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Walker rezignuoja iš 
III. Darbo Federaci
jos prezidentūros

Nori visas savo jėgas pašvę
sti reorganizuotos Unhed 
Mine Workers of America 
unijos darbui

John H. AValker, Illinois val-

Vyskupo sūnūs kaltina
mas dėl žmogžudybės
NEWi YORKAS, bal. 18. — 

Policija suėmė čia Jamesą Ma- 
thevv Mia-xoną, kaltinamų, de 
nužudymo Davido Paynterio, 
73 melų amžiaus, kurio namuo
se) Maxon turėjo nusisamdęs 
mebliuotą 'kambarį. Suimtasis 
sakosi esąs Chaittanoogos, Tenn., 
Įpratęs tonų episiko|>alų vyskupo 
sūnūs.

38 darbininkai žuvo
stijos Darbo Federacijos pre
zidentas, pasiuntė vykdomajai 
Federacijos tarybai rezignaci-
ją iš savo užimamos vietos, pa
likdamas pačiai tarybai išsprę
sti, kada jo rezignacija turi į- 
eiiti galioti.

Walker rezignuoja iš Illinois 
Darbo Federacijos prezidento 
vietos dėl to, kad visą savo lai
ką ir energiją nusitarė pašvę
sti United Mine VVorkers of 
America unijai, kuri buvo re
organizuota angliakasių kon
vencijoje Spriii'gfielde, Ilk, šių 
metų kovo 10 diena. Pats VValk- 
er buvo konvencijos išrinktas 
generaliniu unijos sekretorium- 
iždininku.

Rezignuodamas iš III. Darbo 
Federacijos prezidento vietos ir 
pasilikdamas • angliakasių uni
joje Walker praranda $3,000 
metais, nes kaip angliakasių 
unijos sekretorius-iždininkas jis 
gaus tik $5,(MM) algos metams, 
tuo tarpu kai būdamas valsti
jos federacijos prezidentu jis
gaudavo algos $8,000 metams.

Sugauto ryklio vidų- 
riuos rado visą 

žmogaus kimų
TAMPICO, Meksika, bal. 18 

Labarroj vienas žvejotojas, 
Manuel Perez, sugavo ryklį 
(akulą), kurį skrodžiant rado 
jo pilve žmogaus kūną. Kūnas 
buvo nugabentas į ligoninę, 

kame gydytojai padarė tyrinė
jimą. Kūnas, kiurio identifi

kuoti nepavyko, buvo po to 
formaliai palaidotas.

Radio bokštas griu
vo, užmušė penkis 

darbininkus
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 18. — Užėjus smarkiai au
drai sugriuvo teigiamas staty
ti Floridoj, netoli nuo čia, me
talinis 120 pėdų aukštumo ra
dio bokštas ir, griūdamas, už
mušė penkis darbininkus, dir
busius bokšto viršūnėje, šeštas 
lasmuo buvo pavojingai suža
lotas.

Du asmenys užmušti 
kolizijoj su traukiniu
GAR Y, Ind., bal. 18.—Neto

li nuo čia jų automobiliui su
sidūrus su Grand Trunk kro
vinių traukiniu buvo užmušti 
George Jackson ir jo žmona, 
abudu iš Cantono, Ohio.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
sauja:

Bendrai gražu;,nedidelė tem
peratūros atmaina; stiproki žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 46° ir 470 F.

Šiandie saulė teka 5:05, lei
džiasi 6:34. Mėnuo teka 1:47 
ryto.

perkūnui trenkus į 
fabriką Kinuose

L

LISABONAS, Portugalija, bal. 
18. — Iš Makao, Portugalų Ki
nuose, praneša, kad ten per 
stiprią perkūnijų audrą perkū
nas trenkė j vieną fabriką ir 
padegė buvusias fabrike sprog
stamasis medžiagas. Baisaus 
sprogimo buvo sudraskyti tris
dešimt astuoni asmenys, fabri
ko darbininkai ir darbininkės.

Senatas priėmė pasi
renkamosios imigra

cijos įstatymą
WA3HINiGTONAS, bal. 18 

— Senatas dauguma balsų pri
ėmė bilių, kuriuo einant pir-
menybė bus duodama tokiems 
svetimšaliams atvykti į Jung* 
tinęs Valstybes, kokių labiau 
yra reikalingi Amerikos pramo
ninkai ir Ikitoki sarnxlytojui 
specialiiams darbams.

Pamokslai nevilioja — 
džiazu bandys vilioti 

žmones i bažnyčią'
NEW YOBKAS, bal. 18.

Velykų dieną Ne\v York e bus 
atidaryta klibai modemiška 
ikongregacionalistų bažnyčia, į- 
taisyta naujame dvidešimt tri
jų augštų $3,000,000 apartmen- 
tų trobesy. Bažnyčia bus ati
daryta su džiazo orkestras mu
zika.

Vyriausias tos težnyčios ku
li ilgias, Be v. Edward H. Emett, 
paskelbė, kad žmonėms, ypa
čiai jaunimui, pritraukti j baž
nyčią tapus pasamdyta džiazo 
orkestrą, kuri per šešis sekma
dienius vakarais džiazuos baž
nyčioje šokius.

Moteriškė parašė Hoo- 
veriui iš Italijos; sū

nūs areštuotas
BUFFALO,. N. Y., bal. 18.

— Viena moteriškė iš Italijos 
paraše prezidentui Hoov erini 
laišką, tslkųsdamos, kad jos sū
nūs, Niicola Scebella, kuris gy
vena Jungtinėse Valstybėse, 
Bu f falo mieste, visai nesirūpi
nąs padėti jai jos varguose.

Moteriškės (laišką preziden
tas perdavė imigracijos vyriau
sybei, ir dabar Njcola Scebel- 
la, 26 metų amžiaus berniokas, 
tapo suimtas, kaltinamas dėl 
nesirūpinimo motina. «

Bobutė gavo $5,000 už 
“breach of promise”
ATLANTIC^ Iowa, bal. 18.

— Našlė Mrs. Mary Nelson, 
66 metų amžiaus bobutė, lai
mėjo teisme bylą prieš Alex- 
andrą Boe, 56 metų amžiaus, 
kurį ji skundė dėl jos- širdies 
sužalojimo, vadinas, dėl žadė
jimo ją vesti ir to žadėjimo 
sulaužymo. Bobutė reikalavo 
$15,000, bet teismas nuteisė 
Boe sumokėti jai $5,000.

Linksmų Pavasario Šven
čių'— Velykų linkime 
visiems savo draugams 
bendrądarbiamsį skaity
tojams ir rėmėjams,
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Indija. — Didelės religiškos iškilmės Allahabad mieste, kur, 
kaip apskaitoma, susirinko 1,000,000 indusų

27 Gandhi padėjėjai 
nuteisti kalėti

Britų vyriausybė pradėjo aš
triau imti į nagą draskos įsta
tymo laužytojus •, j

----------- . 1 < 
BOMBĖJUS, Indija, bal. 18į

— Vyriausybė pradėjo stipriau 
persekioti indų civilio priešini-j 
mos kampanijos vadus. Vakar 
įvairiose vietose teismai visą 
dieną tardė suimtų Miahatmos 
Gandhi sekėjų bylas, kaltina
mų dėl druskos įstatymų lau
žymo. Dvidešimt septyni žy
mus indų nacionalistų darbuo
tojai buvo nuteisti įvairiems 
terminams kalėjimo. Tarp nu
teistų yra ir Davi Das Gandhi, 
Mahatmos Gandhi sūnūs. Sun
kiausią bausmę — dvejus me
tus kalėjimo — gavo l)r. Ghoi- 
thram, provincijos kongreso 
komiteto Suraitė pirmininkas.

Gandhi stebisi, delko jo 
neareštuoja

BOMBĖJUS, Indija, baik 18.
— Mahatma Gandhi, indų na
cionalistų vadas, kalbėdamas 
šiandie susirinkime netoli nuo 
Navsari pasisakė nesuprantąs, 
kodėl jo ligšiol neareštavę kaip 
kampanijos prieš britų valdžios 
druskos įstatymą vado, nors 
daugelis žmonių, kuriuos jis 
esąs sukurstęs tiaim įstatymui 
priešintis, jau esą sumesti į 
kalėjimus.

Europoj vėl žiema
VIENA, Austrija, bal. 18..— 

Pietų rytų Europoje netikėtai 
vėl užėjo žiema. Visoj Rumu
nijoj, Rdilgairijoj ir Tiroliu j e 
vakar siautė smarki sniego au
dra, privertusi liek sniego, kad 
susisiekimas tapo sutrukdytas.

POB'FLAND, Ore., bal. 18. 
— Du ginkluoti banditai puolė 
First State Banką, Mihvaukie 
priemiesty, ir paspruko su dau
giau kaip $11,000 banko pi
nigų.

Pragaištingas žemes 
drebėjimas Graikijoj
Nuo smarkių supurtymų baž

nyčių bokštai nugriuvo ir ne
maža žmonių sužalojo

ATĖNAI, Graikija, bal. 18. 
— {Praeitą naktį Peloponese į- 
įvyko smarkus žemės drebėji
mas, įvairiose vietose padaręs 
didelės žalos. Atėnai ir Pire- 
jus taipjau buvo stipriai su
purtyti. Istmįjoj, vienos bažny
čios bokštui nugriuvus, buvo 
keletas asmenų sužaloti. Korin
te keletas namų, sugriuvo, ir 
nemaža žmonių buvo sužaloti. 
Spartoje taip pat nugriuvo vie
nos bažnyčios bokštas, laimin
gai <betgi žmonių niekas ne
nukentėjo.

Majakovskio, rūsy re
voliucijos poeto, lai

dotuvės
MASKVA, bal. 18. — Andai 

nusišovusio Vladimiro Maja- 
kovskio, rusų revoliucijos poeto, 
kūnas vakar buvo kremątori- 
joje sudegintas. Procesijoj, ly
dėjusio] kūną į /kremaltoriją, 
dalyvavo, kaip apskaičiuoja, 
apie 100 tūkstančių žmonių — 
ralšytojų, menininkų, studentų, 
darbininkų, kareivių ir šiaip 
žmonių.

Mirė Golovinas, žymus 
rusų tapytojas

DIETSKOJE, Rusija, bal. 18 
— Vakar čia mirė Aleksandras 
Outovinas, vienas žymiausių ru
sų dabarties tapytojų, (57 įme
tu amžiaus. Sovietų valdžia ne
seniai suteikė jam “liaudies ar
tisto” (titulą.

Mirė kongresmanas
WASHINGTONAS, bal. 18. 

— šiandie ligoninėj čia mirė 
Texaso kongresmanas R. Q. 
Lee, išsirgęs penkiais savaites.

Meksikos banditai nu
kovė karininką '

MEK Sl'KOS M1 ESTAS, bal. 
18. — Praneša, kad kely tarp 
Cekya ir Sara'Ja armijos sto
vyklos plėšikų banda puolė bu- 
są, kuriuo keliavo ir kavaleri
jos regimen to generolas Jose 
Guiterrez Cezare. Apiplėštus 
buco pasažierius tendljLi pa
leido, beit generolą, kuris ban
dė priešintis, nukovė.

Meksikos laikraščių 
boikotas Associated 

Press agentūrai
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

18. — .Meksikos Miesto laik
raštininkai paskelbė Associated 
Press lagcndurai boikotą dėl to, 
kad ji atsisako pasirašyti dar
bo kontraktą. Prie boikoto pri
sidėjo ir visų svarbiųjų dien
raščių užsienių žinių redakto
rių. šiandie dienraščiai išėjo 
be paprasto angliško puslapio, 
visas užsenių žinias išspausdinę 
vien ispaniškai.

Lenkai nuteisė devy
nis vokiečius kaip

* 99smpus
BYDGOščAS, Lenkija, bal. 

18. — Lenkų teisme čia pasi
baigė didelė devyniolikos as
menų, vokieč ių Deutschtums- 
bundo organizacijos marių, by
la. Visi jie buvo kaltinami dėl 
sabotavimo lenkų administraci
jos partyiarkymų ir dėl šniipaivi- 
mo Vokietijos naudai.

Dešimt kaltinamųjų buvo iš
teisinti, o likusieji devyni nu
teisti įvairiems terminams — 
nuo dviejų iki Išešių mėnesių 
— kalėjimo.

Laikraščių leidėjo nu
sižudymas

NEW YOBiKAS, bal. 18. — 
Tariamai dėl sveikatos pa i ri
mo Į čia nusišovė Percival Hard- 
en, 57 meitų amžiaus, laikraš
čių Washington iMinror ir Club 
Fellovv leidėjas.

Moteriškės žudytojas 
mirė elektros kėdėj

TRENTON, N. J., bal. 18.
Valsitijos kalėjime čia lapo 

elektros kėdėj nužudytas Hen
ry iCamptell Close, prieš kele
tą metų buvęs vienos skelbi
mų firmos Ghicagoje manadže- 
iMlS.

Close buvo pasmerktas mir
ti dėl nužudymo Mrs. Mildred 
Movvrie, kurią jis buvo vedęs, 
nežiūrint, kad jau turėjo kitą 
žmoną ir su tąją gyveno.

Ispanijos karalius ciga- 
rininku procesijoje

SEVILIJA, Ispanija, bal. 18. 
— Cigarų darbininkų, brolijos 
procesijoje čia žygiavo ir Is
panijos karalius Alfonsas, vi
sas žvilgąs įairmijos {generolo 
rūbais. Karalius mat yra ci
garų (Jinbėj^ brolijos garbės 
narys. 

1 ■
Bomba apdraskė prohi-

bicininko namus
ASHTABULA, Oliio, bal. 18 

— Nežinia kieno padėta pra
eigą naktį bomba sproginama 
stipriai apdraskė puikius M. 
C. Robinsono, turtingo vietos 
anglių pirklio, namus. Žmonių 
niekas nebuvo užgautas. Robin- 
sinos yra žinomas kaip uolus 
[prohibicininlkas.

Du gaisrai nušlavė 
348 namus Japonų 

sostinėje
TOKIO, Japonija, Lai. 18.— 

Du dideli gaisrai, kilę, kaip ma
noma, iš padegimų, Tokio mie
ste sunaikino 348 namus, šim
tai šeimų liko be pastogės.

Tramvajų streikas
TOKIO, Japonija, bal. 18.— 

Municipalinių Tokio tramvajų 
daiibininkai, viso apie 8,(MM), 
paskelbė streiką, kuris prasi
dės, įturbut, aiteinantį pirma
dienį.

Sovietai dabar kolekti- 
vizuos žvejybą

MASKVA, bal. 18. — Sovie
tų vyriausybė nutarė dabar pra
dėti kolektivizuoti žvejybą, pa
našiai kaip kad kolek t i vizuo
jamas žemės ūkis.

Į žvejų kolektyvus, arteliais 
vadinamus, “kulbkai” ir iš vi
so neturintieji balso teisės ne
bus priimami.

Vilniuje policija suėmė 
18 komunistų

VARŠUVA, bal. 18. — Iš 
Vilniaus praneša, kad praeitą 
naktį policija ten suėmė aštuo
niolika komunisitų ir 170 tūk
stančių komunistinių atšišJ:-ur- 
kimų, atsiųstų iš Minsko.

Naujas Kolumbijos pre-
zidentas atvyksta i J. V.

HAVANA, Kute, bal. 18.— 
Laite Ulua išplaukė iš čia į 
New Yorką Du’. Enriųue Olaya 
Herrera, naujai išrinktas Ko
lumbijos respublikos preziden
tas.

Sumažino muitą vynuo
gėms ir bananams

KAUNAS. — Prekybos De
partamentas išdirbo projektą 

įvežamiems vaisų muitams pa
piginti, kuris netrukus bus pa
tiektas Minislerių kabinetui. 
Ypatingai manoma sumažinti 

muilths bananams ir vynuo
gėms.

BANKAS UŽSIDARĖ

MADISON, Wis., bal. 18.— 
Šiandie užsidarė Badger State 
Bank of Cassville, Wis., turė- 
jęs $466,838 depozitų. Priežas
tis — urmus depozitų ištrau
kimas.

Lietuvon 
z* ♦ /

galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

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

LIETUVOS ŽINIOS
Liet. Valst. Liaudinin

kų memorandumas 
vyriausybei

KAUNAS. — (Lietuvos Val
stiečių Liaudininko Sąjungos 
Centro komitetas įteikė Min. 
ministeriui piirmininkui Tube- 
liui memomandumą.

Mem oran (Rūmais liečia šiau
rės Lietuvos ūkio stovį. Memo
randume sakoma, kad, susidė
jusių aplinkybių dėka, valstie
čiai labai yra apsunkinti pas
kolomis, kad Žemės banko pa
skolų neužteks ūkininkai turė
ję įsiskolinti pas lupikus, ku
rie ima ligi 72%, kad gautieji 
sėkloms pirkti kreditai dabar 
itenka grąžinti, bet javų pigu
mo djėjiai, paskoloms atiduo
dant ireikia trigubai daugiau 
javų parduoti, negu buvo gau
ta. Todėl memorandume nuro
doma reikalas leisti grąžinti 

sėklas tuo pat saiku ir įvesti 
ilgametį kreditą, kuris sustab
dytų ūkių licitavimą už pa
skolas.

Del gyd. Avižienio žu
vimo tardymas baigia

mas
KAUNAS. — Į Avižienio žu

vimo vietų buvę nuvažiavę Vyr. 
trib. valstybės 'gynėjas p. Kal
vaitis ir k. Tardymas busiąs 
šiomis dienomis baigtas ir pa
skelbta rezultatai.

Traukinių suvažinėti
du žmones

KAUNAS. — Kovo mėn. 17 
d. 17 vai. traukiniu 107 Nr. 
prie Kaišedorių stdtięs mirti
nai suvažinėtas pil. Bacelis Ra>- 
polas 32 metų amžiaus, gyve
nantis Trakų aps., Žaslių vals., 
Jačionių kaime.

Naktį iš 30 į 31 d. kovo 
mėn. larpustoty Mažeikiai — 
Viekšniai traukiniu mirtinai 
suvažinėtas nežinomas asmuo 
apie 30 metų amžiaus. Prie la
vono jokių dokumentų nerastai.

KAUNAS. — šį semestrą jau 
įregistruotai 3568 studentai. 
Bet -su universiteto vadovybės 
sutikimu vis dar registruoja
ma ir dar esą galima laukti 
apie 2(M) stud. įsiregistruojant.

64 metų studentas
1929 m. pavasario semestre 

buvo vienas teisininkas studen
tas 64 m. amžiaus. Tai seniau
sias studentas ir 13 jauniau
sių 18 metų amžiaus ir did
žiausią studefliitų skaičių suda
ro 24 m. amž. — 497 asmenų.
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KORESPONDENCIJOS
Benton, III. Jon idCta tikrai prakaitu už

dirbti doleriai.
Lietuviai mainieriai

Bentone, tiksliau pasakius— 
apie Bentoną yra, palyginti, ma
ža lietuvių kolonija. Keletas 
desėtkų šeimų ir pavienių.

Didžiuma jų mainieriai.
Kokia jų padėtis? Iš pasikal

bėjimo su nekuriaiš sprendžiu,! 
kad gyventi jiems kartais yra 
gan sunku. Daviau, pavyzdžiui, 
klausimą: “Koks yra vidutinis’ 
mainierio uždarbis metams —■ 
kpks buvo jis paskutinius me-| 
tus?”

Atsakymą gavau: penki arba 
šeši šimtai dolerių.

Žinoma, kai kurie yra laimin- '■ 
gesni. Jie gauna progos dau-■ 
giau dienų dirbti. Bet užtiksi
me ne mažai ir tokių, kuriems 
priseina tenkintis penkiais arba: 
šešiais šimtais dolerių metams.

Tokiu uždarbiu išgyventi me-!I 
tus gana sunku. Kodėl gi jie Į 
laikosi? Kodėl nevažiuoja ki-' 
tur “laimės“ ieškoti?

Kai kurie važiuoja. Bet kad Į 
ir išvažiuoja, tai ne vienam ten- 
ka grįžti. Chicagiečiai, o ir Į 
kitų miestų lietuviai žino, kaip j 
sunku buvo gauti darbas, šaky-į 
siu, praėjusią žiemą.

Antra vertus, daugelis šeimy
nų turi isigyjusios savo name
li, lota ar daržą. Išvažiuok! O 
kam paliksi tą savastį? Parduo- Į 
Ii ją yra sunku. Tuo gi tarpu

Mainierių laimei — nors ir 
taip mažytė ji yra—jie gali gy
venti Bentone pigiau, ne kad 
Chicagoj, Brooklyne, Philadelp- 
hijoj ar Clevelande lietuviai gy
vena. Štai namukas, kuriam 
gyvena “Naujienų“ skaitytojai 
—drg. Gudavičius ir Gayaus- 
kas. Chicagoj tokiam namui 
taksų reikėtų mokėti veikiausia 
nuo $100 iki $140 metams, ši
čia jų mokama tik apie $20.

Chicagoje kvortai pieno ten
ka mokėti 14 ar 15 centų, šičia 
gi ne viena šeima pajėgia išlai
kyti karvę. ( O jei tenka pirkti 
pienas, tai kvortą jo galima už 
dešimtuką gauti.

Be to, prie namų rasime kiek 
didesnį ar mažesnį daržą. Jis 
irgi padeda pusryčiams ar pie
tums stalą, paruošti.

Tai ot šitaip ir gyvena.
Kaip ir daugelis kitų Suvie

nytų Valstijų pramonės šakų, 
kasyklų industrija yra sezoni
nė. Tai reiškia, kad vieni] me
tų tarpu kasyklose dirbama 
daugiau, o kitu tarpu mažiau. 
Pavyzdžiui, rudenį ir žiemą, dir
bama daugiau, nei vasarą.

Ir štai vasara jau čia pat. 
Reiškia, mainieriams užeina ne
darbo sezonas. Ir jis, gal būt, 
šiemet ypaingai sunkus bus.

Kodėl? Apie tai kitą kartą.
/ —Reporteris.

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southaniptoną < 
j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St., 
Chicago

P. P. BALTUTIS 
3327 S. Halsted St., 

Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., 

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

Westville, III.
Praėjo maskvinė karštligė

Na, tai ir mes peraiflgome 
maskvine karštlige: baltavome 
už Pildomąją Tarybą ir išrin
kome delegatus į Seimą. Dele
gatais pateko ir pusantro bol
ševiko. O kiek tie bolševikai 
prakaito liejo belakstydami po 
stubas ir beagituodami už savo 
tavoršščius. Ir nežiūrint to, jų 
vyriausias komisaras Jokūbai
tis visgi tapo neišrinktas i Su
sivienijimo Seimą. O, tuo tarpu 
jo gizeliai susirinkime ir gerk
les prarėkė už savo lyderį be
agituodami. Poni B. S. beveik 
apalpo, kai tapo rinkimų rezul
tatai paskelbti; Taip jau jai 
markatna pasidarė.

« >;<

O dabar apie Susivienijimo 
kuopų susirinkimus. 223 kuopai 
savo mėnesini susirinkimą laiko 
balandžio 13 d. Už Pildomąją. 
Tarybą balsai paduota sekamai: 
ant prezidento S. Gegužis gavo 
balsų 24, M. Bacevičius 12; ant 
vice-prezidento A. Mikalauskas 
26, P. Petronis 11; ant sekre
toriaus P. Jurgeli ube 26, E. Ješ- 
kevičiutė 12; ant iždininko K. 
Gugis 21, B. Salaveičikas 11 ir 
J. Tareila 3; ant iždo globėjų 
M. Raginskas 23, J. Januškevi
čius 20 ir D. Jusius' 6; ant dak
taro kvotėjo Dr. E. Klimas 25 
ir Dr. M. Palevičius 11.

Delegatų į Seimą, išrinkta 
trys: Jonas Deltuva, Thomas 
Lucas ir Paul Yuraška. Pasku
tinis bolševikuojantis'.

f ❖ # ❖

Jaunuolių 366 kuopos susirin
kimas įvyko balandžio 11 d. 
Balsavo šeši ir visi savo balsus 
padavė už senąją Centro Val
dybą. Delegatais į Seimą tapo 
išrinkti Petras Rubis ir Pet
ronė Juraškaitė. Abu veiklus 
jaunuoliai.. Tarp jaunosios 
gentkartės, kaip matote, nėra 
nei vieno Maskvos garbintojo.

