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Senato Komisija Prieš 
Parkerio Paskyrimą

10 balsų prieš 6 komisija atmetė preziden
to Hooverio nominuotą į augščiausį 
krašto tribunolą darbininkų priešą

WASHINGTONAS, bal. 21.
Senato teismų komisija šian

die dauguma balsų — 10 prieš 
6 — pasisakė prieš teisėjo 
Johno J. Parkerio skyrimą 
Augš&ausio Jungtinių Valsty
bių teismo natriu.

Prieš Parkerį, kai tik pre
zidentas Hooveris jį nominavo 
teisėju i Augščiausią teismą, 
stipriai užprotestavo Amerikos 
Darbo Fedeiracija, dėlto kad 
Parkeris yra pasižymėjęs kaip 
organizuotų darbininkų prie
šas, o taipjau ir negrų orga
nizacijos, kurios prikiša Par
keriui jo nepalankumą neg-
rams.

Kaltina Maskva dėl 
c 

kurstymo neramu
mų Olandų-Induose

Olandų vyriausybė Javoj suėmė 
dvidešimt septynis agitato
rius, busią Maskvos finan 
suojamus

HAAGA, Olandija, bal. 21. 
— Iš Ba t avi jos, Javoj, prane
ša, kad slaptoji Olandų-lndų 
policija susekus didelį Kinų ko- 
munistų sąmokslą, kurio cen
tras esąs Singapore. Iš Singa
pūro esą siunčiami agitatoriai 
ą Olandų-lndų* salyną čiagi- 
miams kurstyti prieš Olandų 
valdžią. Policija' suėmus dvide
šimt septynis asmenis. Pas su
imtuosius buvę rasta didelių 
sumų Maskvos pinigų ir komu
nistų propagandos literatūros. 
Suimtieji vadai busią išguiti i 
Kinus.

Kalinių riaušėse du 
asmenys užmušti,. 

trys sužaloti

PROVIDENCE, R. I., bal. 21 
— Valstijos kalėjime Cransto
ne vakar vakarą įvyko kalinių 
'riaušės, per kurias du kaliniai 
buvo fi i ūkauti, o kiti du kali
niai ir vienas kalėjimo sargas 
pavoj i n gai paša u t i.

Kautynės prasidėjo, kai gru
pe kalinių bandė nuveikti sar
gybą ir ištrukti iš kalėjimu, 
tuo tarpu kai ties kalėjimu bu
vo privažiavę vogtu automobi
liu kalinių sėbrai, matyt, jų pa
imti.

Riaušių vaidas, nusikaltėlis 
John “Pretty” McNeil, nepa
vykus ištrukti, pats nusišovė.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu, bet šalta; vi
dutiniai ir stipresni žiemių va
karų vėjai..

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 440 ir 58° F.

Šiandie saulė teka 5:00, lei
džiasi 6:37. Mėnuo teka 2:35 
ryto.

Kaina 3c

Balsuojant teisėjo Parkerio 
paskyrimo klausimą, prieš 
balsavo šeši ropublikonų sena
toriai — Norris, Borah, Dė- 
neen, Robinson, Blaine ir Stei- 
vver, ir keturi demokratai — 
Ashurst, Walsh, Caraway ir 
Dili. U ž paskyrimą balsavo ke
turi repuibl ik omai — Gillett, 
Watwman, Ilastings ir Her-’ 
bent, ir du demokratai — Over- 
man, ir Stepbens.

Senatorius Norris, komisijos 
pirmininkas, pareiškė, kad ne- 
palankus teisėjui 'Parkeriui ko
misijos raportas bus tuojau pri-
statytas senatui.

Tennessee areštuo
jami tekstilininkų 

unijos nariai
ELIZABETHTON, Tenn., bal. 

21. — Policija vakar areštavo 
čia šešis tekstilės darbininkų 
unijos narius, kuriuos kaltina 
dėl “konspiracijos i>rieš asme
nų gyvybę ir turtą.”

Be to, praeitą šeštadienį bu
vo suimti trys unijistab jų tar
pe vietos unijos pirmininkas, 
kaltinami dėl tokiem pat “kon
spiracijos.”

Areštams davė priežasties 
dinamitas, kurio policija buk 
radus pas keturis vaikus.

11 užmuštų, policijai 
puolus politinį 

mitingą
CORBODA, Argentina, bal. 

21. — Iš Santa Rosa praneša, 
kad ten policija puolė viešą 
demokratų susirinkimą, bandy
dama jį išvaikyti. Tarp poli
cijos ir mitingo dalyvių įvyko 
kruvinas susikirtimas. Buvo už
mušti policijos viršininkas, du 
policininkai, trys moterys, trys 
vaikai ir du vyrai.

28,000 angliakasių 
gaus vėl darbo

iPOTTSVJLLE, Pa., bal. 21. 
—Philadelphia & Reading Coal 
kompanija atidaro savo trisde- 
šįmt penkias kasyklas, kurios 
per keletą pastarųjų mėnesių 
buvo uždarytos. ’

Kasykloms pradėjus dhbti, 
apie 28 tuksiančiai angliakasių 
vėl gaus darbo.

Turkija duos mote
rims rinkimo teisę
ISTANBUILAS, Turkija, bal. 

21. — Turkijos vyriausybė jau 
yra pateikus krašto seimui įsta
tymo projektą, kuriuo Turki
jos moterims suteikiama balso 
teisė miestų administracijų rin
kimuose. • •; f i .

PASIKORĖ LIGONINĖJE

PEORIA, III., bal. 21. — Pa
sidaręs virvę iš sudraskytos pa
klodės, vietos ligoninėje pasiko
rė pacijentas John Nelson, 30, 
gėlininkas.
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I Atlantic and Pacific Photo!

South Bend, Ind. — Susikulusio lėktuvo skeveldros. Nelaimėj žuvo Samuel B. LamUert, buvusis 
lėktuvų korporacijos prezidentas

Bolševikų teroras 
sovietų Ukrainoj

29 ukrainiečių darbuotojai pa
smerkti ilgiems metams ka
lėjimo; 7 ištremiami

CHARKOVAS, Sovietų Rusi
ja, bal. 21. — Augščiausias 'bol
ševikų teismas nuteisė čia il
giems terminams kalėjimo dvi
dešimt devynis asmenis, kalti
namus dėl “bandymo atsteig- 
ti kapitalistinę valdžią sovietų 
Ukrainoje.”

Prof. Sergiej.ua Jefremovas, 
buvęs Ukrainos Mokslų Akade
mijos pirmininkas; čechovskis, 
Petliuros laikais (1919 metais) 
buvęs Ukrainos ministeris pir
mininkas; Ni.kovskis, buvęs 
užsienių reikalų ministeris, ir 
dar vienas kaltinamųjų gavo 
po 10 motų kalėjimo. Likusie
ji dvidešimt penki pasmerkti 
kalėjimo bausmėms nuo 3 iki 
8 metų.

Kiti devyni buvo paleisti po 
žvalgybos priežiūra, o dar ki
ti septyni nuteisti ištrėmimui 
iš Ukrainos.

Per krikštynų ceremo
nijų upėj prigėrė ketu

ri negrai ?
ST. LOUIS, Mo„ Ibal. 21. — 

Vakar per krikštynų ceremoni
ją Mississippi upėje prigėrė ke
turi negrai: negrų baptistų ku
nigas, du dekanai ir viena 13 
metų mergaitė, kurią jie krik
štijo.

Jie mait per giliai nubrido 
krikštyti ir užėjusios didesnės 
vilnies buvo visi nunešti gilu
mom. Krante buvo susirinkę 
daugiau kaip 50 negrų, bet skę- 
sbžintiems niekas negalėjo pa
galbos suteikti.

Lindberghai perskrido 
iš Kalifornijos i New 

Yorką per 1414 vai.
NEW VO.RKAS, bal. 21. — 

Aviatorius pulk. Charles A. 
Lihdbergh ir jo žmona pasie
kė maują skridimo rekordą, 
parskridę iš Glendale, Cal., į 
New Yorką, viso 2,530 mylių, 
per 14 valandų ir 23 minutes. 
Visą kelią jie skrido lal>ai aug- 
štai.

Ispanų delegatai i proto 
higijenos kongresų

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
21. — Savo delegatais į 'tarp
tautinį proto higijenos kongre
są, kuris (prasidės Washingtone 
gegužės 5 dieną, Ispanija pa
skyrė Jose Germainę ir Jose 
Miguelį Sacristaną.

Australija išleido 512 
milijonų karo veteranų 

pensijoms
CANBERRA, ‘Australija, bal. 

21. — iPer pastarus septyne
rius metus karo veteranų pen
sijoms ir iš viso repatriacijos 
reikalams Australija išleido 512 
milijonų dolerių.

Praeitais 1929 melais 130 
neregių kareivių, 1,192 vetera
nai džiovininkai ir 1,170 visiš
kų invalidų gavo pensijų po 
$20 savaitėje.

Komunistai Kinijoje 
grūmoja sker

dynėmis
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 21. 

— šešiolika Amerikos katali
ką misijonierių, kuirie per ke
lias savaites buvo laikomi ne
laisvėj Kančave, Kiangsi pro
vincijoje, (laišku praneša, kad 
komunistų baiMfo®, kurios lai
ko apsiautusios miestą, grūmo
jančios nugalabinti kiekvieną 
svetimšalį 'Kančave, kai jos tą 
miestą paimsiiančios.

Miestas tačiau esąs stipriai 
ginamas ir kol-kas nesą pavo
jaus, ikiacl komunistams pavyk
tų jis paimti.

Negalėdamos miesto paimti, 
komunistų bandos tuo tarpu 
plėšiančios ir terorizuojančios 
apielinkės miestelius ir kaimus. 
Tu r tingesnio i, gyventojai esą 
masėmis šayilomi.

Penki asmens mirė 
pasivalgę “home- 

made” dešrų
PLACERVILLE, Gal., bal. 

21. — (Pavalgę piknike taria
mai namie (Jarytų iš kiaulie
nos mėsos dešrų, dvidešimt du 
asmenys smarkiai susirgo, ku
rių penki, jų tarpe keturios 
moterys, jau mirė.

Matyt, dešroms buvo pavar
tota sugedus mėsa.

Didelis tramvajų darbi
ninkų streikas Japoni

jos sostinėj

TOKIO, Japonija, bal. 21.— 
Kilęs čia didelis tramvajų dar
bininkų streikas beveik visai 
paraližavo susisiekimą.

Vyriausybe, bando tramva
jus operuoti su streiklaužių pa
galba-, tačiau 90 'nuošimčių 
tramvajų' stovi.

Policija suėmė jau penkias
dešimt streiko vadų.

Juros sutartis bus 
šiandie pasirašyta
LONDONAS, bal. 21.—Pen

kių juros valstybių delegacijų 
vadai šiandie formaliai priėmė 
laivynų sutarties tekstą, kuris 
tuojau buvo pasiųstas atspaus
dinti. Priėmime dalyvavo Jung
tinių Valstybių sekretorius 
iStimsonas, Anglijos premjeras 
MacDonaldas, Japonijos Wakat- 
įsuki, Francijos (ambasadorius 
Fleuriau ir Italijos ambasado
rius Bordonaro. Abudu amba- 
sadoriiai pavadavo savo užsie- 
nių ministerius, Francijos Bri- 
andą ir Italijos Graudi, kurie 
yra išvykę namo.

Sutartis bus ’ rytoj (šiandie) 
pasirašyta konferencijos pilnu
mos sesijoje.

