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Amalgameitai pasisakė už 
40 valandų savaitę

Siuvėjų konvencija pasibaigė pakilusiu 
upu.-- Vyriausiais organizacijos vadais 
nominuoti vėl Hillmanas ir Schloss- 
bergas '

Ont., Kanada, nutarta laikyti BocĮies^ero, N. 
Devintoji dvime- Y., mieste. I

Prieš tai konvencija priėmė 
eilę rezoliucijų, kurių svarbiau
sia — pradėti energingą kam
paniją už 40 valandų darbo 
savaitę.

Į konvenciją buvo taipjau 
atvykęs Mihvaukės socialistų 
meras (burmistras) , Daniel 
Hoan. Kai Hoan, patylomis į- 
ėjęs į posėtįžių salę, buvo pa
stebėtas ir pažintas, jam buvo 
padarytos triukšmingausios ova
cijos.

Hoan savo gražia kalba svei
kino konvenciją ir papasakojo | 
apie prityrimus savo kelionėj 
po Europą praeitais metais,

TORONTO, 
geg. 19.w — 
tinė Amalgamated Clothing 
VVorkers of America konven
cija pasibaigė šeštadienio va
karą su stipriai pakilusiu dele
gatų upu ir giedojimu Amalga- 
meitų himno.

Paskutinis konvencijos pro- 
gramo punktas buvo nomina- 
vimas viršininkų kitam termi
nui. Sidney Hillman ir Joseph 
Schlossberg buvo kaip vienu 
balsu vėl nominuoti organiza
cijos prezidentu ir sekreto- 
rium-iždininku resp. Daugiau 
kaip penkiasdešimt delegatų bu
vo nominuoti Į generalinės vyk
domosios tarybos narius. Visi 
nominuotieji bus paskui paduo
ti visuotiniam organizacijos na-j taipjau apie dabartinę politinę 
rių balsavimui. I ir industrinę padėtį Jungtinė*

Kita dvimetinė konvencija |se Valstybėse.

Riaušės Vladivosto- Tarptautinis angliu
ke dėl maisto stokos kasių seimas baigtas
Rusų darbininkai plėšia vagza- 

lus; valstiečiai sutaiko Sibi
ro traukinius

kad 
Vla- 
uki- 
ivy

TOKIO, Japonija, geg. 19. 
— Japonų Bengo žinių agen
tūra praneša iš Harbino, 
dėl didelės maisto stokos 
divostoko apielinkėje rusų 
įlinkuose iv žuvininkuose 
ko nerandamų ir riaušių.

Pranešimas taip pat sako, 
kad 300 kasyklų darbininkų, 
norėdami gauti maisto, puolė 
ir apiplėšė, geležinkelio stotis^ 
ir kad buvę keletas atsitikimų, 
kur išbadėję rusų ūkininkai su
laikę Sibiro traukinius ir api
plėšę valgomus vagonus.

Pranešimas toliau sako, kad 
kaimuose Chabarovsko rajone 
nerimo atmosfera kasdien da
rosi pavojingesnė dėl maisto 
stokos, o maisto trukumas 
skaudžiai jaučiamas visame Si- 

Vla- 
rau-

bire. Kovai su riaušėmis 
divostoke mobilizuojama 
donoji armija.

Lenkai likvidavo 14 bol
ševikiškų unijų

VARšUVA, geg. 19. — Len
kų vyriausybė, uždarė keturio
lika darbo unijų, kurios, pa
sak policijos, iš tikrųjų buvę 
tik komunistinės jačeikos, var
tojusios teroristinių metodų 
prieš savo politinius priešinin
kus ir nekomunistines darbi
ninkų organizacijas.

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana*
Sauja:

Iš dalies debesiuota; truphtį 
šilčiau; vidutiniai mainysi vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 46° ir 500 F,

Šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:06. Mėnuo teka 2:02 
ryto.

Kaina 3c

Reikalauja tarptautinio vis blo
gėjančios anglies pramonės 
sureguliavimo

KBAKOVAS, Lenkija, geg. 
19. — Tarptautinis kasyklų dar
bininkų kongresas pasibaigė.

Kongresas kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
reiškiama, ♦ kad esą negalima 
priimti Tarptautinio Darbo Biu
ro Genevoje siūlomos tarptau
tinės konvencijos dėl darbo lai
ko kasyklose, kaip prieštarau
jančios kasyklų darbininkų rei
kalavimams. Darbas turįs būt 
nustatytas dienai, o ne savai
tei ir ne dviem savaitėm. Tū
lį būt stengiamos dėl įsteigimo 
septynių 
iškaitant 
klas ir 
laiką.

Antra 
kreipia Tautų Sąjungos dėme
sį j vis blogėjančią anglies si
tuaciją, ir iš naujo reikalauja 
tarptautinio anglies gamybos 
sureguliavimo tais projektais, 
kurie jau buvo Kasyklų Darbi
ninkų Federacijos įteikti Tau
tų Sąjungai.

Išrinkta Vykdomasis komite
tas su BicliartJsu (Anglijos) 
kaip pirmininkų.

Kitam kongresui vietai nusta
tyt palikta angliakasių 
nacionalo komitetui.

valandų darbo dienos, 
į tai įvykimo į kasy- 
išvykimo iš kasyklų

rezoliucija kongresas

jnter-

Per gaisrus dviejuose 
Egipto miestouse 26 

asmenys žuvo

KAIRAS, Egiptas, geg. 19. 
— Dviejuose Egipto miestuo
se siautė dideli gaisrai, kurie 
sunaikino daugiau kaip 300 na
mų ir kuriuose žuvo dvidešimt 
šeši asmenys. Daug kitų žmo
nių buvo sužaloti.

Man falu to mieste per gaisrą 
žuvo dvidešimt asmenų, o Beni 
Saleli mieste — 6.

Llaimos ugniakalnis, Čilėj, 
pradėjo smarkiai veikti. Sako, 
kad lava sunaikinuš artimą 
Huenivales kaimą.
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t Atlantic and Pacific Photo] •

Nashua, N. H. — Gaisras, kuris sunaikino 200 namų ir 5 fabrikus. Nuostolių tapo padaryta 
už .$5,000.000

Sovietų čeką krėtė 
Japonų konsulatą

Įtarė konsulatą dėl maisto šmu
gelio; Japonija dėl to labai 
įtūžus

Blagovieščenske
Japonijos konsu-

iš Harbino sako, 
savo

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 19. 
— Tarp sovietų vyriausybės ir 
Japonijos kilo rimtų nesusipra
timų dėl to, kad sovietų žval
gyba (čeką) 
padarė kratą 
late.

Pranešimas 
kad Japonija pasiuntė 
konsulą iš Harbino i Blagovieš- 
čenską situacijai ištirti.

Krata buvus padaryta dėl to, 
kad! sovietų čdka įtarus, jogei 
Japonų konsulatas vedęs platų 
maisto produktų šmugelį iš 
Mandžurijos į Sibirą. Padarius 
kratą, tačiau, čeką jokių 
gelio įrodymų nerado.

siu u-

Pavogė Kinijos de 
legato Maskvoje 

dokumentus
LONDONAS, geg. 19. — Ex- 

change Telegrapho pranešimas 
iš Helsinkų sako, kad Mask
voje tapo pavogtas Kinijos de
legacijos vado portfelis su svar
biais <|okumentais.

Kinų delegacija buvo tik at
vykus į Maskvą derybų su so
vietais.

Jaunavede nusižudė, 
j’os vyrui prigėrus 

ežere
ge&.

dar 
ma- 
1UI-

ROOHESTER, Mieli
19. — Ežere, netoli nuo Orion, 
Mich., vakar prigėrė Marvin 
Long. Pastangos jį atgaivinti 
nedavė, vaisių. Jo žmona, 
tik neseniai ištekėjus, kuri 
tė nelaimę, grįžusi namo 
sišovė.

Turkijoj griuvo bokš
tas ir Užmušė 13 tur

kų darbininkų

ISTANIBULAS, Turkija, geg. 
19. — Dedebašy, netoli nuo 
Smirnos, vakar sugriuvo seno
vės romėnų bokštas ir užmu
šė tfyliką turkų moterų, lauko 
darbininkių, kurios tuo metu 
bokšto pavėsy ilsėjos.

Monopolių epidemija
KAUNAS. — Įvedus degtukų 

monopolį, dabar esą projektuo
jama įvesti autobusų mono- 

poli-

vizi-

dienų

Latvių delegacijos 
tas Varšuvai 

’_ 4___
VARŠUVA, geg. 19.

Varšuvą atvyko dviejų 
vizitui latvių Lenkijos bičiulių 
delegacija — buvęs Latvijos 
ministeris pirminihkas Skuje- 
nieks, buvęs ministeris Purvits, 
Latvijos banko direktorius ir 
universiteto prof. Spykke.

4 užmušti, 20 sužeis
tų politinėj kovoj 

Kuboje
ARTEMISA, Kuba, geg. 19. 

— Vakar čia įvyko kruvinas 
susikirtimas tarp kareivių ir na
cionalistų. Keturi asmenys bu
vo užmušti ir daugiau kaip dvi
dešimt kitų sužeisti.

Nacionalistai laike politinį 
mitingą, kuriame tarp nacio
nalistų vadk), pulk. Karloso 
Mandietos, ir armijos leitenan
to Alberto de Silvos kilo ki-> 
virčų. Netrukus j mitingą at
vyko kuopa kareivių, vedama 
vieno kapitono, susirinkimui 
išvaikyti, ir tarp abiejų pusių 
prasidėjo muštynes ir šaudy
mas. Tarp užmuštų buvo ir Įeit. 
Silva.

Atstovų butas pritarė 
perkelti prohibicijos 

vykdymą
WASHINGTONAS, geg. 19. 

— Atstovų butas šiandie pri
ėmė senato amen’dmentą prie 
Williamsono biliaus proliibici- 
jos įstatymo vykdymą perkel
ti iš iždo departamento į jus
ticijos departamentą.

Senato komisija prita
rė Robertso paskyrimui 

j Augšč. teismą
WASH1NGT()NAS, geg. 19. 

‘— Senato teismų komisija 
šiandie kaip vienu balsu pri
ėmė prezidento Hooverio nomi- 
navimą Olweno J. Robertso 
Augščiausio Jungtinių Valsty-
bių teismo nariu.

Britų lakūnė Johnson 
atskrido i Javą

BATAVIJA, Java, geg. 19.— 
Skrendant iš Anglijos į Aus
traliją anglų aviatorė Miss Amy 
Johnson šiandie buvo priver
sta nusileisti laukuose netoli 
nuo .Tjomalo, Javos vidury. Ji 
pristigo gazolino.

Prezidentas Hooveris išvyko 
į Bapidano “kempą”, Virgini
joj, žuvauti.

20 žmonių žuvo per 
audra Arkansase

Šimtas sužeistų; 3,000 žmonių 
liko be pastogės dėl kilusių 
potvynių

LITTLE ROCK, 'Ark., geg. 
19. — Per tornadų audras, ku
rios vakar siautė Ąrkansaso 
valstijoj, apie dvidešimt asme
nų, daugiausia negrų, buvo už
mušti ir daugiau kaip šimtas 
sužeisti.

Del (feibesų pratrukime kai 
kuriose dalysg kilo stiprus pot
vyniai, darydami didelės žalos. 
Pietų Arkansase penkiasdešimt 
ketvirtainių mylių aliejaus lau
kų plotas potvynio užlietas, ir 
apie 3,(MM) žmonių likę be pa
stogės. Susisiekimas vieškeliais 
visame pietų Arkansase 
trukdytas.

Potvynių yra paliestos 
jau centralinės ir žiemių 
Tex'aso dalys.

su

taip- 
rytų

Lietuva gavo Brian 
do Europos unijos 

projektų
KAUNAS, geg. 19. — Lietu

vos vyriausybė gavo Franci jos 
užsienių reikalų ministerio 
Briando memorandumą dbl jo 
proponuojamos Europos valsty
bių unijos. Lietuvos vyriausy
bė prašoma projektą apsvarsty
ti ir savo atsakymą dėl jo duo
ti iki liepos 15 dienos.

Skrendąs j Braziliją 
Zeppelinas atlėkė i 

Ispaniją
SEVILIJA, Ispanija, geg. 19. 

— Milžiniškas vokiečių dirižab
lis Graf Zeppelin, kuris vakar 
išskrido iš Fricdrichshafeno 
kelionėn į Braziliją, šiandie 
kaip 4:40 po pietų (11:40 prieš 
pietus Chicagos laikrodžiu) at
lėkė į Seviliją,. Rytoj rytą iš 
čia išlėks tolesnei! kelionėn.