Išrinko delegatus j Seimą ir 
29 kuopa. Delegatų išrinkta 
penki. Būtent, Jonas' Melionis,' 
L. Mostei kis, Petras Gantoras, 
Juozas Norkus ir Antanas Ši
mulis. Pastarasis' mato Mask
voj išgelbėjimą.

Darbai anglių kasyklose vis 
dar pusėtinai silpnai eina. Dir

bama po tris dienas Savaitėj. 
O tai reiškia, kad žmonėms ga
na sunkus laikai. - Sunku ir nu
matyti, kada tie blogi laikai ir 
pasibaigs.—A. A.

Worcester, Mass,
Iš susirinkimo SLA. 358 kuopos

Balandžio 13 d. SLA. 358 
kuopa laike susirinkimą, kuria
me buvo renkama Centro Val
dyba. žinoma, nieko naujo ne
būtų kas rašyti apie paprastą 
susirinkimą, jei jame nieko ne
paprasto nebūtų atsitikę, šis 
susirinkimas gal buvo pirmas 
kuopos gyvavime, kuriame kilo 
triukšmas'. Pirmininkui, atida
rius susirinkimą viskas sekėsi 
gana - gerai. Užbaigus kuopos 
reikalus, pasirodė svetainėj ne
prašyti svečiai iš 57 SLA. kuo
pos. Būtent, J. Skliutas ir J. 
Salaviejus. Pirmininkas paklau
sė kokiu tikiu jie atsilankė. 
Kaip vienas, taip ir antras pa
sakė, kad jų atsilankymo tiks
las esąs susipažinti su kuopa 
ir jos nariais.

Bet tai juk tik mulkinimas. 
Jie ėjo aiškiu tikslu sudrumsti 
jaunutės kuopos ramybę ir šni
pinėti, kaip balsuos už Centro 
Valdybą. Tat po jų pareiški
mo pirmininkas pasiėmė balsą 
ir pareiškė nariams kas tie per 
ponai. Sakė jis, kad’ jie atėjo 
ne su mumis susipažinti, bet 
sudrumsti musų ramų darbą. 
Be to, nurodė jų užsipuldinėji
mus' ant musų kuopos per bol
ševikišką spaudą ir jų kitus 
pragaištingus darbus lietuvių 
tautos reikaluose, pasakydamas, 
kad tie ponai keikia visa, kas 
tik yra lietuviška. Jie keikia 
D. L. K. Vytautą, jie keikia 
viską, kas mums brangu. Pa
baigus pirmininkui kalbėti, tuoj

Skliutis šaukė: duok man balsą, 
aš noriu da tame klausime kal
bėti. Bė't pirmininkas pasakė, 
kad jus negalite daugiau balso 
gauti tame reikale, nes jus pa 
sakėte, kad jus nieko neturite 
ką sakyti. Mes dabar savo kuo
pos reikalui svarstysime. Tat 
jie tik tiek ir pešė tame susi
rinkime.

Gerbiamieji, kiekvienas gali 
suprasti jų atsilankymo tikslą. 
Jie čion atėjo, kad gauti balsą 
ir pavaryti agitaciją už bolše
vikiškus jų kandidatus ir pažve
joti ant savo meškerės'. Jie, 
mat, žino, kad ta kuopele dar 
yra jaunutė, ir nariai nežino 
kas tie per paukščiai yra ko
munistai. Daugiausia į susirin
kimus lankos čion gimęs jau
nimas. Tat bolšveikai manė 
apmonyti juos. Negalima su
prasti kas do sutvėrimai tie mu
sų komunistėliai. Varo propa
gandą prieš musų kuopą. Kal
bina jos narius, kad paliktų 
kuopą. Tai matote jaunutei kuo
pai, su kuo prisieina kovoti, 
vietoj dirbus naudingą, darbą. 
Bet jie apsigaus', — jų visas 
darbas nueis veltui, nes yra 
žmonių, kurie supranta tą ken
ksmingą jų propagandą ir jie 
mokos apsisaugoti.

—358 kuopos narys.
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5 Dienas Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ 
Važiuokite į ir iš 

LIETUVOS
Šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPE
Mažiau Negu 8 Dienos i Lietuvą

Taipgi reguliariai savaitiniai 
grupė pasažierių

Patogus ir tiesus susisiekimas

•5

Del sugrjžimo lin
dynių ir kitu in
formacijų atsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

M
NORTH

• CERMAN

LLOYD
mini

bile Europos šalimi

130 W. Randolph

Street, Chicago

važinėjimai su garsia 
garlaivių.
su

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam fintus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminetais reikalais meldžiame 
atsilankyti j offisą 2621 West 71 st St.

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Laivakortes j šią ekskursiją parduoda ir dokumentus 
prirengia visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
316 N. Michigan Avė. Chicago, III.

■ __________________________... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

i miPEM

OSCAR

YORK O

TIESIAI 
be persėdimo 

Didžiuoju laivu

Gegužes 24

Užsisakykit vietų 
dabar.

Del žemiausiu kai
nu ir tolimesniu ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuotų Chica- 

gos agentų:

500 w
SUKAKTUVES

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
VYTAUTO

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE

■ ŠALYSE
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisve, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda- 
dami savo tėvynę.

Scandinavian American Linija 
viena iš savo didžiausių laivų tiesiai 
New Yorko i Klanėda.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

siunčia
iš

“NAUJIENOS” V. M. STULPINAS
1739 So. Halsted St. 3255 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS J. J. ZOLP
3327 So. Halsted St. 4559 So. Paulina St.

arba j

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

h0LLĄNDAMER|CA,L|Ne
_ i 1 jttLAnlh.■

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
.yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Išbandyk
Buick ir Marąuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virftinia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis par<(avėjas

Nauja Buveine
DE SOTO 6 ir 8 

Pardavimas ir Patarnavimas 
taipgi

DUCO AUTO MALEVOJIMAS
A'belnas automobilių taisymas.
Fenderiai ir Bodies ištiesiami, 

sutaiso ibi ir uždedami

Gage Park Motor 
Sales

5025-27 So. Western Avė.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

MALT TONO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

mvt.ORATlHO 
;ooo roa cosvA«-ttc*NT*

dOOD ton THC 
,O«TH "S co

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Prašykite savo groserninko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

Yra išmintinga pasirinkti šešių ci
linderių motorą — vienatinis būdas 
gauti šešių cilinderių švelnumą, še
šių cilinderių švelnumas pašalina 
virpėjimą ir purtymą. Tas palengvi
na.motorą, chassis, body, pasažierius 
ir valdytoją.
Chevrolet yra šešių. Betgi jis’ par- 
sidaviueja už kainą, kurią kiekvie
nas gali išsigalėti mokėti. Ir jis il
giau tarnauja dėl jo puikių medžia
gų, didesnių dalių ir didelio, švel
naus, 50 arklių jėgos šešių cilinde- 
lių motoro, kuris visuomet “paima 
lengvai“.
Su visu jo šešių cilindeVių švelnumu 
ir jėga, Naujas Chevrolet. Six su- 
taupina gasoliną ir aliejų, delei savo 
moderninio veikimo — overhead 
valves — high eompression power— 
vėliausio karburatoriaus — ilgai lai
kančių pistonų — crankcase venti
liacijos — oro valytojo. Taigi Chev
rolet padaro tikrai moderninę trans- 
portaciją prieinamą kiekvienam, ku
ris gali išlaikyti kokį nors karą. 
Chevrolet ekonomija parodo gerą ir 
rūpestingą išdirbimą. Pavyzdžiui:

Chevrolet valves yra nustatomos — 
kad nereikėtų mainyti. Chevrolet 
lietinis brėkių lainingas labai su
mažina brėkių užlaikymo kaštus. 
Užpakalinės ašies apžiūrėjimo už
danga padaro lengvą pri
ėjimą. Visas karas yra 
pilnas panašių įrodymų, 
kad tikra ekonomija 
paeina nuo prithikimo 
ir suderinimo. Yra ke

ROADSTER OR PHAETON

’495
F. O. B. FACTORY, FLINT. Midi.

The Coupe.................................................. $565
The Coach..;............  565
The Sport Roadster....;.......... ........ 555
The Sport Coupe........... . ......................... 655
The Club Sedan.............   625
The Sedan. ...........................    675

Ali prices J. o. b.

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Dcodor S t., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

turi extra ilgi chrome-vanadium 
resorai, kontroliuojami hydraulic 
shock absorberių. Jie yra sudėti iš
ilgai, taip kaip karas eina, su nusi- 
fita'tančiais* spring shackles. kad pa
laikyti tykumą.
Moderninis 'žemas nuleidimas ir ex- 
tra wheelbase priduoda Chevrolet 
gerą propoVciją.-Iš priekio jis skiria
si korio pavydalo radiatorių. Gaso- 
lino tankas yra užpakaly dėl saugu
mo ir gražesnės išvaizdos.- 
Chevrolet gražumas tuojaus pasako 
“Fisher Body“ — stylius, tykumas, 
saugumas — Fisher sudėtinė gele
žies’ ir medžio konstrukcija — ne
spindintis priekinis stiklas — nusta
toma valdytojo sėdyne — gilesnės 
paduškos —< daugiau vietos kojoms 
— aiškesnis regėjimas — geresnis 
išmušimas ir įrengimas.
Tiek daug e.xtra vertės yrą perdėm 
visame kare. KIEKVIENU PALY
GINIMU Chevrolet Six yra išmin
tingiausias pasirinkimas žemesniųjų 
kainų lauke... su jo šešių cilinderių 
valve-in-head motoru... su pilnai 
moksliniu įrenginiu... su Fisher bo
dy... su keturiais semi-elliptic reso- 
rais, ilgu vvheelbase, žemu nuleidi
mu, užpakaly pridėtu gasolino tanku, 
korio pavydalo radiatorių ir visomis 
kitomis šių laikų ypatybėmis.
Pamatykite artimiausią jums Chev

rolet pardavėja šiandie 
ir pasivažinėkit šiuo še
šių. Dešimt minučių prie 
valdomojo rato parodys 
jums kokį skirtumą šeši 
cilinderiai padaro.

The Spccial Sedan
(6 įvirę wheels Standard)......... ...........$725

The Lif.ht Delivery Chassis........ . .............365
The Sedan Delivery...................  595
The V/2-Ton Chassis.......... ..................... 520
li/z-Ton Chassis with Cab....................... 625
Roadster Delivery (pick-up box extra).. 440

7 Flint, Mich.

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jųH atsilankysit pas mus ar pas kitus ( hevrolct ver 

teigus, reikalaukit lietuvio pardavėjo
Albiiny Park Motor Sules, 

3IO‘i l.aurcnce Aveime, 
('hlciigo, Illinois.

Argo Motor (’oinpaiiy, 
<1211-15 Archer Avcnuc, 

Argo, Illinois.
Ashlitiul Avenue Motor Sules, 

5I3<$''1’2 S. AsIiIhikI Avenue, 
Chlcngo, Illinois.

Biioinunn Chevrolet - Sules, 
3510 Archer Avenue, 

Chicugo, Illinois.
Blainenser Chevrolet Sules, 

N i les Center, Illinois. 
Caley Brothers, 

10524 S. Ml'chigim Arenu*, 
x('hicugo, Iliinols.

Clarke-Hulett Chevrolet Co., 
Midlothiun, Illinois.

Clurk-Muple Motor Hales, 
1030 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Clayton-llean Chevrolet Co., 

•J50O W>ishing(on Blvd., 
Clrieago, Illinois.

IlesPliiuics Motor Sules, 
DesPlaines, Illinois.

DesPlaines Viilley Motors, 
Lemont, Illinois. 

Drlje Motor Sales, 
0528 Itoosevelt Romi, 

Benvyn, Illinois.

Durst Chevrolet Compuny. 
1147-59 W. Jackson IHvd., 

Chicago, Illinois.
Dldrtdge Motors, Ine., 

0830-41 Ogden Avenue, 
Bdnvyn, Illinois. 

Egan Clicvrolet Sules, 
5145 Mlhviiukee Avenue, 

Chicugo, Illinois. 
Elmwoo<l l’ark Motor Sales, 

Elnnvood Park, Illinois. 
Flvek’s Chevrolet Sules, 

!M3‘4-4O S. Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois. - 

M. II. FTeck & Compuny, 
Ilinsihile, Illinois, 

llarry Chevrolet Sales, 
llarvey, Illinois.

Keeoun Chevrolet Sules, 
5325 IV. 22ml Street, 

Cicero, Illinois. 
Kolseth-Kehi Chevrolet'. 
5351 IV. Chicago Avė., 

Chicugo, Illinois.
Kusliler i heirolei Sales, 

0317 Ilroachvu) 
Chicugo, Illinois. 

Lcwls Auto Sules, 
3400 Ogden Avenue, 

Chicugo, Illinois.
Mclnernej Motoi Co., 

*4715 V. Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois.

McMnniis Motor Sules, 
0711 S. IVestern Avenue, 

Chlriigo, Illinois.
Mlhvaukee Avenue Motors, 
JJ501 Mlhvaukee Avenue, 

Chicago, Illinois.
Murray Service A Motor, 

052 Madlson Street, 
Oak Cork, Illinois.

Nelson Chevrolet Sales, 
Z84O \. Clark Street, 

CMcugo, Illinois.
Nickcy Chevrolet Sules, Ine., 

5010 irving l’ark Blvd., 
Chicugo, Illinois.

\ieburger Chevrolet Co., 
7711 Stoney Island Avenue, 

Chicago, Illinois.
Buy O’Cortneil Motor Co., 
4025 IV. Mudison Street, 

Chicago, Illinois.
A. .1. Oosterheck Motor Co., 

7511 S. Halsted Street, 
Chh'Rgo, Illinois.

Oi iiic A Shis-ts Motor Co., 
<i5?,J Cottagi* (liovė Avcnuc, 

Chicago. Illinois.
I.'idgcu ii.\ Motin- Sales. 

Lansing, IIIIhoIh.
liooviilf Hotoi s.il- TT, 

. f I.iki-. ». ll Ruad, 
Chicugo, Illinois.

Hos« Chevrolet Sules, Ine., 
1832 Irving Park Blvd., 

Chicugo, Illinois.
Hchuller-Hafner Chevrolet, 
4711 Cottage (Jrove Avė., 

Chicago, Illinois.
Seip Chevrolet Sales, 

84122 Coimnrrelal Air., 
Chicugo, Illinois.

Silperior Motor Mules, Ine., 
<>913 S. Halsted Street, 

Chicugo, Illinois.
Trl-Clt> Motor < o., 
l’ark Itldge, Illinois.

I plonu Motors Corp., 
48511 Broudwey, 
Chicago, Illinois. 

Vanderplocg A’ Keltvcld, 
South llollaiid, Illinois. 
VVescott -Schonlau, Ine., 
1245 Chicago Avenue, 

l<i iinsion, Illinois.
Mest Aulo Sales. Ine., 
51 I S. 5t h Avemie, 

Mativood. Illinois. 
Mltte Motor Sules. 

l!.‘?-<i liesiem Avenue, 
Kine Island. Illinois.
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Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Smuikus, S n x aMokinama Piano, 
phone. Klerneta, Kornetą, Trombone 
Armonikos, Man
dolinos. Gitaros 
Balalaikos, ir visu 
kitu styginių in
strumentų. lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
42G2 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

PILNAS PASI
RINKIMAS 

NAUJŲ
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišjčių, pan- 
čiakų, apatinių 
marškinių ir pet
nešų.
Petka’s

Tarp Chicagos 

Lietuvių

L. M. “Apšvietus” 
Draugija

Lietuvių Moterų Draugijos 
ipšvietos” mėnesinis susirin
kąs Įvyko kovo 7 dienų, Mark 
hite Stpiare parko svetainėj. 
Susirinkiman nariu 

klč pilnai mažoji .avėtai n< 
Tai senai buvo toks 

tingus susirinkimas.
Aptarta visi bėganti 

lai.

skait-

re;ka

dratigi-

Briffhton Park
Am. Liet. PiL’eeių Fliubjs

Ame. ■'!<( s l/cnvių Pilie.č ’ų 
klk.bo menes’.nis susirinkimas 
Įvyks md’lioj, balandžio 20 <1. 
lygiui pi. mų vai. po piety, K.

monto
ianai ir 
rie kliubo,

noriu
Pi’~

-•omi atsilankyti 
ku.

Virš pam'nėrto 
b i r tįsias tikslas v organizuo
ji ir amėrikcnizuoli vietos l’e- 
tuvius vyrus, lai yra stengtis, 
kad juo daugiau sutraukus kliu-

Barney
MEN’S FURNISHINGS 

1171 Archer av„ arti Richmond st.

IŠMOKIT DEZA1NINIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
drošiu moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTE R COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Luke St. 10 fl.

metų rmžiaus, nežiūrint ar jie 
piliečiai šios šalies ar ne. Ku- 
, it* hm nepiliečiai, lai kliuhais 

visais gedimais budais 
išsiimti pilicliškas po- 

Beto k liukas turi ne- 
polilikos, ibet ir pašalpos 
ių, iš kurio sergantys nu
gauna pašalpą, o už mi- 

išmokama pomirtinė. Iš 
,2. pažymėjau, rodos, bus 
kad kliuh-as geras, nau-

gydymai, 
žema ir 
kiekvie- 
pasveik-

ją šios narės: Vilma Rakickie- Į jiems i 
nė, Dna Jakaitie nė, Jozapina I pegelbtiš 
Koshis, Ona; Lapinskienė,* Ane- j picir.s. 
le Kaušikdiė-Jarush 
Magdalena Rauskin, 
Gižuiskiene, Ona Kalvaičiu te 
Kačcrauskienė, 
eerausko žmona 
nauskienė, Milda, Siemund, Pet
ronėle Matukaitienė ir daininin
kė Anelė Kaivaičiu-te-Zaibuikie- , .:p-.e!irlkčj gyvenančiam lietu- 

i viui būti jo nariu. Nepamirš-
23 . (metai kaip “Apšvietus” ; kitę susirinkimo, įtapkite kliubo 

draugija gyvuoja. Pirmas su-j nariais ir daleiskite kad kliu- 
sirinkimas kada tokis didelis bas gailėtų jumis pasirūpinti, 
skaitlius prisirašle naujų narių, 'kuomet jus busit reikalingi pa

čia kreditas priklauso darbš- ligialbos. Anton Jusas.
čioms draugijos narėms ir vai-, 
dybai.

(akušerė), Į l-'k.
Marcelė sky 

riai
linko Ka-1 rusins

Agota Stepą- to ką c 
aišku, 
dingas ir verta kiekvienam šioj

Palyginimui:
'La liga mh€ lietuvių skili

au! nuo 1(1,000 gyventojų: 
1922 metais 12,9. 1923 niekis 
15,7. 1921 metais 17,9. 1925 
milais 19,5. 1920 metais 20,1. 
1927 melais 19,8. 1928 melais 
28,6.

. A. A' ■ t ’ X
lai yra per 7 melus miri

mų skaičius paaugo du ir du 
trečdaliu kartų daugiau. — Ki
tų i .tirtų ateiviai panašiai 
.miršta, Taip pa v., vokie
čiai 1022 m. mirė 30,2, gi 192S 
m. 41,1. Airišių 1922 m. 26,6, 
gi 1928 m. 40,2. Anglų 1922 
m. 13,4, gi 19.28 m. 2G. Skan
dinavų 1922 m. 12,7, gi 1928* 
,m. 26,8. Lenkų 1922 m. 10,6, 
gi 1928 m. 18,3. Italų' 1922 m. 
9, gi 1928 m. 15,2. Mažiausiai 
miršta amerikonų: 1922 m. 
5,29, gi 1928 m. 9,69.

Ta liga serga ir miršta žmo
nės jiam paaugėję. Spėjama, kad 
arba dėl persiimto amerikoniš
ko valgio arba dėl vartojimo’ 
“mUmšaino”. Patarimas, kad i

kiekvienas gyventų kiek galė
damas paprasčiau ir padoriau.

Roseland
Goklen Stnr Baseoaii Jauktas

Golden Star, Roseland e, su
sidaro vien tik iš lietuvių lo
šėjų ir jau pradėjo šio sezo
no lošimų. Tie lošikai kaip lai 
Millci'.', Gudas, Makay, Ramo
nas, Juknys, Petrauskas, Fry- 
eras, Exlt'inas sugrįžo ir prak
tikuoja visu atsidėjimu. Dar 
nežinome ar iStan'ku^ Jucius ir 
Domikaitis sugrįš šiems me- 
taims. Gal kaip Antanas i.r Vin- 
f.’.s apsivedė, 'lai jų žmonos lai
kosi juos namie ir turi klau
sytis Ibasaball geimų tik per 
mdio. Kas įgali žinoti.

Roselandiečiai jau yra gata
vi susiimi!i su bile kokiu tymu 
Chicagoj ar apylinkėj. Jiauktų 
mena,gėriai gali susirašyti su 
Golden Star jaukto meivageriu 
Julius Daplkus, pašaukdami

Pullman 7556 ai'ba laišku 10046 
La Šalie -S1!., Ohicago, III.

Julius Dapkus, Manager.

Joniškiečių Kliubo 
narių atydai

Gerbiamieji Janlškiečių Kliubo 
nariai

Gal kai kas shfr'tėle Vilnį 
'r pasteibčio'te balandžio 17 d. 

| numery, kur Šil iukas drūtas 
I žmogelis, pasislėpęs po Joniš- 
,kječio nugyra, rašo kuo biiu- 
I ri‘usius šmeižtus ant Joniškie- 
j čių Kliubo narių, vadindamss 
; juos fašistais (juodašimčiais) 
ir kitaip.

'Turiu Tamstoms 'parcikšili, 
(gerbiamieji Joniškiečių Kliubo 
nariai, kad aš jau apie keturi 

i metai ikaip rašinėju Į “Naujie
nas” apie Joniškiečių Kliubo 
reikalus ir visada/ pasirašau 
.Joniškietis. 'Tą mano slapyvar
di dabar pasigavo tūlas s u f ar 
*natizuotas žmogelis ir šmeižia

Ių gražių organizeija ir j<s 
(’hnbuotojus, kaip ir pačių Val- 
dyibų.

Tas asmuo jau porą šmei
žiančių korespondencijų para
šė, pirmiau pasirašydamas Kliu
do patriotas, o dalur Joniškie
tis. Jis artėjo į Joniškiečių Kliu- 
ba ne su gerais tikslais, kad I’ c padėti darbuotis kiiltu.ringie.tns 
ir labdaringiems tikslams, bet 
su visai kitokiais išrokavimais. 
Prie to jh nėt i dar pilnas Jo- 

1 nLLiiečių Kliubo narys. įstoji
mo vieną doleri yra užsimokė
jęs, o metinių duoklių visai ne- 
<. upi<na mokėti, nors jau iš- 
■šuvo Joniškiečių Kliuh-c apie 3 
Mėnesius laiko.

Mano supialimu teisingiau
siai ir geriausiai Joniškiečių 
Kliubas padarys, kad tam žmo
geliui sugrąžins jo doleri ir dar 
nupirks “karforį” iš Jonišikie- 

!čių Kliubo į Bridgeportų.
Joniškietis.

Garsinkites Naujienose

vakarėlis •Nutarta su rengt
su pamargini m u, Cbicago Lie
tuvių Auditorijoj. į komisiją 
Įėjo N. Valančauslkicnū, K. Ke- 
turakienė ir M. Baronienė.

Bendrai susirinkimas byvo 
gražus ir skaitlingas. Sekantis 
susirinkimas įvdks gegužio 5 
d., 7:30 vai. vak., viršniinė.toj 
svetainėj. A. M—nė.

Lietuviai išmiršta 
nuo inkstų ligų

Sveiikatos komisionicrius D r. 
A.rnold Kegcl paskelbė statis
tika koks ateiviu nuošimtis nuo 
kelkiu ligų labiau išmiršta. Pau 
.stebėtinas faktas, kad ateiviai 
ypatingai pradeda mirti nuo į-

Pirkite Rąstų Bakūžę

INDIAN HILLS [STATES
$400

Pastatyta ir su rakandais
Žemė įskaityta. Jokių Extras

Kiekvienas žmogus gali pirkti lengvesnėmis sąlygomis, negu kada 
pirmiau buvo nashllyta.

Dr. P. P. Šimaitis.
Naprapatas

Jei viską išmėginai ir nepasigydei 
dabar pamėgink Naprapatiją, 

o nesigailėsi.

»’l 7 n

Daktaras Specializuojasi ant Nervą Ligą.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. Weatern Avė., Chicago, III.
ISgydo be operacijos peneaaldę, groite- 

rį: pasitarimai veltui ir mandatus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirAtamos li
gos. širdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Kiną ir j namus gydyti.

