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Šimtai žmonių žuvo 
per žemės drebėjimą 
pietiniame Kaukaze
Nachičevanio sovietų respubli

koje keletąs miestų miestelių 
visai sunaikinti— Daug su
žeistų

MASKVA, bal. 29. — Gautos 
čia, kol-kas šykščios, žinios pra- 
neša, kad praeitų sekmadienį 
pietų Kau kaži j oje įvyko smar
kus žemėš drebėjimas, per ku
li daugiau kaip 100 žmonių bu
vo užmušta ir apie liek pat su
žeista.

Skaudžiausiai nukentėjo kai 
kurios Nachičevanio, autonomi
nės sovietų respublikos, dalys 
ir pats Nachičevanio miestas, 
tos respublikos sostinė.
Keletas miestų miestelių, kaip 
Ordubatas, Nasyrvazas, Ustu- 
pi, čananabas, Sunitas ir Pa- 
radašas, pasak pranešimų, esą 
visai sunaikinti, kai kuriuose 
kituose daug namų sugriauta.

žemės drebėjimas iš dalies 
palietė ir Gruziją su jos sostine 
Tiflisu, bet ne taip skaudžiai.

Nachičevanio respublika yra 
įsispraudus tarp Armėnijos 'ir 
Persijos, ir turi apie 77,000 gy
ventojų—totorių ir armėnų.

Bolševikų ir fašistų 
susibičiuliavimas

ROMA, bal. 29. —k Tarp so
vietų Rusijos ir fašistų Italijos 
tapo pasirašyta nadja prekybos 
sutartis, kuria einant soVietų 
valdžia pasižada einamais me
tais pirkti iš Italijos įvairių 
prekių už 350 milijonų lirų 
($18,305,000). Sovietai gaus iš 
italų kreditų terminams nuo 9 
iki 25 mėnesių. 75% kreditų 
garantuos fašistų vyriausybė.

Bolševikai pirks Italijoje 
daugiausia' automobilius, trak
torius, aeroplanus, laivus, ma
šinas, geležinkelių statybos ma- 
terijolą, trasas etc.; o Italija 
pirks iš Rusijos duoną, naftą, 
mišką ir kitokią žaliavą.

Sovietai mato ekonomi
nės užsienių blokados 

prieš Rusiją įrimą
MASKVA, bal. 29. —Izvesti- 

ja, sovietų valdžios organas, 
kalbėdamas apie naujų kreditų 
sutarti tarp sovietų Rusijos ir 
fašistų Italijos, pabrėžia, kad, 
girdi, kapitalistų valstybes pa
lengva imančios atsižadėti sa
vo ekonominės blokados prieš 
sovietų Rusiją planų, susipra’s- 
damos, kad taikos politika vis 
tik esanti, galų gale, geresnė, ne 
kaip industrinis karas.

PAGAVO BALTĄ ERELĮ

PICKNEY, III., bal. 29. —Ne
toli nuo čia vakar buvo pašautas 
ir pagautas didelis baltas ere
lis. Jo sparnų skėstis sieke 
6’/ž pėdos.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gražu; šilčiau po pietų; dau
giausia’
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40°

šiandie saulė teka
džiasi 7:46. Mėnuo 
4:52 ryto.

vidutiniai pietų4 rytų

ir 42° F.
5:48, lei- 

leidžiasi

Kaina 3c

Meksikos banditai api
piešė traukinį

TEXCOCO, Meksika, bal. 29. 
Praeitą naktį traukiniui 'aplei
džiant vietos stotį, trys bandi
tai įsiveržė į vienų pasą'žierinį 
vagoną ir, apiplėšę keleivius, 
paspruko. <

į bėgančius banditus buvo 
paleista keliolika .. šovinių, bet 
dėl tamsos nė vienas i nebuvo 
kliudytas.

Dešimt darbininkų 
žuvo baisiame alie
jaus šulinio gaisre
GLADEWATER, Texas, bal. 

29.—Kiek žinoma, dešimt žmo
nių žuvo vakar ugny, užsidegus 
Sinclairo No. 1 Cole naftos šu
liniui, apie dvi mylias nuo 
Gladewater.

Be dešimties žuvusių, keletas 
kitų darbininkų pavojingai ap
degė. Jie buvo tuojau nuga
benti į ligohinę kritingoj pa- 
dčty.

Ekspliozija įvyko nuleidžiant 
į šulinį grąžtą. Spėjama, kad 
šulinį uždegė gręžimo pagimdy
tos kibirkštys. Mačiusieji sa
ko, kad nuleidus grąžtą, staiga 
išklo milžiniškos liepsnos ir de
ganti nafta’ apliejo dirbusius 
ties šuliniu darbininkus, kurie 
atrodė kaip gyvi žibintai. Su
teikti pagalbos jiems nebebuvo 
galima, nes visa buvo liepsnose.

