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Socialdemokratu Partija Lietuvoj Likviduota
Voldemaras Tikis Pasmaugti 

Socialistini Judėjimą
Chicagos Daily News korespondentas Ry-į 

goj, Geoi-ge Hyde, vakar kabeliu pranešė savo 
laikraščiui, kad Voldemaro valdžia jau uždarė 
Lietuvos Socialdemokratų partijų. *

Kablegrama skelbia:
RYGA, geg. 1. — Lietuvos valdžia likvida

vo Socialistų [Socialdemokratų] partiją, 
dama ją dėl priešingų valdžiai darbų.

Gegužės Pirmosios šventę ir 
demonstracijas buvo visame

Švęsti 
bet kurias 
užginta.

Gegužės Pirmosios 
šventė Europoj gan 

ramiai švęsta
Berlyne tačiau buvo 

mų tarp komunistų 
frantų ir policijos

susikirti- 
demons-

praneši-

kaltin-'

rengti 
krašte

gc.j. L — Komunistų, surengta 
me Gegužės pirmosios 
Op 
“stalincų” ir
kai padaryti 
policijai. Du 
areštuoti.

initin-1
Įvyko čia muštynių tarp 

trockislų.” l'var- 
teko įsimaišyti 
“stalincai” buvo

vi&ckios demcnstraci 
buvo užgintos

[Atlantic and Pacific Photo) 
i

Princas Serge M’Dvani ir Pola Negri, krutamu jų paveiks
lų aktore. Jiedu apsivedė 1927 m., bet šiomis dienomis persi
skyrė.

Kas kontroliuoja 
spaudą Amerikoje

Du darbininkai žuvo 
dėl sprogimo kasyklose LIETUVOS, ŽINIOS

Pajėgos 
esanti 
raščiu

kompanija prisipažįsta 
trylikos didžiulių laik- 
dalininkė

Associated Press
mais, Europos darbininkai Ge
gužės pirmąją švente skaitme- 
ningais pančiais ir mitingais, 
bet beveik visur jie praėjo ra
miai-

Berlyne buvo susikirtimų 
taip policijos ir komunistų, ta
čiau tvarka greitai buvo at- 
s teigta.

Paryžiuj buvo ramu. Tik, 
kai kuriuose priemiesčiuose ko
munistai buvo paskelbę vienos 
dienos streiką. Buvo sulaiky
ta arti 3,300 asmenų, dauguma 
jų “dėl atsargos.”

Londono Hyde Parke, kur 
komunistai laikė milingį,' įvy
ko tąsynių tarp studentų ir ko
munistų, bet įsimaišius policija aikštėj, 
greitai atsleigė ramumą.

Briusely, Stokholme, Konstan
tinopoly, Kopenhagoj ir kitur 
Gegužinė praėjo ramiąi.
Susikirtimai tarp komunistų ir 

policijos Berlyne

Ispanijoj
jos

MADRIDAS, Ispanija, geg. L
Kadangi visokios demonstra

cijos buvo visoj Ispanijoj i.ž-! 
gintos, tai Gegužės pirmosios i 
šventę buvo švenčiama* be jo-1 
kių paradų ir viešų susirinki
mų. Madride visos biznio įstai
gos buvo uždarytos, išskiriant 
restoranus, kavines ir panašias 
vietas. Tramvajai ir busai 
vaikščiojo, bet taksi ii\ privati
nių automobilių gatvėse nebu
vo matyt.
Raudonosics armiją paradai ii•, ,. ... »« . . L Patikrinti kiekvienamvarpu skambinimas Maskvoj , , .....bendruomenes nariui tokias gy-1 

MASKVA, beb. L — Maskva veninio ir darbo normas, ku- 
Gcgužės pirmąją šventė raudo- rios yra-bulinos sveikam, nepri-1 
nosios armi jos, kavalerijos ir j klausomam ir pakiliam egzis-j 
artilerijos paradais Raudonojoj 

šaudymais ir Kremlio 
Varpų skambinimais.

Anglijos Darbo Par- Ispanijoj esąs vėl su- 
tijos manifestas sto- sektas revoliucinin- 
jant rinkimų kovon ku sąmokslas
Paskelbiami svarbiausi progra

nto punktai, kuriuos 
jus rinkimus, partija 
vykinti 4

Suimta daug revoliucininku;

LONDONAS, geg. 1. 
dėdama priešrinkiminę 
n i ją, Anglijos Darbo 

manifestą, 
švankiausius 

(programoj

gužės pirmąją švenčiant, Berly
ne šiandie įvyko gausių susi
kirtimų tarp policijos ir komu
nistų. Apie 200 asmenų buvo 
suimta.

Komunistai, laikę įvairiose 
vietose susirinkimus, bandė po 
to surengti demonstracijas gat
vėse, nežiūrint, kad jos rengti 
buvo užginta. Raitoji polici
ja demonstrantus sulaikė ir, 
bandant minias išsklaidyti, įvy
ko susikirtimų.
Muštynės tarp “stalincų’

“trockistų Antverpene
ir

u

Chicagai ir apielinkei federa 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet nešilta; pu
sėtini daugiausiai žiemių vaka
rų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 59° ir 42° F.

šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 7:47. Mėnuo teka 2:4# 
ryto.

J'OPLIN, Mo., geg. 1. — Vie
los cinko ir švino kasyklose jvy^ 
ko sprogimas, kurio du darbi
ninkai buvo užmušti, o vienuoli
ka kitų buvo per keletą valau- ‘ 
du uždaryti urvuose, 
yra Francis Lew;s 
Wcods.

Pralotas Olšauskas 
suspenduotas?

KAUNAS. [LŽ]. — Praneša, 
Užmušti kad pralotas Olšauskas dvasiš- 
ir Jack kosies vyriausybes esąs su

spenduotas; t- v. — laikinai 
jam, kaip kunigui, atimlos vi- 

± i • CIj !• lSn'S teisC‘S irDiktatorių Stalinų Kanoninių dalykų žinovai
uiivškina, kad suspendavimas pa- parailS užgavęs ip|.astai turi galios iki galutinai 

j byla esti išaiškinama, po ko 
jau esi i arba teisių grąžinimas 

... , lai’ba visiška ekskomunika., kad sovietu z. .. . .., x .. ‘I Gerai informuoti asmens sa-iiinso vra* diktatorius, Josi! Stahn, gene- . . . . . . , ..juose )ia. ...... . ko, kad kunigas, kol lis nesu-
Chicago Daily NeWS, |250,- ralm» komun.sty prijos sek-1 ,įjtlota u buti s,liln. 

000 in preferred stock ir 5,000 i rotorius, buvęs pabalio užgau- (ns h. ka,inamas t(, scku> 
tas, daly vau iant iam plenaria- . . . . .’ J ... . kad pralotas Olšauskas turėjome centralinio vykdomojo ko- .. įbuti suspenduotas,miteto pose<lv|e. n ., . . . Be to, tenka patirti, kati kir-

, . . , .... dymas užbaigtas, kaltinamasispaskiausios Stalino lotograli os i.-....... .. . 1 aktas iaii esąs suformuluotas irrodo p lazda besiramsčiuojąnti. .. • ;1I u L 1 , šiomis d.'cnomis busiąs įteik-
' tas pralotui Olšauskui.

3 prohibicijos valdinin
kai pasmerkti už są
mokslą su butlegeriais

WASH'INGT()NAS, geg. L— 
Arci'bald R. Graustein, boslo- 

■ nietis, Internationa1! Paper & 
PcAver kompanijos pirmininkas, 

federa Ii n ei prekybos komisi
jai prisipažino, kad jo kompa
nija yra dalininkė trylikos stam
biųjų laikraščių įvairiose Jung
tiniu Valstybių v •/ t Tie BERLYNAS, geg. L
laikraščiai ir International Pa- mokralischer Zeintungsdiensl a-Į 

'per & Pc\ver kompanijos dalys skelbė pranešimą,

common stock šėrų.
Chicago Journal, $1,000,000 

lietomis ir $000,000 preferred 
stock Bryant-Thomason Ne\vs- 
papers, Ine., ir 10,000 Chicago 
J.curnal common stock šėrų. 
[’Bryaint-Thomason Nevvspapers, 
Ine., be Chicago Journal yra sa
vininkė dar Tampa, Fla., Tri
būne ir Greensboro, N. C., Re
cord laikraščių.]

Albany, N. Y., Knickerbocker 
Press ir Albany Evening Nev/s.

Garsi lašinių byla ge
gužės mėnesį

, laimč-i Barcelonoj kareiviai tapo už- $4;)0,C00 prel erred stock ir 3
stengsis

kampa-
Partija 

kuriame ji 
savo plat-

punktus. Į reiviai

daryti barak irise

LONDONAS,' ge.g. 1. — Ex- 
Pra- change Telegrapho telegrama iš 

Perpignano, pietų vakarų Fran- 
cijoj, praneša, kad Barcelonoje, 
Ispanijoj, tapęs vėl susektas re
voliucinis sąmokslas. Visi ka- 

esą uždaryti barak uo-

000 common stock šėrų.
Boston Herakl ir Traveler, 

10,248 common slcc'k šėrų po

FORT WAYNE, Ind., geg. L
— Federalinis teismas čia šian
die rado kaltus dėl konspiraci-’ nas laikraščiai paskelbė, kad 
jos prohibicijos įstatymui h.u- netrukus bus nagrinėjama teis- 
žyti šešis asmenis: tris prohi- mc

Prieš kelias die-

išdeda 
forma

IDarbo partija pasižada, laimė- se.
I jus rinkimus, rūpintis — I Esą suimta daug įtariamų re- 

voliucininkų, tačiau dėl aštrios 
! ispanų cenzūros smulkesnių ži
nių per sieną nebuvo galima 
gauti.

Brocklyn Daily Eagle, $1,- 
954,500 notomis ir 400 common 
stock šėrų.

Augusta, Ga., Chronicle; Co- 
lumbia, IS-. C. Record, ir Spar- 
tanburg, S. C., Herald-Journal, 
$355,000 notomis.

lašinių byla^’ “Rytas,” 
bicijos valdininkus ir tris būt- fig nciėdamas nuginčyti faktą 
legerius. Pasmerkti valdiniu- “p,g| šid neįteikti kalti- 
kai yra: F ra irk Conroy, fedeia-' namieji aktai, 
linis prohibicijos agentas; Jchn 
Voegtlin, U. S. deputy marša
las, ir Ralpli Rosenvvinkel, depu
ty šerifas ir detektivas.

New Yorke Gegužinėje 
buvo mobilizuota 1,000 

policijos
NEW YOKK'AS, geg. 1. — 

New Yorko policijos vyriausy
bė šiemet ir komunistams davė 
leidimą viešiems paradams reng-1 
ti, švenčiant Gegužės pirmąją, 
bet leidimą davė tik po to, 
kai komunistų vadai davė žodį, 
jogei jokių kurstomų plakatų 
nebus ir kati procesijos prieky 
bus nešama Amerikos vėliava.

Vis dėl to, ekscesams užbėg
ti už akių, buvo mobilizuoti 5,- 
OOO policininkų, ypač miesto ad
ministracijos įstaigoms ir Wall 
Streeto piniginių viešpačių — 
M,organu, iRockefellerių etc. 
namams saugoti.

tavimui.
2. Žingsnis po žingsnio 

versti pramonę iš nelemtos 
vos dėl privatinio pelno ir 
bio į kooperatinę pramonę, 
damą visos bendromenės n 
dai ir pačios bendruomenes kon
troliuojamą.

3. Plačiai ir greitai išplėsti 
tokias socialinio kėlimo for
mas, kaip auklėjimą, žmonių 
sveikatą, aprūpinimą butais, 
pensijas, ligonių priežiūrą ir iš
laikymą nedarbo metu, be ko 
atskiras žmogus yra tik neti
kros ekonominės būklės lite ir 
savo aplinkos vergas.

4. Sutvarkyti mokesnius taip, 
kad tinkama jų dalis eitų pra
monės aparatams gerinti ir iš
laikyti, o visa kita, kas visuo
meniškomis pastangomis suku
riama, kad visuomenė sudorotų 
visų savo narių labui.

Gegužinės riaušėse 
Berlyne 1,5 žmonių 

užmušta
Paskiausi pranešimai iš 

lyno sako, kad gegužės 1 
nos vakarą ten įvykę didelių 
komunistų riaušių ir kautynių 
su policija. Esą penkiolika, as
menų, jų tarpe trys policinin

kai, užmušti ir daug sužeistų.

geg. 1. 
Gabriel 
gaisras, 
ne 300

Ber- 
die-

BERNARDINO, Cak, 
— Day kanjone, San 
kalnuose, kilo girios 
nušlavęs jau daugiau 

akrų miško.

Pasmerkti valdiniu- sako: ‘
■namieji aklai,” vadinas nė by
los nėra. O vienas ūkininkų 
sąjungos žmogus, įmaišytas į tą 
bylą, mieste daug kam pasako
ja, kad tai “L. Ž” prasimany
tas blefas, 
są užvesta 

Sužinota 
tekia byla 
kurą tu roję 
mis bus įteikta 
teismui.
apie gegužės menesio pabaigą.

kad jokios bylos ne- 
ir teismo nebus.
betgi, kad tikrai 

yra, bet ji dar pro- 
ir tik šiomis dieno- 

kariuomenės
Byla bus nagrinėjama

Nugina žinias apie re-
Ithaca, N. Y., Jomnal-News, V0]jUCjninkų paėmimą 

$30(),(mk) not(>mis. . miesto Venezueloj
Nežiūrint, kad kai kuriuose! 

tų laikraščių, kaip, pav., Bos
tono Herald ir Traveler, Inter- 

' naticilal Paper & Power kom- 
panija turi 50 nuoš. akcijų, jos 
pirmininkas Graustein tvirtino, 

Kathlen kasyklos ims vėl dirb- kad kompanija visai nesikišan- 
ti; 600 angliakasių gaus dar
bo 
DOWELJ., III., geg. L 

Kathlen anglies kasyklos, 
džiausiąs šioje apielirukej, 
rios per dvejus metus buvo 
darytos, žada netrukus vėl pra
dėti dii'bli. Unions Colliery 
kompanija, kuri yra tų kasyk
lų savininkė, jau pasirašė kont
raktą su angliakasių unija. Apie 
600 unijinių darbininkų turės 
vėl darbo.
Sustreikavo 4,500 statybos pra

monės darbininkų-
ST. LOUIS, Mo., geg. 1. — 

Reikalaudami daugiau algos, 
čia sustreikavo 4,500 statybos 
darbininkų.

Visi streikininkai yra 
bos darbo unijų nariai.

■Iš DARBO LAUKO pa-1 
ko-

ve
nų-

di
le u- 
už-

li ir nebandanti jokios įtakos 
daryli į jų žinias, į kryptį ir, iš 
viso, j jų redakciją.

KABAKAS, Venezuela, geg. 
L — Vidaus miniskris sako, 
kad pranešimai apie revoliuci- 
ninkų paėmimą Orzos miestu, 
palei Kolumbijos sieną, esą vi
sai neteisingi.

PERVAZO LAIVAS PASKAN | 
DINO VALKĄ HUDSONE

Traukinėlio kata
strofa

Žuvusių Austrijos la
kūnų kūnai surasti

IS1YDNEY, Australija, geg. 1. 
— Ieškotojų partija praneša, 
kad abudu lakūnai, Bob. Hitch- 
cock ir Įeit. Keit Anderson, ku
rie, išskirdę ieškoti prapuolu
sių Southern Cross lakūnų, pa
tys prapuolė, tapo surasti ne
begyvi. Hjtchcock kūnas buvo 
surastas po aeroplano sparnu, 
o Įeit. Andersono kūnas apie 
keturiasdešimt sieksnių toliau.

YORKAS, 
laivas Youngstasvn už-| 
paskandino Hudsono 

o 
įigii'loš žmonės buvo priversti 
šokli į vandenį, iš kur jie ne
trukus buvo sveiki išgriebti.

Pervazo 
gavo ir 
upėj valką Mutual.

KAUNAS. Ant Joniškėlio 
i tilto traukinėlį, ėjusį iš Pasva- 
1 Lio į Šiaulius, ištiko katastrofa, 

geg. 1. —I Nuo (j metrų aukštumo nukri- 
; to į vandenį 4 vagonai, vienas 
su malkomis, vienas su gyvu
liais ir du keleiviniai. Sužeisti 
5 žmones. Priežastis katastro
fos ir nuostoliai dar neapskai
čiuoti.

Badas Lietuvoje
ir tei- 
arbit- 
tautų 
ginčų 
karo

staty-

singumą, konsiliacija ir 
ražu pašalinant iš visų 
pamatines tarptautininų 
priežastis, atsižadėjimu 

! kaip tautinės politikos įnagio,
nusiginklavimu, politiniu, ir eko
nominiu kooperaviimi per Tau
tų Sąjungą ir (bendru susitari
mu su valstybėmis, 'kurios dar 
nėra Tautų Sąjungos nariai.

Tautų Sąjungos kong
resas įvyks rugsėjo 2
GENEVA, Šveicarija, geg. L 

— Dešimtasis Tautų Sąjungos 
kongresas 
susirinkti

oficialiai šaukiamas
Genevoje rugsėjo 2

150 Mafijos narių 
lijoj pasmerkti

Cici-

PALERMO, Sicilija, įeg. 1 — 
Vakar čia •pasibaigė didelė ir 
ilga Sicilijos bandytų byla. 150 
banditų organizacijos, Mafijos, 
narių rasti kalti dėl įvairių pik
tadarybių. Visų laukia sunkios 
kalėjimo bausmės.

Jų byla tęsėsi nuo praeitų 
metų rugpiučio mėnesio.

SAN TNTON1O, Texas, geg. 
Jo aeroplanui nukritus ne- 

leit. 
vie-

toli nuo miesto, užsimušė 
J. C. Banta. Jis skrido 
nas. a

Meksika pabrangina 
paštą vaikams padėti

MEKISlIKOiS MIESTAS, geg. 
L — Meksikos vyriausybe pa
brangino vienu centavu pašto 
siuntos kainas pirmos, trečios, 
ketvirtos ir penktos klases siun
tiniams. Pajamos iš tokio pa
branginimo eis Meksikos vaikų 
globai.

PERKŪNIJA SUNAIKINO 
TVARTUS IR GYVULIUS

MARSHFIEILD, Wis., geg. 1. 
— Netoli nuo čia perkūnas pa
degė. Degner’io farmos tvartus 
ir daržinę. Sudegė dvidešimt 
penki raguočiai ir kai kurie 
ūkio padargai.

iihhhhhHhmiihhIhh

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba ūmai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

J
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So. Omaha, Nebr.
Rengiama vakaras

LLP. Draugija gegužės 5 d. 
stato labai juokingą veikalą. Be 
to, kaip teko nugirsti, bus dar 
monologų, deklamacijų ir 1.1. 
Taigi visi lietuviai patriotai 
traukini gegužės 5 d. 4 vai. po 
pietų į J. Armoškos svetainę. 
Ten turėsime progos linksmai 
laiką praleisti, o po vaidinimo 
ir smagiai pasišokti.