Tėvas ir keturi vaikai 
žuvo namų gaisre
NEW YORKAS, bal. 21.— 

Gaisre, kuris praeitą naktį ki
lo viršutiniuose trobesio aparta
mentuose, 'BroOklyne, žuvo pen
ki vienos šeimos nariai. Gaisras 
kilo, kai visi stipriai miegojo. 
Liepsnose žuvo Chrisitopher 
Johnson, 45, krovinių laivo ka
pitonas, jo dvi dukterys, 18 ir 
16 metų, ir du sūnus, 10 ir 9 
motų. Johnsono žmona šoko 
laukan pro langą ir taip ixvvo- 
jingai užsigavo, kad turbūt ir
gi nebeišliks gyva.

Britų armotų laivas su
dužo Kinuose

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 21. 
—< Jangtsekiango upėj netoli 
nuo Čangšavo, užsigavęs j uo
las, sudužo britų armotinis lai
vas Peteirol, plaukęs iš Ičan- 
go i Čunkiangą.

i--------------- *-
fcEIZBOLAS UŽMUŠĖ VAIKĄ;

MOČIUTĖ MIRĖ

MOUNT VERNON/ Texas, 
bial. 21. Per beizlbolo žaislą 
vakar buvo sviedinio užgautas 
i galvą ir vietoj užmuštas žai- 
di'kas Staint Campbell, 17 me
tų amžiaus.

Kai buvo duota namams ži
nia apie atsitikusią nelaimę, 
vaikino močiutė nualpo ir ne
trukus mirė.

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATS 
PASIDARĖ GALĄ

SANTA BARBARA, Cal., 
bal. 21. — Vietos gyventojas 
Earl Batcs, 26, Montecito res
torane nušovė savo žmoną, 25 
metų amžiaus, paskui pats nu
sižudė.

... II II..................II ■■ ll.l ■■!■■■ ■!!.■■■.........................  .—■■ll.il ,........................................... R

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
— J

No. 95

Mažoji antanta ban
dys sukurti ekono

minę sąjungą
BUiCI l Al 1 ESTAS, R urna n i j a, 

ibal. 21. — Busimoj (Mažosios 
Auta uitos konferencijoje Ru- 
manija, Čekoslovakija ir Jugo
slavija bandys vėl kurti tarp 
savęs vadinamą ekonominę są
jungą. .

Prekybinis ir pramoninis tų 
kraštų gyvenimas vis dar yra 
labai blogas.

Kautynės vokiečių ko
munistų su policija;

trys užmušti

LEIPCIGAS, Vokietija, bal. 
21. •— Vakar, policijai bandant 
išsklaidyti komunistų sureng
tą čia Augusitusplatze demon
straciją, įvyko susikirtimų, per 
kuriuos buvo nukauti du poli
cininkai ir vienas komunistas. 
Daug kitų asmenų buvo suža
loti.

Prohibicijos vykdytojai 
nušovė negrą

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
21. — Penkių narių policijos 
skvadas praeitą naktį, daryda
mos svaigiųjų gėrimų kratas, 
nušovė čia vieną negrą. Poli
cininkai sako, kad negras pir
mas paleidęs į juos šūvį ir ban
dęs pabėgti. Tada jie ėmę jį 
šaudyti.

Vienas užmuštas, 3 su
žaloti automobiliui ke

ly susikūlus
* M-

LOGANSPORT, Imi., bal. 21 
— Vieškelio išsilenkime neto
li nuo čia praeitą naktį vienas 
automobilis, nepatiaikęs pasi
sukti, nulėkė; į griovį ir susi
kūlė. Keturių automobily bu
vusių asmenų vienas, Ed. Lin- 
son iš Mishavvaka, užsimušė, 
trys kiti buvo pavojingai su
žaloti. *

Aeroplano pilotas ir pa- 
sažierius užsimušė

WATERTOWN, S. D., bal. 
21. — Jų aeroplanui nukritus 
lauke, netoli nuo čia, užsimu
šė pilotas James Burns ir jo 
pasažierius Selmcr Hialvorson.

Dar naujas kalėjimas
KAUNAS. — šiais metais 

busią statoma Kaune prie Kę
stučio gatvės naujos kalėjimo 
patalpos. Ton busią Kauno ka
lėjimo dirbtuvės.

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, UI.

r LIETUVOS ŽINIOS
• f

Panevėžys pirko Šve
duose elektro mašinų
PANEVĖŽYS. — Važiavusie- 

ji švedijon Panevėžio miesto 
burmistras p. Chodakauskas, 
elektros stoties vedėjas p. Klie- 
manas’ ir elektros stoties me
chanikas p. Zajenčauskas pirk
ti elektros mašinas Panevėžio 
elektros stočiai, iš kelionės jau 
sugrįžo. Susitarta su švedų fir
ma “Gezęl motors” pirkti elek
tros' mašiną 500 arklių jėgų. 
Mašina numatoma atgabenti 
Panevėžyn rudenį.

Kuriasi Lietuvos stu
dentų sąjunga

Balandžio 4 d. 8 vai. 30 min. 
Kaunan atvyksta žemės ūkio 
Akademijos studentų atstovy
bės prezidiumas tartis su Uni
versiteto studentų atstovybės 
prezidiumu Lietuvos studentų 
(visų) sąjungos sudarymo rei
kalu. Tą pačią dieną įvyks at
stovybių prezidiumų konferen
cija, kurioje bus nužymėta ir 
aptarta s-gos organizacija ir j- 
statai.'

Studentams autobusai 
bus papiginta

KAUNAS. — Studentų atsto
vybė gavo iš Miesto valdybos 
pranešimą, kad atstovybės par 
kartotinas prašymas papiginti 
studentams autobusų bilietus 
busiąs patenkintas, nes autobu
sų savininkai sutikę papigini- 
mą duoti.

Namų savininkai prašo 
mokesčius sumažinti
KAUNAS. — Kauno miesto 

namų savininkai buvo padavę 
Fin. min. memorandumą prašy
dami nuo nejudomo turto 5 me
tus atskaityti bruto atatinka
mą procentą už centr. šildymą, 
vandentieki ir kanalizaciją. Fin. 
min. namų savin, prašymą pa
tenkinsianti.

Butų nuomininkai reikalausią 
nekvalifikuotų saviv. rinkimų
Namų savininkams’ padarius 

kai kuriuos nutarimus, ypačiai 
kreipimąsis valdžion prašant 
kvalif. saviv. rinkimų, paskati
nę butų nuomininkus padaryti 
kaip tik priešingus nutarimus. 
Tam reikalui jie ir susirinkimą 
artimiausiu laiku šauksią.

Sergiej.ua
%25e2%2580%2594%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0ll.il
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Keturiolika Vaizdelių 
Iš Inkvizicijos

(Tęsinys)
14) A u t o-d a-F e. Miesto 

didžiojoj aikštėj, prie valdovo 
rūmų buvo pastatyta maždaug 
50 pėdų ilgumo platforma ar
ba regykla, aukštumo siekian
ti antro balkono. Virš tos plat
formos buvo ims'tatyti du iš
kilmingi sostai: vienas kara
liui, kitas pačiam Didžiajam 
Inkvizitoriui. Inkvizitoriaus so
stas iš karaliaus dešinės buvo 
kur kas aukštesnis ir dides
nis; čia šalę ir žemiau Inkvi
zitoriaus sosto buvo kiti sostai 
Šventojo Ofiso nariams, kardi
nolams, vyskupams ir Ispani
jos diduomenei, atatinkamai 
laiptais žemyn. Inkvizitoriaus 
sostas reiškė paties popiežiaus

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, g asai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
ta maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co., 117 Hudsor. 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

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

Išbandyk 
Buick ir Marąuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

......

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

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Speclalis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA: __

Geriausi Amerikos ir
Europos gydymai, w
Kaina yra žema ir { 
prieinama kiekvie- 
nam. Kad pasveik- | 
ti, pasitarkite \
SU UŽTIKIMU IR
PATYRUSIU SPE- 

ČIA LĮSTŲ.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de-

Į šimt metų tame pačiame name. 
Dešimt jrerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

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

kampa* Monroe St., Chtcago. Crilly Bldg. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 6. Ne- , 
— tris deftinit metų ftlame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- . 
aAUomia 10 iki 1. Paned&llala. Ser©domia 
ir Subatomla nuo 10 iki 8 vai. vakare 

atstovą, kurs yra aukštesnis už 
visokią žemiškų galybę.

Kairiame balkono šone buvo 
eilė suolų dėl pačių aukų. Su
sėdus didenybėms ir susodinus 

^kankinius, buvo iškilmingai 
perskaitomas pasmerkimo de
kretas ir kankiniai paskutinį 
kartą išspavėdojami. Perskai
čius dekretų kankiniai tuojau 
buvo metami į geležinius nar
vus, stovinčius ant žemės prie
šais balkono. Ties tų narvų 
ant dviejų kėdžių vienuoliai 
melsdamiesi šaukė kankinius 
gailėtis už nuodėmes ir garsiai 
kalbėjo poterius. Ten įat že
mai ties balkonu buvo pasta
tytas altorius su žaliu kryžių, 
aptrauktu juodu krepu. Tas 
kryžius reiškė, kaip šventa baž-
nyčia gailisi pasmerktųjų su
deginimui heretikų vėlių.

Vienuoliui pradėjus prie to 
altoriaus laikyti mišias, bude
liai pradėdavo savo baisų dar
bą: visų pirma ant akmeninių 
ešafotų, apsuptų ginkluotos 
sargybos, Inkvizicijos satelitų, 
ekzekucionieriai skubiai smau
gė kankinius, kuriems švento
ji Inkvizicija suteikė malonę 
būti pirma pasmaugtiems, kol 
metant j liepsnų. Aid kalbamo 
ešafoto būdavo pastatyta sun
ki kėdė su pritaisytu prie at- 
kalties stulpu. Į tą kėdę paso
dinus kankinį, jam budelis 
tuojau uždėdavo skersai ka
klo geležinį rinki, kurs buvo 
iš kitos pusės tam tikru lauž
tuvu patraukiamas, ir akimirk
sniu priploki tindavo kankinio 
kaklų prie medinio stulpo. Dar 
prieš pat paspaudžiant laužtu
vą domininkonas vienuolis pa
duodavo kankiniui pabučiuoti 
kryžių ir dar kartų paliepdavo 
“gailėtis už griekus”. Kanki
nys pritrėkštas kaklu prie 
stulpo baisiose konvulsijose 
momentaliai nu trokšdavo. Tą 
nusmaugę, tuojau satelitai su 
vienuoliais imdavo žemėn ir 
nešdavo tiesini ant laužų, o ki
ti tuo pat laiku keldavo seka
mą auka ant kėdės. Žudynąf 
pradedant ir Inkvizitoriui da
vus ranka ženklą, karalius ap
leisdavo savo sostų, tuomi pa
rodydamas kad nenori būti liu- 
(liniuku tų žiaurenybių, kurių 
sustabdyti neturėjo galios, ši
lam masiniam žudymui einant 
prie altoriaus gaudė mišios ir 
ant savo sosto atsistojęs Didy
sis Inkvizitorius rankas ištie
sęs davė išrišimą visų tų nuo
dėmių, kurios galėjo būti da
lomos heretikus žudant. Tas 
pats nuodėmių atleidimas lie
te tuos, kurie jo akyse buvo 
žudomi, jei jie ligi užtrokšda- 

imi “atvirsdavo” į gerus kata- 
i likus...

Nuošaliau nuo smaugimo ir 
maldų proceso, ėjo kitas inten
syvus darbas: Prie vienų stul- 
pų, apkrautų malkomis ir dur- 

! pėmis budeliai rišo iš grabų 
išimtus lavonus ir tuojau pat 
kili kišo į malkas degančius 
žibintus; prie kitų panašiai ka
binėjo tuos, kurie ką tik mirė 
nusmaugti; dar prie kitų ėjo 
baisi procedūra: vieni raišiojo 
prie stulpo gyvus heretikus, ki
ti putė ugnį į laužus, o bro
liai vienuoliai šalę klūpėdami 
maldė deginamųjų atsižadėti 
“paklydimų”, kad vėl galėtų 
į dangų žygiuoti. Ugnies kūre
nimas buvo privilegija tų, ku
rie, kaip anksčiau sakyta, sta
tė maldas laužams...