Vengdamas arešto išsi- 
sprogdino dinamitu

STANLEY, Wis„ geg. 19.— 
Nenorėdamas pasiduoti polici
jai, kuri jį gaudė, dinamitu iš- 
sfisplrogdino čia William ‘Sa- 
kash, 50 metų, kuris buvo ap
skųstas dėl kriminalinio nusi-
kaitimo.

HAMMOND, La-, geg. 19.— 
Traukiniui užgavus netoli nuo 
čia sustojusį bėgiuose automo
bilį, buvo užmušti mašinistas 
ir pečkurys.

Neramumai Prancū
zu Indo-Kinuose L

PARYŽIUS, geg. 19. — Pra
neša apie kilusius vėl didelius 
neramumus Francuzų Indo-Ki
nuose. Pasak pranešimo 1,500 
kulių (darbininkų) puolė na
mus, kuriuose buvo sustojęs 
Sadeko provincijos administra
torius, atvykęs į Tan Domią 
inspekcijos reikalais. Vietos 
žandarmerija išgelbėjo admini
stratorių pirmiau nei įtužus 
minia suskubo įsilaužti į na
mus. Atvykus iš Saigono ka
riuomenėj pagaliau atsteigė 
tvarką ir daugelį riaušininkų 
suėmė.

Sako, kad neramumai buvę 
komunistų sukurstyti.

Suėmė buvusį kandida
tą į Domingo prezi

dentus
SANTO DOMINGO, Domin

go Respublika, geg. 19. — Iš
rinkto respublikos prezidentu 
generolo Trujillo įsakymu ta
po suimtas ir tvirtovėje padė
tas Frederico Velasųuez, buvęs 
kandidatas į respublikos pre
zidentus Alianza sąrašu. Karei
viai, kurie areštavo Velasquezą, 
ieško taipjau Angelo Moraleso, 
Velasquezo draugo ir buvusio 
kandidato į viceprezidentus.

Sako, kad įsakymas suimti 
juds buvęs duotas dėl to, kad 
buvę suimti laiškai, parodą, jo
gei jie konspiravę' pradėti re
voliuciją prieš dabartinę val
džia, v

Pranašauja prohibiciją 
busiant panaikintą per 

dvejus metus
PARYŽIUS, geg. 19. — John 

J. Raskob, Amerikos tnilijo- 
nierius ir demokratų naciona
linio komiteto pirmininkas, ku
ris dabar lankosi Paryžiuje, pa
sakė, kad prohibicija Ameriko
je busianti per ateinančius dve
jus metus panaikinta. Jungti
nių Valstybių žmonės rasią bū
dą padaryti galą nepakenčia
mai prohibicijai.

Du užmušti traukiniui 
užgavus automobilį

MATTOON, III., geg. 19. — 
Pasažieriniam Illinois Central 
traukiniui užgavus netoli nuo 
čia automobilį, buvo užmuš
ti Glen McElravy, 26, ir Miss 
Kathryn Crosnahan, 17 metų 
amžiaus. Du kiti (asmenys bu
vo skaudžiai sužeisti.

t

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

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

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

LIETUVOS ŽINIOS
“Lietūkio” įgaliotinių 

suvažiavimas
KAUNAS. — Bal. 12 d. įvy

ko Lietuvos žemės ūkio koope
ratyvų sąjungos narių įgalio
tinių metinis visuotinis susirin
kimas.

Susirinkimui pirmininkavo 
Pakalka ir Žemaitis.

Apie “Lietūkio’* veikimą pra
nešė p. Urmanas.

Urmano žodžiais “Lietūkio” 
svarbiausias darbas buvęs pla
tinti sėklas ir trąšas.

Kooperatyvai Lietuvoj išpla
tinę 41% visų pas mus suvar
tojamų trąšų. “Lietūkis” išpla
tinąs trąšų 26%; 59% trąšų 
fšplaitiną privatus prekybinin
kai. Esą stengiamasi ir varo
ma propaganda, kad ūkininkai 
ivjfeaįs trąšas ir kituls žemes 
ukiui reikalingus daiktus pirktų 
tik kooperatyvuose.

Be sėklų ir trąšų “Lieiukis” 
prekiavęs ir mašinomis, kon
centruotais pašarais, linais ir 
tt.

Pernai dalijant nukent, uk. 
sėklas padaryta už 19 mil. lt. 
apyvarta. Su vyriausybe “Lie
tūkio” atsiskaityta.

Balansą 12,(Mil,506 lt. 10 et. 
suvažiavimas patvirtino. Pelno 
pernai buvo 145,326 lt. 28 et.

Kooperatyvų tarybos atsto
vas prikiša, kad “Lietūkis” per- 
maža teišplatinęs trąšų. Be to, 
esą reikalinga rūpestingiau in
struktuoti žemes ūkio draugi
jas ir mokyti žmones prekiau
ti.*

Valdybon pririnkta dr. J. 
Krikščiūnas ir Dagys. Kand. iš
rinkta: žalkauskas, Gudaitis ir 
Tamošiūnas; reviz. komis.: My
kolaitis, Rudvalis ir Narkevi
čius.

Suvažiavimas s-gą įgaliojo 
kredituotiis Lietuvoj ir užsieny 
ligi 20 mil. lity.

Dar baigiant buvo tartasi, 
ikaip sureguJiuot žemes ūkio 
draugijų santykius su sąjun
ga. Suvažiavimas pageidauja, 
kad žem. uk. draugijos butų 
labiau specifinius ir nekonku
ruotų su sąjunga.

Rinkos kainos
Balandžio mėn. 7 d. Pane

vėžio turguje buvo sekančios 
kainos. Geras arklys 600 -800 
lt., karvė 200—300 1L rugiai 
cent. 12—14 lt., sviestas kg. 
5 lt., 10 kiaušinių 1,40 c. kg., 
duonos juodos 35 c., kg. la
šinių 4,50 c., cent. bulvių 4 
liit., kg. kumpio 3 lt‘, litras 
pieno 30 centų.

4
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Kanada

Konvencija

Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America devinta dvi- 
metine konvencija prasidėjo 
gegužės 12 d. Royal York vieš
bučio Masąey Hali. Pirma se
sija atsidarė puse po dešimtos. 
Ją atidarė brolis W. S. Greig, 
konvencijos rengimo komiteto 
pirmininkas, ir pristatė kalbėti 
brolį Lazarus Marcovitz, To
ronto Joint Board manadžerį. 
Tasai pasveikino visus susirin
kusius delegatus, viršininkus ir 
svečius. Po to Benas sugrojo 
“God Save the King” ir “Star 
Spangled Banner” bei “Inter
nacionalą”. Pranešė taip pat, 
kad per kelias savaites Toron
to skyrius gavo kelis šimtus 
naujų narių. Už tai esą dide
lis kreditas tenkąs Jack Blum- 
bergui iš Chicagos, kuris orga
nizavimo darbe daug prisidėjo 
su savo patarimais.

Pristatoma kalbėti James 
JSimpson, kuris Darbo Partijos 
tikietu laimėjo rinkimuose. 
Trumpai jis kalbėjo apie Kana
dos darbininkų padėti. Pri
minė, kad Toronto mieste 
įvyksta daugybė visokių kon
vencijų, tačiau šioji konvenci
ja jam esanti smagiausi, ka
dangi tai esanti darbininkų 
konvencija.

Po to Marcovitz pristato kal
bėti darbietį, Kanados parla
mento narį James S. Woods- 
worth. Tai labai populiariškas 
žmogus. Jis yra gerai žinomas 
ne tik Kanadoj, bet ir Jungti
nėse Valstijose. Kalba jis nuo
sakiai abelnai apie darbininkų 
padėtį. Užimtų daug vietos jo 
kalbą aprašyti. Galiu tik pa
sakyti, jog man dar neteko gir
dėti tokio nuosakaus kalbėtojo. 
Kai užbaigė kalbėti, tai dele

Ar Jus Matėt

NAUJA
MAYTAG

NAUJA Maytag viršija vi
sus pirmesnius Maytag 

atsiekimus. Ji turi vieno 
šąioto, lieto aliumino rėč
ka ... naują vandens gręžė
ją, su uždarytu, užtikime vei
kimo. automatišku nusausin- 

THE MAYTAG COMPANY
Founded 1893

MAYTAG CHICAGO CO.
CHARLES KRATSCH—Distributor

160 East Illinois Street, Superior 1776
CHICAGO, ILLINOIS

IF IT DOESN'T SELL ITSELF, DON’T KEEP IT

minam 
t Wa.fher

gatai ir susirinkusieji svečiai 
jam iškėlė ovacijas.

Pristatoma kaibeti organiza
cijos prezidentas Sidney Hill- 
man. Jis padaro įžanginę kal
bą, primindamas darbininkams 
kokią reikšmę turi unijos ko
voj už geresnį rytojų. Suke
liama jam didžiausios ovacijos. 
Kalba generalis sekretorius 
Schlossberg. Kalbėjo apie va
landą laiko. Nurodė pereitų 
metų laimėjimus Milwaukee ir 
Philadelphia miestuose. Pa
brėžė taip pat tą faktą, jog 
darbininkams daug lengviau 
kovoti tuose miestuose, kur 
socialistai turi didelės įtakos. 
Pavyzdžiui, Milwaukee mieste 
meras yra socialistas. Ten dar
bininkams ir kovą vesti yra 
daug lengviau. Publika ir dele
gatai kalbėtoją palydėjo dide
liais aplodismentais. Preziden
tas Hillman uždarė sesiją iki 
rytojaus.

Utarninke apie dešimtą va
landą prasidėjo antra sesija. 
Pirmiausia predidentas Hill
man paskyrė komisijas Įvai
riems darbams, — taip, kaip 
paprastai yra daroma. Prasi
dėjo sveikinimai nuo įvairių or
ganizacijų ir unijų. Praėjo ne
mažai laiko, kol visi tie pa
sveikinimai tapo perskaityti. 
Tarp kitų buvo pasveikinimas 
ir nuo Chicago Joint Board 
menedžeriaus Levine. Apgai
lestavo, kad dėl ligos pats as
meniškai negalėjo atvykti į 
konvenciją. Jo pasveikinimas 
labai sujudino delegatus, ir jie 
sustoję plojo apie penlkioliką 
minučių. Potam sekė manda
tų komisijos raportas. Prane
šė, kad delegatų esą apie 225. 
Pakviečia prezidentas buvusį 
New Yorko teisėją Panken pra
tarti keletą žodžių. Panken, 
kuris per dešimtį metų ėjo- tei
sėjo pareigas, papasakojo apie

toju . . . naują, tykią, amži
ną, aliejuje varomą šaftą ..
parankia automobiliu rūšies 
rankieną pradėjimui ir su
stabdymui vandens veikimo, 
ir daugeli kitu moksliniu 
ypatybių.

, Newton, lowa

TELEFONUI)- 
KIT dėl NAU
JOS Maytag. 
Jeigu ji pati ne- 
parsiduos savęs, 
nelaikyki t jos. Iš
dalinti išmokėji
mai, kuriu nie
kad nepasigesi
te.
Del nsiinų be elek
tros, Maytag galima 

KUUti H u KiiHolinu 
motoru.

TUNE I N 
on Maytag Radi o Pro
grama over N.B.C. 
Coast to Coast Net* 
work Monday Eve- 
ninga, DayUght Saving 
Time—9:00 E.T., H:OO 
C.T., 700 Mt.T., 6:00 
P.T.—Standard Time 
ia one hour earlier. 
WJZ, New Yorki 
KOKA, Pitt.burgh; 
KYW, Chicago: KSTP, 
St. Pauli WSM, Nash- 
ville; WREN, Hansas 
City; KOA, Denveri 
KSL, Salt Lake City; 
WKY, Oklahoma City; 
WFAA, Dalias; KPRC, 
Houston; KECA, Los 
Angeiea; K(»W, Port- 
lan<l and Aiaorinted 
Scations. ' \
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darbininkų judėjimą ir pasvei
kino amalgameitus su naujais 
laimėjimais. Jam įbuvo ,įteik
tas raudonų rožių bukietas. Po 
Pankeųo 'kalbos dar buvo per- 
skaityti keli pasveikinimai ir 
2:45 valandą po pietų sesija 
užsidarė. — Delegatas.

f

Pittsburgb, Pa.
“Daktaro“ ir kūmučių 

prietikiai

Musų Pittsburgho lietuviškas 
bakūžes ir puikias stubas kar
tas nuo karto aplanko tikrai 
lietuviškas “krajaviškas dakta
ras” ir su kraja'viškomis “lie- 
karstomis”-žolčmis gydo viso
kias ligas ir gelbsti musų mo
terėlėms visokiuose moteriškuo
se trubeliuose ir kituose visuo
se reikaluose.

