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150 maldininkų žuvo 
bažnyčios gaisre

Katastrofa atsitiko Rumanijos miestely, 
bažnyčios altoriui užsidegus nuo žva
kių pamaldų metu

Chicago, UI. Pirmadienis, Balandžio-April 21 d., • <30 m.

• BUCHARESTAS, Rumanija, 
bal. 20. — Coesti miestely, apie 
šešiasdešimt penkias mylias i 
žiemių vakarus nuo Buchares- 
to, įvyko baisi nelaime.

Didžiojo Penktadienio naktį 
bažnyčioje, kurioje maldininkai 
buvo susirinkę budynių, pamal
dų metu kilo gaisras. Maldinin
kuose kilo panika. Jie urmu 
ėmė grūstis prie durių, bet vi
sų bažnyčioje buvusių žmonių 
tik trims pavyko pabėgti. Du
rys’ mat buvo atidaromos į vi
dų ir, žmonėms susigrudus, jų 
nebebuvo galima atidaryti.

Kadangi bažnyčia buvo me
dinė ir šimto metų sena, netru

Bedarbiai Lenkijoje 71 nuoš. žmonių ne
kelia riaušes pritaria prohibicijai

Zavierce susikirtimuose su po
licija du asmenys užmušti; 
daug sužalotų

VARŠUVA, bal. 20. — Za- 
viece, dideliame pramonės cen
tre pusiaukely tarp Varšuvos ir 
Krokavos, praeitą penktadienį 
įvyko bedarbių riaušių ir pusi- 
kirtimų su policija. Du asme
nys buvo užmušti, o devynio
lika kitų sužaloti. Tarp sužalo
tų buvo ir šeši policininkai.

Neramumai, kuriuose dalyva
vo apie 8 tūkstančiai bedarbių, 
kilo dėl nesumokėjimo vyriau
sybės skirtų bedarbiams pa
šalpų.

Senatas tyrinės Illi- 
no is kampanijų 

išlaidas
VVASHINGTONAS. bal. 20.— 

Tyrinėjamos senato komisijos 
pirmininkas', senatorius Nye, 
sako, kad komisija pirmiausia 
ims tyrinėti Illinois kandidatų 
į senatą kampanijos išlaidas, po
nios Ruth Hanna McCormick’- 
ienės, laimėjusios kandidatūrą, 
ir senatoriaus Deneeno. Tyri
nėjimai busią pradėti šią sa
vaitę.

Pardavinėjo “fountain- 
pen” šautuvus; su

imtas
NEW YORKAS, bal. 20. — 

Policija čia suėmė vieną vyrą, 
kuris pasisakė esąs Marcei Lu- 
cas’, 33 metų amžiaus. Lucas 
agentavo vienai Chicagos fir
mai, pardavinėdamas “fountain- 
pen” šautuvus. Tokių šautuvų 
pas jį rado dvidešimt keturius.

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

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai ir stipresni, 
daugiausia rytų krypties, vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 41° F.

Šiandie saulė teka 5:02, lei
džiasi 6:36. Menuo teka 2:35 
ryto.

kus ji buvo visa liepsnose. Baž
nyčios viduj kurį laiką buvo 
baisiausias’ liepsnų apsiaustų ir 
degančių maldininkų riksmas, 
bet pagalbos niekas nebegalėjo 
suteikti. Netrukus pradėjo griū
ti degančios lubos, stogas, sie
nos, ir po valandos iš bažny
čios liko tik degančių griuvė
sių laužas, sugriuvęs ant šim
tų maldininkų kūnų.

Šioje baisioj katastrofoj žu
vo apie pusantro šimto asme
nų — vyrų, moterų ir vaikų, 
jų tarpe du kunigai ir pats mie
stelio burmistras. Gaisras kilo, 
užsidegus altoriaus puošalamš 
nuo žvakės.

Iš arti 3,200,000 balsų ankieto- 
je tik 915,000 paduoti už pro
hibicijos išlaikymą

NEW YORKAS, bal. 20. — 
Savaitinio žurnalo Literary Di- 
gest paskelbtos ankietos prohi- 
bicijos klausimu duomenys iki 
šiol parodo 71% balsų prieš da
bartinę prohibicijos sistemą ir 
tik 29% už prohibicijos išlai
kymą.

Literary Digest yra išsiunti
nėjęs po visas Jungtines' Val
stybes 20 milijonų atsiklausi- 
mo laiškų. Iš visų keturiasde
šimt astuonių šteitų ligšiol grį
žo. 3.175,972 baliotai, kurių bal
sai pasiskaido šitaip:

Už prohibiciją.......915,681
Už pakeitimą ....... 951,475
Už panaikinimą 1,308,681 
Vadinas’, už dabartinės prohi

bicijos pakeitimą ir už visišką 
jos panaikinimą bendrai paduo
ta 2,260,291 balsas, tuo tarpu 
kai už prohibicijos išlaikymą tik 
915,681.

Francuzų kariuomenė 
sumušė maurus Mo- 

rokoj

RABATAS, Moroka, bal. 20. 
— Praneša, kad Tadighaute 200 
karingų maurų būrys netikėtai 
puolė francuzų kariuomenes da
lį. Kautynėse maurai buvo nu
veikti ir priversti bėgti, palikę 
daug nukautų ir sužeistų.

Keli francuzų kareiviai taip
jau krito.

Papos teismas Rota 
praeitais metais davė 

20 išsiskyrimų
ROMA, bal. 20. — Vatikano 

teismo šventosios Rotos tribu
nolas praeitais metais atrišo 
dvidešimt moterystės ryšių, pa
prastai sakant davė dvidešimt 
skirybų.

Prašymų išsiskirti tais me
tais papai buvo paduota 58.

Daktaras kaltinamas 
dėl žmogžudybės

BENTONVILLE, Ark., bal. 
20. — Čia tapo suimtas Dr. 
Andrew Bass, kaltinamas dėl 
nužudymo Williamo Pearmano, 
mechaniko. Dr. Bass’ prisipaži
no kaltas.

(Atlantic and Pacific Photo]

Medina, O. — Įlūžęs tiltas. Tiltaš įlūžo, kai per jį važiavo sunkus trokas. Nelaimėj žuvo du 
žmogų

Bernard Shaw pasmer
kia triukšmingas ve

stuves
LONDONAS, bal. 20. — Gar

sus anglų rašytojas dramatur
gas, Bernard Shaw, pasmerkia 
viešai keliamas ceremoningas' ir 
triukšmingas vestuves. Pasak 
jo, vedybos turinčios būt visai 
privatinės ir tylios. Idealiausio
mis’ vedybomis Shaw laiko to
kias, kur jaunasis ir jaunoji 
nueina į registerio ofisą papra
stais kasdieniniais savo rūbais, 
atlieka visą registracijos reikalą 
ir eina sau namo kaip vyras 
ir žmona. \

Neramumai Indijoje
Indų nacionalistai puolė gink

linę, nukovė še Si s policininkus

KALKUTA, Indija, bal. 20.— 
Indų nacionalistų būrys vakar 
puolė Chįttagonge, į rytus nuo 
Kalkutos, policijos ginklinę ir 
nukovė šešis policininkus, jų 
tarpe vieną policijos oficierą.

Prieš puolimą maištininkai 
nukapojo telefono ir telegrafo 
vielas, jungiančias su miestu, 
ir sudaužė vieną, traukinį apie 
keturiasdešimt mylių nuo mie
sto.

Kovai su maištininkais iš Kal
kutos tapo pasiųstas į Chitta- 
gongą kariuomenės skyrius.

Kalkutoje ties visomis gink
lų krautuvėmis tapo pastatytos 
stiprios sargybos, o. šiaip įvai
riose strateginėse vietose pasta
tyta ginkluota policija ir šar
vuoti automobiliai.

Visos Indijos nacionalinio 
kongreso komiteto įstaigoje bu
vo padaryta krata ir suimti sep
tyniolika asmenų.

J. V. ambasadorius gy
vens Potockių palo- 

ciuje
VARŠUVA, bal. 20. —? John 

N. Willys, Amerikos ambasado
rius Lenkijai, savo privatinei 
rezidencijai nusinuomojo garsų 
Potockių palocių Krokavos prie
miesty.

Banditai puolė Chica
gos busą; apiplėšė 

20 pasažierių
COUNCIL BLUFFS, Iowa. 

bal. 20. — Du kaukėti ir gink
luoti banditai vakar vakarą su
laikė vieškely, netoli nuo čia, 
Interstate Transit kompanijos 
busą, einantį į Chicagą. Api
plėšę dvidešimt buso pasažie
rių, banditai pasišalino.

Illinois angliakasių 
lakei jų tarpus a v i o 
muštynės Royaltone
Levviso stalininkai puolė mitin

gą, kuriame turėjo kalbėt Ho- 
wa,t ir Germer; šeši pašauti

ROYALTON, III., bal. 20. — 
Praeitą, penktadienį čia buvo su
šauktas angliakasių mitingas, 
kuriame turėjo kalbėti reorga
nizuotos United Mine Workers 
of America unijos prezidentas 
Alexander Howat ir viceprezi
dentas Adolph Germer.

Kai abudu unijos vadai, at
vykę kalbėti, išlipo iš automo
bilio, juos puolė senosios ang
liakasių unijos internacionalinio 
prezidento, Johno L. Levviso, 
šalininkų būrys, atvykęs iš ki- 

i tų apielinkės kasyklų miestelių 
— iš West Frankforto, Zeigle,- 
rio etc. t

Tarp abiejų priešingų grupių 
kilo muštynės ir dagi šaudy
mai. Apie 25 šūviai buvo pa
leisti. Be daugelio sumuštų, jų 
tarpe ir Germerio, šeši buvo 
rimtai s’užaloti. Sužalotas buvo s 
ir vienas policininkas, kuris 
bandė tvarką atsteigti.

Kai kuriuos puolikus, lygiai 
ir jų vadą Roy Edmondsoną iš 
Zeiglerio, III., Germeris pažino.

Tramvajų ir busų dar- 
bininkų streikas Ja

ponijoj
TOKIO, Japonija, bal. 20.— 

Transporto darbininkų unijos 
paskelbtas tramvajų ir busų 
streikas Tokio vakar prasidė
jo. Iš apie, 13,000 susisiekimo 
darbininkų darbą kol-kas mete 
daugiau kaip pusė.

Streikas kilo protestui prieš 
algų sumažinimą.

Miręs žmogus prisikėlė 
iš savo karsto

MESINA, Sicilija, bal. 20.— 
Prieš porą dienų plaučių užde

ngimu mirė čia vienas ūkinin
kas. Tomasso Lasprada vardu, 
52 metų amžiaus. Bet gydyto
jas, apžiūrėjęs jį, pripažino mi
rusį.

Vakar betgi Tomasso staiga 
atmerkė akis, atsisėdo ir ėmė 
dairytis aplinkui.

“Kas dabar čia dedas?” nu
stebęs klausė jis susirinkusių 
budėtojų, kurie iš baimės buvo 
visi nutirpę.

Prietaringi žmonės ir davat
kos pagaliau išsprendė, kad įvy
kęs Velykų stebuklas.

Vyskupas skubinas pa
galbon sunui, kaltina
mam dėl žmogžudybės

NEW YORKAS, bal. 20. — 
Praneša, kad į New Yorką sku
botai atvyksta Tennessee epi- 
skopalų bažnyčios vyskupas 
James Maxon bandyti gelbėtis 
savo sūnų, Jamesą Maxoną Jr., 
21 metų amžiaus. Jaunasis Ma- 
xon yra kaltinamas dėl užmu
šimo Davido Paynterio, kurio 
namuose vyskupo sūnūs' turėjo 
nusinuomojęs kambarį.

Oro katastrofos
4 asmenys žuvo aeroplanui už

sigavus į elektros vielas

JERSEY CITY, N. J., bal. 20 
— Praeito penktadienio vakarą 
čia žuvo keturi asmenys, Ca- 
nadian Colonial Airways aero
planui užsigavus į elektros vie
las, 150 pėdų augštumoj, užsi
degus ir nukritus žemėn.

Liepsnose žuvo aeroplano pi
lotas John Salway ir jo pasa- 
žieriai: grafas Henri de. la 
Vaulx, paryžietis; Mrs. Mary 
Williams iš Providence, R. I., 
ir Arthur V. Conklin iš Hunt- 
ington, N. Y.

Aeroplanas skrido iš Albany, 
N. Y., į Newarką, N. J. Mano
ma, kad katastrofa atsitiko dėl 
miglos.

Du Jungtinių Valstybių 
jūreiviai užmušti

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
20. — Jicaro poste, netoli nuo 
Honduraso sienos, vakar buvo 
iš kulkosvaidžio nušauti du 
Jungtinių Valstybių laivyno ofi- 
cierai, kap. Bart ir Įeit. James 
Young.