Inkvizicijai taip pasekmin
gai besidarbuojant, deginamų 
heretikų skaičius tiek padidėjo, 
kad nebepajėgė nė laužų krau
li, nė malkų beužteko. Tada 
Sevilijos prefektas suteikė 
šventajai Inkvizicijai didelį pa
lengvinimą, pastatydamas aik
štėj milžinišką akmeninį eša
fotą,- ant kurio išbudavojo ke
turis labai moderniškus pa ra ti
kumus: keturis tuščiais vidu
riais blėkinius balvonus, visai 
panašius’) deginamus bereti- 
kus, apmaustytus geltonais San 
Benito maišais su šokinėjan
čiais velniūkščiais. J tų blėki-

nių balvonų vidų uždarydavo 
kankinius ir be jokio vargo gy
vus . palengva iškepdavo. Tas 
ešafotas buvo pavadintas ,Que- 
madero et Incinerator.

Maldos kalbamos laike 
inkvizicijos kankinimų

/ .

(Formulae Liturgicae, paim
tos iš knygos “Selected Histo- 
rical Documents of the Middle 
Ages, London, 1892):

įkaitinto geležies teismas
Apkaltinimą sulig įstatymų 

padarius ir tris dienas atpasni- 
kavus, kunigas, apsirengęs šven
tais rūbais, •išskiriant viršutinio 
apsiausto, turi paimti su rep
lėmis geležį padėtą ties altorių; 
ir, giedodamas trijų jaunikaičių 
hymną, būtent, “Laimink jį vi
suose jo darbuose”, jis turi neš
ti geležį į ugnį, ir toje vietoj 
kur ugnis 'turi atlikti teismą, 
jis turi kalbėti šią maldą: “Lai
mink. Viešpatie Dieve, šią vie
tą, kad mums butų joje įsta
tymų šventumas, tyrumas, do- 

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

rūmas ir pergalė,, ir šventi ilgu
mas, nusižeminimas, gerumas, 
švelnumas ir pilnybė, ir paklus
numas Dievui Tėvui ir Sunui ir 
Dvasiai šventai”. —. Tą paša-

ir motinoms taipgi

Metams garantija. Dykai pritaisome ir tik $10 tereikia įmokėti

Gegužes mėn. išplaukimai

Budriko krautuvėj eina dabar didelis išpardavimas visą savaitę

Tel. Boutevard 470

14 tą
21 mą

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

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

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

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

Jus girdite BUDRIKO broadeasting jau 7-*tas 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.

Vasarines Ekskursų

į Lietuvą

$300, vėliausios

X ęrsillKl inauc, jauninu
r*}jįl INKARO vahbažcnklis

Parlor setai ųuo 
mados.

kius geležis' turi būti įdėtas į 
ugnį ir apšlakstytas šventu van
deniu; ir geležiui kaistant jis 
(kunigas) turi laikyti mišias. 
Bet kada kunigas priima komu
niją, jis turi prisaikinti teisia
mąjį žmogų... ir turi suteikti 
progos" jam priimti komuniją. 
—Po to kunigas turi pakrapyti 
geležį šventu vandeniu ir kal
bėti: “Palaima Dievo Tėvo, Sū
naus ir Dvasios šventos tenu
žengia ant to geležies Dievo 
teisingam teismui pareikšti”. Ir 
tuojau pat kaltinamasis turi pa- 

lėmęs geležį nunešti devynių pė
dų tolumą. Po to jo rankos 
turi būti užantspauduotos trijų 
dienų laikui, ir jei geležies įde
gimuose bus rasta suskretusio 
kraujo, jis turi būti pasmerk
tas kaltu. Tačiau jei'‘jis pasi
rodys nesužeistas, turi būti 
atiduota Dievui garbė.

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher‘s Castoria. Šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug 'švelniau. De 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

S.S. Leviathan .............................. Gegužės 3 ir 24
S.S. America ........... ...... •.............. Gegužės 7 tą
S.S. Republic ................................Gegužės 13 tą
S.S. Pres. Harding ........................Gegužės
S.S. George Washington .......... ....Gegužės
S.S. Pres. Roosevelt ..........   Gegužės 28 tą

Išplaukiant j Plymouth—Chorbourg—Southampton—Hamburg

Grįžkit į tėvynę, bet kuriais šių plaukinių ir jus keliausit gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet ramus vanduo ir saulėtos dienos.

Keliaudamas amerikoniškais laivais, pinigai, kuriuos praleidžiat lieka 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalies turto—ir jus gėrčsitės neprilygstamais 
parankumais kuriais visi šie laivai yra pasauly pagarsėję.

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus veža j tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., kreipkitės į jūsų vietinį laivakorčių 

bendrovės agentą arba rašykit į

Viešpatie Dieve visagalis... 
mes šaukiamės Tavęs, ir. nuže
mintai šaukiamės Tavo didybęs, 
kad šiame teisme ir bandyme 
Tu padarytum bejėgiais vitfus 
velniškų vylių ir išsisukimų 
gudravimus, vyrų ar moterų 
žavėjimus, ir taip pat visokių 
žolių veiksmę; taip kad visi čio
nai aplinkui stovintieji pama
tytų, jog Tu esi teisus ir myli 
teisėtumą, ir kad nėra'čionai 
nė vieno, kurs galėtų pasiprie
šinti Tavo galybei. Ir taip, c 
Viešpatie, dangaus ir žemes val- 
dove, vandenų sutvėrėjau ir vi
so sutvėrimo karaliau, Tavo 
šventu vardu/ ir stiprybe laimi
name tuos plūgų noragus, kad 
jie parodytų teisingą sprendi
mą; taip jog, jei tas žmogus 
butų nekaltas dcl Apkaltinimų.

UNITED STATES LINES
110 S. Dearborn SU Chicago, III. 45 Broadway, New York City

Bosh, Sparton, Brunsvvick Radio ^&P77 
Kombinacijos, kaina po ...................... ■ ■

Bosh, 8 tūbų su Super Dynamic Spea- C7Q 
keriu, su tuijorriis, vertės $250, už I v
R. C. A. Radiola su Dynamic speakeYiu, CtAO 
pilnai įrengtas, tiž ..............................

Victor Radio ir Victrola, 10 tūbų ^i?7^ 
kaina ..................................................... f v

F Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų

L Peršalimų
Skausmų Krutinėję

l Sustingusio Sprando
Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų Ir t

> Išsitempimų
► Neuralgijos

.M"l INKARO vahbaženklis ant 
pakelio pagelbės Jums apsisaugoti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parsiduoda visose vaiatlnflae 
po 35c. ir 70c. bonlta.

Arba galima užsisakyti stačiai U

RAd. ftICHTER & COJ 
•bAry ano South rime ars.

BROOKLYN, N.M

PAIN-EMPEILER

? kirtimu

kuriuos mes‘čionai svarstome ir 
nagrinėjame savo tarpe, kurs 
turi per tuos noragus pereiti 
nuogomis kojomis: Tu, o visa
galis Dieve, kaip Tu išgelbėjai 
tuos tris jaunikaičius iš ugnies 
pečiaus, ir Zuzaną nuo netei
singo kaltinimo, ir Danielių iš 
liūto nasrų, — kad tu teiktu
meis padaryti, pagal Tavo ga
lybės, kad nekalto kojos išlik
tų sveikos ir nesužeistos. Bet, 
jei taučiau, šis žmogus yra kal
tas aukščiau sakytame reikale; 
ir, velnio pakurstytas, drįstu 
išbandyti Tavo galybes ir išeitų 
per juos: padaryk, Tu kurs, esi 
teisus Teisėjas, kad įdegimai 
pasirodytų ant jo kojų, Tavo 
garbei, galybei ir didybei; ir 
dar labiau musų tavo tarnų 
didesniam pasitikėjimui ir tik
rumui į Tavo vardą; netikėlių 
ir apakėlių nusiminimui ir at
gailai už jų nuodėmes'; taip kad, 
prieš savo valią jie pajustų, ko 
savo valia jie nedarytų. —kad 
Tu, gyvas ir valdantis iš amžių 
į amžius, esi gyvų ir mirusių 
teisėjas. Amen.

(Bus daugiau)

UŽGIRIA “OSCAR II” VY
TAUTO EKSKURSIJA

NEW YORK. — Susirinkę 
gražiam Skandinavų Amerikos 
Linijos garlaivy “Oscar Ii”, 
dabar esančiam New Yorko 
uošte, dalyvaujant Lietuvos 
Generaliniam Konsului New 
Yorke, Pulkininkui Povilui Ža
deikiai, ir skaitlingam lietuvių 
burini, mes, žemiau pasirašę 
organizuotų Amerikos lietuvių 
atstovai, pareiškiame didelio 
pasitenkinimo, jog Didžią jai 
Vytauto metų ekskursijai pa
rinktas toks gražus ir patogus 
mums draugingos tautos gar
laivis, “Oscar 11”. Tikime, jog 
juo plaukią j Klaipėdą, be per
sėdimo, tiesiai iš New Yorko, 
gegužės 24 d. lietuviai, paminė
ti Vytauto iškilmes Lietuvoje, 
— bus tikrai patenkinti. Del to 
musų tautai butų labai didele 
garbė, jei tai musų didžiausiai 
Amerikos lietuvių ekskursijai

Budriko Didelis

Baby Grand Ilepreducer |Piana,s 
vertės $1,600, dabar už ...................

-T* a a lūiš mįgy
$475 %

.. -n

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
S-gos atstovai:

Juozas Ambraziejus, pirm.
Jonas Sekys, Sekretorius, ir 
Albinas S. Trečiokas, ižd.
D. L. K. Vytauto Didžiojo 

500 m. sukaktuvėms minėti 
New Yorko apylinkių komiteto 
atstovai:

Dr. M. J. Vinikas, Ekskursi
joms ruošti komisijos vice-pirm.

A. B. Strimaitis, kom. sekr. 
ir kiti. .

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

Kompozitorius A. Vanagaitis

“P-niais A. Vanagaitis, kaip ir 
tas pasakiškas žydus, keliauja 
ir keliauja iš vietos j Vielą, tar-

si jičiim neužtenka darbo ir duo
nos ('hieagoje”. Taip man iš- 
isiieiškė vienas stambus Chica
gos profesionalas. Tas yra tie- 
siji, kad mes skaitydami laik
raščiui matome, kad A. A’ana- 
i'.aiiis, BrooMsne, Vanagaitis 
Ballimo1 ėję, Vunagaitis B.isto- 
ne, Vanagaitis Piifrtsibnrghe, Va
nagaitis Chicagoje. Rodosi, kad 
Vaniogailis visur.

Kiekvienas žmogus, kuris 
bent kur keliauja, turi tam tik
rą tikslą. Ne kitaip yra ir su

A. Vanagaičio kelionėmis, 
geriau
leisti liuosą 
lizde, negu 

lietuviškus
kad daro p. Vanagaitis

IŠMOKIT DEZAININ1MĄ
Dezaininimas ir siuvimas- 
dresių moka didele aluų. 
JuS eralite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F, Kasnicka, 

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

būtų mums vi
lioką stisuk- 
skraidyti po 

užkampius,

> *
Nauja Buveinė

DE SOTU 6 ir 8
Pardavimas ir Patarnavimas 

taipgi
BUCO AUTO MALEVOJIMAS

Abelnas automobilių taisymas.
Fenderiai ir Bodies ištiesiami, 

sutaisomi ir uždedami
Gage Park Motor

. Sales
5625-27 So. Western Avė.