Vieną kartą mano gera kai- 
mynka pašaukė mane pas save 
į stubą ir supažindino su virš- 
minėtu “daktaru”, sakydama: 
štai krajavas “daktaras”. Jus 
nusiskundete, kad jūsų vaikas 
nemiega. Šis “daktaras” jūsų’ 
vaikui pagelbės.

Aš užvedžiau kalbą su “dak
taru”, pasisakydamas savo> tru- 
belius. Tuojau daktaras išėmė 

t 

iš savo krepšio baksiuką žo
lių, sakydamas, kad tai esan
čios “naktižoles”. Tas žoles lie
pė išvirti ir duoti vaikui ir ta
da, girdi, vaikas miegosiąs.

Paskui “daktaras” pradėjo 
manęs teirautis apie kitus ma
no tru.belius. Girdi, aš mote
rims suteikiu visokią pagelbą: 
jei kuri nop kad “butų“ arba 
katra nori, kad “nebūtų”. Aš 
turiu visokių liekarstų.

Bet mano durna galva nesu
prato ką tas reiškia', kad “bur 
tų“ ir kad “įiebutų“. Aš pa
klausiau “daktaro“, ką tas reiš
kia, kad “butų“ ir kad “nebū
tų“. “Daktaras“ paaiškina, 
kad tai gimdymo reikalai. Bet 
tuo buvimu ar nebuvimu aš 
ne tiek buvau. ųž interesuota', 
kiek aš rūpinausi mano vyro 
sveikata, ba mano vyras nela
bai gerai jautėsi pastaruoju 
laiku stilvarke dirbdamas sun
kiai prie karščių, parėjęs iš 
darbo neturėdavo apetito valgy
ti. Nors aš duodavau stikliuką 
kitą nuo trejų devynerių, ale 
vistiek mažai ką gelbėdavo. Aš 
papasakojau tam daktarui apie 
tai. “Daktaras“ pasiūlė man 
grybelio. Girdi, sutarkuok, ap- 
merk su šnapsu ir duok vyrui 
gerti. Pamatysi, kaip jūsų vy
ro pasitaisys apetitas ir jis pa
sveiks. Bet aš išgirdus apie 
grybelį atsiminiau, kad Lietu-

Pašalina gasą iš pilv(f 
ar vidurių

Nesmagumus, kuri pagimdo ganai ar iš
pusti viduriai ar pilvas, yra greitai pašali
namus su Nuga-Tone —- vaistais, kurio nu
gali konstipaeiją, išvalo kum; nuo ligas gim
dančių nuodų, palengvina inkstų ar pūslės 
įdegimų ir suderina ir sustiprina gaiviąsias 
jėgas.

Nuga-Tono yra puikus dėl menko apetito, 
virškinimo pakrikimų, nerviškumo, nemigos, 
netekimo svarumo ar spėkos, ir panašių 
pakrikimų, paeinančių nuo konstipaeijos ir jos 
nuodų. Jeigu jus nesate stiprus ir pilni 
gyvumo, jus turite leisti Nuga-Tone atgauti 
jums geresnę sveikatų. Nuga-Tono yra par
davinėjamas visų medicinos pardavinėtojų. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stakc? pa
prašykit ji užsakyti jų dėl jus Iš savo 
džiaberio.

’ 1 \
IŠMOKIT DEZAININIMĄ
IV Dezaininimas ir siuvimas 

mG^a didelę alKft- 
^us išmokti šio ge- 
ra* apsimokančio ųžsiė- 
Rii>no i trumpa laika. Di- 

vAllai D'omos išduodamos. Ra- 
šykite dėl nemokamos

'Mk knygeles.
MASTEK COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka,

Princi palas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

V. ■ .. .. ------- ------ /

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS“ savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

aL. ŽODIS“ eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik I-doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9 

voj su grybeliu “trucydavo” 
šunis, ir aš pabūgau, ką'd ne- 
nutrucyčiau ir savo vyrą. Aš 
ėmiau sakyti, kad grybelįs 
“tručizna”, ba Lietuvoj su gry
beliu šunis tručija. “Dakta
ras” man paaiškino, kad pusė 
grybelio tai tručizna, o cielas 
grybelis tai liekarsta. Be,t aš 
grybelio vistiek bijojau duoti 
savo vyrui, kad “nenutručy- 
čiau”.

Kita manp Jcahnynka skundė
si “daktarui”, kad jau jinai yra 
2 metų kaip ženota, o jai vis 
nieko “nebūna”, ir—- gana, ne
žiūrint j tai, kad jos vyras ir 
ji gerai jaučiasi ir mylisi. 
“Daktaras“ davė jei liekarstų 
ir kitų paitarimų, ir užtikrino, 
kad jei pildys jo prisakymus, 
tai tikrai “bus”. Antra mano 
susiedka irgi su tokiu pat tru- 
beliu, kad “nebūva”. Jau 8 me
tai kaip ženoti ir «taip norėtų, 
kad “butų”, o nėra ir gana. 
Jai irgi davė liekarstų ir pata
rimų. *'■

Da kita musų kaimynką 
skundėsi “daktarui“, kad ji jau 
turinti šeimynos pakankamai ir 
vos galįs jos vyras išmaitinti. 
Ji esą norinti. kad jai dau
giau “nebūtų“. “Daktaras“ da
vė ir jai liekarstų ir patarimų.

Kita musų susiedka klausė 
“daktaro“ patarimų, ką ji tu
rinti daryti, kad kiek suplonė- 
jus. Ji esanti jau perstora 
ir persunki, ir kas kartą vis 
storyn ir sunkyn einanti, nors 
valganti nedaug, gerti nedaug 
ką gerianti, —tik naminio alaus 
kelias bonkas ir degetinės stik
liuką kitą kas dieną. “Dakta
ras“ šiai musų kaimynkai pasa
kė, kad teikia krajavos balto
sios pušies išvirti ir gerti, tą
syk ji tikrai suplonėsianti. 

i.

PRADEK
Kai isbandėt perdėjimus

Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin’

. Jl'AlSI;'''-Z.

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, 
net ir rūkydamas. Venk tos ateities šmėklos,* 
išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą 
moderniškg, visada jauną figūrą. "Jų, vietoj 
— užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi ciga
retei, kokius jus kada ruket, 
pagaminti iš puikiausių ta
bakų — iš Smetonos viso ta
bakų Derliaus—“JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo procesą. 
Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad 

jūsųLųckies mažiau erzina 
gerklę.

UŽSUK — L6cky 
Strike Šokių Orches
trą kas ketvirtadieni 
ir Šeštadieni vakarais, 

N.B.C. tinklą.

** :,Aš priėjau prie išvados,” rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., "kad daugiau kaip pusė ligų kartinančių žmonių givenimą paina nuo 
išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtinom, Lucky Strike cigare tų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes 
skelbiam, jog kai jau sau i^rdaug gerumų išbandčt, "jų vietoj— -užsirūkyki! Lucky”. Tuo jūs iJvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina 
svorj ir,.išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

(<0 1930, The American Tobacco Co., Minufacturer-

“Skinė“ Ona klausė “daktaro“ 
patarimo, ką jinai turinti da
ryti, kad galėtų nors kiek su
stenėti, subuinėti, ba ją visi 
bernai vadiną “Skine“ Anne. 
Jei, girdi, ji galėtų bud nors 
kiek storesne, tai itikrai išrė
dytų daug gražesnė ir lengviau 
jai butų apsivesti. Esą jau nu
sibodę singeliauti. “Daktaras“ 
pasiūlė Onai sumaltos gyvates 
ir grybelio apmerk'ti su šnapsu 
ir gerti. Tai tikrai padėsią jai 
šusterėti.

Mes visos pirkome liekarstų 
nuo-minėto “daktaro”, ųžmokė- 
damos jam kas dolerį, kas pu
sę dolerio, kas du dolerius, kas 
ir daugiau. Tatai priklausė 
nuo musų trubelių svarbumo. 
Žinoma, už “kad butų”, ar “ne
būtų” reikia pamokėti gana 
brangiai. Ir priegtam “dakta
ras” patarė, kad nusipirktu- 
mem liekarstų daugiau, negu 
mums dabar reikia, ba jis grei
tai nesugrįšiąs. Jis turįs labai 
daug kosthmerių ir kol visus 
apeinąs, tai trunka kokie 6 mė
nesiai. Be to, liekarstas turįs 
užauginti ant savo tuščių lotų 
kokiam ten miestely. Tai vis 
užimą laiko.

Aš įdomaudama pradėjau 
klausinėti “daktaro”, iš kur jis 
tiek daug žino ir kokiu/ moks
lus yra ėjęs. Jis pasisakė, kad 
nėra ėjęs jokių mokslų, tik jis 
turįs dukterį nprsę, kuri žinan
ti daugiau, negu daktaras. Dūk-

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

te jam padedanti sutaisyti vi
sas liekarstas, —Kaimynka.

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

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

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

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

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

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau-1 
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašine-< 
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia“ buvo J.
V. registruotas prekybos ženk-!

| las Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. i n • i •j- r|t D 
Phillips nuo 1875 m. Garsinkites N-nose

Tei. Lafayette 7139

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose gyslų kojose 

pagelba įčirškimo yra dabar prak
tikuojamas progresyvių gydytojų 
daugumoj civilizuotų pasaulio ša
lių. Aš suradau šh būda 1918 m. 
ir nuo to laiko ji nųęlat ir sėk
mingai vartojau.

Gydymas užima tik kelias mi
nutes laiko ir neatsiliepia ir ne
kenkia kūno sistemai. Tai yra 
saugus, tikras ir be skausmo bū
das ir negražios gyslos visiškai 
išnyksta, kad niekad daugiau ne
bepasirodyti. Skausmai ir ulce- 
riai išnyksta kartu su gyslomis. 
Pateka kojas lygias ir švelnias, 
kaip, kūdikio.

• • • 1 ' ;» » t
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
A h taipgi išgydau rupiu ra be 

peilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. -• Panedely ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Milaszewicz
koncerto proga 4600

Bašo Nora Virgiui a 011

Victory 4898

6542 So. Western Avė2839 W. 63rd St
Republic 8899 Prospect 21Q2

Hemlock 8099 Prospect 3140

Tel. Yards 6894

Iš sekmadienio

Yards 0145
Bet

MADOS

Seklyčių Setu ApdraudaKoks tai kvietimas?

Nelaikykite neapdraustą savo turtą,

žinelės.

$165.00

(Vardas ir pavardė)
čia taipjau oeremo

(Adresas)

sekančios
i Bu f falo

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.

susipažinau su 
ir Žilinsku. Bet

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty”

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

VYRIAUSIA 
DOVANA

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau 
dime namus nuo ugnies.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĮ5 JUMS PATARNAUTI

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St 5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix>uin Avė. 

CHICAGO. ILL.

Auto nelaimėje už 
mušta lietuvis

jausliai 
karštai, yna kiniai ii 
— ji yra užvis mei-

mados moarė šil-
Pasiuta taip

Užmušti automobilių nelai
mėse taip jau Stephen Herceg 
(1837 Fisk st.), James E. Smith 
(6201 So. VVhipple st.) ir Theo- 
dore Kolb (3118 North Damen 
avenue).

ar nepa- 
policija? Net 
nukentėjusius,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dainininkės. Galite pasakyti, kad 
jos kvietimą jums perdavė---- •

Jos draugas.
(Tai kvietimas atsilankyti 

Onos Vilkiutės koncertai!).

A. Grigas & Co 
3114 So. Halsted St.

visokių, bet 
> visos gerai 
ant gelžkelio 

nelaimiu, 
elžkelio bėgiai iškelti,

JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9733 Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No --------------
♦

Mieros ........ .............—per krutinę

sitaikė prastas, tai jis tur būt 
ne vieną golfininką sulaikė na- 
nie. Nežiūrint betgi prasto oro, 
susirinko lošti gražus' būrys 
•golfininkų. Dalyvių tošyje bu
vo gal per tris dešimtis. O vi
so publikos išvažiavimo vietų 
atlankė virš šimto žmonių.

Suvažiavimas buvo labai gra
žus.

Kada ji dainuoja 
švelniai, 
audringai 
liausią.

Žinoma, aš busiu pas ją ir 
noriu, kad jus visi taipgi bū
tumėte.

Laikas rytoj, trečiadieny, 
gegužės 21 d., 7:30 vai. va
kare.

Vieta: 3133 So. Halsted Šit. 
(viršuj).

Klauskite panelės Onytės —

Turėsime daug malonumo.
Galėsime pasigėrėti ja. žiam 

vakarui ji prisirengė pasirodyti 
mums visais savo gabumais. 
Ji atidengs mums savo širdį, 
dainuodama puikias meilingas 
dainas. Ji ketina padainuoti 
mums ir tokių dainų, kokių 
dar mes niekad nesame girdė-

Vincentas Valentas, gyvenęs 
727 West 181 h street, tapo už
muštas, kai automobilis, kuriuo 
jie važiavo, nušoko nuo kelio 
ir kirto į stulpą, prie Mariem 
ir Archer avenues.

