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Stalinas įspėja nuo 
per uolios kampani
jos prieš ūkininkus

Esą butų kvaila- darbas bandyti 
smurtu visus sovietijos ūki
ninkus urnai kolektivizuoti.

MASKVA, kovo 3. — Sovietų 
diktatorius Stalinas Įdėjo vi
suose Maskvos laikraščiuose il
gą straipsnį, kuriuo jis įspėja 
komunistų valdininkus, kad jie 
truputi susilaikytų nuo per 
daug uolios kampanijos urnai 
visas, ūkininkų žemes kolektivi
zuoti.

Del tokio diktatoriaus Įspėji
mo, oficialiuose rateliuose Ma
skvoj manoma, kad Stalinas pa
galiau supratęs, jogei kolektivi- 
zacijos kampanija kelia ūkinin
kuose atvirą pasipriešinimą, 
ypačiai srityse, kur kaimų so
vietai bandė dagi smurtu visus 
smulkiuosius ūkininkus urnai 
kolektyvizoti.

Savo straipsny Stalinas prisi
pažįsta, kad “mes negalime ko
lektivizuoti ukius smurtu. Tai 
butų kvailas ir reakcingas dar
bas. Sveikas kolektivizavimas 
turi pasiremti ant aktingos dau
gumos ūkininkų paramos.”

Bostone suimtas ko
munistų gengsteris

Kėsinosi prieš moterų rūbų siu
vėjų unijos viceprezidento 
gyvybę.

BOSTONAS, Mass., kovo 3.—■ 
čia tapo suimtas vienas Leonard 
Daugherty, komunistų “geng
steris”, kaltinamas dėl pasikė
sinimo prieš siuvėjų Interna
tional Ladies Garment VVorkers 
unijos viceprezidentą Juk Kra- 
merį.

Degdami pagieža, kad jų pa
skelbtas “visuotinis” moterų 
rūbų siuvėjų streikas Bostone 
visiškai susmuko, nes organi
zuoti siuvėjai visai atsisakė jų 
klausyti ir darbą mesti, komu
nistai prisimedžiojo Įvairių chu
liganų siuvėjams terorizuoti. 
Andai rytą, siuvėjams’ einant Į 
darbą, minėtas Daugherty su 
gelžgaliu rankoj iš pasalų puo-. 
lė International unijos vicepre
zidentą Kramerį, bet pastarojo 
laimė, pasikėsinimas nepavyko: 
pirmiau negu užpuolikas susku
bo smogti Krameriui į galvą, 
kuopelė darbininkų piktadarį pa
grobė ir laikė, kol atvykus po
licija nusigabeno jį į nuovadą.

Policijoj pasirodė, kad Dau
gherty yra jai gerai pažįsta
mas paukštis, ne kartą areštuo
tas už Įvairius kriminalinius 
nusikaltimus ir žinomas įvai
riais vardais: Frank James. 
Fred Smith, Charles Lerner, 
Leonard Daugherty etc. Polici
joje jis pažinta taipjau kaip 
asmuo, kurio Kanados policija 
ieško už galvažudybę.

Ko R H &
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota ir mažu
mą šilčiau; vidutiniai vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 15° ir 27° F.

Šiandie saulė teka 6:22, lei
džiasi 5:42. Mėnuo leidžiasi 
19:07 vakaro.

Paskelbtas tekstiles 
darbininkų streikas
ELIZABETHTON, Tenn., ko

vo 3. United Textile VVorkers’ 
of America unija, kuri yra su
sijus su Amerikos Darbo Fe
deracija, paskelbė vietos Ame
rican Bemberg ir American 
Glanzstoff tekstilės įmonių dar
bininkų streiką.

Unija reikalauja, kad tose 
įmonėse butų likviduota vadi
nama “kompanijos unija”, ku
rią yra patys samdytojai įstei
gę.

Ūkininkų bėgimas iš 
sovietų Rusijos

Prieš bėgančius iš “rojaus” žmo
nes sovietų sargybiniai varto
ja kulkosvaidžius.

VARŠUVA, kovo 3. — Pra
neša, kad pastaruoju laiku so
vietų sargybiniai nukovė daug 
rusų ūkininkų, bėgančių iš s'o- 
vietijos per sieną Į Lenkiją.

Ūkininkų bėgimas iš sovietų 
Rusijos kasdien vis didėja, ir 
sovietų sienos sargybiniai prieš 
bėgančiuosius vartoja kulkosvai
džius.

Vakar atbėgusi į Lenkijos 
pusę rusų kuopele, viso dvylika 
žmonių, sako, kad jų bėgę dvi
dešimt, bet. astuoni buvę sovie
tų sargybinių nušauti sienoj.

Sovietai šaudo bėgan
čius iš Rusijos ūki

ninkus 
%

RYGA, kovo 3. — Latvijos ir 
Estijos policija sovietų Rusijos 
pasieny patvirtina pranešimus 
apie sušaudymus ūkininkų, ku
rie bandė su savo šeimomis pa
bėgti iš Rusijos, bet buvo so
vietų sargybinių sugauti.

Bėgančius veja atgal
Į

Tiek Latvijos, tiek Estijos 
vyriausybės, bijodamos bėgan
čių rusų užplūdimo, Įsakė savo 
policijoms bėgančiuosius’ grąžin
ti atgal į Rusiją.

Policija dažnai leidžia atbė
gusiems per sieną pabūti dieną 
savo teritorijoj, bet naktį pa
deda jiems slapta grįžti atgal 
per sieną j Rusiją. Ritupės 
apielinkėj, Latvijoj, ir Narvos 
apielinkėj, Estijoj, buvo tačiau 
keletas atsitikimų, kur grąžinti 
Į Rusiją pabėgėliai buvo bolše
vikų areštuoti ir visi vyrai, vy
resni kaip 16 metų amžiau, su
šaudyti.

Universitetas kelia kul
tūros akademijos 

klausimą
KAUNAS. — Universiteto 

senatas savo šio mėnesio 9 <1, 
posėdy svarstė vieno profeso
riaus iškeltą sumanymą įkur
ti Lietuvoj Vytauto Didžiojo 
metų proga kultūros akademi
ją, kuri jungtų Lietuvos mok
slo ir kultūros pajėgas, tirtų 
Lietuvos gamtą ir žmones, pra
eiti ir dabarties būklę, sektų 
kitų kraštų mokslo laimėjimus 
ir derintų juos Lietuvai ir rem
tų ir keltų Lietuvos šviesuome
nės ir platesniosios visuome
nės mokslo ir meno kultūrą. 
Senatas, atsižvelgdamas į su
manymo svarbumą ir aktualu
mą, paskyrė specialią komisi
ją su prorektorium profeso
rium Česniu pryšaky.
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TOKIO, kovo 3. — Praneša, 

kad ties Aomori prefektūros 
krantais sudužo Į uolas ir pa* 
skendo japonų garlaivis Fukuju 
Maru. Garlaivy buvo daugiau 
kaip 'trisdešimt Įgulos žmonių 
ir apie jų likimą žinių nėra.

Lenkijoj suimta di
delė “balty vergių” 
prekiautojų banda

Areštuota viso 36 žmonės; vizų 
padirbimo skandalai! įmaišyti 
Amerikos konsulato1 žmonės.

VARŠUVA, kovo 3. — Lenkų 
policija suėmė didelę pasportų 
ir vizų padirbėjų ir “baltųjų 
vergių” prekiautojų bandą.

Morris Baskin. kuris esąs tos 
bandos galva, jau pernai metais 
buvo areštuotas Varšuvoje, bet 
kadangi Baskin buvo Jungtinių 
Valstybių pilietis, tai, Amerikos 
konsului reikalaujant, lenkų vy
riausybės buvo paleistas. Dabar 
tačiau į vizų falsifikavimo skan
dalą yra įmaišyti ir kai kurie 
Amerikos konsulato valdininkai, 
ir lenkų prokuroras ketina rei
kalauti, kad Amerikos vyriau
sybė išduotų Lenkijai Baskiną 
ir kaltinamus konsulato valdi
ninkus'.

Pasak lenkų policijos, Baski- 
nas turįs apie dvidešimt, agen
tų, žydų. Galicijoj ir kitose ry
tų provincijose. Kiekvienas jų 
turis nuosavią. “teritoriją”*

Policija taipjau suėmė dau
gybę tų prigavikų laiškų ir do
kumentų.

Bandai — viso 36 žmonėms — 
susekti ir suimti policijai daug 
padėjo draugija kovai su baltų 
vergių prekiautojais.

Įdomu, kad tarp suimtų yra 
ir du Varšuvos rabinai, Zilber- 
bergas ir Kastenbergas, kaltina
mi kaip turėję artimų santykių 
su baltų vergių prekiautojais.

Ledas nunešė jūron 
137 rusų žvejus

ASTRACHANIS, Sovietų Są
junga, kovo 3. — Atskilus mil
žiniška ledo lytis nunešė į Kas
pijos jurą 137 žvejus’ su 135 
arkliais. Bijoma, kad visi jie. ir 
žmonės ir gyvuliai, nebūtų žu
vę. Vyriausybė pasiuntė aero
planus ieškoti jų.

Muštynės tarp vokiečių 
fašistų ir komunistų
BERLYNAS, kovo 3. — Va- 

kar per fašistų studento. Hors- 
to Wesselio, laidotuves įvyko 
kruvinos muštynės tarp komu
nistų ir fašistų. Penki fašistai
— jie vadinas' nacional-socialis- 
tais — ir keletas komunistų bu
vo rimtai sužaloti. Policijos vėz
dai padarė galą riaušėms.

Studentas Wessell, kuris bu
vo vienas pusiau kareiviškos fa
šistų organizacijos viršilų, bu
vo andai rimtai sužalotas kau
tynėse su komunistais ir nuo 
sužalojimų mirė.

• -
Aukštoji kunige nutei

sta už prigaystes
LOS ANGELES, Cal., kovo 3.

— Mrs. Mary Otis Blackburn, 
vienos’ religinės šektos “aukšto
ji kunige”, prisaikintųjų posė
di ninku tapo pripažinta kalta 
dėl suktybių ir prigavysčių, .už 
ką jai gresia kalėjimas iki ke
turiolikos metų. ‘‘Aukštoji ku
nige” prigavo vieną turtingą 
aliejaus pirklį, Califfordą Dab- 
ney, $40,000 sumai.

30 lenkų vestuvininkų 
prigėrė ledui jlužus ;
VARŠUVA, kovo 3. — Ledui 

po jų rogėmis įlužus, Narocz- 
nos ežere prigėrė visa vestuvi
ninkų partija, trisdešimt asme
nų, jų tarpe jaunasis’ ir jaunoji.

Point Barrow, Alaska.— Carl 
Ben Eielson, žymus Amerikos 
lakūnas, kuris žuvo beskrisda
mas Į Sibirą.

Negirdėtas ameri
kiečiuose įvykis 

________ _________ I

Amerikos komisionierius White 
pabučiavo Haiti negrei ranką.

PORT-AU-PRINCE, Haiti, ko
vo 3. William Allen White, 
žinomas Emporia, Kan., laikraš
čio leidėjas ir prezidento Hoo- 
verio paskirtos Haiti sąlygoms 
ištirti komisijos narys, savo pa
sielgimu1 čia vakar sujaudino vi
sus šios sostines gyventojus.

Ties Excelsior viešbučiu, ku
riame sustojo atvykus Hoove- 
rio komisija, atžygiavo Haiti 
moterų procesija ir viena mo
terų, senyva negrė, juodai ap
sitaisius, atsiskyrus nuo proce
sijos prisiartino prie viešbučio 
tarpvartėj stovėjusio White’o 
ir, nusilenkus jam, tarė:

—Ponas komisionieriau, mel
džiame, išvaduokite mus.

White paėmė jos ranką ir pa
bučiavo.

Valandėlę visi tylėjo. Ir stai
ga kilo didžiausios ovacijos. 
“Valio komisija!” “Valio prezi
dentas Hooveris!” šukavo kryk
štavo minios. Haitietės džiūga
vo, sakydamos, kad toks komi
sijos' nario pasielgimas buvęs 
didžiausias draugingumo mos
tas, kokį Hooverio komisija ga
lėjus parodyti Haiti.

Pabėgęs pamišėlis di
namitu išsprogdintas 

% *

DEFIANCE, Ohio, kovo*3. — 
Pabėgęs iš proto ligonių ligoni
nės, pamišėlis Hubert Floehr, 
60. užmušė.vs’avo žmoną ir, ban
domas suimti, pašovė tris kitus 
žmones, jų tarpe policijos vir
šininką’ Weanerį. Kadangi pami
šėlis užsibarikadavo namie ir ki
taip prie jo nebuvo galima pri
eiti, namai buvo dinamitu iš
sprogdinti kartu su pamišėliu.

Ispanija v.ėl uždaro uni
versitetus: bijo riaušių

MADRIDAS, kovo 3. — Del 
pastarųjų antimonarchinių de
monstracijų, Ispanijos vyriau
sybė, bijodama, kad per užga
vėnes neįvyktų studentų nera
mumų, nutarė mokyklas; ir uni
versitetus laikyti uždarytus iki 
ateinančio ketvirtadienio.

NEW ORLEANS, La., kovo 
3. Praeitą naktį čia siautė 
didelis gaisras, sunaikinęs; prie
plaukos triobesius ir sandėlius 
ir padaręs apie 4 milijonus do
lerių nuostolių. Apdegė taipjau 
garlaivis Scantic. Garlaivio gais
re vienas įgulos žmonių žuvo, o 
astuoni kiti skaudžiai apdegė.

Komunistų tarpusa
vio revoliucija su po
licijos įsimaišymu

Nevv Yorke maskviškiai “tikrie
ji” komunistai puolė kairiųjų 
komunistų mitingą.

NEW YORKAS, kovo 3. — 
Vakar čia įvyko trečios eilinės 
komunistų riaušės, šį kartą pa
čių komunistų tarpusavio muš
tynės, į kurias’ dar įsimaišė tre
čia partija — policija.