Prospect 5669 
k ... ... i........ i i ■/

į snvo platų 
Bet yra ir 

doleris gyve- 
bct yra dar

vi-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Show of Shows”
Didžiausias veikalas

dalyvaujant
77 žvaigždėms ir 1,000 Holly- 

\vood gražiuolių ir šokėjų
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

P- 
Dl?.iug 
s lems 
tame 
visus 
kaip
Kiekvien1 is iš musų turi skir
tingą gyvenime liksią — vie
niems rupi vien savo asmeniš
ki reikalai — doleris, jis dėl 
jo pasirengęs liprti per kito 
sprandą, 'kad tų nelemtą dolerį 
pasigavus, kad ji 
kišenių įsidėjus. 
idealistų, kuriems 
nime nėra viskas, 
kas įsiukšlcsnio,
negu šaltas dpleris. Jeigu mes 
visi mylėtumėm daugiau dole
rį, negu mokslų, dailę, savo 
draugą ir sykiu visą žmoniją, 
mes pasidaryt itmėm vien dole
rio darymui mašinomis
si kibesni, ganbimgesni darbai 
musų žmonijoje butų paminti 
po purvinais musų dolerių gau
dytojų batais. Komp. A. Vana
gaičio kelionių tikslas, kaip kai- 
kurie mano, nėra doleris. Jo 
kelionių tikslas yra žadinti A- 
merikos lietuvius prie kibes
nių dalykų — muzikos, meno, 
sveikų juokų ir sykiu tėvynės 
meiles. Kiekvienas, kuris lanke 
A. Vanagaičio vakarus, tą tu
rėjo suprasti ir neabejoju, kad 
Amerikos lietuviai didžiumoje 
supranta ir tinkamai įvertina 
ip. Vanagaičio darbuotę šitoj 
kilnioj (laibo srityje, kurią jis 
yra prisiėmęs dirbti.

Komp. A. Vanagaitis ir mes
Mes esame turėję progų su

silaukti nemažą skaičių meno

spėkų iš Lietuvos, liet nei vie
nam nepasisekė li.'.iip giliai už- 
iiiuauii musu afrikiečiu šird
žių, kaip kad užkariavo p. Va- 
ni. gaili i.s -— savo 
nomis ir juokais
■•>d ir komp. Vanagaičio įdai
nuotas 
d anos 
k i mą. 
namą,
kad nesigirdėtų Vanagaičio dai
nų ir juokų. Arba paimkime 
Vanagaičio mnzikalės dainas, 
kurias yni išleidęs p. X. Slrum- 
skis, Brooklyn, N. A'., jos pla
tinasi inepaprastu greitumu po 
virs musų lietuvių kolonijas, 
Kaikurias dainas p. Strumskis 
jau trečiu sykiu išleidžia. Nei 
vieno kompozitoriaus kuriniai 
‘taip sėkmingai nesiplaitino lie
tuviškame muzikos pasaulyje, 
kaip kad p. A. Vanagaičio. Jo
je muzikoje nėra to gilaus sle- 
pingumd kas lietuviškai šird
žiai butų nesuprantama — Va
nagaičio muzika, tia>i žadinimas 
į darbą, į veikimą ir sykiu į 
linksmumo pasaulį. Tik garsio
ji dainą “Mes be Ablniaus ne- 
nurimsime”, yna. daugiau ka
ringa daina, bet ir čia mes jau
čiame kaip ir tikslų žadinimą 
subrust'i, pasakyti Lenkijos pe
lnams, kad mes lietuviai — 
“Mes be Vilniaus nenurimsi- 
me” ir įvairiais budais kariau
sim, kad senas \riljiius butų 
musu. G

Komp. A. Vanagaitis vėl 
leidžia Chicagą

P-nas A. Vanagaitis už 
ros 
apleidžia Chicago 
gastruliuoti į rytines valstijas. 
Tų kolonijų lietuvius linksmins 
iki liepos mėnesio —- vėliau 
grįš Chicagon. Gero pasiseki
mo p. Vanagaičiui kelionėje ir 
tiksluose.

muzika, dni-
Paimkimc,

dainas rekorduose. Tos 
turi nepaprastą pasise- 
Vargiai rasime lietuvio 
kuris turi gramafoną,

kaina pakils iki $2.00. Dabai1 
ym kaip tiktai patogus laikas 
užsisakyti “Marguifj”—už $1.00 
gausiite visą įmetą.

Vanagaičio “Margutis” 
naujoj vietoj

Iki šiam laikui p. V.imagai- 
čio “Margutis” margavo 3210 
So. Ilals'tcd St., bet nuo Vely
kų persikėlė į nuosavą naują 
vietą — 2137 W. 69 SL Čia 
jis užlaikys muzikailių dainų, 
kiiitokių knygų, rekordų; o 
žęs iš kelionės, —- atidarys 
zikos mokyklą.

North Side
Senas pliauškalas

mu-

ap-

po- 
dienų vėl apleidžia mus, 

vyksta

Vanagaičio “Margutis”
P-nas A. Vanagaitis leidžia 

mėnesini juokų, dainų ir mu
zikos žurnalą. Iki šiam laikui 
prenumerata buvo $1.00 me
tams, nuo balandžio pabaigos

fašistų garbintojas, čia prive
liu vieną reikšmingą pavyzdi. 
Amerikon adkeliavo liaudinin
kų atstovas p. N. Kadžius, ku
ris laikė Cliioagoje eilę prane
šimų apie tuolaikinę padėtį 
Lietuvoje. Savo pranešimuose 
jis vaizdavo kisii'kurius pervers
mo dalyvius, ypačiai gana gra
žiai apibudino kun. M. Krupo* 
vičių, Krikščionių Demokratų 
lyderį, o 'taipgi kiltus. P-nas 
Rugis labai įsižeidė. Kaip, gir
di, atstovas Ikaidys taip gali 
kalbėti apie kun. Krupavičių. 
Mat, kun. Krupavičius yra Ru
gio moters ‘brolis. Kūgis šilą 
paskaitė bausiu įžeidimu netik
tai savęs, bet ir savo šelmy-, 
uos.

P-nas K. Rugis, sakoma, pats 
gyrė s i kailkuriems sau i dari e- 
čiams, kad jis parašęs skundą 
Lietuvos va-ldįžiai prieš Liaudi
ninkų partijos atstovą p. Ra
dį, ir kad jis esąs tikras, kad 
p. Badys bus įkištas kalėji
mai). Suprantama, jis galėjo in
formuoti savo švogerį kun. M. 
Krupavičių (Lietuvoje vadina
mą Juoduoju Mykolu) apie p. 
Radžiaus pasakytas kelias aš
tresnes kalbas Chicagoje. Na, 
o kadangi autoritetais Juoduo- 
jo Mykolo buvo užgautas, tai 
.Juodasis Mykolas galėjo pada
ryti altaitin.kamą spaudimą val
džios įstaigose, kiad p. Badys 
būdų tinkamai nubaustas.

Grįžus p. Radžiui Lietuvon, 
greitu laiku buvo jis areštuo
tas. Kaitinimai, kiek teko gir
dėti, prieš jį buvo gana silpni, 
— daugiausia buk buvę parem
ti kažkurių amerikiečių skun
dais, kad jis čia būdamas kal
bėjęs neprilankiaj apie Lietu
vos valdžią. P-nas Badys, Liau
dininkų partijos atstovas, buvo 
įkiailintas ilgesniam laikui, tu
rėjo žmogus kentėti Varniuo
se. Kiek teko matyti Lietuvos 
laikraščiuose, jis buvo sykį iš 
Varnių kalėjimo pabėgęs, bet 
policija jį pagavusi vįšl įkalino

sanda- 
Asme-/ 

Rugiui 
”, juo-

draugijos yra socialistų ir kai- 
kurių sand.iricčių vadovauja
mos. Socialistų įtaka šiose drau
gijose yra 
nors kilų, 
ių galima 
tori j a.

Nemažesne misterija, yra fra, 
ad p. Rug:s giriasi i-gelbėjęs 

‘Naujienas” nuo mirties. Well, 
man dar iki šiam l :kui nete
ko girdėti, kad “Naujienos” 
> oda nors yra buvusios arti 
ii‘i lies ii" kr.d Rugis butų joms 
daktaravęs. Kiek žinau, p. Ru- 

visuomet buvo ir yra 
“Naujienų” priešas, 

sa nda rieČi ų pa s i k a I bė- 
p. Rugis visuomtd na- 

Naujienas”,

d’desnė, negu kurių 
'lai kaip juos bu- 
išmesti? Tikra m iš

dar ilgesniam laikui. Kiek ši-1 kad q>. Rugio pasigyrimas, jog 
tam darbe p. Rugio, kaipo jis Northsidėj esąs didelis dar- 
Nonthsides veikėjo yra nuopel- bijotojas. Čia visos stambesnės 
niais, nežinau, bet kad p. Ru
gis, išgirdę® apie p. Radžio amš- 
tavimą ir nubaudimą buvo pa
tenkintas, tą tai tikrai žinau, 
nes jis m'.'i) ir k‘"tiems 
įiečiams tuo didžiavosi, 
nišlkai manau, ikad p. 
tokie žodžiai — “cholera
dašimčiai, kurių jis taip bai
dosi, neturėtų Luti baisus,.— 
mes visi užsipelnome sau gar
bę sulig užsitarnautų dailų.
Kliaučiai, “Naujienos”, Socia

listai ir Rugis
Kiek man kliaučiai pasako

ja*, tai p. Rugis niekuomet čia 
nebuvo kiek i stambesniu dar
buotoju, nors' kai kada attikda
vęs ta-m tikras pareigas kaip 
ir visi kili unijos žmonės kad 
atlieka jiems paslkinlas parei-. 
gas. Bet jau per paskutinius 
kelis .metus Visai nesidarbuoja 
unijos 269-tame skyriuje. Nesi- 
danhavimo priežastis esą ta, 
kad p. Ruigis prieš keliolika 
metų norėjęs buitinai vykti į 
kriaučių unijos konvenciją, ku
ri turėjusi Luti, regis, Brook
lyn, N. Y., bet kriaučiai, žino- 
(Lnii jo nckompetendiškumą, 
atsisakė rinlkti. Nuo to laiko 
p. B ūgis pasidaręs daugiau pa
syvus, negu aktyvus, šiais me
tais kriaučių konvenrija įvyk
stanti Monlreal, Canada. P-nas 
Rugis irgi daręs spaudimą į 
kriaučius, kad jį siųstų kaip 
delegatą. Na, o kriaučiai iš to 
vien nusišypsoję. Dabar p. Kū
gis “Sandaroje” pasigiria, kad 
j iš ir čia esąs darbuotojas.