Turiu pranešt, kad nei LLPD. 
komisija nežino kas bus 5 ge
gužės vakare, kuri ji rengia. 
O bus brangus svečiai, kaip tai: 
“Socialdemokratas” iš Lietuvos, 
“Naujienos” iš Chicagos, “Ke
leivis” iš So. Bostono, Vanago 
nešamas iš Chicagos “Margutis” 
ir, ant galo, “Rimbas”. Ne tas 
rimbas, kuris ant nugaros kai 
kada užsiverčia, ale tas, kuris 
protą lavina. “Bimbas” gyvena 
1 Boteman Place, So. Boston, 
Mass.

Su visais tais svečiais supa- 
žindis publiką P. J. Juzeliūnas. 
Tie svečiai paskui praneš savo 
įspūdžius iš Omahos.

—P. J. Juzeliūnas.

Carney, Mich.
Lietuvių ūkininkų gyvenimas

Michigan valstijoj gyvena pu
sėtinai daug lietuvių ūkininkų. Į 
Carney apylinkės ūkininkai tu
ri net savo draugiją, kuri yra 
žinoma kaipo Carney Lietuvių 
Ūkininkų Draugystė. Kiekvieno 
mėnesio pirmą nedėldienį drau-1 
gija laiko savo susirinkimą. Na-' 
riai pradeda rinktis nuo pat ry-1 
to, kad turėjus pakankamai lai
ko pasilinksminti ir su savo 
draugais pasišnekučiuoti.

Dabar parašysiu, kaip ūki
ninkai linksminasi. Susirenka 
daug jaunimo, žinoma, atsiran
da ir muzikantų. Prasideda šo
kiai ir dainos. O pertraukose Į 
pasikalbėjimai. Taip tęsiasi iki 
pietų. Pietus pataiso labai ge
rus. Stalai yra patiesti ir ap
dėti visokiais valgiais: randasi 
kelių rusiu mėsos, varškės, su-1 
rio, Smetonos, pieno, keksų ir 
t.t. Betrūksta, kaip yra sako
ma, tik paukštės pieno. Tai 
tokie yra lietuvių ūkininkų pie
tus.

Po pietų susirinkusieji vėii 
pradeda linksmintis. Tie susi
rinkimai Įvyksta, kaip sakiau, ' 
kart per mėnesį. Ir vis naujoj1

vietoj,—tai pas vieną, tai pas 
kitą ūkininką. Taip ir eina nuo 
pirmo iki paskutinio.

Vasaros metu paprastai yra 
I surengiami keli piknikai gra
žiuose soduose arba gojuose prie

■ viliojančių upių ir ežerų, kur 
čiulba paukšteliai. Pasirenka-

j ma gražiausios vietos, kad pa- 
1 matytų svetimtaučiai, jog lietu- 
i viai gražiai gyvuoja ir moka 
linksmintis. Važiuojama su pa
puoštais automobili^ ir muzi
ka. Tikrai malonu yra gyventi 
tarp šios apylinkės lietuvių uki- 

' ninku.
Pas miestiečius yra įsigyve

nusi nuomonė, kad ūkininkai 
1 blogai gyvena. Tai netiesa. Kar-
■ tą aš sumaniau pasivažinėti po 
Carney lietuvių koloniją. Įsė^

; dau į karą, ir pasileidau važiuo- 
: ti. Visur aplinkui matosi gra- 
! žus laukai. Privažiavau dideli 
j ūkį. Gražus trobesiai tuoj me- 
| tesi man i akį. Viskas įrengta 
i kuopuikiausia. Namai apšvies
ti elektra. Kambaryj stovi pia- 

i nas. Sienos papuoštos gražiais 
I paveikslais.

Nuvykau į kitą ūkį. Ukinin- 
! kas beariąs žemę. Sėdėdamas 
traktoryj, jis sau laksto po dir
vą. Ūkis gražus ir pilnas vi
sokios gerybės. Daug visokių 
gyvulių, o vištų tai ir suskai
tyti negalima. Kelios jų buvo 
papjautos pietums. Miestiečiai 
tik “ant švenčių” valgo vištie
ną, o ūkininkai, jei nori, gali 
vištiena kas diena turėti.

Ūkininkai savo likimu yra pa
tenkinti. Mums nieko netruks; 
ta, sako jie. Valgome gerai, rū
pintis dėl rytojaus dienos ne-

Mano manymu, miestiečiai,
Mano manymo, miestiečiai, 

kuriems jau nusibodo eiti iš| 
vienos dirbtuvės į kitą, gerai 
padarytų, jei nusipirktų ūkį. 
Jie galėtų taip jau gražiai gy
venti, kaip gyvena Carney lie
tuviai ūkininkai.

. —John Raisas.

P-ia J. Levicki, kuri bus, taip 
sakant, virtuvės “bosas” prašo 
šeimininkių gegužės 5 d. nega
minti vakarienę namie, nes tą 
dieną Kenosha lietuviai turės 
progos pasivalgyti gardžią va
karienę jaunuolių parengime.

Įžanga visiems prieinama. 
SLA. 338 jaunuolių kuopa yra 
pasiryžusi parodyti, jog jie mo
ka tinkamai ir patys linksmin
tis ir kitus palinksminti. Tad 
dalyvaukite visi toj vakarienėj. 
Atsiveskite taip pat savo drau
gus, o ypač jaunuolius, kurie 
pamatys, kad verta yra pri
klausyti prie Susivienijimo. Va
karienė prasidės 6 vai. vakaro. 
Nesi vėluokite.

—Komitetas.

Ji teks kokiam svetimtaučiui 
Dievo tarnui, kuris taip pat 
garbina Romos papą. Kvailys 
tik gali prie tokių apystovų sa
ve pagirti ir pasivadinti tėvy
nainiu. Svarbiausias ‘ dalykas 
Toronto klerikalams butų, jei 
dirbtų savo darbą, o ne šmeištų 
kitus ir rėktų, kad kiti juos 
šmeižia. Perskaičius tokias vul-

gariškas korespondencijas ir pa
šaliniam žmogui pikta darosi.

špitolninkų korespondentams 
patarčiau darbą dirbti, o neim
ti pavyzdį iš davatkų.

—Veversio vaikas*

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Vilniaus Albumas
Toronto, Kanada

Subruzdo klerikalai

Pas mus Toronte pasirodė la
bai didelis lietuvių judėjimas, o 
ypač atvažiavus kunigui parapi
ją steigti. Sv. Jono cLjos^sven- 
takupriai pradėjo rš galvos 
kraustytis, kad nelabai kas no
ri remti tą dykaduonį. Pasiro
džius kokiai 'laisvesnių minčių 
korespondencijai, jie galvą į sie
na. muša. Štai balandžio 23 d. 
Bostono klerikalinio štabo laik
raštis “Darbininkas” nesidrovė
jo taip kolioti, kad rimtesnis 
žmogus skaityti gėdytus. Iš to 
aiškiai matyti, kad tūlas “oi-da- 
voj-da” kitam protą norėdamas 
duofcį pats tikrai kraustosi iš 
jo. Dar šis storžievis pastebi, 
kad jie tai tikri Lietuvos tėvy
nainiai, o kiti visi laisvesni 
žmonės—tai išgamos, fanatikai 
ir taip toliau. Argi negėda dar 
save vadinti tautos sunais, pa
siaukavus ne Lietuvos tautai, 
bet Romos išnaudotojui. Ir 
nupirkus parapijos bažnyčią ar j 
ji prigulės lietuviams? Visai ne. | 
___________________________ '

AP

Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį. )

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

Kenosha, Wis.
SLA. 338 kuopus jaunuoliu 

vakarienė

Jaunieji Kenosha lietuviai 
rengia šaunią vakarienę savo 
draugams ir giminėms. Vaka
rienė įvyks German American 
svetainėj (52 St. netoli nuo 18th 
Avė.). Rengimo komisijos pir
mininkas užtikrina, kad bus de
dama visos pastangos patenkin
ti atsilankiusius svečius.

Pagerinti skonį ir pa
didinti 'maistingumą 
duonos, įkėksŲ, sau
sainių, donatsų, ir tt., 
vartokite kepant Bud- 
vveiser Barley - Malt 
S y r u p. Pardavinėja 
grosernin'kai ir san- 
krovininkai visur.

Nauji Išradimai
Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muziką. Rekor
dus groja per Radio; Rekordus groja teatruose (Vita- 
phone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. Rekordus 
groja dabar visur geruose namuose, o netolimoj ateity gal 
paliks vien tik Rekordų muzika.

Naujausi Lietuviški Rekordai

Dabar.yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, taip 
ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis jų gražu
mu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsirado, tai jau bus 
rekordams galas. Bet tikrenybėje taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Badio. Ir visos nau
jos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų groti ir 
Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos naujus 
lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti musų geriausių ar
tistų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedoj as 

16122F (Tėvuko Polka 
(Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius) 

16121F (Palangos Polka 
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Sjnging by A. šaukevičius 

(Jaunikio Polka 
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
(Kalakutų Barškalai—Polka 
(Nekaltybė Valcas

JONAS BUTĖNAS. Baritonas 
su Orkestrus Akompan.

(Močiutę Širdelę)
(Ispanė (La Spagnola)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

T6119F (Kalvarijos Polka 
(Raudona Kepurė Mazurka 

16114F (Pamylėjau Vakar 
(Išsigėriau Arielkytės

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akom p. M. Juozavitas 

16117F (Trys Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas

COL LIMBUOS ORKESTRĄ 
16128F (Meiles Abejonės Valcas—Orchestra 

(Nakties Tamsoj Valcas
ANTANAS VANAGAITIS 

16127F (Alleluja—Esu Bomas 
(Brygyta—Comic Song

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

16112F (Magdės Polka 
(Medžiotojo Valcas

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16113F (Puiki Porelė—Polka 

(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 

12 colių $1.25

16115F

161IGF

16118F

61002F (Karvelėli 
(Plaukia Sau

16034F

16035F

Laivelis
10 colių 75c.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos 

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.
»

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės duVnblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Gerumas 
padarė jį

"čJįOp FLAVOREp ”

‘MtY malt
A K'i. M*NUFA<5ruREO<Wusep-Bijsch> >

E2392

E3840

E4278

E4362

E7025

1G009F

mėgiamiausiu Amerikos 
šeiminų naminiu pakeliu

Budweiser Barley-Malt Syrup yra labai sukoncentruotas 
ekstraktas geriausių miežių—vienų iš labiausia maistin
gų pasauly užauginamų grudų. Budų jį vartoti dėl maisto 
produktų yra daug ir įvairių. Jį pardavinėja grosernin- 
kai ir sankrovininkai visur. Reikalaukit jo vardu

ANHEUSER-BUSCH—ST. LOUIS

Budweiser
Barley-Malt Syrupo

16010F

16012F

16016F

(Aguonėlės 
(Kur Bakūžė 
(Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
(Visui- Tyla 

MIKAS' PETRAUSKAS, Tenoras 
10 colių 75c. 

(Sveiki Broliai Dainininkai 
(Ko Liūdit Sveteliai 
(.Šia Naktelę Per Naktelę 
(Ant kalno Karklai Siūbavo 

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
10 colių 75c. 

(Padainuosiu Gražią Daina 
(Našlys 
Kur tipelis Teka 
(Viltis 
(Noriu Miego 
(Plaukė Žąselė 
(Oi Mergelę 
(Stasys 
(Aš Mergyte 
Nesigraudink Mergužėle . 
(Kur Bakūžė Sarpanota 
(Vilniaus Kalneliai 
Leiskit i Tėvynę 
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos. F. Budriką jus visuomet galite gauti visus nau
jausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos. F. Budri- 
kaš turi savo krautuvėj didžiausį pasirinkimą. Tik atsilan- 
kykit į Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite ir įsigykite 
sau naujų ir gražiausių Rekordų.

Samanota

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

Tel. Boulevard 4705

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
. 1-2 ir 3M0RGICIAMS Į.

Eighteenth Bond & Mortgagc Organization lį
1618 West 18-ta Gatvė lį

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd» j?
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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 it”.
— Fuller.

Revival Meeting
Because Ruby came home at 

an unholy hour lašt night — 
this morning — after a highly 
exhilerating time in company 
with her new found boy friend 
Jim, she had a terribly hard 
time to keep awake in church. 
Not that the church members 
knew it, her regular appear- 
rance at church Services served 
to allay any suspicions that 
they might have. Her -policy 

•vvas to keep such a good rep- 
utation outvvardly, that no one 
vvould even think of suspecting 
her of dąncing nights and Corn
ing home mornings — and no, 
one did. I ler plan 
admirably the lašt 
and there vvas no 
Corning disaster.

Ruby cared vvhat the church 
members thought of her, for 
she intended to join them as 
soon as she “got tamer”. Būt 

not as vvild as she

had vvorked 
fevv months 
sign of on-

she vvas
pictured herself; she had of- 
ten told 
that she

vvould-be boy friends 
was not “that kine! 

” and she liked Jim 
because he respected her. Some- 
times, in certain moods, Ruby 
vvould make up her mind to 
pledge to join the church next 
Sunday, būt something alvvays 
came up to make her change 
her mind and put off her join- 
ing several years hense.

In church sitting in the 
front pevv, she vvished ardent- 
ly that she had vvorn her large 
brimmed hat so that she might 
lovver its brim to conceal her 
eyes. She vvould have let those 
heavy eye lids elose and no one 
vvould have thought that she 

not reading her opened 
her lap or not follovv- 
^reacher’s vvords. 
eacher vvas a visitor.

congregation vvho had not yet 
taken a stand for Christ to do 
so novv. In other vvords. this 
vvas revival meeting vvith the 
object of getting a fevv more 
members to join the church. 
He talked as most preachers 
do; he said “my friends” in 
that serious manner so many 
times that if Ruby had been 
listening to him as she usually 
listened to all preachers, vvith 
a vievv to their grammar, out- 
line, bodily movements, and 
voice, she vvould have had a 
very enjoyable time indeed.

Būt Ruby vvas sleepy, des- 
perately sleepy. She had got- 
ten to that stage vvhere she 
had to jerk her head suddenly 
upvvard at intervals. Each /time 
she raised her drooping head 
she thanked her lucky stars 
that she had not fallen asleep 
and feared that she vvould fall 
asleep the next time. She 
vvished that there vvould be a 
prayer so that she could elose 
her eyes.

Prayers alvvays fascinated 
Ruby. A prayer waszan actual 
speech to God, to God vvho did 
not care about grammar or 
audible sense, to God who knew 
what vvas in the heart no mat
ter hovv badly it vvas expressed.

i VVith a sort of pagan joy and 
avve she alvvays paid elose at- 
tention to prayers. Būt novv 
she vvanted Qne because she 
vvas tired, because /She vvould 
have an opportunit^ to change

: her position. Būt nd^ne came.
The preacher was preaching 

an interesting sermon to the 
ręst of the members. “My 

' friends”, he said gravely, “re- 
member i n youth thy Creator. 
VVhen God calls. it is the young 
vvho ansvver in the greatest 
numbers. When one gets old- 
er, he seldom accepts Christ. 
Christ calls for everyone of

vvas
Bible in 
ing the 

The-t
He was accustomed to preach-į 

in our youth, rrty friends. 
vve refuse, if vve say ‘no’, 
Christ, He mercifully offers 
another chance, He offers 
many chances.

us 
If 
to 
us 
us

Būt consider, 
if you say ‘no’ 

ftnd out | every time He calls, some day

ing in a much larger church. 
and his voice, loud almost to 
fierceness, was much too large 
and penetrating for the mod- 
est house. His tone filled every
nook of the place, it traveled' my friends, 
dovvn the stairvva 
through the v^iticlovvs and lit-1 He might call no more. Pha- 
erally passed over the people’s! raoh had ten chances to obey 
heads. God’s command, būt Pharaoh

Ruby did not darė to elose chose not to obey Him and 
her eyes, 
occasionally adressed the front self, Jehovah finally chose for 
pevv and in his absent-minded him. My friends. if you choose 
vvay špoke only to one occu- to say ‘no’ each time you are 
pant of that pevv; Ruby. In- called, likę Pharaoh, God may 
stead of listening to vvhat he choose your lot and make it 
vvas saying, as vvas her cus-; impossible to say ‘yes’. Not 
tom, she vvas mentally compar-įto accept Christ is the only 
ing his pondorous 
rumble of a train 
head.

Ruby’s thoughts

for the preacher what Pharaoh chose for him-

voice to the; unpardonable sin, my friends, 
above one’s and each time you say ‘no’ to 

i His call, the more easy vvill it 
novv center- be for you to say ‘no’ the next 

ed about trains. She thought time and finally you may find
of the many different occa- that you are unable to say 
sions vvhen she traveled in anything būt ‘no’. C1 
them. She thought of the en-; Christ novv, this evening, 
gineers vvho had smiled and i friends, vvhile vve are in 
vvaved to her as they flevv by. House of God.”.
Her thoughts vvandered free-

Choose 
my 
the

She

To-nite, to-nite, to-nite,
Beneath the starry height
Youths and maidens there shall meet 
And tunes shall sound for nimble feet, 
And- dark eyes tell of vvhisp’rings svveet 
And cherry lips invite.

To-nite, to-nite, to-nite^
Amid those smiles so bright
Dreamy vvaltzers there shall dream 
For joy and love shall reign supreme 
And eyes and radiant faces beam 
And pulses go not right.

To-nite, to-nite, to-nite, 
Oh, silvcr satellite!
Night shall teem with love’s delight 
And new found lovers hearts excite, 
Each damsel thrill besidc her knight — 
All this shall be to-nite!

i

, L.S.A.A. Member 
Takes Leading

Role

the singing, and 
vvere all praise- 
only lamentable

to the small space of the 
church. his voice vvas just a 
pleasing rumbling noise, likę 
distant thunder.