Tel. HKMLOCK 1881.
Valandos: nuo O iki 11 iŠ ryto, nuo 2 
iki 4 po pietų ir nuo 0 iki 9 vakaro. 

Šventadieniais nuo 0 iki 11:30 iš ryto.

Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMU, CHRONIŠKAS NER

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
'• GARANTIJA: 
Geriausi Amerikos ir 
Europos 
Kaina yra 
prieinama 
nam. Kad
ti, pasitarkite
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metu tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom St. 

kampan Monroe St., Chlcago. Crllly Bldg. 
don; kiekvieną dieną nuo 10 iki S. Ne- 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augėto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. Panedėliaie, Seredomia 
ir Subatomls nuo 10 iki 8 vai. vakare

KUOPOS,
KLIUBAI

DRAUGIJOS!
Jus galite užtikrinti 
tą gero draugiškumo 
dvasią savo organiza
cijoje, surengda mos 
išvažiavimą.

Pasilinksminimai ir pramogos 
yra geriausias dalykas išmintin
gam, sveikam draugiškumui.

Važiuokite “Willett Way”, kas 
užtikrina komfortą. Puikus pasi
važinėjimas, puikus žuvies, stei- 
ko ar vištienos pietus ir pasilink
sminimas dėl viso jūsų kliubo už 
prieinama kainą.

Telefonuokit ar rašykit dėl in
formacijų.

Tol. WHITEHALL 4417
THE

Willett Company
222 E. Grand Avenue

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

šiame ankstyvame pasiūlyme, tik per aprybotą laiką, mes siūlo
me šias gražiai ir pilnai įrengtas su rakandais bakūžes miškuose 
prie ežerų ir upelių, kur yra užtektinai žuvies ir medžioklinių pau
kščių ir žvėriukų, arti transportacijos ir puikiausių vieškelių, kartu 
su kitomis nepaprastomis ypatybėmis, kurios kaip mes manome, 
niekad nebuvo pasiūlytos publikai.

JOS. JAY M1LLER ORGANIZATION
2478 North Clark Street, Chicago, Illinois
Prisiųskite man, be pareigų, pilnas žinias apie jūsų bakužių pieną.

Vardas

Gatvė

Miestas Valstija

Telefono nr.

Atdara kiekvieną 
Utarninko, Ket
verge ir Subatos 

vakarą.

CONTINENTAL VERTES nėra išperintos ant greitų
jų — dėl Velykų. Ne, Tamsta! Visos šalies rinka 

buvo nuodugniai išieškota-iššukuota, kad surasti jums 
šias sensacingas vertybes už tokių žemą kainą, kad 
jos ištiktųjų yra “viso miesto kalba’:. Ir kas dar svar
bu — siutas ar tapkautas, kuri jus pasirinksite dėl Ve
lykų, bus pristatytas j laiką, kad galėtumėt dėvėti jį 
Velykų dieną.

Pasitikit Velykas
Puikus tweeds gražiausio rašto ir 
audimo... 1 ar 2 guzikų jaunų vy
rų modeliai... gražus vvorsteds ir 
twists. Melsvi, pilkšvi, rusvi. Jus 
retai matot, kad, tokie audeklai ir 

------------------- 1 styliai butų pa- 
I siūlyti už ma

žiau kaip $50.
i žinoma, dvi po- 

_____________ I ros kelnių.

Siutai

su Nauju Siutu
Tie žmonės, kurie nori nepaprastai 
gerų audeklų, pilnai įvertins šiuos 
“customized fashions” siutus. Be 
to—labiausia pageidaujami mode
liai—platesni pečiai, apgaubti šo
nai. Ypač pageidaujamos dėl pa
vasario ir naujos “Burgundy” 
spalvos. Ranko- '__________
mis siūti—kiek- | 
vienas siutas 
šioj grupėj turi 
dvi poras keli- I 
nių. I__________ ___

Continental Ekonomijos Departamentas 
Topkautai

Visiškai nauji audeklai! Vi
siškai nauji styliai ir spal
vos! Visokiu modelių ir 
didumo. Jie yra stake — 
tad pasirinkit sau dabar, 
nes už $21.50 jus gausite 
vertęs,, kurias , jus' galite > I_______
gauti tik kartą gyvenime. 
Stylius! 1 Ekonomija! įvai
rumas!
12 SAVAIČIŲ IŠSIMOKĖJIMUI. — 
Mokėkite dėvėdami savo drabužius. Pa
prasta ir patogu.

Pabandykit vieną! Tai ge
riausias ištyrimas. Pajau- 

I skit’ tą Uiusu šiltumą be 
sunkumo, stiprius topkautus. 
Twėeds ir Camel’s Hair visų I pamėgti ir jie yra su vel
kėmis užpakaly, dvieiliai ir 
ilgi kolegijų modeliai.

PASIKLAUSYKITE — Continental juok
dariai jus linksmina kas panedęlio ir 
petnyčios vakarą ?š VVBBM stoties.

Chicagos Didžiausia Uptown Drabužių Sankrova
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Pranešama, kad Rusijos caras Stalinas šaukia bir
želio 16 dieną šių metų savo partijos suvažiavimą. 
Svarbiausi suvažiavimo dienotvarkės punktai bus 
“penkmečio plano” klausimas ir kom-partijos genera
linio sekretoriaus rinkimas.

Stalinas, žinoma, laimės. Bet jam teks nemažai aiš
kintis dėl savo politikos. 1 >

Apžvalga
SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ

JIMAS PRŪSUOSE

K. RAČKAUSKAS PIETŲ 
AFRIKOJE

TECHNOLOGIŠKAS NEDARBAS

Amerikos darbininkai pirma žinojo tik vieną ne
darbo (bedarbės) rūšį — nedarbą dėl gamybos susiau
rinimo. Kai fabrikai pridirbdavo perdaug prekių ir ne
galėdavo jas išparduoti arba kai pramonininkai negau
davo pakankamai paskolų medžiagai pirkti ir darbi
ninkų algoms mokėti, tai jie uždarydavo dirbtuves ir 
atleisdavo darbininkus. Įvykdavo nedarbas.

Dabar Amerika irgi pergyvena pramonės krizi, dėl 
kurio daugybė darbininkų atsidūrė gatvėje. Bet bedar
bių skaičių šiandie didina da ir kita priežastis: ne tik 
krizis pramonėje, bet ir technikos progresas.

Išrandama vis naujos mašinos darbui pagreitinti 
fabrikuose. Senos mašinos pakeičiamos naujomis, ku
rios yra spartesnės ir tobulesnės už senąsias. Tos ma
šinos atstoja darbininko jėgą. Įtaisant daugiau mašinų 
arba jas pagerinant, dirbtuvės gali atlikti tiek pat dar
bo arba dar daugiau su mažesniu darbininkų skaičium. 
Technikos progresas tuo budu iššaukia savotiškos rū
šies nedarbą, “technologišką nedarbą”, kuris ypatingai 
skaudžiai atsiliepia ant išlavintų amatininkų.

Tiesą pasakius, ši naujoji nedarbo rūšis atsirado 
ne šiandie. Nuo to laiko, kai pradėta vartoti pramonė
je mašinos, darbininkams nuolatos tenka nukentėti dėl 
technikos pagerinimų dirbtuvėse. Mašinos jau sunaiki
no visą eilę nepriklausomų amatų ir atėmė duonos kąs
nį žmonėms, kurie tuose amatuose buvo užimti. Sava
rankiški amatininkai rubsiuviai, batų siuvėjai, kalviai 
ir t. t. dabar yra retenybė. Darbus, kuriais tie amati
ninkai versdavosi, šiandie atlieka didelės dirbtuvės.

Bet kad ir technologiškas nedarbas yra ne naujas 
reiškinys visuomenėje, vis tik jisai niekuomet nebuvo 
taip opus dalykas žmonėms, kaip dabar. Mat, niekuo
met taip sparčiai, kaip dabar, technika neprogresavo. 
Niekuomet nebūdavo dėl pagerintų mašinų išmetama 
į gatvę toks didelis darbininkų skaičius. Mašinų išto
bulinimas šiandie privedė prie to, kad daugelyje fabri
kų jau net visai nepriima darbininkų senesnio amžiaus, 
kaip 40 metų, nors jie ir butų išlavinti ir savo darbe 
patyrę žmonės. ’

Prie ko toliaus prieis visuomenė, jeigu dalykai vys
tysis šitokiu pat budu? Kokia bus padėtis darbininkų, 
kuomet jų vietas dirbtuvėse vis labiau ir labiau užims 
vos iš mokyklų išėję jaunuoliai? Tais klausimais šian
die yra visi susirūpinę.

“Elta” praneša, kad V. K. 
Račkauskas, kuris yra paskirtas 
Lietuvos konsulu Pietų Afriko
je, davė ilgą interview vienam 
Rago miesto (Kapštato) laik
raščiui apie save ir apie, Lietu
vą. Račkauskas dar esąs’ nenu- 
taręs, kur butų geriau steigti 
Lietuvos konsulatą —ar Joha- 
nesberge ar Rago mieste.

V. K. Račkauskas tai— bu
vęs amerikietis, per keletą me
tų redagavęs “Tėvynę” ir or
ganizavęs Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę.

%

Prusą apygardų savivaldybių 
rinkimuose pasekmes gautos to
kios : socialdemokratai pravedė 
2,518 atstovų (buvo 2,431), de
mokratai—274 (buvo 266). tau
tinės mažumos—40 (buvo 39), 
komunistai —471 (buvo 536),

katalikų Centras—1,815 (buvo
l, 914), vokiečių Hanovero. par-
tija—147 (buvo 108), krikščio
nių tautininkų ūkininkų parti
ja---- 270 (buvo O), ūkio partija
—374 (buvo 300), liaudies par
tija —590 (buvo 462), nacio
nalistai—1,562 (buvo 1,787), 
fašistų grupės—388 (69), bend
ri buržuazinių ir fašistinių gru
pių Sąrašai— 1,363 (buvo 2,- 
155).

Paskutiniai apygardų rinki
mai prieš dabartinius buvo 1925
m. Taigi, palyginant su rezul
tatais balsavimų, įvykusių prieš 
penketą metų, dabar šios parti
jos laimėjo: socialdemokratai, 
ūkio partija ir fašistai; o pra
laimėjo—komunistai, naciona
listai ir klerikalai.

vedamas 
pirmoj i 

romanas.

LENINAS IR JĖZUITAI

“L. žinios”, polemizuodamos 
su klerikalų “’Rytu”, rašo:

“Jėzuitų ordeno istorija 
nuo pat jo atsiradimo iki mu
sų dienų liudija, kad dabar
tinis KominternaS (komunis
tų internacionalas) nėra kaž 
kokia naujovė ir kad IljiČ- 
Leninas daug daugiau pramo
ko iš Lojolos, negu iš Mark
so.”
Kas tiesa, tai tiesa.
Svarbiausias taktikos princi

pas taip jėzuitų, kurių ordeną 
įsteigė Loyola, taip kominterno, 
kurį įsteigė Leninas, yra tas 
pats, būtent, kad tikslas patei
sina priemones.

Savo tikslui pasiekti komu
nistų internacionalas vartoja ir 
melą, ir 
dystę.

apgavystę, ir žmogžu-

ĮMONIŲ TARYBŲ RINKIMAI 
RUHRE

SOCIALISTU LAIMĖJIMAS FRANCIJOJE

Balandžio 7 d. Francijoje įvyko keturiuose distrik- 
tuose papildomieji rinkimai į parlamentą. Tuose dist- 
riktuose pasireiškė stambus socialistų balsų padidėji
mas. Departamente Heraull gavo 2,500 balsų daugumą 
socialistų kandidatas Salette ir buvo išrinktas. Pirma 
tą vietą per ilgus laikus turėjo radikalai.

Distrikte St. Girous turės įvykti perbalsavimas 
tarpe radikalo ir socialisto, kadangi nė vienas negavo 
absoliučios balsų daugumos.

Tuo gi tarpu atžagareivių balsai visur smunka. Da
bartinė Tardieau vyriausybė visiškai neatatinka Fran- 
cijos žmonių nuotaikos. Jeigu šioje valandoje įvyktų 
visuotini rinkimai, tai dešiniosios partijos veikiausia 
butų nuošluotos.

ILGAI LAUKĖ

Anglijos valdžia pateikė parlamentui bilių, kuriuo 
ratifikuojama Tautų Sąjungos Darbo Biuro įvykintos 
tarptautinės konferencijos pagaminta sutartis dėl 8 
valandų darbo dienos.

Ta tarptautinė konferencija buvo 1919 m. Washing- 
tone. Ji padarė sutarties projektą sureguliavimui dar
bo laiko pramonės įmonėse visose industrinėse šalyse. 
Bet sutartis turėjo būt pirma ratifikuota svarbesniųjų 
pramonės šalių, kad ji galėtų jose visose vienu laiku 
įeiti į galią.

Dabar jau praėjo 11 metų nuo Washingtono kon
ferencijos, o tarptautinis 8 valandų darbo dienos įsta
tymas dar vis neveikia. Progresas socialinėje (darbi
ninkų apsaugos) įstatymdavybėje eina “čerepoko” 
žinksniu.

Tečiaus — jis visgi eina!

Vokietijos respublikos konsti
tucijoje yra įdėta paragrafas, 
sulig kuriuo darbininkai turi 
teisę rinkti dirbtuvėse, kasyk
lose ir kitose darbo vietose savo 
atstovus į vadinamas įmonių ta
rybas. šitos įmonių tarybos tu
ri sprendžiamą balsą, nagrinė
jant ginčus tarpe darbininkų ir 
darbdavių ir prižiūrint darbi
ninkų apdraudos įstatymų vy- 
kinimų.

Neseniai visoje Vokietijoje į- 
vyko metiniai įmonių tarybų 
rinkimai. Įdomių rezultatų 
pranešama apie juos iš Ruhro 
srities anglių kasyklų. Laisvo
sios darbininkų sąjungos (So
cialdemokratinės) surinko 128,- 
971} balsą (913 atstovų), krikš
čioniškos' sąjungos gavo 77.592 
bal. (613 atstovų), komunistai 
66,259 bal. (404 atst.), sindika- 
listai 3,713 bal. (28 atst.), li
beralinės sąjungos 3,462 (7 
atst.) “geltonosios” Sąjungos 
8,855 (28 atst.). lenkai 294 (2 
atst.), kitos grupės 2,641 (7 
atst.).

Iš šitų rezultatų matome, kad 
Vokietijos anglies pramonės 
centre darbininkai yra susiskal
dę į visą eilę skirtingų grupių, 
tarpe, kurių žymiausios yra so
cialdemokratų, krikščionių ir 
komunistų. Socialdemokratai 
yra pati stipriausioji grupė, vir
šijanti klerkalų grupę 51.000 
balsų ir 100 atstovų. Klerikalai 
užima antrą vietą, o komunis
tai—trečią. Komunistai neturi 
nė pusės tiek atstovų, kiek tu
ri socialdemokratai.

Bet, atitraukdami balsus nuo 
socialdemokratų, komunistai di
dina klerikalų srovės įtaką dar
bininkuose. Maskvos' skaldymo 
darbas visur tarnauja tiktai

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško (rertė Emils Skujenieks

buvo Dzintarnieko 
skyrius. Kleopatros 
nuodėmė — verstas 
šalę jo žymaus beletristo Gau-
jiečio rankraštis' dvidešimt sep- 
tyniuose skyriuose: Kaip rau
donieji Latvijoje rengė socialc 
revoliucijų... Turtingas įvaire
nybių skyrius: Iš moteriškų 
kelnių istorijos. Krokodilas su 
dviefn uodegom. Ar ant Marso 
gyvena žmonės? Naujausieji 
tyrinėjimai telepatijoje. Su
brendimo pažymiai pas berniu
kus ir mergaites. Marijos An- 
tuanetos paskutinieji momen
tai. Pornografijos akiplėšišku
mas naujausiame prancūzų ro
mane,... šis skyrius Robertui 
Neikei užvis' labiau patiko. Ir 
skaitytojams jis turėjo patikti. 
Dzintarnieks ištikro buvo su
naudojama jėga.

Atskira vieta pavesta dviem 
eilėraščiam. Poetė Ai na Skudre 
apdainavo gražų momentą ant 
kanapos už nuleistų uždangų 
rytui auštant. Poetas P. Vare- 
nais, paskirdamas' savo kurinį 
“Tautos širdies Balsui
metė žvilgsni atgal, per Latvi
jos nesenos praeities istoriją. 
Caro — pravoslaviškas režimas, 
Vilhelmo Antrojo sukeltas ka
ras, okupacijos laikų baugumai, 
tremtinių meto baisenybės, sep- 
tinioliktųjų metų revoliucijos 
žiaurumai, bolševikų kruvinas 
sauvaliavimas — visa tai išdės
tyta baugiose, širdį draskančio
se oktavose. Bet tad posmai pa
sidarė šviesesniais, linksmeS-

niais. Tauta atsipalaidavusi tų. 
kurie ją slauge, sumušusi tuos, 
kurie ištroškę jos' turtų, stau
gė, perbloškusi tuos, kurie ją 
smaugė. Dabar turime savo kal
bą,1 valstybę, operą, įvairius ban
kus, nebereikia kviesti talkon 
nei rusus, nei vokiečius, nei len
ktis. Teskamba “Tautos širdies 
Balsas” garsiai, kad suaidėtų 
Latvijos melsvieji miškų galai...

Robertas Neikė sėdėjo pakel
ta galva ir žiurėjo į lubas. Juk 
tai visa gryna teisybė, taip aiš
kiai ir paprastai išreikšta. O 
po viso to stovės jo vardas. Jis 
tai paleis į liaudį, jis tai didžia
jai idėjai pririš sparnus. Jis — 
tautiniai-patriotines latvių par
tijos centralinis’ asmuo. Jis lai
ko programines prakalbas. Visi 
klausosi, laukia vien iš jo... Šil
tos bangos visai užliejo Robertą 
Neikę.

(Bus daugiau)

pirma
(Tąsa)

Kaip j j kasdien, kiekvieną 
dieną baidė šie laikraščiai! Tai 
buvo visai kas kita, negu dabo
ti, ar pono Tombergo svečių 
veiduose nepasirodo lyg abejo
nė, arba kalboje bei balso ant- 
spalvy nesijaučia įtarimas dė
lei jo asmens. Kas kita nei ste
bėti, jog’Rozos Meijos pilkose 
akyse... Taip ir rodėsi: pra- 
skleis' kur; nors tų biauriųjų 
spausdintųjų lapų ir — lyg 'tuo
met vagone, — ten bus> parašy
ta, kas tai ištikro tas Robertas 
Neikė, iš kur kilęs ir kaip čia 
atsiradęs... Lyg smūgio i kak
tą jis laukė kiekvienų sykį, kol 
nervingieji pirštai lankstė šla
manti popierį.

Bet nebuvo nieko ir šįkart. 
Tik jų pačių skelbimai delei 
“Tautos širdies Balso” pirmo 
numerio ir redakcijos nurody
mas' bendrai apie, nauja lai k-

Naujas, galingas kareivis 
tautinio spausdintojo žodžio 
fronte... Naujas faktorius bur- 
žuaziniai-tautinės politikos ir 
kultūros dirvonuose..., Gerbiamų 
konservatyvių tautinių ’ sluoks
nių organas... Įsitikinę valsty
biniai vyrai, prityrę visuome
nės darbuotojai, puikus žurna
listai...

Robertas Neikė atstūmė laik
raščių krūvą ir atsilošė į, kėdės 
atramų. Rankose, nervingo trūk
čiojimo jau nebesijautė. Nuga
ra vėl pati atsitiesė. Akys pa
sidarė šviesesnės, galva aiškes
nė. Kur tai giliai jame kas tai 
maloniai šildo, kas tai plėtėsi ir 
stengėsi pripildyti aplinkinę 
erdvę, pakilti aukščiau išdažy
tųjų lubų — išskambėti, išvir- 
pėti po gatves per stogus iki 
bokštų viršūnių...

Šią savijautų Robertas. Neikė 
buvo jau keletą sykių turėjęs. 
Bet taip, kaip dabar — kiek
viena gyslele — jis tai pajuto 
tik pirmą syk. Kai kas nors 
piešė jo talentus ir buvo suža
dėtas, itikėdamasis iš jo ateity
je didelių darbų, jam atrodė, 
jog kitaip visai negalima, jog 
jis ir yra tas, kuo jis čia laiko
mas. Jis' ištikro pajuto savyje 
visus tuos geniališkus gabumus 
ir neapribotas ateities galimy
bes. Jie jo ieškojo ir surado. 
Ar likimas ji čion nebuvo at
siuntęs. žinodamas ir su tikslu 
— lyg “Mesiją” tautai gelbėti? 
Ar tikrasis Robertas Neikė ne
buvo miręs, ir jį, Amūro tele
grafistą, jo dvasia nebuvo ap
ėmusi dvigubai tiek? Gal būt, 
tuo momentu, kai ponas Tom- 
bergąs prie stoties’ sodino jį 
automobilin. kur nors, akmer 
nuotoj priekalnėj, septyni ju- 
kutai užpylė tam antram duobę..

Dar nepažįstamo džiaugsmo 
banga užliejo Roberto Nelkės 
širdį. Kodėl jis negalėjo būti 
tuo, ką iš jo norėjo padaryti? 
Drąsiai, pakelta galva, be abe
jonių ir varžymosi! Argi čia 
kiekvienas nebuvo kilu ir kito
kiu, negu visai trumpą laiką 
tani atgal? Argi tie visi čia bu
vo geresni ir ar kas nors tu-

re j o teisę jam ką nors primes
ti?

Jis atrėmė smakrą i delno 
viršutinę pusę ir žiurėjo i lan
gų rėmų kryžių, ramiai ir logiš
kai išsvarstė ir išvertino savo 
apylinkę.

Ponas' Tombergas... Prieš, ka
rą limonado fabrikantas maža
me provincijos miestelyje. Pat
sai su bonkų vežimu važinėjęs 
po turgus ir gegužines. Dabar 
transporto ir. ekspedicijos fir
mos vyriausia direktorius, fab
riko dalininkas, dviejų didelių 
namų savininkas, žymus visuo
menės darbuotojas ir tautinis 
politikas, kuriam tiktai kiek 
kenkė byla delei Lenkijos bul
vių... Šusteris' — prie caro val
džios muito prižiūrėtojas Toli
muose Rytuose,, dabar milionie- 
rius ir kandidatas į aukštų vie
tą jurų žinyboje. Parlamento 
atstovas Gulbė, žemės ūkio ma
šinų fabriko akcionierius, — 
pirma liaudies mokytojas' ir 
1905 metų politinis kalinys. 
Plastikoj mokyklos vedėja ir 
moterų gelbėjimo armijos vie
tinio skyriaus pirmininkė ponia 
Sluoka — našle, arba skirta 
žmona su tamsia karo, laikų 
praeitimi, apie kurią kiekvie
nas' lyg vengė užsiminti. Ir tas 
pats< “Tautos širdies Balso” re
daktorius, kuris čia kosi už pri
rakintųjų durų! Kas jo tikrą 
praeiti galėjo žinoti? Visi, visi! 
Kitokiu niekas nebuvo. 'Toki bu
vo gadynė ir toks' jos užpildy
mas. Kodėl gi 
Neikei, nuleisti 
tis ?

Tvirta ranka
praskleidė mėlynuosius virše
lius. z

Taip, laikraščio pirmas nu
meris buvo lyg ir tvarkoje. Už 
programinio straipsnio ir nau
jausių politinių žinių Cilšvairo 
pasirašytas vedamasis. Tai Gul
bės darbas. Tautiniai-patrioti
nės idėjos pagrindiniai princi
pai. Griežtai moksliškas trakta
tas' su daugeliu citatų iš visų 
Europos kalbų. Robertas Neikė 
ji trys syk perskaitė. Profeso
riaus Dzirneklio straipsnis apie 
lietuvių kalbos įtaką latvių tar
mėms. Korespondencijos iš kai
mo, sostinės kronika, užsienio 
kronika, meno žinios... Lavonų 
ir žiogų valgymas Samaros rC- 
dyboje. Liepojaus burokų ir 
Caru i kavos minagų eksportas j 
Čekoslovakiją. Staburago choro 
gastrolės Lietuvoje. Monarkis- 
tų konferencija Sofijoje, Ko
munistų partijos suirimo pa
skutinis veiksmas. Lietgalijos 
katalikų begėdystės'. Paskutiny
sis rautas pas ministerį pirmi
ninką. Vėliavos šventė Boldera- 
juje. Gudų priešvalstybinis ju
dėjimas. Namų savininkų drau
gijos’ metinė šventė. Krikščio
niškųjų jaunuolių draugijos 
šventė. Rautas patriotų klube 
gruodžio mėn. musių paminėji
mui. Nepavykęs socialistų susi
rinkimas Jelgavoj...

