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Masiniai d. Areštai Lietuvoje
Voldemaro įsakymu suim
ta 100 socialdemokratų:?!
Suimtieji kaltinami dėl neva ruošimo “su 

kilimo prieš valdžią”, nes žvalgyba ra 
dus pas juos Lietuvos emigrantų užsie 
ny spausdintų laikraščių

KAUNAS, bal. 4. [Chicago Tribūne Press 
Service].—Ministerio pirmininko Augustino Vol
demaro Įsakymu politinė policija vakar suėmė 
šimtą žymiausių Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos [?] narių. ‘ ' . ■ \

Sako, kad politinė policija, darydama kra
tas, radus kiek laikraščių, užsieny leidžiamų Lie
tuvos politinių emigrantų, kurie, dėl Voldemaro 
valdžios persėkiojimų,-buvo priversti bėgti Į Ryt- 
tų Prusus: . * '

' Suimtieji socialdemokratai [?] yra kaltina
mi, busią jie ruošę kitą sukilimą prieš Voldema
ro valdžią.

Tai jau butų ketvirtas Voldemaro susektas 
sąmokslas prieš jį nuo to laiko, kai jis nuvertė 
Socialdemokratų [turi būt: valstiečių liaudinin
kų] prezidentą (D-rą Grinių) ir jo kabinetą, o 
valdžią pats pasigrobė j savo rankas.

[Šis Chieagos Tribūne korespondento pranešimas 
neaiškus. Kiek žinome, Lietuvos socialdemokratų emi
grantų Rytų Prusnose nėra ir jokio ten savo laikraščio 
neleidžia./Korespondentas nesiorientuoja Lietuvos ’po
litinėse partijose ir nemoka skirti/ socialdemokratų nuo

(Atlantic aini Prteiflc Photo]

Aurora, III. Joseph De King ir jo dvylikos metų sūnūs klupoja prie Lillian De King grabo. J; 
nušovė, kaip žinia, sausieji, kurie ieškojo svaigalų.
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Kinų Vuhano sukilė
liai bėga netvarkoj

Meksikos sukilėlių 
armija sunaikinta

Sprendžiamame mūšy ties La 
Reforma daugybė sukilėlių 
krite, daug kitų^paimta Į ne
laisvę t)

Bankas sumokėjo '$100- 
000 už firmos vardą

Ieško vokiečių laivo 
“Europa” padegėjo

HAMBURGAS, Vokiętija, bal. 
4. — Keletas Anglijos ir Olan
dijos apdraudos kompanijų 
agentų bando jungtinėmis pa
jėgomis nustatyti priežastį gai
sro, kuris andai sunaikino nau
jausią vokiečių laivą “'Europa.” 
Norddteuitscber Lloyd (kompa
nija, laivo savininke, paskyrė 
$2,500 dovanų už nurodymą pa
degėjų.

Didelis socialistų lai
mėjimas Milwaukee 
miesto rinkimuose

Socialistai išrinko tris mokyk
lų direktorius, vieną alderma- 
hą ir vieną taikos teisėją

/_____________________ _

IŠ DARBO LAUKO Oro katastrofos
SPOKANE T1NKUO T OJAI 
LAIMĖJO 5 DIENŲ SAVAITŲ

SPOKANE, \Vash., bal. 4.— 
šio miesto organiziioti statybos 
darbininkai — tinkuotojai ir 
tapytojai — laimėjo 5 darbo 
dienų savaitę su $1 algos prie
do dienai. Dabar tinkuotojai 
gaus $12 dienai, o tapytoją! 
$9 dienai.

PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ 
VASAROS MĖNESIAIS

Trys asmens žuvo aeroplano 
liepsnose

SCOTE CITY, Kans., bal. 4. 
— Netoli nuo čia liepsnose žu-' 
vo trys lakūnai, jų monopla
nui nukritus žemėn ir užside
gus.

Ginnis, Scott City chirurgas; 
Cliester Riley, keliaująs komer
santas, ir John Floųrnoy, mo-

Išvogė iš viešbučio 
darbininkų vadus

Del to suimti 4 asmens, streiko 
užgautos tekstilės komapani- 
;os padėjėjai

MILWAUKEE, Wis., bal. 4; 
— Mihvaukės Socialistų parti
ja gali vėl pasigirti stambiais 
laimėjimais.

Rinkimuose praeitą antradie
nį iš penkių kandidatų į mo
kyklų komisiją (School board) 
tapo 'išrinkti trys socialistai ir 
du “nonpartisan’ai.” Tuo bū
du mokyklų komisijoj dabar 
bus šeši socialistai ir devyni 
“bepartiniai.”

Meksikos Miestas, bai. 
4. — Po keturitj dienų susikir
timų Chihuaiiua valstijos pie
tuose, sukilimas Meksikoje, ga- 

. Jo li-
lUU.K, Hll K 111 111C4O- lUVlVoJJV 
Ii sakyt, visai susmuko.

NEjVV YORKAS, bal. 3. — 
National City Bank of New 
York atpirko City Trust kom
panijos vardą, sumokėjęs už jį 
$100,000. City Trust kompa
nija yra. bankrotavus, ir Na
tional (aty/bankas atpirko jos 
vardą tuo tikslu, kad jtfkia ki
ta N'ėw Yorke,, finansine įstai
ga nebeturėtų teisės savo fir
mai vartoti “City” vardą.

Tautinė kariuomenė eina i Han- 
kcvą; vuhaniečių , generolas 
perėjo tautinės valdžios pu- 
sėri *

BOSTONAS, Mass., bal. 4— 
General Electric kompanija 
rengiasi įvesti penkių darbo 
dienų savatę per du vasaros 
mėnesiu, liepos ir rugpiučio. 
Kompanijos Įmonėj Lynn mie
ste dirba 15,00(1 darbininkų, o 
kitose mažesnėse įmonėse — 
East Bostone, Everette ir Pitts- 
fielde—taipjau keli tuksiančiai 
žmonių.

Aeroplanas atsimušė į telefono 
t vielas; du žuvo

&HED1VE, Saskatch e w a n, 
Kanada, bal. 4. — Jų aeropla
nui, nukritus ant geležinkelio 
vagoninės ir užsidegus, žuvo 
pilotas Roley Ford iš WayDur
no ir jo pasažierius John ’Sly- 
torchuk iš Kihedive.

i . *

ko tik šešėlis.

Fedpralinių jėgų -- kavale? 
rij(.s, infanterijos, artilerijos 
ir aviacijos tarnybos — iš vi
sų pupų apsiausta ties £*a Re
formą, susi'lėlių šiaurinė armi
ja beveik visai tapo sunaikinta.

Federalinės kariuomenės va- 
7T7> geli. Juano Almazano prane-j 
Šimu prezidentui Portes Girini, 
kova ties La Reforma buvo di
džiausia Meksikos sukilimų is
torijoje. Ji buvus “sprendžia
ma kova,” ir už savo “niekšin-’ 
gą revoliuciją” sukilėliai labai 
brangiai pasimc'kėję.

Pranešimai sako, kad nuo 
Jaiko, kaip prieš tris dienas 
prasidėjo batalijos Jimineze ir 
apielinkėje, 1,200 sukilėlių bu
vo 'nukauti, daugybė sužeistų ir 
arti 5,000 paimti Į nelaisvę. 
Kautynėse gi ties La Reforma 
daugiau kaip 500 krito nčgyvi,- 
apie tiek pat buvo sužeista ir 
didelis skaičius paimta jx ne-

Vatikanas nugina ži
nias apie susitarinią 

su Maskva
bal.VATIKANO MIESTAS, 

4. — Vatikano sferos nugina 
j pasirodžiusius spaudoj praneši- 
*mus apie tai, busią tarp apaš
tališkojo sosto ir sovietų Ru
sijos valdžias prieita prie su
sitarimo. Nė kokio sutarimo 
nėsą daroma nei nemanoma da
ryti.

HANikOV, Kinai, bal. 4.
Tautinei Kinų valdžiai priešin
au Vuhano generolų armijos, 
bandžiusios , atsilaikyti prieš 
tautinę- kariuomenę, einančią i 
Hankovą, susmuko ir dabar vi
sais frontais traukiasi atgal di
delėj netvarkoj. " •

Vuhaniečių generolas, vado
vavęs Huangpei sek tore, perėjo 
į tautinės valdžios pusę.

Hankovo kinų/mieste viešpa
tauja didžiausias sumišimas ir 
panika. Daugelis kinų 
svetimšalių koncesijas, 
paskelbta karo padėtis.

bėga į
Mieste

kalti -4 girti jurininkai 
narni dėl paskandinimo 

kapitono

šeši asmens, 
' žuvo namų

negrai, 
gaisre

DETRO1T, Mich., bal. 4. —
Gaisre, kuris čia sunaikino
vienus dviejų aukštų namus,
sudegė šeši asmens — du suau-
gę,So keturi vaikai amžiaus
nuo 2 iki 7 metu. Visi 'neg-
rak ( • « ’

CARE MAY, N. J., bal. 4.— 
Vyriausybė suėmė |keturis ju
rininkus, aipie kuriuos mano
ma, kad jie pakėlė maištą, Įme
tė Į juros kapitoną ir patys už
valdė dviejų stiebų jachtą “No- 
mad,” kurios savininku yra 

ne\vyorkietis Charles 
Jiachtas buvo suimta 

laivelio CG-127 įgu- 
ginkhufta sargyba įli-

TACOMA, Wash., bal. 4. — 
’ Vietos aviatorius Įeit. Harold 

Bromley rengiasi skristi iš Ta- 
comos per Ramųjį vandenyną į 
Tekio.

Gaisre 3 asmens sužaloti
HRISTOW, XIowa, bal. 4.— 

Gaisras sunaikino čia keturis 
trobesius, padaręs apie $50,000 
nuostolių. Trys asmens buvo 
sužaloti . Gaisrą pagimdė 
žolino sprogimas.

ga-

^ORFis:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; kartais ga
li būt lietaus ir perkūnijų; vė
siau, bent apie vakarą; viduti
niai ir stipresni pietų vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 60° ?ir 79° F.

Šiandie saulė teka 5:28, lei-' 
džiasi 6:18 
ryto.

Farmerys nusižudė
LINCOLN, Neb., bal. 4. — 

Čia nusižudė revolveriu turtin
gas farmerys Emil Steyer, 47 
metų amžiaus, turis keletą for
mų.

Sukilėliai nušovė federalų 
aeroplaną

NAGO Sonora, Meksika, bal. 
4. — Netoli nuo čia šiandie su
kilėliai nušovė federalinės val
džios aeroplaną su 'dviem avia
toriais, atlėkusiais bombarduo
ti iš oro sukilėlių traukinį. Jie 
numetė keletą bombų, bet ne
trukus patys buvo kliudyti. 
Aeroplanas nukrito, liepsnoda
mas ir aviatoriai, kap. Juan 
Guitterez ir Įeit. Jesus Gaona, 
žuvo.

Galvažudybė einant 
prohibicijos {statymu

JERUZOLLMAS, Palestina, 
bal. 4. — šiaurinės Užjordonio 
sritis užpuolė tytveikiai skėrių, 
naikindami laukus ir daržus.

Francija ištrėmė eks- 
kaizerio svainių

HAVANA, Guba, bal.. 4. — 
čia tapo areštuoti škunerio 
San Au'gustiiv įgulos žmones, 

Mėnuo teka 3:401 kaltinami dėl šmugeliavimo imi- 
/ grantų j Jungtines Valstybes.

PARYŽIUS, bal. 4. — Fran
ci jos vyriausybė, išyare iš savo 
kraštp Aleksandrą Zubkovą, 
jauną rusą, kuris yra vedęs bu
vusio vokiečių kaizerio Vilhel
mo seserį, jau seną, daugiau 
kaip 60 metų moteriškę.

WilLlLIAMSON, W. Va., bal. 
4. — Toler miestely, Ky., vie
nuolika deputy šerifų atvyko į 
piliečio Roy Mays “pool-roo- 
m’į ieškoti svaigiųjų gėrimų. 
Įvyko kautynės, kuriose “pooi- 
room’io” savininkas buvo 
šautas, du deputy šerifai 
šauti.

H. Boos- 
muitinės 
los. Kai 
po j jachtą, ji rado visus ketu-
irius jos jurininkus amžinai 
girtus. Ant grindų buvo primė
tyta apie 40 'tuščių degtihęs bu
teliu.. Kapitono, Johno L. Schd- 
enfeldo, jachtoj nebuvo, 
dama kvota. i .

ugny žuvo du Vyrai ir
MOTERIŠKĖ

Dartininkas užsimušė

nu- 
pa-

TOLEDO, ,Oh jo, bal. 4. — 
Nukritęs Jš penkto ąukšto nau
jai statomo trobesio, užsimušė 
darbininkas C. Lindgren, 
m iš Chicaįfos.

40

SAULTE.STE. iMAftlE, Ont., 
bal. 4. — Ties Goulois įlanka, 
apie 20 mylių nuo čia, praeitą 
naktį sudegė gyventojo R. 
Robertsono namai. Dviejų vy
rų ir vienos moteriškės pasi
gendama ir manoma ,kad jie 
yra žuvę ugny.

Hoover turi darbo)
> WASHINGTONAS, bal. 4. — 
Prezidentas Hoover vakar pa
sispaudę rankomis su 1,757 lan
kytojais.

Kellogg Anglijoj susirgo
. PlLYMOUTH, Anglija, bal. 4- 
— Atvykęs j čia garlaiviu bu
vęs Jungtinių Valstybių sekre
torius Frank B. Kellogg susir
go.

ELIZARETHTON, Tenn., bal. 
4. — Policija suėmė čia ^ke turis 
,asmeniu, kaltinamus dėl išvo
gimo iš' vieno vietos viešbučio 
darbininkų vadų: Edwardo Mc- 
Grady, Amerikos Darbo Fede
racijos vicepirmininko, *ir Al
fredo Hof įmano, United Tex- 
tile \Vorkers unijos organizato
riaus. '

Areštuoti yra: C. D. Mea- 
d( ws, apdraudos agentas; J. T. 
Trellinger, American Ramberg 
Bayon texstiles įmonės formi
nąs; A. A. Hale, Kouthern Fur- 
niture Manufacturing kompa
nijos pirmininkas, ir vienas 
Nat IV. Perry.

[American BambCrg ir kito
se vielos tekstilės Įmonėse, ku
rių darbininkai buvo neorgani
zuoti, pastaruoju laiku buvo 
kilęs streikas. Po, apie pusan
tros tsavaites streiko buvo pra
nešta, kad samdytojai kapitu
liavo — ..sutikę? išpildyti darbi
ninkų reikalavimus, ir streikas 
pasibaigęs. J

tai mokyklų tarybos nariai yra: 
Dr. J. 
man ir

Sprogimas Reming 
tono Įmonėje

Vienas darbininkas užmuštas, 
dvylika sužeisti

NOTII TONA WANDA, N. 
Y., bal. 4. — Remington-Rand 
Type\vriter kompanijos įmo
nėj šiandie (įvyko sprogimas, 
kurio ,vienas darbininkas, Šilas 
Stone, 61 metų avižiaus, buvo 
užmuštas, dvylika kitų skau
džiai sužeisti.

Midrach, Elmer Bau- 
William Krening.
Bortfing, socialistų kan-

i aldermanus 7-tame 
warde, tapo išrinktas tokia bal
sų dauguma, kokią retai kada 
koks kandidatas buvo tame 
\varde surinkęs. Jis, būtent, 
gavo dvigubai daugiau balsų • 
už savo oponentą.

Carl Hempel, 'socialistų kan
didatas Į taikos teisėjus (jus- 
<k»e-Of the ipeace) taip pat ta
po išrinktas dvigubai didesniu 
halsų skaičium, nekaip jo opo
nentas gavo.

Didelį pm ūgį gavo rinkimuo
se “nonpartišan” aldermanai. 
Jie bandė vadinamu “charter 
an\endment’u” atimti tam tik
ras teises iš socialistų mero 
(burmistro) Hoan’o. Tas 
“amendmentas” buvo tarybos 
priimtas. \

Socialistų partija betgi nu
tarė pavesti tą klausimą iš
spręsti patiems' piliečiams vi
suotinu balsavimih .Visuotiniu 
balsavimu piliečiai milžiniška 
halsų dauguma tą “amendmen- 
tą” sumušė, ir meras Iloan pa
silieka savo teisėse.

Visi kiti referendumai bu
vo nubalsuoti taip, kaip socia
listų partija buvo patarus. * 

Valstijos legislaturos nariai 
prie dabartinių ''savo menkų 
algų gaus truputį priedo.

Borisas čechoslovakuose
PRAHA, čechoslovakija, bal. 

4—Į čia incognito atvyko Bul
garijos karalius Borisas.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

/ Lietuvos žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau- 

z kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.
Naujienų pinigų siuntimo skyrius pageL 

bes sušelpti už labai mažų atlyginimų. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.
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Modelis 71

Jaunoji Birute

$137.50

HalstedFurnitUMi

Laikas Malevofi
Namus

PAVASARIS JAU C1A

Yra Geriausi
CONTRACTORS

AUTOMOBILIA
24 Menesiai

Brunsvvick, 7 Luby su viskuo, už

Freshman, 7 tūbų, už

Roiee Motor SalesGalionas

J. ZARUKAS IR J. CHALKIS

Telefonas Yards 4500May 11
Mąy 18

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago

POLONIA”
LITUANIA

Ateikite ir pasiklau 
sykite jo. Dykai de 
monstravimas kiek 
vieną dieną.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS .

...Aprii 6 
Aprii 27

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

Atwater Kent, 8 tūbų

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

ir ge- 
sako 

Bet pra- 
vis tebė-

IŠPLĄUKIMAI LAIVŲ Įš NĘW YOĘKO
“POLONIA
“ESTONIA1

Turkiškos,. Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Dabar yra labai geras laikas įsigyti sau gerą 
automobilių. Mes patariame lietuviams nusipirkti 
RE(t automobilių. Šitie automobiliai yra geri, stip
rus ir nebrangus. REO automobilių beveik kiekvie
nas gali įsigyti, nes juos galite gauti lengvais išmo
kėjimais.

Del informacijų ir kitko, kreipkitės j paltie Amerika Jani 
jos agentus. Jio suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės’ dokumentus.
Paul P.
Central

Amerfca’s 
Biggest Selteri

Jaunosios Birutes dainų pa
mokos jvyksta šį vakarą 7 va
landą Mark VVhite Slųuare Par
ko svetainėje, Library Boom. 
Visi nariai bukite pamokoms 
laiku ir atsiveskite naujų.

tol ' Valdyba.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Lietuvių statybos apžvalga 
iki “Roxee” teatro

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

bar kviečia visus lietuvius tal
kon, kad ‘ sudarius bendrovę ir 
užtikirnus lietuviams teatro 
nuosavybę ir visą naudą, kokią 
jis duos. O nauda iš jo neabe
jotinai bus didelė nė tik teatro 
bendrovės dalininkams, kurie 
gaus teisioginį pelną iš įplaukų, 
bet ir Bridgeporto namų savi
ninkams ir visieęns jo piliečiams. 
Bridgeportas dar sykį ir dar la
biau bus pakilęs.

—Bridgeportietis*

Atsineškite savo kūną. 
Stiprios G pėdų kopėčios 

$1.29 
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rodkwell Street 

Lafiayette 4689

Jąron. 818 iljncoln St., MTaukegan,'III. 
olis, 1730 — 24ih St., Detroit, Mich.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Parduodame ir įve- 
Sf*I dame namų apšil 

• dymo • reįkmenis. 
Taisome ir valome boilerius. 

Apvyniojame paipas ir 
, boilerius. - t- 

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų’.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
i Mineralines, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergalėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

utjs, 3327 So. Halsted St., Chicago.
... District Bank, 1112 W. 3 51 h St., Chicago.

•S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, 111,
Lithuajiian News Publishjng Co., 1739 So. Halsted Street 

Chicago.
Meiropolitah State Bank, 2201 W.- 22nd St., Chicago.
V. M* StiiliApas, Br”" " •
Universal State B 

Chica
John J.

Mes užlaikome Howąrd, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

likus statybos darbą bene di
desnį, negu jo tėvui pasisekė 
įvykinti. Talkoj su savo švė- 
geriu, D-ru J. Kuliu, tik dve
jais paskutiniais ųietąis jis į- 
vykino statybos projektus, ku
rių vertė siekia su viršum mi
lijoną dolerių. Pastatymas ga
ražo 31-oj gatvėje, netolį Hal
sted gatvės, buvo bene pirmu
tinis jo darbas, kurį jis atliko 
1927 metais. Kiek vėliaus, jis 
su d-ru J. Kuliu, pastatė dar 
du garažu, vieną adresu 610 W. 
35th St., ‘o kitą kartu su ga
zolino stotimi prie 37-tos ir Hal
sted gatvių. $ių trijų garažų 
vertė ‘siekia 150,000.00. Perei
tais tnetaais tapo pastatytas la
bai naujoviškas “flatų” hamas- 
35-toj gatvėje ir dar dvejetas 
garažų ir gazolino stočių. Di
džiausiu pereitų metų darbu 
buvo pastatymas pramogoms 
namo, adresu 813 W. 35th St., 
kur dabar yra operuojama 20 
Kegelbano grindinių (bowling 
alleys) ir kur lietuviu jaunuo
menė kas vakaras smagiai ir 
nfeblėdingai leidžia laiką. Vieti
nis policijos kapitonas sako gy
ręs šią įstaigą, kad ji sulaikan
ti vaikinus puo išdykavimo la
biau, negu bažnyčios.

Bridgeporte senai buvo pa
geidaujamas naujas teatras, ku-

ris galėtų prilygti kitiems dide
liems Ghicagos teatrams. Ke
letas žmonių bandė imtis šio 
darbo, bet vis nepasekmingai. 
Jąųnas Olis, jnatyt norėdamas 
pralenkti savo tėvą, ėmėsi vy
kinti teaįrq projektą—‘ditįžiąu- 
sią iš visų jo įvykintų statybos 
projektų. Sti daktaru J. Kuliu 
jie pasikvietė talkon žinomą 
Bridgeporto pilietį Jokūbą Mas
koliūną, kuris projektan įdėjo 
labai didelę dalį savo turto, ir 
šiai didelis naujas Bridgeporto 
lietuvių teatras jau neužilgo 
ketina atsidaryti. Įsteigėjai da-

Dutch Boy Whito Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linsced Oil, galionas

Mes patarnausime jums greitai, teisingai ir ge
rai. Automobilių biznyje mes jau esame per daugelį 
metif; turime gerą patyrimą. Tik at§ilankykit pas 
mus ir apžiurėkit tuos automobilius. ĘEO automo
biliai jums patiks. • <

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

Del išmokėjimo
5S858SI Namų apšildymo 

f 11 reikmenys ir plum-
F bingas.

Nauji 1929 Modeliai, perdėm elektriki- 
niai, 7 tūbų, su Dynamic Kalbėtuvu.

Dykai įvedimas.
Neimam palūkanų.
Dykai aptarrtaviipas vienus metus.
LABAI LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
Dykai demonstravimas kiekvieną dieną

Chicagos Bridgeportas— tai 
lietuvių išeivijos ir jos istorijos 
labai žymi dalis, čia lietuviai 
sukūrė savo veiklų kulturinį 
centrą, čia jie pastatė savo 
pirmą bažnyčią, čia leidė pir-. 
iriuosius laikraščius, čia steigė 
knygynus, rengė paskaitas • ir 
parodas, čia jie spietėsi į dai
nos ir teatro mėgėjų draugijas, 
ir meno srityje pasižymėjo dau
giau, negu kitų kolonijų lietu
viai. čia jie rengėsi apsigyven
ti ilgesniam laikui ir čia jie te
bėra gyvi ir veiklus šiandien.

Bridgeportas šiandien yra ne
mažas ir gTažus miestas. Nors 
viduryj Chicagos, jis ištikro yra 
kaipir atskiras miestas, atskir
tas iš pietų stock-yardais, o iš 
šiaurės ir vakarų upe ir kana
lais. Jeigu ji išaugo ir išto
bulėjo, tai daugiausia ačiū lie
tuvių darbštumui. Nei viena ki
ta tauta tiek neprisidėjo prie 
Bridgeporto iškėlimo, kiek lietu
viai.

Po švento Jurgio bažnyčios 
y įstatymo, Bridgeporto lietuvių 
medžiagine gerove pirmutinis , 
pradėjo rūpintis , Antanas 01- 
ševskis, tąsyk garsaus savait-

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
* \ • v. '

Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen-
tų Ekskursijų tiesiai

I LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ '

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.,
2) REAL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargemj visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva da* 
bar yra dar patobulirttą įr mes par
duosime geresni tavorą Už ’tH pačią 
kainą ir . užlikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuve ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.

A. J. Kareiva Son.
• 4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850 '

Atėjo Pavasaris su žolėmis 
lėmis, kaip lordas Tennyson 
vienoj iš savo poemų. — 
džia šio žavėjanvio sezono 
ra žiemos šešėlyje.

Tai yra pastebėti
nas ir tobulas kiek
vienu žvilgsniu. Pa
matykite ir p a s i - 
klausykite jį šiandie

$167.50

Lietuvių Bridgepor 
tas bujoja

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

yra geriausias vaistas, jei norite 
sveiki pergyventi ši sezoną. Šis pui
kus viduriu tonikas apšarvos nuo 

. Ufcy. Trinario Kąrtgąks Vynas ąt- 
gąiviną vidurius, gelbsti virškinimui 
ir aštrina apetitą. Mr. St. Wilusz 
rašė iš W. Toronto, Can. Vas. 19: 
“Pirmasis Trinerio Kartaus Vyno 
butelis padalė mane it naujai gi
musiu. Tarnauja apetitas, gerai mie* 
gu, vidurių negalės dingo.” Visose 
aptiekose. Nemokamas sempelis iš 
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, Ilk

McCann Pripažįsta 
Cremo Cigaru 

Grynumą.
Kada Alfred W. McCann, puiku

sis šio maisto žinovas, ekspertas ką 
pasakoj tas ši tą reiškia.

Nebijodamas, drąsiai Alfred W. 
McCann’as liudijo Teisingumo minis
terijai, vyriausiajam New Yorko 
prokurorui, Apygardos prokurorui ir 
210 maisto tikrintojų, prie sveika
tos departamento. Ir jis nepralošė. 
•Jo tvirtinimas, produktų gerumą iš 
tikrųjų įvertino ir jo rusi nustatė 
teisingai.

Todėl American Cigar Company, 
įvertindama tą maisto žinovą, jo ek- 
spertizą 1 i u d y m a i s nustatyti ir 
CREMO cigarus, pripažino ir jis ci
garus pažymėjo, esant sanitariškais 
metodais pagamintus, teiki a n č i u s 
sveikatos protekciją, kaip ir geras 
pienas ar konservuotas maistas. Dr. 
McCann pripažįsta CREMO cigarus 
geriausiais, kaip gamintus ne nešva
riose dirbtuvėse, ar krautuvėse, bet 
puikiausiais Įtaisymais, grynam ore, 
saulėtoj vietoj, moksliškai svariose 
dirbtuvėse; ne pagal”senus metodus, 
bet gražiai, švariai, neliečiąnt žmo
gaus rankai, bet gaminami sanita
riškais, metaliniais pirštais. Todėl 
CREMO cigarai prie rūkančių lupų 
grynu švariu skoniu ir aromatu gau
nami.

Company
1936-1938-So. Halsted Street

MAJESTIC RADIO

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake 
ris, už

$137.50

Savininkai *•

907 West J5th Street

raščio “Lietuva” leidėjas ip ban- 
kierius. Jo patarimais ir tiktai 
su jo gausia pagalba daugelis 
lietuvių tada pradėjo įsigyti 
savo namus Bridgeporte, o kiti 
ir naujus ėmė statytis. Pats 
piąeyskis pastatė Bridgeporte, 
ar “ant Bridgeporto”, kaip mes 
sakome, savo didelius namus, o 
vėliaus įvykdė savo projektą 
pastatyti Halsted gatvėje visą 
eilę puikių naujoviškų budinkų. 
Šio jo darbo čiukuras buvo pa
statymas “Mildos” teatro, šia 
statyba jis tikėjosi pakeisiąs 
lietuvių nuosavybių vertę, ir ne
abejotini to atsiekė. Su Olševs- 
kro iškeltais puikiais namais 
Halsted gatvėje, su didesniu ju
dėjimu, Kurs jio to pasidarė, 
Bridgeporto lietuvių nuosavybe 
pakilo greitu laiku kone dvigu
bai. Jau daug vėliaus į staty
bos sritį įėjo Mykolas Kiras, 
kuris per keletą metų Bridge
porte, o taipgi ir kitose Chica
gos lietuvių kolonijose pastatė 
daugiau.,, negu pusę šimto gy
venamųjų namų. Jis ir šian
die uoliai šioj srityj tebesidar
buoja ir šį pavasarį stato Brid
geporte ar ne dvidešimt su vir
šum triobėsių.

Bet štai atsiranda naujų spė
kų, kurios bene dar labiaus pa
kels Bridgeportą ir viską, kas 
jame yra. Chicagos lietuviai su 
malonumu sužinojo, kad senio 
Olševskio taip gražiai pradėtą 
darbą uoliai betęsiąs jo sūnūs, 
advokatas Antanas Olis.

Ištikro, iries jau šioj valandoj 
randame jauną Antaną Olį at-

>5 So. Halsted St., Chicago, III.
k, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St

4^59 So. Paulina St,, Chicago. '
---------- - ----

A. A. Appanuitis, Westville, III. 
Thoįj 
iVml

Štai Kur Jos Yra
Dabar laikas įsigyti naują Portis Bros, 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuve^ 
rasite pilną pasirinkimą naujų pavasa
rinių Portįs Bros, kepurių ir skrybėlių.' 
šios kepures ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95. iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki'1 $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų. M 

BARNEY PETKA’S r
MEN’S FURNISHING
4171 Archer Avė., netoli Richmond St

IETKIEW1CZ <D(h

. i------
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CIRCULATION MANAGER

A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum ^for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, let others light their candles at lt”.
— Fuller.

A Pleasing Sound į-" - - 
violets.

In this and other respects 
G. G. books are atike because 
graduation ęentiment has also 
been commercialized and stand- 
ardized and companies n o vv 
print Gi pi Gi’aduate books in 

i pretty covers and flovvered 
j margins. Parents or friends of 
i the graduate present her vvith 
onė of these factory products 
and she proceeds to pašte. Fevv 
realize vvhat a vvealth of char- 
acter and personality may be 
pasted into a G. G. book. Būt 
alas, the G. G. book has be- 
come a victim of tradition.

The traditional G. G. book 
is divided into departments de- 
voted to vvhat some business 
man thought vvere the various 
phases of school life. Because 
the ovvner of the book does not 
make the departments, she filis 
one to overflovving and usts 
others Vo take in the over- 
flow. To ūse the limited arnount 
of space to best advantage she 
folds things up in a most pro- 

■ voking manner. She leaves 
snapshots unfolded, būt that is 
nothing to boast of, because 
most snapshots in G. G. books 
are so vague and contain so 
much sky that they' may just 
as vvell be folded. Dance pro
grams too, she leaves unfolded 
that one may pee the scribbled 
narnės of her dancing partners. 
What vvith the cluttered pages, 
bulky appearance, and scravvly 
autographš, the usual G. t), 
book is an ungainly mass.

Būt in my giri friend’s book 
things are not folded unless 
they exceed the *size of the 
page. The pages themselves 
have no department headings 
or flovvered margins. The holes 
have been made vvith a ten- 
cent puncher and the cover is 
durable and absqlutely plain. 
Her G. G. book has no auto- 
graphs,y no athletic tags, only 
three vvell-takenL snapshots, and 
no statement of class yell, 
class officers, class colors, class 
motto, or class flovver. Her G. 
G. book is distinguished by the 
things it does not htive.

In the form of positive qual- 
ities she has, programs, not of 
dances, būt of concerts or dra- 
matic performances. Programs 
are not unusual, I admit, būt 
she has written in their mar
gins, her first-impression cri- 
ticism of vvhatever the perform- 
ance vvas. When her school glee 
club produced the operetta for 
three evenings, she had three 
programs, each vvith its ovvn 
criticism. She has taken care 
to keep her ticket stubs and 
has pasted them in too. Their 
different colors gi ve a jolly 
appearance to the page. She 
also pastes in some of her 
Christmas gift tags and makes 
a pretty array in her G.‘ G. 
book. Her clippings consist of 
magazine illustrations vvhich 
she thought vvere attractive 
and pleasing to the eye.

In making up her G. G. book 
she has thought consistently of 
the future. She tried to realize 
that only the large outstanding 
events of her high school life 
vvould rėmai n i n her memory 
and that all the vivifying de-

Very few people can truth- 
fully say that they do not likę 
music, for whether he is a sav- Į 
age i n the darkest corner of 
Africa. a negro slave in the 
south, a civilized modern youth, 
or a cultured “high brow”, 
every human loves a sound 
that is pleasing to his senses.

The cultured class maintain 
that the only real music is that 
vvhich was composed by great 
masters of music and 
stirs the hearer 
and emotionally 
physically. They, 
from the lower 
either developed 
such music or have been bless- 
ed with it. •

Those who go to hear con- 
certs where only the highest' 
type of music is played, if they 
do not go there for the sake of 
custom and ąppearance, enjoy 
the music vvith a depth of feel- 
ing that ought to be envied by 
those \vho have not the “taste”.

Savages also have a taste for i 
music, būt it is a taste that 
calls for rhythm. They wor-Į 
ship and pray with music, they 
marry and die vvith music, they 
fight their battles vvith music. 
Music is an important part of 
their life, for it offers one of 
the fevv means of expression.

In modern life music has 
ceased to be considered of such 
prime importance; at least, vve 
need it only for the lighter side 
of life — for pleasure.' Yet, 
when men vvere forced to be- 
come savage and kili one an
other, vvhat an important part 
was played by the vvar mafches 
and songs.