The preacher novv shouted 
another of his stories. Preach- 

stories. “Theers

Ruby heard not a vvord.
: vvas thinking of Jim, the svveet

Būt the preacher vvas not boy vvho took her home lašt 
vvandering. He had a point to: night. She vvondered vvhat she 
make, he had a duty to per- 
form that evening and likę a 
true preacher he vvorked up to 
it persistently, directly, and 
teneciously. His sermon vvas to 
lead up to a climax vvhere he 
vvould ask for members of the

vvould vvear Wednesday eve- 
ning when she met him dovvn- 
town for their date. She 
thought of vvhat he had said, 
of vvhat she had ansvvered, of 
how he had danced. Although
the minister kept shouting in- fully avvake* Her eyes were

Number 7

JJ5.

and to think that

that I vvere

bit — slightly — up-that

it.

know our little friend

’ittle

you knovv spring vvas 
Yeah! The cherry trees

to make 
succcss.

was
Even

of the harp. . Yes, Ed 
basso and John sings

old 
you.

passed by 
occurrence 

glance, and 
see that it

the 
tell

everywhere, and to Nevv York. 
Uis car has already seen over 
12,000 miles of the United 
States
until novv vve didn’t hear any- 
thing about our fast high fly- 
ing “Jay” and his vvife, Alice.

huh ? Būt, 
did happen 

seem short-

You
“Flory”? You know Cecelia? 
Well, she has dark brown hair. 
You’d ' never think it, vvould 
you?

Saturday Night’s
THE 
Night

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
/ L. S. A. A. TO

EUGENIE ROGES CORRESPONDENT SEC’Y
8308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.
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At last!’()h, I’m all a-flutter.
May fourth
May fourth 
are martyrs 
would have

Sunday, the tvventy-first of 
April, the vvell-knovvn Lith
uanian musical club, “Birute“ 
staged the comedy, “Bailus 
Daktaras”, at the Eighth Street 
Theatre.
y The acting, 
the orchestra 
vvorthy. The
1‘act is that the audience vvas 
seant. And here. though this 
artiele vvas intended to be a 
vvrite-up only of the musical 
comedy, yet one cannot help 
būt complain of the lack of 
interest on the part of Lith
uanians in their best and most 
vvorthvvhibe enterprises.

The staging of the musical 
performance, April tvventy- 
first, shovved that Lithuanians 
are capable of putting on some
thing above the “ordinary rot”; 
būt vvho vvas there to vvitness 
it?

Return, hovvever, to the 
comedy. Our young, fun-loving, 
lively Frank Jakovvicz played 
the role of the old, bent, sc- 
rious, lormented doctor. And, 

none 
than

Say. Al, the next time you 
see an accident, or rather a 
collision, you might be a little 
mere observant. Just think, 
folks: On the seventh of April, 
someplace on Archer Avenue, 

11 don’t know how many miles 
I west 
fair 
oun 
the 
vvith 
therefore _  __ .
vvas one of ^>ur own members 
— a wee bit — slightly — up- 
set.

is near! Hurrąh!! 
is near! Really we 
to the cause. Who 
thought that we

were so patient, 
then. some things 
to make the time 
er.

Oh, Diek! would
a fair maiden! Frank — Diek, 
— Appollo — my Apollo — 
no, no — Apollo Diek!! Oh, 
I can’t put my thoughts down 
on paper. Anyway, if you saw 
the Birutes the other Sunday, | 
you probably know what I 
mean. Lucky are the Studėnts 
to have such a renovvned mem
ber.

Ho! That aint nuthin’!; What 
about the other Studėnts in the 
cast? Hats off! 
certainly helped 
event one grand

open, būt she could not see 
very clearly.

■z To her mind also, the sit- 
\iation šeemed hazy and misty. 
A seemed ages before thoughts 
came to her. Her first thought 
vvas of Jim, būt she realized 
that thoughts of Jim vvould 
not solve the problem before 

i her. Šhe tried to think of some- 
' thing else. She did not knovv 
that all eyes vvere upon 
She felt as if nothing būt 
existed. She thought of 
coming date. If she joined 
church to-day. she vvould 
be able to dan«e Wednesday. 
Here vvas a logical thought.

Būt she vvas going into a 
stupor again. The minister 
said something and the visit
ing minister also said some
thing. The lattcr’s voice had 
an effect upon her. It called 

something indefinite, būt Buby j 
did not knovv vvhat it vvas. He 
špoke again and suddenly, 
vvithout Ruby’s thought or con- 
scious effort, out came the 
vvords: “There’s time enough

abound vvith 
giri vvas in the hospital and 
had only a short time. to live. 
My vvife pleaded vvith her for j 
several hours to accept Christ, i 
and I pleaded vvith her, and 
we secured anyone vvho might 
have some influence vvith her 
to plead vvith her, būt she only 
ansvvered, not knovving hovv 
near to death she vvas, ‘There’s 
time enough yet, there’s time 
enough yet.’ And to all our en- 
treaties she had the one an
svver, ‘There’s time enough 
yet.’ She could barely vvhisper 
it, būt she alvvays’ ansvvered, 
‘There’s time enough Ą’ ^mething famUiar“
we werc leaving, she mutterea. !

yet.’
vvere 
time 
time

her. 
she 
her 
the 
not

time enough‘There’s
When only the doctors 
there she vvhispered, each 
more faintly, ‘There’s
enough yet. And the lašt vvords 
the nurse could catch vvere. 
‘There’s time enough yet.’ ”

Even Buby vvas affected by 
the monotonous repetition of 
“There’s time enough yet”. 
She did not get its meaning, 
she did not even hear the words 
būt she felt the rhythm of 
them. It came and entered into 
her thoughts without distract- 
ing them.

At lašt they got up to sing. 
Ruby rose with the ręst of 
them būt she found that she 
vvas too tired to sing, too tired 

*to open her lips to pronounce 
the words. She bowed her head 
over the book and closed her 
eyes. Her lips did not movė. 
They sang “Come Just as You 
Are”, a good revival song. The 
preacher said that those vvho 
vvould accept Christ to-day 
should remain standing. Ruby 
did not hear. When the people 
next to her sat down, she sat 
down too. This vvas tried Se
verai times, būt Ruby, unaware 
of what vvas going on about 
her sat down each time, half 
asleep. too tired to even wish 
that the Services vvere over. 
She had never been as tired 
as this before, būt then, she 
had never met a boy likę Jim 
before, and had never been 
thrilled so deeply before.

The regular church minister 
was up on the platform too 
now, hoping to be able to help 
bring a few souls to Christ. 
His face shone with the sin- 
cerity that Ruby admired. He 
špoke a few vvords, gentie, 
pleading words. The audience 
vvas tense. To everyone’s great 
joy, a fevv hands vvent up in 
ansvver to the minister’s call. 
Suddenly Ruby realized that 
the regular minister was ask- 
ing her directly, to join the 
church. Ruby tried to become

’ j yet.

Organizes Orchestra
Much credit is due K. Ste

ponavičius, leader of the “Bi
rute” chorai group, for getting 
togethėr musicians to form an 
orchestra that plays as an or
chestra should play. *

Their appearance. Sunday, 
April 21, together with the 
“Birute” actors and singers 
was a pleasant surprise. Their 
harmonious music surpassed 
our expectations 
lence.

Now, we are 
ward to many a 
sical hour vvith 
orchestra.

in its excel-

looking for- 
pleasant mu- 
the “Birute”

— F.

The Forecast
theWhat vvill happen May 

fourth? Just listen a vvhile to 
the Committee and its joyous 
tale and truthful story.

It does not 
vveather vvill 
hurl all the 
vvishes, and
grovv large and dark. All vve 
shall vvant, vve shall have:

bright lights, dim lights, big 
beaux, tiny belles, peppy hop, 
dreamy 
blondes 
nettes;

there
there vvill be idle strolling and 
miniature conventios and 
fidential vvhisperings.

There vvill even be 
svveet surprises!

Come and see and

matter what the 
be; Jupiter may 
thunderbolts hc 

the clouds may

dance, and blondes and 
and redheads and bru-

vvill be dancing and

con-

some

i
.............. ..... t..t ...k

meet 
evėrybody at the L.S.A.A. May 
Frolic, Saturday, May fourth, 
in the South Ballroom at the 
Stevens Hotel, 7th and Michi- 
gan. —The Committee*

of Kedzie, there was a ' 
damsel i n distress, and 
possible hero 

un fortu nate 
only half a 

did not

rious, lormented doctor. 
vve are proud to say,. 
could have done better 
our “Diek”.

Another L.S.A.A/ member, 
Tony Tverionas, 'also proved 
himself capable of “entering 
another’s soul”. By the vvay, 
Tony is accompanying Messrs. 
Pilka and Skinderis on their 
journey eastvvard and vvill con- 
tribute his share in entertain- 
ing audieh'ces in various parts 
of the United States.

Of the other actors, we can- 
not forget to mention Mrs. 
Gugis vvho ably porti^yed the 
Woman-falling-in-love as vvell 
as the scolding, indignant 
mbther. Mrs. Cherry, too, vvas 
admirable in her presentation 
of the smar| and saucy maid. 
Likevvise, Mrs. Biezis 
as the vvorried and 
daughter.

John Šarsevich is 
vvho can act and understands 
the part he plays. Mr. Pilka 
deserves a good vvord for his 
ovvn acting as vvell as for his 
creditable coaching of others 
in dramatic lines.

On the vvhole, it vvas a vvorth- 
vvjiile performance staged in a 
commendable vvay. Let’s hope 
the Lithuanians- vvill manage to 
put’ on more of such “better” 
musical attractions. — F,

'V

did well 
harassed

another

No Excuse for 
Professionals!

Everyone else is O. K. Būt, 
when it comes to a Profession- 
al, immediately there arises a 
bulwark of excuses. (Būt here’s 
the dope:) \

The Lithuanian profession
als are all invited to, and are 
expected at the L.S.A.A. May 
Frolic. Some claim they cannot 
leave their important offices, to 
get dovvp in time to our Frolic, 
— būt I happen to know dif- 
ferent! (As if they ever do 
come on time!)
' And I darė any professional 

to (įisprove what I just said; 
yes, who accepts my challenge? 
See you at THE Frolic!

Furthermore, the Studėnts 
are looking fo^ward to meet- 
ing the Lithuanian DOCTORS, 
LAWYERS, BROKERS, DEN- 
TISTS, ARTISTS. PHARMA- 
CISTS, at their MAY EROLIC, 
Saturday evening, May fourth, 
in the South Ballroom at the 
Hotel Stevens, 7th and Michi- 
gan.

— One of The Committee.

Another great affair 
the S. L. A. dance. 
amongst that vast multitude 
the b e a m i n g faces of our 
“Studėnts” could be seen — 
here, there and everyvvhere. 
People from all parts of Chi
cago came. Countries from all 
parts of the vvorld were re- 
presented. “A Melting Pot,” 
someone said. Sūrely the S.L.A. 
can novv have sterling silver 
armour, instead of the regula- 
tion B. B. suits.

Bear S.L.A.: W(ę certainly 
had a good time at your dance. 
Won’t you come novv, and join 
us in our May Festival?

Cordially,

Hey, vvill you please tell me 
what attraction Cicero has for 
Chicagoans? It’s likę a magnet. 
lt dravvs bootleggers, beer- 
runners, and now it’s even got 
our little Lucy. Watch out, 
child! Do be careful! I know 
the vvork is nice and the boss 
is interesting, būt there’s *a 
catch in it someplace. Can’t 
trust Cicero? Why even the 
street-cars don’t run straight 
as soon as they hit the Chicago. 
boundary lines.

P. S.: E. B. forgives A. R.

That invitation goes- to the 
of L’s too. We’ve been mak- 

vvhoopee” at their dances
K 
ing 
for ever so long— Marųuette, 
Brighton Park, West Side, 
North Side, Cicero, South Chi
cago, and etc. According to the 
rules of Ettiquette, orie should 
rettirn a sočiai call, and vve’ve 
had such nice times visiting 
you that vveTl be honored if 
you came to see us at the Hotel 
Stevens.

Novv everyone — young and 
old — join in the chorus:
“Let’s all go to the Studėnts’ 

dance, Studėnts’ dance, 
Studėnts’ dance, 
all go to the Studėnts’ 
dance, Tra la la la la la!

Aw-vV, how can I vvrite vvhen 
I’m all hot and bothered about 
the May Festival.

Oh, people, I almost forgot. 
Be sure to come to the dance. 
The press agent is going to be 
there and he vvill take pictures. 
You may be the lucky one to 
have your picture in the Sun
day paper among the “Pro- 
minent People” at the Stevens.

Let’s

Did 
here? 
are in blossom and the malė 
birds are dressing up for to 
find a mate. Būt those are only 
insignificant signs. Sh-h! A 
malė Student. in gawdy array 
vvas seen strutting before a 
fair damsel from Illinois. Yeah! 
A little birdie told us and we 
saw you at Birutes.

Let’s play “Local Color”. 
Someone described Local Color 
as that “which made a lie seem 
truthful”. Now the gist of 
game is. to sėe vvho can 
the biggest whopper and 
have everyone believe
’Course, before you leave you 
mušt say it’s “local color”. 
Here’s an example: “Pm not 
going to the L.S.A.A. May 
Festival ’cause I gotta stay 
home and do some homevvork.” 
Get the drift?

Have you heard our pro- 
gram over Columbia Broad- 
casting Station yet? Yes, we 
get it all for nothing. being 
Studėnts. Next week Ed S. and 
Johnny S. are going to sing. 
I think Stanley will accompany 
them 
sings 
alto.

Ah, A.A.D., do you suppose 
you could spare me one 
dance to-morrow?

H’m-m! Talk about
friends high-hatting 
’Member our once actiye mem
ber and former Editor, Julius? 
Well, he’s getting “uppity” in 
the vvorld. First ge gets him
self a vvife, then a drug store, 
and finally an automobile. 
Then he goes a-travelling and 
drives east and south and

Isn’t it funny it never rains 
on Saturday or Sunday?

Ha! Ha! Local Color.
Yeah, we’ll continue the 

game next issue. Time to go 
home. Good-night! Get lots of 
sleep so you’re i n trim for a 
good time on May fourth.

See you at the Stevens Hotel, 
Saturday Nite.
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EKONOMINIAI REIKALAI IR KARAS

Dar ne taip seniai materialistišką istorijos aiškini
mą vieni laikė baidykle, o kiti nesąmone. Bet šiandie tą 
teoriją visi priinfa ir visi ja naudojasi. Tik ne visi ja 
naudojasi teisingai. >

Nuo didžiojo karo metų įėjo į paprotį aiškinti eko
nominėmis priežastimis karus. Dabar jau beveik niekas 
neabejoja, kad pereitąją pasaulio skerdynę iššaukė di
džiųjų valstybių varžytinės dėl rinkų svetimuose kraš
tuose, dėl žaliųjų medžiagų šaltinių ir kitų panašių ma
terialių dalykų. Kalbant apie karo pavojų ateityje, taip 
pat nuolatos nurodoma i ekonominių reikalų priešingu
mus tarp atskirų valstybių ir sakoma, kad iš tų priešin
gumų anksčiaus ar vėliaus kilsiąs ginkluotas susirėmi
mas. • _

Visi šitie argumentai yra teisingi. Bet nereikia už
miršti, kad pamatinės priežastys ne tik karo, bet ir tai
kos yra ekonominės. , (

Yra visai vienpusiška sakyt, kad kapitalizmas, gim- 
dydamas konkurencijų, (kompeticijtį) tarp atskirų kraš- 

tų biznierių, iššaukia karus. Karai kildavo ir tuomet, 
kai kapitalizmo sistema dar nebuvo atsiradus. Tikru
moje prieš kapitalizmo gadynę karų buvo daugiau, ne
gu dabar. Feudalizmo (bajorų viešpatavimo) laikais 
buvo daugybė kunigaikščių ir kunigaikštukų, ir jie daž
nai kariaudavo vieni su kitais. Kapitalizmui atėjus, dau
guma tų valdovų vi^ai išnyko, ir jų žemės tapo sujung
tos, taip kad susidarė iš jų didelės valstybės. Tų valsty
bių viduje karai nebekyla.

O juk kiekvienoje kapitalistiškoje valstybėje gyve
na daug kapitalistų, kurie su kits kitu lenktyniuoja ir 
varžosi dėl biznio. Bet jie nekariauja prieš kits kitą su 
ginklais rankose. Tuo tarpu Kinuose arba Meksikoje, 
kur kapitalistiškas biznis dar tik pradeda įsigyventi, 
vidujiniai karai įvykstą dažnai.

Taigi aišku, kad kapitalizmas gimdo ne tik ekono
minių reikalų priešingumus tarpe žmonių, ne tik konku
renciją (kompeticiją) tarpe biznierių, bet ir tam tikras 
sąlygas, kurios žmones sulaiko nuo tarpusavinės gink
luotos kovos. .Kas yra tos sąlygos, pagalvojus, nesunku 
numanyti. Kapitalistiško biznio esmėje yra tendencija 
augti. Juo labiau biznis auga, tuo jam reikia platesnės 
rinkos. Taigi jo interesuose yra, kad nebūtų trukdomas 
susisiekimas tarpe žmonių, kad miestus ir kaimus ne
skirtų vienus nuo kitų kordonai ir muitų sienos. Kapi
talistiško biznio interesuose yra, be to, kad susisiekimą 
tarp atskirų krašto dalių netrukdytų kokios ginkluotos 
gaujos, kad keliai butų saugus.

Kapitalistiškas biznis priklauso nuo to, ar žmonės, 
kurie jo prekes perka, yra pasiturintys, ar ne. Rūbų, 
batų arba automobilių fabrikantas nepadarys pelno, jei
gu bus mažai žmonių, kurie gali mokėti reikalaujamą 
kainą už jo prekes. Ir juo fabrikas yra didesnis, tuo 
jam reikia daugiau pasiturinčių kostumerių. Tuo budu 
kapitalistiškas biznis yra suinteresuotas tuo, kad žmo
nių masės nebūtų paskendusios skurde. Kaipo gaminto
jas, kapitalistas gali stengtis išnaudoti savo darbininkus 
kaip įmanydamas; bet kaipo pirklys, kapitalistas dažnai 
turi reikalą su tuo pačiu darbininku (arba su kitais dar
bininkais), kaip su žmonėmis, kurie perka jo prekes.

Taigi kapitalizmo interesuose yra, kad žmonės ūži 
si imtų produktingu darbu, kuris didina jų turtą, o ne 
žudytų kits kitą ir eikvotų savo laiką karais. Pagaliau, 
kapitalizmo sistemoje eina kapitalų koncentracija: 
smulkus bizniai jungiasi i daiktą, kompanijos susideda 
į trustus, atskiros pramonės šakos užmezga tarp savęs 
ryšius. Šito rezultate pasilieka vis mažiau dirvos kon
kurencijai (kompeticijai tarpe atskirų biznių).

