti prie 
šios draugijos, tai malonėkite 
atsilankyti į vakarą ir prisi
rašyti. Įstojimas narėms, am
žiuje nuo 16 iki 25 metų, bus 
veltui, o nuo 25 iki 45 metų — 
tiktai 1 doleris įstojimui.

šios draugystes susirinkimai 
bus laikomi pirmą pirmadienį 
kiekvieno mėnesio Mark White 
Parko svetainėje, inžinruimy, 
prie 29 ir Halsted gatvių. Sek
madieniais parko svetainės bus 
uždarytos, deliai stokos lėšų, 
neapribotam laikui. —A. M-nė.

Greitai palengvina gasus 
ar išpūtimą po valgio

Ganai ar išpūtimas pilvo ar viduriu, atsi
rūgimai ir Įeiti nesniasrumai delei nevirškini
mo yra 
Nufra-Tone, 
silpninančius nuodus 
kuri yra _ 
suneKalčjimų.

Nugą-Tone užveria 
kurie suteikia jums _ ...
gelbsti viduriams tinkamai suvirškinti ką jus 
suvalgote. Dar kiti vaistai Nuga-Tone pa
lengvina inkstų ar pūslės įdegimą ir vidurių 
pakrikimą. Imkite Nuga-Tone tik per ke
lias dienas ir jus pastebėsite didelį pagerė
jimą jūsų abelnos sveikatos. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yrą pardavinė
jami. Jeigu jum) pardavėjas neturėtų jų šla
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš sa
vo džiaberio.

greitai 
kadangi

priežastini

palengvinami pagelba 
jis pašalinu iš kūno 
ir nugali koiintipaciją, 
šių ir kitų nesmagių

savy ir kitus vaistus, 
goresnį apetitą ir pa-

MADOS
Rep.

Bridgeportas
Visi žmonės yra lošėjai. Bet 

jie lošia be tinkamų drabužių 
ir muzikos. O ve proga. Pasi- 
rėdykite įvairiausiais ir pra
šmatniausiais drabužiais ir už
miršę, kad esate lošėjai, ateiki
te į musų rengiamą draugijos 
šv.' Petronėlės maskių balių, 
kuris įvyks antradienį, kovo 4 
dieną, 7 valandą vakare, Lietu
vių Auditorijos svetainėje, 3133 
So. Halsted street.

Kvieslis jaunikaitis.,

Laiškai apie Radio 
Valandą

Gerb. p. Budrikas:
I^abai yra malonu klausytis 

Tamstų programų iš radio sto
čių WHFC ir WCFL. Tai pa
girtinas sumanymas. 'Meldžia
me ateinančiam programe duo
ti musų mylimas dainas — 
Juozo Babravičiaus “Plaukė 
sau laivelis” ir “Karvelėli”.

Vinc* Obečunas,
6330 S. Aberdeen st., Chicago.

Gerb. p. Budrikas:
Labai esame dėkingi už kon

certus per radio, kuriuos klau
somės sekmadieniais; tik gai
la, kad negalime išgirsti ketvir
tadieniais... Ypatingai pono Va
nagaičio programai mus visus 
tikrai prilinksmina.

M. Gerdauckas,
2042 New Jersey avė., 

Sheboygan, Wis.

Gerb. p. Budrikas:
Dėkojame Tamstai už sutei

kimą lietuviams tokių brangių 
ir puikių programų, kaip mes 
girdėjome vasario 9 dieną. Ma
lonu klausytis puikiausios mu
zikos ir senovės lietuvių daine
lių. Veli j am geriausio pasise
kimo Tamstos bizniui ir dėko
jam muzikantams ir daininin
kams, o ypatingai Tamstai už 
rengimą tokių gražių prograr 
mų.

S. Andrikus,
4354 S. California avė., Chicago

> 3304

Paulina Atkočiūnas, atsilanky
kite į Naujienų ofisą reikale jū
sų sugryžimui permito.

PRANEŠIMAI
Dramatiško Ratelio “Užburtų Tur

tų” repeticijos įvyks vasario 18 d., 
antradienio vakare, 7:30 vak., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Visi vaidylos bukit laiku.

— Komitetas.

Liet. Republikonų Kliubų visame 
Cook paviete delegatų susirinkimas 
jvyks antradieny, vasario 18 d., M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI., 8 v. 
v. Visi delegatai ir valdybos yra 
kviečiami atsilankyti, nes bus rinki
mas naujos valdybos ir svarstomi 
nauji, svarbus reikalai delei ateinan
čių linkimų. Kviečiami delegatai 
ir valdybos ir tų rep. kliubų, kurie 
dar nepriklauso prie šios centrali- 
nės organizacijos.

— A. C .NaugžeinJs, sekr.

ąpeclallBtaa rydyme chroniškų ir naun U 
irų. Jei kiti negalSjo Jumia išgydyti, atsllan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų Ilgų ir jei at apsi- 
Imsiu Jus rydytl, sveikata jums surryt. Ei
kit pas tikrų spectaliatų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino Uegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn ki 1 no pietų.

PO

20 st.

po

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garu. 
Gryni pūkai. 

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite 

pamatykite jas.
Mes kalbamų angliškai.

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

ir

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę algą. Išmo
kite dezainiriti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musą as
meniškas lavinimas grei- 

tai' priruošia jus 
tai į trumpą laiką. 

hz šykite dėl knygutės.
AJ ' MASTER COLLEGE 
\ 7* 190 N. State St.,
V Randolph 2718

tai vie- 
Ra-

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghts — išradimai 
šokioa rųšies.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Avė.