Nušovė juos vienas nikara- 
gietis, puskarininkis Morales, 
įtužęš dėl to. kad už girtybę 
buvo tarnyboje pažemintas.

Rado garaže nutrošku- 
sj tabako pirklį

HAMILTON. Ont, bal. 20.— 
Vakar rytą čia rado jo paties 
garaže negyvą tabako pirklį 
Johną Markhamą. Jis buvo nu- 
troškęs nuodingais automobilio 
garais.

Studentas prigėrė
DULUTH, Minn., bal. 20.— 

Jo valtelei apvirtus, ežere pri
gėrė čia George Juvick, 17, vie
tos augštesnės mokyklos stu
dentai.

Lietuvos Naujienos
Vien dėl brangumo pa
laidojimo neapsimoka 

mirti...
KUPIŠKIS. — Už palaidoji

mą Sadulų, kurie š. m. sausio 
mėn. 23 d. tapo nužudyti, Pa- 
levenėlės klebonas kun. Ragau
skais nužndytojų turto globė
jams palioke tokią sąskaitą:

Sąskaita
A. a. Petro ir Kazės, >gim. 

Smailybės Sadulų Virto globė
jams.

1) Už bažnytines pamaldas 
ir pakavojimą Suvainių kapi
nėse 500 litų.

2) Už žvakes ir Dažny tinęs 
insignijas bažnyt. kason 100 
lt.

3) Vargonininkui ir zakras- 
tijonui už patarnavimą 100 lt. 
Viso 700 liltų.

Labai tenka abejoti, ar ka
da nors vargonininkas ir za-

Britanija sugrąžina 
Kinams Veihaivejų
NANKINAS, Kinai, bal. 20. 

— Oficialiai praneša, kad de
rybos dėl grąžinimo Kinijai bri
tų valdomo Veihaivei, šantun- 
ge. pasibaigė ir sutartis tapo 
pasirašyta.

Sutartį pasirašė Didžiosios 
Britanijos ministeris Kinams, 
Sir Milės Lampson, ir Kinijos 
užsienių reikalų ministeris, C. 
T. Vang.

Davę $65, kad nužudy
tų jo žmoną; pas

merktas
ANTHONY, Kan„ bal. 20— 

Prisiekusieji posėdininkai (ju- 
ry) rado kaltą dėl pirmo laip
snio žmogžudybės Ben Turnerį, 
60 metų amžiaus druskos įmo
nės superintendentą. Jis buvo 
kaltinamas' dėl pasamdymo vie
no savo darbininkų, Jimmo 
Struttono, kad nužudytų jo 
žmona.

Už Turnerio žmonos nužudy
mą Strųtton gavo $65, bet bu
vo suimtas ir, kvočiamas, išda
vė savo poną.

BELGRADAS, J ugoslavi ja, 
bal. 20. — Karalius Aleksan
dras pasirašė dekretą, kuriuo 
evangelikų bažnyčiai pripažį
stamos tokios pait teisės Jugo
slavijoje, kaip ir kitų bažny
čių.

Lietuvon

galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau, t
Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet. ’

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

v —

No. 94

kras'tijonas gauna po 50 li/tų 
už patarnavimą...

Nelaime, kad piktadariai nu
žudė, bet įsava — natūralia 
mirčia tai jau neapsimoka mir
ti.

Organizuojama studen
tų ekskursija Suomijon

KAUNAS. — Studentų at
stovybei organizuoja studentų 
ekskursiją gegužės mėn. 12— 
17 <1. į Helsinkį ir Tarkų (Suo
mijoj). Tuo pat laiku Suomi
jos sostinėj Helsinki įvyks sep
tintoji SELL (Suomijos, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos stu
dentų atstovybių) konferenci
ja.

Tiems, kurie važiuos tik į 
Helsinkį, išbus ten tik 3 die
nas (12—15 d. gegužės) ir vi
są laiką kelione su nakvyne 
tekainuos apie 200 litų; o tiems, 
(kurie važiuos dar iš Helsinkio 
į Turkus, teks užtrukti 5 die
nas ir kelionė su nakvynėmis 
kainuos apie 300 litų. Ekskur
santai apžiūrės Suomijos mok
slo įstaigas, įvairias įžymias 
vietas ir gražius Suomijos gam
tos padarus.

Dūkšte naujokai ap
daužė komendantą

Kovo 14 d. Dūkšto mieste
ly okupuotoje Lietuvoje buvo 
naujokų ėmimas. Iš apylinkių 
suvažiavę į komisiją naujokai 
būriais vaikštinėjo po miestelį 
ir pradėjo dainuoti lietuviškas 
dainas. Kaž koks komendantas 
panorėjęs “triukšmadarius” nu
malšinti, ^pribėgęs prie vieno 
būrio ir koliodamas lenkiškai 
pradėjęs naujokus kardu ka
poti. Keletą žmonių sužeidė —• 
vieną sunkiai. Naujokai pasi
piktinę tokiu komendanto elge
siu užpuolė patį komendantą 
ir butų gerokai apdaužę, bet 
atbėgusi policija ir kareiviai 
atėmė jau nuginkluotą komen
dantą iš naujokų.

Bolševikai atsteigia ca
ro laikų “stražnikus”
SSSR vidaus reikalų komi

sariatas pradėjo organizuoti 
specialę “žemės ūkio miliciją”, 
kolchozams saugoti nuo “kla
sinio priešo”. Milicija formuo
jama iš buvusių raudonarmie
čių.

Garo laikais tokia “žemes 
ulkio milicija” vadinosi “straž- 
nikais”. “Sitražnikai” taip pat 
turėjo saugoti ponų dvarus nuo 
“klasinio priešė” t.y. valstiečių.
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Keturiolika Vaizdelių 
Iš Inkvizicijos Benton, III

ri Durpių kurstytojai,(Tęsinys)
10) Ispaniškų batų 

t o r t u r a. Tai torturai atlik
ti, kankinys buvo sodinamas 
į sunkią ąžuolinę kėdę ir at- 
laužus aukštelninką stipriai pri
rišamas prie kėdės atkaltės.!. v. . . . v. * ... v • i • i - • x kryžių; paskui kryžiaus eidavo Prie abieių kojų abiejų šonų . .. • • .v • . . • . • lx. vienuoliai domininkonai, apsibuvo pristatomi stori medžio i ... . . .... • Ivilkę baltais rūbais ir apsisiau- kliiria.i ir ln«In kririii kh kmo- • ... . .tę juodomis ceremoninėmis to

gomis, virš kurių kabėjo balti 
kryžiukai. Paskui vienuolių ei- 

; davo pėsčias vietos valdovas, 
į nešinas didelę Tikybos vėlia- 
'vą. Vėliava būdavo kruvinai 
{raudonos spalvos, su išsiuvinė
tu iš vienos pusės Ispanijos val
stybės ženklu ir iš kilos pu
sės nuogu kardu apsuptu lau
rų vainiku ir užrašu “Teisėtu
mas ir Pasigailėjimas” (Jus- 
ticia et Misėricordia). Taigi, 
kaip matyt, visas tas pragaras 
buvo daromas vardan “teisė
tumo ir pasigailėjimo”... šven
toji Inkvizicija dar daugiau 
mielaširdystės rodė. Ji prista
tydavo popiežiui sąrašus tokių, 
kurie išduodavo Inkvizicijai 
savo gimines, tėvus, brolius, 
vaikus, kad popiežius suteiktų 
jiems nuodėmių atleidimą ir

kluciai ir tada kartu su kojo
mis aprišami stipriomis virvė
mis. Taip sukausčius kankinio 
kelius ir kojas į tų medžio klu 
cių tarpą dideliais kūjais bu 
vo kalama, po keturis kylius 
o ypatingais atsitikimais po aš 
tuonis kylius. Kalant tik ketu 
rius kylius jau žmogaus kelių1 
ir kulšių kaulai triuškėdavo, o 
kalant aštuonius, abu staibkau- 
liai sutrupėdavo, taip kad iš- 
tyškę kaulų smagenis tašky
davosi ant pačių budelių mai
šų. Priešais kankinį prie iš
kilmingo stalo su kabančiu ant 
sienos kryžių pats Inkvizito
rius stovėdamas griaudendavo 
kankini prisipažinti prie kaltės 
ir prie galvos atsistojęs brolis 
vienuolis gaudydavo kankinio 
dejones, užrašinėdamas kiek
vieną į žodį panašų riksmą...

kurie tų 
tai, kad 
Inkvizi-

Angliakasiai ir jy unija.

jie statydavo šventai 
rijai reikalingas žmonių degi
nimui malkas. Paskui jų eida
vo pats Domininkonų ordeno 
friaras, nešinas didelį baltą

didžiausia 
Amerikos 
Ji turėjo 

mokėjusių
Mainierių unija buvo 

atspara darbininkams

bolševiku nebuvęs ir kleboniš
kos' neragavęs.

Ko atsiliepei, jei visi tie grie- 
kai tau yra svetimi? Kodėl bi
jojai pasirašyti savo tikros pa
vardes, o pasinaudojai “Nevūja- 
vaikiu”? Priežasis, be abejo, 
tame, kad nesužinotų Panevėžio 
“načalstva”. Antra, tur būt, 
pabijojai bolševikų, kad nevilk
tų lauk iš “Lyros” choro už 
parašymą: “Greičiau negarbe 
būti bolševiku”. Tad Vėjavai
kis primins, jei pamiršai ke
liuose choruose esi dalyvavęs. 
Na, o kaip su bažnytiniu cho
ru,—ar viena poniutė ten dai
navo? Mirtos choro ir dabar 
nepamiršti, ko ten išmokai, ir 
užtrauki: “Atsisakom nuo senojo 
svieto”. Kas dabar dainuoja 
“Lyros” chore,—ar “Nevėjavai- 
kis”?

Klausi Vėjavaikio, ar pažino 
asmeniškai jumis Panevėžy. 
Laimingas, kad nepažinau. Skai
tos nelaimingi, kurie tave pa
žino,—gal ne vienas jų šian
dien randasi Varniuose. •

—Vėjavaikis.

Protestas prieš V. 
Paukščio diktatūrą 

ALDLD organi
zacijoj

11) Krvžavimo t o r t u-|<langų. Dar daugiau: greta to
ra. Ta lortura buvo socia
liai skiriama pagautiems, ku
rie tik išdrįsdavo sukilti prieš 
Inkvizicijos budelius, ir kurį 
užmušdavo ar sužeisdavo. Pir
miausia tokiam budelis nukirs
davo tą ranką, kuria buvo pa
sikėsinimas darytas. Tada kan
kinys buvo ištempiamas ant 
kryžiniai sudėtų dviejų rąstų, savo 
vadinamo švento Andriejaus j 
kryžius. Rankas ir kojas stip
riai pririšus prie kryžiaus ga
lų kankinys su kryžium buvo 
pusiau pakeliamas ant paaukš
tinimo, kad matytą reginį di
desnis minios skaičius. Skersai 
kryžiaus būdavo iškirsti tam 
tikri ravai po du kiekviename 
kryžiaus gale. Budelis pasi
ėmęs storą pusantro colio sto
rumo geležinę lazdą, iš visų 
pajėgų tvodavo su ja skersai 
kankinio kiekvienos rankos ir 
kojos dviejose vietose taikyda
mas, kad kirčiai atatiktų ten, 
kur kryžiui yra iškirsti ravai. 
Tie kirčiai sutriuškindavo kan
kinio kaulus atatinkamose smo- 
gimų vietose. Tada budelis 
smogdavo devintą ir dešimtą 
smūgį skersai kankinio kruti
nės. Tie smūgiai buvo vadina
mi “užbaigiamieji”...

Aplink kančios paaukštinimą 
stovėdavo Inkvizicijos valdi
ninkai '.raiti ant arklių; broliai 
domininkonai klūpėdami mels
davosi už kankinio vėlę, o ki
tame šone 
būrelis vienuolių tam tikro or
deno, vadinamo T’rikos ir Pa
sigailėjimo Friarai; ta brolija 
buvo skiria atlikti su visu pa
maldumu kankinio kūno laido
tuves, kada jau vėlė būdavo 
pasiųsta “dangun”. Tie broliu
kai savo pareigą atlikdavo su 
visu “dievobaimingumu”. 'Po
liau nuo kančios stalo stovė
davo pulkai žmonių, varpais 
sušauktų pasižiūrėti to žvėriš
ko vaizdo...