Visi šitie dalykai, veikdami kartu, ir veda prie to, 
kad plote, kurį apima išsivysčiusi kapitalizmo sistema, 
karui pasilieka vis mažiau ir mažiau vietos. Šiandie ka
pitalistai siekia to, kad ne tik valstybių viduje, bet ir 
tarpe atskirų šalių butų panaikintas karas. Kai kas ma
no, kad šitas kapitalistų ir kapitalistiškų valdžių sieki
mas esąs nenuoširdus, “veidmainingas”; bet tai yra įsi
vaizdavimas. Imant realius (tikruosius) kapitalistų rei
kalus, tenka pripažint, kad taika kapitalistų atžvilgiu 
yra labiau pageidaujamas daiktas, negu karas, kadangi 
taikoje biznis tarpsta, o karas biznį griauja (išimant 
amunicijos gaminimą, biržos spekuliaciją ir kai kuriuos 
kitus biznius). Štai, pav. Amerikos bankai dabar yra
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išskolinę Europai bilionus dolerių: ar Amerikos kapita
lui butų naudinga, kad Europoje kiltų naujas karas, ku
ris Europą paverstų galutinu bankrotu?

Taigi yra netiesa, kad kapitalizmas gimdo tiktai 
karo priežastis. Jisai gimdo taip pat ir taikos priežas
tis. Pamatinės'prežastys taip karo, kaip ir taikos, yra 
ekonomines. Jeigu kapitalistiška ekonomija butų vien 
tik karų priežastis, tai žmonija seniai butų pražuvusi 
nepaliaujančiam kare.

Nuosakiausia ir energingiausia pasaulio taikos jė
ga šiandie, žinoma, yry darbininkų klasė. Bet darbinin
kai be reikalo apsunkintų savo uždavinį, jeigu jie nesi
skaitytų su tuo fakttf, kad ir pačiam kapitalizme veikia 
galingos ekonominės jėgos, priešingos karui.

IR MELUOT 
NESISARMATIJA

Marijonų organas,K tęsdamas 
savo šmeižtus prieš Lietuvos so
cialdemokratus, rašo ?

“Darant kratą pas socialde
mokratus Kaune rasta keli 
tinstančiai ekzempliorių Pleč
kaičio leidžiamo laikraščio ir 
daug komunistų literatūros. 
Reiškia, socialdemokratai dir
ba bendrai su plečkaitiada”. 
Čia kas žodis, tas melas. Del 

kratos, kurią, mini Marijonų or
ganas, Lietuvos spaudai darė 
pranešimą vid. reik, ministeris 
Musteikis, ir jis pasakė, kad 
rasta “342 egz. (6-37) Nr. ir 14 
egz. 3 Nr. 1929 m. plečkaitinin- 
kų leidžiamo laikraščio ‘Pir
myn’.” O Chičagos klerikalų 
laikraštis padare “Kelis tukstan- 
Čius”!

Toliaus yra melas, kad rasta 
“daug komunistų literatūros”. 
Net žvalgybos paskleistose sen
sacijose nebuvo apie “komunis
tų literatūrą” užsiminta nė vie
nu žodžiu.

Trečia, Marijonų organas me
luoja, kuomet jisai sako, kad 
“Pirmyn” liedžiąs Plečkaitis. 
Plečkaitis ne tik nėra to emi
grantų laikraščib leidėjas, bet 
jisai, kaipo įtariamas asmuo, 
buvo seniai pašalintas iš emi
grantų komiteto, o pastaruoju 
laiku ir net visai išmestas ir iš 
emigrantų organizacijos.

Pagaliau, šiomis dienomis pa
sirodę Lietuvos spaudoje pra
nešimai apie Plečkaičio rolę są
ryšyje su padarytais masiniais 
socialdemokratų suėmimais 
Kaune ir provincijoje leidžia 
manyti, kad Voldemaro žvalgy
ba provokatoriškais ‘tikslais pa
naudojo Plečkaitį, kaipo įran
kį socialdemokratams inkrimi
nuoti, pati gerai žinodama, kad 
jie su vadinamąja “plečkaitija- 
da” neturi nieko bendro. Net 
oficiozas “L. Aidas” pripažino, 
kad epoziemių partijų žmonės 
Kaune laiko tas atakas prieš 
socialdemokratus provokatoriš
kų žvalgybos darbu. Ir to viso 
akyvaizdoje Chičagos klerikalų 
organas nesisarmatija pusti į 
žvalgybininkų dūdą! * 

« _________
TIKINČIOS DAVATKĖLĖS 

DŽIAUGSMAS

D. M. šalomskas yra karštai 
tikintis bolševikėlis. Ir, kaip es
ti su tisais aklai tikinčiais žmo
nėmis, jisai visai nepajėgia kri
tiškai pažvelgti į tą daiktą, į 
kurį jisai tiki.

Perskaitęs laikraščiuose pra
nešimus apie komisaro Kryža- 
novskio patiektus Rusijos komu
nistų partijai “industrializaci
jos” planus, jisai be galo nu
džiugo ir ėmė šaukti, džiaugsmu 
netverdamas: žiūrėkite, kaip in
dustrija ir žemės ūkis sovietų 
žemėje gerėja! Kaip jie auga, 
kaip proletariato galybė stiprė
ja!!

Tuo gi tarpu net tose žiniose, 
kurias šolomskas paduoda, kai
po “gerėjimo” ir “stiprėjimo” 
įrodymą, mes randame ve ką 
(žiur. “L.” bai. 27 d.): v

“Algos darbininkų (sovietų 
Rusijos pramonėje. “N.” 
Red.), kur 1927 m. buvo 724 
rub., ten 1928 m. jau 769 rub., 
arba, lyginant su pragyveni
mo skale, pakilo daugiau, kaip 
ant 20 nuošimčių, negu kad

buvo 1913 m.”
Jokio palyginimo su “pragy

venimo skale” iš tų skaitlinių, 
žinoma, nematyt. Nes, viena, 
čia nepadhota, kiek Rusijos dar
bininkai uždirbdavo 1913 m.; 
antra, neparodyta, kiek kainuo
ja darbininko pragyvenimas da
bar ir kiek jisai kainuodavo 
1913 m.

Bet paimkime š. minimas al
gų skaitlines, kaip jos yra. 1927 
m. metine darbininko alga so
vietų Rusijoje buvo 724 rub., 
gi sekančiais metais ji pakilo 
iki 769 rub. Tai. reiškia, kad 
pramonės darbininkas Rusijoje 
pernai metais uždirbo apie 385 
dolerius, jeigu skaityt, kad rub
lis yra vertas 50 amerikoniškų 
centų (nors tikrumoje sovietų 
rublio kursas, dėl infliacijos, 
yra netekęs daugiau kaip pusės 
savo vertės). Bet kaip su pra
gyvenimu Rusijoje? Gyvenimas 
Rusijos miestuose šiandie yra 
taip pat brangaus ir dapgeliu at
žvilgių net brangesnis, kaip 

Amerikoje.
Pramonės darbininkas sovie

tų Rusijoje, vadinasi, turi per 
metus gyventi su 385 dol., kas 
sudaro $7.70 per savaitę. Ir tais 
pinigais jisai turi taip pat mai
tinti savo šeimyną. Na-gi tegu 
Šolomskas pabando šitokiu už
darbiu verstis—tuomet jisai su
pras, kokį “rojų” bolševikai su
teikė Rusijos proletariatui.

Kalbėdamas apie tuos “milži
niškus” darbininkų uždarbius 
sovietų Rusijoje, musų bolševi- 
kėlis dar užmiršta tai, kad te
nai yra milionas su viršum be
darbių (kuomet pramonėje dir
ba, anot jo paties tik 2,206,000 
darbininkų!). Nors bedarbiai 
gauna šiokią-tokią pašalpą iš 
valstybės, bet, žinoma, negauna 
nė pusės to, ką uždirba tie, ku
rie turi darbą. Kokia gi padė
tis yra tų daugiaus, kaip milio- 
no, bedarbių ir jų šeimynų?

Džiaugdamasis žemės ūkio 
“gerėjimu”’ sovietų Rusijoje, 
tas bolševikėlis užmiršta pami
nėti tą faktą, kad Rusijos mies
tų gyventojams » trūksta duo
nos, ir valdžia šiandie dalina 
jiems kortas, su kuriomis jie 
turi valandų valandas stovėti 
prie krautuvių, kol sulaukia sa
vo eilios nusipirkti svarą, kitą 
duonos. Tuo gi tarpu yra vi
sam pasauliui žinoma, kad duo
nos eksportas iš sovietų Rusi
jos jau per keletą mėnesių yra 
beveik sustabdytas.

Taigi, jei sovietai duonos ne
eksportuoja į užsienius, ir jei 
jos trūksta miestuose, tai kas 
pasidarė su Rusijos ūkininkais, 
kurie duonos gaminimu užsi
ima? Gal jie ėmė auginti oren- 
džius, bananas ir vynuoges vie
toje rugių ir kviečių, kad jau 
nebesuspėja aprūpinti duona nei 
užsienių rinką., nei pačios Rusi
jos vietos žmonių? 

• i ■

Tai šitaip dedasi Rusijoje 
dvyliktais bolševikų, valdžios 
metais.

Kada žemės ūkio kraštas ne
sugeba pasigaminti kiek reikia 
maisto; kada tokiam milžiniš
kam plote, kaip sovietų respub
likų Sąjungos teritorija, tik 
apie du milionu darbininkų yra 
užimti prąmęnėje, o milionas su 
viršum norinčių dirbti negauna 
darbo; kada tie darbininkai, ku
rie turi nuolatinį darbą^gauna 
ubagiškas algas,—tai šoloms
kas neatsidžiaugia sovietų ūkio 
ir pramonės “progresu”! Na, ar 
ne aklas davatkos tikėjimas?

Seniau—tada jis turėj6Xik’ 120Seniausias Rusijos 
pilietis

Nikolai šapkovskis. —Borbusse 
kelionė į Abchaziją. — Lati 
kaimas. — pasikalbėjimas su 
šapRovskiu^ — žmogus, kurį 
“užmiršo” mirties angelas.— 
Šapkovskio atsiminimai.

Nikolai A. šapkovskis, kuris gy
vena kaime Lati, mažytėj sovietų 
Abchazijos resppublikoj (Kau
kaze), yrą gal seniausias sovie
tų Rusijos pilietis. Jį “surado” 
franeuzų rašytojas Henri Bar- 
busse, kuris prieš kiek laiko ap
lankė Kaukazą, šapkovskis yra 
tarp 142 ir 147 metų amžiaus. 
Kiek žinoma,1 už jį yra senesnis 
tik Konstantinopoly j gyvenan
tis turkas, Zaro Agha, kuris tu
ri 154 metus.

Barbusse pradeda savo pasa
kojimą kelione į Abchaziją. Ke
lionė buvusi neįmanomai sunki 
ir varginanti. Tekę daug sun
kenybių pakelti, kol, ant galo, 
pavyko pasiekti Lati kaimą. 
Barbusse rašo:

“Sekamą rytą musų arkliai 
vilkosi prapliurusiais nuo purvo 
keliais ir privežė mus prie pla
čios pievds, viduryj kurios sto
vėjo mažas namukas. Nors kri
to smulkus lietus, bet keli žmo
nės triusėsi pievoj. Vienas jų, 
kuris tuoj atkreipi mano deme- 
sj, buvo su žila barzda ir su juo
da skrybėle, nuo kurios buvo 
nulinkęs didelis kupturąs. Jis 
ėjo pasiremdamas-lazda, bet be 
didelio vargo. Tai buvo Niko
lai šapkovskis.

“Buvo labai įdomu sutikti gal 
seniausi pasaulyj žmogų; dau
gėtu to, tiesiog pasakišką žmo- 

7gų, kuris savo senumu išsisky
rė iš milionų gyvenančių ir gy
venusių žmonių, šapkovskis 
gimė 1782 m., Keterinos Didžio
sios laikais ir prieš Francijos 
revoliuciją.

“Senukas pasveikino mane 
nulenkdamas galvą ir padėda
mas ranką ant širdies. Jis su
pažindino mus su savo žmona ir 
vaikais ir pakvietė į terasą, ku
ri buvo priešakyje medinio na
muko. Musų keliauninkų gru
pė priėmė pakvietimą, šapkovs- 
kį appsupo giminės ir mes šeši 
keliauninkai. Stipriu ir ener
gingu balsu jis sušuko: ‘Atneš
kite mano svečiams kėdės!’

“Tuoj prasidėjo pasikalbėji
mas. Aš sėdėjau šalia žmo
gaus, kuri nepastebėjo mirties 
angelas, o priešais jį sėdėjo 
vienas mano sankeleivių, milici
jos komendantas, kuris verte 
mano klausimus į abchazų k^l- 
bą. Senis atsakinėjo į klausi
mus, b komendantas pakartojo 
atsakymus rusiškai; draugas 
Samuel Ignat vertė juos j anglų 
kalbą, o mano sekretorė, p-le 
Annete Vidai, darė užrašus. Vi
si jie savo paaiškinimais ir pa
stabomis pridavė pasikalbėjimui 
gyvumo. žinoma, įvykdavo 
pauzų, kol aš susilaukdavau at
sakymo toj kalboj, kokioj sta
čiau savo klausimus, t. y. ang
liškai. Laike tų pauzų aš tu
rėjau pakankamai laiko stebėti 
seni. ,

“Suprantamas daiktas, jis at
rodė labai senas, bet toli gražu 
nedarė įspūdį baigiančio nykti 
senio. Jo veidas buvo gan ly
gus, akys skaisčios ir judėjimai 
greiti. Nebuvo galima pas jį 
pastebėti silpnumo pažymių. 
Akinių jis nedėvėjo ir burnoj 
dar matėsi dantų. Skundėsi jis, 
kad jau nebegalįs taip gerai 
feirdėti, kaip pirma. Tačiau tą 
trukumą beveik visai nebuvo 
galima pastebėti. Jo visas or
ganizmas rodė nepaprastą, at
sparą.

“Jis pareiškė mums, jog liga 
•jam nėra žinoma. . Prieš ketu
rias dešimtis ar net dvidešim* 
tį" metų jis dar tebebuvo tvir
tas, kaip medis, ir galėjo ant 
savo pečių nešti tokias naštas, 
kaip 25 metų amžiaus vyrai. 

metų—jis žiemos metu maudy
davosi upėj, ko nedrįsdavo da
ryti ir jauni kaimo vyrai. Jis 
gėrė vyną ir daug valgė. Bet 
dabar tuo atžvilgiu jis jau pra
dėjo ristis į pakalnę. Bet ir 
šiandien nuo burnelės ir vyno 
stiklo neatsisako.

“Ar šapkovskis žino, kad jis 
daro sensacingą rekordą?

“Galimas daiktas. Jam nuo
lat teko matyti, kad jo artimi 
ir pažįstami žmones apleidžia 
šį pasaulį. Jis priprato prie 
savo metų grandinės kergti vis 
naujas ir naujas grandis. Jis 
sako: ‘Aš nežinau, kodėl aš esu 
taip senas. Laikas praeina o 
aš ne’.
/‘Dabar mes kalbame apie gy

venimo sąlygas ir gyvenimo bū
dą. Matomai, kalnai pagimdo 
šimtamečius, kaip jie pagimdo 
senus ir tvirtus ąžuolus. Jo gy
venimo būdas? Jis valgo viską, 
ką valgo kiti bedančiai žmonės. 
Kaip gera yra jo atmintis? Jis 
atsimena tuos laikus, kada dar 
būdamas 12 metų berniuku ga
nė avis ir kartą dalyvavo api
plėšime vieno kaimo.

“Šapkovskis vedė tris kartus. 
Nežiūrint būrio vaikų, jo pir
moji apleido jį ir išvyko į Tur
kiją. Antroji pati mirė, palik
dama sūnų ir dvi dukterį, kurie 
mirė, bet paliko vaikų. Tie anū
kai gyvena Abchazijoj. Vienas 
jų turi 40 metų amžiaus sūnų. 
Jo trečiosios žmonos vardas yra 
Aviną. Laike pasikalbėjimo 
mes turėjome progos su ja su
sipažinti. Ji yra 81 metų am
žiaus ir pagimdė keturis sūnūs 
ir vieną dukterį. Aš susipaži
nau su 42 metų sunum ir 26 
metų dukterim.

“Senukas beveik visą savo 
amžių gyveno kaime ir todėl at
simena tik vietos atsitikimus, 
kaip tai: plėšimus kaiminys- 
tėj esančių sodžių ir puolikų 
grįžimus su grobiu—moterimis 
ir galvijais. Jis atsimena, kaip 
netoli Lati turkai statė bara
kus. ‘Mano jaunystėj’, sako 
senis, ‘musų kaime ir jo apylin
kėse beveik visai nebuvo medžių 
ir miškų. Kad surasti pavėsį, 
aš turėdavau eiti tris dienas’. 
Tai turėjo būti labai senai, nes 
dabar visur matosi dideli me
džiai ir miškai.

“Ar senukas žino, kaip toli iš 
praeities jis gali prisiminti? į 
klausimą, ar jis supranta rusiš
kai, senukas atsako: ‘Ne. Aš 
kartą galėdavau kalbėti rusiš
kai, bet senai jau pamiršau.’ 
Ignatui atėjo laiminga mintis į 
galvą statyti klausimus rusiš
kai. Senis tuoj rusiškai pra
dėjo į juos atsakinėt. Tas atsiti- 
kimas padarė man didelio įspū
džio.

“Ar jis žino, kad Rusijoj da
bar yra nauja valdžios forma? 
Jis atsako teigiamai. Klausia
ma, ką jis mano apie dabartinę 
valdžią. Atsako, jog valdžia 
jam atrodo nebloga, bet pridu
ria, kad visokia valdžios forma 
paprastai vieniems yra geresnė 
nei kitiems.

“Šapkovskis nėra visiškas be
turtis. Jis turi namelį ir kar
vę. Ir jo sūnūs prižiūri jį. Ik) 
to, jis gauna senatvės pensiją 
—15 rublių per mėnesį. Sugrįš 
žęs, aš pasivelijau sau prašyti 
valdžios, kad ji truputį padidin
tų pensiją. Suchume aš ban
džiau nustatyti to Metuzoliaus 
tikrąjį amžių. Jis nebeturi jo
kių legalių identifikacijos do
kumentų. Jo apdraudos korta, 
kurią man teko matyti, turi 
1^92J m. datą. Joje pažymėta, 
kad7 šapkovskis yra 140 metų 
amžiaus.”

Barbusse dar pažymi tą fak
tą, jog Šapkovskis yra lenkų 
kilmės. Jo tėvas, Andrius Šap
kovskis, emigravęs iš Lenkijos 
i Kaukazą.—K. A.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritorį

Nuo Šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens; ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina • alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės jį 
vartoja; milįonai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

“Milk of Magnesia” buvo 5. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

CONTRACTORS

REAL estate 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgšio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. VVhite Lead.
Valspar Varnish geras iš Jau
ko ir vidaus 
galionas ...............
Stoginė«popiera 3 
na ir žalia 
rolė ........................
Pure 1 
Oil, galionas ........