Manoma, kad žuvusių yra 
daugiau, ne kaip dešimt.;

Anglija įdomaujasi
Klaipėdos klausimu

Šiomis dienomis, kaip prane
ša spauda, Anglų žemųjų rūmų 
ir Hagos tarptautinio tribuno
lo narys Mander phrlamente 
užklausė užsienio reikalų mi- 
nisterį, ar klaipėdiečių skun
das prieš Lietuvos vyriausybę, 
kuris buvo svarstomas praėju
sioj Tautų Sąjungos sesijoj, 
yra perduotas tarptautiniam 
Haagos tribunolui, o jei ne, tai 
kada bus perduotas?
• Manderiui atsakęs užsienio 

reikalų viceministeris Daltonas 
taip: jei ateinančioje Tautų 
Sąjungos sesijoj Klaipėdos 
klausimas nebusiąs išspręstas, 
tai Anglijos karaliaus valdžia 
busianti už tai, kad klaipėdie
čių skundas butų perduotas 
Haagos tribunolui.

60 žmonių žuvo bė
gančio traukinio 

gaisre Egipte
KAIRAS, Egiptas, bal. 29.— 

Ne mažiau kaip šešiasdešimt 
asmenų, jų tarpe dešimt’ vaikų, 
žuvo, o daugiau kaip keturias- 
.dešimt kitų buvo skaudžiai su? 
žaloti, bėgančiame Kairo-Alek
sandrija ekspresiniame .trauki
ny kilus gaisrui.

Ugnis kilo, viename trečios 
klasės vagonų, pilname kelei
vių.

Lokomotyvos mašinistas, nie
ko nežinodamas apie gaisrų, lei
do traukinį visu greitumu, iki 
pagaliau Benha stoties, signali
ninkas signalais sustabdė.

Daugelis keleivių užsimušė, 
šokdami pro langus, traukiniui 
bėgant.

Romoj policijos buvo suimti 
laikraščių pardavinėtojui, par- 
dhvinėjusieji Vatikano laikraš
tį dsservatore Romano, kibia
me buvo išspausdintas papos 
laiškas prieš fašistus.
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Scena paupy arti Las Vegas, Nevadoje, kur jau tapo pradėtas statymas milžiniškos Hooverio 
tvankos. Tvankos pastatymas pareis 50 milijonų dolerių.;

Revoliucijos Madei 
ros saloje siekimai

Nori pilnos autonomijos salai, 
bet ne politinio atsiskyrimo 
npo Portugalijos

LONDONAS, bal. 29; — Ma- 
deiros salos sukilėliai pareiškia, 
kad jie nori turėti savarankę, 
Lisaboho nepriklausomą, admi
nistraciją, bet nesiekia visiško 
politinio -atsiskyrimo nuo Por 
tugalijos.

Funchalo laikraštis Noticias 
da Madeira, l<firio[egzeippįiorius 
dabar ganias ’ Londone,v yra iš
spausdinęs sukilimo vadų ma
nifestą, kuriame pareiškiama, 
kad Lisabono valdžia “klastin
gai iškraipo revoliucijos Madei- 
roje tikslus ir siuntinėja užsie
niams melagingas žinias, busią 
sukilėliai siekią visiškos politi
nės iMadeiros nepriklausomy
bės”. Tai esąs begėdiškas, pra
simanymas. Madeira kovojanti 
ne dėl politinės, bet dėl admi
nistracinės nepriklausomybės, 
idant ji galėtų išrutuloti sa’vo 
milžiniškus ekonominius potėn- 
cialumus.

Ieško Grenlandijoj * 
prapuolusio anglų 

mokslininko
KOPENHAGA, Danija, bal. 

29. — Reykjavike, Islandijoj, 
šiandie buvo gautas^ bevielis 
pranešimas, kaip spėjama iš 
prapuolusio šiaurinėj Grenlan
dijoj anglų mokslininko Augus
tino Gourtauldo. Pranešime 
sakoma: .“Likęs visai be mais
to.” <

Mokslininko ieškoti, iš Islan
dijos siunčiamas aeroplanas ir 
laivas Odin. Be to, šiandie tuo 
pačiu tikslu išskrido į Grenlan
diją žinomas švedų aviatorius 
Albinas Ahrenbergas.

Courtauldas išvyko į Gren
landiją rudenį meteorologinių 
tyrinėjimų reikalais.

. Velykinės dovanos
KAUNAS.-—Pieno Lašo drau

gija 19331 mt. balandžio mėli. 
1 d. išdalino 200 dovanų maisto- 
produktais neturtingoms šei
moms.

Pastebėtas kažkuriose šeimo
se didelis skurdas, o į Kauno 
miesto valdybos beturčių sąra
šus dėl \kai kurių formalumų 
tokių šeimų, galvos negali būti 
įtrūktos. Dovanos buvo iš da
lies gautos iš aukotojų prdduk-- 
tais, kitos buyo nupirktos už 
suaukotus labdarių pinigus.

Tornadas Meksikoje pa
darė daug nuostolių

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
29. — Praneša,, kad siautęs va
kar tornadas padarė didelių 
nuostolių nedideliame Comita- 
no mieste, Chiapas valstijoje. 
Apie 90% miesto namų buvo 
sugriauti arba apdraskyti. Tor
nadas tęsėsi per dvi valandas, 
lydimas smarkios ledų krušos^ 
šviesos ir elektros energijo^į- 
monės sunaikintos ir susisieki
mas sutrukdytas.