Kai dėl to, jog Nonthsidės 
draugijose butų' kas .nors no_- 
rėjąs socialistus iš organiziaci- 
jų mesti, to neteko girdėti. Aš 
pats esu veik visų organizaci
jų narys, bet to niekur negir
dėjau. Žinoma, jeigu kas čia 
juos ię norėtų išmesti, tai bu
tų toks jau tuščias danbas, kaip

“Sandaros” No. 16 skaitau, 
sitebiuos, kad ir senis p. Ru

gis pradėjo literatišku darbu 
užsiimti, geriau pasakius, mo
kyt ies rašyti. Tai yra gir
tinas dalykas, kad seni žmonės 
pradeda daryli progresą. Lin
kiu p. Rugiui, kad jis su laiku 
išmoktų visai gertai rašyti, ta
da gal galės parašyti ką nors 
geresnio, vietoj tuščių nieko 

■ rakinėjus. Jo garsusis straips
nis turi sekamą vardą — “Pa
rodė Savo Karjierą”. P-nas K. 
Rugis pirmiausia apskaitliuoja 
savo nuveiktus darbus North- 
sidiės lietuvių gyvenime, pasigi
ria, kad “Naujienas” nuo mir
ties išgelbėjęs, kad jeigu ne jis, 
tai socialistai butų buvę, iš vi
sų Nonthsidės draugijų išmes
ti, kad katalikus' į Kriaučių 
Unijos skyrių 269-tą įtraukęs 
darbuotis ir, ant galo, pasisa
ko, ktaid jis daugiau “Naujienų” 
nebskaitysiąs, bet skaitysiąs ge
ras “gazietas” tokias kaip 
“(Liaudies Tribūna”. Ir pabai
goj savo garsaus straipsnio pa
sirašo labati vožniai — Kazys 
Rugis, 1614 N. Winchcster avė. 
Gaila, Ikad užmiršo pridėti, kad 
tas Winchesiter Avenue yra 'Chi
cago, Illinois. Taipgi, jis už
miršo pasigirti, kad tą “gazie- 
tą”, kurią jis skaitys, — tai 
yra “Liaudies Tribūną” — yra 
jo paties, jo vaiko, Semaškos 
ir Simokaičio “tgazieta”. Tokiu 
budo p. Ruigis viešai pasisakė, 
kad jis skaitys savo “giaizietą”. 
Na, bet čia njeko naujo, jeigu 
jau pats leidėjas savo “gazie- 
tos” neskaitys, it ai kasgi po 
šimlls pypkių ją skaitys?!
P-nas K. Rugis kaipo North- 

sidės veikėjas
Nonthsidės lietuviai nei 

sapnavo, kad jie turi tokį 
mų darbuoto ją p. Rugio 
nwnyj. Norlhsidės lietuviai 
no, kad čia daibuotojiai: 
A. IMontvidas, K. Kiuris, 
pu'kas, Saikus, iMiickevičius, 
lis, Galskis, PaškausMs, Her
momis, F. Prusis, įBačiuiuis ir 
daugelis kitų, bet p. Rugis ši
tų darbuotojų skaičiuje ližima 
labai nežymią vietą. Matyt, p. 
Rugis panorėjo dykai “Sanda
ros” skiltyse pasireklamuoti, 
geriau pasakius, pasirodyti lie
tuviškam pasauliui), kad yra 
toks garsus žmogus Northsi- 
dėje, apie kurį nė šunes nelo
ja', nei varlės nekurkia ir nei 
varnos mekrankia, bet vienok 
jis “šiur” yra.

Kas tas p. K. Rugis
Politiškai kalbami, p. K. Ru

gis yra vėjo pamušalas. Senes
niuose laikuose buvęs bažny
tinis, tBrooklyno parapijoje žy
mus darbuotojas. Atkeliavęs 
Chicagon, įstojo į L.S.S. 81 
kuopą. Tūlą laiką ėjo organi- 
jątoriaus pareigas, 'bet kai kuo
pa jo nebeišrinka organizalo-. 
[•ftimi, tai supykęs pasitraukė 
š Socialistų Sąjungos. Vėliau, 
stojęs į A. L. Tautinę Sanda- 
•ą, buvo pradėjęs kiek rimčiau 
larbuotis, ypačiai San<laros or
ganizacijoje, bet po perversmo, 
)o gruodžio 17 d. kada socia*- 

buvo 
falši- 
Chi- 

gerai

ir

griežtas 
Ypačiai 
I linuose 
chališkai juodina 
a. Grigaitį ir visus socialistus.
Diskai1 “Sandaroje” p. Rugis 
turi drąsos girtis apie kokius 
ten “Naujienų” geli įėji mus. 
Tui1 būti, didesnio besarmačio 
ne (liktai Northsidėje, ibet ir 
visoj Chicalgcje nebūtų gali
ma rasti, kaip kad yra p. Ru- 
g’s. Gaili, kad “Sandara” sa
vo brangią vietą laikraštyje lei
džia naudoti negarbingiems p. 
Rugio pliauškalams.

— Sandarietis.

Konstipacijos Pavojai
Gera sveikata daugiaueia priklavso nuo 

tinkamo vidinių valiniosi kiekvieni) dienų. 
Tai reifikla. kad jei jns kenčiate nuo konsti- 
pacijoR, yra prisirinkusių li^as gimdančių 
atmatų, kurios užnuodys visų sistemą, pa
gimdys netekimą apetito, virškinimo pakri
kimus. galvos skaudėjimą, vėmimą, kvaitu
lius, neskanuinų gerklėj, gasus ar i&putimą 
vidurių ar pilvo, inkstų ar pūslės įdegimą, 
nerviškumą, praradimą miego, tą jautimąsi 
pavargusiu, nusikamavusiu, stoką spėkų ar 
energijos ir abelną organų ir funkcijų 
silpnumą.

Nura-Toric greitai IRvalo kūną nuo visų 
ligas gimdančių nefivarumų. Jis suderina ir 
sustipruia nervus, muskulus ir organus, su
teikia jums gerą apetitą, nugali konstipa- 
ciją ir virfikinimo pakrikimus. paAalina ink
stų ar pūslės įdegimą, suteikia poilsingą, 
atgaivinantį miegą ir priduoda sveikų rau
menų suliesusiam kunui.

Nuga Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų 
jų stake. papraftykit jį užsakyti jų dėl jus ifi 
savo džiaberio.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Dideliu Laivu

tarti
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDĄ 

be jokio persėdimo.

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon
Gegužio 24 dieną

A Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai £ 
jOt prie laivo.

Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai £ 
as dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma- n 

me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.

<£► Kas pirmesnis, tas geresnis. ę
M Galima vežtis ir automobilius. JO
A Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informaęijų. JO
S s
0 NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro. j® 

! NAUJIENOS | 
į 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ne- 
žy- 
as- 
7A- 

Dr. 
če- 
Vi-

ištinę Lietuvos valdžia 
u versta, pasidarė alkias 
tų glėbin loja s. Turbūt, 
agos sandaricčiiaii dar
risimina p. Rugio straksėji- 
ius “Vienybėje”, taipgi 
aros” seime ir tt.
. Rugis ir liaudininkų 

vas N. Radys
Kiek buvo p. Rugis

“San-

atsto-

aklas

Niekad Pirmiau
skalbimo mašina

su vieno-šmoto
lieto alumino

rėčka

Viena Iš DALGELIO Ypatybių

NAUJOS
MAYTAG
NAUJA Maytag duoda jums VIENO 

ŠMOTO lieto alumino rėčką (tub), 
atlietą Maytag miliono dolerių alu

mino liejikloj . . . geriausios konstrukci
jos, kuri užtikrina amžiną gražumą ir 
tarnavimą. NAUJA Maytag lieto alumino 
rėčka išlaiko vandeni karštą visam skal
bimui ... padaryta ruiminga, kad išlai
kytų keturiųą galionus daugiau, negu 
prasta skalbimo mašina.

NAUJAS rolių vandens gręžimas 
uždarytą, tikslaus veikimo, automatini
sunkimą. NAUJA tyki, amžina, aliejuje 
veikiantį šaftą ir daugelis kitų svarbių 
ypatybių teikia naujas pasekmps ir dides
ni patogumą.. Maytag vėliausias, ir di- 

'džiausias atsiękimas.

TELEFONUOKIT £2^ 
NAUJA Maytag jūsų pačios namuose. Jei 
ji pati neparsiduos save, nelaikykit jos. 
Išdalinti ižinokėjimais, kurių jus niekad 
nepasigęsite.

pa-

turi
nu-

THE MAYTAG COMPANY, Neirtai, Iewa
Founded 1893 > 3O-S

PRODUCT

rauti 
įbilda- • 
gaso- 

moto-

Del namų 
be elektroR. 
Maytar Ka
lima 
■u 
vot u 
lino 
rti.

tune i n
Netwoek MONDAA' Evcnu.g. E.S.T. 
8»00 CAT^ 7rf» M.T., 6tOO P.T. ____
VVJZ, New York, KUKA, Pkt>bar«iM>KYW 
Chkar>) KSTP, St. Pmih WSM, NrthvHk 
WREN, Kama* Chyj KOA, Denveri KS1 
Salt LakeCUyi WKY, Oklahotna CĮty; KPRC 
Houatoni KECA, Loa Angele*; KGW, Port 
laad tmd 34 Att^ciaud Staliont

MAYTAG CHICAGO CO
CHAKLES KRATSCH—Distributor

160 EAST ILLINOIS STREET,
CHICAGO, ILLINOIS

SUPERIOR 1776

Jtlunrinum
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Editor P. GRIGAITIS

NeikėBEDARBIŲ RIAUŠĖS LENKIJOJE

VARTOJA KOMUNISTŲ TAKTIKĄ

jei nesakyti daugiau

didžiausis apsi

LEnlSO TALKININKAIKOMUNISTAI

VALDŽIA IR ĮSTATYMAI

apie

neduotas

>7.00
8.50
1.75
1.25

žinojo, 
labiau

>8.00
4.10
2.00
1.50

Antradienis, bal. 22, 1930

kada; žmogus rūke, padirbtas 
tabako—Tabako Derliaus Smetona 
TOASTED 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

Tombergas aštriai šyp

“‘Ateities įvykiai 
meta savo 

Šešėlius priešakyj

Ar mes čia turime 
valdžią ar raudonąjį

Taigi įstatymai pripažįsta tas organizacijas lega- 
lėmis, bet valdžia neduoda joms veikti. Ir ką tu jai pa
darysi !

Bet kuomet Lietuvos valdžia šitaip elgiasi su so
cialdemokratais ir artimomis jiems organizacijomis 
tai visi maskvines klikos pasamdytieji agentai apsipu
toję šaukia, kad socialdemokratai tai esą “fašizmo rė
mėjai” ! '

zacijos yra legalės. Valdžia buvo pernai uždariusi s.-d 
partiją, bet teismas tą valdžios patvarkymą panaikino 
TeČia is — 
demokrato

Kovo 30 d. Spaudos Darbininkų S-ga prašėm 
V-ką leisti narių susirinkimą, bet leidimas

— su B rikiu net pa
pam iršo. Susmuko

. (Tąsa)
Ak. ką tu! Aš taip visai ne- 

Bet man tuo tarpu su 
sunkokai, 

tas dalykas su mui-

paskendęs į 
Persmarkiai 
ėmė pildyti

Robertas

Naujienos eina kasdien, ifskirianl 
sekmadienius. Leidžia “Naujiem’ 
Bendrovi, 1789 So. Halsted St, Chi- 
ca*o. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 8rd 1879.

baisus šešėlis
_ lS/>akespearet 1564-1619 \

Subscription Kates I 
>8.01 per year in Canada
>7.00 per year outaide of Chicatfe
>8.00 per year in Chicaro

8c per copy

“Negavo leidinio
Pakuonys. L. S. D. Partijos Pakuonio vi. orga

nizacija jau trečią kartą prašė Kauno M. ir Aps. 
Viršininką leisti daryti narių susirinkimą. Pasku
tinis prašymas buvo paduotas prieš tris savaites, 
atlikti visi formalumai ir prašyta leisti susirinki
mą balandžio mėn. 6 d. Tačiau Viršininkas susirin
kimo neleido.”
Valdžios atstovai neleidžia daryti susirinkimus ir 

kitoms darbininkiškoms organizacijoms. Taip, tam pa
čiam “S-to” numeryje randame tokią žinutę:

“Neleido

Senosios angliakasių unijos šalininkai aną dieną 
užpuolė Koyaltone reorganizuotos United Mine Wor- 
kers of America unijos mitingą, kuriame kalbėjo pre
zidentas Hovvat ir vice-prezidentas Germer. Užpuolikai 
buvo atvykę iš kitų apielinkės kasyklų miestelių — 
West Frankfordo, Zeiglerio ir t. t. Kilusiose dėl to muš
tynėse buvo daugelis sumuštų (jų tarpe ir Germeris) ir 
šeši sunkiai sužaloti.

Lewiso šalininkai kovoje su reorganizuotąja unija, 
matyt, vartoja komunistų taktiką.