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

$4.98 
plv, raudo- 

$1.98 
boiled Linsced.... QQp 
alinnas _______ wWv

. Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu geri 
bargeną visose Chičagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 Sd. Halsted St. 
Tel. Roooeveit 8500
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Lietuvos Miestai ir 
Miesteliai

Joniškis 8. Joniškiečių garbe—Dailinin
kas ADOMAS VARNAS

(Šiaulių appskrities)
Rašo Akiras

(Tęsinys)
kio Nuovados Miliciją, 
galvoję 1918 m. lapkričio mėne
syje buvo pastatytas vadu ka
rininkas šąlkauskas Eugenijus, 
(amžius nežinomas),su atlygini
mu mėnesiui 130 osto rublių ir 
jis ėjo Milicijos Vado pareigas 
iki atsisakymo nuo jų apie gruo
džio 15, 1918 metų ir buvo pa
skirti 8 milicininkai: vyresn. 
Ramonas Mykolas iš Kalnelio 
kaimo apie 24 m., kuris nuo 
gruodžio 15 d., 1918 metų ėjo 
Milicijos Vado pareigas. Eili
niais milicininkais: Antanas 
Viliunas apie 23 m., Norkūnas 
Povilas apie 25 m., Grigaliūnas 
Juozas apie 24 m., Leonas Ja- 
sotis iš Joniškio m., Pranas Dri- 
gotas, Kazys Noreika ir Bume
lis Kazys (kitų pavardės neuž
fiksuotos), su atlyginimu po 100 
rubliu mėnesiui. Nuo gruodžio 
14 d., 1918 m. milicininkų skai
čius padidintas iki. .13, o nuo 
sausio 1, 1919 m. atlyginimas 
padidintas: Vadui iki 160 rub., 
o eiliniam milicininkui 120 rub
lių. Algos jiems buvo išmo
kamos iš Savivaldybės kasos 
iki balandžio 1,* 1919 m. Gink
lai buvo pareikalauti iš vokiečių 
delei ko Milicijos Vadui ir mi
licininkams buvo išduota po 100 
rublių. Apart šios Milicijos 
buvo organizuota valsčiaus kai
muose atsarginė garbės Milicija, 
kuriai išduoti leidimai ginklų 
laikymui buvo pavesta Milcijos 
Vadui. Pastaroji—Garbės Mi
licija ateidavo nuolatinei Mili
cijai į pagalbą, apsaugoti gy
ventojų nuo įvairių plėšikų. 
Daugelis plėšikų Milicijos buvo 
suimta ir net liaudies teismu 
keletą jų buvo nuteisti mirtim, 
kas ir buvo įvykdyta vokiečių 
kareiviais už atlyginimą. 1919 
m. sausio mėnesyje susitvėrė 
darbininkų Taryba, kuri atvy
kus iš Latvijos ir Rusijos bol
ševikams perėmė Valsčiaus Sa
vivaldybės turtą, jos įstaigą ir 
Miliciją ir veikė apie du mėne
siu. Išvijus juos vokiečių ka
riuomenės pagalba, buvo suda
rytas iš Lietuvos gyventojų Ap- 
sagos Komitetas, renkama Val
sčiaus ir Miesto Taryba, o taip
gi sutvarkyta Milicija, kuri ir 
palaikė vietoje tvarką ir ramu
mą. Po pasiliuosavimo ėjusio 
Milicijos Vado pareigas p. Ro
mano, tas pareigas perėmė pil. 
Bartkevičius 
kio m.

kurios

Vaitekas iš Joniš-

Valsčiaus 
taip ir

ir Mies- 
Milicijos 
okupaci- 
bermon-

Kaip prie 
* to Tarybos, 
organizavimo, vokiečių 
nė valdžia, o paskui ir
tininkai trukdyte trukdė jų į- 
sikurimą, o kituose daly
kuose ir visai nesiskaityda- 
ma, delei to ir organizavimo są-1 
lygos buvo labai sunkios. Truk
dymo priežastis nedaleisti Ne
priklausomybės ir baimė, kad 
Milicija nepakirstų kelio jų ne-| 
teisėtiems veiksmams, į ką Mi-! 
licija ypač buvo atkreipusi savoj 
domesį, kad surašius veiksmus 
ir nemažai išgelbėjo piliečiams 
turto. . j > '

Adomas Varnas gimė 1879 
metais, sausio 2 d., Joniškio 
mieste, Šiaulių apskrities.

Adomukas, išėjęs Mintaujos 
gimnazijoj 4 klases, pastojo 
Kauno dvasiškon seminarijon. 
Seminarijoj išbuvo pusketvirtų 
metų. Tenai pažinęs dvasiškių 
gyvenimą, suprato, jog bus per- 
ankšta jo lakiai minčiai ir sie
lai tuose vįduramžiuose dvasiš-l 
kių rūmuose. 1899 metais A. 
Varnas paliko seminariją.

Iš mažens Adomas didelio 
palinkimo į meną nejauti. Ta
čiau gimnazijoje būdamas la
bai mėgo piešti, ir tai tik per 
paišybos pamokas. Iš paišybos 
visada turėjo gerus laipsnius. 
Savarankiškai pradėjo domėtis 
paišyba ir daugiaus ėmė piešti 
būdamas dvasiškoj seminarijoj. 
Antrais ir trečiais seminarijor 
metais, ] 
šio, Adomas piešdavo ištisas 
naktis. Nemiegamų nakčių 
loję subrendo mintis eiti į 
šaulį ir bandyti atsidėjusiai 
vinti meniškus gabumus.

Nuvykęs į Petrapilį, iš pra
džių, mokės mokykloj “Poošč- 
renija chudožefetv”— paskatini
me į meną—Štiglico centralinėj. 
Studijuodamas draugaudavo su 
K. Būga, A. Voldemaru, vaidi
no rengiamuose lietuvių vaka
ruos. Del kenkiančio sveikatai 
Petrapilio miesto klimato, kur 
susirgo pirmą kartą plaučių už
degimu, A. V. buvo taręs per
sikelti į Maskvą. Tačiau išėjus 
iš Štiglico mokyklos, tuoj buvo 
pašauktas į rusų kariuomenę. 
A. V. kariuomenėn nestojo, o 
per Tauragę pabėgo į užsienį.

Pirmas mėginimas pasprukti

nepavyko. Vokietijos valdžia, 
Torno mieste sugavus; A. V., iš
davė rusams. Vykstant su ru
sų sargybiniu, naktį į Šiaulius, 
Žeimio gelžkelio stoty Varnas 
išlipo iš vagono ir pabėgo : 
mišką.

Miškais jis manė nuvykti j 
<Šėtą, kur buvo seminarijos lai
kų draugas Kun. Zelionka kle
bonu. Bijodamas, kad čia ne
atsektų rusai, Varnas apsivilko 
gautais iš kun. Zelionkos kuni
giškais rūbais, apsiskuto ir iš
vyko Rusijos gilumon. Po ke
leto neramių nakčių atsidūrė 
Orio mieste pas štiglico mokyk
los draugą S. A. Aleksandrovs- 
kį. Gavęs iš Aleksandrovskio 
brolio-pasų, mėgino antru kartu 
pasprukti 
pritruko 
vargais 
Varšuvoj
žįstamą lenką dvarininką Voi- 
ciechovskį, iš kurio galėjo ti
kėtis pagelbos. ' Adresų biuras 
Varnui išdavė kortelę su para
šu : “ne čislitsia v Varšavie’’— 
nėra Varšuvoj. Ta vienintelė ir 
paskutinė viltis žuvo. Turėjo 
Adomas dar porą rublių kiše
nėje. Skausmą, rūpestį ir ap
maudą užlieti, užėjo restoranan 
ir tuos paskutinius paliko.

Šitame vėtrų sukury pasma
ginta Varno atmintis prisiminė 
Voiciechovskio draugo pavardę.

Tai buvo taip pat varšuviškis 
dvarininkaitis. Laimei, ar nelai
mei gautasis iš adresų 
adresas buvo teigiamo 
džio.

Tiesiog savo 
Varnas nuėjo 
pagelbos, t. y. 
darbo.

N dailininkas 
piešti stacijas.

Dar niekad rankose teptuko 
neturėdamas (Petrapily šiek 
tiek buvo pramokęs piešti gip
sus), nieko nenuvokdamas alie
jinių dažų technikoje, vis tik 
imasi piešti stacijas.

užsienin, 
lėšų. Iki 
negalais 
turėjo vienintelį pa-

Nelaimė
Varšuvos 

davažiavo.

užsispyrėlis kun. (Siau
čia tai ir paaiškėjo, 
stacijas— pirmą savo 
darbą Varnas piešė

ir treciais seminarijos, 
pagautas kažkokio ilgč-

ty- 
pa- 
la-

draugo 
pas N, 
prašyti

pasiūlė

biuro 
pobu-

vardu 
prašyti 

kokio

Varnui

Del galimų, ar negalimų alie
jinių dažų junginių, dėl chemi
nio dažų sąstato Varnas dažnai 
kreipdavosi ir lyg nekadėjas 
kvosdavo savo šeimininką vais
tininką, pas kurį buvo apsigy
venęs.

Varnas nupiešė 9, ar 10 sta
cijų. Buvo sulygta po 10 rub
lių. stacija. Pristatytas darbas 
dailininkui labai patiko. Nelai
mei dailininkas N už darbą pi
nigų nesumokėjo. Tas dailinin
kas aiškinosi, kad\ klebonas) ku
riam stacijos buMO nuvežtos, pi
nigų dar nedavęs. Besiginči
jant dailininkui N pirmą kartą 
išspruko iš lupų, kad tas klebo
nas yra 
čiunas. 
kad tas 
tapybinį
savo gimtąjam kampeliui—Jo
niškio bažnyčiai.

Būdamas tokioj sunkioj pa
dėty, Adomas rašo per savo gi
minaitį Juozą. Leparską laišką 
kun. šiaučiunui. ir aiškina visas 
apystovas. Neilgai trukus, dė
ka Medvilioniškių Gosų ir kle
bono š. užuojautai, Varnas ga
vo 70 rublių. Apsimokėjęs pra
gyvenimui užtrauktas skolas, su 
30 rublių kišeniuje atvyksta 
Krokuvon.

Be galo nepatenkintas neti
kėtu patekimu stacijų Joniškin, 
nei kiek netikėdamas to pirmojo 
darbo bet kokiu pasisekimu, 
Varnas ilgą laiką slėpė tą nuo 
pažįstamų ir giminių. Be to dar 
buvo įsižeidęs dėl dailininko N 
pasielgimo.

Krokuvos dailės akademijoje 
Varnas greitu laiku įgijo sim
patijos iš savo draugų, greitai 
išsiskiria talentu iš kitų meni
ninkų tarpo, dalyvauja Akade
mijos skelbiamuose konkursuose 
ir dažnai konkursuos laimėja.

Būdamas linksmutis, gyvas,

pilnas energijos studiozas, veik
liai dalyvaudavo 'akademiniame 
studentų gyvenime. Visą laiką 
buvo studijos seniūnu ir “Brat- 
nia Pomoc” Draugijos valdybos 
nariu.

Nors kai kurie Varno kūrybos 
vertintojai randa, kad į jo ta
pybinius darbus, ypač vaizdus 
yra padaręs didelės įtakos žy
mus lenkų vaizdininkas Kroku
vos Akademijos prof. Stanis- 
lavskis, tačiau paties Varno 
nuomone, Krokuvos laikotarpyj 
visa jo domė buvo nukreipta tik 
į paišybos uždavinius. Tapyba 
jis tuomet mažai domėjosi ir 
mažai tedirbo. Varnas atsimi
nė vieno savo petrapilskio prof. 
patarimą: jei nori būti.'laisvas 
tapybos technikoje, visupirma, 
išmok gerai paišyti.- Ir to pa
tarimo laikėsi. Taigi, studijuo
damas Krokuvos Akademijoje 
Varnas vien tik paišybą, nieko 
nėra perėmęs iš Stanislavskio, 
nei tapyboj, nei koncepcijoj, nei 
stiliuje. Šiais atžvilgiais jis, 
Varnas, paliko amžinai savo
tiškas Varniukas: ūkanotas, 
pilkšvas, švelnus, malonus.

Pastudijavęs Krokuvoje pai
šybą ir teorijos mokslus, kur 
gavo iš amerikiečių “Aušros” 
dvimetinę stipendiją po 100 dol.

Jis Turėjo Dispepsiją Per 
Trisdešimtį Metų

Po trisdešimties motų bandymų, p-as A. 
B. Bosvvell, Union. Misa., surado gyduoles, 
kurios vienų menesį prašalino jo visas 
ligas kurios j kankino ir kenkė jo sveika
tai per ilgų laikų. Skaityk kų jis sako: 
“Aš turjau dispepsijų per 30 motų ir ban
džiau visokias gyduoles, bot be pasekmių. 
Aš buvau jau taip nusilpęs, kad vos ga
lėjau dirbti tiktai pusę valandos be pasil
siu. Aš suradau didelę pagelbų po varto- 
jiino Nuga-Tone j 30 dienų ir dabar ga
liu dirbti pusę dienos be pasilsio. Aš gi
riu Nuga-Tone kų jos yra dėl manęs pa
dariusios."

Daugiau negu milionas žmonių yra su
radę didžiausių pagalbų nuo vartojimo Nu- 
ga-Tone, nuo skilvio trobelių, prasto ape
tito, gasų arba raugėjimo, žarnų skaudė
jimo, chroniško užkietibjimo, svaigulio, gal
vos skaudėjimo, inkstų arba pūslės trobe
lių, silpnų nervų, silpnų svarbesnių or
ganų ir panašių nesmagumų. Jei jus turite 
bent vienų virš minėtų trubelį, jus turė
tumėt vartoti Nuga-Tone. Jos yra parduo
damos pas visus gyduolių pardavinėtojus. 
Jei justi vertelgų, neturi jų šlako, reikalau
kit, kad jis užsakvtv bpns iš olselio vaistinės,

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

metams, 1906 m. persikėlė Ge- 
nevos Meno Akademijon “L. 
Ecol-e dės beax Arts”. Dabar at
siveria visu gausumu Varno kū
rybos galės. Labai * sėkmingai 
dalyvavo jisai meno parodose.ir 
vis labiau aiškėjo jo dideli ga
bumai.

(Bus daugiau)

Nebus Niežė
jimo!

.Nekęsklt kankinantį o- 
dos niežėjimų. Tik pa- 

Esko.vartokit Severa's
Taip pastebėtina pagel- 
l>a nuo želdinančio >de

Taip vėsinantis,gimo.
raminantis. Pasiklauskit
savo aplieltininko.

§EVERA’s
ESKO

IGHT 3pOUh0

^ALtIeXTK^

America’s Biggest Seller!

BlueRibbon
MaltExtract

nš MyliuTrumpiau
sias kelias

vandeniu •,

Lietuvosį,
Važiuok nauju keliu — trumpu, ra- »0

viršenybe.

© 1929, The American Tobacco Co,, Manufacturers

Katt sukatos vakara per radio griežia Lucky Strike 
Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadivay 
padarė Broadway.” Ta muzika po visa sali, nuo vieno 
r\indenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcast- 
ing Cotnpany tinklu.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nesvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai 
yra geras daiktas rūkyti Luckies.” ”

v —b kad nulztniskas padi
dėjimas rėkimo Cigaretų paeina iš 
pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų 
naudojimas pakilo augščiau, negu visųtoasted'

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Važiuok 
miu St. Lavvrence jurų keliu — su
taupydamas 2 dienas kelio juromis! 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivų. įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third 
Cabin yra, jei Trečia Klesa turi vi
sus patogumus moderninio hotelio... dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jūsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietos ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 
krutamieji paveikslai. Tik $175 . 
“round trip” kelionė trečia klesa į I 
Hamburgą, arba $181 j Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iŠ Chi- 
,cagos į uostą... tiesiai ant laivo < 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 
tiesiai j
Hamburgą, 

r o toliau geležinkeliais į vi- 
(sas vietas Lietuvoje.

Pasporlai, rezervacijos, gry- 
žimo permitai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 

<i agento, ar nuo
R. S. ELWORTHY,

B* Laivų Generalinio Agento, 
■ų 71 E. Jaųkson, Blvd., 
g Chicago, III.
n Telefonas Wabash 1904

“Tinkama sveikata yra taip svarbi 
aktoriui, kaip ir atletams. Aš turiu 
nuolat kreipti dėmesio į savo mankštą 
ir maistą. Vieną lekciją aš išmokau— 
kada tik aš užsimanau gardžių kąs
nelių tarp reguliarių valgymo valandų, 
tai vietoj jų aš užsirūkau Lucky. Jų 
apkepinimo kvapsny* yra kuo skaniau
sias, tačiau* rūkau, kiek tik noriu, 
neužkenkdamas savo sveikam valgy
mui.

Veteranas Scenos Žvaigždė

Canadian
World’»s Pacific

Vežkis Canadian Pacific Express Travellers čekius.
— Geri Visame Pasaulyje.

AI yra Šiandieninė išmintinga 
priemonė — imk Lucky vietoj rie- 

binančio saldumyno. Tūkstančiai tatai 
daro — vyrai tuo būdu palaiko savo 
sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko 
savo figūras dailiai laibas. Lucky 
Strike, puikiausi tabakai, mitriai sude^ 
rinti ir sumaišyti, pąskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.

Kuri Milicijos nuovada apsk-1 
rityje įsikūrė pirmoji Valsčiaus 
Valdyboje nėra žinių. Taipgi 
Valsčiaus Valdybos bylose ko
kių nors įdomių raštų irgi nėra.

Didelis Reikalavimas
Užsidirbki t jrerą 
algų. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vietai i 
trumpą laiką. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių ma
šinų.
Master Sewing Operating School 
JOS. F. KĄSNIUKĄ, mokytojas 

190 N. State St., 10 ąugštas 
kajnpas Lake St.

Operatorių
H'S TOASTEO

“Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldumyno*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Apiplėšė lietuvių krautuvę

Praeitą sekmadienį tapo api
plėštas P- Stanley Barvitz, ku
ris po No. 2606 W. 63rd St. 
laike valgomųjų (“delieatesen”) 
daiktų krautuvę.

vy- 
vo pinigų. Prie

šintis, žinoma, / nebuvo galima. 
Pasiėmę dienus.įplaukas—$186,

luvę įėjo du

Bridgeportas
Autų nelaimė prie 33 place 

Aubui n avė.; sugauti banditai

NAUJIENOS, Chicago, III.
J-

Ketvirtadienis, geg. 2, 1929

pastovios

Florsheini

esąs lietuvis. Taipjau ir paduo
tas jo adresas pasirodė nebuvęs 
gyvenamoji jo vieta. 

Tado, kad jisai neturi 
gyvenamos vietos.