12) Kankinio sąnarių 
p a r o tl a. Ypatinguose atsiti
kimuose kankinio lavonas ne
būdavo laidojamas. Kankiniui 
mirus, jo kūnas būdavo palie
kamas ant kryžiaus ligi nak
čiai; tada ekzekutorius atėjęs 
su savo asistentais supjausty
davo kankinio kūną dideliais 
peiliais ir visas šeŠtes kūno da
lis: galvą, rankas, kojas iir stuo
menį nakties metu išnešę kur 
nors i pakelį pamaustydavo ant 
stulpų, kad rylą hielą kelei
viai galėtų matyti šventos In
kvizicijos teismo 
Tokių 
mat v Ii

kių indulgencijų, Inkvizicija 
pareikalaudavo svetiškų valdo
vų, kj2<d išdavikams suteiktų 
privilegijų ir turtų.

Paskui valdovo eidavo aukš
tesnieji vietos bajorai ir val
dininkai ir Šventojo Ofiso pri
pažinti patronai. Paskui jų In
kvizicijos teismo kancleris su 

satelitais. Tada ėjo ne
laimingieji kankiniai tokioj 
tvarkoj: Pirmoj eilėj tie, ku
rie buvo pasmerkti mažesnėms 
bausmėms; jie buvo apmausty
ti San Benito geltonais mai- 
šris ir su dideliais švento An
driejaus kryžiais ant krūtinių. 
Jų pulką lydėdavo švento Her
ma ndado broliai.

Antru buriu paskui pirmojo 
eidavo tie, kuriems Inkvizicija 
sutelkdavo malonę, kad jų ne
degindavo gyvais. Tai atsitik
davo, kuomet kankinys prisi
pažindavo prie niekuomet ne
padarytos kaltės ir tokiu bū
du “susitaikindavo su šventa 
bažnyčia”. Tie kankiniai būvu 
apdaryti tris pačiais San Be
nito geltonais maišais ir dide
lėmis geltonomis kepurėmis, 
panašiomis į vyskupų nitras, 
vadinamomis “Coroza”. Tas 
baisus paniekos papuošalas bu
vo išpaišytas paveikslais, ro
dančiais žemyn degančias liep-1 
snas. Tiems tai kankiniams 
šventoji Inkvizicija suteikdavo 
malonę, kad prieš metant į

iš kairės stovėdavo | liepsną jie pirma būdavo pa
smaugiami... Tas “mielaširdin- 
gas” smaugimas buvo vadina
mas “Garrote”.

Trečiu ir paskutiniu buriu 
kaliniai, pasmerkti su- 
gyvais. Jie buvo ap- 

San Benito maišais ir 
kepurėmis su išpaišy-

čių. paveikslai,

rengti 
Coroza 
tais paveikslais: liepsnos degan
čios aukštyn ir visoki velniukš- 

ro(Unt;is, kad
kankinio kūnas yra gatavai ap
sėstas gyvų 'šėtonų. Tie kan
kiniai buvo tie, kurie ligi pas
kutinės ištvėrė visas kančias ir 
neprisipažino esą kalti, 
kankiniai nešėsi rankose 
gančias geltonas vaškines 
kės.

Visų

Visi

žva-

paskui keli vežimai, ap- 
juodris katafalkais ir 
arkliais vežė grabuose 

tų kankinių, kurie mi-

Pirmiausia keletas faktų, ku
rie nušviečia bendrų angliaka
sių jiadėtį visoj šalyje. O po 
to — kaip reaguoja į tą padėtį 
Illinois lietuviai mainieriai.

Kokie tie faktai yra?
Minkštosios • anglies kasimo 

pramonėje visoj šalyje priskai- 
toma dabartiniu laiku daugiau, 
kaip 500,000 darbininkų. Tai 
yra viena iš šalies pramonių, 
samdančių daugiausia darbinin
kų.

Prieš kokius aštuonierius 
mptus anglekasių unija, regis, 
buvo skaitlingiausia, 
pavienė organizacija 
Darbo Federacijoj, 
per 400,0(X) narių, 
duokles, 
rimta
prieš samdytojų pasimojimus.

O šiandie minkštosios anglies 
pramonėje tepriklauso unijai 
tik apie 83,000 narių. Nuo 
daugiau kaip 400,000 unijos na
rių skaičius nukrito ant 83,000 
per kokius aštuonis metus.

Nesunku suprasti, kad ir 
pačios unijos, kaip darbininkų 
atsparos prieš samdytojus, ga
lia sumažėjo. Iš tikrųjų, kada 
kokios nors pramonės darbinin
kai yra organizuoti 100 nuošim
čių, (yra organizuoti visi), tai 
jų jėga, kovai su samdytojais, 
būna didelė. Kada jie yra or
ganizuoti nors 50 nuočimčių; 
kada nors pusė tos ar kitos 
pramonės darbininkų yra or
ganizuotų, — tai ir tuomet 
samdytojams tenka dar rimtai 
skaitytis su darbininkų orga
nizacija.

Bet kuomet, sakysiu, iš 500,- 
000 darbininkų (kaip dabar 
minkštosios anglies pramonėj) 
belieka organizuotų tik 83,000, 
tai darbininkai atsiduria neuž- 
vydėtinoj padėty. Su jais sam
dytojai gali jau elgtis kaip 
jiems patinka.

Toliaus. Iš minėtų 83,000 
organizuotų mainierių, dirban- 
bančių prie minkštosios anglies 
kasimo, 53,000 yra Illinois val
stijoj, kur veikė ir veikia 12-tas 
mainierių unijos distriktas.

Reiškia visoj šaly, visi kifi 
distriktai bendrai teturi vos 
30,000 organizuotų narių. Reiš
kia, West Virginijoj, Virgini
joj, Kenlucky, Tennessee, 
Pennsylvanijoj (minkštosios an
glies kasyklose), Kansase, Ohio. 
Indianoj, Coloradoj ir Alaba- 
moj — visuose šiuose distrik- 
tuose beliko tik apie 30,000 uni
jos narių.

Vienoj gi Illinois valstijoj or
ganizuotų mainierių tebėra dar 
50,000. Teisybė, susitikdami su 
musų pačiais broliais lietuviais, 
kurie dirba kasyklose išgirsite 
įvairiausių skundų. Jums pasa- 
kys, kad unijos Illinois valstijoj 
kaip ir nebėra. Kad distrikto 
viršininkai pardavę darbinin
kus samdytojams. Kad net 
pats darbas neretai tenka pirk
ti. Neužginčijamas faktas pasi
lieka bejgi tas, kad tik Illinois 
valstijoj išsilaikė mainierų or
ganizacija verta to žodžio.

Ir štai šiandie šitai, galima 
sakyti, vienintelei tvirtesnei 
minkštosios anglies kasėjų or
ganizacijai grūmoja pavojus iš
krikti, grūmoja pavojus mir
ties.

Apie tai pakalbėsime kitą 
kartą. Reporteris.

Eagle River, Wis
šaip žuvys yra perinamos

Pas mus jau prasidėjo žuvų 
perinimo darbas. Mat, valdžia 
nori, kad nepritruktų žuvelių 
meškeriotojams, šiomis dieno
mis man pirmą kartą teko ap
lankyti tą žuvų perinimo įstai
gą. Tai buvo tikrai įdomu. 
Žmogus atsinešė gyvas žuvis, 
išpiovė jų ikrus' ir suleido juos 
į stiklinius puodus, kiekvienas 
kurių galėjo talpinti apie porą 
galionų vandens. Tų puodų pa
eiliui buvo pristatyta apie 200. 
Viršuj kiekvieno puodo randasi 
dūdelė su kraniuku, iš kurio 
per kempinę lašai vanduo į puo
dą. Tai primena lietaus lašus. 
Iš puodo vanduo rinele bėga j 
didėsnę rinelę, apie keturių co
lių platumo. Tai yra savo rų- 
šies upelis, kuris bėga į dido
ką baseiną, astuonių pėdų plo
čio ir 20 pėdų ilgio.

Užklausiau, ar jie kartu su 
ikrais, deda ir žuvų pienus. At
sakė, kad taip. Pabuvę kiek 
laiko puoduoąį tie ikrai virsta 
mažytėmis žuvelėmis ir prade
da plaukioti vandens paviršiu. 
Bėgantis vanduo jas pagauna 
ir nuneša upeliu į baseinu. Iš 'te 
baseino vanduo nuolat bėga per 
viršų. Tačiau žuvytes iš jo ne
gali ištrukti, kadangi toj vietoj, 
kur vanduo bėga, yra savo 
sies koštuvas; vandenį jis 
leidžia, o žuvytes pasilieka.

f žinoma, per trumpą laiką 
mo baseine prisiveis'ia labai 
daug žuvelių. Valdžia jas duo
da bile vienam, kuris tik išpil
do tam tikrą orderio blanką. Ir 
duodamos tos žuvelės be jokio at
lyginimo. J.os, yra leidžiamos į 
tuos ežerus, kur mažai žuvų tė
ra. Vadinasi, valdžia ųupinasi, 
kad nepranyktų žuvys'.

—J'Dha Sharka.

Sąžinės verčiamas, aš šiuo <$► 
skelbiu savo griežčiausį protes- 
tą dėl Tamstos sauvaliavimo ir 
dėl paniekinimo ALDLD kon- 
stitucijos. “Laisvės” No. 81 
ALDLD žiniose Tamsta pasi- JOt 
skelbei tikru diktatorių ir iš- & 
leidai ukazą “kuo mes turime & 
būti”. Ką reiškia Tamstos pa- & 
sakyti žodžiai, kad nariai, ku- & 
rie neskaito “Laisvės” ir “Vii- & 
nies”, negali priklausyti orga- 
nizacijai. Tokiems, girdi, ALD- 
LD organizacijoj nėra vietos, rn 
Tai reiškia, kad šimtai narių 
yra vejami lauk.

Todėl aš kuogriežčiausia rei
kalauju tą sau valiai ir nelega
liai paskelbtą diktatūrą atšauk
ti. Šalin diktatūra, nežiūrint į 
tai. iš kokios pusės ji nepasi
reikštų. Tegyvuoja ALDLD po 
socializmo, apšvietos ir laisva- 
manybčs vėliava ir tegul ji ei
na tiesiu darbo žmonių keliu. 
Visi ALDLD organizacijos na
riai subruskįme ir prašalinkime 
diktatorių V. Paukštį. Taigi į 
darbą visi tie, kuriems rupi lai
svas žodis, kurie nenori, kad 
jiems kas iš viršaus įsakytų, 
kuo jie turi būti.

Kazys Beniušis, 
ALDLD 217 kuopos prot. 
ir finansų raštininkas.

Winnipeg, Kanada.
P. S. Faktinai šį protestą tu

rėjau pasiųsti ALDLD organi
zacijos organui “Laisvei”. Bet 
“Laisvė” visvien nebūtų jo dė
jusi, kadangi ji svetimas nuo
mones varžo. Kreipiaus todėl 
į pažangų dienraštį “Naujie-, 
nas”, nes jos įvairiais klausi
mais duoda progos laisvai iš
sireikšti. Aš prašyčiau ir kitų I 
pažangių laikraščių šį mano 
protestą atspausdinti.

, — K. B.

ne-
CIeveland, Ohio

rų- 
iš-

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA 
Gaukit greitą pagelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS 
JŪSŲ APTIEKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoja 
10p ORANGEINE OKp1VL MILTELIUS

Oleine

teisingumą”. 
vaizdų būdavo lankiri 
arčiau didesnių mies-

Auto-da-Fe proce-
Tokiu vardu buvo va- 

kankinių deginimas

13) 
sija, 
dinamas
ant laužo. Procesija būdavo la
bai iškilminga. Procesijos pry- 
šaky eidavo pasipuošę tam tik-

juodais 
kimus 
re teliko kankinimų arba už
troško kalėjimų urvuose, 
sulaukę kol gyvus sudegins. Ir
tiems nebuvo suteikta pasigai
lėjimo; jų lavonai išimti iš gra
lių buvo lygiai rišami prie stul
pų ant laužų ir deginami kar
tu su gyvaisiais. Užpakaly tos 
pas‘baise tinas procesijos žygia
vo pats ckzekucionicrius rai- 
t?.s raudonai apsirengęs, ant 
peties nešinas savo vėzdą ir

Pilypias iš kanapių išlindo

“Naujienų” No. 87 Nevvja- 
vaikis, pavirtęs nekaltu avinė
liu rauda: kad nei policistu nei

nyčios ženklais pasipuošęs pats 
Didysis Inkvizitorius, apsuptas

W. REIZNER
1833 So. Halsted St.

Hardware, Paints 
ir Wall Papers

JEWELL PAINTS
Jeigu reikalinga maliavų, popieros 
sienom ir varnišiaus — geriausia 
vieta pirkti kur galite sukalbėti 

savo kalba
Maliava už galioną ........
Goriausia maleva .............
Varnišiaus speciale kaina

$1.45
$1.90

prie juostos peilį ir kardą. Vi- alicierių, kurie taip pat risi 
su paskui jojo aut balto žirgo buvo raiti.