Keikia pastebėti, kad mainierių unijos skyrius Koy
altone, lokalas 1782, remia Springfieldą,. Kada Lewisas 
bandė jam davinėti instrukcijas, tai lokalas jam prane
šė: Mes su Tamsta neturime nieko bendro ir apsieisime 
be Tamstos patarimų!

Tai dabar Levvisas bando tą unijos skyrių nugalėti 
smurtu.

“Visa spauda turėtų pakilti 
prieš, tokią inkviziciją. Kiekvie
nas' doras latvys turėtų pro
testuoti.
tautinę
terorą?”

Ponas 
sojosi.

“Prie
giau

e kokių pranešimų randame 14-am “Social- 
numeryje:

“Neleido susirinkimo
“Liet. Socialdemokratinės Jaunimo S-gos ‘žie

žirba’ Centro Komitetas (Kaune) padavė Aps. Vir
šininkui prašymą leisti š. m. kovo 30 d. padaryti 
narių susirinkimą. Tačiau šeštadienį spaudos sky
riaus vedėjas pranešė, kad susirinkimas neleistas. 
Kokiais sumetimais neleido susirinkti, nepranešė.”

“Neleido susirinkimo
“Alytus. L. S. D. Partijos Alytaus organizaci

ja įteikė Apskrit. Viršininkui prašymą, prašydama 
š. m. balandžio 30 d. leisti narių susirinkimą.. Vir- 
šininkas pranešė, kad komendantas prašymo ne
grąžinęs.”;

• Pramoningame Lenkijos mieste, Zaviece, kilo ašt
rus susikirtimas tarpe bedarbių ir policijos. Du asmens 
buvo užmušti, o devyniolika kitų sužeisti. Riaušės įvyko 
dėl to, kad vyriausybė laiku nesumokėjo bedarbiams 
skirtų pašalpų.

Taigi ir Lenkija kenčia dėl nedarbo.
Bet iš to pranešimo apie bedarbių riaušes patiria

me, kad Lenkijoje yra mokama pašalpa bedarbiams. 0 
turtingoje Amerikoje bedarbių šelpimo nėra.

Lučlcy Strike, puikiausias įCigaretas, kurį tik 
puikiausio 

IT’S 
žino, jog karštis apvalo,

jie žinoti? Kokiems gi galam 
ten tie valdininkai sėdi? Jie 
tegu atsako. Kodėl aš turiu 
atsakyti ?”

Ponas Tombergas, prisiminda
mas savo bėdas, ją vistik už
jautė.

“Tiesa! Padėką jie dabar 
turėtų išreikšti tiems, kurie 
tuomet lakstė ir rūpinosi, kad 
butų kariuomenei, kad butų gelž 
keliams, kad butų privačiams 
piliečiams. Juk tuomet mes 
patys nieko neturėjom. Bet da
bar iškasa senas bylas ir ge
riausius patriotus, tąso pas 
tardytoją in po apygardos teis
mus... Dideliam socialistų, ko
munistų ir žydų džiaugsmui! 
Ne, aš sakau! Musų partija tu
ri griežtai atsistoti prieš šio
kias niekšy st.es. Pirmuoju 
“Tautos širdies Balso” numeriu 
mes' turime įtvirtai if griežtai 
stoti prieš toki tautinių pirklių 
ir dorų piliečių persekiojimą.

“Puikus žmogus! Vienas gud
riausių advokatų...”

Jis pamojo galva į išeinanti 
Brikį. Atsisėdo tarp Tomber-

1*Bukite fĮUoBaikus! ... Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingiI Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiaus, 
pareiškiame, jpg kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

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

© 1930, The American Tobacco Co., Mfre.

go ir Krėslinio ir traukė Spruk 
stinj šalę savęs. Ponas Tom
bergas suraukė kaktą.

“Gudrus, bet brangus, 
man toji byla užsitęs dar 
kokius metus—tai 
bežinau...”

Krėslinis buvo 
savo rūpesčius, 
griebėsi grafino ir 
stikliukus 
prieš Sprukstinį tiesiog tirpte 
tirpo. Sudaužė pirma su Spruk- 
stiniu, paskui atsikreipė i poną 
Tombergą.

(Bus daugiau)

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠESELIO*

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini
jomis — vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikus 
yisuose dalykuose ,net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengiate to ateities šešėlio, vengdami perdė- 
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

[Pacific and Atlantic Photo] e
Freiburg, Vokietija. — Dr. 

Siguard Ibsen, pagarsėjusio 
dramaturgo Henrik Ibseno sū
nus. kuris čia pasimirė bal. 1-1 
d., turėdamas 71 m. Savo laiku 
jis buvo Norvegijos premjeru.

bolševikų nebuvo blo- 
Tuomeit tu buvai buržu

jų, ir tave varinėjo gatvę šluo
ti. Dabar tjj iš grynos sąžinės 
stengiesi patarnauti savo tėvy
nėj—šeši tūkstančiai latų tau 
už tai. apygardos teismas, cen- 
tralinis kalėjimas... Drauge su 
vagimis ir komunistais...”

Ji taip jaudino ši negirdė
ta neteisybė, kad jo balsas ėmė 
drebėti ir akyse pasirodė aša
ros.

šiuo momentu įėjo Robertas 
Nelke su seniu Sprukstiniu, 
kurį jis buvo nusistvėręs pake
liui ir Įsivilko kartu. Robertas 
Neikė buvo kiek paraudęs nuo 
šalčio ir patenkintai linksmas. 
Visai priešingai šiem abiem rū
pesčio prislėgtiem, taipgi iškil
mingai rimtąjam Brikiui.

Brikis turėjo eiti. Prisiekusių
jų advokatų susirinkimas apy
gardos teisme— taip jis sakė. 
Tikrumoje su ponu 
žiemelių pas Leibą. 
čų pasitarimas delei 
j amo j o rytų-vakarų 
pramonės banko

Gulbe ir 
Abramovi- 
projektuo- 

prekybos 
Robertui Nei

kei jis kaip tai šonu padavė 
pirštų galus'. Jo veide ir' pozo
je buvo kas nors tokio pat, kaip 
ir pas Bambiti, kai jis susiti
ko su Robertu Nelke.' Bet šis 
tą visai nepastebėjo.

“Naujienose” jau buvo pastebėta, kad pietinėje 
Illinois valstijos dalyje komunistai su savo “Nacionale” 
unija padeda Lewisui kovoti prieš reorganizuotąją ang
liakasių uniją, šitą faktą patvirtina ir Illinois valstijos 
angliakasių organas, “The Illinois Miner”. To laikraščio 
balandžio 19 d.* laidoje įdėta vice-prezidento Ą. Ger- 
merio pareiškimas, kuriame sakoma:

“Harrisburge, Pana, Zeigleryje ir Taylor- 
sville’je komunistų unijos nariai atvirai ir smarkiai 
dirba už Lewisą. Aš gavau laišką nuo vieno Na
tional Miners Union organizatoriaus, kuris sakosi 
veikiąs kartu su Lewiso organizatorium tuo tikslu, 
kad butų sušaukta Illinois valstijos angliakasių 
konvencija organizacijai sugriauti. Tas pats komu
nistas uoliai platino nešvarų Lewiso pamfletą, ku
riame šmeižiama reorganizuotojo judėjimo virši
ninkai ir Distriktas 12.”
Vadinasi, komunistai jau ištiesė ranką tam pačiam 

Levvisui, kurį jie per keletą motų niekino, kaipo “dar
bininkų pardaviką” ir “kapitalistų berną”.

Taip komunistai laikosi savo “principų”.

Krėslinis mušė kumštimis į 
keli.

“Tvirtai ir griežai, velniai 
teima! Argi mes čia turime 
Latvijos respubliką, ar kokią 
nors kiaulystę?”

Ir pamojo pirštu frakuotam 
tarnui.

“Kelneri Grafinčiką! Vidu
tinį. Su anglų karčiaja. Ir ko
kių nors sūresnių užkandžių. 
Buterbrodai su kavijaru? Rū
kytas lašišius?—Gerai. Nešk!... 
Kelner! Pasakyk tiems ; ten 
kampe: ką jie ten čyruoja be 
paliovos! žodžio nesigirdi.”

Muzika nutilo. Muzikantai 
užsigavę ėmė tarpusavy šnybž- 
dėtis ir nejaučiamai ėmė ki
tiems rodyti savo negerbimą 
kaslink tų prie apvaliojo stalo.

Krėslinis vėl nusilenkė prie 
savo stalo draugų.

Jis išsitraukė kišeninę knygu- 
I tų i,- valandėlei joje skirsto ir 

rašė. Brikis įspūdingai pute ci
garo durnus aukštyn. Muzika 
nutilo, dabar reikėjo tyliau kal
bėtis.

“Šiandien man visai neišpuo
la... Ar nebūtų galima rytoj 
dvidešimt penkis' ir šeštadienį 
dar dvidešimt penkis?”

Brikis valandėlę lyg svarstė. 
Jo griežtas vęidas lyg kiek su
minkštėjo.

“Aš manau, bus galima... 
Taip, taip aš pasistengsiu kaip 
nors susitvarkyt..”

Iš koridoriaus pažvelgė Krės
linis. Skubiai priėjo. Matomai, 
sujaudintas 
sisveikinti 
kėdėn ir sunkiai alsavo.

“Sakykit, gerbiamieji... Argi 
čia tvarka, argi čia protas! Ma
ne irgi! Aš esąs savistoviai, aš 
esąs perbrangiai... Aš esąs val
stybei pridaręs nuostolių...”

Tie abu jo bedą jau 
Bet Tombergui jo byla 
rūpėjo. Jis nusigręžė į 
žvalgėsi lyg per petį.

“Miškų panamoje? Taigi, juk 
tu devynioliktais metais gelžke- 
liui malkas...”

“Devynioliktais ir pradžioje 
dvidešimtųjų. Pamanykit, ger
biamieji, aš esąs nurodęs netik
rus datus, aš esąs po tris šim
tus nuo kubinio sieksnio valsty
bei nusukęs!... Argi aš tuos at
stumus matavau? Ar aš turėjau 
juos matuoti? Aš ne matinin
kas. Aš patiekiau, ką man sa
kė... Valdiškas malkas prisisa
vinęs ir privačiai išpardavinė- 
jęs... Negi aš girininkas! Argi 
ant malkų kas nors parašyta? 
Aš imu, kur gaunu ir kur man 
duoda. Aš tuomet ieškojau, kur 
man suvaikyt. Rygfa baigė iš
šalti. Centraliniam apšildymui 
plyšo vamzdžiai ir katilai. Jie 
laukė manęs' lyg išganytojo, — 
aš sakau, gerbiamieji — lyg iš
ganytojo. Atsimušti nebuvo ga
lima. Aš vienintelis turėjau mal
kas, aš galėjau. Kaina 
kainą tuomet niekas nesiteira- 
vo. Man rankąs bučiavo... O da
bar, gerbiamieji, aš esąs spe
kuliantas ir vogęs iš valstybės 
iždo! Ar yra dar pasaulyj tei
sybė, ar ne?”

Jis bevilčiai žiurėjo į-vieną 
ir kitą. Lyg nuo jų priklausy
tų jo likimas. Brikis panašioj 
byloj buvo ieškovo pusės gynė
jas. Užtat jis neparodė Krės- 
liniui mažiausios užuojautos. 
Patraukė viena petimi ir nu
barstė cigaro pelenus.

“Nuo pirklių ir tiekiejų pu-

maniau
tais pinigais einasi 
Tu žinai
tų valdyba delei tos tranzitinės 
manufaktūros... trys šimtai tūk
stančių... Ką tik pirmadienį tu
rėjau sumokėti. “Tautos širdies 
Balsas” pašėlusiai daug prary
ja. Viena tik renkamoji maši
na aštuoni šimtai tūkstančių—• 
ir tai dar vartota...”

sės taip gali atrodyti. Bet to 
negalima užginčyti, kad valsty
bės reikalai dažniausiai ignoruo
jami
Jei ne tiesiog blogas noras, tai 
mažiausiai
leidimas beveik, visur. Sutartys 
be atskirų varžytinių, be žy
minių mokesnių...”

x Krėslinis paraudonavo lyg bu
rokas.