Rhythm seems to be the 
noticable (juality in music, and 
it is the rhythm of jazz that 
makes us likę it. It does not 
stir our minds much, būt vvhen 
it is heard, feet find it difficult 
to refrain from dancing and 
keeping time to it.

We štili 
vvithin us. 
heard that 
man, and 
veneer? When the rhythm of 
jazz calls, our savage hearts 
avvaken and vve dance.

Almost every human likęs 
music of some sort. The sav
age dances to it, the njoderns 
dance to it, the cultured listen 
to it, and all enjoy it.

vvhich 
intellectually 
more than 

and many 
classcs have 
a taste for

have the savage 
Have vve not often 
clothes make the 

that culture is a

Tradition and tfie
G. G. Book >

the
are

_»bout a month before 
time high school students 
to “go out into the vvorld” a 
group of sentimentai girls are 
busily running about vvith filled 
fountain pens and G. G. books 
opened at an unfilled page. 
V\ hen one of these girls cap- 
tures a malė student and asks 
him to pleasp write in her G. 
,G., he — if acting on his first 
impulse — vvrites that little 
verse about roses being red 
and violets being blue. He then 
affixes his signature, vvalks 
off, and f o r g e t s about the 
event. There are so many 
others likę him that practical-

Have Him Take 
You To The 
May Prolic

I hear echoes of vvar from Vilna, 
“Get your horse to saddle;
For many cross-knights from Malburg 
Are threatening us vvith battle.” 

“Sudie, my sister most beloved, 
Refrain thine eyes froni svvelling.

\ Perhaps I may not perish there 
And return our enemy quelling.

“For many riches the cross-knights possess 
Yet from time of *old 
Vcrily, their coffers are filled vvith silks 
Their city tovvers gleam vvith gold.

“As for me; 1’11 bring from Prussia 
A hard beaten spear.
For you, fair maiden, a silken kerchief 
And a\girt of gold pure and clear.” 

At sun-set the battle vvas ended 
And pools vvere formed of men that bled. 
On the honored field of our fatherland 
Her beloved lay now dead. < < 

“All my friends are very happy 
J n gold and šilk array, 
Būt only glistemng tears bejevvel me 
And at his grave I- pray.

“No vvords of love from thee, beloved, 
No vvords of praise for me, 
And upon my vvhite hand

' No ring will repose from thęe.”
Translated by — Vytautas F. S. Beliajus.

Boredom and Bronze

The air was hot and the 
vvhole placę felt stuffy. Mr. La
mar ceased long ago to admire 
the display of paintings and 
statues and w e n t wandering 
aimlessly about. He slouched 
casually through display rooms 
that were hung with glorious 
pictures. He did not hear more 
than a buzzing bf all the talk 
that went on around "him and 
savv no more blurr of
colors on the high walls.

Perhaps his g 1 a s s e s were 
bothering h i m. PerhapS the 
long vvalking he had d6ne that 
day made him so tired novv. He 
vvas tired of seeing so many 
people. When there vvere' only 
a few in his range of vision he 
liked to study each one as a 
botanist would study a flower, 
būt to-day he had been sur- 
rounded by people. He felt as 
if he were forcibly immersed 
in a sea of humans. i

The vvorks of art did not in- 
terest him either. He came to 
the top of the broad w h i t e 
stairway that led to the lower 
floor and stopped to vvonder 
whether it was vvorth while to 
descend it. If he did go out of 
the place, vvhat vvould he see? 
— A great expanse of bright 
blue sky, a parkful of vivid 
green, and štili more people. 
No, it was not worth using en- 
ergy to descend those stairslf 
that vvas the revvard.

He turned' back with a sigh. 
He looked around hirh and vvas 
annoyed that nothing caught 
his eye. He turned, and almost 
directly behind him was the en- 
trance to a dimly lit corridor. 
The entrance vvas plain and un- 
inviįing, būt the corridor was 
void of human beings and Mr. 
Lamar enlered it.

There was
side, būt it gavę almost 
light because another part 
the building, added later, cut 

j

a'window in its 
no 
of

tails vvould be lošt. The *,hings 
that she now regarded as com- 
monplace vvould, she knew, be 
hard to recall when her hair 
vvas gray. So she has in her 
unusual G. G. book, a study 
card, a library admit slip, a 
text book pecord, and d a i 1 y 
programs of each semester.

Thus, if each giri made her 
G. G. book after her own heart 
and not according to. custom, 
and if each vvould think of the 
future instead of the present, 
the G. G. book would s o o n 
cease to be an object of rid- 
icule.

off the sun light.
Mr. Lamar sank down on the 

lovv window sHl and gazed lazi- 
ly in front of him. On . a tall 
round stand there stood a tiny 
carved figure of Pan. He had 
one goat leg up in the air and 
seemed ready to hop off of his 
pedestal, and to dance about 
to the tune of his pipes. Būt 
he could not. Hjs little bronze 
hoof was made very fast to the 
bronze top of his pedestal.

“Poor fellow,”:„..thought Mr. 
Lamar, “he*s there' for life.”

/
At this thought, for 

denztly heard it, Pa 
from his high pedestal 
grew almost as large as 
Lamar hims^lf.

“I’m there for life, am 
He brought his hoof down on 
Mr./Lamaj’s patent leather toe.

“Come vvith me, come with 
me!” he cried angrily and with- 
out vvaiting for Mr. Laniar’s 
consent Pan sųueezed his tired 
hand and pulled him along at 
a terrific Vate. Pan hopped with 
remarkable agility, būt Mr. La
mar did not want to hop. For 
a fevv s t e p s he progressed 
slovvly and vvith much stumb- 
ling, būt since Pan did'not in 
the least diminish his speed, 
Mr. Lamar decided to hop and 
hop he did. It was surprising 
how light 41e felt and how 
smoothly he kept i n step wjth 
Pan. So they both hopped away 
down into the basement of the 
building.

They came to ręst in the high 
ceilinged room where the Egyp- 
tian mummies vVere kept. Mr. 
Lamar began to feel uncomfort- 
able. Before he could think of 
what to do next, he was pushed 
roughly into a stone chair by 
Pan. The chair was cold and 
the vvhole room looked likę a 
tomb. T*he mummies, with their 
colorful coffins did not look 
very dead.. Mr. Lamar was now 
definitely frightened.

Pan was dancing around the 
cases that held the mummies. 
He danced vvith svviftness and 
grace and the tune he played 
sounded far-away and ancient. 
With Mr. Lamar’s fright some- 
thing e x c i t i n g and pleasant 
seemed to mingle.

Būt vvhat vvas this? He^ould 
hardly believe his eyes., The 
mummies vvere rising from 
their c,a sės, coffins and all, 
right through the glass of the 
cases. Mr. Lamar felt cold. HėĮ 
vvanted to dash out of the place 
into that bright sunshine out- 
side. Fascinated and terrified 
he vvatched the mummies as 
they svvayed and turned in time

he evi- 
an hopped 
dėstai and

Mr.

I?”

with the svveet waihng notes 
that came from the pipes of 
Pan.

The music decreased in vol
ume and suddenly stopped. The 
mummies were in their cases 
again although Mr. Lamar did 
not see hovv they got there. 
VVhile e gazed, too stunned to 
think,' Pan again seized his 
hand and began to hop at the 
šame fast rate.

Mr. Lamar hopped too. They 
'hopped through vaulted halls; 
through rooms filled with en- 
ormous statųes, through rooms 
filled with jewels and strange 
glass ware, up the broad white 
stairway, and into the dim cor- 
ridor again.' Ilere Pan pushecl 
Mr. Lamar into the vvindovv 
seat and vvith a vigor that vvas 
surprising, stamped once more 
upon his toe. ,

“I beg y o u r pardon, sir. 
That’s the second time I’ve 
stepped on your foot, būt it’s 
so dark in here—” —a vvoman’s 
voice trailed off into nothing.

Mr. Lamar looked around for 
Pan and behold; there he vvas 
on his pedestal again, sifc inches 
high and with one bronze foot 
on the bronze top. As he 
staredKPan grinned at him anc 
vvinked. Mr. Lamar blinkec 
b’oth eyes seyeral times anc 
rubbcd them. Pan štili grinpec 
at him;

Mr. L^mar went out of the 
corridor and looked down the 
stairvvay that he had just as- 
cended vvith such surprising 
ease.’ He looked about him, būt 
everyone vvas engrossed in his 
own affair and no one paid any 
gttention to him.

Hę turned and went back in
to the corridor and there stood 
Pan, a mere bronze statue, 
looking as if nothing at all had 
hgppened. — J. S.

__________ .'UIS!!

That Day

I

The frolic’s coming nearer
• Būt Oh, how long each day 

Until it does at lašt arrive
Upon the fourth of Mafy.

The girls will all be charttiing,
The boys in glad array,

And vvhen the music plays — 
Upon the fourth of May.

they’ll dance,

They’ll laugh and talk and chuckle, 
To lilting rhythm they’ll sway

And smiles and vvords and heartš exchange 
Upon the fourth of May.

'f The young and old will be there.
No one vvill stay away

From that occasion great that comes 
Upon the fourth of May.

Be sure that you don’t blunder, 
And don’t forget to say

That you cannot apppintments make 
Upon the fourth'af May*

. ’ I • ' » f

On that eve you’ll be busy,
And Boy, it sure Will pay

To come and dance and slng and laugh 
Upon the fourth of May.

I never knew any man in my 
life vvho could not bear an- 
other’s misfortunes pcrfectly 
likę a Christian.

— Xlexander Pope.

Macaulay is lik^ a book in 
breeches. "

\ — Sydney Smith.

The world is a 
those that think; a 
those who feel.

— Horace

comedy to 
tragedy to

Walpole.

Wherever God erects a house 
bf prayer, the d e v i 1 always 
builds a chapel theye; and ’tvvill 
be found upon examination, the 
latter has the larger congrega- 
tion. — Daniel Defoe.

The shallovvs murmur, būt 
the deepš are dumb.

— Sir Walter Raleigh.
J ... .... ------------

Westw.ard the strain of Human- 
ity gjides; —

Busses are proud of their dozen 
inside.

Put up thy shutters, grim Care, 
for to-day — z

Mirth and the lampligKter 
hurry this way.

Out on the glimmer weak Hes- 
p.erus yields!

Gas for the cities and stars for 
the fiejds.

Daisies and buttcrcups, do as 
ye list; ,

I and my frierid are for music 
and' whist.

— Henry S. Leigh.

Every generation laughs at 
the old fashions, būt follows 
reli^iously the new.

— Henry D. Thoreau.

— Būt a book, after all, can
not make a stand against the 
wild, living intellect of man—.

— John H. Nevvman.

Dear Friends:
The Retreat was waiting for 

some news — real news — good 
or bad, būt gee, nothing kcame 
up. What’s the matter? The 
Retreat čan only shakb its įead.

Anyhovv, Easter came and 
Easter went. Wasn’t it a lovely 
day? Yes! did you 
of the janes df the L.S.A.A.? 
Oh! did the fellovvs 
The poor darlings!
wear your new duds, codld you, 
girls? Būt that ain’t nothin’ 
—the fellas couldn’t wear their 
bright head gears either.

Well t h a n k goodness that 
Lent is over. Now the girls 
will probably have more time 
for the neglected B. F.’s. What 
do you say, boys? Why not 
make up for lošt time. Golly 
gee, with ell these dances Corn
ing on we should get stepping.

That reminds the Retreat—; 
two S.L.A. groups, the Mar- 
quette Maroons of Group 260 
and,the Univergai Lodge Group 
344 invite us to come out to 
their dance at the Palacė of 
Pleafįuije Ballroom, April 18, 
1929 (music by Bob Peary.). 
Let’s all go out there, huh T' 
They promise to come out and 
help us celebrate at our 'May 
Festival.

Oh<yea! Got any tickets left 
for our affair? They $dre are 
going* fast. Some one oughta 
write in an<i tell the Retreat 
what should be done if allj 
tickets are sold out weeks be-

see some

haw-haw!
Couldn’t

i

Leave it to the poor to pre- 
tend that poverty is a blessing: 
leaye it to the coward to make 
a religion of his cowardice by 
preaching humility.

— Bernard Shaw.

A frank and somewhat head- 
long carriage, not looking too 
anxiously before, not dallying 
m maudlin regret over the past, 
stamps the man who is well 
armoured for this world.

i — Robert L. Stevenson.

The works of the great poets 
have never yet been read by 
mankind, for only great poets 
can read them.

— Henry D. Thoreau.

fore the dance.
Sh-šh-sh—. Did you hear 

about hovV some of our beloyed 
members vvere fooled lašt Mon- 
day? Ha! Ha! Fil not say a 
vvord, būt you look around. If 
you happep io stare at the right 
people, tbey’!!. probably 00101* 
slightly, and then, you’ll khovv 
vvhom to \isk for particular$j.;

’Tis not proper to talk about 
the vveather, and a brėačh. 'of 
etiquette to gossip, so there- 
fore, the RH^at shall retreat 
to the Corner.

So long!,see you at the next 
meetin’! Don’t fotget to bo 
there. Lotsa fUh; lotsa every- 
thin’. Ta ta, till then.

Yours Very truly, *'
s The Retreat

That “Yours very troly” 
seems funny. If you don’t 
likę it, or if you have a 
suggestioh, I’m sure you 
can haVe the floor when 
,the L.&AjA. is next in 
session.v Prepare your 
speech now, then stand 
by it. The Retreat shall 
support its supportėrs.
Heck! The Retreat was 
just told that only child- 
ren or people with child- 
ish ways tvrite ,P.S.’s.\ 
Excuse it, please, būt isn’t 

x “The Retreat” 'a mere 
tot—-not even two years, 
is it? HoWever, it shall 
remembėt the next time.

Do not inflict a languid brain 
upon books that cost time and 
labor in the breeding. Put such 
a mind to sleep, or take* it to 
the movieS.

— Henry Seidel Ciuiby.

Who are the estranged? Two 
friends explainlhg.

— Henry D. Thoreau.

Anyone may mouth ^put a 
passage with a theatrical cad- 
ence, or get upon stilts to tell 
his, thoughts: būt to write or 
speak vvith propriety and simp- 
licity is a mofe difficult task.

— Miliam Hazlitt.



> •

—<———■»—I ............ Į.........

Apžvalgaj

NAUJIENOS, Chlcago, ID;

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine. 

X739 South Halated Street 
Chicago, IU.

Telephone Roosevelt 8508

Editor P. GRIGAITIS

Subscription RatM: 
88.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outaide of Chicaco. 
88.80 per year in Chicajco. 

8c per copy.

Entered m Secoad Clao Martai 
March 7th. 1914, ai the Poat Office 
of Chicago, I1L, undar the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1789 So. Halsted St, Chicejro, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainas
Chicagoje — paltui

Metama __ ______
Pusei metų------_
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicaaoj per ilneUotojua:
Viena kopija -_________
Savaitei ______ - .....
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VĖL MASINIAI AREŠTAI 
LIETUVOJE
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.75

88.00 
4.05 
2.50

Pini<us reikia sinti palto Mansy 
Orderiu kartu su užsakymu.

Pusei metu

KAS KALTAS DEL RUSIJOS NELAIMIŲ?

Chicagos Marijonų organas bando suversti kaltę 
dėl Rusijos nelaimių ne tik ant bolševikų, sutrempusių 
to krašto laisvę, bet ir ant socialistų. Jisai kaltina so
cialistus dėl to, kad jie, nuvertę carą, pastatė “ištižusią 
valdžią”, kuri nežinojo ką daryti ir tuo budu davė pro
gos bolševikams. Sako:

“Didžiausia Kerenskio, Černovo ir kitų sociar 
listų vadų klaida, kad jie, paėmę taip didelę ant sa
vo pečių atsakomybę, neturėjo atatinkamo tokiai di
delei valstybei plano, programos, įvairiems prieš- 
valstybiniems elementams davė tiek daug laisvės, 
kad jie geriausia galėjo susiorganizuoti valstybės 
pražūčiai, paleido iš kalėjimų ne tik politinius pra
sikaltėlius, bet ir žmogžudžius (?), sudemoralizavo 
kariuomenę ir t. t. Iš tos betvarkęs išaugo krūvi-, 
nasis bolševizmas, kuris visą Rusiją parbloškė, mi- 
lionais nekaltų žmonių išžudė. Gerai, kad vyriau
siems Kerenščinos vadams pasisekė pinigų prisi
lupti (?) ir jais j užsienius pabėgti, o jei ne tas, tai 
ir jiems nereiktų šiandien su paskaitomis/ bevaži- 
nėti...”
Klerikalų organo tvirtinimus apie “žmogžudžių” 

paleidimų ir pinigų “prisilupimą” mes paliekame jo pa
ties sąžinei (jeigu jisai ją turi). Mums čia svarbu ne 
dorybės, bet politikos klausimai.

Smerkdamas Rusijos socialistų “ištižimą”, “nežino
jimą” ir “plano neturėjimą”, tąsi klerikalų laikraštis vi
sai užmiršta, kad valdžios pasisekimas visuomet pri
klauso ne tik nuo pačios valdžios, bet ir nuo žmonių. 
Ką gali padaryt kad ir energingiausia ir išmintingiau
sia valdžia, jeigu žmonės yra tamsus, jos gerų planų 
nesupranta, jos naudingų darbų neparemia?