Kažin kur gavęs 
' čeverikų kompanijos
'čekių, jisai bandė išmainyti vie
ną jų — sumoje $100—Peoples 

! National Banke, prie AslilaVid ir 
147 galvių. Banko klerkas nu
žiūrėjo čekio mainytoją ir da
vė žinoti Ncw City Station po
licijai. Greitai pasirodė poli
cijos seržentas Bilcker ir pra
dėjo “kostumerj“ klausinėti. 
Kasai mėgino išsisukti. Bet po
licininko nepavyko jam apgau
ti. Jis buvo n u ta r.: Bany tas po
licijos slotin. Padaryta čia pas 
j į krata. Surasta ii' daugiau 
čekių. Lietuvis yra uždarytas 
šaltojoj.

• Anton Logls — pavaldė ne 
lietuviška. Gal bul, kad kita
tautis pasisakė esąs lietuvis, 

. i idant suteikus musų broliams 
tautiečiams tą, ne labai aukštą 

. garbę. Rep.
Prie 33 place ir Auburn avė. 

visu smarkumu važiavęs “Es- 
se.\” autas kirto į Checker lak- 
sikeba. Taksi kebas buvo dik-

Town of Lake

dalyvių, kurių čia neminėsiu. 
Už Chicagos muzikos kolegijos 
dalyvius daug komplimentų at
laikė p. Lehman, vyriausias 
mokytojas. Buvęs.

Dabar ...pirmas priedas prie 
Pašto r Aeternus

Roseland
Ledai.

Antradienį, apie 3 vlaandą po 
pietų, vietomis čia “lijo“ ledais. 
Prie 103 ir Wentworth gatvių 
ledų pribiro tiek daug, kad gat
vės ir šalygatviai buvo balti. 
Kai kurie ledų buvo tokio di
džio, kaip laukiniai uobolėliai. 
Taip praneša vienas roselandie- 
lis. ‘ Rep.

Jisai tapo paskelbtas balan
džio 24 diena 1928 metais “Nau
jienose”, .numeryje 97-me, ant
rašte Bailus Daktaras, persky
rime “žmonių mažai tebuvo“, 
ir skamba šitaip:

...Kaip bolševikai arba katali
kai, šitie žmones prakeikimais 
nesinaudoja. Bet, ištikrųjų, ar 
neverta prakeikti visus tuos, 
kurie pereitą sekmadienį kar- 
čiamose ir kur kitur trankėsi, 
o neatėjo šios operbs pažiūrėti? 
Spręskite patys.

Mockus; B. Burbulai te 10 centų 
Viso $87.75..

Komisija:
P. Ražanskas,
A. Grebelis, 
.1. M. Puckorius.

Roseland
Keičiasi

531

Nepatiko kalba

palyginti, mažai- Bet su važia
vusiais “Esse.xu” pasitaikė ki
taip: jaunos moters, Auna Ka- 
vanaugh, gyv. 3542 Fairfield 
a ve. persikeltas kairiojo peties 
kaulas; užgautas kairysis šo
nas. Nukentėjo ir vienas ketu- 

• rių vyrų, važiavusių kartu su 
ja. Moteris buvo nugabenta/li
goninėn, 
ras.

Vėliau 
uesnių
Policija patyrė, kad keturi vy
rai ir moteris važiavo ne savo 
“Essexu.
imtas iš Clement J.

Autą operavo

pasirodė dar 
važiavusiems

jos vy-

nemalo- 
dalykų.

Tasai autas buvo at- 
Macklin, 
Macklin 
inžinie- 

au-
tarnauja kaip miesto 
rius. Banditai atėmė iš jo 
tą ir dar keturis dolerius pini- 
gai8‘ .

štai tas autas, važiavęs visu 
smarkumu, ir trenkė į laksike- 
bą. Vėliau policija areštavo- ir 
kilus važiavusius “Essexu” vy
lus. Tai tokios tokeles pasitai
ko Bridigeporte kai kada.

Checker taksi kebu važiavo p. 
timbelis, kuris seniau yra tu
rėjęs duonos kepyklą, o vėliau 
gasolino stoti Willow Springs, 
III. šimbeliui nuostolių padaryta 
už $60. —Rep.

Brighton Park
Šiandien įvyksta Archer Avė. 

Business Men’s asociacijos su- 
sirhikimas vadinamas Smo- 
ker Pa.rty. Susirinkimas bus
laikomas 
Bank trobesyje 
Archer Avė. Prasidės

Eini šiandien Town of Lake 
gatvėmis, ypač vakare, tai iš
rodė lyg eitumei tyrlaukiu. Pa
liūnai uždaryti, visur tyla, tar
tum mirties kardas butų išsky- 
nęs gyvybę. Išrodo, kad neli
ko nei vieno sali u no neuždary
to. O vienok...

Šiomis dienomis tapo suim
tas, remiantis varanti!, T'ama-

Pereitą sekmadienį Sokolų 
svetainėje komunistai statė sce
noje veikalą “Kova už idėjas.“ 
Vaidinimas išėjo gan gerai. Bet 
“ekonomija“ (arba “taupumas“) 
veikalą žymiai sugadino: kad 
sutaupinus pinigų, nusamdyta 
ark esi ros, o be orkestros tas 
veikalas išėjo lyg nepilnas.

Kitas įvykis: kaip parengi
mo “atrakcija,” buvo įgarsinta, 
kad scenoje pasirodys Lietuvos 
keliauninkai, Zundel ir Natai) 
Rubenai, kurie dabar vieši Chi- 
eageje. Vienas jų, būtent Na
tai! Ru'ben, buvo, pakviestas tar
ti keletą žodžių. Jaunas vyras 
pasakė patriotinę kalbelę ir ke-

šį pirmąjį priedą prie Pastor 
Aeternus pasirašė popiežius Al
girdas- Reikia pripažinti, kad 
tonas priedo nėra taip griežtas, 
kaip Pijaus Devintojo konstitu
cijos. Matote, gyvename lais
vamanių gadynėje, kurioje 
popiežiams tenka atsargiau 
bėti. Bet teisės prakeikti 
piežius neišsižada nė 20-rne 
žiuje.

įdomesnes vietas pabraukiau 
tikslu atkreipti ypatingą skai
tytojų dėmėsi į jas.

Pustapėdis, Popiežiaus Algir
do sekretorius, Chicagoj, 111., 
U. S. A.

ne 
kai 
po 

am

Nepritaria kunigo 
Geniočio dar

buotei

4744 So. Lincoln St., j liais atvejais pareiškė, kad Vil-
savininkas aiskrimynūs. Toks 
pat likimas ištiko St. Kureką, 
1306 So. Ashland Avė. savinin
ką sol’t drinks parlorio. Nu
kentėjo ir Clara Tizerski, 5350 
So. Marshield Avė. Ši paskuti
nioji vieta lai tikrai nelaimin
ga. Pirm kurio laiko šią užei
gą laikė vyras. Jisai buvo areš
tuotas. Nesenai ją atidarė mo
teris, bet užvakar ir ją ištiko 
nelaime, 
varanti!, 
jau John

1 nore S t., 
rantu. 1 
(tavinėjimu 
.no.
nemalonesnis ivv'kis. » v

Ir ji areštuota sulyg 
Areštuotas buvo taip- 
Sudek, 1622 So. Mo

si! lyg išduot u va- 
s kaitinamas par- 
uždrausto skysty-

P-niai Green atsitiko dar 
Kai poli

ai lankė jos vietą, tai ten 
ir keturis kostumerius. Ir 

kostumeriai
rado
pati savininkė ir 
buvo nugabenti stolin.

Klausiau stoties sersamto, ka
da jie liausis darę nesmagumus. 
‘Nežinau,” atsakė jis. “Mums 

duodamas yra įsakymas, mes 
ir turime pildyti jį.”

Paklausiau, ką gali tikėtis iš 
jų, policininkų, žmonės, kuri? 
turi namuose uždrausto skys t y- 
mo. Seržantas atsakė, kad pri-

Brighton Park State vačių namų jie nekfbina. Ne 
prie Kedzie ir jU biznis esąs, žinoma, paaiški- 

..... .........   susirin- no jisai, jeigu privačiuose na- 
kimas prieš 9 vai. vakaro. Bus hiuose yra vedamas biznis, ar
telėtas kalbėtojų, jų tarpe p. ba
Zintak, naujas 12 vardos alder- linksmos partijos sukelia tokią 

Reprt. “audrą,“ kad kaimynai ima 
skustis, tuomet priseina ir į 

i privačius namus briautis.
Report.

keletas kai

manas.

Šauks masini 
mitingą

Safndariečių Šiaurės Lietuvai 
šelpti komitetas, kurio prieša
kyje 
ir V.
gegužės 17 d.
su muzikališku programų Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje.

stovi S. K. Grisius, pirm., 
F. Andrulis, sek r., šaukia 

masinį mitingą

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Pirklybos 

Butas vakar, gegužės 1 dieną, 
turėjo vakarienę Universal kliu- 
be, 811 W. 33rd St. Dalyvavo 
gražus būrys Buto narių. Tai 
buvo bertaininis Buto susirin
kimas. Rep.

Town of Lake
Areštuotas lietuvis, mėginęs iš

mainyti vogtus čekius

Pirmadienį buvo areštuotas 
lietuvis Anton Logls, 4533 So. 
Hermitage Avė., 49 metų. Nors 
jo pavardė išrodo nesanti lietu
viška, vienok jis prisipažinęs

jeigu privačiuose namuose

Lietuvaitės kitatau 
čių koncerte

Valerija Čepuikiutė, kuri mo
kinasi Chic 
gijoj, chicag 
smuikininkė 
tė žinoma 
Jas minėtoji kolegija 
siuntusi • balandžio \i9 
Indiana Harbor, Ind.,

i ti programe koncerto^ kurį ren- 
hgė turtingųjų vietos moterų 
kliubas, vadinamas “The Busi
ness and Profesional Womens’ 
Club.”

Musų lietuvaitėms pavyko 
gerai pasirodyti, taip kad tas 
pats kliu'bas užkvietė jas smui
kuoti antru kartu jų koncerte, 
kuris įvyks gegužės 7 dieną.

Koncerte dalyvaus taipjau 
smuikininke Hilda Feinblatt ir 
solistė dainininkė, p-nia Stella 
Saenger. Reikia pasakyti, kad 
šios ponios balsas tikrai nepa
prastas — kontraltas puikiai 
išlavintas.

Programe buvo ir daugiau i

hgos muzikos kole- 
deK'iams yra žinoma 
4r Birutė 
kaip gabi

Briedžiu- 
piauistė. 

buvo iš-

dalyvau-

nius priklauso Lietuvai, kad 
Lietuva be Vilniaus negali nu
rimti'ir nenurims.

Viršiloms komisarams, maty
li, p. Rubeno kalba ne labai 
tiko. Bet jie turėjo tylėti. Kai 
kurie plojo p. Rubeno kalbai, 
daugelis betgi susilaikė,, nes su
prato, kad ne—komunistiškai 
kalbėjo.

Komisarų gazieta plačiai ap
rašė tą vakarą, bet p. Rubeno 
kalbą visai užmiršo paminėti. 
Tur būt pasirodė ji neištikima 
Maskvai. Report.

Autai susikūlė

Kunigai R. N. Barsis ir C. S. 
Urbaitis praneša, kad Lietuvių 
Katalikų Bažnyčia Amerikoje 
neturinti jokių ryšių su arlk. 
Geniočio Katalikų Bažnyčia A- 
meriikoje ir kad jie nepageidau
ja aukų, skirtų kun. Geniočio 
bažnyčiai.

Esą, Lietuvių Katalikų Baž
nyčia Amerikoje buvusi suor
ganizuota tikslu suvienyti visas 
lietuvių katalikų bažnyčias, 
kurios nepriklauso Romai, 
vieną tvirtą organizaciją ir su
laikyti lietuvių tarpe ubagavi
mą visų misionierių ir kitaip 
pasivadinusių žmoinų, kurie 
renkantys atikas privačiams sa
vo reikalams.
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J. Kučinskas, va-
Ties 17 gat-

Pereitą penktadienį, apie 
valandą ryte, lietuvis real es4e- 
tininkas 
žiavo Union Avė.
ve j jo auto fenderį kirto “lor
das“ tro'kas. P-no Kučinsko au- 
tomobiliaus nukentėjo tik fen
deris, kuris tapo sulenktas. O 
“lordas” nukentėjo labai skau
džiai: ištižo radiatorius,.papliu
po vanduo, ir “fordas” susto
jo vietoje. Kaltė buvo “lordo” 
šoferio. Report.

ir .Uibaitis,-jie nori perspėti vi
sus, kurie skirs aukas bet ku
riai bažnyčiai, persitikrinti, kam 
ir kokiam tikslui aukauti nori, 
pirm negu paskirs savo aukas.

Kunigas R. N. Barsis pasira
šo kaip pirmininkas Lietuvių 
Bažnyčios Amerikoje, o kun. C. 
S. Urbaitis, kaip raštininkas.

Report.

Keičiasi aplinkybės, keičiasi 
pas komunistus supratimas. Da
bar jie kitaip elgiasi su prie
šais, negu elgėsi, keli metai at
gal. Susirinkimuose ir laikraš
čiuose bara kitus, kodėl šie ne
skaitą, nesilaviną. žmonės, 
skaitydami tokias jų pasakas, 
mano, kad patys komunistai pu
sėtinai jau išsilavinę. Bet koks 
buvo komunistų supratimas de
šimtis metų atgal, toks pasilie
ka ir šiandien. Man teko būti 
vienoj prelekcijoj, kurią laikė 
vyriausias komisarų gazietos 
redaktorius. Jis, kaip sakė tas 
pačias pasakas pirmiau, taip sa
ko ir po dešimties metų — ne
maž neprasilavino.

Komunistų sekėjai sako, kad 
jis pusėtinai prasilavinęs. Ar 
tuomi jis\ prasilavino, kad vie
na valanda apipasakoja apie vi
są pasaulį? Klausytojai nemaž 
nesuprato, ką jis tavernoje. To
kią “prelekciją” gali paskaityti 
ir paprastas darbininkas. Tai 
kam dar garsintis “redaktoriu
mi ir spykeriu”, jeigu jau ge
riau negali užduotį atlikti? Ar 
ne laikas butų ir jam užsiimti 
paprasto darbinihko darbu, taip 
kaip Jukelis?

Buvp tie laikai, kad Jukelis 
užsiaugindavo barzdą, kartais 
ir ant žandų plaukus, o po to 
toks “navatnas” žmogus tranky
davus po Jungtines*Valstijas su 
spyčiais. Bet kuomet jam žmo
nės pastebėjo, kad jis netikęs 
tam darbui, nors šimtą metų 
lavintus — tai* ar žinote ką pa
darė tas spykeris? Ogi trenkė 
tą spykerystės darbą, pradėjo 
užsiimti šiumeikeryste. Dabar 
buvęs spykeris taiso šiušius pro
letarams?^ Proletarai jį giria, 
sako gerai atliekąs darbą.

Tad, aj^ne laikas butų mesti 
komisarų 

Jis čia 
dirbęs 

manau, 
maine-

kad 
tiesa,

Roseland
vie-

Visų išpažįstančių 
dėmesiui

X '• *

(Pirmas priedas prie

kurie

Pastor 
Aeternus arba Pirmos Dogmati
nės Konstitucijos, kuri liečia 
Kristaus Bažnyčią ir kurią pri
ėmė Vatikano Taryba ketvirta
me posėdyje, liepos mėnesio 18 
dieną 1870 m., ir išleido popie
žiaus Pijaus Devintojo vardu).

Šiame .posėdyje buvo priimti 
išpažįstantiems visasvietinę ti
kybą didžiausios reikšmės dės
niai. Kad galėjus tinkamai į- 
vertinti pirmą priedą prie jų, 
čia pakartosiu porą kalbamos 
konstitucijos kanonų, 
skamba ve kaip:

1. Jeigu, todėl, kas nors sa
kys, kad Palaimintas Apaštalas 
Petras nebuvo paskirtas Apaš
talų Kunigaikščiu ir matoma vi
sos karingosios Bažnyčios gal
va, arba kad jis tiesiai iš to 
paties musų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus rankų gavo' tik garbės 
pirmenybę, o ne tikrą ir locną 
valdžią; tebūnie jis prakeiktas.

2. Jeigu, todėl; kas nors sa
kys, kad ne paties musų Vieš
paties Kristaus įrėdne arba die
viška teise Palaimintąjį Petrą 
seka begalinė eile įpėdinių vi- 
sasvietinės bažnyčios pirmeny
bei; arba kad Romos Pontifas 
nesąs Palaimintojo Petro įpė
dinis tai pirmenybei; tebūnie 
jis prakeiktas,

Dabartiniu laiku Aušros 
šasis knygynas yra palaikomas 
aukomis. Todėl mes (komisija), 
kurie tvarkome aukų rinkimą, 
prašome “Naujienų” redakcijos 
duoti vietos “Naujienose” pa
skelbti vardus tų, kurie auka
vo šiam tikslui; tai bus kaip pa
kvietimas ir parodymas, jog'ei 
aukos tikrai atiduotos knygy
nui. Aukavo šie asmenys:

Po $5 — J. Gumaliauskas, C. 
Pašakarnis, A. Grebelis ir J. 
Čibinskas; po $4 — J. Žukaus
kas; po $3 — K. Gavėnas, A. 
Matikonis ir K. Šileikis; po $2— 
P. Ražanskas, B. Butkus, M. 
Kraujalis, V. Bilkis, A. Narbu
tas, L. Janaitis, A. Dabroski ir 
A. Vasiliauskas; po $1.50 — M. 
Titenis; po $1 — P. Dargis, J. 
Tamašauskas, K. Genis, V. Bui- 
vidas, L. Leonas, K. Klimas, P. 
Juktonis, A. Kupraišis, V. Ge- 
lunbickis, T. Babelis, C. Lukas, 
J. Rasinskas, R. Mikšys, *A. 
Andrijauskas, A. Žalys, J. Fini
kas, F. Shusho, J. Valys, J. Rau
dis, L. Lubik, K. Kiserauskas, 
A. Nakrušis, P. Grigula, A. Yg- 
nis, B. Rumšienė, A. Matulio
nis, T. Kučinskas, K. Evaltas, 
J. Vaitčius ir A. Plungis; po 50 
centų — V. Linka, A. Pažars- 
kas, J. Janulionis, M. Petrušo- 
nis, Ch. Shone, A. G. Dori; J. 
Arakulas, J. Alančiunas, M. Ne- 
čiunas, Ch. Strumila ir K. Po
cius; C. Kisielius 40 centų; po 
25 centus — V. žalalis, J?. Sta- 
kenas, A. Resgis, D. Magnis, J.

redaktoriaus darbą 
gazietos redaktoriui ? 
dažnai pasigiria, 
mainose. Jeigu
kad iš jo butų geresnis 
ris, negu redaktorius. Kitas buk 
esąs barberis redaktorium. Ke
letą kartų mačiau komisarų ga- 
zietoje, kad reikalingas “prog- 
resyvis” barberis Roselande. 
Tad, ar ne laikas butų “atšip- 
tinti” jį į Roselandą už barbe- 
ri ? Kam kamuotis ne savo ama
te, kad galima lengvesniu budu 
daryt: pragyvenimą.