Pasak Juozo Kazlausko, gyv. 
3965 Archer avenue, su kuriuo 
Valentas važiavo, nelaime at
sitiko, kai kitas autas važia
vo pro juos ir privertė juos 
pasukti iš kelio į šoną. Pra
važiuojantis autas pabėgo.

Nelaimė, kurioje žuvo Va
lentas, atsitiko pirmadienio ry
te. Kazlauskas išliko .nesužeis
tas.

$425.00 kainuojfT kitose krautuvėse, o musų 0? < HH
žema kaina .........     ų) I □□■UU

Musų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai.
Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. Pamatysit musų setus, 
dirbtuvę' ir pamatysit kainas. Po to galėsit palyginti musų kainas 
su kitų kainomis.

Praėjusį antradienį trys rosc- 
landiečia.i atsilankė pas Šamą, 
Ratkų ir Žilinską. Sumynėti lie
tuviai gyvena atskirai vienas 
nuo kito, tad atskirai prisėjo 
ir atlankyti juos.

Roselandiečius šeimininkai 
priėmė maloniai. Buvo paruo
šta stalas, o ant jo pasirodė 
visokių minkštų gėrimų. Lai
kas bėgo greitai prie gero sta
to ir geriems žmonėms vaiši
nant. Kadangi laiko buvo ma
žai, tai teko trumpinti kalbos.

Kai apleidome pirmo harve- 
jiečio siūbą, tai antrasis pa
kvietė pas save. Nuvykome pas 
antrąjj 
ui jos, kaip ir pas pirmąjį. Tre
čioje vietoje taipgi vaišes.

Taip beviešėdami nė nepasi-

3198 Paskiausios 
ko materijos suknelė, 
kaip dabar Paryžiuje devėjama, ir 
tik neseniai pradėjo pasirodyti A- 
merikoje. Sukirptos mieros 16, 18, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau virš 
nurodytų .pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pajttem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Pirmadienio rytmetis. Kokia 
aštunta valanda. 34-tame place 
sustoja policijos vežimas;

Manau sau: anksti bridge- 
portieči.?,.i iškėlė argumentus.

Bet atsidaro dįuris ir iš vi
daus išlįpa pilietis. Jau nebe 
jaunystės dienų. Vienas jo žan
das visas užlipytas skepeta ar 
vata. Dar žvilkterėjau į veži
mą — gal, sakau, ambulansas?

Perkam, parduodam ir mainomi 
Minus, farmas ir totus. Greitas ir 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

Bet ne: tai policijos vežimas 
Ir ką jus sakysite 
'tarnauja musų 
ir namo parveža 
kaip taksikebu.

cementų dėl beismento 
plasterį ir kalkes dėl 
visų darbų.

Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingų.
Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

Lietuvių Golfo kliiibas ture 
jo turnamentą Oak G rovė aik 
štūje, Justice Parke, pp. Kum 
pių sodne.

Kadangi oras sekmadienį pa

Sekmadienio vakaras. Jau aš
tunta valanda- išmušusi. Mer
gaitė kokios 15 metų, pagyve
nusi moteris ir vyras eina visi 
susikabinę.

Mergaitė ir vyras tvirtai lai
ko pagyvenusią moterį, kuri 
pasvyra tai i vieną pusę, tai 
į kitą, tai pasilenkia priekyn, 
lai atsilošia atgal.

Vyras barasi: išėjai kažin 
kur, nė vakarienes neparuo
šia), nei mamų neapvaliai... ir 
tai jau nebe pirmą kartą!

Mergaitė tyli, o moteris var
giai girdi vyro žodžius: ji, ma
tyli, serga jurų liga.

WISSIC,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Mus kviečia pas save meili 
mergaitė.

Tikrai, jos ((raugi jo j mes pui
kiai praleisime laiką.

Ji karšta, nerami, ji moka 
žavėti savo akimis, v ir pabėg
ti, išsigandus kibirkšties, ku
rią ji pati sužiebė.

Jos kviečiami, nueikime pas

Atidai išvažiuojan 
Lietuvon gegu 
24 d., “Oscar’ 

laivu

nasias 
tį. Apleidome 
sę dvyliktos.

Pirmą kartą 
Samu, Balkumi 
jie mus priėmė kaip senus pa
žįstamus ir draugus. Draugiški 
žmonės ir gerai gyvena, Maty
ti, ir pasiturintys. Auklėja šei
mynas.

Lietuvių Harvejy ne daugiau
sia. Dirba vietos dirbtuvėse. 
Darbo esama vidutiniškai. Bet 
š kitur važiuoti čia darbo ieš- 

I koti nepataria, nes ir vietoje 
yra bedarbių.

Randasi čia Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopa. Bu
vo nupirkti lotai bažnyčiai ir 
tie lotai pavesta vyskupui, bet 
bažnyčios dar nepradėję sta
lyti ir vargu kada, pradės. Ap
sigyvenusieji pirmiau buvę, kar
šti katalikai, bet jau pradedą 
atvėsti nuo tikėjimo. Kiti iš- 
mirę ir išvažinėję. Likusieji ne
beišgali pastatyti 
bažnyčios.

Dirbtuvių yra 
jos šiuo laiku ik 
dirba. Pirma čia 
pasitaikydavo dažnai 
1 )abar 
nelaimių pasitaiko rečiau.

Buvęs

1. Kurie turite lietuviškus 
pasipurtus, pasirūpinkite gauti 
Income taksų apmokėjimo pa
liudymą.

Kurie dar neturite, atsilan
kykite į Naujienų ofisą, o mes 
pagelbėsime Income taksas su
tvarkyti.

2. Naujienų ekskursantų ba
gažus paims iš namų gegužes 
22 dieną. Todėl tą dieną turė
kite juos prirengę, kebelius ir 
užrašus galite gauti Naujienų 
ofiso. '

3. Gegužės 22 d., 11 vai. va
kare, pagal Chicagos laiką, vi
si bukite LaSalle stotyje (prie 
La Šalie ir Vau Buren gatvių).

Traukinys apleis Chicagą 11 
vai. vakare, 
Standard laiką

Apie 12 vai, 
nos pribusime 
čia specialiais gatvekariais va
žiuosime apžiūrėti garsųjį Nia
gara vandfenkritį. Ten paval- 
gysime pietus ir, pasivaikščio
ję po Niagara Falls miestelį, 
apie 5 vai. po pietų sugryšinie 
pas traukinį ir važiuosime 'į 
New Yorką. New Yorkc busi
me apie 7 vai/ ryto kitos die
nos. Traukinys atveš keleivius 
prie laivo Oscar Iii.

Čia visi lietuviai ekskursan
tai susivažiuos iš visos Ame
rikos (kurių bus apie 100), 
ir 11 vai. ryto, gegužes 24 d., 
apleis Ameriką.

Laivas Oscar II važiuos 9 
dienas iki Copenhagen, ten iš
leis itekuriuos pasažierius, iš
kraus paštą ir plauks tiesiai į 
Klaipėdą. 3-čią dieną birželio 
pribus įKlaipedon, kur ekskur
santus pasitiks Klaipėdos ir 
Lietuvos gyventojai, Lietuvos 
valdininkai, su muzika ir ki
tokiomis iškilmėmis.

Naujienų ekskursantų sura
šąs bus paskelbtas vėliaus.

kiečiausias širdis 
įtakoje, darosi geresn 
giesme
gui suteikta dovana, kuria, de
ja, ne visi naudojasi.”

Chicagos lietuviai turi savo 
tarpe nemažą skaičių muzikos 
besilavinančios jaunuomenės. 
Kiekvienas jų yra pasišventęs 
prisidėti kiek galint prie tautos 
kultūrinio auginimo, plitimo. 

Lietuvių pareiga yra parodyti, 
kad jie įkainoja jų pastangas, 
kadangi rezultatai jų siekimo 
prie idealo, ar jie didesni ar 
mažesni, vis tik prideda prie 
gražesnės, ideališkesnčs lietu
vių gyvenimo pusės.

Kad rimtai tęstų savo mu
zikos ir balso lavinimo studija 
ir gyventų išimtinai muzika- 
liškoj sferoj ir artistiškose ap
linkybėse, p-lė Ona Vilkiutė, 
Chicagiečių žinoma dainininkė, 
važiuoja Lietuvon šią vasarą, 
ir prieš išvažiuojant duos čia 
savo paskutinį koncertą Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, rytoj, 
trečiadienį, gegužės 21 dieną, 
8:15 valandą vakaro.

Jau suvirs dveji metai kaip 
girdėjom p-lę Vilkiutę dainuo
jant musų parengimuose, per 
tą laiką ji rimtai lavinosi, taip 
kad bus malonu išgirsti jos 
studijų pažangą, ir palinkėti 
jai geros kloties ir pasisekimo 
siekime savo idealo.

Pas mus .ius nusipirk
site setą pigiau, nejęu 
pas kitus. Pas mus 
jus nusipirksite rakan
du setą perpus pigiau, 
negu kitur.
$135.00 vertes Jacqu- 
ard setas 3 šmotu

$59.00
$195.00 vertes 3 šmo
tų Mohair setas

$98.00
$265.00 vertės 3-jų 
šmotų Mocquette' se-

Archer Furniture
Parlor Suite Manufacturers

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti 

sienų. Mes taipgi aprobuojame

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
tik pirmą kartą įsigijom tikrai kulturįšką “NAUJO ŽODŽIO1 

leidžiama dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą
9 9

jutome, kaip prisiartino vienuo
likta • valanda. Musų šoferis pra
dėjo raginti mus namo reng 

mat, sakėsi turėjęs pa 
vaišes ir pirmesnę nak 

harveječius pu

Daktaras
t

Kapitonas
Specialistas iš

Bet tenka pasakyti, kad mu
sų tavorščių piknikui tikrai ne
pavyko. Matote, komunistai 
rengė pikniką — taipjau prie 
tautiškų kapinių. Jų sumetimai 
buvo tokie: parengsime šį se
zoną pirmą Chicagojo pikni
ką, tai publikos sumarmes tiek, 
kad netilps darže.

O sekmadienį pasitaikė oras 
nevykęs, taigi publikos buvo 
skystai, labai skystai. Ir pub
liką, apie ketvirtą valandą po 
pietų reikėjo, su teleskopu ieš
koti darže, kaip kad astrono
mai ieško žvaigždžių dimgUje.

Report.

KONTESTAS KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS

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

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Busimo 0. Vilkiutės cių v — zes

Kada mintys palinksta mu
zikas ir dainos link, tuojau 
vaizduotė ima austi vaizdą, ku
riame sutelpa ypatingai švelnių 
spalvų harmonizuoti paveikslai. 
Urnai girdėt atbalsiai nemato
mo pasaulio....pradedi klaidžio
ti po palocius ir galerijas atsi
minimų, kurių gale randi pri
žadėjimo laumės juostą.....Ne
be reikalo -Longfellow yra pa
sakęs, kad “daina, ant savo 
galingų sparnų, paima kiekvie
ną sielą, ir pakelia tyliai dan
gaus link.** Wordsworth išreiš
kė, kad “daina palieka ant ty
lios atsiminimų pakrantės pa
veikslus ir brangias mintis, ku
rie niekuomet nemirs ir nega
li būti sunaikinti.“ “Niekuo
met nenuvargstu, kai girdžiu 
saldžią muziką,“ pasakė Shakcs- j 
peare. Ir iMilton’ui muzika bu
vo ta paslpėta siela harmoni
jos, o Goethe pareiškė, kad 
“mes esame kuriami ir pada
romi to, ką mylime.“

Lietuvių įžymus kompozito
rius pasakė: “Giesmė malšina 
vargo pajautimą, suramina mu
sų sielą, gaivina ir kelia aukš
tyn. Giesmės garsai minkština 

ir žmonės jų 
Taip, 

tai stebuklinga žmo-

» C y ■//o*,/

1

(Miestas ir vai s t.)
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RUBSIUVIAI Už DARBO PARTIJĄ

Rubsiuvių Amalgameitų unijos konvencija, Toron
to, Kanadoje, priėmė rezoliuciją, kurioje pasisakoma 
už Darbo Partijos organizavimą. Šituo nutarimu Amal- 
gameitai parodė dar kartą, kad jie žengia priešakyje 
Amerikos darbininkų judėjimo.