Smulkieji straipsneliai su
maišyti iš vien, bet abiejų sky
rių redaktorių ištaisyti ir pa
ženklinti... Aha! Ir tasai čia

jam, Robertui
akis ir varžy-

Robertas Neikė

Naktinis tek Vincennes 9240 
Dieninis tek Englewood 0146 

H. TENNANT
666 W. 63rd Stu, Chicago. 

Automobilių taisymas, Overhaulini- 
mas ir Dratų Sudėjimas. Tempimas 
ir susidaužimo patarnavimas visomis 

valandomis.
Visas darbas garantuotas.

P H o n e Vi r g” ( rvi a 2 0 54
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° KONTRAKTORIUS^
1555 Š'o. Rockweil St\ Chlcayd, 111.

ĮSIGYK S| PAVASARĮ NAUJĄ

ARBA

|MARQUETTE
TURĖSI DIDŽIAUSI UŽSIGANėDINIMĄ

Atsilankyk. į musų gražų ir pilnai įrengtą parodai 
saloną arba pašauk VIRGINIA 2400, atvešiu pasi
žiūrėjimui ir pamėginimui.

Taipgi turiu didelį pasirinkimą labai gerų vartotų 
automobilių.

ARCHER BUICK C (i
4400 Archer Avenue

KLAUSK
JONAS ŠLEGAiTIS
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Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ 
linkiu visiems savo draugams 

ir pažystamiems

S. D. LACHAVICZ
GRABORIUS

2314 W. 23rd PI.,
Tel. Roosevelt

SKYRIUS:
1439 So. 49th Ct.,

Tel. Cicero 5927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

vėliau ar ankščiau turėsime 
padaryti galę.

— Saviškis.

Chicago
2515

Cicero
Iš Tautiškų Kapinių 

Draugijos Susi
rinkimo

apsirgo

tusių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams

ir pažystamiems

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

718 West 18th Street
Tel. Roosevelt 7532

“Draugas” Andrulis 
kinkų drebėjimo liga, o sto
ra mamė — nervų liga.

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

Mr. and Mrs. J. LULEVICH

3101 South Halsted Street
Tel. Victory 1115

Linksmiausių ir Laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir pažystamiems

J. F. EUDEIKIS CO.
GRABORIAI

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel, Yards' 1741

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

Archer and California Super Service
Jonas Spitlis, Sav.

4050 Archer Avenue
Lafayette 5019

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

J. S. RAMANČIONIS
Hardware, Paint and Wall Paper

3147 South Halsted Street
Tel. Victory 7261

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
Didžiausia Vyriškų Drabužių Krautuvė 

Bridgeporte \
3312 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1162

Šis ypatingas susirinkimas 
įvyko šiais Kristaus metais, ne
laimingoj 13-toj dienoj šio mė
nesio, bet ačiū dievui, kad 
Bridgeporte ir (Lietuvių Audi
torijoje, o ne Maskvoje. Eiga 
susirinkimo buvo maždaug to
kia: atidarius p. M. Liuibinui, 
direkcijas pirmininkui, Lietu
vių Tautiškų (Kapinių Draugi
jos metinį susirinkimą, tuoj bu
vo renkamas susirinkimo pir
mininkas. Mūsiškių balsams su- 
siskaldžius, susirinkimo pirmi
ninkais lieka “draugas” Andru
lis, bolševikų gazietos pirma
sis pišorius. “Draugas” pišo- 
rius paskutiniu laiku pradėjo 
laibai įdomautis Tautiškų Ka
pinių reikalais. Kaikurie so- 
cialbiiržujai sako, kad ne tiek 
kapinių reikalai jam rupi, kiek 
Amžino Fondo reikalai, nes ja
me esą apie 20,000 buržuaziš- 
kų dolerių. Na, o tie bjaury
bės doleriai musų bolševikams 
irgi nei kiek nesmirda ir smal
sią alkį prie jų įtraukia kiek
vieno komisaro.

Viskas ėjo nei šio nei to, 
kol nėbuivo duotas įnešimas, 
kad apvaikščiojimo dienoj, ge
gužės 30-tą, kaipinėse' nejbutų 
“pedliavojama” bolševikų šlam- 
šlinė literatūra, nes kapinių ko
mitetas kas metą gauna dau- 
gyfįėis jrugojimų, kad komu

nistiški “pedloriai” lenda prie 
kiekvieno aplankančio kapiųes 
žmogaus su savo visokiomis gar 
z.ietomis ir knygpalaikėmis, 
idant jas įpiršus. 'Po šito įneši
mo prasidėjo komunistų velnia
va. Žiųriu ir stebiuos, kad mu
sų “draugas” pirmininkas ga
vo kinkų drebėjimo ligą, o jo 
veidas mainosi įvairiomis varso
mis. Maniau, kad tuoj kapi
nėms' bus vienu ijrospektu džiu
giau. Vėl kitame svetaines kam
pe stora mamlė kad pradės 
klykti, — maniau, kad plyš 
per pus. Reiškia, vargšę nervų 
liga kankina. “Draugas” pir
mininkas matydamas, kad po
pieriai gal išeiti blogi, nebe- 
leisdamas klausimą balsavimui, 
skubiausia, uždare susirinkimą.

Bet kaip ten nebūtų, man 
visgi yra gaila “draugo” An
drulio: ta kinkų drebėjimo li
ga gaji pasidaryti chroniška 
(|rebės jos ten, kur ir nerei
kia. Man gaila ir tos vargšės 
knygos, su kuria Andrulis tran
kė stalą. Vynai, vyrai, turėki
te širdį, nupirkite tvarkai ves
ti plaktuką, ko yra kaltos varg
šės 'negyvos knygos, kad jo
mis bile kas galėtų daužyti Au- 
diltorijos stalus. Nors knyga 
pati ir nėra gyva, bet žodžiai, 
kurie yra knygoje įrašyti, yra 
tikrai gyvi, gal tie žodžiai, ku
rie yra knygoje Įrašyti jaučia 
irgi sunkumą. Su mediniu plgik- 
tuivu, — visai kas kita. Jis ne
gyvas medžio gabalas, — su 
juo yra galima, daryti, ką tik
tai nori. Todėl, vyrai, dėl Die
vo meilės, greičiausiu laiku 
pirkite plakiuką.

Beje, p. 'Geo. černauskas bu
vo dsivęs puikų įnešimą, kad 
laike kapinių apvaikščiojimo 
bintų įtaisytas “laud spykeris”, 
kad kalbėtojų kalbos butų to
liau Ibiskj esantiems gi.rdžia- 
naos. Bolševikai tam pasiprie
šino, nenori kad buržujų kal
ba galėtų visi girdėti.

Vieną dalyką mokėčiau pa-, 
tarti lotų savininkams, kad jie 
butų atsargesni Tautiškų Ka
pinių reikaluose, nes kitaip ne- 
pinaustaburniad bolševikai ant 
tiek įsiponiaivos, kad padoresni 
žmonės, lotų savininkai, neno
rūs visai susirinkimą lankyli. 
Kilus niekinti ir dergti, — tai 
komunistu profesija. Susirinki
muose — jie irgi tad daro. Tam

Iš West Sides
I

Dviejų draugijų jungtuvės
Draugija “Lietuvos Ūkinin

kas” yra stiprus ūkininkas, tu
ri ' narių apie 450. Ūkininkas 
siliprus, lai ir darbininkų rei
kia. Nutarė draugiją “Lietuvių 
•Darbininkų” susivienyti į vie
ną su draugija ‘^Lietuvos Ūki
ninkas”. Tų dviejų draugijų 
sųslžiedavimas įvyko vasario 
mėn., o puota įvyks balandžio 
mčn. 27 d. Vadinsis Ro^ių Va
karas; prie geriausios muzikos

bus šokiai. Tos dvi draugijos 
.sudėjo kraitį: “Lietuvos Uki- 
•nimikais” turi turto $12,000.00, 
o “Lietuvių Darbininkų” $1,- 
500.00. Patartina jaunimui įsi
rašyti į taip kilnią draugiją, 
kuri teikia pašalpą ligoje. Bus 
priimami nauji nariai nuo 16 
m. (amžiaus iki 25 m. be įsto
jimo mokesčio.

Stefa Lenkauskienė.

SPORTAS
MILŽINAS RISTIKAS

Šiomis dienomis iš Califor- 
nijos atvyko naujas lietuvių ris- 
tikas, Jonais Junulis. Tai, kaip 
__ t________________________

amerikonai sako, yra “sonie 
balby”. Sveria jis 240 svarų, o 
nuo kojų padų iki galvoviršio 
yrai septynios pėdos. Tokio mil
žino ristiko lietuviai, tur bū
ti, dar nėra turėję. Kaip teko 
girdėti, Junulis dar tebėra vi
sai jaunas vynais, bet jau spė
jo pasižymėti kai|>o ris tikas.

Junulis balandžio 25 d. da- 
lyvaiuis lietuvių rengiamose ris- 
tynėise Marųuette Parko para
pijos svetainėj. Taigi kiekvie
nais turės progos pamatyti mil

žiną ristiiką. Kas su juo risis, 
— kol įkas (įąr nėra žinosią. 
Tačiau bus bandomą parinkti 
j.'im tinkamas oponenltas.

Pravartu dar kartą primin
ti, jog tos ristynės bus dviejų 
kjiubų susikirtimas. Roselaądo 
atletikos Ikliubas bandys nu
veikti Fnivers d atletikos kliu- 
bą. Bložis ir Junulis, taip sa
kant, pridėta magaryčioms. Iš 
to tad galite spręsti, jog ris
tynės bus nepaprastai įdomios.

— N.

JOHN WILLIAMS
of

Wolf Furniture House
Archer and Sacramento Ave’s

Linksmiausių ir
ŠVENČIŲ

Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

_ JLX!.
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Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ/ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

PETER NOVER
Auksinių Dalykų Krautuvė

4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3817

BELSKIS ir RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas 
2425 W. Marųuette Rd. 

(Kampas G7tos ir Artesian)

A. BELSKIS
A. BELSKIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas .

1900 S. Halsted St.
Pildimas daktarų receptų yra musų 

svarbiausis darbas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Ke-Jzie 8902

SPECIALIAI1 DEL VELYKŲ!
“Pineapple Glace” 

Kvorta, Plyta 
šaltos Košės 

45c..

LINKIME
VISIEMS MUSU 

KOSTUMERIAMS
LINKSMŲ 

VELYKŲ

Šios savaites bargenai
Kiaušinių dažilai ir lekeriai ...................................  10c ir 25c
60c Dr. Cadvvell’s Syrup of Pępsin .............   19c
S. M. S. Herb-Nu Tonikas .................................................................... $1.5Q

Del motery
1.00 Coty Veido Milteliai .............................   79c
Coty Perfumas ....................................................................   $1.00
50c Woodbury Plaukų Shampoo .......................   30ę
Kleenex ....... ...........................1..................................................................... 23jp

Del vyry
Nauja Gillette Britva ..........................  98c
1.00 Gillette Geležtė ....................................................... ,............ 10 už 79c
65c Ruffles dėl plaukų ....................................................... .\.................. 57c
25c l’almolivc after Shaving Talcum powder ...................................... 19c

. ........     . ' - ' H'1 ■ III . .IF»

Pasidarykit Geresnį

DARŽELĮ
Su musų sėklomis, šaknavaisiais. 

medžiais ir krūmais.

4129 Archer Avė. (arti Francisco)
Lafayette 3928 Mes pristatome.

New Tone Fiat Malė 
va, Pullman Oil 

Maleva
Mos turime pasirinkimui visokios 
rūšies daržo ir namų įrankių, 
elektrikinių reikmenų, abelnų ge
ležinių daiktų, taipgi MALEVŲ 
IR VARNIŠIU. Abelni Jewell 
produktai.

Pilnas 'pasirinkimas sporto 
reikmenų.

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams

, (l ir kostuineriamš'1, '"'J

NEW PROCESS BAKERY
L. Kuchinskas ir V. Kuchinskas, savininkai

949 West 34th Street r
Tel. Boulevard 1048

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

W. J. KAREIVA
GREEN VALLEY PRODUCTS

4644 South Paulina Street
Tel. Boulevard 1389

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO. 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

J. MACKIEWICH
MORTGAGĖ BANKER
2342 South Leavitt St.

Tel. Canal 1678

Linkime visiems Lietuviams’ Linksmų Pavasario švenčių— 
Velykų — kuosmagiausia visiems sveikiems praleisti tas 
šventes, o po švenčių nusipirkti po naują automobilių — 
Willys-Knight Six ar Whippet. Linkime kuogeriausios klo
ties visiems kostumieriams, draugams ir pažystamiems, 
žodžiu, visiems Amerikos lietuviams., t

S. RumchaKs
WHITE SOX MOTOR SALES

610 West 35th Street, Chicago, Illinois
Telefonas Yards 0699 arba Boulevard 8642

Street
Tel. Victory 2477

Velykos jau pįą pat. Be abejonės jus, 
lietuvės moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Mes dabar turime didelį pasirinkimą 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pava
sarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

Nupirkome iš sykio daug stako, todėl 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis. Atsilankykįt pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

ni»tm.mwirwi i r.« .u. i 1 ■■■■ 1 11 ■■

Barskis Furniture House
Siunčia jums

Velyki! Linkėjimus
ir širdingai kviečia jus

Apsilankyti jų naujai padidintoj ir pertai- 
sytoj sankrovoj laike

Gegužes 3 d. savaites
Tada eis

Didelis Pavasarinio Atidarymo 
Išpardavimas

Kiekvienas atsilankęs gaus brangią dovaną

Barskis Furniture House
“The House of Fine Furniture”

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 506!)



r
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva

lėlė lietuviu agentūra, kuri par
davinės šitos išdirbystes karus.

P-inas S t. Rūme lunkas yra pri
tyręs įlietu vis biznierius, tei
singas ir sumanus žmogus, lie
tuviams-vertėtų jį paremti nau
jame biznyje. Gero pasisekimo 

Rumeha'kui!
Reporterio draugas.

tais skaitau tuos žmones, kurie 
yra lankę aukštesnę mokyklą, 
baigę profesiją — daktarai, ad
vokatai ir t. t. Gal šita inteli
gento definicija ne visai teisin
ga, bet tegul eina tokioje pras- 

! nieje. kokioje aš čia vartoju), 
į bet yra ne mažas skaičius' in- 

kurie kiek laikas ir 
leidžia darbuojasi! 

lietuvių gyvenime.! 
gal yra kon-|

Rašo Nemuną-

Su “Naujienomis”
Sykiu su “Naujienomis” dar

buojasi sekamos inteligentiškos 
Chicagos lietuvių spėkos: P. 
Grigaitis, inž. K. Augustas. A. 
Lalis, p-ia Jurgelionis, Dr. 
ralius, Dr. Montvidas, Dr. 
vidonis, Dr. Rutkauskas, 
Kliauga, Kl. Jurgelionis.
K. P. Gugis, Pronskus, Poška, 
Baronas. Dr. Tamošaitis, p-ia 
Nora Gugis, komp. Vanagaitis, 
dailininkas Šileikis ir daugelis 
kitu.

Ka
lia- 
Dr. 

adv.

vių spėkos Chicago je
Chicagos lietuvių inteligenti

ja yra skaitlinga, bet ne visa 
yra aktyvi. Didesnė dalis musų 
inteligentijos mažai arba visai, 
neįdomauja vietos lietuvių gy
venimu (supraskite, inteligen- grupe veikia.

į teligentų, 
i aplinkybės 
i Chicagos

inteligentiškos lietu- *en^ darbuotė
• struktyvė, kitų mažiau arba ki-
' tų gal būt net ir destruktyvė, 
bet ne mano reikalas čia apie 
tai kalbėti. Mano reikalas ap- 
skaitliuoti musų inteligentiškes
nes spėkas ir kurios

Ii jonas dolerių. Dėl to nelemto 
milijono dolerių, kuris randasi 
adv. Gugio priežiūroje, šiandie 
SLA. eina didžiausios' peštynės. 
Bet Chicagos lietuviai yra gi
liai įsitikinę, kad audrai pra
ėjus, Chicago nenukentės —
SLA. iždas pasiliks . augioje. P 
adv. Gugio priežiūroje.

Yra dar ir daugiau lietuvių! ' 
profesionalų, kurie šiek tiekį 118111160088
veikia Chicagos lietuvių gyve-j *
nime, bet apie juos kitą kartą.

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, inuscular 
rheumatic aches & paine

AT ALL DKUGGISTS

RADIO IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 18 ir 19, 

1930 m.
Sutaupinkit nuo 20 iki 50% ant naujų Radio
Sankrovos sempeliai ir demonstratoriai. Ateikite anksti ir pavirin

kite geriausius iš šių bargeną.
TAVT'IZ’ AT Elektrikinis laikrodis kiekvienam 
” 1 IVrll tumeriui, kuris pirks naują radio 

laike šio išpardavimo

Sandara
su “Sandaros” grupe 

su katra' iš inteligentiškų spėkų dafbuo- 
'jasi Dr. Zimontas. Vaidyla, 
Naikelis. Hertmonavičia ir 
ras kitų.

Su “Draugu”
“Draugu” ir katalikais 

kun. Matulaitis, Šimu- 
adv.
dar

veikia:
tis, Gudas,
Mastauskas
svietiškių ir kunigų.

Dr. Račkus, 
ir keliolika

X DYKAI

1930 Screen Grid 
Radio su jėgos 

kalbėtuvu

$55
be tubu

$10 įmokėti, 
$2 j savaitę

Dykai įvedimas 
aptarnavimas.

Kiekvienas 
yra visai 
ir garantuotas 

metamu.

Radio 
naujas

1

ir

Dr. 
po-

s $76.00 nuolaidos perkant nau
ją Victor Radio Elect- 

rola Kombinacija

Mes duodame iums 
jūsų seną radio 

fonoffrafą

Ateikite į artimiausią jums musų sankrovą

MARQUETTE FINE JEWELRY & 
RADIO STORE

2437 West 69th Street, Chicago, Illinois
ATSTOVAUJANTI

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
4916 West 14th Street, Cicero, Illinois

Abi sankrovos atdaros vakarais.

Su “Vilnimi”
“Vilnis” inteligentiškų spėkų, 

kurie su ja veiktų, turi nepaly
ginamai mažiau, negu “Naujie
nos”, “Draugas” arba “Sanda
ra” — išskiriant Pruseiką, An
drulį ir Dr. Dundulį — daugiau 
inteligentiškų spėkų nesimato. I

Dar kai kurie
Dar yra tūlas skaičius pro

fesionalų. kurie bent šiuo sy
kiu nei su viena viršpaminėtų 

; grupių bendrai neveikia, nors 
I kai kurių jų darbuotė neša nau- 
| dą Chicagos lietuvių kultūriš
kam! gyvenimui. Prie jų galima 
priskaityti: auditorių Varkalą, 
Dr. Biežį, Dr. Margerį, Dr. Šim
kų, Dr. Graičiuną, Dr. Drauge
lį, aptiekorių Tūlį ir keliolika 

j kitų.
Stambesni darbuotojai iš 

profesionalų
Iš aktyvių darbuotojų, profe

sionalų eilėse, labiausia yra vei
kęs ir dabar dar veikia Dr. A. 
Montvidas. Dr. Montvidas suor
ganizavo SLA. 6-tą apskritį ir 
jame per kelioliką. metų ėjo or
ganizatoriaus pareigas; jo čia 

! darbas buvo neįkainuojamai di-

SAUGOME ir RŪPINAMĖS 
INVESTMENTAIS 
Musų Bonu Pirkėju 

Nuo 1905

Pirkite Musų Real Estate 
6% Auksinius Bonus

KAIPO SAUGŲ ir NAŠŲ

INVESTMENTĄ
Baigiasi i 3 iki 5 Metų.

Mes rekomenduojame pirkimą musų Auksinių 
Bonų su teisingu įsitikinimu, kad jie gali užimti 
savo vietą tarp aukščiausios rųšies Real Estate 
Securities.
Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas Pelnas 

$1,600,000.00

N&?West SideSIBank
97id Bank of Salėti] and Friendly Service

■■ -f!“' -r TT m 9^ _ _ X-

Į Roosevclt Road at Halsted Street’ Chicago
VALANDOS': UTARNINKAIS ir SUKATOMIS 9 VAL. RYTE iki 8 VAL. VAKARE. KITOMIS 

DIENOMIS — 9 RYTO iki 3 VAL. PO PIET.

visame svarbesniame 
darbe, šiandie 'šitoj 
eina finansų komisi- 
pareigas. Jeigu paly-

delis. Nemažai veikia SLA 226 
kp., taipgi yra kuopos daktaru. 
Chicagos Lietuvių Draugijoje 
S. P., kuri yra viena iš didžiau
sių pašalpinių draugijų Chica- 
goje, regis', per septynis metus 
ėjo gydytojo pareigas ir sykiu 
dalyvavo 
draugijos 
draugijoj 
jos nario
ginus daktaro Mondvido. kaipo 
profesionalo, darbuotę Chicagos 
lietuvių gyvenime, iš profesio
nalų nerasime nei vieno, kuris 
galėtų savo aktyviu darbu ly
gintis su Dr. Montvidu. Beje. 
Dr. Montvidas keliolika metu 
atgal buvo pirmininku Daktarų 
Draugijos ir kiek yra žinoma, 
tada Daktarų Draugija parode 
daugiau aktyvumo, negu prieš 
tuos arba ir po tų laikų.

Kitą rimtą profesionalą dar
buotoją turime Dr. Kliaugą. Dr. 
Kliauga veikia viep “Birutėje”, 
jis per daugelį metų yra akty
vus’ jos narys ir šiais metais ei
na pirmininko pareigas. Jis 
daug savo brangaus laiko pa
švenčia “Birutes” naudai, nes 
“Birutė” yra svarbiausia lietu
vių dailės ir muzikos draugija 
musų Chicagos lietuvių gyve
nime. Šitoje “Birutes” draugi
joje nemažai savo darbu yra 
prisidėjęs ir . St. Biežis. Dr. 
Kliauga ir Dr. Biežis bene bus 
vieninteliai profesionalai, kurie 
“Birutei” daugiausia savo spė
kų ir pinigų yra Įdėję.

Chicagos lietuviško biznio 
srityje s'avo darbu ir patari
mais yra daug pasidarbavęs 
adv. K. Gugis. Adv.. Gugis bu
vo vienas pirmųjų “Naujienų 
tvėrėjų ir vedėjų, dabar eina 
legalio patarėjo pareigas. Yra 
daugelio spulkų, taipgi vieno iš 
■didžiausių lietuviškų bankų — 
Universal Banko, legalis patarė
jas'. Dabar Chicagos lietuviai 
turi garbės, kad adv. Gugis yra 
didžiausios lietuvių organizaci
jos SLA. iždininkas. Jo prie
žiūroj yra tos organizacijos mi-

Vasaros karščiams užėjus troškulį 
galima numarinti geriant gerą sodę. 

MUTUAL WH1TE BOSE 
BOTTUNG €0. 

FRANK PETROKOVITCH 
Išdirbėjai augštos rūšies gėrimų 

3308 Emerald Avė. 
Tel. Yards 2512

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų- li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas i&cgzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aA apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Hegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

yra

st.

PO

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

uThey Learned about 
Women”
dalyvaujant 

VAN ir SCHENCK, ir 
BESSIE LOVE

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

Senas biznierius i 
naujame biznyje
P-nas Steponas Rumcha'kas, 

seniau buvęs groisomčs ir ke
pyklos biznyje, dabar .atidarė: 
autcmobiljų pardavimo agen-j 
turą —- White Sox Motor Sales,! 
610 West 35th St. Automobi
liai bus, pardia.vinejami Willys 
Knight ir Whippet. Karai geri 
ir nebrangus. Tai bus vienin-

BANKINĮ BIZNĮ
atlikite' savo apielinkes rankoj, kurioj
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Budriko Didelis

Velykų Pasiūlymas

Nuleidžiame jums už jūsų seną Phonografą ar Radio, perkant 
Victor, Brunswick, Bosh ar Sparton Radio kombinaciją.