Rusijos žmonės, kaip visiems yra žinoma, yra tam
siausi visoje Europoje. O kas juos padarė tamsius — 
ar ne cariškas despotizmas, valdęs juos per trejetą šim
tu metu? . " t

C C / ’ \ t t

Apie tai, kokį palikimą paėmė į savo rankas Rusi
jos socialistai, kuomet caro valdžia susmuko, Marijonų 
organas neužsimena. Jam tur būt yra nemalonu* apie 
tai kalbėti, kadangi carą ir jo valdžią lietuviški kleri
kalai garbindavo. Kunigai už caro sveikatą bažnyčiose 
mišias giedodavo; ir Lietuvos klerikalizmo vadai pra- 

keikdavo žmones, kurie kovojo prieš carizmą; kartais 
jie tokius žmones net žandarams išduodavo!

Tai ve ko nereikia užmiršti, diskusuojant Rusijos 
nelaimių klausimą. \ A ‘ •

Kai dėl Rusijos pirmosios revoliucinės valdžios nei- 
sugebėjimo sustabdyt anarchiją, tai, be abejonės, jos 
pusėje buvo ir klaidų, ir apsileidimo. Po laiko nesunku 
yra klaidas matyti ir kritikuoti. Bet yra visai atbula lo
gika smerkti tą valdžią dėl to, kad ji neturėjo pakanka
mai jėgų atsiginti nuo bolševikiškų smurtininkų. Šitokia 
logika vadovaujantis, tektų pasmerkti ir žmogų; kuri 
plėšikai gatvėje parmuša ir atima pinigus.

Valdžia, kilusi iš žmonių revoliucijos prieš despo
tizmą yra visuomet pradžioje silpna; ji visuomet duoda 
kuo daugiausia laisvės žmonėms (juk laisvės troškimas 
Jr iššaukia tokią revoliuciją!), ir jai pavyksta išsilaikyt 
tiktai tuomet, jeigu ji turi tvirtą moralę paramą krašte. 
Prieš ginkluotą jėgą tokia valdžia, kol ji nesuspėja įsi
tvirtinti, negali atsispirti. '■ • ' • v /

Kad tai yra tiesa, tai parodė ne tik Rusijos, bet ir 
kitų šalių revoliucijų pavyzdžiai. Vokietijos revoliucinė 
valdžia, sakysime, dėl Kapp’o “pučo” turėjo . dumti iš 
Berlyno į Weimarą (kur ir St. Seimas turėjo susirink
ti), ir jei ne socialistinės darbininkų unijos, kurios pa
skelbė generalį streiką prieš kontr-revoliucionierius, tai 
ir Weimare ji vargiai butų išsigelbėjusi.

Taigi yra nesąmonė aiškinti bolševikišką perversmą 
socialistinės valdžios “ištižimu”. Penkiolika milionų tam
sių Rusijos mužikų, apvilktų kareivių rudinėmis didžio
jo karo metu, — štai kas nulėmė laikinosios revoliuci
nės valdžios likimą. Bolševikiškiems demagogams pavy
ko šitą 'jėgą pakreipti savoįpusėn, todėl jie ir laimėjo.

Gauta iš Kauno Chicagos Tri
būne korespondento telegrama 
praneša apie atidengimą naujo 
sąmokslo prieš Lietuvos valdžią. 
Kaipo sąmokslo dalyviai, esą su- 
imtix“100 vadovaujančių Social
demokratų narių”. Pasak mi
nėtojo korespondento, tAi esąs 
jau ketvirtas “pučas” nuo to 
laiko, kai tautininkai padarė 
perversmų Lietuvoje.

Toje žinioje tečiaus yra ne
aiškumų. Tribūne koresponden
tas vadina suimtuosius sąmdks- 
lininkus “socialdemokratais”, 
bet kartu sako, kad pas juos 
rasta literatūros, kurią spaus
dinę pabėgusieji į Rytprūsius 
politiniai emigrantai. Tuo gi 
tarpu yra žinoma, kad Rytprū
siuose politinių emigrantų so
cialdemokratų nėra.

Antrą, korespondentas vadina 
“socialdemokratais” buvusį Gri
nių ir ministerius, kuriuos buvo 
suėmę 1926 m. gruodžio mėne
sio perversmininkai. Čia aišku, 
kad jisai maišo socialdemokra
tus su valstiečiais liaudininkais 
demokratais.-^

Pagaliau, mums atrodo labai 
abejotina, kad Lietuvos social
demokratai dabar darytų są
mokslus prieš valdžią. Imti 
valdžią j savo rankas jie neke
tina; ir 1926 m. socialdemokra
tai tik liaudininkų verčiami su
tiko įeiti į valdžią. Kbl<ia tad 
butų prasmė jiems šiandie eiti 
prie valdžios nuvertimo. Užpe- 
reitų metų sukilimas Tauragėje 
ir “pučas” Alytuose, kur daly
vavo keletas žymių socialdemo
kratų, įvyko atskirų žmonių 
iniciatyva, be socialdemokratų 
partijos centro žinios ir prita
rimo. Daryt sąmokslą valdžiai 
nuversti galėtų, iš visų Lietu
vos partijų, negut fintai vaį 
liaudininkai arbA-. ■ krikščionys 
demokratai. Bet gal jokio są
mokslo dabar tenai ir nebuvo, 
o tik tokį gandą paleido valdžia 
masinių areštų pateisinimui? Ji 
areštuoja žmones dėl to, kad 
ji jų bijo,—kaip ir visos dikta
toriškos valdžios.

ATSISTATYDINO DVI ATŽA
GAREI VIŠKOS VALDŽIOS

Tuo pačiu laiku atsistatydino 
Lenkijos ministerių kabinetas ir 
klerikalinė Austrijos vyriausy
bė.

Pilsudskininkų vadžia Lenki
joje turėjo trauktis, kadangi 
jos autoritetą labai nupuldė iš
kilusieji finansiniai’ skaridalai, 
dėl kurių buvo priverstas i’ezig- 
nuoti iždo ministeris Czecho- 
wic2į. Naują valdžią maršalas 
Pilsudskis bandys sulipdyti, be 
abejonės, vėl iš savo “bėparty- 
viškos partijos” žmonių, nes jė
ga—kariuomenė—dar tebėra jo 
rankose.

Praloto ~Seipel’io valdžia Aus
trijoje. nusigyveno morališkai, 
bevesdama atkaklią kovą prieš 
socialdemokratus, kurie valdo 
sostinę Vieną ir turi parlamente 
daugiau kaip 40 nuošimčių vie
tų. 1927 m. liepos męnesy Sei- 
pel’io valdžia išprovokavo bai
sią darbininkų skerdynę Vieno
je, kur buvo užmušta apie šim
tas žmonių ir sužeista keletas 
šimtų. Austrijos klerikalai ma
nė, kad tas kraujo praliejimas 
susilpninsiąs socialdemokratus. 
Bet išėjo visai priešingai: so
cialdemokratų pajėgoj nuo to 
laiko ėmė augti sparčiau, negu 
kada nors.

Ministeriui pirmininkui Sei- 
pel’iui nesisekė ii’ jo klerikali
nės užmačios. Jo sumanymą į- 
steigti Salzburge katalikišką 
universitetą Austrijos seifnas 
atmetė. Seipel’į ėmė peikti, pa
galiau, net ir jo paties “krikš
čionių socialų” partijos nariai, 
kam jisai Romos - papps biznį 
statąs virš Austrijos Valstybės 
reikalų.

Taigi dvi ątžagareiviškos val
džios Europoje suklupo. Nega
lima tikėtis, kad jų vietoje tuo- 
jaus susidarytų pažangios, dai> 
bo žmonių reikalams tarnaujan-

Kaip Bolševikai Išvaikė 
Rusijos Steigiamąjį Seimą
Viktoras M. černov, garsus rusų socialistų-revoliucionie- 
rių vadas, kuris buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pir- 
mininkUj šiame straipsny vaizdžiai papasakoja įdomių 
smulkmenų apie tų istoringų įvykį.

Penktadienis, balan. 5, 1929 
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tusios 1905 metais, kai popas . 
G a p o n a s vedė minias į caro 
rumus, o caro įsakymu karei
viai pasitiko jas kulipkų kruša. 
Ta caro paliepimu padaryta be
ginklių žmonių skerdynė įvyko 
1905 metų sausio 22 dieną [sau
sio 9-tą pagal senąjį kalendo
rių], ir štai dabar, lygiai tą pa
čią sausio 22 dieną, tryliktose 
“Raudonojo Sekmadienio” me
tinėse sukaktuvėse, Petrogrado 
darbininkai vėl ėjo laidoti pir
mų gausių bolševikiškų skerdy
nių aukų... z ‘

• (Galas)

giamojo Seimo posėdį, buvo bol
ševikų atimami iš laikraščių 
pardavinėtojų, draskomi ir čia" 
pat deginami...

Dviem dienom praslinkus, 
Petrogrado darbininkai su mil* 
žiniŠka demonstracija lydėjo j 
amžino atilsio vietą savo drau
gus, kurie buvo , bolševikų iš
skersti per demonstraciją į 
Steigiamąjį jSeimą. Tos pirmu
tinės bolševikiško teroro darbi
ninkų aukos buvo palaidotos toj 
pačioj vietoj, kame savo amži
ną atilsį rado garsaus “Raudo
nojo Sekmadienio” aukos, kri-

Rašo VIKTORAS M. ČERNOV
-■T* ...... ------------

frakcijų priimtas. Apie deba
tus dėl to įstatymo nebegalėjo 
būt nė kalbos. Su kuo debatuo
se, kad mes patys vieni buvome 
belikę posėdy ?

Man pasiūlius, einame ’ prie 
balsavimo šešių svarbiausių įs
tatymo punktų, ir visus juos 
vienu balsu priimame. Balsavi
mas eina prie nepaliaujamo 
bolševikų kareivių ir matrosų 
rėkavimo: “Laikas baigti!” “Ga
na, paliaukite!” “Eikite laukan 
iš rūmų!” “Išeikite, mes jau ge- 
some žiburius!”*Taip ir toliau.

Bijodami, kad kartais neužge- 
sytų elektros, mes dar iš anksto 
pasirupinpme gauti žvakių. Mes 
būtinai t'Urime dar šiandię iš
spręsti klausimą dėl valdžios 
forihos, nes kitaip bolševikai ry
toj ims ir paskelbs, kad Stei
giamojo Seimo nariai neva pa- 

, likę atviras duris monarchijai 
sugrįžti...

Mums pavykšta greitat ii’ tas 
klausimas išspręsti: Steigiama
sis Seimas nutaria,' kad Rusija 
turi būti federalinė i-espublika.

Ginkluoti matrosai nerimsta. 
Jie rėkia, keikia, kelia triukšmą 
ir gąsdina mus. Bet mes tvir
tai laikomės savo nutarimo ne
sileisti į jokius ginčus su jais 
ir nesiduoti jiems išp^vokUoti. 
Turime, baigti savo > darbą lig 
galo. ' •

Rro langus žiuri salėn j mus 
ūkanotas, rūškanas rytmetys/ 
Aš paskelbiu posėdžio pertrau
ką iki 12 valandos vidudienio...

. <
Bolševikai, nori nugalabyti 
Černovą, bet jis išsigelbsti

Išeinant iš salės, prasisprau- 
džzia į manę kaž-koks nepažįsta
mas išblyškęs vyras, jau nebe 
jaunas. Sujaudintu balsu, paty- 
lomis,s įspėja jis mane, beveik 
maldaudamas, kad aš nevažiuo
čiau namo savo automobiliu.

—Kodėl ? x
—Ten, ties automobiliu, jūsų 

laukia keli galvažudžiai... Nori 
jus nugalabyti... Aš pats — bol
ševikas. Esu partijos narys..'. 
Bet negaliu... Reikia ir sąžinę 
turėti.-.. Neikit pas savo auto
mobilį...

Į mano -klausimą, ar tas są
mokslas pasalomis mane nugala
byti pareina iS_<:enti-jilinio ko-_ 
munisįtų partijos komiteto nu

tarimo, nepažįstamasis nemokė
jo man atsakyti.

Išeinu pro duris kartu su ke
liais kitais draugais, žiuriu iš 
tolo ir matau, kad apie mano 
automobilį statikuoja keletas 
žmonių. Nutariame, kad sau
giau bus /eiti pėstiems, nekaip 
važiuoti automobiliu, jr nueina
me į visai kitą pusę...

Eiti reikėjo gana toli. Kai 
parėjau namo, visi nustebę 
džiaugėsi. Mat, jau visame mies
te buvo paplitę girdai, kad Stei
giamasis Seimas yra išvaikytas 
ir kad C e i e t e 1 i ir č e r n o- 
v a s esą jau nugalabyti... '

[Naktį prie tai bąlševikų mat- 
rosąi nugalabijo ligoninėje du 
žymiu Steigiamojo Seimo nariu, 
abudu konstitucinių-demokratų 
partijos vadu ir buvusiu minis- 
teriu 
prof. Petrą Kokoškiną ir And
riejų šingariovą.] *

Dvyliktą valandą Dietų, kai 
Steigiamojo Seimo nariai atvy
ko į Tauridos rumuš, jie rado 
jo duris užrakintas ir už
antspauduotas. Visis triobesys 
buvo apsiaustas daugybės ka
reivių, apginkluotų 
džiais. Ties'pačiomis 
■stovėjo pastatytos dvi armotos.

Netrukus buvo paskelbtas 
-dekretas, kad Steigiamasis Sei
mas yra “panaikintas”.

Laikraščiai, kuriuose buvo iš-

(Tęsinys)
Kairieji es-erai atsiduria 

dideliame keblume. Mes dar ne 
vienu klausimu nesuskubome 
padaryti nutarimo, o jau jų 
frakcijos valstiečiai kelia maiš
tų. Jų. rinkėjai yra jiems įsakę, 
kad jie turi gauti jiems iš Stei

giamojo Seimo teisę žemei. Jų, 
“kairiųjų es-ej’ų”, eilėse viešpa
tauja sumišimas. Visai jų frak
cijai gresia suirimas. Kai ku
rie nariai nenori skirtis su bol
ševikais, kiti vėl reikalauja bent 
šiokio tokio savarankiškumo. 
Einą* aitrios rietenos. Štai vie
nas ‘‘kairysis ės-eras” išsitrau
kia revolverį ir grūmoja juo ki- 
įam “kairiajam es-erui”. Tik su 
dideliu vargu kitiems jo drau
gams pavyksta* jį nuginkluoti 
ir išvengti baisios tragedijos, 
nes kai tik matrosai, kurie bu
vo pastatyti koridoriuose, iš-* 
girdd naują triukšmų, jie tuo
jau įsiveržė vidun su atstaty
tais durtuvais ir, pamatę, kaip 
vienas laiko rankoj revolverį, o 
kiti stengias tą revolverį iš jo 
atimti, pamanė, kad tai jau sig
nalas pradėti “dirbti”. Su dide
liu vargu vos pavyko sulaikyki 
juos ir išaiškinti, kad tai buvo 
tik nesusipratimas. Jei ne, ma
trosai jau '■ buvo besiruošią pra
dėti savo “da/’bą”... nuo “kairių
jų es-erų”... ' \

Po to, kai bolševikai pasiša
lino, nutariu pagaliau ir “kai
rieji . es-erai
mą, tribunoų užeina jų lyderis 
š t e i n b e r g ą s. ir perskaito 
frakcijos vardu deklaraciją, kad 
jie esą priešingiv mums ir kad 
todėl visai pasitraukiu iš Stei
giamojo Seimo;.

Po begalinių trukdymų, eina
me, pagaliau, prie svarstymo 
žemes ir valdžios formos klau
simų. Lauke jau pradeda švisti. 
Mes esame pasilikę vįeni, p$eš> 
pryšiais su tuntu ginkluotų ka
reivių ir matrosų, kurie negal 
suprasti, kam čia dar verčia' 
juos laukti...

Mes žinome, kad bolševikai 
tuo tarpu tariasi, sprendžia mu
sų likimą. Tariasi'ir-“kairieji 
es-erai”. Laukiame, kad tikriau
siai netrukus’ busime visi su- 
imfi. Bet mes turime dar tarti 
savo “paskutiyį žodį”.

Aš paskelbiu, kad dabar’pra
dėsime svarstyti pirmą di'end- 
tvarkio punktą: žemės klausi
mą.

Tą momentą jaučiu, kaip kaž
kas mane timptelėjo už ranko
vės:

—Baigkite greičiau. Toks yra 
liaudies komisaro įsakymas...

žvilgteriu per petį ię matau: 
už nugaros stovi stambus mat
rosas, o už jo — keletas kitų 
jo draugų.

- Kurio komisaro įsakymas? 
— klausiu.

I 4

v Įsakymas, ir tiek! Mes ne
galime ilgiau čia Jaukti. Karei
viai visi pavargo. Greitai ir 
elektras užgesys.