(Bus daugiau)violetiniu rubu ir visais baž-

galionas ..........  $1.45
Šioj krautvej užtaiko visokių rei

kalingu daiktu ir pigiomis 
kainomis.

Peoples Furmture Co.
KRAUTUVĖS

0 ŠIANDIE VAKARE
Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 

/ Duos Lietuvišką Programą
per

Radią Stotį — 1420 Kilocyeles

Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę!!

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .... .
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ...............................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................... ............................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........................................................ 50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........................  55
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

:X:

193 Grand Street Brooklyn, N. N.Rusiškos ir Turkiškos Vanos
' 12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Koosevelt Rd. 
arti St. Louie Avo. 

CIIICAGO. III.

| NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon j
| Gegužio 24 dieną |

Dideliu Laivu

Oscar II
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDA 

be jokio persėdimo.

U t! t 
a, r ,

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužes 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas'bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite j Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pasiutimo liga arba 
šuns įkandimas

Dr. Arnold H. Kegcl, brošiū
rėlėj “Chicago Health” perspė
ja ir duoda patarimų, kaip iš
vengti pasiutligės:

Chicagos mieste 
melais buvo 14,361 
kur šunės įkando

nelaimių, perspėja policijos ko- 
misionierius Russell. Ypatingai 
laikoma moterims, kurios daž
nai likusios vienos namie, tam
pa plėšikų '.aukomis. Būtinai tu
ri būti namuose retežėliai du
ryse. Jei ateina koks agentas, 
nepa žįsta j iras, neileidžiant j vi
dų, verčiau paskambinti tai fir
mai, paklausti ar toks yra sių
stas. Verčiausia, tegul paketus 
palieka už durių.

sterili, žmogžudžių, gemblerių, 
“k’dina.perių”, “boozininku”, ek- 
'ilorcionierių ir kilų profesijų 
karaliai, po ilgų posėdžiavimų 
ir derybų, galutinai paprašė 
la'kos p’ktą (non-aggression 
Taet!), misi Ilė s vo konstitu- 
•iją, ail-ko ratifikacijos, cele
bracijos, karūnacijos ir inau
guracijos iškilmes... Vo’gu ka
da Amerikos prezidento inau
guracija laivo lidk plačiai ap-

Chicago labai dideli 
miestas

Bet bolševikams nėra 
pavaikščioti

kur

Vadinas, du visagaliai kri
minalų sindikatai Al Caponės 
;)• Murano sudarė amalgamated 
.•yndicate tvarkingam gembie- 
ystės, mnnšaino, eks tercijų ir 

darbui. Visų vyriausiu

Frauk Bio ir McGum, Capone 
“ministeriai”, žodžiu visi jung
tines gongsterių imperijos auk
otieji oficiialai.

Dabar organizacija veiksian
ti po vadovyste vieno valdo
vo, vienos konstitucijos, dėl vie
no tikslo, su šimtais dsirbinin- 
kų. Gengės finansai eis visi 
į vieną centrą, ir bus eikvo
jami papirkimams, patepimams 
ir įgraftams tam tikru bendru 
planu. Stačiai yra iš ko ir dik
tatoriams pasimokinti tvarkos.

Kulkos išduos užrtiu- 
šikus

Budriko Didelis

1928-1929 
atsilikimai, 
žmones. Iš 

tų 1,780 buvo gydyti Pasteur
priemonėmis. Mirė 12.

Pasiutligė (Babies) yra pir
miausia .šunų liga, bet lygiai 
limpa kitiems gyvuliams ir 
žmonėms. Šunės, įkalės, raguo
čiai, arkliai, žiurkės, žvėrys ir 
net paukščiai užsikrečia. Ligos 
įsi perėjimas ima nevienodai 
laiko: šunims dvi-keturias sa
vaites, žmonėms nuo dviejų sar 
vaičių ligi kolų mėnesių. Li
gos ‘greitumas priklauso nuo 
įkandimo vietos ir gilumo. Juo 
arčiau galvos ir nervų centrų, 
juo greičiau. Ta liga taip vasa
rą kaip ir žiemą yra pavojin
ga.

Įkandimui atsitikus, patarti
na tuojau sugauti šunį ir ji 
laikyt gyvą uždarius. Pranešti 
daktarui. Šuva bus prižiūrimas; 
jei jis pasirodys neturįs pa
siutimo ligos, tai nėra baimės, 
'liet jei šuva pasirodys ser
gąs, tai įkąstam tuojau bus pri
taikytas Pasteur gydymas. Ki
tokio kelio nėra. Vienas visiems 
patarimas, — neerzinti sveti
mų šunų, ir įkandus bile šu
nini būtinai duoti daktarui ži
nia. £

sakant, be
padaryti de- 
ii ė ra vietos, 
Ta aksioma

Praktiškai, ts.ip 
veik inčira galima 
monst racijos jei 
kur kojos padėti, 
senai suka galvas
komunistams, bet galų gale vi
si prieina išvados, kad noriu 1 
vaikščioti, reikia turėti ir aut 
ko vaikščioti. Tegul ir buržu- 
išikas prasimanymas, tačiau 
neišvengiamas. Negi ore de-
monstruos).

teroro 
kairaliu
jone, už kurio sveikatą gengių 
vadai išgėrę pampiną, šaukda
mi “Alt for Al and Al for Ali!” 

Karūnacijos bankete dalyva
vę vadii abiejų gengių, kurie 
dar nesenai ‘tykojo viens kitą 
pavogę išgabenti už miesto 
“for a iride”, dabar su šypse
na spr.udęsi rankas. Su I neta 
viens kitą ginti ir bendrai nai
kinti konkurentus.

Ballistika arba šaudyklių ty
rimo mokslas privedė prie įta
rimo, kad nesenai nužudytojo 
barberio A. Luko kaltininkas 
bus George Thomas, kurį pa
gavus su ginklais netikėtai pa
žinta, kad kulka, rasta Luko 
kūne, yra kaip tik iš Thomas 
revolverio.

$^^.00

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

Sveikatos apsaugos 
sąlygos

Valgyklų ir maisto krautuvių 
laikytojams žinotina

vandens 
kur mai- 
origina- 

kur mai-

1. Visose viešose valgymo ir 
gėrimo vietose turi būti ste
rilizuojami įrankiai.

2. iVisi maisto pardavinėto
jai turi būti geros sveiikaitos.

3. Plauti rankas po kiek
vieno lankymosi toilete.

i. Visuose maisto Įrengimuo
se turi būti karšto 
įvadai, išskiriant tuos, 
stas pardavinėjamas 
liuese paketuose arba
sitas yra pirma valgant išver
damas kaip tai daržovės ir sto- 
ražieviai vaisiai.

5. Languose dėti skrinus nuo
musėlių. »

6. Saugotis nešvarių patar
navimų, koštoj imo, išnypšftimo- 
si, ir dulkių.

7. Naikinti žiurkes, peles ir 
kandis.

8. įLedaunes ir ikitus maisto 
sandėlius laikyti švariai ir sa
nitariškai.

9. Nelaikyti paukščių beis- 
mentuose ir uždaruose sandė
liuose.

10. Pienas atatinkamai lai
komas ir šaldomas.

11. Nelaikyti, neparduoti ne
sveikų produktų, imtinai viso
kius kenuotus produktus, tu
rinčius rudyjimo žymius.

Sveik. Dep-tas.

Neįsileiskite nepažįsta 
mų neištyrę

Po ilgų derybų ir vaikščio
jimų pas policijos komisionie- 
rių Russell ir pas Union l\irk 
direktorių, komunistų U/tstovy- 
L'ė buvo pasiųsta Į Wcst Bark 
policijos stotį. Nuoširdžiame 
pasišnekėjime su policijos val
dininkais, komunistai 
klausė, kad gegužės1 1 
Europoj esanti labai 
diena, itačiau lik dėl to
busią galima duoti komunis 
tams vietos 
daugi tai yra 
ments”.

Komunistų
giavo pas Russellį, kuriam pa
sakė, kad jie turi būtinai mar- 
šuoti, ir negali nemaršuoili, ir 
<ad neužilgo vėl apsilankys pas 
lusscllį.

Bankete dalyvavę tokios 
“garsenybes”, kaip. Jai p?ts Ca- 
pone, pats M oran; tlbiejų kun- 
sairgiai, kulkosvaidininkai, ck- 
zekucionieriai: Jake Guzik, Ca- 
i)cnes vice-regentas; Jack Žū
ta, Mor am o gengės teroristas; 
Joe Ajello, Morano generolas;

Nusikamavęs?
Vartokit Esorka: Džiaug- 

kitės Gyvenimu!
Bandymas laikytis su greitu 

moderniniu gyvenimu tankiai 
iASaukia pilvo pakrikimus, kon- 
stipaeijf> ir pairusius nervus— 
jeigu jus retkarčiais nesutvarky
site savo sistemos su Esorka. 
šis laiko išbandytas tonikas pa
taiso virškinimo pakrikimus. 
Klausk savo aptiekininko. 10

Svarbi diena,

kos istorijoj
Chicagos

“United
mcrica”

gengsteriai įsteigė 
Gang Lands of A-

Didžiausiomis raidėmis pra
nešė Chicagos milioniniai laik
raščiai “linksmą” velyki šką ži
nią apie tai, kad 'ketvirtadienio 
naktį garsieji Chicagos geng-

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy-šis 

mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neuritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

delegatai

prisi- 
diena

ir ne

demonstruoti, ka- 
“forcign entangle-

ENNA JETTICK ČEVE- 
RYKAI DEL MOTERŲ

Išbandyk 
Buick ir Marųuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

Severa’s esORKa

Pataikymai Dykai

Mados už
Prieinamą 

Kainą
DRESS KAUTAI

Neįtikėtinai įvairus pasirin
kimas gražiausių pavasario 

kautu — Nauji audeklai — 
Gražiausias pasiuvimas — 
Pastebėtinos vertybės — ir 
prašmatniausi kautai turi pa- 
lerinas šį pavasarį. Ypatin- 

Continental nusistatymas 
duoti madas už prieina- 
kaina.

$19.50
Kiti iki $79.50

gas 
yra 
mą

ENSEMBLE SIUTAI 
Kad užbaigti pilną savo pa
vasarinių rūbų eilę, jus turi
te turėti siutą. Pasirinkit 
savąjį iš musų plataus ir įvai
raus pasirinkimo. Balerinos, 
Princess linijų, ilgi kautai ir 
trumni.

$24.50
Kiti iki $89.50

THE

12 Savaičių Išsimokėjimui 
Kam laukti — išsimokėkit už sa
vo pavasarinius rublis juos dėvė

dama. Paprasta, patogu.
Nepraleiskite juokų. PasiklausykitePasiklausykite. Continental juokdariu kiekvieną Panedė-

J lio ir Pėtnyčios vakarą iš WBBM.

1 Milvvdukec Ashland Avenuęs v/Z

Majestic Radios, S tūbų, Dynamic, 
pinai įrengtas po ....... v.....................

8300, vėliausiosParlor setai nuo $49 
mados.

Baby Grand Rcpreducer |Pianas 
vertės $1,600, dabar už ..................................I w

Victor Radio ir Victrola, 10 tubu C07K 
kaina ..............................  B U

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

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

$59
$49
$49

Bosh, Sparton, Brunswick Radio ^^77 
Kombinacijos, kaina po ...................... š/fiL f ■
Bosh, 8 tūbų su Super Dynamic Spea- ©70 
keriu, su tūbomis, vertes $250, už 4* I w 
R. C. A. Radiola su Dynamic speakeriu, 
pilnai įrengtas, už .............................. 4*^**

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

Jus girdite BUDRIKO broadcasting jau 7-<tas menuo, duodamą pastangomis ir 
lėšomis JOS. F. BUDRIKO. Dabar išgirsite iš stoties WCFL 970 k. nedaliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po piety ir iš stoties" WHFC 1420 k. ketvergais nuo 7 iki 8 v. vak.

Budriko krautuvėj eina dabar didelis išpardavimas visą savaitę.

JOS.F.BUDRIKJnc
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Atdara kiekvieną Utarninko, Ketverto ir Subatos Vakarą.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each
Būtinai persitikrinkite, kas 

per vienas, Ikol įleisiite Į vidy, 
paskambinus duris. Tokiu bū
du apsisaugosite nuo daugelio

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magiia-Screen

“Seven Days Leave 
dalyvaujant 

GARY COOPER, 
Beryl Mercer

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

......................... ■■■»■■■ I—
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Telephone Roosevelt 8590

$8.00
4.90 
2.00 
1.50 

- .75

Editor P. GRIGAITIS

praktiško veikėjo visuomet buvo ir bus skirtumas.
Bet butų bloga, jeigu dėl to skirtumo prasidėtų An

glijos darbininkų judėjime vaidai.