Dalykas buvo toks. Amerikos 
komunistų partija, tariant jos 
kairysis sparnas, laikė Tuxedo 
salėj mitingą, surengtą savo įs
teigėjo, G. E. Ruthenbergo. at
mintinėms’. Susirinkime dalyva
vo daugiau kaip 200 vyrų ir mo
terų, visi pasimokė j ę po 25 cen
tus įžangos. Už durų stovėjo še
ši “kaperiai” — policininkai.

B. D. Wolff, pirmininkas, ati
darė mitingą.

Pirmas ofensivas
Staiga apie dvejetas dešimčių 

stiprių vyrų, oficialios komunis
tų partijos narių, ir keletas 

| krykščiančių moterų prasiveržė 
pro policininkus, Įsibriovė į salę 
ir puolė susirinkusius kairia- 
sparnius draugus, nepasimokėję 
nė po 25 centus įėjimo mokes
nio.

Prasidėjo “faitas”, — atkak
li. bet nelygi kova. Puolikai bu
vo didelėj mažumoj, ir netrukus 
jie buvo išguiti laukan.

“Sustiprinimai”
Išguitieji tačiaul nelaikė kovą 

pralaimėtą’. Urnai pasišaukė “su
stiprinimų”, ir netrukus ties sa
lės durimis jau buvo daugiau 
kaip penkiasdešimt “tikrųjų” 
komunistų. Jie antrą kartą ata
kavo salę.

Šeši policininkai taipjau turė
jo šauktis “sustiprinimų”, bet 
ligi atvyko keturiasdešimt re
zervo “kaperių”, tarį) tikrųjų* 
draugų komunistų ir kairiaspar- 
nių draugų kopiunistų ėjo gyva 
batalija stalais, kėdėmis, kumš- 
čiomis, nagais ir dantimis.
< Kai į bataliją įsimaišė jau ir 
“kaperių” lazdos, abudu komu
nistų sparnai bandė sudaryt 
bendrą frontą prieš bendrą prie
šą, bet nieko nebeišėjo. Keletas 
kovotojų buvo paimti į nelaisvę, 
kiti smuko laukan ir išsislapstė 
Du policininkai buvo skaudžiai 
sužaloti.

Lietuvos Istorijos dru- 
gija ir “Praeitis”

KAUNASi. — Pernai metais 
įsikūrė senai reikalaujama Lie
tuvos Istorijos draugija. Įre
gistruota ji Kaune 1929 m. 
geg. mėn. 6 d. šita draugija 
pastatė savo tikslu “tyrinėti ir 
plėsti istorijos mokslai Lietu
voje, ypač atsižvelgiant Į lietu
vių tautas istoriją” (Įst. 2 str.). 
Nariai yra asmenys, kurie ty
rinėja istoriją (str. 7). Dabar 
jau įstojo į draugiją žymus is
torikų skaičius. Draugijos val
dyba sudaro: A. Janulaitis, Ta
rasenka, K. Jablonskis, Vacį. 
Biržiška, J. Jonynas. Draugija! 
leidžia žurnalą “Praeitį”, reda
guojamą A. Janulaičio. Pirmas 
tomas jau spausdinama. — Gal 
už 1—2 mėn. išeis iš spaudos. 
Antrasis tomas ketinama pa
vesti darbams apie Vytautą. 
Jau vieni straipsniai yra pa-! 
ruošti, kiti rengiama.

GEN. URENA — DOMINGO 
RESPUBLIKOS GALVA

SANTO DOMINGO, kovo 3. — 
Gen. Urena, pavykusio sukilimo 
vadas, šiandie tapo prisaikintas 
Domirgo respublikos proziden 
tu.

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)

Iš bendrų prokuroro pastabų 
dėl šios bylos 

pažymėtina tarp kitko, kad, 
girdi, ūkininkų s-gos Rokiškio 
skyriaus, vėliau smulkaus kre
dito bankas ir dar vėjiau “Ro
kiškio ūkininkų dr-ja” — nors 
ir buvusios trys įstaigos, bet 
jų visų trijų tebuvęs vienas 
tikslas. To tikslo buvę siekia
ma neteisingais ir neteisėtais 
darbais, iki pagaliau banko 
sandėlio gaisras nušvietęs visus 
tuos darbus. Tas gaisras pa
rodęs taip pat, ko buvę norėta 
pasiekti pačiu gaisru.

— “Liūdna truputį”, — bai
gė savo kalbą valstybės gynė
jas p. Rantenas — “kad kaip 
tik vietos žmonės taip negra
žiai darė. Tai atrodo, tarytum 
jau irsta vos trylika nepriklau
somo gyvenimo metų tepagyve
nusi musų šeima. Juk užsienis 
gali į mus pažiūrėti, kad pas 
mus su pinigais negerai. Tai 
yra, berods, pirma ir didžiausia 
tokia byla Lietuvoje. Dieve 
duok, kad ji butų ir paskuti
nė!”

Dar ‘ prokuroras pabarė kiek 
už po visuotinų banko narių 
susirinkimų buvusias keltas 
dideles vaišes tuo budu banko 
nariams parodyti, kad banko 
reikalai neva esą geri, čia jau, 
girdi, kartu ir nemoralus daly
kas.

Bendrai p. dantenas savo 
kaltinimo kalba vakar pasižy
mėjo, kaipo ypatingai manda
gus prokuroras. Jisai, kuriuo 
punktu atsisakydamas nuo kal
tinimo, vengia net suminėti 
kaltinamojo pavardę...
Civilinio ieškovo įgaliotinis 

pris. advok. pade j. p.
Nacevičius

pareiškė, atstovaująs keletą 
šimtų nukentėjusių ūkininkų, 
kurie per daug pasitikėję ban
ką Įsteigusiais pralotu Laba
nausku ir agronomu Mačiuliu.

Anot jo, tyčia buvęs pašalin
tas pirmas banko reikalų vedė
jas p. Petrulis, esą, sąžiningas 
ir atsargus žmogus ir plačioj 
apylinkėj žinomas ūkininkas, o 
jo vietoje buvęs pastatytas lig- 
tol mažai kam težinomas ir 
svetimas žmogus — Rimša. 
Bankas varęs plačią spekuliaci
jos pobūdžio prekybą, iki pa
galiau padaręs nelaimingais 
tiek daug visai nekaltų ūkiniu-1 
kų. Juk, esą, vien gryno pini 

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

f • .

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

• po piet.

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

v-—...... — ■ ■ ■ ------

go, tų ūkininkų sudėtų banko 
indėlių žuvo 238,000 litų su
mos.

P. Nacevičiaus nuomone, pa
sipelnymo tikslais veikęs ir 
Ant. Trimakas.

Baigdamas savo kalbą p. Na
cevičius prašė atiduoti banko 
likvidacijos komisijos žinion 
pasilikusį Rimšos turtą, kuris 
dabar yra užareštuotas (teis
mo pirmininkas p. Gudauskas į 
tai atsakė, kad to čia negalima 
išspręsti, girdi, gal bus keliama 
nauja byla), ir prašė anuliuoti 
draugiškus vekselius.

Kaipo banko likvidacijos ko
misijos įgaliotinis, kalbėjo dar 
buvęs šioje byloje nukentėjęs 
liudininkas p. šnioka. Jisai pa
sakė tikrą mitinginę kalbą (ne
veltui yra buvęs siųstas j 
krikščionių demokratų agitaci
jos kursus Kaune!). Tiesiog 
raudote raudojo, esą, apgautų 
ūkininkų širdgėlą.

Prisiekęs advokatas p. D. 
Nargalevičius

pareiškė tarp kitko, kad jo 
ginamajam Mačiuliui, esą, be 
reikalo buvę kaltinamojo akto 
patiekti net 26 kaltinimo punk
tai. Girdi, tik todėl, kad Ma
čiulis yra buvęs banjto valdybos 
pirmininkas. Pagal paties 
banko statutą, esą, tačiaus toks 
pirmininkas teturėjęs tik tiek 
teisių, kiek kiekvięnas banko 
valdybos narys. Banko veiki
me Mačiulis kaip tik visada ir 
visur buvęs užpakaly Rimšos 
ir kitų. Ir į banką jis teatvyk- 
davęs tik turgaus dienomis. Už 
darbą banke ir atlyginimo jo
kio negaudavęs.

Šiaip Mačiulis esąs atsargos 
majoras, buvęs Lietuvos ka
riuomenės savanoris, o vėliau 
— žemės ūkio ministerijos ag
ronomas. Ir banko valdybos 
pirmininku Mačiuliui esant, 
girdi, nei liudininkai nei pa
tiekta visa bylos medžiaga ne
parodė, kad jis butų kuo pasi
pelnęs. Mačiulis, girdi, nors ir 
turėjęs, kaipo savanoris ir 
valsčiaus viršaitis, gauti žemės 
sklypą, bet ir to nė neprašęs.

Banke, esą, Rimša užhipnoti
zavęs Mačiulį. Tuo tarpu tą 
10,000 litų čekį Mačiulis tik 
juokais išrašęs ir įteikęs p. Ja- 
nuševičiui, taigi, girdi, ir jokio 
kyšio čia nebūta.

(Bus daugiau)
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[korespondencijos
Zeigler, III.
Visokios žinios

Pas nuis iki šiol viskas ge
rai sekėsi, kol darbai ėjo gerai. 
Draugijos rengė įvairius paren
gimus, ir šiaip būdavo visokių 
pasilinksminimų. Bet visiems 
buvo nemalonus siurprizas, ka
da tapo paskelbta, jog nuo va
sario 15 d. užsidaro kasykla No. 
2. Tai buvo didelis smūgis vi
siems. Toj kasykloj beveik vi
si lietuviai dirbo.

>jx >>
Vas. 15 d. SLA. 356 kp. <tu- 

rėjo vakarų. Buvo suvaidinta 
du veikalai, - Concilium Facul- 
tatis bei Jonukas ir Marytė. 
Veikalus vaidino kuopos jau
nuoliai, o antrų—pradžios mo
kyklos mokiniai. Kaip vieni, taip 
ir kiti savo pareigas atliko pa
girtinai. Publikos buvo pusėti
nai daug ir ji užsilaikė pavyz
dingai. Laike vaidinimo viešpa
tavo kapų tyla. O tai liudija, 
kad jai patiko vaidinimas. Pel
no kuopai liko $75.91.

♦ ♦ *

Pas mus čionai nežinia iš kur 
atsirado vienas atsivertėlis: iš 
ekstra-kairiųjų jis išsivystė j 
bolševikus. Tai A. Aimanavi- 
čius. Jis pradėjo veikti. “Pro- 
gresistčs” tuoj jam surengė 
prakalbas, kurios įvyko vasario 
16 d. Garsinama buvo, kad tai 
bus nepaprastai svarbios pra
kalbos labai svarbiais klausi
mais. Kiek žmonių buvo, — 
tikrai negaliu pasakyti: vieni 
tvirtina, kad su kalbėto  j u m bu
vo 16 asabų, o kiti, — kad 17. 
Man pačiam prakalbose neteko 
būti.

Daugelis spėja, kad tą naują 
veikėja atsiuntė komunistų šta
bas. Mat, čia bolševikams karš
tis atslūgo ir aukos beveik vi
siškai sustojo plaukusios i vi
sokius fondus. Matyti, bolševi
kų štabui tai buvo labai nema
lonu ir jis pasiryžo palaikyti ir 
ant toliau žmonių mulkinimą. 
Tad štabas ir atsiuntė sdvo ap
mokamą agentėlį. Agentėlis 
pradėjo “storavotis“: parsitrau
kė literatūros, kurią sukrovė 
knygyne. Kažkodėl tą literatū
rą neplatino. Tad susimylėjo 
džeritorius: jis nunešė literatū
rų į skiepą ir padėjo prie “fur- 
nace”. žinote, be popieriaus 
sunku pečių užkurti.

Naujas veikėjas sumanė pasi
rodyti ir kitais darbais. Jo pa
stangomis buvo surengtas 
“tarptautinis” vakaras.* Rengė 
tą vakarą ALDLD. ir YCL. Apie 
lošimą nieko negaliu pasakyti, 
nes nemėgstu j jų vakarus eiti. 
O nemėgstu todėl, kad jie nie
kuomet nieko gera neduoda. Ro
lių iš principo vaidintojai nesi
stengia išmokti. Paprastai pub
likai pirma tenka išklausyti 
sufleri, o tik paskui vaidintojus. 
Ir nepadariau jokios klaidos, 
kad neėjau. Iš buvusiųjų gir
dėjau, kad vaidinimas buvęs 
tiesiog nepakenčiamas. Šį kartų 
publikai dar ir kiaulystė buvo 
iškirsta: garsinta vienas daly
kas, o pasirodė visai kas kita. 
Sakysime, garsinama buvo, kad 
įžanga suaugusiems 50 centų, o 
vaikams 25 centai. Tuo tarpu 
prie svetainės pareikalauta .60 
centų. Tai jau tikrai nepado
rus dalykas.

Bolševikų parapijonai. tur 
būt, manė, kad tie ekstra de
šimtukai yra renkami revoliu
cijos kėlimui kovo 6 d. Bet at
sirado ir tokių nenuoramų, ku
rie pradėjo protestus kelti. Vie
na moteris paskelbė net streikų 
ir rengėsi eiti krutamu jų pa
veikslų pažiūrėti. Tąsyk subė
go rengėjai ir sutiko įleisti mo
terį už 50 centų. Po to ir ki
tus pradėjo leisti po tiek pat. 
Reiškia, streikas buvo laimėtas i 
ir iškovotas. Bot iš kurių bu-f 
vo paimta 60 centų, tai dešim
tukai tiems nebuvo sugrąžinti.