Pažįstamas.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tam tikrą laiką, o pasLui 
naikina.

501
502
509

516
523

Aleliunienei Anai 
Abromajitis Barbora 
Bourris Josephine 
Butkus V.
Dobelis Albart 
Barnis M. B.

JOE SMILGIS

Eu-

su-

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
imas. Geriausias automobiliu taisy

mas. Musų pataisytas jūsų automo- 
iiliuą išrodys kaip naujas.

4642 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4501

Garsinkites Naujienose

gusios dideliais lapuotais me
džiais, kur ilgainiui bus ištai
sytas parkas ir žaidimo vieta. Ir 
tam tikslui yra uždrausta par
duoti žemę juodveidžiams., ar
ba statyti kokias nors lūšnas į 
vietą tinkamų gyventi namų.

Lotai yra nepaprastai dideli: 
50 per 132 pėdas.

Kadangi žemė buvo nupirkta 
keli metai tam atgal, kuomet 
dar nebuvo nieko žinota, ar 
bus vedamas pro jį gilusis van
dens kelias, ar ne, tai už ją 
mokėta, palyginti, labai pigiai. 
Ačiū tam jos savininkai dabar 
gali parduoti ja labai pigia 
kaina.

Lotų pirkėjų patogumui da
bartiniai žemės savininkai ap
siima pasirūpinti pastatydini- 
mu namų ant nupirktųjų lotų, 
tam tikrą dalį pinigų už juos 
įmokėjus.

žemė šitoj subdivizijoj yra 
yra ne tik gera ir graži gyven
ti vieta, o ir puiki propozicija 
pelningam pinigų investinimui. 
Kas turi atliekamą dolerį ir 
nori jį sutaupinti, tai geresnės 
vietos neras jam kaip šitos 
žemės vertėj. Įdėtas į ją dole
ris augs ir dauginsis sparčiau, 
negu kokiam kitam bizny, ar 
apyvartoj.

Šitos žemės svarba pelningu
mo atžvilgiu pareina nuo jos 
artumo prie Lockporto- kuriam 
yra lemta sutapti Chicagos 
transportacijos centru, prie di
džiojo vandens kelio tarp Di
džiųjų Ežerų ir Meksikos įlan
kos, kurio vedimui jau dabar 
yra išleista keturi šimtai mili
jonai dolerių su viršum.

really put up a stuborn battle, 7 " - ■
losing the first two games and 
winning the third though handi- 
capped by the absence of on? 
of their stars, Billy Benett the 
only one with enough sense to 
stay home. Marąuette lošt 1174 
pins to 1459; the totais which 
are considered better than 
average for girls. Julia Kezsis 
further distinguished hers-elf by 
taking the high series with o 
totai of 388 pins. The girls 
were elated with their shovving 
and I presume stand ready to 
accept further challenges. Call 
captain Alice Benett at Laffa- 
yete 8058 before 9 P. M. at 
which hour she retires. (?)

549
550
555
558
565

Kaionas Z. 
lx)d.oikienė Al. 
R u tik a u skis Fr. 
Ruibini Leonardui 
Sopienei Teklei 
Sulanas Lura 
Tol vaisen i A. 
-------------- f--------

The Englišh Column

Marąuette Murmurs
Girls Lose First Mateh

Wednesday, April 24, 1929, 
the fair bowlers of th-e Marąuet- 
te Club, S. L. A. Gr. 260 essayed 
their first mateh game against 
the girls from the Victory Star 
Club of Town of Lake. Although 
the heavens that night seemed 
to have rent themselves wide 
open we loyal partisans were 
nevertheless forced to wend 
our way to the Queen’s Bowling 
Alleys in the pouring rain. 
There we vvitnessed something 
which somewhat resembled a 
bowl i ng mateh. The sport 
costumes of the participants 
were certainly gorgeous especial- 
ly the wow displayed by Julia 
Kezsis būt except for an oc- 
casional pin which they acci- 
dentally knocked down they 
showed nothing else for us to 
become enthused over. In fact 
some of the rooters were de- 
teeted emitting loud sničkers 
from under their slickers.

Ali fooling aside, the girls

Steigia Naują 
Koloniją

M. Rozenski and Co. nupirko 
300 akrų žemės plotą sale pat 
Lockporto miesto, ir dabar par
celiuoja ją į lotus tinkamus 
bizniui ir rezidencijoms.

žemė yra labai gražioj vie
toj ant kalnelių, apaugusių di
deliais, lapuotais medžiais, 
prie Archer Avė. ir 159 gatvės, 
kuri eina iš Harvey į Lockpor- 
tą. Per Vidurį žemės teka ty
ro vandens vidutinių didumo 
upelis, vadinamas Big Run, ir 
priduoda tai žemei ypatingo 
gražumo.

Susisiekimas su šita žeme 
yra labai geras. Per viena 
bloką nuo jos eina Archer 
Avė. karų linija; apie už kelių 
blokų stovi gelžkelio stotis ir 
apie už keleto blokų eina gilus 
vandens kelias, kur, tam ke
liui atsidarius, apsistos didieji 
jurų laivai su prekėmis plau- 
kiankiantieji į Chicagą iš New 
Orleans ir kitų Pietų Amerikos 
uostų.

Iš Chicagos į Lockportą 
taip pat į tą žemę ateina 
geri keliai automobiliais 
žiupti. Pasiekti šitą vietą 
tris bartainius valandos.

159 gatvė dar šiais metais 
žada būti ištaisytas valstijos 
lėšomis, kietas cementuotas ke
lias* nuo pat Harvey iki Lock
porto.

Žemės parceliavimo darbas 
eina prie užbaigos. Jį pabai
gus, bus išlygintos gatvės ir
šaligatviai 
džiais.

žemės 
padaryti 
ir ramia
tikslui abiem pusėm upelio jie 
palieka visiems vietos vartoji
mui apie 25 akrus žemės ąpau-

Kad už dvejeto metų, didi j į 
vandens kelią atidarius, tuo ke
liu laivų ir prekybos judėjimas 
labai padidės, apie tai nega
li būt ir kalbos. Gi šitas judė
jimas Lockportc kaipo Chica
gos 
rėš 
tas 
kol 
New 
miestas neturintis didelių rei
kalavimų, o jau dabar Missis- 
sippi upė laivais per metus at
veža į jį 50,000,000 tonų pre
kių. Chicago, vidurinių vaka
rų pramonės ir žemdirbystės 
centras turi nepalyginamai di
desnius 
Luisą.
džiajam vandens keliu ji sutaps 
pasauliniu juros uostu, tai judė
jimas šituo didžiuoju vandens 
keliu bus 
nis.

Ir šitas 
sireikšti 
transportacijos 
porte.

Taigi negali būti nei mažiau
sios abejonės tame, kad Lock
porto gyventojų skaičius 
miai ir sparčiai augs ir 
kartu su 
Lockporto 
tės.

Yra tat 
jos steigiama kolonija laukia 
šviesi ir graži ateitis, šitame 
straipsny bandėme ja nupiešti 
skaitytojams. Bet jei dar kas 
butų neaišku, tai smulkesnių 
paaiškinimų reikia kreiptis že
miau paduotu adresu:

M. ROZENSKI & CO. 
6542 S. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

transportacijos centre tu- 
buti labai didelis. Dabar 
kelias dar nėra užbaigtas; 
kas juomi pasiekiama iš 

Orleanso, tik St. Louis,

reikalavimus už St.
O kada, ačiū šitam di-

nepalyginamai didės-

judėjimas turės ap- 
y patingai Chicagos

centre,—Lock-

tuo augimu 
miesto žemių

žy- 
kad 

augs 
ver-

aišku, kad kompani-

ir 
keli 
va- 
ima

8peda!ii)taB rydytnn chroniškų ir nauja lira- kiti negalėjo Jumis ifirydytl. atHilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas i&egzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi- 
Imslu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutluo lAegzamluavimo—kas jums yra.

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

Kamb.'iryd 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
piety, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rrt? ’ki 1 do piety.

bus apsodinti me-

savininkų noru yra 
naują koloniją gražią 
gyventi vieta. Tam

20
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Užsimušė aviatorius

Prasidėjo kova dėl rei
kalaujamų mokyk

loms pinigų
Springfielde vakar prasidėjo 

nuomonių pareiškimas dėl bi- 
liaus, Įnešto valstijos legislatu- 
ron, kad gavus reikalingų Chi
cagos mokykloms pinigų. Pa
reiškimus klauso atstovų buto 
komisija, skirta rūpintis apšvie- 
tos reikalais. *

Užsitųušė John L. Norris, 24 
metų, ka\aeroplanas, kuriuo ji
sai pakilo hukštyn, nukrito ir 
užsidegė. Nelaimė atsitiko prie 
Grand Avė. ir Wolf kelio, į ry
tus nuo Elmhurst.

Sausasis agentas pa 
liuosuotas

Bomba saliune
Anksti trečiadienio rytmetį 

ekspliodavo bomba Pavilo Buč- 
kovski saliuno tarpdury. Durys 
tapo išverstos ir visas užeigos 
priešakis apardytas.

Kita bomba sprogo prie durų 
tribėsio 1801 West North avė. 
Pirmiau toj vietoj buvo saliu- 
nas, kurį laikė Joseph Kučars- 
ki. Trečia bomba sprogo B. Ko- 
pelski saliuno tarpdury, 1101 
Noble st.

Kane pavieto grand džiurė Į- 
teikė savo raportą, kuris lietė 
nušovimą p-nios De King, kai 
sausieji agentai užpuolė jos vy
ro namus, prie Auroros. Roy 
Smith, šerifo padėjėjas, nušovęs

Holdapas policininkui
Du banditai atėmė iš polici

ninko Albert Carr jo žvaigždę ir 
revolveri netoli namų 536 Sheri- 
dan road.

Cassie Ludis prieš Joseph 
Ludis, bylos No. B. 179775, 
Circuit crt., divorsas

F. Versilo prieš Joseph Vaz- 
nomis, bylos No. 496664, Supe- 
rior crt., byla dėl $300.

Evelyn Walecka prieš Walec- 
ka, bylos No. 496687, Superior 
crt., divorsas.

Robert Dundas prieš Luois M. 
Dundas, bylos No. 496695, Su
perior crt., divorsas.

J. P. Varkala prieš Chicago 
T. & T. Co., Tillie ir Albert 
Rice ir kitus, bylos No. 496,- 
812, Superior crt., byla uždary
ti trust dydą sumoj $23,000.

Vincentas Tereikis prieš Mar
tin V. Yuraska, bylos No. 496,- 
831, Superior crt., byla dėl no
tos sumoj $1,849.40.

Anna Mehanas prieš Julius 
Mekanas, bylos No. B. 179975, 
Circuit crt., divorsas.

G. Valindras prieš Morton 
Herman, bylos No. 496899, Su
perior crt., byla dėl $20,000.

Ilelen Stanakis prieš Theo- 
dore Stanakis, bylos No. 496,- 
927, Superior crt., divorsas.

PRANEŠIMAI daug svarbių reikalų aptarti.
Nut. rašt. S. Kunevičius.

moteriškę, tapo paliuosuotas.

Užeigų savininkų 
mitingas

Antradieni skaitlingas būrys 
South Sidės užeigų savininkų 
laikė susirinkimą Martin Mc- 
Nally salėje, prie 47-tos ir Hal- 
sted gatvių. Didžiuma buvo ai- 
rišiai. Bet susirinko ir lenkų ir 
lietuvių.

Kalbėdami jie pareiškė, kad 
mokantys po $100 už laisnius, 
o policininkai uždarantys jų už
eigas.

Tarpe kitų, Juozas Adomaitis 
papasakojo tarpe kita ko toki 
atsitikimų. Savaitė laiko atgal, 
trečiadienj jisai, išėmęs iš ban
ko $200 čekiams išmainyti. Po
licininkas uniformoj, jo No. 
673, įėjęs jo užeigon (4544 
Wentworth avė.), nuspyręs jo 
bartenderi i šąli. Paskui paė
męs valizą su pinigais, atidaręs 
ją ir susikimšęs pinigus kiše- 
niun. Detektyvas tuo laiku pa
rodęs savo žvaigždę ir pareiš
kęs, kad ir jis policininkas. Jis 
nenorėjęs leisti kitam policinin
kui imti pinigus. Bet tas paė
męs. Policininkas, išeidamas, 
pasiėmęs dėžę cigarų ir dar sau
ją cigarų iš kitos dėžės. Kuo
met Adomaitis nuėjęs i policijos 
stotį pareikšti skundą policinin
ko elgesiu, tai leitenantas, gir
di, išmetęs ji laukan. Buvo ir 
kitokių nusiskundimų.

Įtarti — šeši policijos 
kapitonai

Delei operavimo stambaus 
sindikato, kuris leido apyvartai 
vadinamas “slot mašinas”, tapo 
intarti (indicted) šeši policijos 
kapitonai, Dr. Reid, mero Thom- 
psono politikierius, ir 21 smul
kesnių politikierių.

Jau žuvo 279
Cook paviete nuo pradžios 

metų iki gegužės pirmos dienos 
autų nelaimėse užmušta 279 
žmonės; pernai i tą laikų už
muštų buvo 236.

Užmuštas policininkas
Mirė gelžkelio specialia poli

cininkas Jacob Kucera, 2411 So. 
! A vers Avė. Jį numetė nuo ta- 
vorinio traukinio trys pabustos, 
kuriuos Kucera užtiko važiuo
jant. Kucera krisdamas skau
džiai užsigavo.

Lietuvių bylos 
teismuose

Peter Kazakievvicz prieš Mary 
Kazakiewicz, bylis No. 179766, 
Circuit crt., divorsas.

Priimti biliai, liečian
tys Chicagos trans- 

portaciją
Springfielde atstovų butas 

priėmė šešius bilius, kurie lie
čia Chicagos transportaciją. 
gatvekarius ir elevatorius.

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad, butu Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
D R. M ARGE RIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budrike krautuvės)

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 015(1

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

- - -

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisą užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet j keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Birutiečių domei. Birutės choro 
svarbi repeticija įvyks k etvergč, 
geg. 2 d., 8 v. vak., Gage Park sve
tainėj, 55 ir W^tern Avė. Visi bū
tinai atsilankykite.

— Birutės valdyba.

Chicagos Lietuva Band mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, gegu
žės 2, 1929, 8 v. v., po praktikos, 
VVoodman svet., 33 ir Limę gatve. 
Visi nariai malonėkite atvykti, nes 
turime svarbiu^ Veikalus atlikti.

— Edw. Grušas, rašt.

Brighton Park. S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žės 3 d., pėtnyčioj, 7:30 vai. vak., 
Jokanto svetainėj, 4138 Archer Av. 
Gerbiamieji, visi esate kviečiami su
sirinkti laiku, nes turime labai svar
bių dalykėlių nutarimui. Taipgi už
simokėkite savo užsilikusius mokes
tis ir atsiveskite naujų narių prisi
rašyti prie S. L. A.

Sekr. A. Trejonis.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Akių Gydytojai

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimu penktadieny, gegužės 3 diena, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randasi

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ik chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SOPHIE ZIGMONTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
balandžio 30 diena, 8:40 valan
da vakare, 1929 m., sulaukus 
18 metų amžiaus, gimus A. A. 
Sophie Chicago, UI. Paliko 
dideliame nubudime tėvą Jo
ną, 2 brolius — Stanislova ir 
Vincenta, seserį Lucille ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3347 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 3 diena, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vielionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Sophie. Zigmon- 
taitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti .ųii paskutinį patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Broliai; Sesuo 
ir Giminės.

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

VINCENTAS YURGILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 30 diena, 11:15 va
landa ryte, 1919 m., sulaukęs 
53 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Naumiesčio 
miestely. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame 
nuliudime penkios dukterys — 
Jieva Gečiene, Ona Schick, 
Juzefą Stancikiene. Marijona 
Rumšienė, Petronėlė Drukte- 
nienė ir žentai, brolis Antanas 
ir giminės, o Lietuvoj brolis 
Stanislovas. Kūnas pašarvatas, 
randasi 5220 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 4 diena, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Yurgi- 
lo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai j kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, Broliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Oratoriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M n s i patarnavimai 
laidotuvėee ir kokia-’ 
rae reikale visuomet 
e^ti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. LulevicK
Lietuvis eraborius 

ir balsamnotojas
Automobilių patarna
vimai teikiami vi
sokiems reikalams.
Modemiška' koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Uc. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

Phone Canal 2118
Ofiso valandos riuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

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

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8208 
z -------O-------

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
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:
1125 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk’’" 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nerišlioj pagal sutarti 
-------O-------

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
Nerišlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

Rez. 2859 S. Leavltt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal sutarti
- o----------

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad, 10—12 diena

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, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

Lietuvis Graborius Ir 
. Balaamuotojas 
1314 W. 23rd PL 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busita»užgan€din- 
ti.
•Roossvelt 2515-2516

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
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 iki 
2 po pietų ir ,nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 

eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketi ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai

DR. A. J. KARALIUS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

_________CHICAGO. ILL._________  

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

Tel. Lafayette
VALANDOS: ’

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

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. 
Nerišlioj nuo 10 iki 12 A. M.

• Advokatai

_ K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Ųalsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto 

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

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

Phone Boulevard 8483 /

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo į iki 8 vai. vakare

- Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

. DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

Ros. tel. V/tft Burcn 68B8
TYR. T. nuNmuns
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

HuitO ‘4O<» 1570 MihvHiikee Avc.
Tol. Ri'Uimwick 0024

Valandos: panedėliais. scrcdomis ir ųfitny- 
ėiofnis 2—9 vali. Nedfilioj papai nutarimu, 

Auburn Park Hospltat. 451 w. 78tli PL 
Tel. Radeliflo 1000

Utarniukais, ketvertais ir nubalumis 
JI v. ryto iki 9 v. vak.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

L P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950 

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

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryta iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR 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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjų 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Stz 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395 
. -------o-------

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

195 West Adams St, Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 961(1 
-------- o--------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonai* 4Jaual U464

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730
Tol. Central 63‘.K). Vai. 9-^L 

Rezidencija 6158 S. Talmžn Ar, 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone BoųlevHrd 3697
3315 So. Halsted Street
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Labdariai

Lafayette 7150

HELBERG BROSJ. BALSEVICIS
Room 607

192 N. Clark St

Generalinis Kontrak- INTERNATIONAL
torius

progas kreipkitės

ir

+

CLASSiFIED ADS.I co.

kėlimais, 
valandas.