Subscription Rataai
$8.09 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicaja
$8.00 per year in Chicaro

8c per copy

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Po»t Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Pusei metu -...................
Trim* mėnesiam* .........
Dviem minėsiant
Vienam minėsiu!--------

Chicagoj per iineiiotojuei
Viena kopija ——........8c
Savaitei - -.r 18c
Minėsiu!______ ..... . __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams____■—
Pusei meti_________
Trims mėnesiams
Dviems minesiams
Vienam minėsiu!------

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams.......................—------ $8.00
Pusei metu................ ............— 4.09
Trims minesiams--------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga

Naujienoi sina kaidien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujient” 
Bendrovė. 1739 So. Halsted St., Chl
oro. III. Telefonas Roosevelt 8590.

_ $7.00 
—< 8.50 
__  1.75 
___1.25 
___ .75

DEL MUŠTYNIŲ PATEKO 
BĖDON.

ŽIŪRINT, KAM.

New Yorko milžiniško Chase National banko atsto
vas, Benjamin M. Anderson, sako, kad biznio sąlygos 
Amerikoje esančios geresnės, negu kame nors kitur pa
saulyje.,

Geresnės — kam?
Didiemsiems Amerikos trustams biznio sąlygos yra 

neblogos. Bet pakalbėkite su smulkiaisiais biznieriais, ir 
išgirsite visai ką kita. Kodėl Amerikoje yra keli milte
liai darbininkų atleisti iš darbo, jeigu biznis čia eina ge
riau, negu kur kitur.

Francijoje bedarbių visai, galima sakyt, nėra. An
glijoje yra milionas ir šeši šimtai bedarbių, bet jie gau
na iš valstybės pašalpas. Vokietijoje yra daugiau kaip 
du milionu bedarbių, bet juos valdžia taip pat 
O Amerikoje bedarbiais niekas nesirūpina.

šelpia.

A. ŽUKO NEDĖKINGUMAS.

SLA. generalis organizatorius, p. A. Žukas, padavė 
skundą Pildomajai Tarybai prieš 57 kp. ir kai kuriuos 
jos narius už tai, kad jie išplūdo jį ir grūmojo “padary-

vo pareigą, kurią jiems užde
da konstitucija, rūpinasi atgau
ti padarytus organizacijos iždui 
nuostolius ir baudžia nusikaltu
sius narius’ (reikia pasakyti, 
baudžia labai švelniai), tai jie 
esą, — “carai”, “diktatoriai”, 
“fašistai”, “storžieviai” ir dar 
kitoki!

šolomskas ir kompanija ra
šo:

“Mes viešai pareiškiame,

kad skaitome jų pasikėsini
mų (? “N.” Red.) ant musų 
tiesų neteisingu, sufremuotu 
ir nepriimame SLA. caristi- 
nės Pild. Tarybos diktatoriš
kų patvarkymų.”

Vadinasi, jie ne tik atsisako 
pildyti SLA. viršininkų patvar
kymus, bet dar viešai išplūsta 
juos’. Tai yra panašu tiesiog į 
provokaciją. Tie pasivadinę sa
ve ‘‘sąmoningais darbininkais” 
smarkuoliai tarytum tyčia taip 
elgiasi, kad butų išmesti iš Su
sivienijimo ir užsipelnytų “kan
kinių” vainiką.

J J.., U 1

' M.
wi

Alaskos pardavimas
Aliaska priklausė Rusijai.—Su

manymas Alaską parduoti. — 
Rūsy ir amerikiečių žvejybos 
kompanija. —Derybos.—Par
davimo sutarties >,pasirašy
mas.-— Pasipriešinimas sena
te. —Perkinso įpėdinių byla 
prieš savo valdžią.

(prisaikintieji posėdi-

“menkniekis”. Štai 
Bimba, 
“pasi- 

su SLA. nariu, P. Klova, kad šis turėjo tūlam

Komunistų spauda baisiai tuo pasipiktinusi. Del to
kio menkniekio, ji sako, jisai skundus rašo; o už ką gi 
jisai algą ima iš SLA. iždo, jeigu Susivienijimo nariai 
negali jam nė kumščių po nosia pakišti!

Ir jeigu pažiūrėti, kaip komunistų žmonės kitose vie
tose kartais pasielgia, tai tenka pripažinti, kad inciden
tas 57-je kuopoje tikrai buvo tik
Eastone, Pa., keturi “sąmoningi darbininkai” — 
Šolomskas, Tilvikas ir Švėgžda — taip gražiai 
kalbėjo” 
laikui apsigyventi ligoninėje (žiur. Apžvalgą).

Ponas Žukas gi, važinėjęs daugiau kaip pusę metų 
per Susivienijimo kuopas, dar neturi nė vieno sulaužy
to šonkaulio. Matyt, ir toje Worcesterio kuopoje, kuri 
yra laikoma stipriausia komunistų tvirtove, darbininkų 
“sąmoningumas” dar nėra pasiekęs pilno laipsnio, ka
dangi tenai su generaliu organizatorium apsiėjo “man
dagiau”, negu su Klova Eastone.

Užuot dėkojęs už tai 57 kp. “draugams”, jisai rašo 
skundus, ir dabar tas nelabasis Bagočius, kad jį te kur, 
klapatija kuopą visokiais “buržuaziškais” tyrinėjimais!

Vienu žodžiu, biauriausias “fašizmas”, kokį tik ga
li proletariatas įsivaizduoti.

Jeigu Susivienijime dalykai šitaip eis toliau; jeigu 
“progresyviai” darbininkai neturės net teisės išlojoti 
centro viršininkus ir organizatorius, kurie yra užlaiko
mi sunkiai uždirbtais narių centais, — tai ko tuomet 
bus vertas tas “buržujų” Susivienijimas?

“Draugai”, protestuokime!

NEPRIKLAUSOMIEČIŲ OPOZICIJA. 
/ _ ———  -

Anglijos Nepriklausomoji Darbo Partija dabar lai
ko, kaip paprastai, per Velykas savo metinę konvenciją. 
Šiemet ji susirinko Birminghame.

Spauda iš anksto pranašauja, kad konvencija aš
triai kritikuos MacDonalclo kabinetą. Galimas daiktas, 
kad ji priims ir kokią nors nepalankią valdžiai rezoliu
ciją.

Nepriklausomiečiai seniai yra nepatenkinti ne tik 
dabartine valdžia, bet ir bendrai visa Darbo Partijos va
dovybe. Jie reikalauja, kad Darbo Partija pasuktų dau- 
giaus j kairę. Del šitokio jų nusistatymo pernai pasi
traukė iš Nepriklausomos Darbo Partijos Ph. Snowden, 
o šiemet — MacDonaldas, kuriuodu seniau buvo tos par
tijos nariai ir vadai. •

Butų bergždžia gvildenti, kurioje pusėje yra tiesa 
— darbiečių ar nepriklausomiečių. Jie vieni ir antri yra 
socialistai. Bet nepriklausomiečiai yra tik menka Dar
bo Partijos dalis. Nepriklausomoji Darbo Partijai turi 
keletu dešimčių tūkstančių narių, o Darbo Partija — 
keletą milionų. Suprantama, kad milionai žmonių nega
li taip sparčiai žengti, kaip palyginti maža agitacinė 
grupė.

Nepriklausomiečiai yra visų pirma agitatoriai. Jie 
į viską žiuri iš agitacijos atžvilgio, kuomet Darbo Par
tija, apimanti organizuotų darbininkų mases, rūpinasi 
pirmoje eilėje praktišku darbu. Tarp agitatoriaus ir

Daug žmonių susipeša ir pa
daro kitokių nepagirtinų) darbų, 
į kuriuos nė dėmesio niekas 
rimtai nekreipia. Bet kada mu
štynėmis “pasižymi” visuome
nės veikėjai, kurie paskui dar 
bando iš to pasidaryti sau po
litiško kapitalo, tai jau yra 
šiek-tiek nepaprastas dalykas.

“Laisvėje”, bal. 17 d. įdėta 
keturių špaltų straipsnis’, po ku
riuo pasirašo Eastono, Pa., bol
ševikų vadai: J. Bimba, L. Til- 
vi'k, D. M. šolomskas ir A. Švėg
žda. Tam savo rašinyje jie šau
kia “SLA. narius darbininkus 
pagalvoti, ar ilgai dar leisite 
sauvaliauti fašistams’ ir kompa
nijai?” Kodėl pagalvoti? O gi 
todėl, kad SLA. Pildomoji Ta
ryba nubaudė juos už SLA. na
rio P. Klovos sumušimą.

Jie sumušė žmogų, taip kad 
jam teko ne,t eiti į ligoninę, o 
dabar Susivienijimo nariai tu
ri galvoti apie “fašistų sauga- 
liavimą!” Juokinga propozicija.

Ir kas įdomiausia, — jie pa
tys savo straipsnyje prisipažį
sta. kad juos už Klovos sumu
šimą jau teisė ir rado kaltais 
“džiurė
ninkai). Jie, toliaus, prisipažį
sta, kad “mus teismas nubaudė 
po $1.25 pabaudos”. Tik jie dar 
ketiną tęsti bylą (matyt, apelia
cijos teisme).

Jeigu jau net ir valdiškas 
teismas pripažino Bimbą, Tilvi
ką, Šolomską ir Švėgždą kaltais 
dej užpuolimo ant SLA. nario 
P. Klovo, tai kas čia keisto, 
kad SLA. Pild. Taryba paėmė 
juos' į nagą už tokį negražų 
elgesį? Argi nėra organizacijos 
viršininkų pareiga nusikaltu
sius narius bausti?

Susivienijimo Skundų ir Ape
liacijų komisija, ištyrus daly
ką, pateikė tam tikrų rekomen
dacijų Pildomajai Tarybai ir ši 
išnešė tokį sprendimą:

“1. Visi keturi: D. M. šo- 
loms’kas, J. Bimba, L. Tilvi
kas ir A. Švėgžda atrasti kal
tais už sumušimą P. Klovos.

“2. Visi keturi apkaltinti 
turi sumokėti j SLA. iždą po 
lygią dalį visą sumą pilnai, 
kokia yra išmokėta iš SLA. 
iždo P. Klovai kaipo ligos pa
šalpa, reikia atlyginti jų ke
turių padarytą Susivienijimui 
piniginį nuostolį, prieg tam 
nuo dienos šio nutarimo jiems 
pranešimo, visus keturis su
spenduoti vieniems metams 
laiko, atimant teises balsavi
mo, būti renkamais' į valdy
bą, delegatais ir t.t., tečiaus 
neliečiant jų apdraudos ir li
goje pašalpos teisių.

“3. Nuteistiems atsisakius 
išpildyti paragrafe antram 
pažymėtą atlyginimą Susivie
nijimui padarytų nuostolių 
laike 30 dienų nuo dienos, 
kai iš Pildomosios Tarybos 
nutarimas jiems bus oficia
liai praneštas registruotais 
laiškais, išbraukti juos iš 
SLA. narių? tarpo, neatimant 
jiems konstitucionalės garan
tuojamos teisės apeliuoti į 
SLA. Seimą.”
Gerai — kas gi čia yra “fa

šistiško” arba “sauvališko” ši
tame sprendime?

Aukščiaus paminėtieji keturi 
bolševikai sumušė organizacijos 
narį, kuris dėl to susirgo ir or
ganizacija turėjo jam sumokėti 
daugiau kaip $50 pašalpos ligo
je, ir Pild. Taryba dabar rei
kalauja, kad peštukai tą orga
nizacijai pasidariusį nuostolį at
lygintų. Prie to ji dar uždeda 
jiems tam tikrą disciplinarinę 
pabaudą, kad sulaikius juos nuo 
panašių elgesių' ateityje.

Na, ir matote. Del to, kad 
SLA. viršininkai, atlikdami sa-

Praėjo šešios dešimtys metų 
nuo te laiko, kai Jungtines Vals
tijos nupirko iš Rusijos Alas- 
ką. Nuo to laiko įvyko didelių 
permainų. Amerikiečių energi
ja ir sumanumas išvystė tame 
šiaurių krašte žvejybą ir aukso 
kasyklas, šiuo momentu Ame
rikos valdžia planuoja pravesti 
iš Los Angeles į Fairbanks ce
mentinį kelią, kuris bus1 maž
daug 4000 mylių ilgumo. Ma
noma, kad tai paskatins Ame
rikos turistus keliauti į Alaską, 
kur randasi gražių parkams' re
zervacijų ir aukščiausias šiau
rių Amerikos kalnas, Mount 
McKinley.