Gal ekstra dešimtukus rink

ti buvo patvarkęs naujas “vei- 
kejas”. Jis čia jokio darbo ne
turi, o gyventi juk reikia. Vadi
nasi, publikų reikia apkrauti 

i specialiais mokesniais...
* ♦ ♦

Vasario 23 d. buvo šaukiamos 
taip vadinamos nabašninkės su- 

' sirinkimas. Duodu vardą na
bašninkės todėl, kad nespėjo 
pilnai gimti, o jau ir miršta. 
Kalbu čia apie komunistų N. M. 
U. susirinkimą. žmonių buvo 

Į apie 40. Mat, buvo šventa die
na ir pasitaikė gražus oras, tai 
bevaikščiodami žmonės užėjo ir į 
susirinkimą. Susirinkimą vedė 
musų miesto “darbuotojas”. 

| Kalbėjo taip vadinamos unijos 
I sekretorius Henry Corbeshley; 
kitų dviejų kalbėtojų pavardžių 
nepamenu. Tik turiu tiek pažy
mėti, kad juodu atrodė, kaip 
tikri proletarai, — bent iš dra
bužių. Corbeshley nusiskundė, 
kad dalykai visai prastai eina. 
Girdi, viršininkai sugalvoja vi
sokius planus ir įsako juos 
mums vykdyti. Bet tie planai 
dažniausia yra tokie, kad jokiu 
budu negali būti įvykdyti. Pa- 

į reiškė taip pat, kad jis rengia- 
I si atsisakyti nuo sekretoriaus 
[.vietos. Esą jis dirbdamas uni
jai jokiu budu negalįs pragy
venti. O tuo labiau su šeimyna. 

. Tad jis bandysiąs susirasti sau 
I kita darba.

Iš sekretoriaus kalbos galima 
spręsti, kad komunistų “unija” 
visiškai baigia susmukti. Tur 

' būti, ir karščiausi bolševikai 
paliovė mokėti duokles. Vienas 

; kalbėtojų aiškino, ( kad busiąs 
I įsteigtas pašalpos skyrius ne- 
1 darbo paliestiems mainieriams. 
i Vieta esanti paskirta Christo- 
1 pher, III. Rodosi, vasario 25 d. 
ten turėjo įvykti susirinkimas. 
Tad kvietė prisiųsti komitetą. 
Susirinkimo pirmininkas paaiš
kino, kad tokie komitetai esą 

; gana seniai sutverti, tik visa 
j bėda tame, kad jie jau per ke- 
| lis mėnesius nelaikę jokio susi- 
I rinkimo. Ragino tuojau sušauk
ti minėtų komitetų susirinkimų, 

j Girdi, gal ir dabar bus galima 
i gauti tiek aukų, kiek buvo su- 
; rinkta 1927 m. Chicagoj ir ki- 
j tuose miestuose. Net “Vilnyj”
■ tada buvo garsinama, kad esą 
j surinkta 8 tonai maisto, kuris
busiąs pasiųstas dviem tro- 

1 kais. Vienas trokas į Belville, 
i o kitas i W. Frarkfort, III. Bet 
! kol kas neteko girdėti apie tų 
maistą. Gal trekai kelyj pa- 

' klydo?
Patarčiau žmonėms nieko ne- 

: duoti bolševikiškiems kolekto- 
1 riams, kadangi sukolektuoti'pi- 
I nigai visvien nepasiekia mainie- 
j rių.

Vienas kalbėtojų pranašavo.
■ kad kovo 6 d. Vokietijoje ivyk- 
i sianti revoliucija. Ragino jis 
; taip pat Amerikos bedarbius 
į koVo 6 d. dalyvauti bedarbių
demonstracijose, kurios yra 
rengiamos kovo 6 d. Esą milži-

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS SUSTAB

DYTI AITRUMĄ

Kada jus nebojate šių pirmų
jų konstipacijos simptomų — 
prasto kvapo, padengto liežu
vio, atbukimo, greitai nukenčia 
visa sistema. Apetitas mažė
ja. Virškinimas darosi neveik
lus. Jus pradedate varginti 
galvos skaudėjimai, kvaituliai, 
aitrumas.

Yra lengva pataisyti neveik
lius vidurius! Paimkite Cas- 
caret saldainį šį vakar. Pama- 
tykit kaip greitai — maloniai 
— viduriai pradės veikti. Vi
sos rūgstančios atmatos lieka 
švelniai pašalintos iš sistemos. 
Reguliaria ir pilnas vidurių iš- 
sivalymas būna atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip . pri- 
pažysta daktarai, tikrai sustip
rina vidurių muskulus. Visos 
aptiekus turi Cascarets. 10c.

Gaisinkites Naujienose

niška demonstracija įvyksianti 
Benton, III. Apie tą revoliuciją 
parašysiu vėliau.

♦ * ♦
Oras šiuo tarpu pas mus gana 

gražus: šilta ir žolė pradėjo ža
liuoti. Dvelkia pavasariu, nors 
ir atrodo, kada pavasariui lyg 
truputį butų ir peranksti.

—Liepia.
„ ' X

East St. Louis, III.
šaunios vestuvės

Vasario 25 d. čia įvyko labai 
iškilmingos vestuvės. Apsivedė 
Frank Yocis su panele Jozefina 
Petraičiute. Yocis yra baigęs' ap- 
tiekorystės mokslą. Jo tėvai 
Simas ir Ona Yociai yra labai 
seni šio miesto gyventojai. Jie 
yra gana pasiturintys žmones.

Svečių buvo atvykę net iš ap
linkinių miestų; jų prisirinko 
pilnutėlė Sim Yociaus svetaine. 
Visi jie jaunavedžiams linkėjo 
kuolaimingiausio gyvenimo. Vi
siems linksma buvo prie geros 
muzikos ir skanių valgių bei 
gėrimų. '

Svečiai sakė, kad šiame mies
te dar pirmos tokios šaunios 
vestuvės yra buvusios. Taipgi 
labai pagirtina, kad lietuvis ap
sivedė su lietuvaite. Abu yra 
gimę Amerikoj. Tėvas Simon 
Yocis yra geras iiaujienietiš.

Linkiu linksmo gyvenimo ir 
gražios šeimynos jaunave
džiams.—Ten buvęs.

Lietuvos - Amerikos 
ekonominių santykių 
pirmojo dešimtmečio 

proga
Nors Amerika (U. S. A.) po

litiškai de jure pripažino Lietu
va tiktai 1922 m. liepos 28 d., 
tačiau ekonominiai santykiai 
tarp šių dviejų šalių buvo pra
sidėję žymiai anksčiau, būtent 
jau 1919 m. Amerikos Lietuvių 
Tautos Taryba pasiuntė finansi
nės paramos Lietuvai per Lie
tuvos Delegaciją Taikos Konfe
rencijai Paryžiuje; ši pastaroji 
tais pat metais nupirko skolon 
žymų kiekį įvairių reikmenų iš 
Amerikos valdžios už, apytikriai 
imant, 5 mil. dol. sumą, kuri 
dabar yra atmokama metinėmis 
ratomis. Betgi tikroji Lietuvos 
ir Amerikos tarpusaviu ekono
minių santykių pradžia berods 
turėtų būti skaitoma nuo Lie
tuvos Misijos atvykimo Ameri
kon, t. y. nuo 1920 metų pra
džios. Tada prasidėjo Lietuvos 
Laisvės Paskola, kuri tais me
tais pasiekė pusantro miliono 
dolerių; prasidėjo gausus pini
gų siuntimas Lietuvon, aukų 
dėjimas “šauliams” ir Labdary
bės tikslams, Prekybos Butų 
(Chambers-of Commerco) įkūri
mo pastangos, galop prasidėjo 
Amerikos lietuvių vizitai Lietu
voje, pirkimas tenai ūkių, taup
menų deponavimas Lietuvos 
bankuose, ir grįžtančių atgal 
Amerikon pirmųjų Lietuvos 
produktų atsivežimas.

RAMOVA
THEATRE 

35th and Halsted Streets 

šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Sereen

“Flight”
Veikalas, kuris kiekvieną 

suįdomins 
Dalyvaujant

Jauk Uolt, Lila Lee, Ralph 
Gravės

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios 
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Taip gražiai užsimezgusiems 
dviejų kraštų ekonominiams 
santykiams, deja, pačioje pra
džioje prisėjo pergyventi didelį 
smūgį dėl vokiečių markės žlu
gimo: ta finansinė markės ka
tastrofa kainavo Lietuvai dau
gelio milionų dolerių ir, kas 
ypač skaudu, dėl tos neišven
giamos nelaimės’ turėjo nuken
tėti kai kurie geriausi Lietu
vos sūnus iš Amerikos lietuvių 
tarpo. To finansinio krizio pa
sekmės dar ir dabar nėra visiš
kai išdilusios, nors Lietuvos 
ekonominis gyvenimas, ačiū 
auksinės' valiutos lito tvirtimui, 
yra jau toli nužengęs progreso 
keliu, ir ekonominiai santykiai 
su amerikiečiais, nors toli dar 
nėra pasiekę pageidaujamos 
aukštumos, betgi yra normalus 
ir turi krypties gerbti ir augti: 
finansiniai santykiai tarpe Lie
tuvos iš vienos pusės ir Ameri
kos valdžios bei Amerikos lie
tuvių yra pilnai sutvarkyti 
(skolos nuošimčiai reguliariai 
išmokami). Amerikos lietuvių 
pinigų siuntimas Lietuvon nors 
natūraliai turi krypties mažėti, 
bet vis dar tebėra žymus fakto
rius Lietuvos piniginio atsiskai
tymo balanse, gi metas iš meto 
augantis Amerikos turistų 
skaitlius Lietuvoje, spėjama, 
sudarys naują Lietuvos ekono
minių pajėgų šaltinį.

Prekybos santykiai, betgi, dar 
tebėra puškelyje: nors Lietuvos 
-Amerikos metinės prekybos 
apyvarta jau siekia 2,000,000 
dol. (sekant Lietuvos statisti
ka), betgi Lietuvos eksportas 
Amerikon yra visiškai nepaten
kinantis. Lietuva iš prekybos 
su Amerika prie galutino atsi
skaitymo neturi jokio pelno; 
priešingai.— Lietuva turi virš 

“Ateities įvykiai 
( meta savo 
šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdejimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

vieno miliono dolerių kasmet 
sumokėti Amerikai už iš Ame
rikos importuojamas prekes, ši
tokia prekybos santykių padėtis 
gali, ir turėtų, pakitėti: prie ge
resnės Lietuvos gamybos orga
nizacijos ir musų, Amerikoje 
gyvenančių, pastangų, Lietu
vos eksportas Amerikon gali 
pasivyti Amerikos eksportą Lie
tuvon. Amerikos lietuviai šia
me plačiame prekybinių santy
kių lauke gali sulošti lemiančią 
rolę.

Tat pradedant ekonominį san
tykių antrąjį dešimtmetį, mums 
yra privalu su visu rimtumu 
peržiūrėti praeities klaidas ir 
nuotikius ir, iš jų pasimokinus, 
energingai imtis naujų ir tik
resnių kelių suradimo darbo. 
Čia pirmoje eilėje prisieina eko
nominių santykių ateitį, kiek 
tas liečia Amerikoje gyvenan
čius lietuvius, įstatyti į prak
tiškas grynos komercijos vė
žes. atsipalaidojant nuo ab
straktiškų galvojimų; čia tal
pos prisieina mobilizuoti musų 
patyrimus ir ryžtis prie atsa- 
komingesnių praktikos darbų. 
Dabartinis ekonominis gyveni
mas ir santykiai, kaip matome, 
yra painus ir lengtyniavimo 
(kompeticijos) glėbyje. Tad tik 
subūrę savo neskaitlingas lietu
viškas pajėgas tegalime tikėtis 
bent ką nors teigiamo atsiekti. 
Ši mintis tarytum siūlo, kad bū
tinai ir neatidėliojant yra rei
kalinga Amerikos lietuvių eko
nominė konferencija, kuri išga
lėtų sudaryti konstruktyvų dar
bų planą netik Lietuvos-Aemri- 
kos ekonominiams santykiams 
ugdyti, bet reikalui pasirodžius 
ir savo vietinius ekonominio 
pobūdžio klausimus spręsti.

Lai man todėl bus šiuomi 

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

“It’s toasted“
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

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

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

(į) 1930, Tbc Amcruan Tobacco Ce., Mfri.

leista kreiptis su prašymu į ger
biamuosius Amerikos Lietuvių' 
Prekybos Butas (Chambers of 
Commerce), ekonomistus, fi- 
nansitus ir prekybininkus' —ne
atsisakyti nuo talkos, daugiau 
susidomėti ekonominių santykių 
ateitimi ir susirūpinti čia iš-1 
keltos konferencijos problema, 
pareiškiant šiąi įstaigai savo1 
nuomonę ir pasiūlymus’ dėl kon
ferencijos darbų plano, laiko, 
vietos. Manyčiau yra svarbu, 
kad konferencija turėtų įvykti 
dar šį pavasarį prieš turizmo 
sezono pradžią, kad kas nors 
konferencijos dalyvių turėtų 
progos ir Lietuvoje atsilankyti 
ir ypač š. m. birželio 18-22 d.d. 
žemės Ūkio Parodą Kaune pa
matyti. Tat su pasiruošimais 
konferencijon reikėtų jau dabar 
pradėti rūpintis, nes jau tik d'U 
mėnesiu beliko, šios rųšies 
konferencijai vietą dėl daugelio

TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs 
tant“, sako Kentucky molina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis“. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

■ 5E5ELIS, 
paskui gailestis"

" "ĮMTOIUl £o"r/e//ou22agz —;

priežasčių iš savo pusės siūly
čiau New York’ą.

Lai man’ galop bus leista pa
reikšti vilties, kad Lietuvos 
ekonominiai santykiai su šia ga
linga Dėdės Šamo tėviške ir 
musų brolių Lietuvos išeivių 
antrąja tėvyne laikui bėgant 
augs ir stiprės abiejų šalių nau
dai.

—P. žadeikis, 
Lietuvos Generalinis Konsulas.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didele algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėlės dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musu as
meniškas lavinimas grei

tai priruošia jus tai vie
tai j trumpu laiką. Ra
šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 

Randolph 2718
4

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

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

kampas Monroe St.. Chlcago, Crilly Bldg. 
do»: kiekvieną dieną nuo 10 iki 6. No- 
— tris dežimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dšliomis 10 iki 1. PanedCliais. Seredomie 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

- ■ "M
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kapinių “trubeliai”
Jau kuris laikas tenka ma

tyti spaudoje žinių apie pa
tvarkymus, kurie liečia laido
jimą numirėlių šv. Kazimiero 
kapinėse.

Tūlas laikas atgal Kunigų 
Vienybės Draugija turėjo pasi
tarimą, ir pasėkoje nutarta pa
šalinti nekurtas visai pasenu
sias ir nepritinkančias civili
zuotiems žmonėms mirusiųjų 
laidojime ceremonijas.