■—Steigiamoje Seimo nariai 
taip pat yra išvargę, — atsa
kau jam: — bet jie neturi tai
sės eiti ilsėtis tol, kol neatliks 
tų priedermių, kurias jiems vi
suomenė pavedė atlikti, būtent, 
išspręsti klausimus dėl taikos, 
dėl žemės, dėl valdžios formos...

Ir, negaišindamas nė minutės 
laiko, ėmiau tuojau skaityti 
svarbiausius žemės įstatymo 
punktus ~ įstatymo, kuris 
anksčiau buvo specialistų gru
pės sutaisytas ir tiek musų, so- 
cialistų-revoliuęionierių, tiek so
cialdemokratų (menševikų)'

išeiti. Prieš išėji-

Kerenskio kabinete

kulkosvai-
; durimis

Viktor M. černov
be to, redaguoja žurnalą “So- 
cialistas-Revoliucionierius”. Ka
rui prasidėjus, jis atsistoja-prie
šakyj tos socialistų revoliucio
nierių grupės, kuri skaito rei
kalingu ne tik nepaliauti revo
liucinį darbą dirbus, bet pasi
naudojant karo sąjūdžiu rengtis 
prie perversmo. Jiš ' dalyvauja 
žinomoj Zimmevaldo konferen
cijoj, leidžia eilę laikraščių, o 
po 1917 m. vasario revoliucijos

jis/ įstojo į vyksta į Petrogradą, kur įeina 
Čia jis į darbininkų ir kareivių tarybos 

ryšius su prezidiumą.

Apie paskilbusį Rusijos So
cialistų Revoliucionierių Parti
jos vadą, Černovą, V. B. rašo 
maždaug sekamai:

Viktor Michailovič Černov gi
mė Užvolgėj - (Novoyzenske) 
lapkričio 7 d. 1873 m. Pirmą 
kartą policija jį sulaikė 1890 
m., kada jis dar buvo Saratovo 
gimnazijos mokiniu; ryšyj -su 
tuo jis turėjo persikelti į Jur- 
jevą (Dorpatą), kur ir baigė 
gimnaziją. Vėliau
Maskvos universitetą, 
užmezgė artimus , 
“Liaudies Teisių Partija”. 1894 
m. balandžio mėnesyj jis vėl 
tapo areštuotas. Kalėjime ‘sė
dėjo tris mėnesius, o vėliau tu
rėjo tris metus išgyventi Tam- 
bove po policijos priežiūra. Ten 
jis tarp kaimiečių pradėjo kurti 
revoliucioniškas organizacijas, 
kurįos buvo žinomos kai^o “bro
lybės”. To tipo organizacijos 
vėliau prasiplatino po visą Ru-‘ 
sijos teritoriją.

1896 m. Černov pradėjo savo 
literatinį darbą, bendradarbiau
damas žurnalams “Psichologijos 
ir filosofijos klausimai” ir “Rus- 
skoje Bogatstvo”. 1899 m. jis 
išvyko į užsienį tęsti savo stu
dijas. Tuo laiku jis parašė vi
są eilę straipsnių, kurie vėliau 
išėjo atskiromis knygomis 
“Filosofiniai ir sociologiniai 
etiudai”, “Sočiaiišiiškų etiudai”, 
“Marksizmas” ir agrairnis klau
simas” ir y kt. ’ Kad suvie
nijus užsienyj gyvenančius rusų 
revoliucionierius, jis kartu su 
žitlovskiu, VbichoVskiu, Ruba- 
novičium ir kitais sukurė “Ag- 
rarno -Socialistišką Lygą”. Ta 
ly£a nustatė programą ir takti
ką busimai “Socialistų Revoliu
cionierių Partijai”. 1901 m. vi
sos revoliucionierių grupės ir 
rateliai susilieja i Socialistų 
Revoliuconierių Partiją, o Čer
nov tampa centralinio organo 
“Revoliucioniška Rosi j a” redak
torium. Artimiausiais černovo

Kuomet susikūrė 
pirma koalicinė kadetų-socialis- 
tų valdžia, tai černov įeina į ją 
kaipo žemdirbystės ministeris. 
Kartu su savo vyriausiu padė
jėju, pasKilbusiu agronomu ir 
statistikų Vichliaevu ,jis sten
giasi pravesti žemės reformą. 
Valdžioj jis stoja už energingą 
veikimą, kovą dviem frontais: 
prieš dešiniųjų opoziciją ir prieš 
bolševikų demagogiją. Kad ko
va butų sėkmingesnė, jis\ reika
lą uja federalizuoti vidujinę val
džią, perduoti kaimiečiams žemę 
ir eiti prie demokratinės taikos. 
Jis reikalauja taip pat reorga
nizuoti armiją, kad suartinus 
vadovybę su paprastais karei
viais. Separatiškai taikai jis 
griežtai priešinosi, sakydamas, 
jog karas vis vien bus/ nulem
tas vakarų fronte. Jeigu kaize
rio armijosz ir užims kiek Rusi
jos teritorijų, tai karui pasibai
gus jos visvien turės iš ten 
trauktis.

Tarp černovo ir kitų ministe- 
rių įvyko konfliktas įvairiais 
vidujinės ir užsienio politikos 
klausimais. Po Kornilovo su
kilimo Černov pasitraukė iš mi- 
nisterio vietos, pareikšdamas, 
jog valdžios svyravimas ir zig
zaginė politika veda prie revo
liucijas susmukimo ir bolševikų 
laimėjimo. Kerenskio politikos 
šalininkai,—salininkai kompro
misų ir atidėliojimų suranda 
paramą px;ieš Černovą dagi par
tijos ęentraliname komiįete. Jie 
reikalauja nepaprasto partijos 
suvažiavimo dėl išs’prendimo į- 
vairių taktikos klausimų. Tas 
suvažiavimas įvyko jau po spa
lių revoliucijos ir milžiniška 
baisų dauguma užgyrė černovo 
pranešimą.

Rusijos Steigiamasis ^Seimas 
išrinko černovą pirmininku. 
Jam tad teko pirmininkauti dra
matiškame to Seimo pirmame 
ir paskutiniame posėdyje. 
Kai bolševikai išvaikė Stei
giamąjį Seimą, tai so
cialistai revoliucionieriai tikisi 
iššąukti visuotiną sukilimą prieš 
bolševikus. Černov vyksta į 
Volgęs sritis, 
jog 
sąmokslą užgriebti 
savo rankas. . Černov stengiasi • 
tam sąmokslui užbėgti už akių. 
Įvyksta tuo tarpu Kolčako per
versmas, ir černov patenka į 
Steigiamojo Seimo priešų ran
kas. Kuriam laikui praėjus, 
jam pasiseka pabėgti. Jis nu
vyko į Maskvą, kur pradėjo ves- • 
ti kovą su kai kuriais savo 
partijos nariais, kurie norėjo 
kapituliuot prieš bolševikus. Ne
žiūrint j bolševikų visas pastan
gas pagauti jį, jam pasiseka 
išgyventi Maskvoj iki 1920 m. 
Kelis kartus čekistai buvo už 
updę jo pėdsakus, bet pagauti 
neįstengė. Tikrasis čekos gal

šuni, E. Bre^kovskaja, M. Goc 

ir kiti. Teroristinėj kovoj, ku
riai vadovavo Geršuni, dalyvau
ja visa čiįė jaunų kovotojų, kaip 
tai: -E. Sazanov, J. Kaliacv, B. 
Savinkov ir t. t.

1904 m. ČefnoV dalyvauja ei
lėj pasitarimų su Rusijoj gyve
nančių m/lžumos tautų revoliu
cionieriais. Tų pasitarimų tiks
las buvo išdirbti ^bendrą planų 
kovai su carizmu. Tuo pačiu 
laiku jis kartu su žitlovskiu, M. 
Ratrieriu Ir An-skiu pagamina 
programą federatyviam Rusijos 
pertvarkymui.

1905 m., kuomet prasidėjo 
revoliucinis judėjimas, Černov 
Nelegaliai įsigauna į Rusiją, kur 
jis išbūna iki vidurio 1908 m. 
Keletą kartų laimingai pasprun
ka nuo policijos tokiose apysto- 
vose, kurios primena krutamųjų 
paveikslų prietykius. Važinėja
si po Rusiją, dasigąudamas iki 
Uralo kalnų* ir Kaukazo. Pabai
goj 1908 m. jis dalyvauja lik
vidavime paskilbusios Azefo 
provokaturos. Kartu su Savin- 
kovu jis važiuoja į Londoną jia- 
simatyti su Lopuchinu, kuris 
būdamas policijos departamento 
direktorium, išdavė provokato
rių Azefą Burcevui. Dalyvauja 
taip pat paskutiniame Azefo 
tardyme, po kurio provokato
rius pasislepįa tiek -nuo polici
jos, tiek nuo revoliucionierių.

Prieš karą černov vėl atsi- 
______ ,______ s ir,

čios valdžios, 
aišku, kad ,___ _____________7—,____ —  
jau sprūsta dirvą iš po kojų. 7 i spausdinti pranešimai apie Štei- įduoda teoritiniams darbams i

bet vistiek yra 
Europos reakcijai

Černov
Ten jis sužino, 

šinieji \ karininkai daro 
valdžią į

duonos tol
(Pabaiga 5 puslapyje)

vąlgys baltos
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BY HĄRRYMITCHELL Camdcn, New JerseyVictor Talking Maciūne Co.

OPEM SATURDAY TILL 9 P. M.

Brunswick 3600

Kaltinamas padaręs keletą hol 
dapų; suimtas jo draugas.

3514-16 Rooaevalt Rd. 
arti St. Ęoula Avę. 

CJIICAGO, ILL.

Elite Orkestrą
Broliai Fomeen’ai

am
Vai

lodge. It 
by Mar-r 
told her

After

a—Ištraukos 
lue—Efccerpts]

Padaryti grynai sulig 
jūsų užsakymo

Stasys Pilka 
F. Yotko Orkestrą 

Witkow Orkestrą

Spccialis pasirinkimas dabar 
siūlomas už

,rei
pa 1 mosuoti
mui
000, vokiečiukui

Juškos gi automobilius liko 
surastas gerokai apdaužytas — 
gal už kokius $200 nuostolių 
padaryta. —Rep.

Imkite 12 savaičių laiko 
išmokėjimui, jeigu norite 

— nekainuoja daugiau

Jūsų pasirinkimui didžiausias 
pilniausias stakas geriausių 
nonių audeklų Chicagoje.

Pilniausias patenkinimas 
garantuojamas

Suimtas lietuvis 
vaikinas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

lenbergj, sakoma, pažinę aštuo* 
ni. žmonės; jis pats prisipaži
nęs lokali i valgymų. Užva
kar buvo suimtųjų jaunų vai
kinų įpreliminaris bylos nagri
nėjimas.
x Jų byla atiduota gfand džiu- 

Bondsas, kad galėtų būti 
kalėjimo iki teis- 

Vanagui paskirtas $50,- 
$75,000. -

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Send for Free Book 
of Recipes

VAL BLATZ BREVVING CO, 
MILVVAUKEE, VVJSCONS1N

Atta Giri į 
that s picking the Malt Syrup 
everybody s using these days-"

There are to be six cars, in- 
cluding a Ford owned by Anton 
K. Squawk.

We are to ride about, for 
five or six hours until exhaust- 
ed, then we will hike thirty 
miles' to regain our strength. 
Squawk.

The girls are going to bring 
toasted olive nut sandwiches to 
quench our thirst. Pop ala-mode 
will satisfy our hunger. Squawk.

Those that do not go on this 
hike, and promised to go, will 
be fined one dollar. Squawk. 
There weye plenty of Squawks 
as this was announced.

The least of our traubles will 
be fair weather. Squawk.

Whether we want weather, 
or whether 'we don’t,

We will štili have vveather,

HARRY MITCHELL
16 and 18 East Jackson Blvd^ 

Betveen State and Wabash

s Victor’o Krautuvininką Pagrajyt šiuos 
Naujausius Victor’o Rekordus 
10-colinių Sąraše Kaina 75c

Baigęs Dienelę
Pasėjo Brolelis

Davatkėlė po Sodneli
Močiut, širdele Mano
Džiugus Variakalys
Miškas Aųkcijonas

už Siutą ir Extra Porą 
Kelinių

i—padarytų specialiai dėl Jus—su 
lig jūsų instrukcijomis-.'

Pereito šeštadienio vakarų, 
kovo 30 d., apie 11:20 valan
dą, Brighton Park apielinkeje, 
prie 45 ir Sacramento avė., buvo 
trys vyrai — VValter Yuška, 
4550 So. Paulina St., Juozapas 
Ruzgi, 4555 So. Paulina St. ir 
Shidlinski, 4108 So. Franeisco 
Avė. v x

Vyrai šnekučiavos ir jau bu
vo besirengią skirtis namo. 
Staiga prasivėrė durys ir pasi
rodė trys jauni vaikinai 
žiuje tarp 16—JL8 metų 
kežai atkišo revolverius į bu
vusius viduje vyrus ir paliepė 
pakelti rankas.

P-nas
Ruzgis 
rodūlio; 
neteko 
prie namų, stovėjo 
Yuškos aiUomoilMiis: 
Studebacker. Vaikėzai, susėdę 
tau automobiliu, nuvažiavo sa
vais keliais.

;<V!' $; A (t 
TUOKIA H

nė $1«.
Iki šiol, matyti, jiems sekė

si ablavos puikiai. Bet ve, 
kiek pavažiavus, pasirodė au
las detektyvų skvado, vadovau
jamo seržanto Flynn. Detek
tyvai davę signalą vaikėzams 
sustoti. £ie nesustojo. Detek
tyvai ėmė vytis. Vaikėzai ap
leido automobilį ir mėgino pa
bėgti. Detektyvai vejasi šau
dydami į juos. Vaikėzai betgi 
pasislėpė. Antras “aktas” baig-

AI1 You Need 
to keep 

your ‘Bathnoom 
ylistening White

Penktadienis, balan. 5, 1929
whether we likę it

Or whether we don’t.
That’s all on this hike.
Friday, April 5th, we bowl 

against the Marąuette Maroons 
at Queeen’s Alleys, at 63rd and 
Ashland Avė. At 8:00 A. D. 
(after dąrk).

Don’t forget our dance given 
by the Marquette Universal 
Clubs, April 18, 1929, at 8:0Q 
P. M. (previous mid-nite) there 
is going to be a select crowd 
there because we are only sell- 
ing tickets to those that want 
to buy them. Squawk.

More — after our success- 
ful, stupendous, monstrous, as- 
tonishing and incomparable 
hike. Squawk.

(Jupiter Tonans)z
J. T.

(Pabaiga nuo 4 pusi.)

nepagaus černovo. Vienok kuo
met atvažiavo pirmoji Anglijos 
darbininkų delegacija, tai čer
nov kartu su ja pasirodė skait
lingame Maskvos spaustuvių 
darbininkų mitinge ir pasakė 
demonstratyvę kalbą, susilauk
damas didžiausių ovacijų. Po to 
jis tuoj pasislėpė. Tais pat me
tais (1920) bolševikai areštavo 
jo žmonų, o dešimties metų jo 
dukterį paėmė pas save Kame- 
nevas, žadėdamas iš jos pada
ryti “gerą bolševikę”. Ryšyj su 
tuo Černov parašė laišką, kur 
jis su ironija ir panieka, kalba 
apie Kamenevo pasižadėjimą.

1920 m. pabaigoj, pildydamas 
partijos centralinio komiteto nu
tarimą, černov persikrausto į 
Estiją, kur jis leidžia partijos 
organą “Revoliucioniška Rusi-

Parsiduoda visose sankrovose 
ir Chicagos skyriuje

Vėliau lietuvis daktaras — 
p. Bortašius, .'1464 S. Halsted 
St., — buvo pakviestas pas li
gonį į p. Vanago namus. Ji
sai rado jauną vaikiną, Vana
go sūnų, pašautą kojon. Dak
taras suteikė pagalbos. Klau
sė, kas jį pašovęs. Vaikinas 
paaiškino, kad jį pašovę du 
vyrai, kurie mėginę padaryti 
jam holdapą.

Pasirodė ir policija. Ji taip
jau susidėmėjusi kbuisimu, 
kas jauną Vanagą pašovė. Vai
kinas aiškino taip pat, kaip 
daktarui. Bet policija tokiu 
aiškinimu liko nepatenkinta. 
Žinote, policija, ypatingai de
tektyvai, yra tokie žmonės, ku
rių atsikratyti ne taip lengva. 
Policija pasiėmė jauną Vana
gą su savim tolimesniam klau
sinėjimui.

Tuo pasibaigė, sakysiu, tre
tysis aktas. Trečiadienyje pra
sidėjo ketvirtas aktas — teis
me. Pasirodė, kad detektyvai, 
suėmę jauną Vanagų, nesnau
dė. Ji nužiūrėjo, kad rasi Va-Z 
nagas buvo pašautas dėl kito
kios priežasties, negu sakėsi- 
Detektyvai ėmė kamantinėti 
Vanagą . Jie davė žinoti apio 
suėmimą jauno vaikino Yuš- 
kai ir kitiems, kurie nesenai 
nukentėjo dėl piktadarių.