Alaskas pardavimo apystovos 
yra gana įdomios'. Net šiandien 
dažnai apie tai yra rašoma. Par
duoti Alaską sumanė didkuni- 
gaikštis Konstantinas Nikolae,- 
vič, kuris pasižymėjo savo libe
rališkomis idėjomis'. Dar 1857 
m. jis rašė Gončąrovui, kad 
Alaską yra reikalinga parduoti 
dėl sekamų priežasčių: 1. ji 
Rusijai menką vertę teturi; 2. 
Rusijai yra labai reikalingi pi
nigai, ir 3. Amerika bus pasi
ryžusi užmokėti daugiau neitas 
kraštas yra vertas.

Rusijos ambasadorius Ame
rikai tuo laiku buvo štekl, kuris 
griežtai buvo nusistatęs’ prieš 
Alaskos pardavimą. Mat, ame
rikiečiai kartu su rusais sukūrė 
kompanija, kurios tikslas buvo 
vystyti Alaskoj žvejybą. Ame
rikiečiai, pradėjo savotiškai šei
mininkauti. O tai, žinoma, ne
patiko rusams. Nepatenkintas 
buvo ir ambasadorius, kuris' pa
tarė savo valdžiai neparduoti 
Alaskos.

Keliems metams praslinkus, 
Rusijos valdžia pasiuntė į Alas
ką specialę komisiją, kad ant 
vietos ištyrus rusų-amerikiečių 
kompanijos reikalus. O tie rei
kalai pasirodė labai blogame 
stovyj. Kompanija buvo pra
dėjusi kasti akmeninę anglį, bet 
pasisekimo neturėjo. Diena iš 
dienos buvo galima laukti kom
panijos nusibankrutinimo. Ru
sijos valdžia labai tuo susirūpi
no, kadangi ji faktinai tą kom
paniją finanšavo ir buvo įdėju
si nemažai pinigų. Ant greitų
jų iš Washingtono tapo pa
kviestas ambasadorius štekl, 
kad dalyvauti ministerių. caro 
ir didkunigaikščio Konstantino 
posėdžiuose. Tuose posėdžiuo
se tapo nutarta nieko nelau
kiant parduoti Alaską.

Ambasadorius štekl tuoj su
grįžo j WaShingtoną ir pradėjo 
vesti derybas su valstybės sek
retorium Steward. Jis nurodė 
į tuos nemalonumus, kurie nuo
lat kyla tarp rusų ir amerikie
čių Alaskoj. Se,ward be toli
mesnių kalbų pareiškė, kad 
Amerika sutiksianti Alaską 
atpirkti, ir tuo budu visi nesu
sipratimai užsibaigs. Pasiūly
mas tapo priimtas. Reikėjo tik 
susiderėti dėl kainos. Steward

pasiūlė penkis milionus dolerių. 
Vėliau jis pridėjo dar $2,200,- 
000. Štekl pranešė apie pasiū
lymą carui, iš kurio kovo 29 d. 
1867 m. buvo gauta telegrama, 
įgaliojanti ambasadorių pasira
šyti pardavimo' sutartį.

Tą patį vakarą Štekl nuvyko 
pas Stewardą pranešti apie te
legramą ir pareiškė, kad rytoj 
bus' galirha visą reikalą užbaig
ti. Valstybės! sekretorius atsa
kė, jog nėra reikalo laukti iki 
rytojaus,1 kuomet tai galima pa
daryti tuoj. Tapo sušaukti sek
retoriai ir ketvirtą valandą ry
to Alaskos’ pardavimo aktas li
ko pasirašytas. i

Kai tapo paskelbtas pardavi
mo aktas, tai amerikiečiai buvo 
tiesiog nustebinti. Jie nebuvo 
prie to prisirengę, kadangi vi
sos derybos, ėjo slapta. Net se
natas nežinojo nei ką daryti. 
Nemažas skaičius 
jie priešinsis tos 
ėmimui. Senato 
kalų komisijos 
kreipėsi į Štekl,
kad tasai atsisakytų nuo sutar
ties. Girdi, tuo busianti išgel
bėta situacija, nes mažai vilties 
teesą, kad senatas ratifikuos su-

pareiškė, jog 
sutarties pri- 
užs'ienių rei- 

pirmininkas 
prašydamas,

tartį, štekl atsakė, jog atsisa
kyti nuo sutarties jis jokiu bu
du negalįs, kadangi tai daryda
mas jis įžeistų Amerikos val
džią, kuri pati pasisiūlė pirkti 
Alaską. Tačiau sujudimas tę
sėsi neilgai. Senatriai geriau 
apsvarstė dalykus ir priėjo prie 
išvados, kad pirkinys' visgi nė
ra labai blogas. Kai sutarties 
klausimas tapo apstatytas bal
savimui, tai vos tik du balsavo 
prieš.

Caras Aleksandras II labai 
apsidžiaugė, gavęs žinią apie 
Alaskos pardavimą. Tačiau 
trumpoj ateityj atsirado keblu
mų. Tapo sulaikytas pinigų iš
mokėjimas. Mat. kažkokio Per
kinso (kuris 1855 m. pristati
nėjo Rusijos valdžiai karo me
džiagą) įpėdiniai užvedė bylą, 
reikalaudami sumokėti arti mi
ltelio dolerių, kurie buk Perkin- 
sui priklausę gauti iš caro val
džios. Tas klausimas tapo pa
keltas kongrese. Ste.ward turė
jo padėti nemažai pastangų, kol 
įtikino kbngresmanus, jog visos 
Perkinso įpėdinių pretenzijos 
neturi mažiausio pagrindo.

Alaskos pardavimas Ameri
kai sukėlė įvairiausių kalbų po
litikų tarpe. Kai kurie tvirti
no, kad Rusija padarė tai tuo 
tikslu, idant iškirsti šposą An
glijai. kurios ji neapkentė. Nė
ra kalbos, kad Anglijai tas par
davimas buvo visai nemalonus 
dalykas. Tačiau tikroji parda
vimo priežastis buvo ta, kad 
sukurtoji valdžios kompanija 
nešė nuostolius. Todėl Rusija, 
kaip galima greičiau, stengėsi 
atsikratyti nuo Alaskos. Ir ji 
džiaugėsi, kad pasisekė gauti 
tokią didelę sumą pinigų.

Iš kitos 
džiaugėsi, 
“bargeną”.

pusės, Amerika 
kad padalė gerą 
Sumokėtus pinigus 

ji atgavo per trumpą laiką.
Šiandien Alaska yra kelis' de
šimtis kartų daugiau verta, ne
gu už ją tapo užmokėta. Ame
rikai ji jau davė daug milionų 
dolerių.—K. A.

Andrėj? Upita

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujcnieks

“Prašau pasirašyti. Kaip 
Tamstai atrodo geriau: ar re- 

jdakcija, ar Tamstos parašas?” 
Apie tai redaktorius dar ne

buvo pagalvojęs. Bet tai greit 
paaiškėjo. Kas gi per viena to
ji redakciją? Ir tvirta ranka jis 
padažė plunksną į juodąją mar- 
moro rašalinę ir pasirašė: Ro
bertas Neikė.

Sekretorius dar laukė.
“Aš turėjau dar vieną 

šymą... jei Tamsta butum 
malonus... Mes girdėjome, jog 
Tamsta pereini į naują 
Elzbietos

“Taip, 
kambarių 
ką gi?”

“Aš norėčiau prašyti... Ar 
Tamsta nepakalbėtum su ponu 
Tombergu, kad šį butą palikti 
man? Dalykas tame, kad aš ir
gi... su Amalija...”

“Aha, Tamsta irgi!..

(Tąsa)
Dzintarnieks pabeldė į duris. 

Robertas Neikė atrakino ir vėl ■ 
atsisėdo. Dabar jau tikroje re-! 
daktoriaus pozoje. Dzintarnieks 
padavė smulkiai prirašytą pusę 
lakšto:

“Prašau peržiūrėti. Manau, 
kad išėjo ganėtinai gerai. Tik
tai esu priverstas pastebėti, 
kad kelias vietas Tamstos... 
konspekte prisiėjo kiek pakeis
ti. Kitaip butų išėję perdaug 
artimos.., paralelės su pono Gul
bės straipsniu.”

Robertas Neikė rodė žinovo 
veidą. Lapą dviem pirštais pa
kėlęs, jis į jį žiurėjo.

“Aha, paraleles... Bet ar tai 
nebuvo galima ištaisyki pono 
Gulbės straipsny ?”

“Pono Gulbės? Aš neišdrį
sau...”

“Ne-------------O manajame?”
Pagavęs griežtą žvilgsnį, sek

retorius užkaito ir įsikando
apatinę lupą. Bet redaktorius 
jau nebeatkreipė į taį dėmesio. 
Jis skaitė toliau. I

Turinys jau jo nebeįdomavo. 
Juk turinys, pagaliau, buvo tUš 
pat, ką jis čia girdėjo' visose 
prakalbose ir pasikalbėjimuose, 
tas pats, ką skaitė visuose laik
raščiuose. Bet išsireiškimai jį 
suįdomino. Kaip lengvai ir mik
liai tas mažutis barzdotas vy
rukas rašo! Juk jis pats dirbęs, 
dirbęs, išstudijaVęs didžiąją 
gramatiką/ skaitęs', tyrinėjęs, 
bet net atskiruose žodžiuose 
kartais nebuvo galima pagauti 
naująją rašybą. Bet iš jo’išvaiz
dos tai jau nebebuvo matyti. 
Akimis lapą perbėgęs, jis jį per 
petį grąžino. Antra ranka jau 
kėlė nuo stalo mėlynuosius vir
šelius'.

“Taigi... Parašyta pakanka- corių. Koks tu atrodei, kai aš 
mai. Apsieisime.” : čia pirmą kartą privažiavau, su

Bet Dzintarnieks dar neėmė, senu čemodanu ir virvagaliu

gatvėje.”
po vestuvių.

mums maža.

pra
teks

butą

Trijų
— O

Tiesą 
sakant, aš jau kai ką pastebė
jau. Nieko, nieko. Taip, aš pa
kalbėsiu. Tą aš Tamstai priža
du.”

“Širdingai dėkoju! Be buto 
Amalija nesutinka . O dabar 
centre taip sunku surasti.”

“Taip, taip. Aš pakalbėsiu su 
ponu Tombergu. Tamsta gali 
eiti.”

Išdidžiu galvos mostelėjimu 
Robertas Neikė paleido sekreto
rių. Pats' dar kiek užgaišo, tad 
sukėlė kailinių apykaklę, pasi
ėmė portfelį po pažasčia ir išė
jo. Per išorinių durų stiklą jis 
mate, kad Fridą Tomberg su 
Roza Meija išvažiuoja automo
biliu. Na, jo jau čia pat laukė 
vežikas... Šveicorius plačiai pra
vėrė duris ir nusiėmė kepurę. 
Dabar visi šveicoriai nuimdinė- 
ja kepures prieš jį... Robertas 
Neikė su ironija pažvelgė į švei-

kryžmiai perrištu maišu... Dau
ginus domės į tą vyrelį jis ne
bekreipė. Abejonių, nerimo ir 
prakaitavimo laikotarpis jau 
praėjo. Robertas Neikė ėjo ko
ridorių su žaliai išmargintomis 
emaliuotų plytų sienomis ir rau
donu patiesalu ant mėlynojo 
cemente grindinio. Koridoriuje
— ne, jis vėl buvo ant savo 
vaivorykštės tilto. Visas pasau
lis plaukė po jo kojų.

Ponas Tombergas su advoka
tu Brikiu sėdėjo Švarco resto
rane, kampe prie apvaliojo sta
lo. Anoj pusėj muzika tyliai 
griežė netrugdant pasikalbėji
mo. Prieš Brikio, griežto anti- 
alkoholiko stovėjo selterio bon- 
ka. Ponas Tombergas laukda
mas pietų, gėrė stiklą alaus ir 
šypsodamasis, lyg gerindamasis 
lenkėsi per stalo puslankį į 
Brikį. Bet Brikis rimtai lyg įs
pėdamas žiurėjo per akinius į 
sieną aukščiau pono Tombergo 
galvos. Net kalbėdamas jis me
tė tik retą žvilgsnį į poną Tom- 
bergą.

“Aš tau jau pradžioje nuro
džiau — be perdėto optimizmo. 
Aišku, mes pasinaudosim viso
mis priemonėmis atremti pro
kuroro protestą, bet ir jis juk 
pamatuotas.”

Ponas Tomberg nusijuokė, 
bet jau taip dirbtinai.

“Kokį jis, gali turėti pamatą. 
Jei jau apygardos' teismas 'ma
ne išteisino----------- ”

Brikis griežtai nutraukė jo 
kalba.

“Apygardos teismas ne pas
kutinė instancija.' Ir turime at
sitikimų, kur pradžioje išteisin
tąjį sunkiausiai nubaudžia.”