Jis taip pašlijo Į Brikį. lyg 
butų pasirengęs jam čiupti už 
perskirtųjų, lygiai prišukuotųjų 
plaukų.

“Ar aš kaltas, kad jie priima 

be žyminio mokesnio? Ką aš 
žinau apie įstatymus, ir ar man

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland
Supraiz parė

Balandžio 15 d. įvyko Prano 
Shusho “supraiz’* parė. Ją su
rengė jo moteris gimimo die
noje. Moteris darbavosi per ke
lias dienas, bet vyrai apie tai 
nežinojo. Sužinojo tik parėjęs 
iš darbo. Kuomet pradarė duris, 
susirinkusieji suriko supraiz 
parė. Pranas persigando, jis 
manęs, kati kas dega, o antra 
manęs, kad jam tenka peklos 
už pasivėlinimą pareiti iš dar
bo.

Triksas buvo užtaisytas ge
rai. Buvo paprašytas jo pažįs
tamas draugas, su kuriuo kar
tu dirba viename darbe, kad jis 
parsikviestų pas save į namus.

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
TIK SUTVARKYT VIDURIUS

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

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

Cascarets yra padaryti iš 
cascara, kuri, žinovų •nuomone, 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulus. Taipgi imkite šiuos ska
nius tabletus taip tankiai, kaip 
norite; arba duokite juos liue
sai vaikams. Visos aptiękos 
pardavinėja Cascarets už de
šimtuką ir jokis dolerinis pre
paratas negali geriau atlikti 
darbą.

Parsivedęs davė namą taisyti. 
Dirbęs vieną valandą; kažin ko 
truko. Jo draugas pasakęs, kad 
jis pats dabaigsiąs kitą vakarą 
taisyti. To draugo moteris pa
liepė kuogreičiaus važiuoti į su
sirinkimą, o kartu liepė važiuo
ti ir Pranui. Važiuodami pro ša
lį atvežė j namus ir Praną. Pra
nui paliepė pirma eiti į vidų, o 
jis eisiąs perprašyti jo moters, 
kad ji nepyltų už sutrukdymą. 
Pranas įėjęs į vidų persigando, 
o žmonės stovėdami tik šaiposi 
ir laukia, kada prasidės vaka
rienė. Kol Pranas atsipeikėjo, 
svečiai susirinkę kalbėjosi apie 
visokius dalykus. Juokaudami 
nekurie pereiškė, kad retai pa
sitaiko, kad tokį šposą galėtų 
iškirsti moteris vyrui. Tame 
amate turiu pasakyti, kad ji 
yra tikra šposininke.

Devintą valandą prasidėjo va
karienė. Svečių buvo apie porą 
tuzinų. Vakarienė buvo gera. 
Retai pasitaiko gauti tokią, va
karienę, kaip ši. Išmetę po kau
šą ir užsikandę,* vienas kitas 
tarė po keletą žodžių. Pranui 
įteikė didelę pypkę; jo podukra 
užkure. Patraukęs keletą durnų, 
tarė keletą žodžių, kad jis tu
rėjęs tokį smagų vakarą, savo 
gyvenime. Po vakarienės, pasi
kalbėjus, svečiai skirstėsi namo.

Šiai parei nebuvo jokios rink
liavos. Pati Prano Shusho mo
teris savo kaštais surengė vy
rui supraiz parę gimimo rieno- 
je. Ir ji buvo visais atžvilgiais 
smagi. Iš šitos parės turėtų im
ti pavyzdį ir kitos moterys.

Buvęs.

Suėmė įtartinai pašau
tą Jatkų

Tony Yiatkus (Jatkus), 48 
metų amžiaus, gyvenąs 4602 
Laflin st.,* vakar policijos su
imtas ir užrakintas Deering 
st. policijos stotyje, 'kadangi jį 
policijia sutiko beklajojau! t j 
Eunerald avė. tarpe 301 h ir 29th 
streets, su peršautu kaires ran
kos antruoju įpirštu. Yatkus 
negalėjo policijai išaiškinti kas 
ir -kur ir kokiu būdu jam per
šovė pirštą.

Saugokitės pneumoni
jos ir infhienzos

Pranešama, kad šiais metais, 
per pirmus tris mėnesius šal
čių ir plaučių uždegimų skai
čius buvo mažesnis negu per
nai metais tuo pat laiku. Pneu
monija (plaučių uždegimu) sir
go 132 mažiau ir mirė 224 ma
žiau; influenza sirgo 577 ma
žiau ir mirė 162 mažiau kaip 
pernai.

Perspėjama ir ateičiai: “Ne- 
sidraugauti su turinčiais šaltį. 
Nesušiapti. Sušlapus judėti ir 
kruitėti, ko! tik pasitaikys ga
limybė permainyti rubus ir 
avalynes. Sportuojant lauke, ap
sirengti. šlapiam orui apsimau
ti kaliošius. Neužleisti šalčio”.

Lietuvės Akušerės

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

■O

Tel. Victory 1115
O-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visos© mies
to ir miestelių da- 

Modemiška 
veltui.

St. 
III.

JUOZAPAS LĖKIS

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8l/2Xll colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avėnue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

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-------

Įvairus Gydytoj ai __
/ GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė 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-------

Ofiso Telefonas Vlrrinla 0030 
Res. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedėllom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro
- — ' O———

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 20 diena, 11:35 va
landa rvte, 1930 m., sulaukės 4 
m. 10 įnėn. amžiaus, gimęs 
Chicago, 11. Paliko dideliame 
nubudime motina Marcele po 
tėvais Kukštykė, tėvą Aleksan
dra. brolį Aleksandra, dvi se
seris — Mikalina ir Elena ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 548 W. 32nd St.

.Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 24 diena, 8 vai. ryte 
iš namu į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Lėkis Ri
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Brolis, Seserys 
ir (riminės.

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

VINCENTAS DRAGŪNAS

Nuliūdę liekame

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 21 dienų, 3:10 vai. 
po piet, 1930 nu, sulaukęs 44 
metu amžiaus. Ginies Skirže- 
mio kaime, Vainuto parap., 
Tauragės apskr. Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nubudime dvi pusseseres 
— Anelę ir Bronislavą ir tris 
pusbrolius — Augusta Lukošių, 
Augusta Daugėla ir Vincenta 
Daugeli). Kūnas pašarvotas, 
randasi 1445 W. 113th Place, 
Morgan Park.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkr. 24 d., 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines,

Visį a. a. Vincento Dragūno 
giminės, draugai ir pažfstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimu.

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
s Graborius ir
į Balzamuotojas

DYKAI KOPLYČIA

Persanidome automobilius viso
kiems reikalams. ♦

j 1657 N. Paulina Street 
arti Wabansia 
CHICAGO

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. llBth Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

ONA JASIENft 
po tėvais Barauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 20 diena, 12:20 va
landa ryte, 1930 m., sulaukus 
apie 44 metų amžiaus, gimus 
Lietuvoj, Tauragės apskr., Te* 
nainių parap., šarlaukių kai
me. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Paliko dideliame nuliu- 
dipre vyra Adoma, du sunu — 
Julijona, 9 metų ir Edvardų, 
7 metų, dvi podukres — Stanis
lava ir Elzbieta ir gimines A- 
merikoj; Lietuvoj seserį Gra
silda, brolį Petrą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 831 
W. 33rd St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
balandžio 23 diena, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos \ pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šy. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Jasienės gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai naskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Simai, Podukrės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Pusseserės ir Pusbroliai.
Laidotuvėse uatarnauja gra

borius I. J. /.olp, tel. Blvd. 
5203.

- .................
~nn—■nm— r itiiii

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja ‘laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
I ų •

Graborius ir ■ 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

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 namų j 
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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj nagai sutarti 
--- o—------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

O

DR. A. J. KARALIUS
Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4740 Dorchester Avė.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

2417 W. 63rd St
Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

------  '■■■ ■■................................ ■ > ...... ■' T"

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
t -■ ............... -X-- 1=X--X- ■ -

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

— o---------

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Węst 22nd Street

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maj>lewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
-------O-------

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 
/ telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL.

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. vakar©

Rez. 3201 South VVallace Street

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayettc 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 

‘koš) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiękos

CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Bank©

1800 So. Ashland Avė.

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

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

----- o-----

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nu<J 
7 iki 9 vai. vakare. Nedčliomis 

ir šventadieny 10—12 dieną

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver BIdg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

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. 

Scredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

.... 9.y^.y jgff L..
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 282z
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
' SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencijos Tel. Midvvay 5512Ralph C. Cupier,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvci'gais 
3 iki 8 va), vak. Utarninkais ir 

Pėtnyčipųjia 1 iki 6 v. v.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OF1SAŠ
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p© pietų

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. , 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697 

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS!
ADVOKATAI U

11 S. La Šalie Street,
,, Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios

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. Pullman 595«
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advpkatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj© 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 ------------- -■

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank BIdg,

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30.... 1

Vakarais 2221 \V. 22nd Slreet 
($V A»iv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pėt. 5-6. tel. Canal 2552



NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, bal. 22, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Banditai išvyliojo, 
mušė ir apiplėšė 

Zolpį

pri 
p.

•Vakar vakarą, tai yra Vely
kų vakare padarytas biaurus 
lianditų pasikėsinimas prieš ge- 
/rai visiems žinomą lietuvį gra- 
borių p. Ignacą Zolpi, gyv. 
1616 W. I6th Street.

Kažkas telefonu paprašė p. 
Zolpį atvykti į kaimyninį *nar 
ma 4708 So. Paulina street, 
paimti palaidoti mirusią Kaz
lauskų mergaitę, 4 metų am
žiaus.

Visuomet eidamas sąžiningai 
savo pareigas ir greitas patar
nauti p. Zolpis išsiskubino /j 
nurodytą vietą. Bet atvykęs, 
kur tas nurodytas numeris tu
rėjo būti, p. Zolpis rado tik

i tuščią lotą, jokio namo ir jo- begales laiškų, pirmos klases 
(kių Kaz»lia|uak.ų; ir apsisukęs .siuntinių, parcelių ir laikrašr 
ban<A‘ eiti, kaip tuo pačiu mo- čių pasilieka nepristatyti ir iš- 

imentu iš užpakalio kažkas šiuo- laukus tam tikrą laiką, turi 
gė į Igalvą. Trys banditai bu- būti sunaikinti.

apstoję, ir sumušę kažko- Jei jus turite keltis į naują 
■» 'kietais įrankiais p. Zol- vietą, praneškite Apie lai jkiš- 

pio veidą, apipiešė jį, atimda- to ofisui, priduodami jūsų se- 
’ mi $180.00 grynais pinigais ir naji ir naująjį adresą. Blan- 
•j$300.(M) čekį. Jokios pagelbos kus tam 'tikslui galite gauti 
.tuo tarpu nesimatė, ir ii landi- pas laiškanešius, artha galite 
tai pabėgo. vartoti paprastas atvirmt.es ir

P-nas Ignas Zolpis n u galben- paprastus laiškus. Turintieji 
tas ligoninėn su sunkiai su- atskirus kambarius, turėtų ad- 
žeistu veidu. Padarius apžiuire- resuoti savo korespondenciją 
įima, rasta kad p. Zolpiui yra per tą asmenį, kurio vardu yra 
sulaužytas žando kaulas 4 vie- pažymėtas laiškų baksas. 
tose. Kadangi banditai naudo- Laikraščių ir magazinų užsi- 
jo lietuvišką pavardę, yra įta- sakytojai turi kuogreičiausia 
rimo ar tik tame biaoriame pranešti pašto ofisui apie savo 
banditizme nebus dalyvavę ko- vietos pakeitimą, taip kad ga- 
kie lietuvišlki atmatos. lėtų gauti be pertraukimo sa-

-------------- —- vo korespondenciją. Kiekviena-

černausko Dcjržo atida- adresu: senąjį ir nau- 
rymas jąjį.

vo

25579—T. Vareikienei 
56763—M. Janauskui 
56765—O. Zickienei 
56768—J. Bulauskienei 
56769—J. Antanavičiui 
56771—A. Valaičiui

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. z 
N-nų Administratorius

PRANEŠIMAI
“LIETUVA IKI VYTAUTO 

MIRTIES”
Tema žingeidžios istorinės lekci

jos. kuria skaitys JUAZAS JPRONS- 
KUS, nedėlioj. balandžio 27, 1930, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 10 vai. ryto, įžanga 25c. Ma
lonėkite atsilankyti. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga.