Iškurnant i nėjusi Van agų, po
licija suėmė jauna vokietukų 
— Albertų Allynbergį. Trečio 
nesugavo. Paskui parodė su
imtuosius kai kuriems nukentė
jusių žmonių. Vokietuką Al-

Y tiška neteko $18;
— $8 ir rankinio lailę- 

Shidliuskis taipjau 
savo pinigų. Gatvėje, 

VValter 
gražus

The lašt meeting of the Uni
versal Lodge S. L. A. No. 344' 
vvas held at Gage Park, April 
1, 1929.

Regulai* business was held 
first, then came open dis- 
cussions. One of our discussions 
concerned the girls as we have 
so many one half do not know 
the other half. Squawk. To solve 
this problem, Pearl W. offered 
her home as a refuge where 
all the girls may corhe and 
chew the rag some night. Fri
day evening, April 12th, is the 
date sėt for the contest to find 
who can chew the most rags. 
Squawjc

Tony G., the chairman of 
our dance committee, bought 
fifteen tickets to our dance, 
April 18, 1929, and sold one 
making a totai of sixteen sold. 
Squawk. Tony B. stated that 
he is going to start selling on 
the 17th and will out-sell every- 
one. This dance is going to be a 
success because Joe T. sold one 
ticket already. Squawk.

The most important subject 
of the evening was our hike. 
This vvas suggested by Joe T. 
a noted officer of the 
was suggested to hirrt 
ghret M. and whoever 
is nobody’s business. 
about an hour of svveating on 
where to go, or meet, or when 
to go, a committee vvas appoint- 
ed by an other Joie, Joe K. 
our president.

The committee docided upon 
meeting at Gage Park April 
6th, 1929, at nine A. M. Joe 
R. joked that he is just turning 
over at that time. Squawk.

Lietuvių Ekskursija
Baltic American laivu

NAUJI VICTOR
' Lietuviški Rekordai

Joks Tikras Lietuviškas Namas Neprivalo Apsieiti be Tautinės Muzikos 
Ar Jau Girdėjote Sekamus Victor’o Rekordus: 

10-colinių Sąraše Kaina 75c 

Jauna Senatvė 
Apie Džiabą 
Anykščių Merginos 
Smagi Kūmutė

šoka Jaunas, šoka Senas—Polka 
Mergytę Nusitvėręs—Polka

LITUANIA
Gegužės 18 d.bsiai į Klaiiudą

Naujienos aprūpins visais reikalingais do
kumentais ir parduos laivakortę, paskirdami 
geriausią vietą ant minėto laivo.

NAUJIENOS ,
1739 South Halsted Street

ja’.’. Iš Estijos černov išvyksta 
į Čekoslovakiją, kur ir sustoja 
ilgesniam laikui.

Tai vienas įvykis, pasitaikęs 
tų vakarų. Vėliau buvo kitas 
Northsklėje, ties namais 4507 
Beacon S t, au tomobilyje sėdū- 
jo vaikinas ir mergina. Ties ju 
autu sustojo kitas automobi
lius, klų-iuo atvažiavo trys 
vaikinai* Jie apkrausite vaiki
no ir merginos <k i senius. Čia

...y

, A .y ę 4'

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
t 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Tarptautiški Rekordai 
10-colinių Sąraše Kaina 75c

Meilužio Valcas
[The Suitor’s Waltz]

Klojimo šokis 2. Sorundos Valcas 
[The Barn Dance] [Sorunda Waltz]

Liūdnoji Ra]
[Rhapsody

Rytų Vienžingsninįa [šokis] 
[Oriental One-StepF

Neapolio Naktys—Valcas
[Neapolitan Nights—Waltz]

Įsimylėjusieji—-Valcas )
[The Lovers—WMtz]

12-colinių Sąraše Kaina $1.25
* • * C / ' < ■ ’ ‘ i i •

Arčiau Prie Tavęs, Dieve
[Nearer, My God To Thee]

Vesk, Maloningoji šviesa No. 2 Pirmyn, Krikščionys Kareiviai 
[Lead, Kindly Light] [Onward Christian Soldiers]

Creatore’s Kapelija
Dienos ’49 Metais—Medley’o Overtūra—Dalis 1.

[Days of ’49—Medley Overture-Part 1]
Dienos ’49 Metais—Medley’o Overtūra—-Dalis 2.

[Days of ’4&-*Medley Overture—Part 2.]
1 Creatore’s Kapelija

Lehariana—Dalis 1 ir Dalis 2. Marek Weber ir Jo Salionine 
x Orkestrą

Reikalauk pas Savo Krautuvninką Pilno Lietuviško 
Rekordų Katalogo DYKAI

Victor Rekordai
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Valčiukaitei Elenai

Tarp Ghicagos
Baraučiukienei Stanisl

Barkauskui Kazimierui

Kaspariunui Justinui

mu

25 vrapenai

115 vrapenų

VVENNERSTEN

Bring Wrappers Hera

Soap and Flakes
kir£1

'a mes
om

XXXXXXXXTXXXXXmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYX

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Joseph D 
bylos No

Savalskiul Kazimierui
Lukienei Barborai

Ta Garsi Rugynė Duona 
Receptas Belgijos kaimiečiu

Venckui Jonui 
•Barkauskienei Ievai 
Pučkoriui Juozui 
Zabielaitei Teklei

-Povilui Gabriui 
-Petraičiutei Elenai 
Rudzevičienei Onai Juozo 
-Čibinskaitei •Elžbietai 
-Pranaičiui Jurgiui 
-Lukšiui Laurinui 
-Velutienei dOnai

DYKAI
American Family Muilo

24766—Petronėlei Šlajienei 
56528—Jievai Kasparavičieųėt 
15011 
22850 
25032- 
22840- 
22845 
22847 
15012 
15010—šaukštienei Doipieelei 
15006—Juozapavičaitei Agotai

Lietuvių bylos 
teismuose

bylos. No. 
crt., byla

24743
24746
24748—Momkienei Marcijonai 
24749
24751—Steponkus Pranciškui 
24751

138—Šepikui Steponui 
24757
24758—Astrauskui Antanui 
24762—Juozapui Pašilskiui 
24763—Grasildai Lukpetrienei

Circuit crt., divorsas.
Chapauskas prieš

Taxi Co

Jeigu jus neturite užtektinai vraperių, kad gauti premiją, gali
ma likusią dalį primokėti pinigais. ,
šis nepaprastas pasiūlymas yra apry botas. Nelaukite, bet veikite 
greitai. Tūkstančiai moterų pasinaudos šiuo nemokamu išdali
nimų brangių premijų.
Mes pasilaikome teisę apryboti daugį. Skubėkite! Atsiminkite, 
kad šis specialis pasiūlymas užsibaigs Balandžio 20 d. Pirkite 
DABAR American Family Muilą ir American "Family Flakes 
kiek jų jums reikės per ateinančius kelis mėnesius ir gaukite pil
ną naudą iš šio specialio pasiūlymo.

Nepraleiskite šios progos
Atneškit vraperius į musų artimiausią premijų sankrovą. Arba 
jus galite atsiųsti juos į 1232 W. North Avė., pridedant 3c. per
siuntimui kiekvieno abruso, 10c dėl kiekviėno 5 šmotų Indų seto 
ir 10 c. persiuntimui kiekvieno 3 šmotų Stalo Daiktų seto (6 
šaukštukai eina j setą).

Taupykite vraperius ir panels 
nuo šių Kirk Muilų

Anton Kasputis prieš Anna 
Kasputis, bylos No. 495430, Su- 
perior crt., divorsas.

L OOP STORE 
Z 7 W. Lake Street 

[Near State]

Garantuoti 20 metų— 
šaukštukai 47 vraperių kiekvienas 
Šaukštai 100 vraperių kiekvienas

Nauji Paauksuoti Indai
Puodukas ir lėkštukė, Lėkštė, 
Setas 5 šmotų—už setą.....

Virtuvės Abrusai - Dydžio 16”x33’ 
' ! Dalis Linų—kiekvienas  >................

Turkiški Abrusai -- Dydžio 24”x42’ 
. \ Extra dideli ir stori Mitcheline

Jacųuard kraštai—kiekvienas

Bailų Daktarą” suvaidins 
sų jaunimas; jisai daug ener 
gijos priduos linksmai opere

Musų vietine Birutė visiškai 
tinkamai pasirinko šią linksmą 
operetę “Bailus Daktaras”, ku
rią rengiasi pastatyti scenoje 
“Aryan Grotto Temple” teatre 
21 dieną šio mėnesio.

Rodosi, apie dešimtį metų at
gal tame teatre Birutė statė 
minėtą veikalą ir turėjo didelį 
pasisekimą.

Tik keletas iš pereito sąstato 
randasi šiuo mielu atveju, bū
tent nepamainoma Nora Gugi s 
ir S. Čerienė. Visi kitj bus mums 
svetimi, kaip vaidylos šio vei
kalo. O taii juk ir įdomu, ypa
tingai, kuomet programan įeina 
jaunų energingų talentų.

Dar malonus yra ir tas fak
tas, kad art. St. Pilka režisuo
ja, o tai reiškia, kad minėta 
operetė bus pastatyta kaip pri
dera.

Birutė savo ilgą darbavimąsi 
meno srityje visuomet stengėsi 
pastatyti veikalus kuo puikiau
sia. Tą padarys ir dabar? Biru
tės jaunai? vedėjas, p. Stepona
vičius, ne tik kad chorą pri
rengs perstatymui, bet ir or
kestrą, kuris tapo suorganizuo
tas jo pastapgomis iš vietos 
lietuvių jau aukščiau muzikoje 
pažengusio .jaunimo.

Birutė rengia mums tikrą 
muzikalę puotą užbaigti savo 
muzikalį sezoną. Be abejonės, 
mes ten busime įvertinti biru- 
tiečių pastangas ir tikrai gerai 
laiką praleisti. —D. M.

Stella Leikis prieš Anthony 
Leikis, bylos No. 494933, Su
perior crt., divorsas.'

Charles J. Vojtieka prieš John 
ir Velma Rakackas, 
B. 178331, Superior 
dėl notos $440.

A. Jonaitis prieš 
ir Corena C. Earth, 
B. 178357, Circuit crt.

Elizabeth Megla prieš Jos. 
Megla, bylos No. B. 178366, 
Circuit, crt., reikalauja atskiro 
užlaikymo.

Anton Machules prieš Caro- 
line Machules, bylos No. 495,- 
124, Superior crt,, divorsas.

Wencentas Kemtis prieš Ve- 
ronica & Adolph Kentis ir Leon 
Gervilas, bylos No. B. 178395. 
Circuit crt., byla dėl partnerys-

Walter Lewandowski prieš 
Joseph Serra ir J. L. Robinson, 
bylos No. B. 178405, Circuit 
crt., byla dėl notos sumoj $655.

Antonia Budovich prieš Stan
dard Oil Co., bylos No. 495152, 
Superior crt., byla dėl $50,000.

N. Rakovsky prieš N. Rack, 
bylos No. 495254, Superior crt., 
byla dėl $3,000.

Leoną Yurchis prieš Stanley 
Yurchis, bylos No. B. 178508, 
Circuit crt., divorsas.

Garsaus Vardo Lietuvos sta
tybos ir paskolos bendrovė prieš 
Andrew Dolejs, Chicago T. & 
T. Co. ir Metropolitan Ip. Co., 
bylos No. B. 178602, Circuit 
crt., byla uždaryti morgičių su
moj $5,000.

Mary J. Ploplis prieš Frank 
W. Ploplis, bylos No. B. 178,- 
616

William
Checker Taxi Co., bylos No. 
495326, Superior crt., byla dėl 
$5,000.

Mary Leschinskey prieš 
Joseph Leschinskey, bylos No. 
B. 178674, Circuit crt., divor-

Penktadienis, balan. 5, 1929 
1,111 « i :■ t r i . i- • ,r .• _ t

15031
15018—Vilimienei Onai 
15026—Kazickienei Anelei
15024—Juknevičienei Marijonai 
15028—Paulauskienei Cicilijai 
15021—Koneikienei Marijonai 
24845 
25035 
15025 
15029 
24844-7-Dobrovolskiui Petrui

Jų pasisekimo paslaptis dabar yra 
jūsų. Smagus skonis šviežių, tikrų 
apynių. Rugynės duonos mylėtojai 
yra entuziastiški apie

Riebų Malt Extraktų 
—nuo 1896

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon

Šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją 

Gegužio 22 d., 1929

Ir

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienass 
Pinigus gavo: 

25024—Mačiuliui Vincui 
24738—Leonui Sčerbinskiui 
24741—Mykolaitienei Adeliai 
24742—Duplienei Marcijonai

U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.
Taipgi parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

Oneida Commimity Par Plate Sidabro Stalo Daiktai 
Nuotakos Vainiko Degino

. Peiliai 100 vraperių kietaven^ 
^akutės 100 vraperių kiekviena

Dekoruoti su 
Aguonomis _

Sriubos lėkštė ir Indas sosui.
115 vraperių

......................... ............................. ....

šiam “gyvūnėliui” atsigerti reikia nemažai vandens, šlapia 
(slonis) priklauso Solis Floto Cirkui, kuris dabartiniu laiku 
duoda pramogas Coliseum trobesy, 1513 S. VVabash avė. Sėlis 
Floto yra bene didžiausias cirkas Amerikoj. Jo duodami prog
ramai nepaprastai įvairus ir turtingi. Verta juos pamatyti.

MAlHiOP

Įfri-J Jį
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įvairus GydytojaiNašlaitė

18-ta Gatvė
Atsidarys baptistų misija.

Penktadienį, v balandžio 5 die
ną, adresu 1957 Ganalport Avė., 
3 valandą vakare atsidarys 
tuvių baptistų misija, 
ji bus ; 
karą.

Bus 
domos 
sktutos ir išpildomi muzikos nu- 
m oriai.

Visi kviečiami atsilankyti.v 

šeštadieni 8 valandą vakare 
bus duotas muzikalia progra
mas. Tarpe kitų numerių tą 
vakarą gros rusų orkestras.

Visus kviečia atsilankyti.
Komitetas.

Prie kapelio našlaitėlė 
Ašarėles šluostė, 
O vėjalis, lyg šilkinis, 
Jos veidelius glostė. / 
Ir saulutė, lyg sesutė, 
Krdvėmis keliavo;
Kad neverktų našlaitėlė, 
Meiliai ją bučiavo.
(.) berželio sviruonėlio 
Išapeliai šlamėjo;
Ką žinojo, jai nesakė —

lie
, ro

atidaryta kiekviena va-

.sakomi pamokslai, gie- 
giesmės, duodamos pa-

Tik gegutė tarp šakelių 
Gailiai užkukavo, 
•Liūdnai našlaitėlei 
Širdelę užgavo. • 
Tam kapely još motuše

O dukrelė našlaitėle 
Kasdien či,a lindėjo.

Pustapėdis.

tiems. Na, prie tos progos ti
kėtasi pasižvėjoti įr dolerių.

Komunistai daro lygiai taip, 
kaip Lietuvos ūkininkas, no
rėdamas pasjžvėjoti karosų. Ka
da ūkininkas nori pasigauti ka
rosų, jisai sudrumsčia prūde 
vandenį. Mat, drusmstame van
denyje lengviau pasigauti karo
sų.

Žinoma,, tai yra laikinas ko
misarų triksas. Kuomet vie
nas komisarų triksas nusilbos- 
ta jų sekėjams, itai jie sugal
voja kitą. Jcžednievnoje kas
dien pilna naujų ‘‘sumanymu.” 
Jeigu žmones visus juos pa- 
iremtų, tai galima butų visus 
juos panaudoti kartu. Panau
dojus tokius sumanymus visus 
kariu, butų galima daugiau do
lerių siiž<V(e.joti, negu Žemaičių 

Kalvarijoj per atlaidus.
žmogus.

daugelio metų. Kurie seniau- 
čia yra pradėję kokį nors biz
nį, tie nesiskundžia. Dauge
lis biznierių užsidid)o užtekti
nai kapitalo šioje kolonijoje ir 
dabar sau miniai leidžia gyve
nimo dienas tokioje valstijoje, 
kuri jiems patinka^ šios kolo
nijos lietuviai irgi remia savo 
aipielinkčs biznierius.

Pavyzdžiui, Halsted Furnitu- 
rę Kompanija šioje lapiolinkūje 
pasekmingai veda savo biznį 
virš 20 metų. Vedėjai biznio 
sako, kad lietuviai yra geri 
kostumeriai ir Halsted Furni- 
tuie Kompanija lietuviams tei
kia visuomet\ gei*iausj patarna
vimą. '•— žvalgas.

■ ' 1   ■ »»>r—*,>*1.- ■ ,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti , 
nusipirk typewriterį •

DIDELIS KILIMAS HUDSON- 
ESSEK KARŲ PAREI- 

ęaLavimo
Per pirmas dvi savaites kovo mė

nesy Hucįson Motor Car Co. parda
vė 17,853 automobilius. Tai yra di
džiausias pardavimas kompanijos is
torijoje, per toki pat laiką. Tai yra 
padidėjimas pardavimo 5,000 auto
mobilių į dvi savaites.