Ponas Tombergas’ pasidarė 
kiek nervingas.

“Na, aš manau, tam reikalui 
esi tu... Tam yra advokatūra. 
Juk tau pats teisingumo minis- 
teris pažįstamas’.”

“Pats ministeris čia jau nie
ko nebegali pakeisti. Advokatū
ra... Kai tu pats savo bylą ga
dini. Kad tu tardytojui pripa
sakoji bala žino ką, o teisme 
plepi be reikalo. Friesoną tu 
kiši visai be reikalo. Primanį 
tu kraustai iš buto...”

Ponas Tombergas atrodė jau 
visai nelaimingas.

“Argi aš galėjau numatyti, 
kad jam teks mano bylą spręs
ti?”

“Reikia numatyt. Musų gady
nėje viską reikia numatyt. Iš 
musų trumparegystės socialis
tai muša sau politinį kapitalą. 
Kaipgi jiems nevaidinti liau
dies interesų gynėjų rolės, kai 
jus' patys atidengiate savo kor
tas ir vienas kitą skandinate.”

“Na, dabar tai mos tiems rau
doniesiems baronams priminsi
me uodegą... Dabar turėsime 
savo laikraštį...”

Brikis nematė reikalo į tai at
sakyti ir tik truktelėjo pečiais. 
Bet prisilenkus artyn, jo veidas 
pasidarė lyg meilesnis.

“Ar tu negalėtum man dabar 
kiek nors... Mes “Vienybėje” pa
kelėm pajus. Pirmadienį turi
me įnešti”.

“Ar daug tau prigulėtų?”
“Už tą bylą, tu manai? — 

To dar negalima numatyti. Bus 
gana didoka suma. Kolkas — 
penkiosdešimt tūkstančių — jei 
tu galėtum”.

Ponas Tombergas pasviro at
gal.

“Penk — — Bet tai juk —
— Ir tu manai, kad to dar ne
užteks? Velnias, kas gi ten ga
li taip brangiai kainuoti?”

Brikis pasijuto užgautas. Kil
niai užsegė savo “cut-away” 
vienintelę sagą ir išnaujo užsi
degė cigarą, nors tas visai ne
buvo užgesęs.

“Skriausti aš iš tavęs' nema
nau. Pralobti aš iš tavęs neno
riu. Bet gi gali apsižiūrėti, kas 
dirba pigiau”. y

(Bus daugiau)

P H o n c V i r g i n i u *2 054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

P KONTRAKTORIUS ■"
4556 Š'o, Rockwell St., Chicago, Hl.
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Plaukiojimas, žūva vi
ntas ir golfavimas 

atidaryta
Jackson Parke nuo Velykų 

šeštadienio atidaryti laiveliais 
plaukiojimas ir žuvavimas (me
škeriojimas). Laiveliai gauna
mi ties 59 St. po 25 centus va
landai. Taip pat atidarytas 
Jackson Parko golfo liukas. 
VVashington Parke sportavimas 
bus atidaryta tik apie 1 gegu
žes.

Clarence Darrow gavo 
darbo

žinomas chicagietis advoka
tas. rašytojas ir publicistas Cla
rence Darrow, anais metais pa
garsėjęs dviejų milionierių vai- 
kų-užmušikų apgynimu, dabar 
vyksita į Buffalo su kitu gana 
sensacingu reikalu. Buffalo eina 
byla prieš vienų Seneca Indio- 
nę, raganę Lila, kalti namų an
tro laipsnio žmogžudystėje. Ta 
byla ir be Darrovv jau yra šen- v 
sacinga, nes atidengia Indionų 
papročių paslaptis. Seneca gi
minės prezidentas telegrafu už
prašo Darrovv gelbėti padėties'.

Devyni prisakymai 
kaip vyrus mylėti

Miss Jennie Partridge išleido 
moterims instrukcijas, kaip elg
tis, kad vyrai pačias mylėtų. 
Gal ir lietuvėms pravertas. 
Skamba taip:

1. Pusryčiams apsirengto gra- 
žiai.

2. Niekuomet neversk vyro 
šluostyti indus.

3. Draugas vyras tegul ve
dasi tave iš namų du sykiu sa
vaitėj. Kitus vakarus* lai pasi
lieka namie.

4. žmona turi pirma apmo
kėti rendos. grosernės ir bučer- 
nės bilas, ir tik tada pirktis 
naujus furnišius.

5. Niekuomet neleisk uošvie
nei lankytis šventadieniais' ir 
sekmadieniais.

6. Klausykis savo vyro, jei 
jam patinka jo paties balsas.

7. Visuomet klausk i s* jo pa
tarimų.

8. Buk priklausoma ir lipšni, 
bet ne perdaug lipšni.

9. Leisk jam manyti, kad tu i 
esi vargšė, silpnas sutvėrimas, 
o jis yra devynių pėdų aukš
čio milžinas, liūto stiprumo ir 
Napoleono drąsumo.

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuoto jas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Stasys Stoškus ištei
sintas

Advokatas Toudor pasekmingai 
kovojo už to senio laisvę

Balandžio 9 d. kriminalio tei
smo teisėjas Schvvaba paleido i 
laisvę areštuotų pernai rudeni 
Stanley Stoškų, apskųstų Frank 
Sellas (lietuvis) už pašovimų jo 
žmonos. Apkaltinimas' buvo su
galvotas labai gabiai: Sellas kal
tino Stoškų, neva radęs jį be-

karštoj 
nešą

li* prieškonstitucinį po- 
žinojo,

flirtuojant su jo žmona, ir Sto
škus pašovęs jo žmonų. Teis
mui išteisinus' Stoškų, ji iš nau
jo apskundė pati Sellas žmo
na, kad Stoškus bandęs nužu
dyti jos vyrų, Sėlių.

Advokatas Toudor 
kalboj išdėstė kaltinimo 
monę
budį, kadangi teismas 
kad Stoškus šovė Į abudu Sellas 
kartu, todėl negalima vienų kar- 
<a išteisinus žmogų vėl areš
tuoti dėl to paties reikalo an
trų kartų. Be to išrodė Stoš
kaus padorų praeities gyveni
mų ir priežastis, privedusias 
prie šovinio bei pačių Sėlių re
putacijų. (tai buvo aprašytos 
savo laiku). Jury po trijų va
landų išnešė sprendimų, — ne
kaltas'. Svarbu dar priminti, 
kad adv. Toudor gelbėjo nekal
tų seni visiškai dykai.

Rep.

Garsinkitės Naujienose

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuvės Akušeres __
MRS. ANELIA K. JARUSII 

rhysical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

kai-

trečiadieny.

sese r i Gra- 
ir gimines, 
randasi 831

gra- 
Telefonas

ONA JASIENĖ 
po tėvais Barauskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 20 diena, 12:20 va
landa ryte, 1930 m., sulaukus 
apie 44 metu amžiaus, gimus 
Lietuvoj, Tauragės apskr., Te< 
nainių purup., šarlaukių 
me, Amerikoj išgyveno 
metus. Paliko dideliame nuliu- 
dime vyra Adoma, du sunu — 
Julijona, 9 metu ir Edvardą, 
7 metu, dvi podukras — Stanis
lavą ir Elzbieta ir gimines A- 
merikoj; Lietuvoj 
šildą, broli Petrą 
Kūnas pašarvotas 
W. 33rd St.

Liidotuvės įvyks 
balandžio 23 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Jasienės gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nuliude liekame, « 
Vyras, Simai, Podukros 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
barius Masalu

_______ Graboriai______  
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-1 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų vilai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

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

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 Gydy^____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui. 

3103 S. Halsted St.
Chicago, III, 

Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama j 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 Vlrginia 0038 
Bes. Tel. Van Buren B85H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Ncdolioni nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro
-------- o ■ ■

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS i

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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 Pl„ Chicago
SKYRIUS:

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

---- -O—

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

CICERO, ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas diena 

ir nakti
KOPLYČIA

Syrewicze
Graboriai ir 

Balzamuotojai 
1344 S. 50 Avė.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Airis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

ŽMOGAUS
AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitit St., Canal 2330 
Qfiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
- ... o

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 04.64 

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

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
v Gydytojas ir Chirurgas 

3147 S. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

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

.... o---------

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 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 
-------o-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tol. 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- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D. n
4442 South Westem Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt R<L 
kampai Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir n u d 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai
Phone Canal 2118

Valandos: 6—8 vakare
DR. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4193 Archer Avė.

Rezidencija:
4193 Aruher Avė.

Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323 <
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

K-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

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

(TAMOŠAITIS*) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milvvaukee Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Kast 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spindnliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

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 S't., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 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

Ofiso 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. Midway 5512
Ralph C. Ciipler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 211h STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241
Valandos: Pancdėliais ir Ketvergaisi

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčięinis 1 iki 6 v. v.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearhorn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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
■ ■ I I

A. A 0L1Š
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI 1

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Oh's — Utar., Ketv. ir Subatos vak.
Vasallc — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

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

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 5954
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

TaTslakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 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 Salio St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5180
M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Bldg.
38 So. Dearborn Street

Vai. 9:30—1
irais 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai. 5-8; ser. ir pėt. 5-6. tel. Canal 2552

Room
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

Seimas Chicago je.

(prakalbos. Reiškia, visus pen
kis seimui einant vakarus bus 
vaikiairiniai pareiiigimai. Chiea- 
giečiams ir svečiams bus ma
lonumu šiuos tinkamai pareng
tus vakarus aplankyti.

P-nas J. Stungis ir 
p. J. Vaišvila

P-nas J. Stungis yra S.L.A. 
6-to apskričio pirmininkas, p. 
J. Vaišvila sekretorius, — aini 
stambus’ tūzai S.L.A. seimo ren
gimo darbuotėj. Tiesa, kiekvie
nam skirtingam darbui yra iš
rinkta vis kita komisija, bet ap
skričio pirmininkas ir sekreto
rius turi sukti visą komisijų 
darbuotės ratą. Be ši'tų dviejų 
valdybos narių nėra nei vienas 
svarbesnis darbas atliekamas. 
Pertat darbas iš pat pradžių 
eina sistemačiai, kitaip seimo 
rengimo darbe užviešpatautų 
anarchija.

Lietuvių Draugijai Savitarpi
nės Pašalpos turi būt gerai. 
Bet kai dabar pradeda kelti bal
su ir Cicero draugijos, tai, ve, 
pareiškiu savo nuomonę ir aš, 
kaipo atstovavęs Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. Šerus.

— X. Saikus.

Iš 18-tos Apielinkės
Permainas bizni u je

žinomas šios apielinkės 
nierius p. G. Jokubonis, 
So. Halsted St., pardavė 
krautuvę p. J. B. Zutrai. P-nas
Jokubonis pirko Apartament 
Motelį, 2318 W. Washington 
Blvd. Gero pasisekimo abiem 
biznieriams. Vietinis.

1747
savo

ir nusitaręs būtinai 
Keisk i a,

Del CiČero L. L. Na 
mo Bendrovės

The English Column

Marąuette Murmurs

SPORTASj
Dar apie Janulį

ir Bložis. Nepraleiskite progos 
pamatyti tų įdomių ristynių.

— N..
CLASSIFIED ADS

Subatoj buvo pranešta, kad iš 
Kalifornijos, iš pašlovinto Los 
Angeles miesto, atvyko milži
nas lietuvių ristikas. Kad jis 
yra milžinas, tai rodo tas fak
tas. jog jo ūgis — s’eptynios 
pėdos. Kaikuriems teko jau ma
tyti jį besitreniruojant. Sako, 
kad jis tiesiog slomo “šylą” tu
ri. Apytvirtj ristiką paima, kaip 
kačiuką.

Ar tie pasakojimai yra tei
singi, — tai pamatysite balan
džio 25 d. Manjuette Parko pa
rapijos svetainėj. Prie dviejų 
kliubų nstynių Janulis risis lyg 
ir magaryčioms. Risis taip pat

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

Financial
Finanaai-Paakoloa

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIU?

Skolinam pinigus ant medinių Jr
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

Iš PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti garažo biznį; talpina 50 
karų. Republic 0234.

2%. PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
kendžių ir smulkmenų. Parduosiu pi
giai. 6529 S. Western Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI
Apie busima S.L.A. seimą 

kalba ne vien Chicagos lietu
viai jo laukdami, būt nemažiau 
yn-a suinteresuoti visos Ameri
kos lietuviai. Pora savaičių al
gai esu gaivęs laišką nuo savo 
draugo N. iš tolimos Oalifor- 
nijos. Rašo, kad laike S.L.A., 
nors ir ne ({elegantas ir ne S. 
L. A. narys, liet Cbicagon at- 
vylkiąs atostogoms, pažiūrėti 
seimo. Panašų laišką man teko 
matyt pas kiltą draugą iš Mon
tana valstijos. Sakoma, kad iš
sirūpinęs atostogas irgi tuo lai- 

seimas 
atvykti,

laike seimo turėsime 
tukstantį-kitą svečių, kurie Įdo
mauja seimui, o podraug nori 
sueiti savo senus pažįstatmus ir 
draugus, kurių gal per dauge
lį metų nėra sutikę.