Baby Grand Repreducer įPianas 
vertės $1,600, dabar už .............

Parlor setai nuo $49 iki $300, 
mados.

Majestic Radios, 8 tūbų, Dynamic, 
pinai įrengtas po ....... ■.......................

Atwater Kent, 7 tūbų, gražus kabi
netas, pilnai įrengtas už ...................

Philco, 8 tūbų, Dynamic, su tūbomis 
pilnai įrengtas, už ...............................

$475

vėliausios

$59

$49

$49

Victor Radio ir Victrola, 10 tūbų ^2*7^1 
kaina .........................  I v

Bosh, Sparton, Brunswick Radio ^h#^77 
Kombinacijos, kaina po ....................... ■ ■
Bosh, 8 tūbų su Super Dynamic Spea- C 70 
keriu, su tūbomis, vertės $250, už M* ■ w 
R. C. A. Radiola su Dynamic speakeriu, C* 
pilnai įrengtas, už ..............................

Metams garantija. Dykai pritaisome ir tik 
$10 tereikia įmokėti.

............. ...........-........... 111 ....... ' ■■

Jus girdite BUDRIKO broadeasting jau 74as mėnuo, duodamą pastangomis ir * 
lėšomis JOS. F. BUDRIKO. Dabar išgirsite iš stoties WCFL 970 k. nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties' WHFC 1420 k. ketvergais nuo 7 iki 8 v. vak.

Budriko krautuvėj eina dabar didelis išpardavimas visą savaitę.

JOS.F.BUDRIK,
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

ne

.-i-J..,. ■'-^.^.^32: .....n
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Bus šaukiama speciale 
sesija

Kiek Chicagos skalbyk 
los pelno

Gubernatorius. Emmerson pa
reiškė, kad greitoj ateity (spė
jama, gegužes 5 urbia 12 d.) 
jis šauksiąs specialę legislatu- 
ios sesijų Chicagos reikalams 
apsvarstyti ir pajamų įstaty
mui peržiūrėti.

NAUJIENOS, ChTčaM UI

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Graboriai

Ap&kaitliuota, kad 
skalbyklos (laundry) 
Itus padaro sąskaitų 
(HM),(MM) ir sausai-valymo 
gos po $15,000,000.

per me
ni

Gr abortai
$50,- 
įstai-

Chicagos deficitas 
augo dar $5,000,000

pa

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

CanaI 3161

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Čt.» Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 
-------O-------

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

-------o—

Akių Gydytojai
*wvxr^^^Ae*^A^^A/********'^*w'^****-

Lietuviai Gydytojai

3201

Praneša, kad ligi liepos 1 d. 
Chicagai truks $5,000,000. 
Jau $13,500,000 skolos mies
tas turi iš pereitų nedateklių. 
Ligi birželio 30 d. reikia iš
mokėti $15,400,000, Ino tarpu 
kasoj numatoma tik $1 1,312,- 
000. Truks $1,088,000. Birže
lio mėnesį algos liks nemokė
tos. Be to 'įniksią pinigų apie 
$4,000,000 smulkioms išlaidoms 
padengti. Polnische \Virlscliaft 
pasakytų vokietis.

Telephone Armitagc 4115

A. E. HOFFMAN

--------o--------
A. PRABISH

Lietuvis Graborius

Įvairus Gydytojai
GYDOTelefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų

senas žaizdas, ligas rečiaiDR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiginu?, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciale atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------ o------

Dr. J. W. BeaudetteOfiso Telefonas Viririnia 0030 
Bes. Tel. Van Buren 6858

DR; T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietą, 2 iki 4 ir 

iki 8 vakaro. Nedolioni nuo 10 iki 12 die
ną. Namų ofisas North Bide

3413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:80 Iki 9:80 vakaro

———-O—-------

6

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas CanaI 0464

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
iss Patarnauju laidotu-
7 vėse visose mies

to ir miestelių da
lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3108 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115 
-O-

DYKAI KOPLYČIA

o

Lietuves Akušeres

9252

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

visose 
dalyse, 
pagel-

Nuliūdę liekame, 
2 Hunus ir Duktė

prie 
duodu

Lietuvoje ir 1 Simus 
Juozas Amerikoje.

i r 
patar-

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia 
CHICAGO

uz 
nu- 
ka-

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

MRS. ANELIA K. J ARUSI! 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock I

Patarnauju 
gimdymo, < 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. va

M AK( IJON A A R M () NIEN Ė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 dieną iš ryto, 1930 m., 
sulaukus 57 metų amžiaus, gi
mus Lietuvoje, Kaltinėnų mie
stely. Tauragės ap. Paliko di
deliame nuliudime 2 sūnūs — 
Izidorių ir Kazimierą ir vieną 
dukterį Aleksandrą Lietuvoje 
ir vieną sunu Juozapą Armoną 
Amerikoje. 920 W. 35th PI., 
Chicago, III.

Buvo palaidota, kovo 26 die
nu 1.930. Kaltinėnų kapuose.

920 W. 35th PI., 
Chicago, III.

PETRAS BEITAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 16 dieną, 11 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukės 42 
m. amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainutos parap. ir Ger- 
vitės kaime. Amerikoj išgyve
no 20 metu. Paliko dideliame 
nuliudime broli Aleksandra, se
serį Marijoną Norgerienę ir 
švogerj Juozapa Norgerj, pus
sesere Juzefą Vaitkiene, švo- 
gerį Juozapa Vaikų, o Lietuvoj 
moteri Domicėlė po tėvais 
Raištutis, sunu Juozapą, dukte
rį Marijona, broli Vincentą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi Ežerskio koplyčioj, 
4603 So. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
balandžio 21 dieną. 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos 
velionio’ siela, o iš ten bus 
lydėtas i šv. Kazimiero 
pi nes. <

Visi A. A. Petro Beitos 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
įam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo, Pusseserė, 
Švogeriai ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Ežerskis, tel. Yards 9277

Graborius ir 
Balzamuotojas

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 W. 63rd St
Tel. Republic 2266

Sąžiningai 
pigiai 
nauju dieną ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu- atsišaukti, 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt. 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927 

-- O——

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

JONAS RUBRIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 14 d.. 5:20 vai. 

vakare, 1930 m., sulaukęs apie 60 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr., Naumiesčio par., Nausėdų kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime tris sūnūs: Bronislovą 23 
m., Benediktą. 20 m., Alponsą 14 m.. 2 seseris: Teklę Pet
kienę ir Agotą Minelgienę, 3 švogerkas, R. Maziliauskie- 
nę, I). Lekienę ir M. Aitutienę, 6 švogerius: Jurgį Petkų,
Vincentą Alinelgą. J. Maziliauskį, P. Vilčaųskį, Z. Leki, A. 
Ai'tutį, anukus ir gimines Amerikoj. Lietuvoj dvi seseris: 
Magdaleną Germentienę, Julijoną Vikarauskienę ir gimi
nes.

Šunas pašarvotas randasi 3256 S. Morgan St.

Laidotuves įvyks pirmadienį, balandžio 21 d., 8 vai. 
iš ryto iš namų į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Budrike giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame:
Simai, Seserys, švogerkos, švogeriai, 

Anūkai ir Giminės. -

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tele
fonas Boulevard 4139.

Moderniška 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 6 iki 9 valandos vakare 

■■■ ■ o------- *

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 (ji

Telefonas 
Cicero 3724

O
B

!phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Co 

Gmboriai ir k. • Balzamuotojai
1344 S. 50 Avė

CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. iVictory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Btreet

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bklg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedeliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone CanaI 0523

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
-------- o--------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6.323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
4------

Phone CanaI 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
i ------- 1)---------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Averiue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. CanaI 0257
DK. 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.

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M. ;

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

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 ikj 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. Nedeliomis tik pagal su
tartį.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brimsvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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.
Tel. Boulevard 7589

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

trrrrrT'-------—r~— -------------
Phone Armitage 1740 

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

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwcst Tower Bldg., Room
1608 Mihvaukce Avė

Corn. North Avė.

309

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny 10—12 dienų

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
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 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
t Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
-- IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sliore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

*1729 Avė., 2 lubos 
ILL.
DŽIOVOS 

ir Vaikų ligų

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencijos Tel. Mi<iway 5512
Ralph C. CupIer,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. CanaI 1713-0241 
Valandos: Pa nedaliais ir Ketvertais 

3 iki 8 vai. vak. Ųtarninkais ir 
Pūtnyčipmis 1 iki 6 v. v.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Bpulcvard 3697 

3315 So. Halsted Street 
-----o-----

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, '
Room 1701

Tek Randolph 0331
'Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Victory 0562
— 7 iki 9 vakare

Tol.
Valandos

Olis — Utar., Ketv. ir Suimtos vak.
Vasalle — Pan., Ser. ir PėtnyČios v.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Vuliman 595*
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. .
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 ----- - o- —

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephonc Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tek Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 Fir: t National Bank Bldf, 

38 So. Dearborn Street 
Vak 9:30 4

Vakarais 2221 W. 22nd Sin t t 
(Su Adv. John Kuchin ku) 

Vai. o-8; ser. ir pet. 5-6. tel. C anai 2552
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar pustuzinis užmuštų 
automobiliuose

I 
Per užlaidas įvažiavo i 

traukini
“. . ........ į

Vakar du čikai^i^viai užsimu-j 
šė ir dar trys sunkiai susižei- >■ 
dė. Lmiis Koppel, Ilarold Gri- 
sky ir dar (rys asmenys važia
vo automobiliu ir ties Wauke-: 
g..n susidūrė su Chicago eks-l 
Į .t’su. Gelž'kelio linija buvo už-j 
leista kartomis, ibet ar neman 
lydimas ar ką kitą manyda
mas draiveris visu smarkumu 
pralaužė užUidas ir atsitren
kė j kaip tik tuo momentu va
žiavusį ekspresą. Automobilis 
lapo ninblokštas j salį 'tartum 
tuščia degtuku dėžutė. Du ne
gyvi, du laibai sunkiai, vienas 
lengvai sužeisti.

Pačioj Chicagoj dar trys už
mušti automobiliais: dvi vaikai, 
Javorski, I meili ir Feronce! 
12 melų, ’i'rečio vardas Janeč- 
ko.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Nedėlioj ir Panedėly, 
Balandžio 20 ir 21 

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Grand
Parade”

Labai gražus veikalas
Dalyvaujant 

Hele.n Twelvetrees, Fred 
Scott
TaiPiri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“Moan, Groan, Ine.,” su Our

Gang
Kalbančios tintos.

ŠIANDIE “SHOW BOAT”

|CL ASSIF'IED A.D VERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
Financial

Finansai-Paskoloa
Automobiles

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDEKAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

PARDAVIMUI Nash 4 durų se
danas, pigiai arba mainysiu į pigesn 
karų, lotų, arba groserį. Telefonas 
Virginia 1038.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvienų savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery

Elgin, III
Phone Elgin 1537-5-110

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesthnis. .

M<!8_ taipjau perkame morgičiiui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

b

NASH ADVANCED 6 SEDANAS. 
Priverstas parduoti, peš netekau 
darbo ir reikia pinigų. Vartojau tik 
kelis tūkstančius mylių ir negalima 
atskirti nuo naujo. Jeigu jus pama
tysite mano karą, esu tįkras , jus 
pirkaite jį nes jis vra tikrai ge
ras. Aš noriu tik $350. Namie ne
dėlioj, 4448 North Racine Avė. 
Apartment 29.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė, visokių tautų apgyventoj apielin- 
kėj. Pardavimo priežastis, išvažiuo
ju Uetuvon, 8466 Vincennes Avė 
Stewart 2684.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
8114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

REIKALINGA paskola ant namo, 
kuri bus atmokama po $50.00 mėne
syje su 7 nuošimčiu. Kas turite 
$2,700, malonėkite man tuoj praneš
ti — Tel. Yards 6751.

MisceUaneous
įvairus

sto-

STUDEBAKER DICTATOR. Ap
linkybės verčia mane paaukoti prak
tiškai naujų Studebaker sedan. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventė
mis, karas yra kaip dienų išėjęs iš 
dirbtuvės. Originalis gražus užbai
gimas .balloon tairai, puikus mohair 
išmušimas, 4 ratų brėkiai. Karas 
yra kaip naujas. Pirmas $275 pa
ims jį. Atsišaukite nedėlioj. 2231 
North Kedzie Avė., Ist flat.

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrų. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. De 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim jų išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

TIK PAGALVOKITE

Furniture & Pianos

Amerikos prekyba su 
Sovietų Rusija

Ateinanti trečmlieni Black- 
stone hotel bus Amerikos-Ru-i 
sijos prekybos rūmų vakarie
nė priėmimui Amtongo pirmi
ninko Bogdanovo. Amto-rg yra 
privali kompanija su $3,000,- 
000. Ta kompanija išvystė ga
na stambią prekybą ir turi 
Maskvoj savo ofisus. Jau pa
daryta biznio su Rusija už 

$155,000,000. Iš tos sumos už 
$115,000,000 pirikta Amerikoj j 
Rusiją ir už $10,000,000 pirk
ta Rusijoj į Ameriką. Pernai 
motais Amerikos mašinerijų 
pramonė panhvusi Sovietams 
gaminiui už $10,000,000.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utaminke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir
Erskine

b|A atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

PRANEŠIMAI
I). L. K. Vytauto Draugijos ber

tai ninis susirinkimas įvyks sekma
dieny, balandžio 20 d., 1 vai. d., Ch. 
Liet. Auditorijos svet., 3133 S. Hal
sted St. Nariai malonėkite būtinai 
dalyvauti, nes turime naujų reika
lų svarstymui. Taipgi apsimokėkite 
savo mokesčius į draugiją.

P. K., nut. rašt.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Kaip Atsirado Velykų šventė” ir 
“Ar Jėzus Prisikėlė iš Numirusių?” 
Pagal Šventą Raštą. Prakalba 
įvyks Mildos apatinėj svet., 3142 S. 
Halsted St., nedėlioj, balandžio 20 d., 
2 vai.' po pietų.

Kviečia visus Rengėjai.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILŲ,

Vii ................................. ...  /

Business Service
Bizniu Patarnavimai'

PATENTAI, copyrlyhti — IJradlnud 
šokios rųėlen. 

B. PELECHOVVICZ 
2300 W. Chica<o Avė. 

Brunswick 7187

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
ANDSON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO
------o------ - ,

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

bile kur. Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.
■O-------

C. CZEPUKAS
Malevojam, popieruojam 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbą 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel. Brunswick 9131
— 0 ...

flatus,

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neriam vilnonius sveterius — 
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan-
Čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus.

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

Tel. Victory 8486

PILĖS išgydomi be operacijos. 
Garantuota. Telefonuokite Lafayette 
8698.

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
V1CTOR STORAGE WĄREHOUSE 

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St..

' tel. Columbus 0467 
Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 

iki 5 vai. vak.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

ATYDAI VAŽIUOJANTIEMS 
LIETUVON

Parsiduoda 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, 60 pėdų ilgio 32 pločio, mū
riniai tvartai. Piečius 75 pėdų per 
264 pėdas, visas apsodintas vaisi
niais medžiais; parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant namo Amerikoj. 
Namas randasi Žagarės mieste.

Del platesnių žinių kreipkitės į 
PUTRJ, 2-nd fl.

1808 S. 49 Avė., Cicero, III. 
Tel. Cicero 3562 W

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

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, unijistas, pavienis ir pa
tyręs darbe. 1136 Independępce Blvd, 
beisemente.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS 2 patyrusios vei- 
terkos; darbas nuolatinis, gera mo
kestis. 3457 S. Halsted St.

REIKALINGA moteris i restau- 
rantą dirbti virtuvėj, kuri turi šiek 
tiek patyrimo. 1338 W. 59th St.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokčjimo.

1633 Milwaukee Avė.

La te 
1929 
1929

$495
$335

PARDAVIMUI restauranto ra
kandai, po viena ar visi kartu. Lunch 
counteris 16 pėdų, marmoro viršus; 
užpakalinis 10 pėdų marmoro vir
šus, registeris, cigarkeisis. stalai ir 
krėslai. 3252 S. Halsted St. Tel. 
Yards 6751.

REIKALINGAS “Cash” regi&teris, 
vartotas, kas turite malonėkite pa
šaukti — ....................
vard 4823.

PARDAVIMUI
3 flatai, 4, 5 ir 6 kambarių, me

dinis namas. Kaina $2,300.00, cash 
įnešti tik $400.00, mainysiu ant gro- 
sernės arba ant farmos.

3 namai išsimaino ant farmos.
6 kambarių cottage išsimaino 

bungalow. . u . Iii

1) 5 kambarių namas 7 metų se
nas ant loto 50x123, netoli Kedzie 
ir 107 gatvės, tiktai $2,800.

2) 2 aukštų po 3 kamb, fornisu 
apšildoma, cementini” blaksų rezi
dencija, lotas 37^x125, 1 morgičius 
$2,000, kaina $4,800, netoli 63čios ir 
Hamlin Avė.

3) 120 akrų farma clear, verta 
$14,000, netoli Westville, 111., mai
nytų ant nebizniavo namo Chicagoj 
su mažais morgičiais. Ant farmos 
duotų morgičius.

4) Daug kitų bargenų kaip “Cot- 
tage” taip ir bizniavų namų.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

A. Zalatoris, Tel. Boule-

For Rent
PASIRENDUOJA: $15 i mėnesį,— 

gražus, švarus, šviesus 3 kambariai; 
gasas, elektra, toiletas, 913 W. 2( 
Street.

Bučernė išsimaino į namą.
'Pamatyk

K. VALAITIS 
919 W. 35 St., 

Tel. Yards 1571
--------- o---------

DIDELIS BARGENAS
Furnished Rooms

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius ..biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

FORDS-  FORDS
Teisinga} Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

Tudor; clean as new .......
Fordor sedan, side mount, 

trunk .................................. $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ................... $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr

$335 ir augš. 
Packard 26 sedan, 6 cyl. 
Buick 27, 
Nash 27, 
$20 iki % 
nėšių. 90

$395
4 door sedan ........... $275
coaęh ....................... $265
įmokėti, likusius į 18 me
dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas
M. J. Kelly, 4445 W. Madison St.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS
Naujai išdekoruotas ir išfornišiuo- 

tas. šviesus kambariai, garu šildo
mi, šiltas vanduo diena ir naktį; 
maudynes, elektros šviesa. Pirmas 
namas prie didelio teatro ir visi ki
ti patogumai. Atvažiuojantiems iš 
kitų miestų patogu sustoti, nes prie 
leikos ir beveik Chicagos širdy. 
Kambariai pasirenduoja $3.50 į 
vaitę ir augščiau.

CHARLES DANIELS 
1832' So. Wabash Avė,., 

Chicago, III.
Tel. Calųmet 1395

sa-

$2000 sutaupysi pirkdamas 
šį namą

Gražus naujas mūrinis 
namas, po 5 kambarius 
pagyvenimai, angliškas aug- 
štas skiepas, stikliniai por- 
čiai, vėliausios mados įtai
symai, kaina tik $10,800; 
$1,500 įmokėti, o likusią pa
skolą lengvomis išlygomis. 
Namas randasi 840 W.
PI.

SOUTH WEST SIDE BUNGALOW 
už didelį sutaupimą

5 dideli šviesus kambariai, naujai 
dekoruoti, jaukus ir švarus, šis na
mas yra beveik naujas ir yra par
duodamas už kainą, kuri tikrai į 
trumpą laiką parodys didelį pelną.

Randasi 5537 S. Trumbull Avė., 
greitai augančiame lietuvių distrik- 
te; mokyklos, bažnyčios, busų ir 
Kedzie Avė. gatvekarių transporta- 
cija. Garu šildoma, visi pagerinimai 
suvesti ir užmokėti. Piano baigimo 
medžiui, cedar išmušti klozetai, gra
žiai ištaisytas lotas.

Savininkas NĖRA statytojas ir 
NĖRA real estate biznyje. Greitas 
pardavimas yra būtinai reikalingas. 
Priimsiu $8250 su $500 įmokėjimu, 
arba jei jus turite daugiau pinigų, 
kaina bus sumažinta. JUS TURITE 
VEIKTI DABAR. Telefonuokit tuo- 
jaus. Mr. Bagdonis, Central 4804.

34

BARGENAS
Parsiduoda 4 ruimų namas, 3 lo

tai ir biznis yra — medžių. 
Parduodam medžius tonais ir 
karlodčmis; nėra kreditų. Yra gera 
mašina medžiams piauti, geras tro- 
kas ir daug medžių. Viską parduo
siu už 3 tūkstančius, 
stantį įmokėti, o kitus kaip

JOHN BAGDON, 
134th St. and Woodland 

Blue Island, III. 
Telefonas Blue Island

Vienų tuk- 
rendų.

Avė.

2051

RENDON vienas arba du ruimai 
apšildyti, vaikinams arba mergi
noms; su ar. be rakandų. 4026 So. 
Artesian Avė.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

KUN. M. X. MOCKUS 
Kalbės temoje: “Kaip Atsirado 
Velykų šventė” ir “Ar Jėzus 
Prisikėlė iš Numirusių?” Pagal 
šv. Raštą. Verta girdėt, suprast 
ir žinot. Prakalba įvyks Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., ne
dėlioj, 2 vai. po pietų. Padengi
mui lėšų maža įžanga. Kviečia 
visus Rengėjai.

CLASSIFIED ADS.
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos. sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja* 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. Iii.

Tel. Lafayette 7554
WM. BENECKI

MALEVOJU . IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju.

3542 So. Francisco Avė.

ZOLP 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mūrinius, medinius ir 
garadžius, dedu štorų frontus, apdir
bu porčius, dedu plasterius ir cimen- 
tą, cash ar išmokėjimais.

3258 So. Emerald Avė.
Victory 5926

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NĄSH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

INTELIGENTUI vaikinui reika
lingas švarus kambarys prie inteli
gentiškų blaivių žmonių. Knygynas 
Lietuva, 3210 So. Halsted St. Box 70.

DVI 5 kambarių murinės 
bungalows ir viena 6 kambarių 
rezidencija parsiduoda ar pa- 
sirenduoja — arba mainysiu.

PARSIDUODA ar išsimaino biz- 
niavas vieno augšto mūrinis namas, 
keturi rūmai pagyvenimui, 2 karų 
garadžius. Randasi 4442 S. Fairfield 
Avė., Brighton Tark.

Financial
Finanaai-Paakoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

NAUJI IR BISKĮ VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ '
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

2%.

S. L. FABIAN, Mgr
809 W. 35 St

PROGA
HU(PMOBILE STRAIGHT 8 seda

nas, mano pirktas mažiau kaip 9 
mėnesiai atgal, paaukosiu tik už 
$400, nes man reikia sukelti pinigų 
užmokėti morgičius ant namo. Aš 
užmokėjau $1,900 už jj. Karas yra 
kaip naujas ir reikia pamatyti, kad 
įvertinti, 
je. 
arti Ogden Avė

Atsišaukite tiktai nedėlio- 
1845 South Central Park Avė., 

Ist flat.

RENDON kambarys merginom, 
vaikinam arba vedusiai porai, 3247 
So. Emerald Avė., 3 lubos rear.

I

Tel. Beverly 2198

RENDON kambarys vaikinui ar
ui merginoms, prie mažos šeimynos 
)e valgio. 7004 S. Talman Avė. Imos 
ūbos. 1

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai Chilli Par- 
or. Priežastis — apleidžiu miestų. 
Stelių Bockienė, 7521 Belmont Avė.

PARDAVIMUI pulruimis, 5 nau
ji stalai, cigarų, kendžių, sodos ir 
visko kas reikalinga. 1838 S. Hal
sted St.

IŠ PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti garažo biznį; talpina 50 
carų. Republic 0234.

GROSERNĖ, saldainių ir mokyk
los reikmenų sankrova. Tiktai cash. 
4157 S. Albany Avė. Lafayette 9783.

1

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
;agono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. ¥2 bloko nuo parko 
r mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
<2625 North), tarp Fullerton ir 
versey. Tik trys trumpi blokai 
naujų elektrikinių busų. Tai 
proga nupirkti labai puikų namą už 
)igaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
ipžiurėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
eitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
oto bile kokią bungalovv ar flatų 

namą už mažą įmokėjimą.