Darbo Partija yra reikalinga ir būtinas dalykas 
Amerikai, jau ne vien dėl to, kad republikonų ir demo
kratų partijos gina kapitalo reikalus. Bet tarpe tų se
nųjų partijų yra beveik visai išnykę principialiai skir
tumai. Faktinai, jiedvi yra viena kapitalo partija, su
skilusi į dvi grupes, kurios varžosi dėl “politiškų dža- 
bų”, o ne d‘el principų. Ar į valdžią patenka viena, ar 
antra tų dviejų grupių, skirtumo nebūna matyt. Vadi
nasi, Amerikos valdžia neturį tikros opozicijos, kas yra 
nesveika ir kraštui ir pačiai valdžiai.

Principialę opoziciją kapitalistinei valdžiai gali su
daryti —• tokioje šalyje, kaip Amerika — tiktai darbi
ninkų partija. Jeigu čia butų dvarininkų bajorų luomas, 
kaip kad yra daugelyje Europos šalių, tai eitų kova 
tarpe kapitalistų ir dvarininkų, ir viena turčių partija 
butų opozicijoje antrai. Jeigu čia butų ekonominiai 
stipresni ir geriaus susiorganizavę ūkininkai, tai opo
zicija kapitalistų partijai galėtų susidaryti iš jų. Bet 
Amerikos farmerių padėtis taip priklauso nuo miesto, 
kad savarankiškai susiorganizuot politikoje jie nepa
jėgia. Farmerių partijos (po Nonpartisan League var
du ir kitokiais vardais) turėjo pasisekimo tik kai ku
riose šiaur-vakarinėse valstijose, bet ir tai neilgą laiką.

Taigi stiprią opozicinę partiją ir nėra kam. sukurti, 
kaip tik darbininkams.

Iki karo buvo tikimasi, kad tą rolę teks suvaidinti 
Socialistų Partijai. Bet kai dėl karo ir Maskvos agen
tų intrigų socialistų judėjimas Amerikoje suskilo ir su
silpnėjo, tai dabar butų ilgas laikas laukti, iki Socialis
tų Partija išaugs į tokią jėgą, kuri galėtų daryti žy
mios įtakos į krašto politiką, šitokią jėgą gali sudaryti 
tiktai didžiosios darbininkų unijos, susijungusios j Dar
bo Partiją — panašiai, kaip Anglijoje.

Rubsiuvių Amalgameitų unija šitą dalyką jau su
pranta. Bet gaila, kad Darbo Partijos idėjai iki šiol dar 
priešinasi Amerikos Darbo Federacijos vadai. Jie yra 
perdaug susidraugavę su kapitalistinių partijų politi
kieriais ir nemato toliau savo nosies.

JUNGTINĖS EUROPOS VALSTYBĖS

Francijos užsienių reikalų ministeris, Aristide 
Briand, išsiuntinėjo visoms 26 Europos valdžioms savo 
“Jungtinių Europos Valstybių”, projektą, prašydamas, 
kad valdžios jį apsvarstytų ir praneštų savo nuomones.

Kaip matyt iš telegramų, Briand’o projektui prita
ria socialistai ir liberalai, o priešinasi nacionalistai ir 
atžagareiviai. Kadangi atžagareiviai dar yra šiandie 
labai stiprus daugelyje Europos šalių, tai negalima ti
kėtis, kad tas sumanymas butų priimtas dabar. Bet 
vistiek bus naudinga, kad spauda ir visuomenė, tą idėją 
viešai įšdiskusuos.

Galų gale turės susijungti ne tik Europos valsty
bės, bet ir viso pasaulio. Aviacija, radio ir nuolatos au
ganti prekių transportacija iš šalies į šalį veda prie to, 
kad sienos tarp atskirų valstybių darosi vis mažiau 
pateisinama kliūtis žmonijos gerovei ir progresui.

GEGUŽĖS “MARGUTIS”

Išėjo iš spaudos naujas “Mar
gučio” numeris, už gegužės me
nesį. Papuoštas spalvuotais vir
šeliais. Įdėta gaidos dviem dai
nom ir daug visokios juokin
gos poezijos. Numerio kaina 20 
centų.

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS
FRANCIJOJE

“Elta” praneša: ,
“Paoildomus rinkimus į

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............    $8.00
Pusei metu .......................... — 4.00
Trims menesiams   ............. . 2.00
Dviem mėnesiam .............._......  1.50
Vienam mSnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......... ..............— 8c
Savaitei ___ ______ ..________  18c
Menesiui ----------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..........................  $7.00
Pusei metų ..........—............  8.50
Trims mėnesiams .............  1.75
Dviems mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ............____________ $8.00
Pusei metu .................. — 4.00
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

parlamentą Lorien laimėjo 
socialistai, paverždami atsto
vo vietą iš radikalų. Rinki
mus jie laimėjo 5,000 balsų 
prieš 2.800, kuriuos gavo vy
riausybės kandidatas, ir prieš 
2,500, kuriuos gavo radika
lai.
Toje rinkimų apygardoje, va

dinasi, socialistai gavo beveik 
tiek pat balsų, kiek visos kitos 
partijos, sudėtos į daiktą.

GINA KAPSUKO “GARBĘ”

“Laisvė” paduoda ištraukų iš 
L. Pruseikos rašinio, kuriame 
jisai kritikavęs tilpusį “Naujie
nose” straipsnį apie V. Micke- 
vičių-Kapsukų. Mums neteko tą

Pruseikos rašinį originale, ma
tyti, bet sprendžiant pagal tą, 
ką iš jo pakartojo brooklynie
kis kom-organas, reikia pasa
kyti, kad lietuviškų bolševikų 
primadonai ne visi šulai galvo
je. Jisai ve kaip charakterizuo
ja “N.” straipsnį:

“Rašo Grigaitis apie Kap
suko 50 metų sukaktuves. Ir 
raudona gija per visą jo raš
tą pereina mintis: Kapsukas 
net gimnazijos nepabaigė. Jis 
neišlaikė net šešių klesų gim
nazijos. Jis ir tikru univer
siteto studentu nėra buvęs. 
Jis ir Markso raštų niekuo
met vokiškam originale nėra 
studijavęs...”

Ar Pruseika supranta, ką ji
sai šneka, ar ne? “Raudona gi
ja” tai — pamatinė mintis, pra
vesta straipsnyje. Tuo gi tarpu 
tie faktai, kuriuos Pruseika' pa
ima iš “Naujienų” straipsnio, 
yra tiktai atskiri faktai tarp 
daugelio kitų tenai suminėtų 
faktų. Argi Grigaitis yra' kal
tas, kad tie faktai atsitiko Kap
suko gyvenime?

Pruseikos priekaištas, jogei 
paminėjimu to dalyko, kad 
Kapsukas baigė tik penkių kla
sių gimnaziją, “Naujienos” no
rėjo “pažeminti” Kapsuką, yra 
žioplas ir nieku neparemtas. 
Juk “Naujienos” paminėjo sa
vo straipsnyje ir visą eilę to
kių dalykų apie Kapsuką, ku
riais jisai gali tiktai pasidi
džiuoti: kad jisai platino nele- 
galę lietuvių literatūrą, kad ji
sai veikė slaptuose moksleivių 
rateliuose, priklaUse socialistų 
organizacijoms, vadovavo dar
bininkų streikams, buvo bau
džiamas kalėjimu ir katorga, ir 
t. t.

Pruseika, norėdamas “apgin
ti” Kapsuką, nesugebėjo net 
suprasti “Naujienų” straipsnį, 
kurį jisai “kritikuoja”. Svar
biausias straipsnio tikslas juk 
buvo parodyti, l^aip vystėsi 
Kapsuko protavimas, nuo tų 
laikų, kada jisai buvo dvasinės 
seminarijos klerikas (ar gal 
yra “griekas” ir šitą faktą mi
nėti?), iki dabar, kada' jisai 
yra maskvinio bolševizmo šu
las. Norint tą parodyti, teko ne 
tik paminėti, koki buvo jo įsL 
tikinimai įvairiais jo gyvenimo 
tarpais ir kaip jie keitėsi, bet 
ir trumpai nupiešti ryškesnius 
atsitikimus iš jo gyvenimo ir 
tas aplinkybes, kuriose jisai 
veikė, nes idėjos be sąryšio su 
konkrečiomis gyvenimo aplin
kybėmis yra be vertės.

Taigi svarbiausio dalyko 
straipsnyje Pruseika nepastebė
jo. Jisai tik kabinėjasi prie de
talių ir plusta, kaip girtas, Gri
gaitį — už tai, kad Kapsuko 
biografijoje ne, viskas yra taip, 
kaip kad esti mažiems vaikams 
rašomose! pasakose apie “didvy
rius” !

Iš stambesniųjų Kapsuko 
charakteristikos brūkšnių, be
je, reikėjo gal dar, dėl pilnu
mo, paminėti tai, kad jisai ne
pakenčia priešingos nuomonės, 
bet labai mėgsta pątaikunus- 
čebatkiižius, nors jie butų tik
ri bukapročiai arba be. nugar
kaulio lepšės. Savo laiku, kai 
Kapsukas priklausė Lietuvos 
soęialdemokratų partijai, tai ji
sai “ant smert” piaudavosi su 
Augustinu Janulaičiu, nes pa
starasis nusimanė socializmo 
klausimuose daugiau už Kapsu
ką ir neduodavo šiam geliuot. 
Dabar, bolševikų partijoje, ji
sai nuolatos susikerta su Anga- 
riečįu, ir jeigu ne Maskvos ab
rakas, dėl kurio juodu abu yra 
privėrsli klausyti vyresniųjų 
“dėdžių”, tai ši Kapsuko kova 
su jo konkurentu tur-but jau 
seniai butų sudraskiusi lietu
višką kom-partijos sekciją.

Baigiant, galima pasakyt, kad 
Pruseika tai — vienas tų, ku
riuos Kapsukas myli. Todėl 
Pruseika ir draskosi dėl Kap
suko “garbės”, užmiršdamas 
visą žmonišką padorumą!

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emilą Skujenieks

Vladimiras . Maja- 
kovskis

Majakovskis Chicagoj. — Jo 
paskaita.— “Poetiškas” bol
ševikiškų dešrelių garbini
mas. — Satyra. — Meiliška 
tragedija. — Kiniečių novelė. 
—Majakovskio santykiai su 
kritikais.

Tai buvo 1926 m. Laikraš
čiuose pasirodė žinia, kad j 
Chicagą atvažiuoja žymiausias 
Sovietų Rusijos poetas, Vladi- 
mir Majakovskis. Atvažiuoja 
laikyti paskaitą ir skaityti kai- 
kuriuos savo kurinius. Paėmė ir 
mane pagunda išgirsti žymiau
si bolševikų poetą ir nors šiek 
tiek susipažinti su jo kuriniais.

Nežiūrint į tai, kad oras pa
sitaikė gana šiltas, bet žmonių 
susirinko pusėtinai daug. Vi
siems buvo įdomu ir pamatyti 
ir išgirsti pagarsėjusį poetą.

Susirinkome ir laukėme 
garbingo svečio. O tuo tarpu 
rengėjai tik zuja publikoj ir 
pardavinėja Majakovskio eilė
raščių rinkinį vardu “Ameri- 
kancam dlia pamiati” (Ameri
kiečiams atminčiai).

Ant galo, pasirodė ir poetas. 
Atletiško sudėjimo ir aukštas 
vyras. Labiau panašus į risti- 
ką nei į poetą. Plaukai visai ne. 
“poetiškoj betvarkėj,” kaip se
niau sakydavo rusai, o .nukirp
ti su mašinėle taip, kad net 
galva balta. Lankstus, judrus. 
Susidarė įspūdis, kad pas jį ne
įmanomai daug yra energijos.

Pradėjo kalbėti, fealsas ga
lingas, gražus ir nepaprastai 
lankstus. Tokio balso tikrai re^ 
tai tepasitaiko girdėti. Kalbė
jo jis apie naujovinę poeziją, 
literatūrą ir deklamavo. Ir dek
lamavo tikrai artistiškai.

Deklamavimas, galima saky
ti, ir buvo jo didžiausias nuo
pelnas. Pati kalba buvo kokia 
tai rieryški, neturininga. Ot, 
tiesiog nieko naujo nepasakė. 
Bet užtat, pasak anglų, jis pa
sakė “airy nothings with ele- 
gance.”

Pasireiškė pas jį ir labai 
daug arogantiškumo. Nespėjo į 
Ameriką kojos įkelti, o jau su
radai, kad amerikiečiai neturi, li
teratūros, nemoka net tinkamai 
gadinti savo produktus. Ir 
kalbėjo taip, negalėdamas nei 
amerikiečių literatūros nei jų 
reklamos įvertinti, kadangi ne
suprato angių kalbos.