Seimo sesijoms pasamdyta 
Lietuvių Auditorija, ikuri tal
pina iki 1200 publikos. Galima 
tikėtis, kad ji kasdie bus ku
pina. Chicagos lietuviai susi
lauks šurum-burum, kokio nė
ra turėję dar iki šio laiko. Ko
mitetai, kurie rūpinasi seimo 
rengimu, yra pasamdę Sher- 
man Motei, N. Clark ir Ran- 
dolph Sts. Čia galės sustoti de
legatai. Žinoma, patogi vieta 
ir svečiams ne delegatams, vie
nu giatvekariu galima bus nu
važiuoti seimo sesijų svetainėn. 
Komitetas ieško, rūpinasi su
rasti įtinkamų vietų šiaip sau 
pas priviačius žmones dėl tų 
delegatų, kurie nenorės vieš
butyje gyventi arba tiems, ku
rie norės su mažiau išlaidų 
apsieiti.

S.L.A. Seimo Rengimui 
Komitetas.

Seimo rengimu rūpinasi S. 
L. A. 6-»las apskritis, geriau 
pasakius, 6-to apskričio kuopų 
parinktieji delegatai sudarė sei
mo rengimo komisiją, regis, iš 
28 atstovų; susirinkę tie 28 
kuopų atstovai išsirinko šešias 
skirtingam ircikalui komisijas 
S.L.A. seimo rengimui. Komi
sijų sąstatas yra sekamas:
Spaudos Komisija —

M. Viaadyla, 
J. Mickevičius,

Stungis, 
Andrulis.

Prakalbų Komisija —
K. Mačiukas,
A. Kundrotas,

Koncerto Komisija — 
K. čepukas,
A.

J.

Mickevičius, 
Puida, 
Vaišvila.

Programų Komisija —
J. Mickevičius,
J. Vaitkus,
S. Bartkus,
P. Rindokais,
K. Mačiukas.

Ban kieto Komisija —
A. Viščiuliute,
M. Kenutienė,
J. Baranauskiene,
A. Zalaltorius,
F. iPhtkauskas.

šokių Komisija - 
Viščiuliutė, 
Kenutienė. 
Andrulis, 

Kaulas, 
G. Gribas.

M.

Laike S.L.A. Seimo Parengimai

bankietas. Antradienį, 
koncertas;

Kadangi seimas prasidės bir
želio-June 16 d., tai tą pačią 
dieną vakare bus surengtas šei
minis
birželio 17 d.
trečiadieny, birželio 18 d. —- 
šdkiai; ketvirtadienj, birželio 
19 d., vakarinis išvažiavimas; 
penktadienį, birželio 20 d. —

patėmijau “Naujieno- 
Cicero viena draugi- 
yra šėrininkė Cicero

Maples Adieu

Cicero L. L. 
serus, turėjau 
tą komediją, 

ben d rovėsi su- 
jeigu visados 

kaip
kuris įvyko

pinigų buvo trukumas, 
vedė kenksmingų agi- 

kad tik pakenkus ben- 
Bet dabar pasirodo di- 
bendroves šeimininkai, 

kurie yra padėję daug

Andai 
kad 

ja, kuri 
L. L. Namo Bendrovės, nutarė
kreiptis prie draugijų, turinčių 
bendrovės šėrų, o taipgi ir prie 
pavienių šeri ninku, kad bendro
vės susirinkimuose butų balsuo
jama nuo šėrų, kaip reikalau
ja Illinois valstijos įstatymai, o 
ne nuo galvų, kaip dabar yra 
daroma. Tai kad jau apie tai 
pradėjo kalbėti Cicero draugi
jos', tai tegul bus leista ir man 
ką nors pasakyti. Būdamas įga
liotas Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpines Pašalpos val
dybos atstovauti 
Namo Bendrovės 
laimės' pamatyti 
kuri yra vedama 
sirinkimuose ir
esti tokie* susirinkimai, 
praeitas metinis 
vasario menesį, tai išėmus au
ditoriaus atskaitą, kurią per
skaitė neva sekretorius, turiu 
pasakyti, kad tas susirinkimas 
buvo niekas kitas daugiau kaip 
tik lietuviškų čekistų suvažia
vimas. Tokie dalykai įvyksta 
tik Jefferson giriose ant Troc
kio kalnelio. Betruko tik bač
kutes agurkų. Dar prieš susi
rinkimo atidarymą buvo maty
ti, kad nėra taip, kaip reikė
tų būti, nes šėrininkai nebuvo 
registruojami, kaip daroma ki
tų bendrovių susirinkimuose. 
Kas tiktai norėjo, tai galėjo 
būti susirinkime, kalbėti ir bal
suoti kad ir ne šėrininkas. Ir 
tokių svečių galėjo būti nema
žai, kurie buvo susirinkę iš vi
sos Chicagos. Man nuostabu, 
kaip tie svečiai pasidarė ščri- 
ninkais.

Kiek man žinoma, kada bu
vo pradėtas namo statymo dar
bas ir 
tai jie 
taciją, 
d rovei, 
džiausi 
O tie,
darbo, kad butų pastatytas’ na
mas, ir gal per naktis yra ne
miegoję iš rūpesčio, kad užbaig
ti pradėtą sunkų darbą (iri dar 
kaip teko girdėti, jog nekurie 
buvo užstatę savo namukus, 
kad gavus paskolą dėl baigimo 
namo)„ tai tie šiame susirin
kime sėdi kupras sutraukę ir 
matyti bijo prasitarti. O kuris 
ir bandė ką nors pasakyti, tai 
nuo čekistų buvo iškoliotas ir 
net kumščia grasinamas. Bet 
kodėl taip yra, tai tegul pa
galvoja patys ciceriečiai. Ir, 
matyti, jau jie pradeda galvo
ti, jei tik nebus pervelu. Mano 
supratimu, bendroves dalykai 
yra tvarkomi nelegališkai, ta
rimai ir direktoriai yra ne še- 
rininkij pastatyti, ale lietuvių 
čekistų.

Gal aš ir prasikaltau prieš 
draugijos narius, kad nieko 
jiems apie tai nepranešiau. Kai 
jie sužinos, tai gal gausiu pa
barimą, Bet mano mintis buvo 
tokia, kad jei ciceriečiams, ku
rie sumanė ir sunkią naštą ne
šė, kol pabudavojo tą puikų na
mą, yra gerai, tai ir Chicagos

The Marųnette Club 
Maulers from Gr. 260 
S.L.A. wound up their 
by a thrilling mateh tvin over
Universal Lodge from G r. 344 
at the Western Recreaition 
Alleys lašt Wednesday, April 
the IGth. The Universal Pin 
Splitters drew first blood; an- 
nexing . the first game by a 
margin of thirteen pins and 
with Granny getting con- 
secutive strikes things' looked 
dark for Marquette.

In the second game the M. 
C. fighting spirit. came to the 
fore enabling them to creep up 
011 the Pin Splitters with a 
fourte.en pin margin placing 
Universal one pin i n arrears. 
Then the fireworks started — 
lašt game, lašt mateh of the 
year, even up and how those 
boys mowed ’em down. Bill 
Walthis literally went wild with 
a row of consesutive strikes to 
take high game for the eve- 
ning. A 234 count. Bedlam 
reigned as- the maulers pulled 
away from Universal emerging 
vietors by 179 pins.

’Twas būt a bowling mateh, 
būt it had all the trimmings 
of a college football game. A\id 
thus have we ushered another 
bowling season imto oblivion. 
Bowling is the one sport most 
everyone can take part in for 
at s'ome time or other practical- 
ly every member had a chance 
to participaite, būt the follow- 
ing boys excelled at the pas- 
time. Captain Anthony Schnu- 
kas the southpaw with lots of. 
smoke, Stanley Godlewski that 
steady and reliable chap, John- 
ny (Cyclone) Macas the pin 
boy peril and the jolly Bill Wal- 
this. Now let us turu our eyes 
to bas'eball and the other sum- 
mer sports.

M apie 
of the 
season

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš nusi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO galutino Išegzaminavlmo—kas juufis

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

20

yra

st.

po

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

gal naujausios mados. .

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

sėdy- 
tiktai 
viską

CLASS1FIED ADS
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. IIL.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainoj 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

'i ■ ■ ....... ... I I I .1 ■■ ■—

Business Service
Biznio Patamavimae

PATENTAI, copyrlrhts — išradimai 
•okloa rųfiiea.

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Cbicaco Ava.

Brunswlck 7187

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate , 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė, 
Tel. l^afavette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičimi 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

b

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

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — 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. 38rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

______ Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

nuo' $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio {mokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

bate
1929
1929

$495
$335

Delicatessen, Saldainių ir Ice 
Cream Sankrova. 3 kambariai 
pagyvenimui užpakaly.

3956 So. Westero Avė.

TURIU kraustytis į savo na
mą, tad užleisiu dabartinę bar- 
bernės vieta kitam. Du barbe
nai dirbame visados. Lysas 
ant 4 metų ir 6 mėn. Kreipkitės 
1739 S. Hialsted St., Box 1192.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highwo", ar
ti Elgin ir Dtfndee, 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.

Real Estate For Sale

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

Tel. Beverly 2198

Score:
Marų. Ist 2nd 3rdl Totai
Godlewski 114 153 187 454
Schnukas 161 175 161 497
Macas 166 164 157 487
Walthis 177 197 234 608

179 137 161 474A 1 M

797 826 900 2523

Universal
Kantenis 147 158 160 465
Josephites 157 174 171 532
Jonites 125 164 114 403
Gedvill 162 150 131 443
Granny 219 166 166 551

--- - 1 ,■■■■— ■' I'"—

810 812 742 2364

MILDA

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

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

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

. trunk ................................... $895
1929 Standard Coupe; ran only 

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

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

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. ¥2 bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randąsi

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 susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8G07 

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

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

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

$895
4 door sedan ........... $275
coaęh ....................... $265
įmokėti, likusius i 18 me
dienų rašyta garantija ir 

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

NAUJA G kambarių mūrinė bun- 
galow, tile maudynė, elektrikinis re- 
frigeratorius. 8328 Merrill Avė., tel. 
Triangle 8358.

2 FLATŲ, PILKO AKMENS 
PRIEKIS

kambarių, 2 geri furnasai; 2 
garažas; arti Garfield parko;

1 YDIA E. PINKHAM’S 
V E G E TA B L E C O M P O U NI) 
t > IHA I . VIShH UI MED. CO.. I \ NN, MUS. .

Yra trys sunkus periodai mo, 
terles gyvenime: kada mergaitė 
subręsta t moterį, kada moteris 
gimdo pirmų kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkbam's 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstelgti normale sveikatų ir 
gyvumų.

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Balandžio 20 ir 21 

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Grand 
Parade”

Labai gražus veikalas

Dalyvaujant
Helen Tvvelvetrees, Fred 

Scott
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Moan, Groan, Ine.,” ;

Gang
Kalbančios tintos.

SU Our

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

Tel. Brunswick 9131

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

6-7
karų
$10,000; $1,500 įmokėti, likusius po 
$40 į mėnesį, 6% palūkanų. Ga
lima ir su rakandais.

Savininkas, 
Tel. Van Buren 5510

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

A. GRIGAS & CO.
8114 So. Halsted St 

Victory 4898 
Chicago, I1L

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieriojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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.

8153 So, Halsted St.

NAUJI IR BIŠKJ VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Rez. tel. Willow Springs 58

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 Šmotų drožtas seklyčios 

$59; 3 šmotų riešuto 
kambario setas $64; 
jo kamb. setas $55; 
$23; pusryčių setas 
rakandai $295. 
VICTOR STORAGE

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

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

setas 
miegamojo 

7 šm. valgomo- 
velouro kauras 
$7.50; 4 kamb.

WAREHOUSE

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DIDELIS BARGENAS
MARUUETTE MANOR

Parsiduoda už cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla
tai ir Storas. 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 
Avė.

šaukit Republic 6896
arba atvažiuokit

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, galima su kambariais; labai 
pigiai, lies apleidžiu Chicago. 3655 
So. Halsted Std štore.

PARDAVIMUI ar mainymui du 
bizniavi namai, mainysiu ant lotų ar
ba farmų. Turi būti parduoti i 
trumpą laiką, nes turiu apleisti Chi
cago. 3655 S. Halsted Si., Store,