'GERIAUSIAS SOUTH SIDĖJ
11 akrų žemės, V pavydalo, su di

deliu priekiu ant Archer Aye. ir 
I^mont kelio. Visi pagerinimai su
dėti; gasas, elektra, suros, šaltinio 
vanduo.

Peter Pilitarski
4601 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI 4 ir 4 kambarių 
medinis namas, Southwest sidėj, su 
murinįu beismentu, ant 1 ¥2 loto. 
Pigiai. Atsišaukite po 6 vai. vaka
re adresu 4412 S. Rockwell St.

Di- 
nuo 
yra

ĮMOKĖKI $500.00, nupirksi gražia 
vištų auginimo farmą, geras namas, 
didelis vištininkas. Randasi netoli 
Summitt, III. Prie Archer Avė. 
Taipgi savininkas priims mainui na
mą arba biznį.

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

Yards 6751 
CICERO

PARDUODU namą pigiai, didelis 
Storas ir 4 ruimai užpakaly ir du pa
gyvenimai po 4 ruimus antrame 
aukšte. Rendos neša šimtą su vir
šum. Kaina tik $8,000. $2,000 in-
mokėti, kitus ant lengvų išmokėji
mų.

Matykit

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas rengia

Velykų Rožinį Balių
Velykų Vakare,

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 20 D., 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Halsted St. Pradžia 6:30 vakare
Gerbiami kliubiečiai, malonėkit būtinai ant šio baliaus at
silankyti, kadangi’nuo musų visų priklaus’o baliaus pasi
sekimas. Taipgi meldžiame atsivesti kiek galint naujų na
rių prirašymui, nes ant šio baliaus atsilankiusiems įstoji
mas veltui. Taipgi tų vakarų rožės bus duodamos dykai.

Kviečia visus KOMISIJA ir VALDYBA.
» ■ ■ . „ ...................................................................... i,

Paskolos suteikiamai 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

KAS TURITE lotų, arba bile ko
ki bizni mainyt ant 1930 Peerless au- 
tomobiliaus 5 pasažierių, visai mažai 
vartotas, šaukite Tel. Yards 6751, 
vakarais Boulevard 0127.

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tesen; geri fikčeriai, geras biznis; 
pardavimo priežasti patirsit ant vie
tos. 3724 So. Halsted St. Tel. Yards 
1354.

NAUJA G kambarių mūrinė bun- 
galow, tile maudynė, elektrikinis re- 

’rigeratorius. 8328 Merrill Avė., tel.
Triangle 8358. , ;

S. KIELA, 
4839 West 14th St. 

Cicero, III.

NEPAPRASTAS BARGENAS

IŠ PRIEŽASTIES sunkios ligos 
parsiduoda bučernė ir grosemė la
bai pigiai, su namu ar be namo. 
3213 So. Pamali Avė., Victory 8392.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION

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

GYVENIMO PROGA
STUDEBAKER “PRESIDENT” 

vėliausio modelio De Luxe sedanas. 
Aš esu priverstas paaukoti, kad su
kelti pinigų. Karas visai mažai 
vartotas ir yra visiškai kaip naujas. 
Ir dar tebeturi Studebaker garanti
jų. Jus negalite įsivaizduoti kaip 
gražus karas yra mano Studebaker 
iki jus jo nenamatvsite. Tai yra 
gražiausias karas Chicagoje. Karas 
man kainavo $2,000, tik trumpa lai
ką atgal. Aš paaukosiu jj tik už 
$450, turi būti pinigais. Jeigu jus 
norite geriausio karo Amerikoje ir 
praktiškai naujo, būtinai pamatykite 
mano Studebaker. Aš busiu na
mie visa dieną nedėioj. 2116 North 
Spaulding Avė., Apt. 1.

CICERO. Parduodu nedidelį delica- 
tesen Stora. su geru pagyvenimu už
pakaly. pigiai. Matykit S. Kiela, 
4839 W. 14th St. Cicero, UI.

PARDAVIMUI grosemė, cigarų, 
kcndžiu ir smulkmenų. Parduosiu pi
giai. 6529 S. Western Avė.

PARDAVIMUI ice cream ir sal
dainiu Storas, su namu, geroje vie
toje, 2439 W. 69th St. .

PARDAVIMUI grosemė, fornišiai 
ir stakas, 4 moderniškai įrengti pa
gyvenimui kambariai užpakaly. 3545 
So. Union Avė.

----— , .. .... ------------ ------
LOTAI 2 Chicago Lawn ant 66th 

5lace, prie Cravvford Avė., nėra 
morgičių, išsimaino ant aųtomobi- 
liaus arba biznio, šaukit Lafayette 
7193.

MŪRINIS namas ant 3 lubų, iš- 
renduotas, ant Lincoln ir 13 gatvių, 
parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio, tuščių lotų, ar farmos. Atsi
šaukite per laišką. A. S. 1345 So. 
49th Avė., Cicero, III.

Parsiduoda UŽ cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla- 
;ai ir Storas. Tvirtai ir gerai pas
tatytas ir moderniškai įrengtas, su 
garo šiuma ir visais patogumais. 
Randasi ant 69th St., prie Campbell 
Avė.

šaukit Republic 6396 
arba atvažiuokit

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St.

2 FLATŲ. PILKO AKMENS 
PRIEKIS

x6-7 kambarių, 2 geri furnasai; 2 
carų garažas; arti Garfield parko;

PAAUKAUJAMA BUNGALOW
Kaina numušta $2,500 

jardavimui. Perdėm 
ješių kambarių mūrinė

greitam 
modemiška,

- v J J --- buniTal0W.
$10,000; $1,500 įmokėti, likusius po karštu vandeniu Šildoma, didelis lo-
840 i mėnesi, 6% palūkanų, 
ima ir su rakandais.

Ga-

Savininkas,
Tel, Van Buren 5510

tas, 2 karų garažas.
apleidžia miestą. Kaina 
iki $8,750. $1,450 cash.
kitę nedėtoj nuo 1 iki 5 v. po piet 

7213 S. Talman Ay»*

Savininkas 
sumažinta 

Atsišau-



Part Two NAUJIENOS
VOL. XVII Chicago, UI.,'šeštadienis, Bal^ndis-April 19 d., 1930 No. 93 ----- j—

Keturiolika Vaizdelių 
Iš Inkvizicijos

(Trumpute istorijėlė)
Inkvizicija buvo bažnytinė 

jurisdikcija, įsteigta šventojo 
Sosto visose katalikiškose šaly
se visokiems nekatalikams nai
kinti. Inkvizicija ilgiausiai tvė
rė ir z labiausia i žydėjo Ispani
joj, tad ir trumpam vaizdui 
lengviau bus paimti Ispanijos 
Inkvizicijos sutrauką. Ispanijos 
Inkvizicija apėmė ne tik visą 
Ispaniją, bet Portugaliją ir Var 
karų Indiją arba naujai atraš

ytąją Ameriką. Tikslas buvo aiš
kus: išnaikinti Žydus, Maurus, 
Netikėlius ir Heretikus. Mini
moji jurisdikcija įėjo galion 
apie 1200 m., buvo priimta Tu-' 
luzos Konciliumo 1229 m., ir 
1233 m. popiežiaus Grigorijaus 
IX pavesta Domininkonų orde- 
nui vykdyti. Metais 1251 po
piežius Innocentas V išplėtė In
kvizicijos galią 
Ii jos, 
kunigaikštystę, kuri 
do.

ant visos Ita- 
išskiriant vieną Neapolio 

neprisilei-

visai tapo
galiai ir

popie- 
Inkvi- 
popie- 
buvo 
12(M)

1248 m. Ispanija 
pavesta Inkvizicijos 
Portugalija tapo priversta pa
siduoti Inkvizicijai 1557 m. 
1545 m. popiežius Povilas III 
suteikė tam kruvinam tribuno
lui . vardą Švento j o O f i- 
s o, ir galutinas jo statutas su 
“moderniškais” torturų išradi
mais tapo ratifikuotas 
žiaus Sixtus V. Bet pati 
zieijos praktika, kur tik 
žiaus galybė viešpatavo, 
praktikuojama nuo pat
m., kada popiežius Innocentas 
UI pasiryžo išžudyti pirmąją 
sektą Albingensus.

Tuhizos miesto Inkvizicija 
buvo pirmoji jos sostinė, ir jos 
Inkvizitorius tapo paskirtas vy
riausiuoju galva visai Ispani
jos karalystei. Pradžioj ir pa
kartotinai vėliau Inkvizicijai 
nelengva buvo aprėpti kraštą 
savo replėmis, ir žmonės daž
nai sukildavo prieš jos ekze
kucijas ir išvaikydavo pačius 
inkvizitorius ir jų “broliukus” 
čekistus; bet laike šimto me
tų Inkvizicija paėmė viršų ir 
bet kokią opoziciją krauju j ir 
liepsnose nutroškino. Tik 
XVIII šimtmetyje karalius Phi- 
Jipas V viso pasaulio pasibai
sėjimo verčiamas tą “Šventą
jį Ofisą” panaikino ir patį In
kvizitorių areštavo. Bet kepa
mieji pečiai ir “auto da fe” 
laužai vis dar karts nuo karto 
čirškindavo gyvų žmonių kil
nus, ir galutinai tik Napoleo
nas I, užkariavęs Ispaniją, 
tuos “pečius” išgrioV/ė, 1808 

m., ir patį “Šventąjį Ofisą” už
darė. Napoleonui kritus, nau
jas Ispanijos karalius Ferdi
nandas VII vėl buvo atsteigęs, 
ir tik 1820 m. vėl išnaikino, 
ir jau ant visuomet.

Ispanijos Inkvizicija tvėrusi 
339 metus visoj šaly ir jos do
minijose sudegino gyvais 37,- 
658 žmones, pasmerkė visam 
amžiui į požemių skiepus arba 
tvirtovių rūsius 18,848 žmo
nes, ir virš 200,000 žmonių, 
kuriems gyvybė buvo dovano
ta, buvo nuteisti visam amžiui 
ar daliai amžiaus nešioti taip 
vadinamą San Benito rūbą. 
Tas rūbas buvo ženklas, kad 
pasmerktasis yra Inkvizicijos 
(pasmerktas paniekai ir nuže
minimui ligi kelintos kartos jo 
giminės. Likimas tų nelaimin
gųjų buvo toks baisus, kad 
juos matydami klajojant visais 
pakraščiais, žmonės baisėda
miesi l>ėgo iš Ispanijos ir iš 
35,000,000 gyventojų. per In
kvizicijos viešpatavimo laiką 
visoj šalyje beliko 10,000,000 
žmonių. Vien tik popiežiai, jų 
legatai ir nuncijai, ir pačios 
Inkvizicijos valdininkai ir jų 
giminės buvo apsaugoti nuo 
tos jurisdikcijos, ir jei tokie 
pasitaikydavo, tai juos slaptai

sven-

k a- 
i’usys

ištairdžius perduodavo paties 
popiežiaus nuosprendžiui. Tos 
pačios išimtys buvo suteiktos 
vyskupams, bet karaliai ir ku
nigaikščiai neturėjo tų išimčių, 
ir jei tik Inkvizicija kur jau
tėsi už juos galingesnė, ir juos 
“teisdavo”, su visomis “cere
monijomis”.

Inkvizicijos procedūra.
1) Krata ir tardymas. 

Inkvizicijai nereikėjo orderio 
nė nusikaltimo Įrodymų. Gana 
•buvo mažiausio įtarimo areš
tuoti žmogų ir išbandyti ant 
jo kūno visus torturų išradi
mus, o tie išradimai tai tik
rai išgaudavo “prisipažinimą”. 
Namų kratos, tardymas ir kan
kinimas buvo vadovaujamas 
Domininkonų “'brolių”. Vaikai 
buvo verčiami išduoti tėvus, 
tėvai vaikus ir žmona vyrą ir
atbulai. Torkvemados, kruvi- 
niausio Ispanijos inkvizitoriaus 
pasakymu, Inkvizicijos tikslas 
buvo “kaip zuikius išgaudyti 
lieretikus ir netikėlius, besi
slapstančius namuose, miškuo
se, uolose ir urvuose ir gaben
ti teismui”. Apkaltinimo tiks
las Inkvizicijai visuomet buvo 
aiškus iš kalno, — sudaryti 
formalumą, kad galima butų 
suimtąjį būtinai nužudyti, nes 
tame daugiausia būdavo ir 
praktiško 'išrokavimo: pasmerk
tojo tartas visada būdavo kon
fiskuojamas šventojo Ofiso 
naudai. Taip pat netekdavo 
nuosavybes, pilietyfliės ir gar
bės kiekvienas kad ir gyvas 
paliktas, bet pasmerktas nešio
ti švento Benito maišą' su ka
pišonu. Konfiskuotą turtą be
veik niekam niekuomet nėra 
bepasisekę atgauti. Už tat ne
paprastai greit turtėdavo in
kvizitoriai, jų giminės ir 
ta Katalikų Bažnyčia...
jtr ....

2) Inkvizicijos 
įėjimas. Inkvizicijos
tai buvo tam tyčia akmenim 
mūryti požemio kambariai, pa
prastai gilume 30 pėdų nuo že
mės paviršiaus. Kiekvienas tų 
kambarių turėjo 12 pėdų ilgio 
ir 8 pėdas pločio ir pasieny 
klaksojo didelis lentų naras,— 
lova, — 4 pėdų pločio ir 12 
pėdų ilgio. Kiekvienam rusini 
buvo skiriama po 6 ir 8 ka
linius, iš kiurių keli sveikesnie- 
ji gulėjo ant drėgnų akmenų, 
o likusieji silpnesnieji ant na
ro. Kambario kampe buvo pa
dėtas didelis medinis lovis-gelda 
kaliniams prigimtieji reikalus 
atlikti; tas lovis buvo tuština
mas tik kas 4 dieną arba kar
tą į savaitę. Rūsys būdavo ne
vadinamas ir deguonį iškvėpa
vus, to lovio smarvė buvo tik
ra žudymo priemonė. Dauge
lis kalinių, nebepakeldami bai
senybių, nusižudydavo kitų 
akyse arba vien kitam gelbė
dami; likusieji skaldydavo sa
vo galvas į sienų ir grindų ak
menis, ir galų gale žūdavo kvė
puodami iš lovio nuodingas 
smarves.

Dar 1819 metais 6 kaliniai, 
nusmelkti nužudyti torturo- 
mis, pasmaugė kits kitą ir pa
skutinis nusitroškino kvėpuo
damas lovio smarvę. Visi buvo 
apkaltinti už masonystę. Nu- 
smerktuosius vesti į kankini
mo salę, ir paskui ant laužo, 
ateidavo budeliai, lydimi juo- 
daįs kapušonajis apisimausčiil
sių baidyklių*ir kelių domįnin- 
konų vienuolių su kryžiais, ir 
rankiodavo iš kampų nelaimin
guosius. Kiti likdavo laukti sa
vo eilės, kitam kartui.

3) I n k v,i z i c i j o s tri
bunolas. . Tribunolo kamba
rys buvo erdvus, tamsus be 
langų kambarys visas iškabin
tas juodomis marškomis. Gale 
kambario per visą galą tęsėsi 
pusiau apskritas stalas, taip pat

lAtlantic and Pacific Photo]

Indija. — Mahatma Ghandi (po dešinei) ir Dr. Manilai Kothari maršuoja į Cambay užlają, 
sulaužyti anglų įstatymą. Ghandi yra indus'ų sadas

kad

lagos inkvizicijos arsenale ligi 
h

1820 metr, kol žmonės išlaužė 
šventojo Ofiso kalėjimo duris 
ir paliuosavo Inkvizicijos kali
nius ir keletą lokių arklių ba
tų pavyko pagriebti ir atiduo
ti muziejams.

6) T o r t u r a vandeniu. 
Kankinys būdavo ištiesiamas 
ant tam tikro medinio suolo 
su įdubimu, kaip lik tinkamu 
įtalpinti žmogaus kūnui.1 Sita
lo dugno vienas galas buvo 
tam tikru raktu pakeliamas 
aukščiau, ir kankinys atsiras
davo padėty, kad jo kojos yra 
daug aukščiau už galvą. .Prie 
vieno suolo šono buvo pritai
sytas varžtas, kurį budeliai 
sukdami (rankomis taip priveik
davo žmogų surišusias virves, 
kad virvės perpiaudamos rau
menis kraujais atpaškydavo pa
čius inkvizitorius, šitokiu bū
du prirakinę kankinį, budeliai

medinio suolo ir stipriai priver- 
žamas vjyėmis, taip kad ne
galėtų visiškai pakrutėti. Prie 
suolo kojų galo buvo storas 
blukis su dviem skylėmis, per 
kurias būdavo iškišanios kan
kinio kojos ir uždaromos, kad 
negalėtų ištraukti. Prie iškiš
tų kojų padų pristatydavo blė- 
kinį indą, pilną degančių an
glių, kurias vienas budelis pus
davo dumplėmis. Kada kanki
nio kojos pasidarydavo visai 
raudonos ir pradėdavo Ivalti, 
tada jas apipildavo aliejum. La
šėdamas nuo kojų aliejus sta
čiai į ugnį sukeldavo liepsną, 
ir tada pradėdavo kojos spro
ginėti, rodydamos nuogas gys
las, mėsą ir kaulus. Dominin
konas brolis sėdėdamas prie 
kankinio ar kankinies galvos 
klausydavo tuo tarpu išpažin
ties, gaudydamas mažinusį žo
dį, kuriuo galima butų sufor
muoti apkaltinimą...

apdengtas juodu užtiesalu. Už 
stalo, taip pat juodai apdeng
tas buvo aukštas minkštas krė
slas iš viršaus papuoštas juo
du baldakimu. Tai buvo paties 
Inkvizitoriaus sėdynė. Viršui 
baldakimo kabėjo ant sienos 
didėlis slonio kaulo kryžius, 
Inkvizicijos standardas. Šalę In
kvizitoriaus kėdės 'buvo kitos 
dvi kėdės, taip pat juodu už
dengtos; jos buvo skiriamos 
Didžiojo Inkvizitoriaus patarė
jams (kancleriams), kurie ir 
sudarydavo visą teismą. Visi 
tie teisėjai buvo aukšto stono 
zokoninkai, domininkonai.

Ant stalo iš dešinės pusės 
buvo pastatytas kryžius ir bi
blija, o vidury ties paties Di
džiojo Inkvizitoriaus kėde po
pieriaus sąsiuvinis, į kurį pats 
Inkvizitorius rašė savo pasta
les. Priešais teismo stalą bu
vo pastatyta savotiška kėdė, 
tai tam tikras aštrus trikam
pis pagalys, perdėtas tarp dvie
jų sukryžiuotų ramsčių. Ant 
to pagalio aštrios briaunos so
dindavo kankinį laike teismo. 
Ta kėdė vadinosi “’Potro”; tai 
buvo pirmasis tort liros įran
kis, ant kurio kalinys turėjo 
išsėdėti arba klūpėti po kelias 
valandas.

Prie stalo galo stovėdavo tor
turų satelitai, arba kankinimo 
sargai ir keturi maskuoti vy
rai, apsivilkę juodais maišais. 
Jų galvos buvo apmautos iš tos 
pačios medžiagos juodu kapi
šonu (panašiu kaip Amerikos 
Ku Khix Klaniečiai apsimau
na), ir pro iškirptas skylutes 
žvilgėdavo jų piktos akys. At
skirai prie mažo staliuko sė
dėjo du sekretoriai užrašinėti 
Inkvizitoriaus pastaboms ir jo 
paliepimams. Kada tame teis
me nepavykdavo išgauti iš ka
linio kaltės prisipažinimą, tuo
jau Inkvizitoriaus ženklan ma
skuoti budeliai pagriebdavo au
ką ir vilkdavo į ten pat gre
timą kankinimų arba torturų 
kambarį.

4) Strappado to r turą, 
šios rųšies kankinimui atlikti, 
kaliniui nuplėšdavo rubus, už
pakaly kietai surišdavo abi 
rankas, prie rankų pririšdavo 
virvę, kurios galas kabėjo iš 
pabalkės. Prie kalinio kojų pri
rišdavo 280 svarų sunkumo ak
menį, ir tada budeliai sukdami 
basliais ant tam tyčia įtaisy
to volo virvę, kabančią nuo 
pabalkio kilnodavo ir nuleis
davo kalinį pakartą už rankų, 
nelyginant kaip lietuviškuose 
Šuliniuose keliamas
viedras sukant virvę ant volo. 
Traukiamas virvės į palubį ir

vandens

-------- --------------------------------- -
kankinys būdavo taip ištąso
mas, kad ir kaulų nesulaužius, 
jo raumens ir gyslos išlysda
vo lyg Striūnos, ir toks žmogus 
betiko tik laužui. Greta klūpė
davo domininkonas vienuolis 
husį ištempęs klausydamas ar 
nepagaus kankinio mažiausi žo
delį, iš kurio butų galima su
daryti apkaltinimą. Ta kančia 
būdavo pakartojama taip ilgai, 
kol tik žmogus, nebegalėjo nie
ko ištarti...

5) Išvogimai ir pa- 
slaptingi dingimai. Be 
paprasto areštavimo, Inkvizici
ja labai dažnai praktikuodavo 
dhr kitokius budus pagauti sa
vo aukoms, paskirtoms pražu
dyti. Tokiais atsitikimais au
kos, nužymėtos šventojo Ofi
so,
ties metu ir dingdavo be ži
nios. Tai buvo praktika visai 
panaši dabar Amerikos geng- 
sterių praktikuojamam “to take 
for a ride”.

budavo pagaunamos nak-

Tas šiurpus žmonių išvogi
mas buvo praktikuojamas su 
tuo tikslu, kad kuomažiau te- 
sukėlus triukšmo, kadangi žu
dant paprastuoju Inkvizicijos 
būdu dažnai kildavo visuome
nėj didelių sąjūdžių. Inkvizici
jos teismo nariai, norėdami nu
slėpti nuo prispaustų gyvento
jų savo baisius darbus, pasi
rinkdavo ekzekucionierius iš 
tam tikros samdomų galvažud
žių gengės, plačiai žinomos vi
duramžiuose vardu “Parduna” 
brolija. Ta “brolija” buvo su
organizuota iš žemiausių atma
tų niekšų, kurie su nepaprastu 
sąžiningumu atlikdavo jiems 
pavestą orderį. “Parduna” bro
lija prasidėjo kaip organizuo
ta , įstaiga nuo 15 šimtmečio 
pradžios (1417 m.). Tai buvo 
slapta organizacija, sudaryta iš 
visų rųšių kriminalistų galva
žudžių ir labai drausmingai 
disciplinuota, kuri atlikdavo 
visokius šiurpius užsakymus 
bule ką nužudyti, atkeršyti ir 
sunaikinti. Už tam tikrą nusta
tytą apmokėjimą ta “brolija” 
atlikdavo su garantija bile vie
ną “užsakymą”, nudurti, nu
skandinti, i^pliekti ar kitokias 
bet kokias ekzekucijas.

Nužudymo kaina buvo gana 
aukštoka, bet sykį apsiėmus ta 
“brolija” atlikdavo savo dar
bą su nepaprastu “sąžiningu
mu”. Ta brolija išsilaikė ne
išnaikinta ligi 1821 m., kol jos 
vadas Francisco Cortuna tapo 
suimtas ir su visu buriu pa
karti Sevilijos mieste. Dar 
1822 m. tapo suimta 46 kri
minalistų, kurie išlikę nepagau
ti, vėl buvo suorganizavę tą

nes jas daugiausia 
pačių inkvizitorių 

orgijoms. Tą faktą 
šitoks įvykis: Cor-

traukiamas akmens j žemę,‘pačią “broliją”. Rastuose Par-

dunos dokumentuose susekta 
baisus tos brolijos darbai. 
1534 m. Pardunos didysis mis- 
tras laikė savo rezidenciją Tor 
Tedo mieste, ir viešpataujant 
karaliui Pilypui II tapo per
keltas į sostines miestą Madri
dą, kur tapo paskirtas kara
liaus sekretorių! Tą galvažud
žių mistrą rekomendavo ir pro
tegavo jėzuitas Francisco Luis 
de Allcoga, kurs buvo sykiu 
ir karaliaus išpažinties klau
sytojas ir visos Ispanijos Di
dysis Inkvizitorius metais 
1013-1621. i (

Llorente savo retai begauna- 
moj knygoj “Inkvizicijos Isto
rija” pasakoja, kad panašus 
žmonių išvogimai ir pražudy
mai būdavo praktikuojami at
sitikimuose, kur Inkvizicija nu
matydavo sau gerą pelną, bet 
neturėdavo jokios progos vie
šai prisikabinti. Ypatingai mo
terys buvo tokiu bildu išva
giamos, ir tokių nelaimingų 
moterų likimas būdavo pasi
baisėtinas, 
naudodavo 
naktinėms 
patvirtino
doboj įvyko revoliucija prieš 
Inkvizicijos baisenybes iir pats 
Inkvizitorius Deza pabėgo. Jo 
pasekėjas Jimenez Cisneros, 
norėdamas panaikinti tą baisų 
Ikriminalą, išleido įsakymą, 
kad kiekvienas Šventojo Ofiso 
narys, pagautas naudojęs kali
namas motersi tokiems tiks
lams, bus baudžiamas mirtim. 
Bet kaip pats Llorente sako, 
įsakymas liko įsakymu, o mo
terų išvogimai ir moterų ka
linių naudojimas niekšingoms 
inkvizitorių aistroms kartojosi 
po senovei.