Buvo nutarta neleisti nešti 
bažnyčion gėles ir dėti jas prie 
karsto. Tai reiškia apsaugoti 
visuomenę nuo bakterijų, ku
rių ten knibždėte knibžda.

.•\ntras jau ne taip svarbus 
dalykas. Buvo nutarta uždrau
sti graboriams poterius užda
vinėti. Čia, žinoma, kiekvienas 
nemėgsta, jeigu žmogus kiša 
nosį ne į savo reikalus. Gra- 
boriaus biznis yra kūną apva
lyti, o kunigo poterius užda
vinėti. Taigi prieš tą nieko ne
galima turėti. Tai kova už bū
vį.

Paskutinis nutarimas: drau
dimas atidaryti karstą kapinė
se. Už tai, mano nuomone, rei
kia siųsti širdingiausius linkė
jimus Kunigų Vienybės Drau
gijai. Na, ir pamanyk tu, žmo
gau, atidarinėti karstą su dvo-

Motinos Dabar Su
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, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės 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 Hudson 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą 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. H. 
Phillips nuo 1875 m.

kiančiu lavonu, sustoti eilėn, 
ir ‘‘marš krugom”. Jau tas į- 
prolis lietuviuose yra pasibai
sėtinas ir kanibališkas, nes pa
išelyje stovintis žmogus tik pa- 
įsibiaurėja, užuot gailėtis miru
siojo. O tas nesą n i la rūmas! I r 
tam, kas nori atsisveikinti su 
savo mylimuoju ar artimuoju, 
yra puikiausia proga tai da
ryti namuose, o ne ant vėjo.

Taigi, mano nuomone, žmo
nėms reikia kalbėli ne apie dik
tatūrą, kurią kunigai įvedę, bet 
tarti ačiū už naudingą parė
dymą. Mano nuomone, jei aš 
mirčiau, tai man gėlių nerei
kia, nes tas nieko mirusiam 
negelbsti, o gyviems pakrato 
kišenius. Taigi kas iš to, jei
gu žmogus perka gėles, o pa
rėjęs namo keikia Visą tvar
ką. Tokių atsilikimų aš žinau 
tiek ir tiek. Taigi pripažinki
me tiesą visiems, kas jie ne
būtų — ar kunigai, ar pasau
liečiai. Ir ne verta pliuip 
kokią ten diktatūra, kurios 
čia visai nėra. Tai patartina 
sekti visiems, net ir bolševi
kams. V. Dombro.

Prierašas. Jei p. Dombro skai
to “Draugą”, tai savo laiku 
jis galėjo matyti jo “argumen
tus”, kurie buvo tokie: girdi, 
nepirkite vystančių gėlių, bet 
pirkite nevystančias, kitaip sa
kant, mišias. Tatai gi reiškia: 
kam duoti uždarbio kviet- 
kiams, geriau atiduokite ji vi
są kunigams.

O kai dėl bakterijų, tai tų 
“piktadarių” pilna gatveka- 
tiuose, pilna namuose, pilna 
musų drabužiuose, vandenyje 
ir valgiuose. Pilna jų ir gėlė
se, padėtose prie karsto, daž
niausia mažame kambarėlyje, 
kuriame būna mirusis pašar
votas. Jeigu čia jos nepavo
jingos, tai kažin ar daug pa
vojingesnės yra bažnyčioje. O 
jei pavojingos, lai geriau vi
sai neiti bažnyčion.

Tolinus — uždavimas pote
rių prie duobės ir “pamokslai”. 
P-nas Dombro sako, kad tai 
kunigų pareiga. Gal būt. Bot 
ar žino p. Dombro kiek kaš
tuoja toks kunigo uždavimas 
poterių kapinėse? Well — $20 
arba $25 kunigui už nuvažia
vimą į kapines. Dar kita $20 
dolerių už automobilį kunigui 
nuvežti į kapines. Susidaro apie 
$40 arba $45.

Kas 'iki šiol daryta? Nagi 
graborius palydovams tardavo 
daug-maž taip: “Dabar sukal
bėkite poterius už dusią tokio 
ir tokio”. Kitas, rasi, pasaky
davo kaip kokį atsisveikinti žo
dį. Na, ir jausdavosi palydo
vai, kad mirusis buvęs palai
dotas gražiai, kaip ir dera ge
ram Katalikui.

O dabar kas? Nevalia gra- 
boriui užduoti poterius sukal
bėti. Nevalia tarti kelis žod
žius. Tai kunigo pareiga. Jei 
neturite $40 arba $45, tai ir 
kiški te mirusį duobėn be nič 
nieko.

Tuo tarpu mirusio giminės 
jaučiasi esantys katalikai. Jiems 
įsakyta iš mažų dienų, kad ge
rą kataliką laidojant reikia pa
simelsti, sukalbėti poterius už 
velionio sielą. Labai gali būti, 
kad giminės klysta, taip ma
nydami, bet reikia suprasti, 
kad jie šitokioje dvasioje bu
vo užauginti ir gyveno. Taigi 
jie nori, kad jų giminė arba 
draugas ir butų palaidota, kaip 

jiems atrodo reikalinga palai
doti.

Pagalios grabo atidarymas. 
Man irgi atrodo, kad grabo 
atidarymas kapinėse yra nerei
kalingas. Bet tur bul lik to
dėl, kad iki šiam laikui nete
ko palydėti nė artimos gimi
nės, nė artimo draugo. O jei
gu pasitaikytų, tai nežinau, ar 
nenorėčiau dar kartą pažvelg
ti į artimą veidą.

Gi kai dėl nesveikatos, už
sikrėtimo, tai įstatymai ir 
sveikatos departamentas , ge
riau žino, kada galima, atida
ryti grabas, o kada negalima. 
Ir jeigu jau ne pavojinga 
grabas laikyti atdaras namuo
se, kuriam nors ankštame kam
baryje, tai tur būt nebus pa
vojingiau jis atidaryti kapinė
se. Reporteris.

Aušros Vartų para
pijos 1929 metų 

apyskaita
Parapijos stovis

Šeimynų*  ............. !..... 340
Pavienių .............................. 95
Parap. mokykloj mokinių 252 
Krikštų .................................. 29
Šliubų ............... l... 11
Mirusiu .................................. 26v

Aušros Vartų Parapijos 
pajamos 1929 m.

Už suolų tikietus.......$4,350.25
Suolų kolekta bažnyčioj 504.74 
Šventadieniu kol. v-se 2.133.19 
Šventadienių kol. be v., 1,366.95 
Aukos vakarais...............231.74
Aukos kalėdojant ........... 23.00
Aukos parap. vakarienei 24.35 
Parap. metinė vakarienė 236.36 
Velykų aukos ..................581.22
Aukos prie Vėl. grabo 34.13 
kalėdų aukos ............... 411.21
Klebonoi Kalėdų auka .... 100.00 
40 vai. atl. aukos ...... 78.97
Misijų aukos.................... 311.62
Anglių kolekta .......u.... 179.57
Aukos Arkivysk. Lab... 182.96 
Aukos Tikoj. Plat. D-jai 49.39 
Aukos Šv. Tėvui .....  102.84
Aukos Šv. žemei ........... 8.29
Aukos Visų šventą dieną 21.04 
Kolekta po namus ....... 955.02
Higgins auka............... 10.00
Choro vakaro pelnas ....... 46.15
L. Vyčių 24 kp. auka baz. 5.00 
Mergaičių Sodalic. vak pel. 40.00 
Maldos Apašt. D-jos v. pel 30.00

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalia patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimas ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimas ren- 
dauninkams.
5 Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne kaina
7. Gaukit apdrauda pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
Jus galit ateiti ir pasitarti su ad

vokatais kiekvienu klausimu ir gauti 
iš jų patarimus veltui.

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice pirm gegužio 30, 1930, gaus 
narystės teises už $2.

Vardas ................................................

Adresas ..............................................

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

Vaičkaus teatras ........... 14.75
Lukšio jud. paveikslai .... 16.83 
Miliaus jud. paveikslai .... 20.06 
Už iš anksto parduotus

pikniko tikietus .............., 18.00
Piknikas Berg. dar. . .. 1.188.70
I Piknikėlis par. darže 401.53
II Piknikėlis par. dar. 1,015.17
Paukščių bazaro pelnas 263.82 
Aušros Vartų d-ja už salę 10.00 
Už indus ........... -............. 14.00
B r. Vladas už saldainius 1.50 
Už papsą .......................... 3.50
Kataliku Universitetui .... 10.00 
Mokyklos pajamos ... 2,424.57

i Viso pajamų ........ $17,447.36
Aušros Vartų parapijos išlaidom 

1929 m.
Klebono alga ........... $1,200.00
Vikaro alga ..............   1,120.00
Vargonininko alga .......  946.25
Džianitorio alga ........... 960.00
Virėjos-tarnaitės alga .... 480.00
Seserų mokytojų alga

(7 seserys) ............... 2,520.00
Telefonas .............,.........  48.00
Elektra ............................ 354.48
Gazas ........ ,.......................241.60
Aliejus sės. namui šildyt. 301.93 
Phimberio darbas ...:....... 110.10
Ęažnyčios apdraudimas 248.00 
Klebonijos apdraudimas 52.00 
Klebonijos pataisymai.... 4.50
Mokyklos pataisymai.......21.90
Seserų namo vidaus išmale-

vojimas ir pataisymai 442.93 
Mokyklai valyti įvairus daik

tai (šepečiai, piuvenos ir 
t.t.) ..................................38.79

Cibulskiui (hardware) .... 116.85 
Balsevičiui (hardware) .... 26.77 
Baigta mokėti Kadzievskio 
bila .............................  64.00

Rakandai į kleboniją. .... 120.00 
Vargonų pataisymas ....... 9.00

Ganus Europiškas

PflIN-EXPELLER1S
Jau Jung. Valstijose

Naminis linimenfas naudojamas 
par su virš 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričlo, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonkų 
Pain-Expellerio su inkaro vaizba- 
Ženkliu. kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
Ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų senų 
akatisma — Reumatizmų, arba 
Neuraitj, Neuralgijų, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimų, Dantų Gėli
mų, Įslsėdantį į kūnų Peršalimų— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu
tę patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimų. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlublmo Ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sųna- 
nų negalite gauti lygaus linimen- 
to. Tokia darbas nebus jums per
sunkus, Jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvų nuo skausmų kūnų 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sųnarius.

Kartų patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkųro 
velsbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmų.

Boilerio pataisymas.......431.32
Už praplatinimą Western

Avė............................... 368.25
Medis sales virtuves šėpai 

indams sudėti . ............. 37.15

Už anglis ...................... 636.86 |
Grabo Velyk, išpuošimas 38.48 Į 
Už painias ...................... 10.00
Misiją spauda .......   67.75
Spauda už tikietus ir vok 109.00 
Kunigu ligoniu fondui .... 40.00 
Tikėjimo Platinimo Dr-jai 49.00 
šv. Tėvui ...................... 102.84
šv. žemei .......................... 8.29
Foami'te Industries ........  14.00
Depozitas už daržą pik. 50.00 
Katalikų Universitetui .... 10.00 ■ 
Katalikų Labdarybei .... 450.00! 
Diecezijos statymai ....... 360.00
Catedraticum tax ......... 108.00
Testimonial Fund ......... 500.00
Noušimeių Vyskupijos notų

($5,000.00) .........   250.09
Nuošimč. už morgičius 1,155.00 
Nuošimčiai Glebausko pasko

los (2,500.00) ........... 100.00
Nuošimčiai Pabijonaičio pa

skolos ($2,200.00) .... 110.00
Parapijos skolos atmokėta 

(McMahon and Ho- 
ban) ....................  3.000.00

Viso išlaidų...........$17,433.43
Pajamų buvo .... $17,447.36
Išmokėta ..............  17,433.43

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d., 1930 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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 laikų 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.

NAUJI ENO
1739 So. Haisted St Chicago, III.

Lieka ižde .................. 13.92,
Balansas 1928 m.......... 13.74 ■

—
Viso parap. ižde 1930 m.

lieka ...... ..... » 27.67
1929 m. parap. skolos bu
vo notomis.......... $11,550.00:
1929 m. parap. morgičių

buvo ............i..... 21,000.00,

Jeigu jus žudote savo 
svarumą ar spėkas

ii- jus vėl p.ijausih' pj viitna ir gyvenimo
džiniizsina-

N uu a-Tom1 pagelbėjo iniLonains žnionh) 
kuri. pusgyviai tęxė gy.-nimo <li<-na». Jie bu 
vo silpni, suhipiiIu.1 — nii-ilpiK'ię. Nuga-To i 
pa'.urino ji) sveikai;). Klitoiiu" jiems 
sp"k;|. daugiau jėgos. Leisi.ile jam priro 
dyli savo verte josi) dalyke.

Jus gailio gauti Nuga Tone bile kiniui 
aiitiekoj. Jeigu apliekininkns ntliirMt) ji), 
p.iprai’.vl.ite ji už akyti ji) dėl jus (A savo 
džiabet’io.

Viso skolos buvo .. . 32,550.00 į
1929 m. atmokėta .... 3,000.00

Skolos lieka ....... $29,550.00

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

t

t

1739 So. Haisted St

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nr.ws

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

CHICAGO, ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedtie 8902

Atimsiu

LI5TERINE
TU R DAT

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

&!adc by
Ph«roaac*l Co., Sxint C-mmc, V. S. A.
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Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

by

Editor P. GRIGAITIS

$8.01
$7.00
$8.00

8c

Subscription Rateli 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu;

Metrus ............. >......
Pusei metu ........................
Trims mėnesiams ---------
Dviem mėnesiam . ........ —
Vienam minėsiu!_______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija___ ___ «______ 3c
Savaitei_________ >—*._____ 18c
Minėsiu!-----------------------------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _..... —_____________ $7.00
Pusei metu ...................... 8.5C
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems minesiams _................  1.25
Vienam mėnesiui __ __ ___ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -----------------------— $8.00
Pusei metu ...........  4.01
Trims minesiams ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

vyne”, “Tautos1 Vadui” nekošer, 
nes į fašistinį laikraštį iki šiol 
nesusiprato pavirsti.. Man teko 
vienas ligonių “tribūnos” lei
dinys peržiūrėti, ir ten buvo 
tiek diktatoriuos dvasios parei
kšta apie Chicagos Parodą ir 
įvairius tautinius bei SLA. rei
kalus, kad lengva suprasti, iš 
kur tie ligoniai drąsos gavę 
“didvyriškai veikia”.