Iš amerikiečių reklamos, pa
reiškė jis, išeina tikra mizeri
ja. Jos ir turiniu menkos ir ne
skamba gerai. Visai kas kita 
Rusijoj, štai paklausykite, kaip 
ten yra garsinamos dešrelės,-^ 
amerikoniškai tariant, — “hot- 
dogs”:

“Zamiečatelnye sosiski 
Zajniečatelnee net, — 
Gotov sosat ich 
Do starosti liet.” .
.Įstabios dešrelės, — įstabes

nių nėra; iki pat senatvės aš 
pasirengęs ^jas čiulpti.)

Na, tai ir visas “cimas” tos 
nepaprastos ‘poetiškos rekla
mos. Jeigu tiek geros tėra bol
ševikiškos dešrelės, kaip ši po
ezija, — tai reikalas visai ne
koks. Geriau jau pasilikti su 
amerikoniškais “hot-dogs...”

Labai gyrė Majakovskis ir 
bolševikišką satyrą. O savo žo
džių patvirtinimui privedė ir 
keletą pavyzdžių:

“Uveriala odna dura,
Čto u neja 36,000 tempera

tūra.”
(Tikrino viena kvailė, kad 

pas ją 36,000 laipsnių tempera
tūra) .

“Chot by eščo odno zasieda- 
nije

, Otnositelno iskorienija vsiech 
zasiedanii.”

(Kad nors dar vienas posėdis 
dėl panaikinimo visų posėdžių).

Tai ir visas bolševikiškos sa
tyros šaunumas. Nieko ypatin
go joj -nesimato. Atvirai kal
bant, ji gana gremėzdiška.

Maždaug tokioj dvasioj buvo 

ir visa Majakovskio paskaita. 
Ir dabar, skaitant laikraščiuose 
pranešimus apie jo nusižudy
mu, ąš gyvai prisimenu tos pas
kaitos turinį. Juo labiau, kad 
pas mane užsiliko ir užrašai, 
kuriuos* padariau besiklausyda
mas paskaitą...

Prieš keletą dienų laikraš
čiai pranešė trumpą žinią; 
Vladimir Majakovskis nusišo
vė. Nusišovė vienas žymiausių 
Sovietų Rusijos poetų... Tai an
tra tos rųšies žinia. Prieš porą 
metų buvo pranešta, kad nusi
žudė Esenin, kitas žymus bol
ševikų poetas.

Kas atsitiko? Kodėl sveikas 
ir jaunas -poetas sumanė atimti 
sau gyvastį? Pats jis to daly
ko nepaaiškino, — paliko tik 
trumpą raštelį: esą nebegaliu 
ilgiau gyventi. Tai ir viskas.

Aiškinama, kad gyvenimu jis 
nusivylė dėl dviejų priežasčių: 
meilės ir aštrios kritikos. Esą 
jis mylėjęs dvi aktori ir nega
lėjęs vieną iš jųdviejų pasirin
kti...

*Pai, žinoma, didelė tragedija. 
Kartą teko skaityti kinų nove
lę, kur vaizduojama lyginai to
kia pat situacija: novelės hero
jus įsimyli į dvi mergini ir jo
kiu budu negali nusįpręsti, ku
rią jųdviejų pasirinkti. Jis ilgai 
kamuojasi, bet, ant galo, su
randa išeitį: ima ir apsiveda su 
abiem merginom.

Kaip matote, kinietis buvo 
daug praktiškesnis nei poetas 
Majakovskis...

Giime Majakovskis liepos 7 d. 
1894 m. Kutaiso mieste. Pradė
jo rašyti dar prieš karą. Bet 
tuo laiku į jį mažai kas dėme
sio tekreipė, — futurizmas dar 
nebuvo madoj. Laike revoliuci
jos jis da^ė veidą ir dėvėjo la
bai margus drabužius. Tuo bu
du jis patraukė į save minios 
dėmesį. Laikui bėgant jis pasi
darė lyg ir neoficialis naujosios 
krypties poetų vadas. O ta nau
ji kryptis buvo — futurizmas.

štai pavyzdys jo poezijos. 
“Dovolno.
Radost trubite vsieini golosa- 

mi.
Nam K v
do Boga z

diclo kakoe?
Sami
so svietymi svoich upokoim. 
čto ž ne pojote?
Iii
duši zadušeny Sibirei sava- 

" ■ nom ?
•My pobiedili.
Slava nam.
Sl-a-av-v-v-a nam.”
Tai iš eilėraščio “Revoliuci

ja.”*
Prieš kiek laiko viename lie

tuviškų bolševikų laikraštyj pa
stebėjau griežtą pasmerkimą 
Lietuvos futuristų. Jei tas 
smerk ėjas nebūtų ignorantas, 
tai jis pirmiausia turėtų imti į 
nagą bolševikiškus futuristus, 
kurių kuriniuose nėra jokio 
senso.

Bet tiek to. Grįžkime prie 
Majakovskio, kuris rašė ne tik 
poeziją, bet ir teatrui dramati
nius veikalusi Del tų veikalų jis 
susilaukė aštrios kritikos. Jam 
primetama buvo nukrypimas 
nuo marksizmo. Iš savo pūsės, 
Majakovskis pareiškė, kad jo 
kritikai neturi jokio supratimo 
apie marksizmą. Kad atsilaiky
ti prieš kritikus Jis įsteigė net 
savo žurnalą “Novyj Lef”. žur
nale labai daug vietos buvo pa
švenčiama polemikai. O polemi
zuoti Maj.akovskiui nelabai te- 
sisekė: jis įsikarščiuodavo ir 
prirašydavo visokių niekų. Opo
nentai tuo kaip tik ir naudojo- 
si.

Ir juo tolyn, tuo Majakovs
kio populiariškumas pradėjo 
labiau smukti. Kaikurie tad ir 
mano, jog tatai poetą labai už? 
gavo ir jis nutarė su gyvenimi 
visas sąskaitas užbaigti..

—K. A.

(Tąsa)
“Aš mokinausi. Kas antras 

vakaras einu į “Siriusą” žiū
rėti. “Tautos Širdies Balše” 
rašau. O namuose pats turiu 
svorius.”

“Svorininkas... Geriau nei ne- 
durniuok. Niekas ten neišeis”.

Arnoldas, turbut, tiktai pir
mąsyk šįvakar įžiūrėjo poetą. 
Jo žvilgsnyj nebuvo nei ma
žiausios pagarbos.

“Aš irgi abejoju, ar ten kas 
nors išeis. Geriau pasilik Tams
ta .prie savo plunksnakočio ir 
rašalo bonkos. Tą juk gali 
kiekvienas. Sportui reikalinga 
atatinkamos kūno sudėties bei 
talento. Už viską labiau talen
to. Be to verčiau nei nepra
dėti. Niekniekiai ten išeis, ne 
rimtas menas. O tiktai rimtu 
menu mes nebusime sugėdin
ti Vakarų Europos 'akyse... Bet 
dviračiu Tamsta galėtum pa
mėginti. Ar Tamsta turi svei
ką širdį? Tamsta stipriai ru
kai. Turbut, geri irgi?”

Bet Amalija, kaslink Dzin- 
tarnieko širdies, buvo šįvakar 
■abejinga. Trečią syk ji šįvakar 
pakartojo tą patį klausimą.

“Tai Tamsta, taip sakant, esi 
sumanęs pereiti į boksą?” 

• “Boksas— tai šios gadynes 
apsireiškimas. Moderniško 
žmogaus jausmai reikalauja 
bokso. Svorio kilnotojai ir kiti 
artistai, mano nuomone, greitu 
laiku visai išeis iš mados. Atei
tis priklauso boksui.”

Dzintarnieks norėjo dar ką 
iš savo puses pridurti. Bet 
pažvelgęs į Amaliją, ji$ geriau 
susilaikė ir pradėjo perrikiuoti 
punšo stiklines ant stalo. Susi
žavėjimo užkaitintomis akimis 
Amalija žiurėjo į Arnoldą. Iš
tik ro. jis, paprastas oficiantas, 
buvo čia gražiausiuoju ir smar
kiausiuoju tarp ponų. Kaklas 
vienoj linijoj su pakaušiu, to
kio pat storumo, kaip ir( gaiva. 
Per frako plonąsias rankoves 
veržėsi galingieji raumenys. 
Krūtinė beveik kaip moters. 
Amalija buvo jį mačiusi ir be 
frako, nuogomis rankomis ir 
šlaunimis. Lyg svaigdamas, jis 
primerkė akis, atlošė galvą ir 
lengvai atsirėmė į stalą.

“Bet ar Tamstai bus taip 
jau lengva... pereiti nuo sun
kaus svorio į boksą?”

“Treniravimasi pasilieka tre- 
niravimasi. Manding, mano ik
šioliniai svorio klinojimo vai
siai galės patarnauti geru pa
grindu ateitis užsimojimams”.

“Taip, taip...”
Amalija dvelktelėjo. Bet 

Sprukstinių Pikolius buvo kito
kios nuomones. Visus latvių 
sportininkus jisai pažinojo — 
ir Arnoldą buvo sekęs.

“Na, tais pagrindais dar ga
lima abejoti. Kiekviena' profe
sija iš pat pradžių reikalauja 
specialaus trainingo. Kiekvie
nas genialumas, ir dideliu vien
pusiškumas. Viską koncentruo
ti į vieną 'tikslą — ten pasek
mių raktas. Jei aš turiu talen
tą į imtynes, tai kokiems ga
lams man važinėti dviračiu? O 
jei Tamsta svorio^kilnotojas — 
tai ko Tamsta lendi j boksinin
kus?”

Arnoldas be jokios pagarbos 
matavo ereliukštį nuo galvos 
iki kojų. Tvirtai išsivystęs dėl 
savo amžiaus, ten kalbos nega
lėjo būti. Keliai drūti, lyg su
augusio žmogaus, rankos 'at
letiškai ant krutinės' sukryžiuo
tos. Bet vis dėlto — tiktai vai
kėzas.

“Atsiprašau. Tamsta jau se
nai dirbi?”

“Nuo dvidešimtų metų pava
sario.”

“O kur, jei galima žinoti?”
“Krikščioniškųjų jaunuolių 

kliube.'Aš ir Tamstą ten vieną- 
kitą sykį mačiau.”

“Vieną sykį. Tai buvo jūsų 
paskutinėj metinėj šventėj. O 
pas ką Tamsta mokiniesi?”

“Pas mus ten jų du. Mike ir 
Harlamovas. Judeničo štabo ka
pitonas. Jis pereitų rudenį bu
vo ir cirke.”

“Tą ir aš pažįstu. Beit Tams
ta klysti, jei manai jo vadovy
bėje įsigyti dideles pasekmes. 
Jis nuo galvos iki kojų provin
cialas, jam vis dar senoji rusų 
mokykla ir stinga platesnio va- 
kareuropejiško mosto. Tikri 
čempionai apie jį kalbant tik 
trūkčioja pečiais... Tamsta pu
siau sunkaus svorio?” t

Pikolius užkaito.
“Lengvaus... Bet nuo spalių 

mėnesio man dvylika svarų pri
augo.”

Arnoldas pasikeitė žvilgsniais 
su Amalija' ir nusišypsojo.

“Na, tai ne taip jau daug.”
Tolimesnis pasikalbėjimas iš

iro. Salės duryse pasirodė ponia 
Sluoka — vėl apglėbusi Dzint- 
rą. Už jų pasirodė abi Spruks
tinių dukterys. Atrodė, lyg jos 
ko «tai ieškotų. Ponas Tomber- 
gas su Fridą taipgi pasirodė 
minioje. Fridą, peržiūrojusi po
nios Sluokos kompaniją, dingo. 
Ponas Tombergas įėjo valgomą- 
jan. Mažutė raukšlė kaktoje, 
žiloji barzdelė pirštuose čirš
kėjo.

“Ten ne,kurios ponios grįžo 
iš ponių kambario. Jus galėtu
mėt geriau prižiūrėti punšą su 
saldumynais... Ponui Škerbeliui 
mėlynajame salione susikūlė 
likerio stikliukas, ten reikia su
šluoti... Pono Nelkčs nesate ma
tę?”

Sužinojęs, kad Robertas su 
Blukiu gėlių kambaryje, ėjo 
ten. Jis norėjo išbarti žentų 
už tai, kam jis taip ilgam pa
lieka svečius ir ž^jppą. Bet tie 
abu buvo taip užimti rimtaus 
pasikalbėjimo, kad vos paste
bėjo jį įeinant. Nepaliestas 
punšo stiklas ir vaza su vai
kiais stovėjo šalę jų ant apva
liojo staliuko. Blukis pasilen
kęs, nejudomai Robertui j vei
dą bežiūrįs. Tas šaltai į sofos 
atramą atsilošęs, koją ant ko
jos sudėjęs, kairiųjų, rankų įki
šęs į liemenes iškarpą. Blukis 
kiekvieną žodį palydėjo trumpu 
/gestu.