Suėmus Francisco Cprtųna 
ir išnaikinus Parauna broliją, 
rastas registeris kur buvo su
rašyti orderiai gauti iš Šven
tosios Inkvizicijos laike 137 
metų, tai yra nuo 1530 ligi 
1667 m. Tokių orderių skai
čius siekė 1986, kurių tarpe 
moterų išvogimų butą 670. Už 
tuos kriminalus šventoji In
kvizicija išmokėjo 198,670 
frankų, tai yra tiems laikams 
milžiniška suma pinigų.

Išvogimams Inkvizicija turė
jo tam tikrą vežimą, apdarytą 
storu dangčiu, ir visi keturi 
vežimo ratai buvo aptraukti 
minkšta sukne, kad važiuojant 
nakties metu gatvėmis nesigir
dėtų jokio triukšm. Arkliai taip 
pat buvo apmaustyti skurinė- 
mis vyžėmis, kad jų žinksniai 
nebūtų girdimi. Tuos arklių 
batus išrado Inkvizitorius De
za, ir jos buvo saugomos Ma-

paimdavo ploną lininę skarą, 
sudrckiųtą šaltu vandeniu ir 
vieną galą tos skaros įgrusda- 
vo kankiniui į burną, o liku
sia dalim užklodavo’1']o nosį ir 
veidą. Po to vienas iš bude
lių pildavo iš indo ploną sro
vę šalto vandens ant kankinio 
veido, ir kankiniui trokštant 
jo kūnas konvulsijomis besi
tąsydamas priversdavo net gy
slas trūkinėti. Čia taip pat ša
lę sėdėdavo vienuolis dominin
konas, klausydamas bene/ pa
gaus prisipažinimo ženklą.

7) Voro to r tu ra. Toks 
vardas buvo duotas tam tik-K 
ram instrumentui, su kuriuo 
būdavo atliekama baisi tortura 
išimtinai moterims, ypatingai 
toms, kurias šventasis Ofisas 
apkaltindavo maitinus heretikų 
kūdikius. Su tuo šiurpiu in
strumentu būdavo nuplėšia- 
mos moterims krūtys ir pali
kusias dideles žaizdas paskui 
degindavo raudonai įkaitintu 
geležim.

Be to buvo visa galybe kito
kių torturų, kokias tik sužvė
rėjusių vienuolių pragariška 
vaizduote galėjo išgalvoti. Vy
rams buvo išgalvota kita pa
naši tortura, kur su panašių 
vorų pagelba plėšdavo iš kū
no nervus ir raumenis ir pas
kui į nuogas žaizdas pildavo 
verdančią smalą arba ištirpy
tą šviną... Taip nukankintas 
žmogus, jei šventasis Ofisas ir 
dovanodavo kartais gyvybę, 
palikdavo visam amžiui inva
lidas. Torturų kambary prie
šais kankinį stovėjo aukšta In
kvizitoriaus kėdė, ir taip pat 
kėdės jo asistentams ir teismo 
asesoriui, kurs, Inkvizitoriui 
komanduojant, diktuodavo kan
čių rųšis ir ilgumą.

8) Kojų tortura. Kan-1 
kinys būdavo ištiesiamas ant

9) P1 i e k i m a s. Jei nelai
mingas kankinys pradėdavo 
rėkti ir dejuoti, jam užmau
davo ant burnos tam tikrą apy
nasrį, kurs užgniauždavo lupas, 
ir taip išlaikydavo kelias va
landas. Jei ir tas negelbėdavo, 
tai dejuojančius kankinius iš
varydavo į teismo koridorius 
ir budeliai tam tikrais kan- 
čiais su aštriomis geležinėmis 
vinėmis ant jaučio gyslų galų 
vaikydavo pliekdami pusnuo
giai išrengtus kalinius. Plicki- 
mas buvo paprasčiausia prie
monė bet kokiame kalėjimo 
disciplinos neišlaikyme. Pliekti 
suvarydavo visus krūvoj, vy
rus, moteris ir mažus vaikus. 
Pliekimą kaip ir kitas tortu- 
ras atlikdavo šventos Inkvizi
cijos budeliai apsivalkstę bai
siais juodais maišais. Nelaimin
gųjų kankinių dejavimai ir 
kruvinos ašaros taip buvo ]>a- 
prasti dalykai tuose pragaro 
požemiuose, ,kad .broliai vienuo
liai ir šventos Inkvizicijos auk
šti dignitoriai eidavo pro šalį 
aukso kryžiais žvilgėdami, tar
tum neregėdami tų kraują slin- 
ginančių vaizdų, kaip budeliai 
kojomis paspardydami kapojo 
į šmotus žmonių kimus...

(Bus daugiau)

A. BITINO1
Paminklų Išdirbystė ■

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu
3958 W. lllth St„ Chicago, III.

Tel. Beverly 0005
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pradžioje, gal būt didesnes 
reikšmės, nėgu pokarinė rekon
strukcija. Tečiaus apie, tai pa
kalbėsime kitą kartų;

Bendra apžvalga
Automobilių pramonė po tru

putį gerėja. Per kovo mėnesį 
pagaminta apie 400,000 auto
mobilių ir trokų, o per pirmą 
bertai n į —1,023.000. Tiesa, tas 
skaičius yra trys dešimtys pen
kiais nuošimčiais' mažesnis nei 
1929 m., bet didenis nei 1927 
ir 1928 m.

Automobilių pardavimas bu- į 
vo gana menkas sausio mene-! 
syj, bet jau vasario mėnesyj žy
miai pagerėjo. Blogiausia yra 
tai, kad labai nupuolė automo- 
blių ir trokų eksportas., Praei
tais melais per vasario mėnesį 
buvo eksportuota 53,818 karų, 
o šių metų vasario mėnesį tik 
26,150.

Daviniai rodo, kad šiais me
tais' labiausia perkama pigieji 
automobiliai. Fordai ir Chevro
let sudaro 65% visų parduoda
mų automobilių. Nežiūrint į 
tai, fordukų produkcija suma
žėjo; praeitais metais šiuo lai
ku per dieną buvo pagaminama 
8,600 fordukų. o dabar per die
ną padaroma tik 8,500.

Birželio 30 d. pasibaigs taip 
vadinami t “fiskališki” metai. 
Numatoma, kad federalinės val
džios įplaukos bus didesnės^ ne
gu išlaidos. Kaip didelis bus 
tas perviršis, kol kas sunku pa
sakyti. Kaikurie mano, jog jis 
sieks ĮOO.OOO.OOO. Tačiau tas 
perviršis greit sudils, kadangi 
tapo nutarta viešiesiems dar
bams išleisti $300,000,000, o 
priegtam paskirta dar $100,— 
000,000 Farmų Tarybai.

Kadangi bus' žymus padidėji-
imas. išlaidų, tai kol kas nėra 
žinoma kaip bus pasielgta su į- 

I plaukų mokesniais', —ar jie pa
siliks sumažinti, ar vėl bus grįž
tama prie seniau nustatytų nuo
šimčių. Tiesa, įvairiais mokes
niais šiemet surinkta daugiau 
nei pereitais metais. Bet užtat 
dėl užsienių prekybos susitrau
kimo žymiai sumažėjo muitų 
pajamos.

prastus dviejų flatų namus, pa
prastame distrikte kainos buvo 
iškeltos iki $17,000. Jau tuo 
laiku, kuomet rendos dar buvo 
nenormališkai aukštos, invest- 
mentai į namus, perkamus to
kiomis kainomis, neatnešdavo 
daugiau kaip 7 nuoš.

Įsisiūbavusi spekuliacija su 
namais ir žeme nebežinojo ribų: 
dyklaukius ir puikias pelningas 
farmas dalino į lotus ir nepap
rastai brangiomis kainomis par
davinėjo pelno ieškotojams; 
naujų namų statė ištisais kvar
talais ir pardavė dar nebaigtus.) 
Pirko kam reikia ir kam nerei
kia, tikėdami už savaitės kitos 
parduoti brangesne, kaina. At
sirado daugybė naujų statyto
jų, naujų “subdeviderių” ir real 
estate pardavėjų. į

Toksai ar panašus marketo 
gyvumas butų buvęs naudingas, 
jeigu butų ėjęs atsižvelgiant į 
pareikalavimą, bet ne varomas

_ . • j r 'Per spėką- išvengta dau-Kokie namai dabar Igybės bankrutavimų, licitacijų;
i ir milijonai dolerių, biednųjų 
pirkėjų ar budavotojų nebūtų 
perėję turtingųjų sąskaitom 
Namų-žemęs marketas, žinoma, 
ne ant syk sustojo: per šešis 
njetus palengva' ėjo sipnyn ir 
tik pernai pasiekė žemiausi 
laipsnį. Nuo pernai iki šios' die
nos jokių permainų nematyti, 
ir kaip dar ilgai tokia padėtis 
tęsis, negalima tikrai atspėti, 
tas' priklaUsys nuo abelno Chi
cagos augimo ir bedarbės pra
nykimo.

Kokios dabar real estate 
kainos?

Imant kaipo pamatą 1914 me-

Švedų trustas gavo 
Lietuvoj degtukų 

monopolį

Biznis Chicagoj ir aplinki
niuose miestuose pradeda gerė- 

. ti. Pastaruoju laiku ypač žy
miai pagerėjo darbai plieno lie
jyklose. Gary mietos liejyklo
se tik keliais nuošimčiais pro
dukcija tėra mažesnė nei nor- 
mališkais laikais. Dabar ten 
pradėta statyti gretima liejyk
la. Iš to galima spręsti, jog 
netolimoj ateityj numatoma pa-l 
didinti produkciją.

Chicagos departamentinės 
krautuvės' irgi skelbia, kad biz
nis žymiai pradėjęs gerėti. Men- 
€iel krautuvė per kovo mėnesį 
padariusi geresnį biznį nei per 
tą patį mėnesį pereitais me
tais. Kitos stambiausios 
tu ves irgi praneša biznio 
įėjimą.

krau-
page-

leach, Cal.. pradėjo 
Fordo nauja dirbtuvė,

atžvilgiu

Long 
operuoti 
kurios pastatymas kainavo apie 
$3,000,000. Dirbs ten 2,500 dar
bininkų. Apskaitoma, kad per 
metus jie išleis' daug-maž 7,500 
automobiliu ir trokų.

Tai yra vienas žingsnis prie 
pietinės Californijos augimo. 
Pirmiau ta valstija daugiausia 
biznio darė iš turistų, šiandien 
pramonė ten vystosi neįmano
mu spartumu. Tarp Amerikos 
miestų pramonės'
šiandien Los Angeles užima jau 
vienuolikta vieta.

1900 m. Los Angeles turėjo 
102,197 gyventojus ir kelias 
dirbtuves', kurios per metus pa
gamindavę penkiolikos milionų 
vertės dirbinių. Šiandien-tas 
miestas turi 1,250,000 gyvento
jų. o 1927 m. įvairių dirbinių 
padarė už $610,166,093.

Pramonei besivystant, kas 
metą prisideda apie 5,000 naujų 
darbininkų. Per pereitus me
tus išdygo 110 naujų dirbtuvių. 
Kai kurios tų dirbtuvių yra ne
didelės, bet buvo ir tokių, ku
rių pastatymas kainavo iki 
$10,000,000. Į šį miestą krau
stosi Įvairios rųšies pramonės: 
automobilių, stiklo, gumos*, dė
žių ir plieno liejyklos. Tačiau 
viena stambiausių pramonių te
bėra krutamieji paveikslai. Toj 
pramonėj dirba apie 30,000 
žmonių, kuriems per metus al
gomis yra išmokama iki 82,- 
000,000 dolerių.

Los Angeles su laiku dar la
biau išsivystys, nes jis randasi jus pirkti savo namus. Pirkėjų 
labai parankioj vietoj. Didelis skaičius atsirado didesnis', ne
patogumas yra dar ir tai, kad gu namų ant marketo ir mąr- 
ten klimatas šiltas, todėl ope- kete įvyko kaip ir varžytinės, 
ruoti dirbtuves atsieina daug Kainos keitėsi per vieną naktį: 
pigiau nei šaltuose kraštuose, vieną dieną vienas įsiūlė už dvi- 
t. y. šiaurinėj Amerikos dalyj." 
Priegtam Los Angeles vien tik 
iš turistų per metus turi paja
mų maždaug $340,000.000.

yra pirktini
“Real estate” marketas da- 

: bar yra žemiausiai nupuolęs'. 
Markute randasi daugybe namų, 
parduodamų už morgičius per 
teismą arba taikos keliu. To
kie namai, paprastai, parsiduo
da už mažiau, negu jų pastaty
mas kainavo, neskaitant loto.

Tokių namų rasime visuose 
distriktuose, 'o ypatingai nau
juose, kur buvo parduodami su 
mažu įmokėjimu, ir savininkai 

! nebepajėgia toliaus mokėti.
Pirkti tokius namus geriau

sia yra taikos ir susitarimo 
keliu, primokant kiek nors už tus, .dabartinės kainos yra aukš- 
“(įuit claim” ir sumažinant ant- tesnės apie 100 nuošimčių, bet 
rą morgičių. Jūsų realestatėnin- 
kas mielai jums šiame dalyke 
patarnaus. Perkant, kada na
mas yra parduodamas per teis
mą. yra daug kebliau: viena* 
reikia daug pinigų, o antra, per 
pusantrų metų nesi tikras sa
vininkas, neturi teisės perfinan- 
suoti ar didesnius pataisymus 
daryti, nes teismas palieka tei
sę pirmutiniam savininkui per 
tam tikrą laiką atsipirkti atgal, 
atmokant visus kaštus.

Šitokių bargenų būna tiktai 
sunkiuose laikuose, tai yra ka
da marketo sustojimas supuola 
su bedarbės laikotarpiu. Turint 
atliekamų pinigų ir sugebėjimą 
tokius investmentus daryti, ga
lima turėti gerą pelną.

Pirktini yra ir šiaip marketo 
esantys namai, kurių kainos nė
ra peraukštos, tai yra ant ku
rių investuoti pinigai neša ge
rą nuošimtį. Geras nuošimtis 
turėtų būt aštuntas ar virš aš
tunto. čia kalba eina apie nau
jus' namus; ant senų namų nuo
šimtis turj būt didesnis, propor- 
cionališkai sulig namo amžiumi 
ir apielinkės stoviu. —J. š.
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Ar real eštate kainos ra nupuolusios.

palyginus su kainomis' 1923-4 
metų, pastebėsime abelnų nu
puolimų. apie dešimtų nuošimti.

Kalbąnt apie kainų nupuoli
mų, negalima yra imti už pa
vyzdį tiktai viena kurį distrik- 
tų ar vietų, ale reikia imti visų 
Chicagų. Imant apielinkėmis, 
rasime, kad vienoje apielinkėje 
nupuolimas yra didesnis, kitoje 
mažesnis', o dar kitoje — paki
limas; imant pavienius namus, 
rasime dar didesnį įvairumų; 
bet abelnai, kaip sakiau, nupuo
limas yra matomas.

žemės kainos apgyventuose 
dis'triktuose nėra nupuolusios, 
bet tose vietose, kur ištisi (au
kai buvo išdalyti ir išparduoti; 
kur nėra transportacijos nei ki
tokių įrengimų, nupuolimas yra 
didelis, ir daugelis savininkų 
nori parduoti už bile kainų, kad 
pasiliuosavus nuo taksų mokė
jimo ir nors dalį pinigų atga
vus.

Statyba dabartiniu laiku irgi 
yra pigesnė, negu buvo keturi 
ar penki metai atgal, bet tai 
nelabai žymu, ir kaip tik rei
kalavimas naujų namų pasida
rytų didesnis, statyba vėl pa
kiltų, nes darbininko algos' nė-

KAUNAS, bal. 15. [Chicago 
Tribūne Press Service.] —Šve
dų degtukų trustas, ištisus me
tus vedęs derybas su Lietuvos 
vyriausybe dėl degtukų mono
polio Lietuvoje, pagaliau pada
rė sutartį, kuria einant švedų 
degtukų trustas gauna mono
polį degtukams Lietuvoje 35 
nfetams. o už tai duoda Lietu
vai 6 milijonus dolerių pasko
los.

Reikia manyti, kad Lietuvos 
valdžia ne iš gero padarė šį žy
gį, Lietuvos ūkis ir pramonė per
gyvena šiais metais didelį kri- 
zį. žydai rengia “baltąsias sa
vaites” savo prekėms išpar
duoti, daro tuo reikalu suvažia
vimus ir t.t. Ūkininkų padėtis 
irgi nepavydėtina. Nors perei
tais metais javai užaugo neblo
gai, bet jie labai pigus'. O mo
kesčiai reikia mokėti, padargai 
nusidėvi, trąšų reikia kas pava
sarį pirkti. Paskolas sunku 
gauti. Jeigu ir gauna, tai ant 
trumpo laiko. Kredito Bankas 
už paskolą ima 12% ir duoda 
tik trinas mėnesiams. Nuošim
tį pasilieka iš anksto. Privačiai 
žmonės dar didesnius nuošim
čius ima. Prie tokių aplinky
bių ūkis kilti negali, žemė ne
gali būti tokia naši, kad torius 
aukštus nuošimčius galėtų pa
dengti. Taip ūkininkai vis gi
liau lendą į skolas ir Lietuvos 
žemės' ūkis skursta. x

Lietuva valdžia nekartą derė
josi su kitomis šalimis dėl pa
skolos. Bet svetimų šalių ban
kininkai, matydami silpną Lie
tuvos ekonominę padėtį* atsisa
kė duoti jai paskolą bent kiek 
prieinamesnėmis sąlygomis. 
Vienas būdas dar buvo paskolai 
gauti, tai atiduoti degtukų mo
nopoli. švedų degtukų trustas. 
kuris monopolizuoja beveik vi
sos Europos degtukus, sutiko 
duoti paskolą.

Dar vienas' dalykas skau
džiai atsiliepė į Lietuvos eko
nominį gyvenimą—tai sumažė
jimas plaukimo dolerių iš Ame
rikos. Esant nedarbui Ameri
koj, žmonės daug mažiau pini
gų siunčia Lietuvon dabar, ne
gu pirmiau.

Kad Lietuvos ^ekonominė pa
dėtis' yra sunki rodo ir tas fak
tas. kad pastaruoju laiku Lie
tuvos konsulai Amerikoj ėmė 
energingai rūpintis dėl suradi
mo šioj šalyj rinkų Lietuvos 
produktams. Tuo reikalu net 
konferenciją šaukia birželio mė
nesy New Yorke.—V. R-s.

bos eiga statistikos faktų švie- 
soje<

10. Amerikos' lietuvių preky
bininkai ir jų importo prekybos 
praktika.

11. _ Maisto produktų mažme
nų (retail) prekybos savybės 
Amerikoje.

12. Spaudos rolė Amerikos- 
Lietuvos ekonomijos santykiuo
se.

13. Kokia nauda bizniui iš 
skelbimų spaudoje?

14. Finansinių operacijų ir 
transporto tekinkei importo pre
kyboje.

15. Lietuvoszir Amerikos mui
tų ir muitinių regulacijos Lie
tuvos eksporto produktų atžvil
giu.

16. Lietuvos produktų kainos 
ir savybės Amerikos rinkos 'są
lygose.

17. Praktiški sumanymai kaip 
padidinti Lietuvos eksportą 
Amerikon.

18. Čikagos' 100-tinio progre
so paroda ir, lietuviai.

19. Amerikos lietuvių biznio 
pastangos Lietuvoje ir naujas 
saugios progos kapitalo investa
vimams Lietuvoje.

20. Nauji konferencijos' daly
vių pasiūlymai.

PASTABA: Pageidaujama, 
kad pranešimai butų raštu, 
trumpi, bet turiningi ir su prak
tiškomis išvadomis.

Lietuvos Genemlinis 
Konsulatas1 New York’e.

Amerikos lietuvių 
vaizbos butai

(Lithuanian Chiambers of 
Commerce)

Pamatinių dėsnių pasiūlymas

1. Jungti kruvop Amerikos 
lietuvių ekonomines pajėgas sa
vo steito rybose.

2. Stengtis surinkti kuosmul- 
kiaus'ias žinias apie visus savo 
steito gyvenančius lietuvius: 
reikia patiems save gerai pažin
ti,

3. Daboti įvairias pinigas biz
nyje ir viešose tarnybose, kad 
pagelbėti savo steito lietuviams 
tomis progomis pasinaudoti.

4. Lietuvos išeivių tarpe, biz
nio reikaluose vaidinti patarėjo, 
užtarėjo ir talkininko rolę, vys
tant Lietuvių solidarumų.

5. Ieškoti saugių ir pelningų 
biznio progų ne tik čia Ameri
koje, bet ir Lietuvoje, kad or
ganizacija galėtų būt naudinga 
savo nariams’,

6. Visokiais budais talkinin
kauti Lietuvos-Amerikos preky
bos santykių ugdyme.

7. Dėti pastangų, kad organi
zacija (Vaizbos Butas) turėtų 
prestižo: kad butų veikli ir tvir
ta, nes tik tada ji gali duoti 
maximum naudos, netik ekono
mijos, bet ir kultūros žvilgs
niu.
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puls ar kils?
Gvildenaųt šį klausimų, visų 

pirma reikia žinoti, kokiame 
stovyje yra “real estate” da
bar, palyginus su tuo, kuriame 
buvo trys-keturi metai atgal. 
Reikia žinoti, ar kainos yra nu
puolusios. ar nėra. Jeigu nupuo
lusios, tai kiek, ir kaip tas nu
puolimas pasidalina tarp Barnų 
ir žemės.

1923 metais abelnos namų 
kainos buvo pasiekusios aukš
čiausi laipsnį. Didelė stoka tuš
čių flatų verste vertė gyVentO-

flatį namų $15,000, kitas ant 
rytojaus pasiūlė 500 dol. dau
giau, praėjus dar vienai nakčiai 
atsirado trečias pirkėjas ir vėl 
penkiais šimtais pakėlė. Už pa-

Kaip bus su kainomis ateityje?
Kaip sparčiai plėtosis real 

estaite marketas Chicagoje atei
tyje, niekas šioje valandoje ne
gali- pasakyti, bet, kad po šio 
nupuolimo vėl pradės atgyti, tai 
nėra mažiausios abejonės.

Chicaga augusi nesustos. Be 
normalio Chicagos augimo dar 
artinasi du svarbus įvykiai, ku
rie pastūmės Chicagos augimą 
dideliais šuoliais. Vienas g'ana 
stambus įvykis tai Pasaulinė 
Paroda, kuri įvyks už trijų me
tų f antras, tai atidarymas ka
nalo laivų plukdymui Wu'p Chi
cagos ir New Orleans. Paroda, 
žinoma, bus' tik laikinas įvykis, 
po kurio gali būt laikinas ir 
ūmus biznio smukimas; bet 
atidarymas kanalo yra pastovus 
ir be abejonės atneš Chicagai 
platų, pastovų ir ilgą plėtojimo
si programą.

Taigi vien tik šiuodu įvykiai 
Chicagos real estate kilimui tu
ri labai daug reikšmės', ir bent

Lietuviu ekonominės 
konferencijos 

projektas
Yorke 1930 m. 10 birž,

Svarstytinų klausimų (teinu) 
sąrašas

New

1. Bendri bruožai Amerikos 
ekonominio gyvenimo dabarti
niu metu.

2. Bendri bruožai Lietuvos 
ekonominio stovio.

3. Lietuvos-Amerikos 10 metų 
ekonominių santykių apžvalga.

4. Lietuvos-Amerikos', saptys 
kiai sutarčių šviesoje.

5. Migracijos reikšmė Lietu-
vos Amerikos ekonominių sanr 
tykių vystymuisi. z

6. Amerikos lietuvių ekono
minė padėtis! ir ekonominio or
ganizavimosi pastangos.

7. Amerikos lietuvių Vaizboj 
Butų, veikiančių viso atatinka
mo steito ribose, g^imoji reikš
mė ir rolė vietos lietuvių atei
vių gyvenime.