Paprastai šiuo laiku išsiuntimas 
automobilių toli viršija pardavimą, 
bet kovo mėn. Hudson-Essex parda
vimas viršijo išsiuntimą.

Delei padidėjimo pareikalavimo 
Hudson-Essex automobilių, kompani
ja įgijo 914 naujų pardavėjų.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phųne Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstęd Street 
CHICAGO. | ILL. 

------K)------- /

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

, ■ Nedėlioj pagal sutarti.

Universal Restaurant
Roseland

M. Yozavito 
koncertas

Bie- 
pa- 
pa- 

sce-

Pereito trečiadienio vakarą, 
bal. 3 d., Liet. Auditorijoj įvy
ko pirmas musų jauno pianisto 
M. Yozavito koncertas. Be p. 
Yozavito koncerto programa da
lyvavo komp. Vanagaitis, p. 
žienė, ir Stogis. Netrkėtai 
si rodė scenoj, arba geriau 
sakius, buvo “draftuotas”
non iš Detroito svečias, art. Ol
šauskas. Jis turėjo padėti A. 
Vanagaičiui dainuoti “Mudu du- 
broliukai” ir “Margarita”, Kuri 
buvo atliktai labai gerai. P-as 
Stogis sudainavo keletą dainelių 

, sėkmingai. P-ios Biežienės“ Kad 
galėčiau”, rodos, ; pirmą kartą 
girdima, sudainŪota gražiai.
7 M. Yozavitas pasirodė gerai. 
Skambino keliais atvejais gan 
ilgus kurinius ir visi ėjo labai 
sklandžiai. ‘ 
mo”, naujas 
gerai. Be 

' siems patiko,

Komisarai rašė savo gazieto- 
je, pirmam puslapy, kad kokis 
ten jų draugas pasigiręs laiške, 
jogei jisai priklausąs komunis
tų partijai. Tas laiškas pate
kęs valdžiai. .Dabar gi, def 
priklausimo komunistų parti
jai, valdžia buk rengiantis de
portuoti jį. O Pusžemaitis, 
pilnas “karšto oro,” irgi kele
tą 'kartų kalbėjo, kad komu
nistus jų priešai rengiasi de
portuoti. Bot nusiraminęs, jis 
tiešija komunistus, kad nesibi- 
jotų, nes jų niekas negali de
portuoti, ba jie yra legališki.

Susitikus.su kai kuriais ko
munistais ir įsikalbėjus apie 
tuos paskalus, pasirodo, kad 
komUnistai i>atys netiki tuo, 
ką rašo jų gazieta. Komunis-

Truputį moderniz- 
kurinys, atliktas 

gerinusia Vi
tai “Hnugarian

pratę taip daryti, kuomet jiems 
pritrūksta sendvičių.

Visiems kyla abejonių, ko
de! komunistų kinkos dreba 
prohibięijos laikais. Anot, jų 
valdžios agentai Į>radėsią kVėi 
si i gyvenamuosius namus. Ne
sunku surasti to kinkų drebė
jimo priežastis. Matote, ko-

tikrai gražus kurines ir nepa
prastai atliktas. Su šiuo kuriniu 
p. Yoząvitas ir baigė savo kon
certą.

Publika buvo graži, rinktinė, 
tik gaila, kad ja nebuvo užpil
dyta Auditorija.- R.

PRANEŠIMAI

šalies piliečiu, neretai Nusikal
sta prohibicijos įstatymui. Bet 
ve skirtumas tarp komunistų 
ii; -kilų piliečių. Kuomet šiaip 
pilietį aiiba pielietę agentai nu
tveria su munšainėle, tai šie 
ir sakosi, kad patekę nelaimėn 
dėl to 
kuomet 

pačiam
patenka bėdon komunistas ar
ba komunistė, 
tuojau,

nelemto įstatymo. O 
už nusikaltimą tam 

prohibicijos įstatymui

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

"lo prašo Lietuvos žmpnėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTĄSH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street
—O-----

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOSa

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. W. Beaudette
VIR1UJ ASHLAND STATE BANKO

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birute

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, koncertą ir balių, i 
balandžio 7 d., Spaulding svet., 3312 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus suvaidinta graži ir 
juokinga koniedją “Ponas Daugano- 
ris”, po vadinimo gražus koncertas 
ir balius. Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti ir paremt Pirmyn 
Mišrų Chorą. — Komitetas.

Kensington. — Tautiškos Draugy- 
8ėę Mylėtoju Lietuvos Brolių ir Se
serų, Sum* nin.*. 
balandžio d., 1929 m., !
Kensington Aye. Susirinkimas pra- j 
sidės kaip 7 vai. vak., tai yra vieną 
valandą ankščiau. Kadangi yra labai 
daug nariu dėl prisirašymo. Visi 
nariai kviečiami susirinkti.

— Raštininkas.

tai jie rėkia 
juos valdžia per- 
kad neleidžianti 
biznį daryti. Na, 

jie “mučelninkai” 
! Kažin 
ma t tiška

. jiems liuesai
nedėliojo, jr pasidaro

dėl komunizmo idėjos! 
tečiaus ar pavelytų i
Bosija daryli toki biznį,' jeigu 
turčių panašius įstatymus? O 
gal ir ji turi juos?

Dar Į)irm •apsvilinto raudbn- 
(Ivario ofiso komunistai savo 
gazietoje kalbėjo, kad reika^in-susirinkimas atsibus pėtnyčioj, • . .

svet. 311 ga surengti Hoselande .“disku
sijos.” Klausimas kilo, kam 
tos diskusijos reikalingos? Gau
ta .atsakymas, jogei . tam, kad 
butų* galima teršti nešvariais 
žodžiais nepatinkamus jiems, 
komunistams, žmones ir savo 
purvinus ‘ -darbus suversti ki-

Brighton Bark. S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pelny
čiui, balandžio 5 d., 7:30 v. vakare, 
Jokantų svetainėj, ,4138 Archer Avė. 
Gerbiamieji nariai meldžiu kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Užsimokėkite Sftvo 
užvilktas mokestis. Taipgi atsive- 

savo pažįstamus prisirašyti 
L. A. — Sekr. A. Trejoms.prie S

of Lake.—Gvardija • D.L.K. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
, balandžio 5 d., 8, vai. va- 

paprastoj svet., 46th ir Modoj 
isi nariai turi būti, nes yra'

Kviečia Valdyba.

Town 
Vytauto 
pėtnyčioj 
kare, 
St. ’ 
daug daubų svarstymui.

Ap-Lietuviu Moterų Draugijos 
švieta” mėnesinis susirinkimas įvyks | 
balandžio 7 d., 2 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare. parko knygvne, prie . 
Halsted ir 30-ios gaiviu. Visos na
rės kviečiamus susirinkti laiko. -

—Sekretore.

S'.L.A. 129 kuopos ir Jaunuoliu 
Skyriaus susirinkimą^ . įvyks nedė
lioj, balandžio 7 d., Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė. Pradžia 1:80 
vai. po pietų. Visi nariai bukite ii 
jaunuoliu tėvai pasirūpinkite, kad 
jūsų vaikučiai užsimokėtų i kuopą.

Kviečia Valdyba.

18 St. Kolonija

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Valandos: nuo T iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

18 ir Halsted St. kolonija 
lietuviais apgyventa jau nuo

jei

Inkstai Vargina 
Jus?

Skubiai taisykit inkstų 
nereguliarumus

QERA sveikata nėra galima,
jūsų inkstai tinkamai nepaša

lina iš jūsų kraujo visus nešva
rumus. i i

Del pūslės nereguliarumų, su
stirimo iy nuolatinio strėnų skau- 
dėjimo paeinančio nuo neveiklių 
inkstų, vartokite Doan’s Pilis.

Kad paaksrinti normali inkstų 
veikimą ir nagelbėti jūsų inks
tams išvalyti jūsų kraują nuo 
nuodingų atmatų, vartokite Doan’s 
Pilis. Rekomenduojamos visame 
pasaulyje. Pasiklalįskit savo kai- 
mino! , , „ „

, 50,000 Vartotojų 
pataria Doan’s:

A. C. KouIhIoii, 35 CodiUMV l’ai'k, 
Boston, MtiHH., sako: “Ah tui'ąilav^u kol- 
tin naktimis daugelį kartą delei Alupi- 
mosi. Galvos skaudėjimas ir kvaituliai 
buvb paprastas dalykas. Mano nugara 
buvo šilima ir sustirusi. Afi tikrai buvau 
prastame stovyje iki pradėjau vartoti 
Doan’s Pilis. I trumpą laiką aS pasi
jaučiau kaip visai kitas žmogus.’’

valgius
a. ą. Norkus, w
750 West

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

3307 Antram Avė
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464'

Office Boulevard 7042

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiems reikalams.

erniška koplyčia 
veltui.

t S. Halsted St., 
Clifcago, III.

Tol. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hhdlcy Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
■Canal 3161

DR. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Paleųgvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se. atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

S. D. LACHAVICZ
I ' . -‘TVtfcKlDN EYS

DOAN’S p"ts
ASTIMULANT IJ1URETIC 
Fostcr-Milbujn Co. Mfg.Chcm. Buffalo.NY.

st.20

SpeclaUeta. g-ydyme chroniškų ir nauju U- 
e. Jei kiti negalėjo Jumis iSgydyti, atsllaa- 

kit pas mano. Mano pilnas iSeązamiuavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsl- 
Imsiu jus gydjtl. svcikaM jums augryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus juqų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino i6ogzamlnavimo—^a> jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BlvdM netoli State

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. • 

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

nuo 10 ryt? Iki 1 po pietų. .

- Lietuvis Graborlus h 
Bakamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai ^pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, puąę 
kainos, arba pedlęriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

I 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 Kenvvood 1752

LIETUVIS DĖNTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko* 
. CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: ’ /

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

___ '------- u------------ .______________
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.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo G iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

, Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street

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

vakara, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic nuo 9 iki 12 ryto

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez* 6641 South Albany Avenve 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DĖNTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS
Advokatas
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Mįchigan Avė. 
Pu! 1 man 5950

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

C R AB ORIUS CHICAGO J
1 Laidotuvėse patar

nauju gerjau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvos Akušerės

4

Garsinkites Naujienose i

Agota Rediseviciėne
Po tėvais Rimkuniutę

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 4 dieną, 4:20 valandą iš 
ryto, sulaukusi 50 metų amžiaus, gimusi Lietuvėj Šiokių apskričio, 
Gelgaudiškiu parapijos, kaimo Zuikinės. Paliko dideliame nuliūdi
me vyras Andrius, (1 duktė Marcelė, 1 sūnūs Augustinas, 2 bro
liai Jonas ir Kazimieras, 1 sesuo Marijona ir giminės Amerikoj, 
o Lietuvoj tėvas ir sesuo Aųtanina. Kūnas pašarvotas randasi 
4230 So. Talman Avenue.

Laidotuvės įvyks Subatpj, balandžio 6 dieną, 9 valandą iš ry
to iš namų i Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.,

Visi A. Ar Agotos Rediševičienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečianti dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, Šeserys ir Gįiąines.

Vidikas-Lplevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 įki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Lietuviai Gydytojai,

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

Tel. Calumęt 8294 
-Nuo 9 iki 12 vąl. dieųos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakarę

..... .Ai .

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas įr Chirurgas 

3421 So. Halsted St. 1 
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki T2.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki X2. 1 iki.3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Phone Canal 2118
\ ■ *

Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L YUSKA
MRS. A. JARUSH-KAUS'HILLAS 

AKUŠERKA 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir niag- 
netic blaųkets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

1900 Sputh Halsted Street
f ■ t t*

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji, matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
TeĄ Lafayette 0098

• Phone Canal 6222 I

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St

Arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552 

Valandos 9 ryto iki 8'vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DĖNTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001 
Tol.Rahdolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

3241 South Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 
Pėtnyčios.

įvairųs Gydytojai >
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631. South Ashland Avehue

\ Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3201

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washųigton Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

4729 lubos

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

155 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9610

DR. CHĄRLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Ave^ 2

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nud 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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

Vai. 2—4 po piet ir ,7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 \

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 1- 3 po pietų, 7 -8 yak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieuą

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780

Rezidencija 6158 S. Talman AVi 
Tek Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

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

Susitikus.su


y
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Real Estate For Sale
N i* m a i - *• Purdavi m ui

Busmess Service

“Naujienų” 
ekskursija

“Naujienos” gavo , pranešimą 
iš »Kauno iš U. S, Lines kompa
nijos atstovo, K. Liūto, kad ji
sai yra viską prirengęs pasitikti 
“Naujienų” ekskursiją Breme
ne, Vokietijoje. “Naujienų” 
ekskursantai, išlipę iš laivo 
Bremene, gaus speciališkai pri
rengtą (ifžutę valgių veltui ver
tės apie $2.00 'kad turėti už
kandžių keliaujant traukiniu iki 
Kaunui. Speciališku traukiniu; 
be persėdimo, važiuos ekskur
santai į Kauną, kur bus sureng
tos didelės 
ekskursijai

George 
yra naujai
8 dienas nuplauks j Bremeną. Iš 
ten į 23 valandas gelžkeliu per 
Eidkunus ekskursantai pasieks 
Kauną. ,

Reikia pažymėti, kad dabarti
nė U. S. Linija priklauso priva- 
tiškai kompanijai ir joki su
varžymai nėra laive praktikuo
jami. 1

iškilmės ‘‘Naujienų” 
pasitikti.
VVashington laivas
perbudavotas, ir per

Dzimdzi-Driindzi jau 
Chicagoje

trys

daug poezijos prirašęs, 
atvykę poetas Akinas-

Paskum iš Detroito.
kankles “sutunipgs”, at-

“QUALlTY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui. .

Abbott Construction 
? Company - 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321

Financial
Finaiisal-I’nskoloa

Help Wanted—Malė
 Darbininkų Reikia 

Musical Instruments Real Estate For Sale

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didšiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
43H West 63rd Street 

Phone Republic 7869 
----- O-------

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CON^UMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

- 2506 W. 69 St
Prospect 9856 

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

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užgirtiėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda. 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

O

generalinis
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

* Phone Victory 2740
----- o-----

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA

Nereikia ExperienceI 
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu- j 
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 

o , ‘ \ n Iar daugiau į metus, tai mažiausia,
Balandžio 1 / bus Liet- I jeį tamsta nors kiek turi business 

ideas.

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle St 
Šauk

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

Užvakar, balandžio mėn. 
Chicagoje susirinko visi 
Dzimdziai: A. Vanagaitis, J. 
Olšauskas ir Akiras-Biržys.

Margutis-Vanagas išskėtęs 
sparnus dviejų bičiulių savo re
dakcijoje. Iš J. Bachuno Tabor 
Farmos 2l/» savaites ten pabu 
vęs ir 
pirmas 
Biržys, 
naujas
vyko artistas — senas Dzimdzis 
J. Olšauskas.

Girdėti, Dzidmdzi-Drimdzi ba
landžio 11 d., ketverge, pasiro 
dys W. 18th St., parapijos sve
tainėj. Po to, jie išvažiuos į 
kitas lietuvių kolonijas gastro
liuoti. ] 
raitė. Tolymesnis maršrutas 
bus skelbiamas lietuvių laikraš
čiuose.

Važiuokite ir džiuginkite lie
tuvius savo gražiais 
mais: muzika, dainomis 
kais juokais!—Rp. .

parengi-
ir svei-

Phonc State 5048

Ačiū!
pp. Po-P-niai Onai Biežienei, 

vilui Stogiui, A. Vanagaičiui ir 
J. Olšauskui tariu širdingą ačiū 
už pagalbą man išpildyti pro 
gramą mano koncerte balandžio 
3 dieną š. m. Ačiū taipgi vi
siems ir visoms, kurie padėjo 
man koncertą surengti, ir tienls, 
kurie atsilankė j ji. Ačiū “Nau
jienoms”, davusioms vietos kon
certui garsinti.

—Mikas Yozavitas.

Maliavoj imas, dekoravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas -tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai. „
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
x Painters & Decorators '

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $800, imame legalĮ nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė. x

PASKOLINSIM nuo-$50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Pivision St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

išmo-
i 24

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 .

mažų mėnesinių* išmokėjimų.ant
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovvski. ižd.

Paskolos suteikiama 
į viem dieną ,' 

, 2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai'
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUSIU ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo', 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi- 

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719 

\

Personai
Asmenų Ieško

AUKSINĖ PROGA. Reikalinga pu
sininkai i Justice Park piknikų dar
žo biznį, Archer ir vKean Ąve. Buvu- 
sis Blinstrupo keletą metų. Plates
niu žinių kreipkitės pas C. P. Su- 
romski Co., 3352 So. Halsted St., 
Yards 6751. Vakarais ir nedėlioms 
ant vietos į daržą. Tel. Willow 
Springs 10.

PAIEŠKAU pusbrolio Julijono Ged
vilo, paeina iš Bubėnų kaimo, Rie
tavo parapijos. Turiu svarbų reika
lą. ^Meldžiu jis pats ar kas žinote 
pranešti Bessie Lenkšas, 5439 W. 
Washington Blvd.