"Nesuprasi: rrra'nęs klaidingai. 
Čia negali būti kalbos apie ko
kias nors pinigines bei asme
nines priežastis. Mes susirūpi
nę vien tik musų bizniu. Kad 
niekas neturėtų teisės sakyti, 
kad “Tarpininkas” esti išnau
dojamas vien tik savųjų žmo
nių interesams. Mes negalime 
pamiršti, kad operuojame su pa
šalpa. Toji visvien lyg viešu
mos, lyg liaudies turtas.”

“Trisdešimt ' penki milijonai 
— taip. Ar gali kas pasakyti, 
kad jis sunaudotas ne vietoje?”

“Tą aš nesakau! Tą aš nesa
kau! Pradžia' jau buvo graži. 
Visuotina vienybė ir santaika 
visuose klausimuose. Savitarpus 
pasitikėjimas ir atvirumas 
ant tokių pamatų kiekvienam 
tautiškam prekybos bei pramo
nės bizniui butų užtikrinta atei
tis.”

Robertas pastūmė ponui Tom- 
bergui kėdę.

“Prašau, sėskis. Ir tave čia 
gali šis-tas įdomauti... Ponas 
Blukis staiga-didžiai susirūpi
nęs “Tarpininko” solidumu ir 
ateitimi.”

Blukis plačiai išskėtė rankas.
“Ar aš tą sakau? Ar aš tai 

esu sakęs? Visai atbulai! Aš 
kiekvienam esu sakęs: ikšiol 
“Tarpininkas” buvo viena tvir
čiausių latvių firmų.”

“Ikšiol------- tas jau ir yra.
Kol jis nusipirko iš Sudrabo ir 
Vulfsono tuos “Vulkano” mū
rus ir tuodu namu. Pusės mi
lijono remonto turėjo tam vie
nam užtekti. Taip buvo ap
skaičiuota. Bet kas pasirodo 
prie pagrindinės kalkuliacijos? 
Keturius syk po pusę milijo
no.”

(Bus daugiau)

O
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CHICAGOS ŽINIOS
Senas politikierius 

serga
Susirgo John Po\vers, išbu

vęs Ghicaig.os aldermanu 38 me
tų ir pasitraukęs iš ahlerma.no 
ofiso 1927 metais. Jis yra 78 
m., gyvena adresu 6038 Sheri- 
dan road.

ko, kurį Phillips įtaria kaip 
bombų gengės bosą. Tas grai
kas, pasak Phillipso, reikalau
davęs iš jo nužiūrėtų krautu
vių tam tikrų sumų pinigų, o 
jei krautuvių savininkai neiš- 
pildydavę jo. reikalavimų, tai

jis pasaldydavęs gengsterius, 
kad šie padėtų bomlbą.

Gaisras vidurmiesty
100 vyrų ir moterų, darbi

ninkų trobesy 307 West Van

Buren, buvo išvyti gaisro gat
vėn. Gaisras prasidėjo Univer- 
sal Leather kompanijos buvei
nėje. Žalos gaisras padarė apie 
$5,000.

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

Tel. Brunswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Sugauta bombų gen- 
ges narys

Grahgriai 

BUTKUS 
Uridertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Valstybės gynėjo policija su
gavo Frankį B. Phillips, kuris 
buvo padėjęs 5 lazdeles dina
mito prie kavinės Gusto Fran- 
gos, 507 North Clark S t.

Kartu su Phillipsu suimta dar I 
pora vyrų. Policija ieško grai-|

i

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 18 diena, 1 valanda po 
piet, 1930 m., sulaukės 46 Tne- 
tų amžiaus, ginies Panevėžio 
apskr., Smilgių parap. ir mies
te. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterj Agota po tėvais 
Jesaičiutė, dukterį Valerija, 
sūnų Steponų, tris brolius —• 
Aleksandra, Petrą ir Povilų 
ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Ievų ir broli Adomų. Kūnas 
pašarvotas randasi 4616 So. 
Whipple St.

Laidotuvės j vyks ketverge, 
gegužės 22 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Ster- 
neckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Simus, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

VINCENTAS' VALANTINAS

Graboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tek Victory 1115

Pranciška Stonis
(Po tėvais Chanas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu jreRužes lOtsi diena. 2ra valanda 
ryte, 1030 m., sulaukus 40 metų amžiaus, ąimus Lietuvoj,
Kėdainių apskr., Grenkiškių parap., šašiu kaime. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Juozapą, broli Tadeušą Chapa, pusbroli Kazimierų 
Batvinų ir gimines Amerikoj, Lietuvoj sena motinėlę, du broliu — 
Ignacų ir Liudvikų ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi Masals
kio koplyčioj, 8307 Auburn Avė.

Laido'tuvės Įvyks ketvirtadieny, gegužes 22 dienų, 8tų vai. iš 
ryto iš koplyčios i Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. . •

Visi A. A. Pranciškos Stonis giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimų. , • *

Nuludę liekame,
VYRAS, BROLIS, PUSBROLIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja grabelius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 19 diena, 5:00 valan
da ryte, 1930 m., sulaukęs 49 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno • rėd., Raseinių apskr., 
Tytavėnų parapijoj. Šimoniš
kių kaime. Amerikoj išgyve
no 24 m. Paliko dideliame 
nubudime pusbroli P. Mede- 
linskį, pussesere Kazimierų 
Pociene, o Lietuvoj brolį 
Pranciškų ir tris seseris. Kū
nas pašarvotas randasi Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 22 dienų, 8:00 vai. ry
te iš koplyčios į* Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Vincento Valan- 
tino giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
rni <ltxly Vžtviti laidotuvėse ir nu
teikti jam paskutinį patarna- 
vinių ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- • 
borius Skudas, Telefonas 
Boulevard 7532.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobibus visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiiio Telefonai Virpinta 0030 
Hm. Tel. Van Bures 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

M- Namų ofisai North Sldi 
3418 Frankį in Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

GYDO
I

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas v>tu ir moterų, 
senas žaizdas, ligas* rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS I
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki H

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

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
-------O-------

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

Tel. lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

oi

Kazimieras Sanklodas
' M

persiskyrė su šiuo pasauliu 22 dieną gegužės mėn., 
1929 m., sulaukęs 49 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėdybos, Vilkmergės apskr., Janonių kaime. 
Paliko dideliame nubudime moterį Oną, du posū
nius: Kazimierą ir Joną, brolį Antaną ir seserį 
Oną Lietuvoje.

Mes Tave, musų brangusis vyre ir tėveli, nie
kuomet neužmiršime. Tu pas mus jau nebegrįši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ^teinant!

Nuliūdę lieka

Moteris, Simai ir Gimines.

Magdalena Gudavičienė
po tėvais Jaunaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulių gegužės 18 dienų, 2 valanda ryte, 
1930 m., sulaukus apie 49 metu amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap., Urbučių kaime. Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime vyra Mateušų, tris pusseseres — Bar
bora šniaukštienę, Marijona Končiene ir Petronėle Lunsargienę, • 
švogerį Končių, pusbrolį Oželį; o Lietuvoj dukterį Magdalena, se
serį Veronikų Kučinųkienę ir brolį Jonų Jaunių. Kūnas pašarvo
tas randasi 4537 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks seredoj, gegužės 21 dienų, 8 vai. ryte, iš 
namų j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Magdalenos Gudavičienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
VYRAS, PUSSESERĖS, ŠVOGERIS, PUSBROLIS IR GIMINĖS. I 

Laidotuvėse patarnauja grabelius L J. Zolp, Tel. Boulevard 5203. I

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidence t’hone Hemlock 7691

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone l’vill man O85G Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Phone Franklin*2460 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
K. A. VASALLE

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

gegužės 17 dienų, 7:45 valan
dų ryte, 1930 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Adakvos parap. Ame
rikoj išgyveno 35 metus. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Rozalija, po tėvais Nau
sėdaitę, sūnų Juozapa, marčia 
Helen, pusbrolius ir pusseseres 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Kazimiera. Kūnas pašarvotas 
randasi 8834 So. Muskegon 
Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gegužės 21 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų i Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Latozos 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Marti, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėše patarnauja graA 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Samuel Kruchevsky persimainęs į
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė, 
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientų. Atsilanky
ki^ j mano oiisų dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

FRANCIŠKUS PONUMIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 16 dienų, 8:30 valan
da vakare, 1930 m., sulaukęs 
39 metų amžiaus,x gimęs Lie
tuvoje, Kauno guo., Kretingos 
apskr., Platelių parap., Rudai
čiu kaime. ISgyveno Amerikoj 
apie 17 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį Mortų, du 
sūnūs — Franciškų ir Juozapa 
ir dukterį Francis. Lietuvoje 
paliko tėvų ir motinų ir septy
nias seseris ir 3 brolius. Ame
rikoj 1 brolį Kazimierų. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2006 Ca- 
nalport Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gegužės 20 diena, 8:3Ų vai. ry
te Iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčių, kurioje at- 

zsil>us gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Franciškaus 
nuyiio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navima i^ atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai, Duktė ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

nu-

Po-

AkiųGydytojai
Tel. .Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

PETKAS GEDVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 19 dienų, 7:45 valan
dų iš ryto, 1930 m., sulaukės 
33 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Gedrenu miestelyje, 
Telšių apskr. ISgyveno Ame
rikoj 16 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį Johanų, 
dukterį Valerijų 5 metų, tėvą 
Lietuvoj Jonų Gedvilų, brolį 
Stanislovų, dvi pusseseres, tris 
brolius Amerikoj — Kazimierų, 
Jonų ir Justinų, uošvį ir uoš
vienę Greičius, Kūnas pašar
votas randasi 421 Indiana Avė., 
St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužes 22 dienų, 9 vai. iš ry
to iš namų į St. Patrick .para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldps už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į North Cemetery’

Visi A. A. Petro Gedvilo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Broliai, 
Uošviai ir Giminės.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Į vuirųs Gydyto jai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti 

drTheržIan
— IŠ RUSIJOS T

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 'ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼, dienų

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

Rezidehcijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

T-el. Cųnal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii

3 iki 8 vai. vak. Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St.. Cicero, III.
X-lvay ir Ga •

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9 
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SL A KIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tol. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo «-• 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildinv

38 So. Dearbom Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 25f»2

JOSEPI! J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. <
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockw<*li St.
Tel. Ue Public 9723 1

ahlerma.no
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Linksma Žinia dėl 
Lietuvių

Musų rupesniu ir pastango
mis garsusis lietuvių daininin- 
kas-tenoras JUOZAS BABRA
VIČIUS, jūsų palinksminimui, 
dainuos per Radio iš stoties 
WCFL., 970 kilocycles, ateinan
ti ketvirtadienį, gegužės 22 <L, 
1930, nuo 8:15 iki 8:45 vai. 
vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
Kampas 33 ir Halsted gatvių

Pranešimas
Michael 'Morkus, 5529 South 

Neva avenue, senas biznierius 
namų budavotojas, apleidžia 
Chicagą gegužės 22 dienų ir 
išvyksta atostogoms į Lietuvą. 
Kelionėje jis sustos Londone 
ir Kopenhagoje. O iš čia pa
sieks Klaipėdą ir Lietuvą. P- 
nas Morkus sugrįš Chicagon 
spalių mėnesio 1 d.

SpecialistM grydyme chronišku ir naujų li
rų- Jei hlU neralfijo jumis išgydyti, atailan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iterzamfnavf- 
maa atidengs jūsų tikrą liga ir jei ad apsi- 
imaiu jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iderzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magua-Screen

“The Green
Goddess”

Labai gražus ir sujudinantis 
veikalas
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL, k. ...------------------- —i

RADIO KRAUTUVĖ
Lietuvių Radio Programai

iš W. C. F. L. Radio Stoties 
976 kilocycles,

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai —
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St
TEL. BOULEVARD 4705

Jis įmano taipjau pabuvoti 
Vokietijoj ir Franci joj.

\ NN.

18 gatvės apielinkė
I , "
Šios apielinkės vaikų dėmesiui

Stanford Parko aikštės vai
kams žaisti dabar bus atda
ros kasdien, pradėjus gegužės
19 diena, nuo 3 valandos po 
pietų iki vakaro.

Žaism'avietėmis gali naudotis 
taip bernaičiai, kaip mergaitės. 
Įžanga visiems veltui. Visi kvie
čiami naudotis jomis.

Stanford Parkas randasi prie 
1 l-tos gatvės ir Union avenue.