Fašistuojantys SLA. nariai,

lygiai kaip ir “pažangieji” ko
munistai veikia pagal įsakymą 
savų vadų iš Kauno ir Mask
vos. i

SLA. nariams reikia savų Pil
domąją Tarybą tinkamai pa
gerbti vėl išrenkant busimame 
SLA seime. Dr. Graičunas* ir 
Tareila, tai bolševikų talkinin
kai. daugiau nieko.

—A. K. Rutkauskas, M. D.

vairius

Mirties kaimas
DABAR JIE “DURNIAI”

Aplinkinių kaimų gy-

iš Nagyrevo kaimo

nelei- 
vestų

tikrai

Apžvalga
“RIMTI” IGNORANTAI

Kada mažiau prasilavinęs dar
bininkas tiki bolševikiškų agi

tatorių pasakomis apie bolše- 
! vikišką “rojų” Rusijoje ir au
koja jiems savo sunkiai uždirb
tus centus, tai komunistai va
dina jį “draugu”, “progresy
viu”, “susipratusiu darbiniųku” 
ir t. t.

Bet kada toks patikėjęs 
Į ševikų melais žmogus pats 
vyksta Rusijon ir paskui,
matęs tenai baisų darbininkų 

, skurdą ir priespaudą, viešai pa
reiškia, kad jisai buvo besąži- 
niškų agitatorių apgautas, tai 

Lietu-(jisai pavirsta... “durnium”.
Štai ką rašo “Laisvėje” (No.

Prūsei ka apie

bol- 
nu- 
pa-

Davusi publikai “lotyniškos 
kalbos lekciją”, paskui papasa
kojusi, kaip Italiją “valdė so
cialistai” prieš įsikursiant tenai 
Mušsolinio diktatūrai, Brookly- 
no “Vienybė” dabar vėl parodo, 
koks ‘‘išminties skarbas” ran
dasi jos redakcijoje. Tik pa
klausykite.

Nerimtas “Naujienų” redak
torius, girdi, nežinąs ve ko:

“Syki ‘demokratine’
va sugebėjo vilniečius su Vii-'
nium, per Želigovskį ir tautų 50) “draugas

pastumti Varšavos buvusį komunarą Kazimierą. Sa
baliauską, kurio įspūdžiai iš Ru
sijos' neseniai buvo paduoti 
“Naujienose”.

“Tūlas amerikietis”, sako 
, L. Pruseika, “pabuvęs tūlą

laiką Sovietų Sąjungoje, 
skundžiasi per ‘Naujienas’, 
kad ta šalis jam labai nepati
kus.

“Prasta butų ta revoliuci
ja, kuri visiems patiktų! Ji 
nebūtų verta nei lukšto iš
valgyto kiaušinio. Husų revo
liucija nepatinka turčiams1 ir 
durniams.”
Tai gera “padėka” žmogui už 

tai, kad jisai per keletą metų 
davėsi bolševikų humbugieriamg 
išnaudoti.

sąjungą
pusėn...’

Alės to tikrai nežinojome. Kad 
dėl Želigovskio legionų banditiš
ko įsiveržimo i Vilnių buvusi 
kalta kokia ten “demokratinė I 
Lietuva”, tai yra visai nepap- Į 
rastas, neregėtas ir negirdėtas I 
“išradimas”, kuris reikėtų kaip! 
galint greičiaus užpatentuoti!

Antras Brooklyno laikraščio į 
redaktorių “rimtumo” žemčiu-1 
gas. Jie “išaiškina”, kodėl Fran-1 
cijoje dažnai keičiasi ministe-Į 
rių kabinetai. Sako:

“Jis (tokis valdžių nepasto
vumas) tiesioginiai pareina 
dėl proporcionališkos rep
rezentacijos, pagaminančios 
daug partijų. Tam blogumui 
pataisyti gyduolė — medžio- 
ritinė (? “N.” Red.) sistema,

“Lietuva, valstybei kurian
tis, priėmus Francijos siste-j 
mą (? “N.” Red.), ir nuken
tėjo. Medžioritinę sistemą, 
įvedus, nebūt atsiradę daug | 
partijų, ir parlamentinė vai-j 
džia butų nusistovėjus.”
Tas asmuo, kuris rašo “Vie

nybės” editorialus, matyt, dar į 
tik neseniai pradėjo skaityt 
laikraščius, jeigu jisai pasako
ja apie “proporcionališką rep- 
rezen taci j ą” Franci j oj e.

Jokios proporcionališkos rep-1 
rezentacijos Francija šiandie 
neturi. Ji buvo panaikinta prieš | 
dvejetą su viršum metų, ir pa
skutiniai rinkimai į Francijos 
parlamentą įvyko jau sulig ma- 
žoritarine (daugumos), o ne 
proporcionalinę sistema.

Neva proporcionalinę atstovy
bės sistemą Francija buvo pri
ėmusi tiktai po didžiojo karo, 
bet ji buvo sudaryta taip neti
kusiai, kad prieš ją ėmė kelti 
balsą visos kairiosios partijos, 
kurios nuo seniai kovojo už 
proporcijos principą rinkimuo
se. Ir kairiųjų partijų atstovų 
balsais tas nevykęs atžagarei
vių padaras buvo, galų gale, iš
mestas i “vvaste basket”.

Yra gryniausia nesąmonė sa
kyti, kad Lietuvos rinkimų sis-

Skaitytojų Balsai
SLA. reikaluose

Man, kaipo nariui, SLA. ge
rovė rupi nemažiau už tuos, ku- 

| rie į SLA, prezidento ar iždi
ninko vietas renkami.

Dabartinė SLA. Pildomoji Ta
ryba ir organas 
organizatorius p. Žukas garbin
gai SLA. augina nariais, turtu 

Į ir Amerikoje gimusio lietuvių 
I jaunimo organizavimu ir nuo 
| ištautėjimo išgelbėjimo pagirti- 
įną darbą jau vykdo.

Vieton prideramos pagarbos, 
slaptieji ir atvirieji SLA. prie
šai nori demokratinę SLA. in
taką panaikinti. Apie atvirus 
SLA. priešus “progresistus” ar 
komunistus-rusofilus aš čion ne
rašysiu. Aš noriu atkreipti vi
sų dėmesį į smetoninių darbuo
tę.

“Tėvynė” Lietuvon nebuvo 
leidžiama dėl jos demokratinių 
principų laikymosi.
“pasidarbavimu”, tačiau “Tėvy
nė” buvo su “Vienybe” Lietu
vos diktatorių “malonėje” su
lyginta ir Lietuvon įleidžiama. 
Laukta susipratimo iš “Tėvy
nės” pusės, bet nesulaukta.

Ievyne” bei

Balučio

tema buvusi paimta iš k ranci- j Smetoniniai ir kitose organiza-
jos. Kaip Lietuva galėjo imti iš 
Franci jos proporcionalinę rin
kimų sistemą, kad pačioje Fran- 
cijoje ji niekuomet nebuvo pri
gijusi? Proporcionalines atsto
vybes idėja Lietuvoje buvo po- 
puliarizuojama jau nuo 1905 m.. 
— ką gerai žino visi apsiskaitę 
žmonės.

cijose ėmė demokratijos šali
ninkus į fašistus perdirbinėti.

SLA. Seimui artinantis, atsi
rado progos ir Chicagos fašis
tams pasirodyti, kad ir jie de
mokratams gali įspirti. Iš sme
toninių lizdo gimė SLA. chica- 
ginė “liga” ir keli ligoniai. Sme- 
tonlaižiaį galės “Tautos Vadui”

Bet “Vienybės” rašytojai ma- pasigirti, kad ne veltui algas 
no, jogei jie yra kompetentin-1 gauna. Nepaisant kaip naudin
gi “mokinti svietą” dėl to, kad j gi SLA. Pildomos Tarybos na- 
jie žino mažiau už paprastus riai ir organizatoriai, 
laikraščių skaitytojus!

bet visa
musų SLA. organizacija ir “Te-

Sensacinga byla. — Atkasta 50 
lavonų. —Prasikaltėlių tipai. 
—Advokato kalba. —Moteris, 
kuri nunuodijo keliolika žmo
nių. — Panašai ant paminklų. 
—Maria Szendi, kuri nunuo
dijo savo du vyru ir sūnų.

dažniausiai 
labai grei- 
kaimų gy- 
ir garsiau

Praeitų metų pabaigoj Szol- 
nok miestelyj prasidėjo byla 54 
moterų, kaltinamų tuo, kad per 
aštuoniolika metų visokiais su
metimais nuodijo vyrus. Apie tą 
sensacingą Vengrijos bylą viso 
pasaulio spauda labai daug rašė.

Vengrijoj provincijos žmonės 
pastebėjo, kad trijuose sodžiuo
se, ypač Nagyreve siaučia tikra 
epidemija. Labai jau daug ten 
pasitaikydavo netikėtų mirties 
atsitikimų. Del to buvo visaip 
manoma, vienok viešai įtarimo 
tų kaimų gyventojams niekas 
nedrįso mesti. Buvo taip pat 
pastebėta, kad tuose kaimuose 
yra įsigalėjusi “Einkindersis? 
tem” (vieno vaiko sistema). 
Jeigu kurioj šeimoj gimdavo 
antras vaikas, tai 
tas antrasis vaikas 
tai mirdavo. Kitų 
ventojai vis garsiau
pradėjo daryti įtarimus. - Bet 
tie įtarimai policijos ausų vis 
dar nepasiekė. Tik prieš kele
tą savaičių į policijos rankas 
pateko vienas anoniminis laiš
kas, kuris privertė policiją iš
kasti neseniai' mirusių dviejų 
jaunavedžių lavonus ir juos iš
tirti. Iškasė ir viskas pasida
rė aišku: grabuose rado tiek 
pergamento popieryj suvynioto 
arseniko nuodų, kad jų butų už
tekę viso kaimo gyventojams 
išnuodyti Tuojau buvo areštuo
tos mirusiųjų našlės, kurios pa
sisakė nuodus pirkusios iš Zuza
nos Olah.

Penkios dešimtys lavonų tapo 
atkasta iš Nagyrev kapinių, ku
rias vietos senukas kunigas pa
vadino “Amžino Atilsio Na
mais”. žandarai saugojo kapi
nes dieną ir naktį, kad prasi- 
kaltusieji neišvogtų lavonus. 
Nežiūrint sargybos, kai kurios 
lentelės su numirusiųjų parašais 
buvo išvogtos.

Keturiose dešimtyse lavonų 
buvo surasta pakankamai nuo
dų nužudymui 1,600 žmonių. 
Kitų mirties priežasties, nebuvo 
galima nustatyti.

Po to prasidėjo areštai. Tapo 
suimta penkios dešimtys su vir
šum moterų. Jų amžius įvairuo
ja nuo 20 iki 70 metų. Senukė 
66 metų amžiaus tapo apkaltin
ta nunuodijimu šešių žmonių, 
įskaitant savo motiną, dėdę ir 
vyrą. Ji paveldėjo jų turtą.

Teismo belaukiant nusižudė 
penkios moterys. Vėliau iš su
sikrimtimo nusišovė ir senukas 
kunigas. Bet tragiškiausias iš 
visų likimų buvo nekaltos žmo
nos Szabai. Tapo atkastas jos 
vyro lavonas. Tyrinėjimas pa
rodė, kad jis mirė ne nuo nuo
dų. Policija tuoj atvyko į jos 
namus pranešti, kad ji yra ne
kalta. Tuo tarpu ji mane, kad 
policija nori ją areštuoti. Tad 
ji užrakino duris ir iš baimės 
pasikorė.

Iš pasmerktųjų moterų tenka 
pažymėti Rosa Holyba, 44 me
tų amžiaus,( kuri nunuodijo sa
vo vyrą; Lydia Sevestyen, 71 
metų, padėjo Ritai 
vyrą; Juliene Lipka. 
nužudė tris žmones.

Visos prasikaltėlės
siamos Szolnok miestelyj.

nunuodyti
66 metų,

buvo tei-

sensacinga byla pritraukė dau
gybę žmonių iš Budapešto ir 
kitų miestų. Dviem moterim 
tapo paskirta mirties bausmė. 
Kitos pasiųsta į kalėjimą įvai
riems terminams. Priegtam iš 
prasikaltėlių bus išieškota teis
mo išlaidos.

Kaltinamąsias gynė Dr. Julius 
Vi ragy. Įrodymai buvo tiek 
aiškus, kad jokisi advokatas ne
galėjo tikėtis bylą laimėti. Ne
sitikėjo to ir Dr. Viragy. Pas
kutinėj savo kalboj jis vaizdžiai 
nupiešė tas sąlygas, kuriose gy
veno tos moterys. Prieš karą 
sakė jis, Vengrija buvo savo 
rųšies rojus. Kaimiečiai gyveno 
gana laimingai. Karas atnešė 
skurdą, žmonės nubiednėjo. Iš 
kaltinamųjų nei viena moteris 
nemoka rašyti ir skaityti. Jos 
yra nepaprastai tamsios ir prie
taringos. Laike ligos kaimiečiai 
nesikreipia į daktarus, bet ei
na pas kūmutes, kurios gydo 
visokiomis žolėmis ir burtais. 
Tos kūmutės yra gana įtakin
gos ir tamsias kaimietes gali 
pakreipti ton ar kiton pusėn.

Advokato kalba sujudino pub
liką. Kai kurie net verkė. Bet 
teismas nesuminkštino bausmės. 
Kadangi kas dieną publikos 
skaičius vis didėjo ir didėjo, tai 

nusidėjėlių 
tei- 
kal- 
kad 
jog 

beįdomausi ta

moms. 
ventojai paskelbė savo rųšies 
boikotą:
mergina yra visų neapkenčiama. 
Tarp kaimiečių prasiplatino 
obalsis: “Mes jokiu, budu 
sime, kad musų vaikai 
merginas iš Nagyrevo.”