8. Vaizbos Butų (Lithunian 
Chambers of Commerce) reikš
mė ir role prekybos' ir kituose 
santykiuose su Lietuva.

9. Lietuvos-Amerikos preky-

—P. žudei kjs,
Lietuvos Respublikos' 

Generalinis Konsulas.
31’ d. kovo, 1930 m.

New York City.

Francija atmoka pasko- 
kolą Švedijos trustui
Tas pats Švedijos degtukų 

trustas, kuris suteikė Lietuvai 
.paskolų, 1927 m. buvo pasko
linęs .$75,000,000 Francijai. Už 
ta paskolų trustas buvo gavęs 
degtukų monopolį Francijoj. 
Paskola buvo duota ant 20 me- 
tų.

šiomis dienomis betgi Fran
cija susitaikė su Švedijos trus- 
tu ir atmokės jam $75.000,000 
paskolų, Atmokėjus minimų pa
skolų, Francija paims degtukų 
pardavimų savo globon.

Sakoma, kad Švedijos degtu
kų trustas per nepilnai tris 
metus padaręs apie 
pelno iš degtukų 
Francijoj.—V. R-s.

(Tąsa and 3-čio

$7,500,000 
monopolio

pusi.)
T*’........ *

Skelbimai Naujienos* 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinga*.

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

J. S. ŽILINSKIS, R. Ph
2300 South Leavitt St

Tel. Roosevelt 1771

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ^ linkiu visiems savo draugams- 

ir kostumeriams

JAGIELLO PHARMACY
Jonas Kazlauskas, R. Ph., Sav.

4559 S. Hermitage Avė. (kampas 46 St)
Tel. Boulevard 7078

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

DALENO APTIEKA

4193 Archer Avenue
Tel. Lafayette 1155
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tusių ir Laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVĘNČIŲ linkių visiems savo draugams

ir kostumeriams

M. J. KIRAS
REAL ESTATE

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 6894

Linksmiausių ir Laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

4556 S. Rockvvell St.
Tel. Virginia 2054

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

_ JONAS PUDŽVELIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS

2650 West 69th Street
Tel. Hemlock 4576

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

M. ZIZAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

7217 So. California Avenue
Tel. Ilemlock 5526

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

BEN. J. KAZANAUSKAS
REAL ESTATE

2242 West 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir klijentams

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

127 N. Dearborn Street
Tel. Franklin 4177

r-r

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams
• ir klijentams’

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 1502
Tel. Central 2978

----- i=t------- :________—_—
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Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams’

JOS. VILIS 
SIUVĖJAS

Vyriškų Drabužių Krautuvė
2507 West 69th Street

Tel. Grovehill 2687

Linksmiausių ir Laimingiausįų VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

ST. SENULIS ’ 
LIETUVIS SIUVĖJAS

4323 Archer Avė.
Tel. Lafayętte 9194

Biznio, Ekonomijos ir Finansų Skyrius
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Dabar laikas
Šiandien biznis, sako Barry ir 

Doyle industrinė nejudinamo 
turto firma, yra pusėtinai blo
game stovy j. Ir dėl tos prie
žasties dabar yra laikas įsigyti 
savo namus. Paviršutiniai žiū
rint tai skamba lyg koks ab
surdas. Bet pažiūrėkime į da
lyką kiek rimčiau ir giliau. 
Kiekvienas žino, jog blogais lai
kais kontraktorius’ turi didelę 
kompeticiją ir todėl stato na
mus palyginamai pigiai. Statyk 
bos medžiaga irgi žymiai atpin7 
ga, o žemė taip pat. Reiškia, 
blogais laikais įsigyti nejudi
namą turtą, —ir pirmoj vietoj 
namą,—atsieina daug pigiau.

Pažiūrėkime, kas įvyko per 
paskutinius’ tins dešimtis metų. 
Kai kurie atsimena 1900, 1907 
ir 1908 m. Arba imkime 1914, 
1920 ir 1921 m. Tais metais 
Amerikoj buvo didelė dipresija 
tiek bizny j, tiek industrijoj. 
Tačiau padarykite savo rųšies 
tyrinėjimą, pasiteiraukite žmo
nių, kurie tais blogais’ laikais 
pirko arba statydinosi namus. 
Beveik visi jie pasakys jums, 
kad ant tų namų jie turėjo ge
rą pelną. Dabar mes pergy
vename lyginai toki pat krizį, 
kaip ir anais’ laikais. Ir kas 
buvo galima tada padaryti, tas 
galima ir šiandien.

Atrodo, kad tie pramonės ir 
biznio kriziai pasireiškia ciklio 
formoj. Kas septynis ar aštuo
nis metus mes turime, tokį kri- 
zj. Kartais’ tas krizis tęsiasi 
tik šešis mėnesius, o kartais 
ir dar ilgiau. Laike tokio pe
riodo daug yra bedarbių; sta
tybos medžiaga žymiai atpinga. 
Ačiū tam kontraktorius gali na
mus. pastatyti daug pigiau, ne
gu gerais’ laikais. «

štai kodėl ir sakome, kad da
bar yra laikas* * 'pirkti namus. 
Jeigu tie biznio kriziai kartosis 
taip, kaip jie kartojosi per pas
kutinius tris dešimtis metų, tai 
praeis septyni metai, kol be- 
pasitikys toki gera proga, kaip 
dabar. Vadinasi, kol namus ne
bus galima įsigyti tokia pigia 
kaina, kaip dabar. Galima many
ti, kad krizio dugnas jau tapo 
pasiektas. Nuo dabar biznis 
pradės gerėti. O juo labiau biz
nis gerės, tuo sunkiau bebus 
įsigyti pamuš taip 
šiandien. Todėl 
laukti—už trijų 
progų vargu bebus.

Praeitais metais
vo nepaprastai sumažėjusi. Pra
ėjo jau trys mėnesiai ir šių 
metų. Per tą laikotarpį Chica- 
goj visai mažai namų tebuvo 
pastatyta. O visi juk mes ži
nome, kad gyventojų skaičius 
smarkiai auga. Neužįlgo pasi
reikš trukumas. O tame atvėjyj 
rendos butams pradės kilti. Tad 
ar negeriau žmonėms įsigyti 
nuosavas najnas lengvomis iš
lygomis, negu mokėti aukštą 
nuomą ir iš to nieko neturėti? 
Į tai gali būti tik vienas atsa
kymas: kas pirks dabar namą, 
tas nepralaimės.

Iš visko galima spręsti, kad 
labai trumpoj ateityj biznis žy
miai pagerės. Stambieji biznie
riai tatai numato. Jie tad da
bar ir. perka nejudinamą nuo
savybę, nes gerai žino, jog už 
mėnesio ar kito galės ją par
duoti su geroku pelnu. Banki
ninkai, finasiniąkai ir pramoni
ninkai kalba apie biznio page
rėjimą ir investuoja savo pini
gus į nejudinamą turtą. Jei jie 
tai daro, tat ir paprasti pilie
čiai privalo neatsilikt. Kuomet 
atgys statyba ir prasidės neju
dinamos nuosavybės pirkiipas? 
tai sumažės ir nedarbas. O tai 
dar labiau prisidės prie pasta
tymo biznio į normališkas vė
žes.

Vadinasi, pirkimu ir statymu 
namų žmonės ne tik atneš sau 
naudos (įsigydami nejudinamą 
nuosavybę daug pigiau, negu 
tai bus galima padaryti už pus-

pigiai, kaip 
neužsimoka 
menesių tų

statyba bu-

mečio), bet tuo pačiu laiku* pri
sidės ir prie normaliskų sąlygų 
atsteigimo šioj šalyj.

Beveik kiekvieno ’ žmogaus 
ambicija yra turėti savo namus. 
O šiandien įsigyti savo namus 
yra labai lengva, įmokant nedi
delę sumą pinigų. Gi paskui 
reikia mokėt kas mėnesį, kol 
visai išmokama už namus., Kur 
jus negyventute. o mokėti juk 
reikia. Rendomis ji|s išmokate 
daugybę pinigų ir nieko neturi
te. Tai ar ne geriau butų nusb 
pirkti savo namus, įmokant ne
didelę sumą pinigų, o paskui iš
mokėti už jį kaip ir rendomis.

Bankuose laikomi pinigai 
jums neša tik 3%. Kuomet jus 
nupirksite namus ant mėnesinio 
išmokėjimo, tai jūsų investuoti 
pinigai atneš jums nepalygina
mai didesnį nuošimtį. O prieg- 
tam kįek jus dar turėsite sma
gumo ir pasitenkinimo iš tų na
mų!

Todėl dar kartą tenka pakar
toti : dabar yra laikas pirkti na
mus.

Metinė atskaita Lie 
tuvių Tautiškų

Kapinių
(LITHUANIAN NATIONAL 

CENIETERY)
Už 1929 metus

Atskaita {plaukų ir išmokėjimų 
1929 metus x

Įplaukos
Sausio 1 d. buvo pinigų ban

kuose .............................. $1,499.12
Už lotus .......................... $12,213.00
Sumokėta į Am. Fon. 1929 m. 850.00 
Nuošimčiai dėl Amžino Fondo

1929 m. :................................. 470.74
Depozitas kapų užveizdos V.

Schultz ..................................  500.00
Įplaukos kapinių užlaikymui 

Už duobes .......     $2,577.00
Už baksus ..............................  1,039.00
Už kapų aptaisymus ........... 455.00
Už perkėlimą iš pavienių duo

bių i lotus ...................... 140.00
Už pamatus dėl paminklų 1,283.35 
Už “Low:ering Device” ...........  488.00
Už gėlių palaistymą ............... 33.00
C. L. Politikos ir Paš. Kliubo

gėlių fondas ....................... 33.00
Už vandenį ...............  50.00
Už telefoną ........ i............................ 30
M. O. prisiųsta nežinia ųž įuj

ir nuo ko ....................   5.00
Pęlnas nuo kapinių pikniko 52E7O 
Nuošimčiai už “Gold Boųd” ir

Mortgčius ........................... 310.16

už

Iš viso įplaukų kapinių 
užlaikymui ............... $6,935.51

Iš viso už 1929 m. jpl. 20,969.25♦ * -- -
$22,468.37

$ 175.00
.. 1,700.00 
.... 616.51 

10,559.08 
mort-
....... 39.67

Išmokėjimai
Lotas atpirktas atgal ......
Kelią ištaisymas ............
Nupirkta naujų įrankių 
Mortgičių nupirkta už .. 
Nuošimčiai\priaugią ant 

gičių perkamų ..........
žemės dėl išlyginimo slėnių 216.00 
Išmtrliavojimas namų ir tvorų 220.00

Išlaidos kapinių reikalams
Alga kapinių užveizdos .... 
Algos kapinių darbininkų .. 
Išlaidos kapinių užveizdos 
Už lentas dėl boksų ...
Už vinis ir kitus mažmožius 

(hardvvare) ................
Už cementą dėl paminklų 

pamatų ..........................
Už akmenis dėl pamink, pam. 177,69 
Už trašas dėl kvictkų .........
Ūži gėles ............. .....................
Yardoi įrankiai ......................
Už Anglis ..............................
Goselinas ir aliejus..............
Elektros šviesa ............ :......
Telefonas ....................... .......
Troko pataisymas ir kitos 

smulkios išlaidos ......

Iš viso kapinių reikalams $6,165.60
Raštinės ir kitos įvairios išlaidos
Atskaiti
r spaudos darbai ................... - 3-
Pagarsinimas dalininkų susir. lo.OO 
Nuoma svetainės dėl susirink. 13.00 
Atlyginimas nariams revizijos

komsijai .................................  55.00
Atlyginimas kapinių knygved. 75.00 
r . . ‘ ’.........................

laidos
Valdybai bonsų padarymas .... 11.50 
Už apsaugos dėžutes banke 3.C2 
Krasos ženklai ir kontrakto 

darymas

Iš viso dalininkų, globėjų ir 
valdybos reikalams .... .....

Iš viso išmokėta per 1929
metus ........................... $20.874.81
...... W ff.Kl M H" ■■Y' ........................... !

$1,885.00 
. 3,124.12 
...4 22.00 

.. 785.74
„j
149.41

202.20 
I 

100.00 
50.00 
13.00 
43.30 

. 34.40 
79.84 
92.71

spausdinimas ir kiti
9 J .88

komsijai

Kapinių globėjų ir valdybos iš-
* “ 303,67

* ”1
.00

14.00

58?.95

Sausio 1 d. 1930 metams, pi
nigais lieką...... ..... y. $1,593.56

Turtas Lietuvių Tautiškų Kapinių 
baigiant metus gruodžio 31 d. 1929

Pinigais bankuose:
Ant sąskaitos Amžino Fondo $812.5( 
Ant sąskaitos Apyv. Fondo 781.00

Iš viso turto pinigais $1,593.56 
MortgeČiuose ir bondsuose.

Ant sąskaitos Am. Fondo1 8,500.0( 
Ant sąskaitos Apyv. Fondo 11/100.00

Iš viso turto mortgičiuose 1’9,800.00 
Ateinančių pinigų už parduo
tus lotus ....................... 19,902.00

Iš viso turto apyvartoje 41,295.56
Kilnojamo ir nekilnojamo turto 

atskaita
Nekilnojamas Turtas

žemė ...................................... 15,108.8*
Namai .................................. 4,936.8*
Vartai ir tvoros ............... 1,150.15
Ištaisymas kelių ir takų 7,599.73 
Vandens sistema ir rezervua

ras .................................... 10,747.60
Kanalizacija ..........................  4,503.50

Iš viso vertė nekilnojamo 
turto ....................... $44,046,66

Kilnojamas turtas
Raštinės prietaisos, baldai ir 

knygos ........   614.06
Kapinių prietaisos ir įran

kiai ..................................  2,284.44

Iš viso vertė kilnojamo
turto .............................. 2,898.50

Inventorius medžiagos 
cementinis' baksąs .............. 50.00

456 pėdų lentų dėl baksų ....... 23.85
tono anglių ...................* 24.75

Iš viso medžiagos ............... 98.60
Viso Kapinių turto1 vertė 

Baigiant metus gruodžio 31 d.,
1929 m........................... $88.339.32
Aš peržiurėjau knygas ir rekor

dus bugalterijos Lietuvių Tautiškų 
Kapinių (Lithuanian Natinal Ceme- 
tery) už 1929 metus ir patikrinau 
kasos balansą su paliudijimais, pa
teiktais peri bankus. Aš patikrinau 
užrašus išmokėjimų su čekiais ir 
pateiktomis sąskaitomis už 1929 me
tus ir taipgi peržiurėjau mortgičius 
ir bondsus, kurie yra nuosavybė 
Lietuvių Tautiškų Kapinių ir šiuo- 
mi liudiju, kad sulig mano nuomo
nės drauge su šiųomi pateikiama 
sąskaita įplaukų ir išmokčjiiflų už 
1929 metus ir atskaita turto Lie
tuvių Tautiškų Kapinių, parodo tei
singą finansinę padėtį bendrovės 
baigiant metus gruodžio 31-mą d. 
1929 m.

J. P. Varkala,
Valstijos registruotas auditorius.

1

Lietuvių ekonominės 
konferencijos 

posėdžiai
birž. į.930 m.’ New Yorke 

(Darbų planas)
I POSĖDIS

r
' 1. Nuo 9 iki 10 vai. ryto kon- 
feręncijon atvykę dalyviai užsi
registruoja pas Lietuvos Gene
ralinio Konsulato sekretorių, 
apžiūri Lietuvos prekių pavyz
džius ir susirenka posėdžių sa
lėje.

2. Konferencijos atidarymas 
ir prezidijumo išrinkimas. (Siū
loma 5 asmenų prezidijumą iš
rinkti aklamacijos budu; išrink
tieji patys pasiskirsto parei
gomis).

3. Darbų plano priėmimas.
4. Pranešimai su trumpomis 

diskusijomis iki 1 vai.
Pertrauka puspiečiams iki 2 

vai.

10

II POSĖDIS
1. Išrinkimas organo ekono

minės konferencijos dalyvių pa
siūlymams realizuoti.

2 Pranešimai su trumpomis 
diskusijomis iki 6 vai. vakaro.

III POSĖDIS
1. Bendra konferencijos da

lyvių ir svečių vakarienė; pra
džia 7:30 vai. vakare.

2. Prakalbos lietuvių ir anglų 
kalba iki 11 vai.

IV POSĖDIS—11 birž.
1. Ekonominės konferencijos 

išrinktojo organo pasitarimas 
nuo 9 iki 10 vai. ryto.

2. Pranešimai (tąsa)' ir trum
pos diskusijos iki 12 vai.

3. Draugiški puspiečiai (pra
džia lygiai 1 vai.) ir ekonomi
nės konferencijos užbaigimas.

Apžiūrėjimas New Yorko 
miesto Prekybos Muziejaus.

P, S. Galintieji pasilikti New

Linksmiausių' ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

The VILIJA COAL CO
3700

Tel. Lafayette 2584

Yorke ir 12 birž. galės Lietuvos rėš progos pamatyti musų Jack 
Generaliniam Konsulate tęsti Sharkey sunkaus svorio bokso 
Pasitarimus toliau, o vakare tu-(karūnos laimėjimų.

Linksmiausių ir Laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

EAGLE RESTAURANT
W. C. LUKAUS, Sav.

1745 S. Halsted St

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

, UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 West 31st St. X \
Tel. Victory 5371

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams \

- The Pullman Ice and Supply Co.
Manufacturers of Pure Ice

S. A. Brenza, Pres.
M. L. Brenza, Sec. Treas.
742 West 120th Street

Tel. Pullman 3563

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams \

ROSELAND BEVERAGE CO.
Stanley Sudentas, Sav.,
Ofisas: 253 E. 115th St.

Dirbtuve: 11515-17 Prairie Avė.
Tel. Pullman 5625

Linksmiausių ir Laimingiausių VĘLYKŲ-P A VASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams >

MUTUAL TOBACCO CO
NATHAN KANTOR
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

Linksmiausių ir Laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

W. IVANAUSKAS
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

2252 West 22nd St.
Tel. Roosevelt 8556

Linksmiausių ir Laimigiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams

A. F. CZESNA
1657 West 45th Street

Tel. Boulevard 4552

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-PAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams

TUMONIS COAL CO
A. Tumonis—R. Mikšis

\ 343 West 107th Place
( Tel. Pullman 8296

Linksmiausių ir laimingiausių VELYKŲ-FAVASARIO 
ŠVENČIŲ linkiu visiems savo draugams 

ir kostumeriams \

STANLEY CLEANER
Stasys Šimulis, Sav.

2150 South Hoyne Avė.
Tel. Canal 5474
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Pavienės
Kėdės
695

Patraukiančiai išmuštos. 
Del miegamojo*, seklyčios 
ir valgomojo kambario, 
iražiai užbaigtos.

$79.00
•< -- ----- Tįj-.u r.r į ■ -,-į—~ .T - «r *• i i - ■ ,
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Day Beds

URNITURE CO

Specialis pirkinys iš garsaus’ išdirbėjo leidžia mums 
pasiūlyti šias pastebėtinas vertybes laike musu šio 
didelio išpardavimo.

Tiktai aprubežiuotas kiekis yra likęs.

Su lentina knygoms. Gra
žaus riešuto baigimo. Ne
mažo didumo. 5 storumų 
veniras. Gražus stylius. 
Reguliarės $2.95 vertės, 
už

Kortų Stalai
Neperšlampančio moire 
pavydalo viršai. Gerai pa
daryti 
baigti, 
vertės,

Veidrodžiai
Naujų, populiarių moder
nistinių štylių. Augštos 
rųšies šlifuotas stiklas 
gražaus pavydalo. Regu- 
liares. $ 15.00 vertės. Pasi
aukoja už

695

Cedar Chests
Gražiai riešutu baigti. 
Pilnai su užraktu. Visų 
populiarių didumų.

$1275

Vežimėliai .
Nauj/ modeliai. Oda den- 
gti. Gražus, stiprus iš
mušimas. Guma dengti 
ratukai. Dideli springsai. 
Tikra vertė už

D 9 95
Pilno didumd, pilnai su 
cretonne dengtu m atrašu. 
Gražus panel galai. Pa
siaukoja už.

D495
ir tinkamai už- 

Reguliarės $2.50 
nupiginti iki

G9C

GREAT VALDEI

I /fB
* /

Mes prisipažystame! Mes turime perdaug rakandų savo stake! .Mes nenorime paskleisti tokią žinią,' bet mes esame priversti tai padaryti. 
Nepatogus oras, abejotina padėtis biržoje, pagimdė apmirimą rakandų binzyje. Mes likome užklupti su perdaug, dideliu staku! Mes dedam 
dabar visas pastangas išparduoti visą musų liekantį staką už stačiai juokingas kainas kai dėl tokių augštos rųšies prekių! Vienas apsilan
kymas musų sankrovoje įtikins jus, kad šitokįos vertės yra dar negirdėtos!’

2 Šmotų Augštos Rųsies

Velouro Setas
oo

Kol jų išteks 
Sutaupinkit </2 dabar

Giliai išmuštas, su minkšta nugara, seklyčios setas 
elegantiško s>ty liaus ir gražumo. Gryno riešuto 
rėmai. Storos' paduškaitės su sprenžinomis.

7 Šmotų Riešuto Baigimo

Valgomojo kambario Setas
$49.00

Greitam išpardavimui
Didelė vertybė dabar!

Naujas, populiaris Sheratoh valgomojo kambario 
setas susideda iš 8 pėdų ištiesiamo stalo ir 6 kė
džių. Ketai gaunama vertybė.

Pritaikintas Buffetas $29.50

SIMMONS
LOVOS - Springsai - Matrasai

$14.95
Specialė vertė 

Pirkite šiandien!
Susideda iš storais plieniniais stulpais, riešutu, 
baigtos lovos, 50 svarų bovelninio matraso ir ga
rantuotų pilkai enameliuotų springsų! Prys šmo
tai pilnai.

mm

Iš viršaus ar iš šojiio įdedamas ledas

50 ir 100 svarų įtalpos
Gryno ąžuolo refrigeratoriai (ledaunės)! Visiškai 
balti parcelėniniai refrigeratoriai! Ruimingas vi
dus su didelėmis galvanizuotomis lentynomis. Pil
nai insuliuoti, kas užtikrina visuomet šaltą tempe
ratūrą.

3 Sm. Miegamojo Kami). Setas
Gražaus grain riešuto

Trys’ šmotai ypatingo gražumo, padaryti iš puikaus medžio ir aptrimuo- 
ti ypatingomis formomis. Susideda iš gražios ultra madingos lovos, 
komodos, pilno didumo vanity ir dresserio. Perdėm nepraleidžiančios 
dulkių konstrukcijos. Pinigais’ ar išmokėjimais kaina pasilieka ta pati.

KAURAIDel Apartmentmio Namo

5 Šmotų Dinette
$lQ-95

Dinette setas nepaprasto gražumo dėl mažo apart- 
mentįnio namo. Turtingai užbaigtas ir padarytas 
iš stipraus, parinkto medžio. Kėdžių sėdynės iš
muštos spalvuotu, gražiu tapestry. 8 pėdų ištiesia
mas stalas su paslėptais paramsčiais.

Pilnas pasirinkimas už kainas, kurios daugiau, negu apsimokės 

jums pirkti dabar!

Reikia tik susipažinti sti gražumu ir puošnumu minkšitų, gilaus audimo, 
švelnių kaip šilkas Oriental kaurų, kad*pilnai suprasti, jog musų Oriental 
kaurai neturi sau lygių už tas kainas, už kokias mes pardavinėjame 
laike šio išpardavimo. Didelis pasirinkimas, šimtai įvairių raštų ir spalyų 

$19.50 iki $500.

Coxwell 
Kėdės

Pristatomi 
Staliukai

Didelis pasirinkimas Ve- 
loųr ir Mohair išmušimo. 
Apverčiamos paduškaitčs 
su sprenžinomis. Minkš
tos nugaros.

?14 95

CENTRAL DISTRICT ■■
3621-23-25'South Halsted Street
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