Tel. Victory 5065

Wm. GRITENAS,

3241 So. Halsted St.Archer Avenue
Chicago, III.

pardavi- 
Matykit 

M., 2ros

cash.
M r.

$896 
$295
$395 
$495 
$550 
$175 
$450

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalow, rezidencijos

Financial
Finansai-Paskoloa

BARGENAS, 
pasitaiko; 
greitu k 
bu n galo w.

priežastį 
vietos.
iki 9 P.

PARDUODU bučernę ir grosemę 
iš svarbios priežasties — nebran
giai, 828 W. 31 St.

Illinajaus 
run $6.50 už tonų, pristatom; 
mažai dulkių—lump egg, Nut 

Pristatom, GOVALIS—Canal

•28 
'27

’27
’29
'25 
•28

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. i 61st St. Midway 9733

Real Estate For Sale 
Naniai-žemė Pardavimui

KAS KĄ TURITE 
MAINYTI?

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuoto jas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

$298
Tel. Berkshire 1321

MR. ZELEZNIK 
5201 W. Grand Avė.

MAINYMUI muro namas 2 po 5 
kambarius, mainysiu į farmą arba 
bučernę. Savininkas, Joe Leleika, 
3818 So. Sacramento Ave<

Merimac 3843
G vai. vak. Mr. Kersting 

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

4556 So. Rockwell St.. Chicago, III.

PARDAVIMUI kampinis namas 
su bizniu groserne, labai pigiai, tik 
$6,500, Galima pirkti ir rakandus.

3432 So. Morgan Street

IŠMOKINSIU jrroti tenor gitara 
ir ban.jo Jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

MEDINIS namas 2 flatu — 5 ir 
4 kambariai, pečium šildomas. 

725 W. 21 St.

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir repai r šapa — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentvvorth Av. Tel. Englevvood 2000

GARSUS PIETINĖS
Mine 
labai 
$7.50. 
2311.Hardvvare, Paints, Oils 

Glass and Varnishes 
2325 So. Hoyne Avė. 

Phone Canal 6850

ir elektros su-
Venecijos veidrodžiai 

klosetai, akmens in- 
konstrukcija, skiepas 
metaliniai oro strip-

esu 
u, 
624

PARDAVIMUI pirmos klesos 
lunčruimis. Dirbtuvių distrikte. F. 
Krach, 2721 S. Halsted St.

TURIU parduoti savo $800.00 
grojiklį pianą už $110.00 
Suolelis, roliai ir kabinetas.
Cowin, 6136 S. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI grosernė ir buče- 
riaus fikčeriai, labai pigiai, 6459 
So. Kedzie Avė. Tel. Prospect 7787.

PRANEŠIMAS

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da-<> 

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis

Hndnon Brougham—austom outlt 5706 
Chandler coach-----------------------
lutu Hudson coach ..........................
Steai'iiH-KniKht—BrouĮrhuin, nau

ji tainil . ...... ................................. I
Hudaon Bronrham, geram stovy 
Ebhck ..... ............... L......... ...........  :
Dodge Sedan ......    I
Pontlac Coupe ...........................  I
McDEKMOTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St..> Trianele 0330

PARSIDUODA valgykla didmie- 
styj, labai pigiai.

26 W. Harrison St.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iAkalbumą. lAaimokink gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mčneeiUB galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinu sa
vo buv|. Del vyrą ir moterų prfvatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 8CHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UŽsiraŠyklt dabar I

Tarų Chicagos 
Lietuvių

Amalgameitai ap 
vaikščiojo gegu

žės šventę

Rubsiuviai Amalgameitai va
kar nedirbo. Jie šventė gegužės 
pirmą dieną. Iškilmės laikytos 
Amalgameitų centre, prie Van 
Buren ir Ashland gatvių. Taip
jau iškilmingą dienos paminėji
mą turėjo Socialistų Partija 
Douglas Park Labor Lyceume.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir dideliu*. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
-------O-------

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
. --------o---------

Žinote, labdarių yra visokių: 
vieni daro gero kitiems, o daug 
yra tokių, kurie taikosi tik sau 
gero pasidaryti. Sau tai sau — 
bet kartais jie renka aukas ki
tiems, o patys jas sudoroja.

&iuo laiku, kaip žinote, išti
ko dalį (Lietuvos nelaimė arba, 
katalikiškai sakant, Dievas pa- 
korojo fašistus. Bet fašistų 
Lietuvoje mažai yra. Taigi ir 
vėl galima sakyti, kad Dievas 
už vieną baudžia dešimtį.' O 
Lietuvai kaip tik tokia skaitli
nė ir atatinka.

Na, tai nieko tokio. Ir kaip 
ten nebūtų, -Lietuvos žmonėms 
pagalbos reikia. Tokiu būdu 
Chicagos lietuviai subruzdo Lie
tuvai į pagalbą. I 
tetų tiek prisitvėre 
tektų ne 
bet i, bet 
kadangi

i, ir komi- 
kad jų iš- 

daliai Lietuvos gel- 
visam pasauliui. O 
atsirado daug, tai 
vieni kitus licžu-

tik 
ir 
ju 
jie 

viais plakti.
Jie sako, kad “drauginiai” iš

ėjo prieš “krušinius.” Nesvar
bu kada — prieš ar po krušos, 
prieš lietų ar po lietaus. Išėjo 
tai išėjo, nieko tokio. Bet kuo
met komunistai suvėrę tam tik
slui irgi komitetą, tai jau jie 
išėjo prieš savo principus, nes 
jie žino, kad Lietuvoje gyvena 
vien tik buržujai ir jų pasekė
jai. O buržujus gelbėti, ko
munistams reiškia peržengti sa
vo principus.

Ir kaip ten nebūtų, 
kad jeigu ir surinktų 
tą dolerių, tai pasiųs
vieno savo kelnių kišeniaus į 
antrą.... O Lietuvos žmonės 
gaus iš jų liek aukų, kiek au- 
dinyčių stdeikuojantys darbinin
kai gavo iš dvidešimties tuks
iančių surinktų dolerių, t. y. 
tik apie dešimtą nuošimtį.

Kaip sau norite, reikia pasa
kyti, kad vis šiokią tokią są
žinę komunistai turi, jeigu nors 
dešimtą nuošimtį atiduoda. O, 
antra, nėra nė daug ko norėti 
iš padegėlių: jiems irgi malo
nus yra kapitalistiniai doleriai.

Pustapėdis,

aš žinau, 
jie kėlė
juos... iš

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo j 

r KONTRAKTORIUS -i \

Mokyklos 
Educational

Business Service 
_______Biznio Patarnavimas ___  

~^QUAIJTY”plumbi^o apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui. 

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO. 

C201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

sęnus namus. 
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

PRIDĖK vienų ekstrų . kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčins arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Anrokavimas dovanai.

HEX CONSTBUCTION CO.
1608 W. 351 h St.

PASTATYSIU medini namelį ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant , jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėsimas 
už finansavimą.

Lackavvana 6461

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
/ Melrose Park 3458
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 

SKALBYKLA CHICAGOJ.
Mes atliekame visokius skalbimo 

darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namu sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu naskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4587

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

2 .....................
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą.
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Mes 
dar-

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Westem Av<e., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vie
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

State 5048 arba 7275
Klausk

STANKUS

Automobile^

Co

personai

o

Del smulkesnių žinių šau

lio

pirma

47th St.249 W.

į mažesnį arba ant lotų.

šauk

sa-

didelį

4703 W. Roosevelt Rd.

URNEŽIS IR
Wm. GRITENAS,

S. Halsted St.3241
2nd floor

Chicago, III.
da- Tel. Victory 5065

S. RACINE AVĖ.

2

4718 So. Keeler Avė.

kaina

Exchange—Mainai

Business Chances
Pardavimu! Bizniai

tokių progų mažai 
priverstas parduoti 

mūrinis 5 kambarių 
W. 65th Place.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAUJIENOS, Chicago, III.

Business Service 
BiznioPatarnavima*

EXPERTŲ TAISYMAS 
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Ifving 8178.

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą 
rantuoju. šaukite dėl sempelhj 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel, Lafayette 7554.

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted SL

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street
----- ——«------------------- ;------------- ■--------

ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolęs. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
/ Mes perkame real estate 

kontraktus

' INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7(yf siskolinti nuo $50 ir augš.

/(} ant savaitinių ar mėnesinių 
'išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

COMMONWEALTH. 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwcll 6030

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

arba $800, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hennitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo- 

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 

2231 West Division St., “upstairs” 
Tel. Armitage 1199

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 
perkam

3-čio morgičių. Taipgi 
ir parduodam morgi

čius

4034
Phone Lafayette 6719

Furniture & Fixtures
Rakandžg-Itaisai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor -Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedaliomis iki 6 vai. v.

2 šmotu seklyčios setai 
$59.00

Padaryti musų dirbtuvėj sulig jū
sų pačių nurodymai? ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuves tiesiai jums.

Tel. Rockwell 7057

PAIEŠKAU savo giminaičių Jur
gio Benekaraičio ir jo moteries 
Magdės, po tėvais Žemaičiutė. Iš An
glijos atvažiavę ir gyveno Nevv 
Haven, Conn. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote praneškite.

JONAS BRADAUSKAS
520 W. 16th Avė., Gary, Ind.

PAIEŠKA U savo dėdės Juozapo 
Imbraso. Jis via gimęs Palubių 
kaime, augęs Ilakių miestely, Ma
žeikių apskr. Girdėjau, kad jis gy
vena Chicagoj. Kas žinote prašau 
pranešti. Kunigunda Brasaitė, 5654 
W. 64th PI., Clering, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra 
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalingą vyrų teritorijose 
Worth, Stlckney, 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 juo* parda
vinėti. d

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard ‘ Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS bučeris, kad ir 

nfepatyręs, y mes išmokysime, 4530 S. 
Hanore St. Tel. Lafayette 3525.
DU patyrę vyrai dirbti beiliariais į 
junk shop. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. 1460’ S. Jefferson St.

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT,
360 E. Austin Avė.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
dėl namų abelno darbo, darbas šte- 
davas. 7052 So. Winchester Avė., 
Phone Hemlock 7664.

REIKALINGAS 
. BUČERIS.

3200 So. Lowe Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Gera mokestis. 
Morton H. Lynn Co., 1820 W. 14 St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

ESU nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
kur mokiausi gimnazijoj iki penktos 
klasės. Galiu vartoti gerai lietuvių 
kalbą ir truputį vokiečių. Jieškau 
lengvo fizinio darbo, esu truputį in
validas ant dešinės kojos. Kreipki
tės prie M. JurRelionienės, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

For Rent
IŠSIRENDUOJA 6 kambarių 

flatas, moderniškas namas šiltu van
deniu šildomas,, dėl rendos susitai- 
kysim. 4550 Turner Avė.

Radios
I4ETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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 Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago. III. Hemlock 9140.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainvti savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
nilnai įrengto $95.00 su A. C 
Tūbais.

. $2.00 į savaite $2.00 
frROST RADIO STUDIO 

4184 Elston AvO; Ind. 0329

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

DIDELIS BARGENAS. Tamista 
nepraleiskite šitos progos Chevrolet 
Coach' 1928 M odei parsiduoda, tik 
už $250.00, yra geram stovy ir at
rodo kaip naujas, 
mo patirsite ant 
vakarais 5 P. M. 
lubos.

Miscelianeous for Sale
įvairus Pardavimai

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941.

Real Estate For Sale 
Na m ai-žemė Pardavimui

DEL. apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore --- gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonnokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & 

803 Ridge Avė. 
Wilmette, 111. 
Telephone 3(i4

pirk ant 
gražiausiame

Kas norite išleist namus, štai 
proga. Turiu daug gerų lotų po 
visą Chicagą ir turiu cash pri
dėti. Mainysiu tuos lotus į na
mą nežiūrint kokioje kolonijoje.

Taipgi mainau 100 karų ga
ražą geroj vietoj ant namo, far- 
mos arba ant morgičių. Kąina 
žema.

ATSAKOM1NGA šeimina gali įsi
gyti šią pastebėtiną 5 kambarių 
murinę bungalovv prie Luna Avė., 
tarp Diversey ir Belmont Avė.; 
Įrengta su ugnaviete, riešuto bufe
tu, gaso pečiu, ledaune, uždarytais 
užpakaliniais porčiai?, visi gatvės 
assesmentai užmokėti; tik su $500 
{mokėjimu ir mėnesiniais išmokėji
mais po $60, įskaitant visus nuošim
čius, • 
kitę

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam 
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI.. 849
Gregory, Blue Island. Savininkas
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo 
įmokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664 

1 ------o—-

2 FLATŲ mūrinis, 538 N 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas f urnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

----- o-----

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi į pietus. Labai lengvios 
lygos.

J. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios. 
5 kambarių, “octagon” bungalovvs. 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.PARDAVIMUI garadžius ir re- 

pair šapa, 8 metų senas biznis., 
Parduoda savininkas, 1745 W. 51 St. 
Tel. Prospect 5109. ' 1 BIEDNO žmogaus namas čia Jef-
------------------------------------------------- Į fersono daržuose už $4,800. Parsi

duoda per savininką 5 kambarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milvvau
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
vvell, 5117 Milvvaukee Avė. Palisade 
4750.

TURI BŪT PARDUOTA grosernė 
delikatessen, cigarų, cigaretu, smulk
menų ir merchandise krautuvė. Tu
ri būt greit parduota. Arti dirb
tuvės, nėra tokio kito biznio aplink. 
Garu šildomi pagyvenimo kamba
riai.

RESTAURANTAS pardavimui ar
ba mainymui ant namo arba priim
siu partnerį, priimsiu į mainus gera 
automobilių, geras biznis, vienam 
persunku užlaikyti 2 bizniu. Nau
jienos, Box 1082.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Gasolino stotis, geroje vietoje, 
romą daug biznio. Labili patogiai
įrengtas ir turi gražią išžiūrą. Nau
jas tailų namas, pilnai įtaisytas, 3 
pumpos. šalę daug vietos budavo- 
jimui garažo arba taisymo šapos.

PADARYSIM GERĄ DYLA
Klauskit

BRUNO
2031 W. 35th St.

ŪKĖ TAI ŪKĖ
Ir vėl laimė po kojoms — primink 
greičiau. Prie to ir antra laimė — 
160 akrų ir 80 akrų ūkiai, 40 akrų 
6 kambarių stuba, furnesu šildoma, 
beizmantas, barnė, sailas, taipgi 
upė teka pro stubą, gale sodno ant 
gero kelio; 6 karvės, 4 veislinės 
kiaulės, 2 arkliai, pulkas vištų, ma
šinos, padargai, $3600, inmokėti 
$1600. 115 akrų geros trobos ir
sodnas, miškas, arti miesto, 
$2600, įmokėti $700.

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

Naujas 2 flatų namas Brigh- 
ton Parke. Mainau ant Bridge- 
porto prapertės.

Biznio namas, 4 štorai, 12 fla
tų, pečiu šildomi, labai geroj 
vietoj; parsiduoda labai pigiai, 
nes pats namas išsimoka save 
per 8 metus rendomis. Taipgi 
priimsiu mažą namą kaipo pir
mą įmokėjimą, nepaisant kokioj 
kolonijoj.

Mūrinis biznio namas, storas 
ii^ flatas prie 36 & So. Halsted 
St. Kaina tik $7,000; pats lotas 
daugiau vertas. Taipgi priimsiu 
lotą į mainus.

Parduosiu arba mainysiu 10 
flatų namą ant Marųuette Ma- 
nor,

3
St.,

geri štorai ant 
prie pat teatro, 

arba išsimaino. Kas

S. Halsted 
Parsiduoda 
ką tunte?

3 geri namai Gary, Ind. Mai
nysiu ant farmos arba į 
namą Chicagoj.

Bargenas Roselande. 6 
rendos 

pečiumi 
tik už $9000.

I 
medinis namas, 
per metus, 
parsiduoda

flatų 
$1500 

šildomas,

namas, South Side, 
arba išsimaino i

17 flatų
parsiduoda 
mažesnį namą; taipgi priimsiu 
morgičių.

5 kambarių stucco bungalovv, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, Šėpos kny
goms. Didelis bargenas už casb. 
3221 W. 65th Place, Hemlock 6592.

TIKTAI $350 jmokėt, likusius po 
$50.00 į mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos i) 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH J*OUKEMA, 
Stevvart 6255

GAUK NAUJA IDĖJĄ SAVO DO- 
LĘRIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji motterniški bungalovv, gali

ma nupirkti su $500 įmokėjimo $40 
mokant į mėnesį arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkęlio trans- 
portacijos, 5 kambarių, 87 pėdų lo
tas, saulėta ir tyras oras iš visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo- 
derniški “fixtures” 
vedimas, 
cedar drabužių 
suliacija, plieno 
išpleisteriuotas, 
sai.

106th ST. IR
I RYTUS NUO BEVERLY

Kaina tik $7,575 arba mes jump 
pastatysim ant jūsų loto, galim tą 
padaryti su galinga spėka pirkimo i) 
didelia produkcija.

Dahlgreen & Nelson Builders 
6211 S. Damen Avė., Prospect 2308

NAMAS ir lotas parsiduoda, di
delis bargenas 2 flatai po 6 kamb. 
pusė bloko nuo Archer Avė., $7,500 
pirmas morgičius, galiu mainyti 
lygioms ant lotų Benvyne arba Ci- 
ceroj. Kaina perkant už pinigus 
be agentų $12,800, $90 įplaukų ren- 
doms.

Parsiduoda 2 flatų naujas 
mūrinis namas, po 5 kambarius 
ant Bridgeporto. Prašo tik 
$11,000.

Išsimaino 3 flatų naujas mū
rinis namas ir 3 karų mūrinis 
garažas, lotas 38X125 pėdų, 
prie pat Marųuette Parko. Išsi
maino ant farmos, nepertoli nuo 
Chicagos, kad butų prie vąn- 
dens.

Del platesnių ipformacijų apie 
viršminėtas 
pas

Turiu cash pirkėją dėl namo 
Bridgeporte, Brighton arba 
Marųuette parke. Namas turi 
būti nesenas ir nedidesnis kaip 

flatų; taipgi teisinga kaina.
Kreipkitės pas:

Wm. GRITENAS,
3241 So. Halsted St.

KAS turite 6 ruimų bunga
lovv apie Marųuette Park ir ne
brangesnį kaip $9000. Turiu 
cash pirkėją, šaukite

Victory 5065