Nagyrevo kapinės yra
patetiška vieta: penkios dešim
tys suviršum atkastų numirėlių, 
ant kurių kapų dar galima už
tikti paminklus. Paminklus, 
kuriuos neva pastatė mylinčios 
žmonos... tos žmonos, kurios pa
siuntė savo vyrus pas Abraomą. 
Kai kurie parašai ant paminklų 
yra tikrai įdomus. Pavyzdžiui, 
vienas parašas skamba seka
mai:

Fazekas,

tapo nutarta kitų 
bylas nagrinėti vėliau. Ir 
siamos bus po dvi ar tris, 
tininkes susyk. Manoma, 
tuo budu bus pasiekta to, 
žmonės mažiau 
byla.

Bet vargu kas galės užmiršti 
tą.bylą? Kas galėjo manyti, kad 
Europoj randasi kaimas, kur 
žmonės buvo žudoma ant pla
čios skalės, kur tėvai nuodijo 
savo vaikus, o vaikai savo tė
vus!

Nagyrev šiandien yra baimės 
kaimas. Nuo pat to laiko, kai 
išėjo aikštėn, jog ten buvo nu
nuodyta desėtkai žmonių, visi 
tapo apimti baimes: bijosi mir
ti ir bijosi, kad kiti mirtų. Vy
ras, kuris myli savo žmoną, ži
no, jog jo mirtis gali privesti 
prie jo žmonos areštavimo. Ji 
labai lengvai gali būti įtarta sa
vo vyro nunuodijimu.

Vienas mažas . namukas, ku
riame gyvena jauna mergina, 
yra tikras prasikaltitnų muzie
jus. Net senovės kriminalistai, 
kurie nuodijo žmones, negali su
silyginti su Juliane
akušere. Ji per tris dešimtis 
metų nuodijo kaimiečių kimus 
ir protą. Tame namuke ji da
rė eksperimentus su šunimis, 
bandydama nuodų stiprumą. 
Naudojo ji musėms nuodyti po
pierių, ant kurio buvo užrašyta 
“mirtis milionams”! To popie
riaus dirbėjai vargų galėjo ti
kėtis, kad jis bus naudojamas 
ne, musėms nuodyti, ale žmo
nėms. Per ilgus metus taf;“Na- 
gyrevo velnias” nuodijo žmones, 
o kada policija atėjo areštuoti 
ją, tai ji ir pati nusinuodijo/

Buvo pusėtinai sunkus darbas 
išgauti prisipažinimus. Policijos 
inspektorius Bartok pasislėpė 
vienuose namuose po lova ir per 
porą valandų klausėsi, kaip dvi 
moterys kalbėjo apie savo nu
nuodytus vyrus., žinoma, mote
rys tapo tuoj suimtos ir išdavė 
kitas.

Šiandien Nagyrevo kaimo gy
ventojų padėtis yra tikrai nepa
vydėtina. Vieni kitais nepasiti
ki, vieni kitus nužiūri. Tai tapo 
prakeikta vieta, kurios visi ven
gia. Kentėti 
nekaltiems:

daugiausia teks 
prasikaltėlių šei-

“Už karalių ir tėvynę! Ste
fai), kareivis ir karžygis. Jis 
mirė didvyriškai. Rugsėjo 20 d. 
1916 m.”

Iš tiesą Stefap buvo kareivis 
ir karžygis. Jis kariavo trijuo
se, frontuose ir neteko regėjimo. 
Iš armijos grįžo invalidu ir jį 
nunuodijo jo žmona kaipo nie
kam nereikalingą asmenį.

“Kai aš užbaigsiu savo gyve
nimą, tai keliausiu pas savo 
brangų vyrą.”

Tą parašą padėjo Maria Szen
di, kuri ne tik nunuodijo savo 
du vyru, ale ir tikrą savo sūnų, 
23 metų amžiaus. O sūnų ji nu
nuodijo už tai, kad tasai buvo, 
taip sakant, nemalonus jo am
žiaus garsinimas. Mat, Szendi 
turėjo labai jaunas idėjas ir no
rėjo jfiaudotis gyvenimo gerybė
mis. žinoma, mėgdavo ir su 
vyrais paflirtuoti...

Prie savo kriminališkų darbų 
ji prisipažino be jokio svyravi
mo. Apie savo sunaus Sando- 
ro mirtį ji pasakojo sekamai:

“Kai jis išgėrė nuodus, rpan 
dingtelėjo į .galvą mintis apie 

įmano sunaus gražų balsą. Aš 
prisiminiau, kaip bažnytiniame 
chore visuomet 
gražus tenoras.

“Aš. norėjau, 
tinį kartą prieš 
dainuotų. Aš
sudainuotų mano mėgiamą mei
lišką dainą. Jis stebėtinai gra
žiai ją sudainavo, įdėdamas ne-” 
paprastai daug jausmo ir šir
dies...

“Staiga jo balsas nutruko. 
‘Jis sugriebė rankomis krutinę 
ir desperatiškai paskutinį kar
tą sušuko ‘Motina’! Paskui su
dejavo kartą, du ir viskas užsi
baigė. Jis paliko, kaip pagalys.

“Aš paguldžiau į lovą ir su
dėjau jo rankas ant krutinės, 
kaip liepia bažnyčia daryti. Pas
kui užsivilkau juodus gedulo 
rublis.”—K.

Latvių studentų choras
KAUNAS. Sausio 18 d. atvy

ko į Kauną iš apie 150 žmonių 
susidedantis Latvių studentų ir 
studenčių choras. Vakare da
lyvavo iškilmėse karo muzieju
je ir padėjo vainiką ant žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę pamink
lo. Pagiedojo latviškai vieną 
giesmę ir choro vadas pasakė 
prakalbą. Tada žfpžiurėjo patį 
muziejų. Choras davė studentų 
ateitininkų salėj koncertą, kuris 
gerai pavyko. Padainavo apie 
20 dainų. Kelias turėjo kartoti. 
Iš Kauno vyko į Šiaulius, kur 
koncertas irgi gerai pavyko.

Judėjimas Klaipėdos uoste
KLAIPĖDA. 1929 metais į- 

plaukė į Klaipėdos uostą 807 
laivai, išplaukė 802 laivai. Dau
gumoj tai buvo vokiečių, švedų 
ir latvių laivai. Prekių įvežta 
už 131.017,147 litus ir išvežta 
už 78,459,080 litų, žmonių at
vyko 3187, iš jų 572 “Baltic 
American Line,” ir 257 “United 
Baltic Corporation” laivais.

Vytauto Didžiojo komiteto 
skyriai

Lietuvos miestuose, mieste
liuose ir didesniuose bažnytkie- 
miuose steigiami Vytauto Di
džiojo mirties sukaktuvėms 
švęsti komiteto skyriai. Viso tų 
skyrių iki šiol įsisteigė 222.
Kipras Petrauskas vėl Lietuvoj

KAUNAS. Pagarsėjęs daini
ninkas Kipras Petrauskas, ilgą 
laiką gastroliavęs didžiuose Pie
tų Amerikos teatruose, sugrįžo 
į Kauną.

Pinigų dirbėjai
ŠIAULIAI. Kriminalinė polici- 

į ja susekė pinigų padirbėjus 
Pauliuką ir Grigaitytę. Jie dir
bo banknotus po 10 litų.

Geležinkelio statymas
KLAIPĖDA. Telšių-Kretingos 

geležinkelio statymas atiduotas 
danų firmai Hajgard, ir Lhurlz 
už 17,684,490 litų ir turi būti 
pastatytas per 3 metus ir per
duotas ministerijai lig 1932 me
tų spalių 1 d.—Fr. ši.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Kovo 4 ir 5

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The 13th Chair”
Jei norite stiprių įspūdžių — 

nepraleiskite šio veikalo
Dalyvaujant

Conrad Nagel, Leila Hyams

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija » 
“Sister’s Pešt”
Kalbančio* tinioi.

f -

aaio
1930 Modelis

išsiskirdavo jo

kad, jis pasku- 
sąvo mirtj pa- 
paprašiau, kad

Visokios žinios iš Di 
džiosios ir Mažo

sios Lietuvos
KLAIPĖDA, Sulig praneši

mu, Klaipėdos miesto darbo į- 
staigos buvo sausio mėn. ant
roj savaitėj registruoti 763 be
darbiai, tarpe jų 255 moterys.

Svetimųjų atsilankymas
KLAIPĖDA. 1929 metais lap

kričio mėn. užsiregistravo) Klai
pėdos mieste 132 žmonės ir už
sienio. Iš jų buvo 145 iš Vo
kietijos, 3 iš Austrijos, 11 iš 
Latvijos, 1 iš Olandijos, 2 iš 
Dancigo. 4 iš Estijos, 4 iš Da
nijos, 2 iš Anglijos, 1 iš Pran
cūzijos, 2 iš Belgijos, 1 iš Šve
dijos, 2 iš Amerikos, 1 iš Tur
kijos ir trys be pilietybės.

Paskirta pensija
KAUNAS. Miesto valdyba nu

tarė našlei buvusio Kauno mu
ziejaus direktoriaus Gruodžio iš 
karto po 100 litų į mėnesį už 
tą laiką nuo 1923 ligi 1930 me
tų sumokėti ir toliau 200 litų 
į menesį ligi jos mirties kaipo 
pašalpą mokėti.

Vytauto Didžiojo gimnazija
KLAIPĖDA. Lietuvių gimna

zija pavadinta su krašto direk
torijos leidimu “Vytauto Didžio
jo Gimnazija.”

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

S145
— be tūbų —

Turime didelį pasirinkimą Zenith Radių su 
■ fonografu krūvoje, labai gražiuose kabine

tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

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

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

1420 kilocycles.

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Bouievard 4705



Antradienis, kovo 4, 1930 NAUJIENOS, CEIčĄp, UI

CHICAGOS 
ŽINIOS

Politikieriui džėla Marųuette Park Graboriai Akių Gydytojai

Serga sunkiai teisėjas

Titus Haffa, buvęs alderma- 
nas, turės vykti į Leaven- 
vorth dviems metams kalėti. 
Praėjusius metus jis rasta kal
tas nusižengimu blaivybės įsta
tymui.

Užpuolė Mežlaiškio raštinę

Sunkiai susirgęs kriminaliu 
teismo teisėjas Jacob Hopkins. 
Mažai vilties pasveikti. Leista 
kraujo teisėjui iš detektyvo 
VVilliam Finu.

Ims už pakarpos auto 
mobilistus

šeštadienio .vakare, apie 8:30 
v., du jauni vyrai užpudlė p. 
Mežlaiškio, realestatininko ir 
kontraktoriaus, raštinę 2453 
W. 71st St. Atėmė $250 pini
gais, laikrodėlį, britvų ir t. t. 
Viso žalos plėšikai padarė už 
$500.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
-------O——

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

Phone Boulevard 4139

Nušoko po traukiniu, 
užmušta

Aldermanai ketina kreiptis į 
policija reikalavimu 
tuos 
kurie 
1930

areštuoti f
automobilių savininkus, 

i beiki šiam laikui tebėra 
metų laisnių. Ką

ir

A. MASALSKIS

Nusižudė p-lė Katherine Pen- 
ley, 17 metų, nušokusi iŠ plat- 
formės po elevatorio traukiniu. 
Ji nušoko nuo platformos, kuri 
yra prie University avenue ir 
63 gatvės. Mergina gyveno ad
resu 6236 University avė. ir 
dirbo kaip kasierius B. & G. 
senvičių standui, 77 West Jack- 
son blvd.

Nusižudė Mrs. Louise 
tik, 52 metų, gyvenusi 
Berwyn avė., Cicero. 
Kychtik pasiėmė kambarį 
man viešbuty, 20 aukšte,
langą nukrito ant garažo

70,000 pagelba
Unites Charities organizaci

ja Čikagoje 1929 metais sutei
kusi pagelbos 13,277 šeimynų. 
Tatai reiškia, kad labdarybės 
prašė apie 70,000 žmonių. Ir 
Čikagoje — viename svarbiau
sių turtingiausios Amerikos 
centrų.

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

tik atšviežintos su garu.
Gryni pūkai.

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRŲSTER MFG.Co.
480 S. 4th St., Springfield, Iii.

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

Rych- 
3802 
P-nia 
Sher- 

Per 
sto-

PRANEŠIMAI Lietuvės Akušerės

Dar dviems automobi 
listams kalėjimas

Teisėjas Borelli pasiuntė 30 
dienų kalėti ir $25 užsimokėti 
piniginės bausmės Anthony 
Barronų, 1751 Polk street. Va
žiavo autų girtas būdamas.

Chester Tesko nubaustas ka
lėti, 10 dienų ir užsimokėti 
$100 piniginės baudos, 
irgi važiavo girtas.

Tesko

Negali tinkamai gyven 
ti su $8,000

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metų. .

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks kovo 
4 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Parko didžiojoj svetainėj, ant 
29 ir So. Halsted St. Kūne drauge 
per Balių išpildyte blankas dėl pri
sirašymo 
kyti. j

malonėkite visi atsilan- 
Zalagenas, prot. rašt.

įvyks kovo 4 
kaip 7 vai. vakaro, 
svetainėje, 1 
Ashland avės, 
atsilankyti.

226 kuopos susirinkimas 
dieną, (antradieny), 

, Schoenhoffen 
kampas Mihvaukee ir 

Nariai, nepamirškite 
K p. Valdyba.

Namų Savininkų Susiv. ant Brid- 
geporto laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny, kovo 5 d., 7:30 vai. vak.. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Vjsi 

i nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
i randas daug svarbiu reikalu aptar
ti, labiausia kas link apsigynimo

I nuo juodveidžių.
Rašt. S .Kuneviče.