“Naujienų” Ekskur
sija aplankys 

Londoną
Jau praėjo tie laikai, kuomet

keleiviai vargingai keliaudavo 
per. juras vien tik 'turėdami ti
kslą nuvažiuot į paskirtą vietą. 
Dabar, keliaujant su ekskursi
ja, kelionė būna ir smagi, ir 
patogi, ir įdomi, ir įvairi. Jau 
neužtenka civilizuotiems kelei
viams vien sėsti į kokį nors 
nedelį laivelį, nuvažiuoti Lie
tuvon, pasimatyt su giminė
mis, ir grįžti atgal, nieko dau
giau nemačius. Dabartiniai 
keleiviai nori daT ir svieto pa
matyti, ir kelionę visaip pa- 
įvairint, ypač jei tas nieko 
brangiau ne kaštuoja.

Todėl ir “Naujienų” ekskur
sija laivu “Aųuitania” liepos 6 
d., aplankys pakeliui didžiausį 
ir garsinusį pasaulio istorinį 
miestą. Ix>ndoną, fcur gaus tre
čiosios klasės keleiviai uždyką 
nakvynę švariame, hotely, valgį 
if pavėžinimą po miestą su aiš
kintojais gražiuose autobusuose.

Kadangi ekskursija atvyks į 
Londoną nedėlioj, tai bus pro
ga pamatyt kaip anglai links
minasi šventadieniais. Ant ry
tojaus bus galima aplankyt į- 
vairias įstaigas ir puikiausias 
krautuves, bei nusipirkti šio to 
atminčiai.

Pirmadienio pavakare eks
kursija išvažiuos iš Londono 
stačiai į Lietuvos portą Klai
pėdą dar visai nauju moderniš
ku dvišriubiu laivu “Baltavia”. 
Tai bus smagiausis kelionės 
galas.

Bridgeport
Važiuoja Lietuvon

Ateinantį ketvirtadienį išvyk
sta Lietuvon, paviešėti, p. Juo
zas Račiūnas su žmona.

P-nas Račiūnas yra Bridgc- 
porto biznierius. Jisai laiko 
krautuvę Lietuvių Auditorijos 
trobesyje, adresu 3137 South 
Halsted street.

P-nas (Račiūnas Lietuvoje, 
tarpe kitų vietų, įmano atlan
kyti Panevėžį ir gimtinį kai
mą, Šilagalį, Panevėžio parapi
jos ir apskričio.

P-nia Račiūnienė —,tė,vų pa
varde Dargaitė — paeina iš 
Mažeikių.

Lietuvoje pp. Račiūnai ma
no išbūti tris-keturius mėne
sius.

Linkėtina jiems smagios ke
lionės ir malonių atostogų.

ReporL

Marųuette Park
Naujas lietuvis biznierius

Prie kampo Rockwell ir 69- 
tos gatvių jau ilgoką laiką bu
vo didelė lietuvių bučemė. Pra
ėjusią savaitę taip trobesį, ku
riame randasi bučernė, kaip 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS‘ KVIETKOS 
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
/ Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

BUDAV0JAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po viena plytą, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Ijafayette 7674
»■ » ..................... i in i.—

pačių bučernę nupirko lietuvis, 
persikėlęs čia iš 18-tos gatvės 
apielinkės.

(JaĮima numanyti, kad nau
jam šios kolonijos lietuviui biz
nieriui seksis biznis gerai, ba 
čia visi lietuviai daro gražų 
bizni. JReport.

West Pullman
Ne taip yra, kaip buvo rašyta

Tilpusi “Naujienose” žinutė 
iš gegužės 15 dienos, kurioje 
kalbama apie tuos visus tro- 
belius kun. Statkaus su parū
pi jonais, neatatinka teisybei.

Visai neteisybė, buk parapi
jom! nemyli kun. Statkaus. Ir 
kad tų įrodyti, tai paduosiu 
faktus.

Didžiojoj sabalo je kun. Stat
kus priminė parapijonams apie 
reikalingumą finansinės para
mos pavydale Velykų kolektos
ir pastebėjo: “Jei man prita
riate ir mano darbams, tai duo
kite paramos, nes reikalinga, 
o jei ne, tai darykite, kaip iš
manote.” Na, in kas pasirodė? 
Parapijonai, nežiūrėdami blogų 
laikų, sušukavo virš $800. Ir 
tiek surinkta iš nepilno 200 
parapijonų skaičiaus. Tai re iš- 
kia, kad parapijonai pritaria 
kun. Statkui.

Toliaus korespondentas pasa
koja, kad beveik visi komite
tai pasirašę po priešinga ku
nigui Statkui peticija pas vy
skupą. Pasirašę 7 ar 8, iš ku
rių 3 yra choro nariai (ėju
sieji rašytis gal ne savo va
lia), o 4 visai nesirašė. Taigi 
tas neparodo visos parapijos 
noro.

Paskui. Visai ne teisybė, buk 
visi choristai neiną giedoti de- 
liai to, jogei kunigas atstatė 
vargonininką. Daugelis iš jų, 
patys geriausieji, neina giedo
ti dėl to, kad nemyli savo mo
kytojo.

• Ne teisybė nė tai, buk var
gonininkas sakęs kunigui Stat
kui ‘‘atiduok ar užmokėk man 
iaJgą”, kuri esanti nemokėta ke
li mėnesiai, o jis, vargoninin
kas išeisiąs. Toks pasakymas 
yra melas su piktu tikslu. Gi 
tas tikslas yra žinomas.

Kai dėl choro streiko, tai 
jį pakėlė keli intrigantai, kad 
neiti giedoti per Velykas. O 
sekantį sekmadienį choristai 
pradėjo rinktis prie vargonų, 
bet buvo 'pasiųsti eiti žemyn. 
Žinoma, tokią taktiką varto
jant, lengva yra palaikyti 
“streikas”. Bet ylos maiše ne-

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau
jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy- 
tifcnnas pabalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir. nepri
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau
giausi ir geriau
si žinomi meto
dai. Dr. Ross iš- Dr. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokią, galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy- 
k *n *

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METU PRIE 
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
što —' Kambarys 506 dėl vyrų, 
Kambarys 508 dėl moterų.

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūsles, 
urinarų, privatinių, chroninių ir 
nervų hesveikumų. Specialis gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE.

(Pacific and Atlantic Puotoj

Chicago. — Margaret Subton, 
kuri mirė kartu su savo vyru. 
Jos vyras' buvo pagarsėjęs bi- 
liardistas.
— • —...... —

paslėpsi, nes tie palys “myli
mąjį” išduoda.

Buvo dar pasakyta, kad ku
nigas ISHatkus traukiąs para
piją į skolas. Kunigas Statkus, 
užimdamas vielą 1927 metais, 
rado virš $13,000 slkolos—taip 
sakant reguliarūs. Be to, bu
vo užtraukta dar paskola per
statymui naujos klebonijos ir 
kitiems dalykams apie $9,- 
(100,. Tai pasidarė viso $24,- 
451.71 skolos. Ir tą skolą už
traukė ne kunigas Statkus. (Ii 
dabar, nežiūrint- blogų laikų, 
skolos yra tik $15,000. Tai kur 
čia bridimas į skolas? Kiek
vienas gali tą patirti iš kny
gų-

Parapijonai buvo surehgę 
kunigui Statkui kelis pasek
mingus pokilius, kurie davė ge
ro pelno parapijai. Ir kunigas 
Statkus veda parapijos reika
lus geriausioje tvarkoje. Bet 
keletas asmenų, vedamų “my
limojo”, kuris neišmintingai 
kerštauja^ nušviečia dalykus 
prastoje šviesoje.

Parapi jonas.

TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantim^ dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė j f ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria. 

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

----- o—_
Lietuvės Akušerės

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midirife

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

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

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro........ ........... ............./

PRANEŠIMAI
ARTISTŲ VAKARIENĖ. — Ren

gia M. Dundulienė, pagerbimui sa
vo nenuilstančių scenos darbuotoji) 
—• artistų, Šeštadieny, gegužės 24 
d.,’ Mildos svetainėj, 3140 S. Halsted 
St., 2 lubos. Pradžia 7:30 v. v. 
iki ankstyvo ryto. Vakarienė, šo
kiai ir idofhus programas (kartu bus 
minimos sukaktuvės M. Dundulienės 
30 metų segios darbuotės). Tikietus 
galima gauti “Lietuvos” Knygyne. 
3210 So. Halsted, Sandaros, Naujie
nų ofisuose ir pas M. Dundulienės 
teatro trupės narius. Tikietus gu
lima užsisakyti iki gegužės 21 d.

— Rengėja.

O

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

classifiedads.Į
Baby Chicks

_____________ Vištų kai

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina' 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu
kų.

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

8153 So. Halsted St.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak. •

10% PIGIAU UZ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porČiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
įmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuokite

'Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė.
Tel. Berkshire 1321.

Vakarais Capitol 1442. .
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirerige pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGI AUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

Financial
Finansai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%.

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE

EXCHANGE

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

CLASSIFIED APS.
Financial

______ Finąnsai-PMkolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgiiius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
-------- 0-------

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

Paskolos suteikiama 
į vieną diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. l^afavette 6738-6716 

----- o-----

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell, 2000

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių, 

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota tuojaus už dideli pa
aukojimą. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais.

Apleidžiu miestą.
3040 W. 62nd St.

Help Wanted-—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS * patyręs barberis, 
Žinąs gerai anglų kalbą, dirbti pilną 
laiką. 5150 So. Halsted St.

Miscelląneous
Įvairųjį

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taip«ri ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
604 W. 38rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

______ Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkįpio naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTES 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis ........... $495
1930 Tudor; vėliausis ............... $550
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių .......      $350
1929 Town Sėd. Murray body,

važiuotą tik 2,100 mylių .... $595 
1929 Sedanai ir Coupes ........... $335
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ........................................  $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. Ji KELLY, 4445 W. Madison

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienan, ypačiai jauno* vedusios ponis, 

esate kviečiamoa pasinaudoti tnusų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
ifi dirbtuves už sutaupitną mažiausia 

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nno mažo stalelio iki visu 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite liandie. 
Mes nuveiime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryftiue su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbua 0467, 
Mr. AVELLB dėl platesnių žinių.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai 

$19; 5 kambariai $25; 22 St. arti 
Rockwell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St., tel. Lawndale 4949.

-------O
PASIRENDUOJA 3 kambarių 

šviesus Datas, garu apšildomas, su 
maudyne, renda pigi 3301 Wallace 
St.

WEST Side apielinkėj, rendon 
Storas tinka bile kokiam bizniui, 
arba kas nori mainysiu Šį bizniavą 
namą ant bile ko. Parenduosiu ne
brangiai, už tai kad namą prižiūrės. 
1613 So. 50th Ct.

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

PARDUODU grosernę, labai geroj 
vietoj; parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobilio. Esu viena 
pati našlė moteris, negaliu apsi
dirbti. 4634 S. Wallace St. Bolilc- 
vard 1233.

P.ARDAVIMUI grosernė, delika- 
tesen ir aiskriminė. Gcriausis biz
nis Southsidėj. Prie parko, mokyk
los ir bažnyčios. Priežastį ir sąly
gas patirsite vietoje. 6529 South 
Racine Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, biznis geras, fikčeriai nauji, ant 
kampo, labai geroj vietoj, parduosiu 
labai pigiai. 2631 W. 39th Place.

SAVININKAS turi parduoti be
kerpę su išdirbtu bizniu.* Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namą su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitą 
biznį. $9,000 iki $10,000 paims ji. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englewood 4678.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
13 Ruimų dėl pragyvenimo. Biznis 
seniai išdirbtas, randa nebrangi, 
1715 So. Canal St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

UKfiS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

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

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

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas su 2—4 kambarių fintais 'už
pakaly; maudynės, pilnas beismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas įmokčjimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 3 
augštų mūrinis namas priekyje ir 
2 aukštų medinis užpakaly. Elekt
ra, gasas ir toiletai. Randasi prie 
19 arti Morgan gt. Paaukosiu, jei 
pirksit už cash,/reikia $2,000 ar 
daugiau. Kreipkitės prie

S. G. TUPONICH 
1829 Bhie Island Avė.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų me
dinis namas, cementinis pamatas, 
visai naujas. Greitam pardavimui, 
išvažiuoju Lietuvon.

1339 So. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA namų, lotų, farmų 
arba bizniu, mainyti ant pirmų arba 
antrų užtikrintų mortgačių. Apmo
kant užsilikusias skolas ir taksus.

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

Yards 6751
arba Boulevard 0127

LOTAI — $3,500 paims $5,000 
vertės apartnisntinį kampą arti 
Marųuette parko. Veikite greitai. 
Savininkas, tel. Wentworth 2126.

SAVININKAS parduoda 2 biznia
vus lotus labai pigiai; ant Western 
Avė., arti 69 St. Tel. Haymarket 
8620.

Didelis kampinis lotas ant Califor- 
nia Avė. ir 70 St. Savinijikas. Tel. 
Haymarket 8620,