Brunswlck 7187

vi'

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolo*
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokęstimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

PA RS ĮDUODA RĘSTO R A NT A S 
geroje vietoje, prie 2-jų karų linijų, 
priešais teatrų, biznis išdirbtas, 3517 
So. Halsted St.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

ti

PARSIDUODA pigiai Meat Mar- 
ket ir groseris, ant dideliu bizniavo 
gatvių; biznis cash; arba mainysiu 
ant 6 kambarių bungalovv ar loto, 
2409 W. 47 St.

h KG J

ė S-?.

M

F;
w

la-3304. Savotiškai paprasti bet 
jai šauniai išrodanti suknelė. Tinka 
š bile materijos, vienos spalvos ar- 
ja margo naujoviško krepo, pada
linta baltu šilku.

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

Norint išauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašyme iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažyfneti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdi No...................
Uieros ....................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

2418 W. Marąuette Road 
arti Western Avė.

Tel. Grovehill 1088

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
išmo- 
i 24

už 2* nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

2231

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous 
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

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

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gerai apgyventoj maišytų tautu 
vietoj. Kam reikalinga — ateikit ir 
pamatykit. Priežastį patirsit ant 
vietos. 1308 S. 49 Avė., Cicero.

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.

Farms For Sale 
______ Ūkiai Paijavimui__________

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas {mokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalow ar flatų 
nama, už mažą jmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kenvood St., 
Palatine, III.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 Šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $55.00.

7 fimotų rleSuto valgomojo kambarių se
tas $57.00.

5 šmotų ąžuolinis Dlnette setas $17.50.
5 šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris, skrynia, sprlngsai, inatra- 
sas — $09.00,

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

VICTOR STORAGE VVAREHOUSE 
4811 West Lake St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA bučernės aisbak- 
sis, 5x10 pėdų, gerame stovyje, už 
prieinamą kainą, 1815 W. 72 St. 
Tel. Prospect '5070.

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

Musical Instruments
Mazikos Instrumentai

GROJIKUS cianas su suoleliu ir 
rolėmis, $35 cash. Uždarome musų 
sandeli. Mid-West Piano Stores 
(Ine.), 6136 S. Halsted St.

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Personai

IEŠKAU Prano ir Povilo Zalagė- 
nų. Iš Lietuvos paeina iš Raguvos 
valsčiaus. Prieš karą gyveno Chica
go, III. Jie patys, ar juos žinantys 
draugai malonėkite pranešti man. 
Turiu svarbu reikalą.

BARBORA RAZEVICH, 
1100 Douglas Avė., Racine, Wis.

Partners Wanted
Puąiiiinkų^Reikia

REIKALINGAS partneris barber- 
šapėj, arba parduosiu. Randasi prie 
California ir North Avė. Atsišau
kite adresu 1182 Milvvaukee Avė.

Help VVanted—Female 
parbininkjjĮReikia

REIKALINGA veiterka. Nereikia 
dirbti nedėliomis.

553 W. 16th St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. John Yocis, 2224 W. 23 St. 
Ist floor, 6 vai. vakare.

For Reni
STORAI ANT RENDOS 

Kampas dėl drug storio, $65.00 
rendos. štoras dėl barberio $50 
mėnesiui. Štoras dėl bučernės 
$50. štoras dėl .valgyklos $65. 
Šie storai randasi 67th St. ir 
Western Avė. Pamatykite A. 
N. Masiulis, 6641 S. Western 
Avė. Republic 5550.

ANT BRIDGEPORTO rendon 
campinis štoras su 5 pagyvenimui 
kambariais. Renda $25 mėnesiui. 
Taipgi galima nusipirkti labai pi
giai visokius fixtures. šaukite 4 
vai. po piet Tel. Boulevard 0470.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

WISCONSINO FARMA
385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 

nuo Mihvaukee. žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji namai ispaniško sty- 
liaus ant kalnelio prie pat upes. 
Triobos ir barnes modemiškos, 
įrengtos su James įtaisais. Didelis 
sodnas. Turi užtektinai galvijų, 
arklių, kiaulių, vištų ir ančių. Nau
jos mašinos.

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

Tel. Central 5013

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMER1Ų DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmą 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu pardavimui 
120 akrų, geri budinkai, 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 turiu parda
vimui didelį dvarą 320 akrų žemes, 
gerais padargais, gvvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainvmm arh* vu-0. 
klonis informacijoms visuomet krein- 
kites i manę, greitas ir teisingas 
patarnavirpas visiems.

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

Exchange—Mainai
ŪKININKŲ ATIDAI
Reikalaujame ūkių (farmų), įvai

raus dydžio. Illinois, Indiana, Mi- 
chigan ir Wisconsin valstijose. Ku
rie norėtų mainyti savo ūki ant na
mų Chicagoje, rašykite pas

K. J. Macke & Co.
(Mačiukas)

2436 W. 59 St.
Tel. Prospeęt 3140

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

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

Yards 6751

Real Estate For Sale
N a m ai-žemė Pardavimui

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

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

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
1425 So. Fairfield Avė.

Tel. I^afr.yette 0455

Iš PRIEŽASTIES kad dėlei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1031 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
šildomas. Delicatessen.

Kaina $16,000.

. Labai pigiai, 
rrti Cravvford

Roo- 
lunch 
3956 
Avė.,

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

PARDUOSIU ererai išdirbtą 
ming- Hou.se iš 25 kambarių su 
ruiiniu apačioje.

i Ferdina'nd St., t
4000 North-Węsti