-------------- i 20 VVardo Lietuvių Politikos . ir
Lake pavieto Circuit teismo Pašelpos Kliubo susirinkimas ivyks 

. _. L, . .„„J J - kovo 5 d., 8 vai. vak., A. Bagdonoteisėjas Ciane Eciwai(is padavė1 svetainėj, 1750 So. Union Avė. Malo- 
gubernatoriui Emmcrsonui re-| 
dignacijų. Rezignacijos prie-1 
žastis esanti ta, kad jis nega
lįs tinkamai gyventi ir užlaiky
ti šeimyną su $8,000 teisėjo al
gos metams.

kovo 5 d 
svetainėj, ----- - — ------

| neikite visi būti laiku ir naujų narių 
atsiveskite dėl prisirašimo.

A. Zellon, prot. rašt.

Draugystė S. š. V. Jėzaus susirin
kimas įvyks antradieny, kovo 4 d., 
7:30 vai. vakare. Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkite nariai laiku susirinkti.

Kviečia Valdyba.

Rabinas apie cenzūrą

knygų pardavėjai. Jie 
nešvarių knygų par-

Teismas parda vėj us

La Šalie viešbuty laikyta su-Į 
važiavimas Illinois Vigilance 
Asociacijos. Šios asociacijos 
pastangomis neseniai buvo are
štuota 9 
kaltinta 
davimu, 
paleido.

Suvažiavimas buvo pakvie-| 
tęs kalbėti ir rabiną Man. šis. 
pareiškė: “Siaura cenzūra visoj 
istorijoj buvo vyriausias prie
šas dailės, mokslo, literatūros, 
filosofijos ir moralybės. Ji bu
vo čempionas trukdymui pro
greso. Istorija cenzūros yra is
torija bukaprotystės?’.

Rusijos garbintojai turėtų | 
atkreipti dėmesį į šiuos rabino 
žodžius.

PETRAS DAI NORA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 3 dieną, 3 valandą po 
piet, 1930 m., sulaukęs 68 me
tų amžiaus,. gimęs Raseinių 
apskritv. Amerikoj išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną, tris 
sūnūs — 
Stanislovą, 
vieną sūnų Lietuvoje, 
pašarvotas randasi 4002 Carry 
St., Indiana Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks 
kovo 6 dieną, 9 vai. 
namu i šv. Franciško 
jos bažnyčia, Indiana 
Ind., kurioje atsibus 
gos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Daunoros 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simai ir Broli*.

moterį
Charles, Juozapa ir 

broli Stanislovą ir 
Kūnas

ketverge, 
ryte iš 
parapi- 
Harbor, 
gedulin-

MRS. ANELTA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metu kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai

Musu 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. 

---- O—<—

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė 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

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ket vergai* 
3 iki 8 v. ▼. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui, 
3113 S. Halsted St.

Chicago, Ilk
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH

DR. C. MICHELL
, LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone ftoulevard 7878 

-------0-------

----- o-----

ŽMOGAUS
AKIS

taip dalikatnas sudėjimas, JOK 
jos

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

Jei

Dr.

Lietuvis Graborius ir 
Balsam uotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516 ! ------- ------------Į 4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 St.

Phone Kenwood 1752

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Lietuviai Gydytojai

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

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

CHICAGO. ILL.

IGN..J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenwood 5117 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDO
-------0-------

Ofiso Telefonas Vlrffinla 0080 
Bes. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną- Namu ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

-------0-------
DR. J. J. KOWARSKAS 

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

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 

Ofiso ralandofl 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Tek 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.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 7589

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

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Mihvaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th * Street, 
kampas Wabash Avė.

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

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

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, ęhi- 
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 vak vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vak po jiietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakare* Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Kraujo, odos, chroniška®

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

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Siete Banko

1800

Nuo 2
Nedėlioj

So. Ashland Avė

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki lto

nuo 2:30 iki 4:30 po riet
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 2 iki ą vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGI S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 131®
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarai^ nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St„ Room 17Ū1 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarą

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Vieton7 0562

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonai
Cicero 3724668 W. 18th Street 

Tek Canal 6174 
S.K Y RI U S :

3238 S. Halsted St. 
Tek Victory 4038

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo Užburti Turtai įvyks antradie
ny, kovo 4 d., lygiai 8 vai. vakare, 
Naujienų name. Valdyba.

Telefonaa
Boulevard 5203

Phone Cicero 294

JUOZAPAS WALULIS’
KAZĮ M J ERA S PLAT A KIS

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas

tėvelis mirė 
13 d., 1 vai. 
sulaukės 82

didelia- 
Mykolą 
ir Do- 
A n taną 

Kūnas pašarvotas 
P. Mažeikos koply-

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Musu brangus 
Lietuvoj, vasario 

ryte, 1930 m., 
metu amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Joną, sūnų Juozapą, mar
čią Magdaleną. 3 dukteris — 
Kunigundą, Mile ir Ancę, žen
tą Vilimą ir gimines — Lietu
voje; sūnų Antaną ir marčią 
Elzbietą — Amerikoje; dukterį 
Lueiją ii- žentą Joną — Brazi
lijoj.

Velionis paėjo iš Nariunų 
kaimo, Vašku parap., Biržų 
apskričio.

šv. Mišios už velionio sielą 
atsibus šv. Mykolo Ark. parap. 
bažnyčioj, kovo 6 d., 1930 m.

Brangus tėveli, turėjanie 
vilties , parvažiuoti i Lietuvą 
ir pasimatyti su tavim. Bet 
dabar tos vilties netekome. 
Užgesai tu kaip gyvenimo 
žvaigždė ir daugiau tavęs 
bematysiine. Lauk mus 
mes pas tave ateisime.

Nubudusį

ne-

Walulių šeimyna,
1540 N. Claremont Avė., 

Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 2 dieną, 11:15 valanda 
vakare, 1930 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Rietavo mieste. Paliko 
me nuliudime pusbrolį 
Platakį, gimines Petrą 
micelę Daukšius ir 
Gudauski. 
randasi S 
čioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 5 dieną, 8 vai. ryte iš kop
lyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero I’lata- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja ra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

J. F. Eudeikis
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. Ciceio 8794 
SKYRIUS

Auburn Av«. Tel. Blvd.3201 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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Mnplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rcz. 3201 South Wallace Street

Rez. 6000 South Artestan Avenue 
Phone Prospect G659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki >2 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So, Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.
——------------------------------------------ Telefonas Yards 0994

A. MONTVID, M. D. DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedek nuo JO iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

I579 Milwaukee Avenue, Rooin 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1602

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washington Street

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tol. Central 297S

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 960®
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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 6920

F. W. Chernauckas
.Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lutai Office: 1900 So. Union Av

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



NAUJIENOS, Chicago, UI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

mes sukritome i duobę, teguli $3.75. O pądarę 4,000,000 ply- 
krinta ir daugiau. Jie agituoja iu per vasarą, jie sulindo sko- 
ir kviečia važiuoti i Rusiją, ojlon $15,000. Kitaip sakant, veik 
mano pareiga yra persergėti. , neteko viso kapitalo, kurį in-

Kuricms neaišku ar kurio' vestavo plytnyčion. Reiškia, 
daugiau norėtumėt žinoti api* J plytnyčios savininkė tapo kuo- 
sovietu Rusiją, tai skaitykite ne viena sovietų valdžia. Ir

kęs “Vilnį”. Pamatę detektyvus, 
komisarai išvirtę kuliais iš 
“Vilnies” per užpakalines duris 
ir per langus. Jie nežiūrėję, kad 
tokiu neparankiu budu spruk
dami lauk ir sprandą gali nusi
sukti. Tai bent drąsuoliai!

Antradienis, kovo 4, 1930

Atsakymas “bais 
vei” ir “Vilniai”

Kuomet “Naujienos” pranešė, 
d penki komunarai grįžo iš

Vilnis” tuoj atsi- jRusijos, tai 
liepė, jogei 
dusios antrą

Aš turiu pasakyti, kad dabar
“Naujienos” randa jau šešis 
Kupreišius; kad ras jų ir dau
giau.

“Kupreiši

ui dabar 
įsilus, o 

Brolau, tol 
piešk, kol pats tapsi asilu, kada 
patirsi apie bolševikų sistemą.

turėsi nupiešti

“Naujienas”. Nes jau buvo ra- rūpinosi gi sovietų valdžia ko
mu narų interesais: ji nustatė 
plytoms tokią kainą, kad komu
narai per vieną vasarą, galima 

, i sakyti, subankrutavo.
Katinams uodegos 1 šis sovietų valdžios “rūpės- 

prispausta "if\ pi.;mena.viehlJ r ~ , Kartą du vyrai sumanė eiti biz
niu. Vienas turėjoi pinigų, o ki- 

i tas patyrimo. Po kiek laiko jie
du likvidavo bizni. Ir kas pasi
rodė? Ogi ve kas: pirmasis, su 

l patyrimu partneris, dabar tu- 
■ rėjo pinigų, o antrasis, kuris 

T, .. įnešė pinigus’, įsigijo “patyri- sugrjzo is Rusijos • 1 * ’ !. 1 /mo , bet neteko pinigų. Matote, 
“patyrimas“ kaštuoja pinigus.

Anot “Laisvės”, tai yra so
vietų valdžios rupesnis nuvyku
siais Rusijon iš'Amerikos lietu- 

komunarais.

—Komuaara.s

Sugrįžusieji iš Rusijos' komuna- i 
rai tiž’ino ant uodegų rusiš
kiem katinams, Katinai 
kia ir prunkščia.

Kodėl miauja katinai
Neseniai 

komunarai Sabaliauskas ir Ba
jorūnas— Čikagon; Paskačinas1 
—New Yorkan, o Valentą—Lie
tuvon. Sabaliauskas ir Bajorū
nas papasakojo savo patyrimus .

i viais

ver-

nu“ klausimą, kodėl bolševikai! 
tyli, irgi atsiliepė. Jį plaujasi 
savo rankas ir tvirtina, buk ne-Į 
agitavusi... Jus* nusiplaunate 
rankas, bet jūsų veidas paliokai 
murzinas. /

Toliau “Laisvė“ aiškina, kadi 
Rusija esanti įsikinkiusi j su n- i 
kų kūrybos darbą, deliai to 
mums nepatikę Rusijoj ir mes 
sugrįžęs.

Mes gi turime pasakyti, kad

žudymo
Tai pa-
iš Ru-
Ir visas

O

kiusi į sunkų žmonių 
darbą, o ne kūrybos, 
rodo bėgimas žmonių 
sijos’, kurie gali išbėgti,
pasaulis tą mato i r žino, 
musų bolševikiški laikraščiai ty
li. Jie nemato, ką visas pasau
lis mato.

Dar “Laisvė” rašo apie pen
kių metų planą. Deliai to tu
rime pasakyti, kad tai yra mui
lo burbulas, kuris susideda iš 
įvairių spalvų. Ir tas burbulas 
rodoma žmonėms, kad jie tikė
tų, jogei ten taip smarkiai pro
gresuojama.

Turime pripažinti, kad Ijatvi- 
ja arba Lietuva yra daug to
liau nužengusios, negu Rusija, 
nors jos' ir daug mažesnės, nei 
Rusija.

Taipjau “Laisvė” rašo, kad 
kurie nuvažiavę į Rusiją mokė
jo prisitaikyti prie aplinkybių, 
tai tiems patiko. Taip: ir mes, 
jeigu būtumėm sutikę priimti 
komunistinę discipliną ir prita
rę nekaltų žmonių žudymui, tai 
būtumėm gavę gerą algą ir bū
tumėm gerai gyvenę. Bet kur 
žmoniškumas, kur sąžinė, kur 
darbininkiškos idėjos?

Pas bolševikus', mieli skaity
tojai, to nėra.
Įspėjimas norintiems važiuoti 

j sovietų Rusiją
Aš, sugrįžęs iš Rusijos, skai

tau pareiga persergėti visus 
Amerikos piliečius ir ateivius', 
kad nevažiuotų į Rusiją ir ne
klausytų jos agentų, nes liksite 
negražiai suvilti.

O jeigu kurie visgi važiuosi
te, tai apsirūpinkite Amerikos 
pilietybe ir pasportu, kad ne
praeitų Rusijoj pasilikti, kaip 
daugelis' Amerikos lietuvių pasi
liko. Jie nepaklausė įspėjimų 
jie pusbadauja ir dūsauja už 
savo klaidas.

Dabar jų tokia mintis: jeigu

1 “Naujienų” reporteriui.
Nespėjo pasirodyti 

i “Naujienų” numerių su aprašy-i 
I mu Sabaliausko patyrimų, o jau j 
; čikagiškių katinų organas “Vil
nis” suvaitojo: “Miau, miau— 

; dar vienas Kupreišis sugrįžo!”
Dabar ėmė prunkšti ir miauti 

Brooklyno katinai per “Laisvę”. 
Ir vasario 27 dieną štai kokią 
giesmę jie užgiedojo:

“Laisvės” katinų giesmė
Rusijoj, Nikolajevske, yra 

kooperatyve plytnyčia, kurią 
pastatė Amerikos' lietuviai, nu
vykę Rusijon. Tai buvę žmo
nės daugiausia be jokio šiam 
darbui patyrimo. Komunistų 
partija draudusi jiems važiuo
ti Rusijon, dagi lietuviški kati
nai patys rašę straipsnius ir 
atkalbinėję nuo važiavimo. Bet 
komunarai neklausę 
Rusijon.

Panagrinėkime 
giesmę. Komisarai 
“Laisvė” draudę savo sekėjams 
vykti Rusijon. O tuo tarpu jie 
parūpino visas, reikalingas va
žiuoti popieras, turėjo specialį 
plytnyčios agentą, kuris priėmė 
norinčių važiuoti Rusijon pini
gus. šito agento pavardė yra 
Šatas; jis ir šiandie gyvena Či
kagoje. O kada Šatas’ rezjgna- 
vo, tai agentu buvo paskirtas 
Buknys. Tai bent drausmė!

štai kas dar įdomiau: kuomet 
vienas komunaras atsiuntė laiš
ką iš Rusijos, įspėdamas ameri
kiečius nevažiuoti, tai pats Ša
tas, su artimu draugu, pasiliko 
Čikagoje, o kitiems sumaniu
siems važiuoti nė nepranešė apie 
gautą laišką. Tatai gi reiške: 
“Aš nevažiuosiu, o jus, drau- 
gučiai, keliaukite”. Graži draus
mė, tikras komunistinis įspėji
mas!

pora

ir išvykę

“Laisvės”
ir pati

Kaip sovietų valdžia gelbėjo 
lietuviams komu naram s.