ATeJO “Kultūros” No. X 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Tel. lafayette 7554
WM. BENECKI

MALEVOJU IR POPIERUOJU 
Naujausios mados popiera. 

Pigiai. Greit, 
garantuoju. 
Francisco Avė.

PILNAS PASI
RINKIMAS 

NAUJU
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišjčių, pan- 
čiakų, apatinių 
marškinių ir pet
nešų.

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS 

4171 Archer av., arti Richmond st.

Business Service
Biznio Patamavirnaa

PATENTAI, copyrlffhta — Kradlmal
•okloa rųAies.

B. PELECHOWICZ 
8800 W. Chlca«o Av»,

Brunawick 7187
—o----

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namu darbo. 4501 So. Fairfield 
Avė. Tel. Lafayette 7344.

AHeinanitį sekmadienį įvyksta
p. Černiausko daržo atidarymo | KllO ponios moterys Iii 
iškilmės. Tikietus galima gauti hiilll Hipin&si 
“Naujienų” redakcijoj. 

------ T4- Kelios Chicagos poniučių ir 
Apiplėšė lietuvio gro- jų sateli'tų draugijos pradeda

Šerne auikų rinkimo savaitę nuo 21-
 27 .balandžio, sukelti $38,000 

Velykų valkarą 6 valandą, šunų prieglaudai pagerinti, 
keturi vyriški, apsiginklavę re- Esamąją jos vadina' “nežmo- 
volveriais, įpuolė į p. .Juozo niška, žiauria, žeminančia' mu- 
Bush grosernę 5200 S. Union nicipalinės valdžios įstaiga”, 
avė. Krautuvėj tuo tarpu bu- $22,000 tos poniutes jau tu- 
vo dar du kostiumeriai. Savi-1 rinčios rezervuotų, ir be to šu
niuką ir kostiumerius banditai 
suvarė i užpakalini kamibarį, 
iškratė, alč^mė ils p. Bush re
volverį ir apiplėšę kasos regis- 
terį, paibėgo. Kasoj tuo tarpu 
buvo $150.00, 'kuriuos banditai 
nusinešė.

Kodėl laiškai dingsta
Chicagos paštas prašo piv- 

skelbti sakantį:
Kilnojimosi sezonas vėl pra

sidėjo. Chicagos pašto ofise 
vien pereitais metais buvo pa- 
keista daugiau kaip pusė mi- 
liono adresų. Bet yra daugy
bės žmonių, kurie permaino gy
venimo vietas, nepranešdami 
apie tai pašto ofisui. Tokio ne
bojimo pasekmės yra tos, kad

. ■ . —- -. ------------------

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą , Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Atidarymas Daržo — Jurgio Varduvės

IŠLAIMĖJIMAI

Nedėlioję, Balandžio-April 27 d., 1930
George M. Černausko Darže

Jurtice Bark, III..

Pradžia 9 vai. ryto. Tikietas $1.00

Gena muzika Antano Wenakevičiaus iš Town of Lake 
Bus duodama dykai clam chawder ir skanių lietuviškų 
dešrų, širdingai kviečiu visus savo draugus, senus ir jau
nus, taipgi Jurgius švęsti ir linksmintis kartu su manim 
ir iškilmingai praleisti musų varduves.

KONTESTAS KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS
VYRIAUSIA 01OCH

DOVANA VhMJi
2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty”

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockvvell Street 

CHICAGO
-------0-------

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbų. Užmokestis sulig dar
bininko sveikatos. Atsišaukit adresu: 
Joe Zubriski, Goodman, Wis.

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

REIKALAUJAM leberių fabrike 
ir ant lauko. Atsišaukit laišku — ne
važiuokit. G. Zeleski, 1314 S. Main 
St., Wichita, Kansas.

—O-----

Farms For Sale
_______ Ūkiai Pardavimui_________

148 akrai ant State Highwav, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. 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. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

fintus,

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
OONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokioj rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
r i ausi darbą mieste.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti i restoraną. 3510 W. 63 St. 
——————————

Automobiles

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavl* 
inas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
PO

nų gerovei reikalauja sunau
doti tuos $100,000, kurie yra 
[pernai motais surinkti iš šunų 
mokesnių.

galutino Išegzaminavlmo—kaa jums

Dr. J. E. Zaremba
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

yra

20 St.

po

Baranaitienei

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 mio 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Marmienei 
Steponaitienei 
Juškevičienei
Cepųlionytei

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

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

Tel, Brunswįck 9131

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o-----

250 vištų, 2 karvės, arklys, 2 par
šai, 32 akrai užsėti, 6 kambarių na
mas, 30x50 staldas, 20x120 vištinin- 
kas, elektros šviesa, kampinė vieta. 
3 m. nuo miestelio ir 1 m. nuo ju
ros. Kraštas be žiemos. Su rakan
dais $4,000. Rašykite: J. Dabulsky, 
Oak Harbpr, 3V»sh.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

—O------

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 

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

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogą 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

Late 
1929
1929

$495
$335

FORDS—FORDS
Teisingai 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 Coupęs, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr

$335 ir augš.
Packard 26 sedan, 6 cyl..........  $395
Buick 27, 4 door sedan ........... $275
Nash 27, coaęh ...................... $265
$20 iki % jmokėti, likusius j 18 mė
nesiu. 90 dienų rašyta garantija ir 

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

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH 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

Bružaitei

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

Financial
Finansal-Ptuikolog

AR NORI PINIGU
-ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 

Kreipkitės j
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

— ■o--------

2%.

NAUJI IR BISKJ VARTČTI AUGS- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

KAS TURITE lot?, arba bile ko
ki bizni mainyt ant 1930 Peerless au
tomobiliams 5 pasažierių, visai mažai 
vartotas, šaukite Tek Yards 6751, 
vakarais Boulevard 0127.

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė -ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upes, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė. 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

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

Real Estate For Sale
_____ Na m ai-žeme Pardavimtti

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

Tel. Beverly 2198

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono 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. % bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimu. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIA. I

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

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą (mokėjimą.

---------- ---  y 1 -———————
NAUJA 6 kambarių mūrinė bun- 

galow, tile maudynė, elektrikinis re
frižeratorius. 8328 Merrill Avė., tel. 
Triangle 8358.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16408—Al. Peseckui 
16402—N. Page 
16414—R. Olišauskienei 
16405—K.( Vastartuf 
16411—K. Nevulienei 
16412—B.
16421—J. Rapšiui 
16435—Al. Aleknaitei 
16432—R. 
25566—A.
56764—V. 
16323—U.
16365—J. Arlauskui 
25554—J. Klusui 
25555—P. Valaitytei 
96060—K. J, Antanavičiui 
96061—K. J. Antanavičiui 
22761—Z. Tučkienei 
24588—K.
16418—A. Jorkunui 
16420—į*. Duobienei 
16426—šv. Kazimiero Seserų

Vienuolynui 
16434—O. Vitartienei 
16417—V. Sunušiui 
16419—E. Skabalauskienei 
16424—N. Rasiuliui 
16436—S. Baranauskienei 
25332—D. Jonaičiui 
24333—J. Urbonui 
16429—P. Atsitupienei 
16428—T. Drevinskienei 
25567—U. Vinckienei 
25575—M.( Sardžiui 
25576—O.. Šukienei

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir' Seredoj 
Balandžio 22 ir 23

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Locked Door”
Labai gražus veikalas

Dalyvaujant
Rod La Rocųue, Barbara 

Stanwyck
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios Unlos.

■

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

r padarom.

Drillings Auto , 
Body

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

CLASSIFIED ADS
Baby Chicks

Vištukai

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų periu toj ai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

TėL Victory 8486

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

k
Furniture & Pianos

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

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

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St.', 
tel. Columbus 0467 

Atdara vakarais iki 10, nedaliomis 
iki 5 vai. vak.

2 FLATŲ, PILKO AKMENS 
PRIEKIS

6-7 kambarių, 2 geri furnasai; 2 
karų garažas; arti Garfield parko; 
$10,000; $1,500 įmokėti, likusius po 
$40 j mėnesi, 6% palūkanų. Ga
lima ir su rakandais.

Savininkas,
Tel. Van Buren 5510

Musical Instruments
Marikoe Inztramentai

KONCERTINA — 104 raktų, alu- 
mino veikimas. Vėliausio styliaus. 
Bargenas. 1835 Mihvaukee Avė., Tel. 
Armitage 2002.

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

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičlas 
Real Estate kontraktus.

Petpzilek Bros. 
1647 W. 47th St .■

Arti Marshfield Ava.

b

Personai
AsineiiųĮ

PAIEŠKAU savo draugų Jono ir 
Motiejaus Pietkevičių, kitaip Pečiu
kas, paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskr., Piniavos valsčiaus. 
Kiek laiko atgal gyveno apie New 
Yorką. Yra svarbus reikalas, pra
šau jų pačių arba kas apie juos ži
no, pranešti; 
na Skrebienė, 
naitė, 6721 
Chicago, 111.

busiu dėkinga. Kotri- 
po tėvais Kazlaučiu- 

So. Maplewood Avė.,

o

-------- o—------
REIKALINGI draugai, kurie ren

giasi važiuoti j Lietuva ir nori vež
tis automobilius. Aš norėčiau 
važiuoti; noriu gauti draugą, 
važiuotų su manim arba aš 
važiuoti su juo.

Atsiliepkite
JOE STUKAS

635 W. U9th St., Chicagoi

kartu 
kuris 
galiu

Ilk

IŠ PRIEŽASTlfcS mirties turiu 
parduoti garažo biznj; talpina 50 
karų. Republic 0234. J

PARDAVIMUI PIGIAI
Delicatessen, Saldainių ir Ice 

Cream Sankrova. 3 kambariai 
pagyvenimui užpakaly.

3956 So. Westem Avė.

Paul M. Smith & Co.
f REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, visokių tautų apgyventoj apielin- 
kėj. Pardavimo priežastis, išvažiuo
ju Lietuvon, 8466 Vincepnes Avė. 
Stewart 2684.

PARSIDUODA
fixtures ir stakas. Priežastis pardavi-
vimo — turiu du biznius. 2917 W.
63rd St.

grosernė. Nauji

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 i 
PUTRI, 2-nd fl.

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

DIDELIS BARGENAS
MARQUETTE MANOR

Parsiduoda už cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla
tai ir štoras. Tvirtai ir gerai pas
tatytas ir moderniškai įrengtas, su 
garo šiluma ir visais patogumais. 
Bus gatavas gegužės 1 dieną. 
Randasi ant 69th St, prie Campbell 
Avc*

šaukit Republic 6396 
arba atvažiuokit

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St..

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

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

Yards 6751

LOTAI 2 Chicago Lawn ant 66th 
Place, prie Crawford Avė., nėra 
morgičių, išsimaino ant aųtomobi- 
liaus arba biznio. šaukit Lafayette 
7193,

atvirmt.es