REIKAL1NGAS porteris ir indi 
plovėja į restaurantą. 1220 So.. 58 
Ct., Cicero, III.

REIKIA barberio vakarais ir su- 
batom visą dieną. Atsišaukite tuo
jau. 1405 So. 49th Avė., Cicero, 111.

REIKALINGAS siuvėjas prie nau
jų ir senų drabužių, darbas pasto

vus. 729 W. 18th St. . k.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
IŠdrba aukščiausios rųšieš radioš. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineerlng 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149.I

REIKALINGAS senyvas1 žmogu?q 
dirbti ant mažos ūkės, kuris su
pranta prie vištų auginimo. Atsi
šaukite laišku j Naujienas, Box 1074.

---------0_------ Į
..........................-  > ■— ...................... ■" '■  ■——F——

REIKALINGI 5 | painteriai, turi 
būt uniįistai. Atsišaukit greit. 3939 
W. 651h PI. Tel. Republic 4139.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 2 jaunos mergai
tės į restaurantą už veiterkas paty
rusios. Geras užmokestis. Kamba
rys ir valgis, 1220 So. 58 Ct., Ci
cero, III./

■I , . . . ■ | | M A ■ 11 ■ 1 ' .......................  ■»-■■■■■■ I ■« —

REIKALINGA moteris virėja nuo 
35 ‘iki 45 metų. Taipgi sudynuS plau
ti viena moteris reikalinga. Road 
House šone Chicagos. Ant vietos 
kambarys ir valgis.

Atsišaukite
2342 So. I/eaVitt Street 

Tel. Canal 1678

Help Wahted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vejterka į valgyk
lą. Reikalinga ženota borą dirbti 
ant farmos. 4103 Fullerton Avę.

Furniture & Fixtures
• • Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
seths $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
sefas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

TURIU parduoti 4 kambarių for- 
nišius, ligiai kaip nauji, 
setai, lempos, veidrodžiai, 
duosiu atskirai. Atsišaukit 
rais. 1416 So. Ridgeway Avė. 2ras 
apartmentas. Phčn« Crawford 4875.

Furnished Rooms

•uimio 
čar

vaka-

REIKALINGAS kambarys dėl 
vieno įvyro su valgiu, gali būt apie 
Brighton Park apįehnkę, 4430 So. 
Mozart St. John Gramai, x

For Rent
PASIRENDUOJA gazolino stotis, 

gerą vieta ant Archer Avė., nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 South 
Halsted Št. Tel. Blvd. 2781..
A—----- ------------ ---------------- r

UŽRENDUOJU pigiai labai gdrą 
vietą dėl Beauty Shoppe. Klauski
te barzdaskutykloj. 5004 W. lGth St., 
Cicero, III.

i i————
Automobiles

’28
’27
•28
’28
■27
■29
’25

Radios

Hudaon Brougham—cuatorn built 
Ohandler/ coach ■__ _______ ... !
Es8ex coupe —.......   ' I
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas .....      l
Hudson Brougham, geram stovy 
Easex ..................................................... ]
Dodgo Sedan .................................... j
Pontiac Coupe .........................   !
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St.. Triangle 9330

$795
$305
$350
$595
$495
$550
$175
$450

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai t

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groseriukas smulk
menų krautuvu ir Jce Cream Parlor, 
nebrangiai, 1733\Ruble St.

------- O-------,

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė r— nebrangiai. Vieta gera ir 
pelninga. v Priežastį sužinosite vie
loj, 2908 W. 59th St\ 

, -------O-------

PARSIDUODA lunch room, visas 
arba pusė, tarpe dirbtuvių, pigi ren- 
da, kambariai pagyvenimui, 139 W. 
39 St.

PARSIDUODA grosernė laba P ge
roj vietoj, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto, automobilio, esu 
viena pati našlė. Yra keturi ruimai 
dėl pagyvenimo, labai švari groser
nė. Malonėkite kreiptis kam butų 
reikalinga.

4631 S. Paulina St.
Phone Bodlevard 1233

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su vėliausios mados įrengi
mais. Parduosiu pigiai, biznis iš
dirbtas. Atsišaukite 2655 W. 43 St.

i

PARDUODU pigiai grosernę^ deli- 
catesen ir kendžių, krautuvę šalę 
muving piktures teatro. Biznis pel
ningas, seniai išdirbtas. Priežastis 
patirsite vietoje, 5.946 S. Wentworth

PARDAVIMUI Lunch Room, ciga
rų, tabako, gera vieta, parduosiu pi
giai. Atsikreipkite 837 W. 50 St.‘ 
v~r— —’---------- -------- -----------

PARDAVIMUI bUčernė ir groser
nė, biznis geroj vietoj cash, lysas 
ant 3 metų gėras, renda $60 į mėne
sį, 2 kambariai pagyvenimui, 7351 
So. Western Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
šernę ir bučernę, su namu ar be na
mo, arba vieną namą; geras, cash 
biznis, visokių tautų apgyventas. Kas 
nori pirkt ar mainyt*, atsišaukit 

6001 So. Carpenter Street 
Agentų nereikia.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis geras, išdirbtas per daug 
metų. Pigiai.

4 4438 So. Hermitage Avė.

PARDUODU grosernę ir bučernę, 
arba mainysiu arba priimsiu part
nerį į biznį. Atsišaukit, o nesigai
lėsite. Vienai negaliu apsidirbti, tu
riu daug biznio. 4463 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3746.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė labai pigiai.

5752 So. Racine Avenue

MES. pabudavosiine ant jūsų loto 
6 karnn. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, |bu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4336 W. 51 st St.

Virginia 1010. >

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klęlsos 5 kambarių murinės bun
galovv. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
80 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv. Visai moder
niškas. 30 pėdų lotas; visi gatvės iš
taisymai yra užmokėti. Graži gy
venimui apielinkė. Arti I. C. šapų ir 
Calumet dirbtuvių distrikto. Parduo
siu pigiai. Galėčiau priimti ir mai
ną, 
vaitę

NAUJI TRYS FLATAI
$1,600 jmokėti. 5 kambarių su 

piiegamais porčiais, 3 karų taurinis 
garažas, elektros* refreŽiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai iŠrenduoti 
po $95 į mėnesi. Ųeriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto ką tik

Galėčiau priimti ir 
Atdaras apžiūrėjimui visą 
ir nedėlioj. Savininkas 

JAMES McKEOWN, 
6846 Comelt Avenue, 

Fairfax 0426 
9528 Calumet Avenue

sa-

norit — bungalovv arba flatų 
dinkų.

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mavvr avė. 

Keystone 5254

bu-

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmones gero budo gali pa- 

siskolinti nuo $50 ir augš. 
//? ant savaitinių ur mėnesinių 

išmokėjimų tik už 1% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Salia St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158'.,

Financial
Finansai-Paskolos

PAIEŠKAU savo vyro Petro Mačiut- 
skio, kuris apleido mane Augusto 11 
d. 1928, palikdamas mane su 4 mė
nesių kūdikiu. (Yra pėdų 6 colių 
augščio\ geltoni plaukai, šviesaus 
veido. Maldžiu atsišaukti, viskas bus 
dovanota, arba kas praneš jo ant
rašą, busiu tam labai dėkinga. Mel
džiu pranešti

MARIJONA MAČIULSKIENE, 
11344 Edbrooke Avė., Chicago

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kode! turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadvvay Buck. 3970

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

PARDUOSIM arba mainysim g\- 
zo stoti ant privatiško narni), bun- 
galow arba 2 flatų. Priežastis—ne
susitikimas partnerių.

4864 Archer Avenue

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

savo 
setą ant moderniško elek- 
Radio Crosley Show Box 
įrengto $95.00 su A. c.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RAfclO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

[ciASSIFIED APS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo ižkalbuma. ISaimokiok gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų .privatiSkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 8CHOOL OP ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 Iki 9-tos. UžsiraSykit dabar t

5%% ir 6% Huošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

* HELBERG BROS.
Room 607 .

192 N. Clark St

Help Wanted—rMale
Darbininlhj Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet '

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 
8 57.50

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Wushington Blvd.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi t 24 

valandas
Musų išlygos bus iumi naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRĄS,

. 8335 So. Halsted St.

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pjrmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 15 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie TVacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Wqrth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to

tūbų Super-Het .................
6 tūbų Zenith ant stalo,

garantuotas. ...... ................. .
7 tūbų Thorola A.C., nauja

kainuoja $75. ......... ....... ....
6 tūbų Wurlitzer, graži 

riešučio console................
Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272

29.50

29.50

33.75

radio 
reik-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — uprfcht ir 
grojikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St.. Midvvay 9733.

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

$750.00 MODERNINIS Story & 
Clark Bungalovv Grojiklis Pianas. 
Turi būti parduotas tuojaus. $120 
cash ar $130 šešiais išmokėji
mais. t

Atsišaukite
6136 S. Halsted St., 

1 augštas

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akmri puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šilumą ir maudynė, gara
vus, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, S Va mylios į gerą mie
stą, 50 mylios i vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER' 
424 Main Street 

Glenn ^llyn, Phone 25

28 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių A- 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 -ake
riai dbuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. ĘELDING, 4213 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA farma Michigan 
Valstijoj, 160 akerių, gera žemė; 
su visais budinkais. Ežeras vidury
je farmos. Kas norite pirkti farmą 
meldžiu atsišaukti.

6001 So. Carpenter Street 
Tel. Englevvood 2116*

PARDAVIMUI 130 akerių farma. 
100 dirbamos, kita miškas ir ganyk
los. 130 mylių nuo Chicagos. Wis- 
consine.* Mainysiu ant Chicagos 
mos. Kreipkitės

4213 So. Campbell Avė. 
Tel. Virginia 2409 
klauskite fermerio.

far-

Pardavimui
Aš dabar turiu ant rankų keletą 

namų, kuriuos aš greitam pardavi
mui atiduosiu ^UŽ LABAI ŽEMĄ 
KAINĄ^ -

Jūsų pasirinkimui mediniai ar mū
riniai namai, su 4, 5 ar 6 kamba
rių flatais. Gera vieta. Reikalingas 
yra tik mažas įmokėjimas, sąlygos 
gi bus lengvai panešamos, 
pirmus 
tardami 
LAIKĄ ih PINIGUS.

Taipjąu turiu gražia 8 kambarių 
murinę rezidenciją Chicago Lavvn 
apielinkėj. 50 pėdų lotas ir 3 karų 
garažas.* Patraukianti 6 kambarių 
bungalow Beverjy Hills. Perdėm 
moderninė. Mainysiu, ar priimsiu 
jūsų lotus kaipo dalį įmokėjimo.

Henry Koplewski 
4018 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305 
ar Republic 8915 •

Duosiu 
ir antrus morgičius. Pasi- 
su manim jus sulaupinsite

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom čfrdžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi Įrengimai /— 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite ’. ' t z

J. H. SCHAEFER & Co
803 Ridge Avė 

Wįlmette, III. 
Tetephone 364

Didelė Proga
MATYKIT BARGENUS

' 4556 ROCKWELL ST. 5 šeimynų 
po 5 kambarius, naujas muro namas, 
garu šildomas, pirmos klesos įren
gimas. Graži vieta ant kampo.

6645 S. CAMPBELL AVĖ. 4 šei,- 
mynų naujas muro namas, visai prie 
bulvaro, 3 garažas, pirmos klejos 
įrengimas, garu šildomas. Kaina pri
einama.

7038 TALMAN AVĖ. 5 ir 6 kam
barių naujas muro namas, vandeniu 
šildomas, pirmos rųšies įrengimas, 
kaina nebrangi.

Visus šios namus mainysiu ant 
mažesnio ar senu namų, ar lotų, 
biznio ar ko .kito. Matykit kontrak- 
torių.

NAMAS HARVEY, ILL.
' Bargena^ nuo $3500 iki $14,500—- 
pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAJG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė. 

Tel. Harvey 1130

PARDAVIMUI ar mainymui gra- 
žiausi.s naujas 16 apartmentų bu- 
dinkus, lašų ir įbudavotos maudynes, ant kojų praustynGs, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatoriai ir gatvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.----- o-----  *

Juozas Vilimas
4556 S: Rockwell St
KAS pirmas, tas laimės. Parduo

siu ar mainysiu ant mažos Chica- 
goj 'prapertės, gražiausią ręzidenci- 
ją ir trys maži namukai ant trijų 
lotų, su dideliais , medžiais. Yra tin
kama vieta dėl Road Hausės ir 
“Picnic” daržo.

CHARLES CHASAS
Archer ir Mound St.

Netoli Kean Avė.
Tel^Willow Springs 66R

STUCCO bungalovv, 40 pėdų lo
tas, šoninis įvažiavimas ir garažius. 
Labai gražus daržas. Viskas ąžuolu 
baigta. Elektrikinis refrigeratorius, 
ugniavietė, knygynas, bufetas, lino- 
leum virtuvėj ir kamaroL Bargenas 
už cash ar $2,500 imoketi. Savinin
kas 3221 W. 65th PI. ‘

3 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius ir. cottage užpakalyje 5 
kambarių. Mainysiu ant 6 kambarių 
bungalovv. A. Samuilis, 2532 West 
46th Place.

KAS nori 'gero maino ? 5 kam
barių naujas mūrinis bungalow 
išsimaino ant bile kokio biznio 
arba lotų. .

4 FLATŲ naujas mūrinis 
namas, garu apšildomas^vertas 
$85,000, išsimaino už $25,000. 
^avininka's' mainys ant mažes
nio namo arba farmos.

BIZNIAVAS namas. Storas ir 
3 pagyvenimai; savininkas mai
no ant farrpos. Priims lotus 
pirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

už

PARSIDUODA 7 kambarių na
mas, turiu paaukauti už $2,500, ant 
37-tos ir barneli Avė. Tel. Douglas 
0212. W. J. BOYD.

LOTAS parsiduoda, bargenas. 26V2 
per 135 pėdos, ant 63-čios gatvės 
arti La Šalie St. Viskas yra įreng
ta ir išmokėta.

2606 W. 63rd Street
GERA PROGA tam, kas nori įsi

gyti gerą ‘ namą. Parsiduoda dviejų 
flatų po 6 didelius kambarius. Kam
pinis muro namas, abu flatai atski
rai šildomi. Muro garadžius 2 ma
šinom ir kiti visi parankumai. Vi
sai prieinama kaina. Arba inainysiu 
i mažesnį 2-jų flatų. 5800 S. Savvyer 
Avė. Tel. Hemlock 5081.■ -.................... 1 - . - Į - - -

CLEARINGE.—Didelis mūrinis 2 
flatų naujas namas randasi 5719 W. 
64th Place. Kaina $9500. Mažas jmo- 
kėjimas. Telefonuok

Van Buren 3728

2 AUKŠTŲ mūrinis’ ;‘
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su mau<b nėmis. Lotas 25 y 
125. Kaina ,|7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union A ve., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St4

namas, pe-

PIRKIT SAVO VASARNAMIO
- NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms. 1

,Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadvvay 
Tel. Bittersweet 6180

STUCCO bungalow, 40 pėdų lo- 
itas, šoninis įvažiavimas ir garažius. 
Labai gražus daržas. Viskas ąžuolu 
baigta. Elektrikinisz refrigeratorius, 
ugniavietė, knygynas, bufetas, lino- 
leum virtuvėj ir kamaroj. Bargenas 
už cash ar $2,500 įmokėti. Savinin
kas 3221 W. 65th JI.

MODERNIŠKAS 6 flatų garu ap
šildomas, aržuolu trimuotas ir grin
dys, rendos $4000. Kaina $20,000 
— $2500 įmokėti, $100 mėnesinės su 
nuošimčiais. Republic 0158.

NEGIRDETI MAINAI

IŠSIMAINO bizniavęs namas/su 
bizniu, namo kaipa $8,500. Mainy
siu ant 'nedidelio namo Brighton 
PŠrke.

IŠSIMAINO 2-jų fįatų puikus na
mas, namo kaina labai žema. Mai
nysiu ant nedidelės farmos, nepai
sant Valstijos. Farma gali būt su 
staku ar be ystako.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, namo kaina $7,500. Mainysiu 
ant grosernės, bučernės arba lotų.

< IŠSIMAINO naiijas kampinis mu
ro bungalpw, baigiamas statyti, su 
2-jų karų garažu. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu lotus kaipo pirmą įmo- 
kėjimą, arba mainysiu .ant 2-jų fla
tų namo. / „
tage, 
jimą.

Su 
kitės

Arba kas turite seną cot- 
priimsiu kaipo pirmą įmokė-

virš minėtais reikalais kreip- 
pas

G. LUCA$ & co.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
TIKRAS BARGENAS. 7 kamba

riu cottage, furoasu šildoma, per
dėm modemiška, garažius, vištinin- 
kas, arti 36 ir Califorrria Avė. Sa 
vininkas apleidžia miestą. $1,000 
įmokėti ar priims tuščią lotą kaipo 
pirmą įmokė jimą. Likusius morgi 
čiais. S. G. TUPONICH, 1829 Blue 
Island Avė. >