“Laisvė” aiškina toliau. Nu
važiavo, girdi, komunarai Rusi
jon. Jie investavo kiekvienas 
po $500 dolerių. Jiems itečiau 
gelbėjo sovietų valdžia duodama 
kredito, paskolų.

Bet reikia nurodyti, jog pa
skola buvo toki, kad su kiekvie
nu padirbtų plytų tūkstančiu 
komunarai lindo valdžiai skolon

Meluoja Sabaliauskas ir 
Bajorūnas

Sabaliauskas ir Bajorūnas, 
i pasak “Laisvės”, meluoja sa
kydami, kad Rusijoj žmonės 
biedni. štai, girdi, pats Saba
liauskas turėjęs ten tūkstančius 
dolerių.

Reikia pripažinti, kad “Lais- 
i ve” šiuo argumentu pataikė vy
nini tiesiai į galvą. Taip, ame
rikiečiai turėjo nusivežę ameri
koniškų dolerių. Bet sugrįžo 
pusėtinai nubiednėję. Dar Sa
baliauskas ir Bajorūnas pasa
kojo, kad ir komisarai turi pi
nigų Rusijoj. Biedni yra darbo 
žmonės, o darbo žmonių Rusi
joj, kaip ir kitur, didžiuma.

šmugelųinkai ir bailiai

“Laisvė” piktinasi tuo. kad 
Sabaliauskas ir Bajorūnas pa
slėpė savo dolerius ir išsivežė 
juos iš Rusijos. Jį todėl kolioja 
juos: girdi, šmugelninkai ir 
bailiai!

Pirmiausia apie šmugeli. Už
dirbo amerikiečiai savo pinigus 
Amerikoje. Išdumpino Rusijoj 
kiekvienas jų po 500 dolerių. 
Bet “Laisvei” to negana. Ji pa
geidautų, kad kiekvienas iš jų 
butų palikęs Rusijoj visus sa
vo dolerius. Tuomet jau nė 
Amerikon nebūtų galėję sugrįž
ti, nė pasakoti savo patyrimus 
apie Rusiją. Miauja musų komi
sarai iš desperacijos — miauja 
kaip katinai primintomis uode
gomis !

Ir bailiai esantys, anot ‘‘Lais
vės”, Sabaliauskas' su Bajorūnu, 
ba išsigandę, kad sovietų val
dininkai nesurastų paslėptų do
lerių.

Kas kita, pasakysiu, su tik
rais komunistais, partijos na
riais. štai mumS pasakojo, kad 
neseniai “draugas” Andriulis 
gavęs kočilu per drūtgalį komu
nistų demonstracijoj, Clark gat
vėje. Čikagoje. Jis, žaibo grei
tumu, įšokęs teatran ir išbuvęs 
jame iki sutemos. O kai sutemo, 
tai patamsėję nebijojęs parva
žiuoti namo iš vidurmiesčio į 
Bridgeportą. Tai ot kur revoliu
cinė drąsą!

Arba kitas pavyzdys. Ketvir
tadienį, vasario 27 dieną, .de
tektyvų* s'k vadas, sakoma, atlan-

BpedaUatM rydyme chroniškų ir ■•□Ji) li
rų. Jei kiti ner&ISjo Jumis lArydytl. atsilak- 
kyklt paB mane. Mano pilnas iterzaminavl- 
maa atidengs Jusij tikrą lirą ir Jei ai apsl- 
imsiu Jus gydyti. sveikata Jums augryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino Itefzaminavtmo—kas jums yra.

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

Kambary# 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

MASKARADU BALIUS
Rengiamas 

DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 
Atsibus Užgavėnių vakare

UTARNINKE, KOVO 4 d., 1930 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 

Pradžia 7:00 vai. vakare
Bus už $500.00 dovanų. Kiekvienas, kuris atsilankys ant šio 

vakaro, pasirėdęs prašmatniai, gaus dovanų. Visi pribukite ir 
linksmai laikų praleiskite prie geros muzikos.

Kviečia DRAUGIJA.

Užgavėnių vakaras 
Utarninke, Kovo 4 dieną, 1930 m. 

George Chernausko Svet., 
1900 S'o. Union Avė.

Šiame vakare George Chernauskas priims visus atsilankiusius 
su skaniomis dešromis ir kitokiais užkandžiais.

Šokiams grieš gera muzika iki vėlybos nakties. 
Įžanga dykai.

&

Financial
t Finansai-Paskolog
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
i vien? 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. Lafavette 6738-6716

Business Chances 
Pa r d avi m u i Bizniai

GERA proga lietuviui 'įsigyti gry
nai lietuvišką gerą bizni. Nemažiau 
trečią dalį biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusią dali priims 
išmokėtus lotus, mažą namą arba li
kusią sumą savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Su
mokant visus pinigus už bizni sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidą ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
platesnių informacijų kreipkitės i 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką

■ --■■■,—----- -------------------------------
GROSERNĖ, delicątessen ir sal

dainių sankrova pardavimui. Geras 
biznis. Turiu parduoti tuo jaus. 
Pigiai. 3 kambariai pagyvenimui 
užpakaly; pigi renda. 3956 South 
Westem Avė.

PARDAVIMUI bučernė — namas 
ir lotai, važiuoju i Lietuvą. Ix>tai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

MEAT MARKET. Ką tik atidary
tas marketas šalę Consumers. Visi 
fixturiai nauji, tinkami bizniui. Par
duosiu pigiai, arba priimsiu gerą 
biznierių ant pusės, nes nesu gerai 
patyręs tame biznyje. 1343 W. 87 
St., tel. Beverly 3296.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

SANDELIO IR KEMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Turime išparduoti lygyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandu. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rųšies rakau- 
dy.

Jeigu butų nedūvėję 
tai butų gyvenę kaip 
Rusijos našlaičiai bė- 
gatvėmis. Jeigu dar 
butų apsimainę, tai

SKOLINAM PINIGUS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

Lengvomis išlygomis
Public Mortgage

Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th Street

NORIU pirkti bučerne ir groser- 
ne su namu arba be namo. Atsišau
kite i Naujienų Skyrių, Box 59,' 
3210 So. Halsted St.

Kas kaltas dėl kooperatyvo 
bėdų

“Laisvė” aiškina kodėl lietu
vių plytnyčiai nevyko. Pasak 
jos, kooperatoriai nemokėję dar
bo; taipgi buvę netinkantys 
kooperatyviam darbui — per
daug individuališki.

Gal būt, kad jie nemokėjo 
darbo. Tenka betgi nurodyti, 
kad ir visos Rusijos ūkis nemo
kama tvarkyti. Nes jeigu mokė
tų, tai ar reikėtų tokiai turtin
gai gamtos dovanomis šaliai 
skursiti taip, kaip skursta šian
die Rusija.

Be to, kooperatoriai buvę per
daug individuališki. Jie kimšo 
duoną į savo pilvą. Jie dėvėjo 
rubus ant savo kūno. Bent tie. 
kurie sugrįžo, dagi pačiomis 
nepasimainė. Ar tai ne aiškus 
įrodymas, kad jie buvot “indivi
dualistai”? Ot, jeigu jie butų 
sutikę badauti, tai butų gyve
nę kaip tikri sovietinės Rusijos 
piliečiai, 
drabužių, 
sovietinės 
giojantys 
pačiomis
butų praktikavę ir laisvą Rusi
jos meilę! Matote, kad būti ge
rais komunistais, tai amerikie
čiai komunarai turėjo atiduoti 
visus pinigus, kuriuos nusivežė; 
badauti, pavesti viską kitiems ir 
kęsti skurdą kol gali, o jei ne 
— tai šokti į upę ir pasiskan
dinti, arba pasikarti. Ot, tuo
met tai jie butų pasirodę be jo
kio “individualizmo”.

Partija uždraudė važiuoti 
Rusijon

“Laisvė” pagalios sako, kad 
Amerikos komunistų partija 
uždraudusi važiuoti Rusijon sa
vo nariams ir pritarėjams.

Ir gerai padarė. Suprantate, 
kada išvažiavusieji sugrįžta, tai 
daug nemalonių dalykų papasa
koja apie Rusiją. O žmonės 
jiems tiki. Ir kaip netikės: juk 
jie buvo komunistų draugai; 
jie vyko padėti Rusijai kurtis; 
jie. savo pinigus paklojo.

Geriau daryti taip, kaip daro 
kunigai su dangum. Kadangi 
niekas iš dangaus nėra grįžęs, 
tai ir galima pasakoti apie jį 
masinančių pasakų.

Jeigu komunistai neleis savo 
sekėjams važiuoti Rusijon, tai 
galės piešti ją puikiausiomis 
spalvomis ir pedliaveti tuos pa
veikslus lengvatikiams.

Reporteris.

Roseland
L. S. M. Ratelio susirinkimas 

bus šiandie vakare, Strumilo 
svetainėj. Visi nariai prašomi 
būti, kad butų galima priruošti 
apyskaitą pereito vakaro.

CLASSIFIED ADS.
i * ii i i» m .......... i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghtB — iftradltnai 
šokios rųfties. 

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chicayo Avė. 

Brun8wlck 7187

vi

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

BRIDGEPORT PAINTING CO.
MALEVOJAM, POPIERUOJAM

DEK0RU0JAM
3147 S. Halsted St.

Victory 7261
Res. Hemlock 1292

Financial 
Fi nansai-Paskolos

li?

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičias 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava.

b

Miscellaneous
_____________ Į vairus L-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Radios

Farms For Sale

EXTRA! EXTRA
Ar tamsta matei zuiki su 2 gal

vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, gera 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste, dva
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, arti 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, arti 
mokyklos, $850, verta $2500.

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas kelias per vi
są U. S. Kaina $4000.

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

Radios visokių išdirbys- 
čių ................... $35.00

Seklyčių Setai ............... $35.00
Valgomojo kamb. Setai $25.00 
Bufetai .......................... $15.00
Miegamojo kamb. Setai $50.00 
Kaurai visokio didumo $10.00 

ir augš.
Grindų Lempos ............... $5.00
Coxwell Kėdės ............... $10.00
Cedar Chests ............... $15.00
Pusryčių Setai ............... $10.00
Dinette Setai ............... $20.00
Pavieni Dreseriai ........... $8.00
Pavieni Vanity ........... $10.00
Day Lovos .................. $20.00
Pavienės Lovos ............... $3.00
Skrynios .......................... $5.00
Ice Box’iai ......................  $6.00
Garbačių Degintojai ....... $8.00
Hot Blast Pečiai ..........  $7.00
Kietų Anglių Pečiai .... $10.00 
Verdamieji Pečiai ....... $15.00
Elektrikines Skalbimo

Mašinos ................... $35.00
Grojikliai Pianai ........... $50.00
Upright Pianai ................ $25.00
Victrolos ...................... $10.00

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 
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU savo 3 draugų — F. 
Tipshus, John Yakaitis ir George 
Petšiukas. F. Tipshus pirmiaus gy
veno Northside, Petšiukas ir Yakai
tis pagryžę iš Lietuvos ir girdėjau 
gyvena Chicagoj. Prašau jų pačių 
arba kas apie juos žino, pranešti — 
busiu dėkingas. Joe. Kazlausky, K. 5, 
Box 191, Oregon City, Oregon.

WISCONSIN
10 akrų vištų farma, 75 m. nuo 

Chicagos, rezortų apielinkėj, 1 mylia 
nuo 4,000 gyventojų miestelio. 7 
kambarių namas. Geras vištininkas 
ir daržinė; tinka daržovių farmai. 
Turi gerai išdirbtą biznį. V2 my
lios nuo golfo lauko. (Salima nu
pirkti pigiai už cash.

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

Tel. Central 5013

Help Wanted—Malė

KEIK ALINGAS senyvas žmosrus,
turi būt blaivus ir teisingas, prie 
namų darbo, turi būt neženotas. 
Guolis, valgis. Mokesnis pagal suta
rimą. Kuris negali šapo j dirbti. 
Motuzevičienė, 5530 Lake Park Avė. 
Tel. Fairfax 2619.

REIKIA patyrusio shearmano dėl 
No. 3 žirklių, dėl geležies atkarpų 
yardo. Apex Iron & Metai, 4000 
Wentworth Avė.

Help Wanted—Female 
parbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sor- 
tuoti skudurus. Pastovus darbas. 
Kreinkitės West Side Metai Refin- 
ing Co,. 2917 So. La Šalie St.

REIKALINGA MOTERIS 
prie Ropming House, vidutinio am
žiaus; turi mokėti angliškai kalbėti, 
kad galėtų atsakyti telefoną; dar
bas pastovus dėl pastovios darbi
ninkės; valgis ir kambarys ant vie
tos.

Atsišaukite j Storą
1747 So. Halsted St.

REIKIA trijų patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

For Rent
PARDAVIMUI arba rendai 9 

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

A. BUTCHAS,
216 Woodside Rd., 

Riverside, III.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl dviejų ar

ba vieno vyro. Garu šildomas su 
atskiru išėjimu. Kreipkitės į laikro
džių krautuvę. 4138 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė,

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas jmokėjimas. 

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

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine, III.

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

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

Yards 6751

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
pekarnės bizniu, mainysiu ant pri- 
vatiško namo, nepaisant apielinkės, 
arba nedidelės farmos, loto, automo
bilio, arba priimsiu kitą biznį kaipo 
prmą įmokėjmą.

IŠSIMAINO dvejų flatų namas po 
4 ir 5 kambarius; priimsiu bučernę, 
restaurantą, automobilių, arba ką 
turit į mainus. Kas pirmas, tas 
laimės.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

MAINYSIU rezidenciją ant 2-jų 
flatų. Box 60, Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

6 kambarių, 2 ' augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

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

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite šį apgarsinimą su sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotu tikro 
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 iki kovo 10 d., įskaity- 
tinai.

VICTOR
4811 W. Lake Street

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedaliomis iki 5 v. v.

(150 Naujų Sparton Radijų)

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertes augštos rųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

<
100 riešuto Valgomojo kamb. 

setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

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

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

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

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

visų spalvų $40 ir augš.
75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais iki 9 vai.

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St