** • f

Rado moters lavoną
Naumiesčio (Vilkaviškio ap;) 

miesto laukuose pravažiuojaii 
tieji rado nežinomo asmens la
vonų. Policija nustatė, kad 
rastas lavonas yra Elenos Ogo- 
rodnikovaitės, 35 metų amžiaus, 
iš Kybartų miesto. Ji sirgo 
numario liga ir buvo psichiškai 
nesveika.

Lietuviai, Darbo Žmonės!
Pirmoji Gegužės yra tarptautinė darbininkų šventė. Ji šau

kia mus paduoti kits kitam rankų ir pareikšti musų solidarumą 
su viso pasaulio darbo žmonėmis. Ji skatina mus kartu su 
visų šalių darbininkaiskelti balsą už teisingesnį atlyginimą 
tiems^ kurie savo rankomis ir,savo protu pagamina pasaulio 
turtus. Ji stiprina mumyse viltį, kad kova prieš karą, skurdą 
ir išnaudojimų bus darbo žmonių laimėta.

Už taiką ir demokratiją! •
Atsiminus'pasaulio karą, kuriame buvo išskersta apie 10 mi- 

lionų žmonių, dar ir šiandie kiekvienų musų perima šiurpuliai. 
Bet ir dabar dar nėra užtikrinimo, 'kad nebus naujų karu. Ka
pitalistų valdžios atsisako nusiginkluoti. Nesuskaitomi milionai 
dolerių leidžiama milžiniškų armijų ir karo laivynų laikymui. 
Mes reikalaujame visiško nusiginklavimo. Mes reikalaujame, kad 
Jungtinės Valstijos pačios mažintų savo apsiginklavimų ir ra
gintų prie nusiginklavimo kitas šalis.

Antras didžiojo karo palikimas tai—diktatūros įvairiose ša
lyse, sunaikinusios demokratinę tvarkų ir suardžiusios darbi
ninkų organizacijas. Mes smerkiame diktatūras taip fašistų, kaip 
ir bolševikų. Mes reikalaujame laisvės darbo' žmonėms. Visu 
griežtumu mes keliame protestų prieš smurtininkus, kurie begė
diškai sutrempė teisėtą, tvarkų Lietuvoj ir ^budelio priemonėmis 
lųikoi pavergę liaudį musų gimtame krašte!

Mes reikalaujame pagelbos bedarbiams!
Kokie 7,000,000 darbininkų Amerikoje yra išmesti iš dirb

tuvių. Privatinio pelno sistema ir vėl atvedė prie to, kad me
lionai vyrų ir moterų neturi progos net užsidirbti duonos kųsnį. 
Mes stojame už ekonominės sistemos pertvarkymų tokiais pa
matais, kad norintiems dirbti butų užtikrintas darbas ir žmoniš
kas pragyvenimas. Mes reikalaujame, kad tuojaus butų įvesta 
visuotina apdrauda nuo nedarbo.

Gegužės Pirmoji diena yra Tautų brolybės šventė. Kartu su 
Visų šalių darbininkais, mes tų dienų pareiškiame savo tvirtų 
įsitikinimų, jogei šis karo, tautų neapykantos, kapitalistiško iš
naudojimo, priespaudos ir vargo pasaulis turi užleisti vietų ki
tam, teisingiau sutvarkytam pasauliui, kuriame laisve, gerovė 
ir laimė -bus užtikrinta visiems.

Lietuviai 'darbininkai ir darbininkės! Dalyvaukite kartu su 
mumis Gegužinėje šventėje—rry toj, 8 vai. vakaro, Chicagos Lie
tuvių Auditorijbje!

L. S, S, CHICAGOS CENTRALINĖ KUOPA.

Politinė 15os kroatų 
byla Jugoslavijoje
VIENA, Austrija, bal. 29. — 

Belgrade, Jugoslavijos sostinėj, 
šiandie prasidėjo didelė politi
nė byla, kurioj apkaltintų yra 
penkiolika kroatų autonominin
kų. Du kaltinamųjų tačiau, 
Percek ir Pavlovič, yra pabėgę 
ir dabar gyvena Vienoj.

. Jie kaltinami kaip teroristai 
ir sąmokslininkai prieš kara
liaus Aleksandro režimų, pri
klausą nelegaliai kroatų organi
zacijai, vadinamai "“Kovotojų 
dėl Kroatijos* autonomijos legi- 
jonas,” ir organizavę teroristi
nius sųmokslus. •

Vilėišytė į Alžirą
KAUNAS. — Universiteto 

bibliotikorius p. B. Vileišytė iš
vyko į Alžirą daylvauti ten bu
simame tarptautiniame biblio
tekininkų kongrese.

Siamo karaliaus vizitas 
prez. Hooveriui

WASHINGTONAS, bal. 29.— 
Siamo karalius Pradjadhipok su 
savo žmona šiandie padarė for
malų vizitą prezidentui Hoove
riui Baltajame name.

Einant papročiu, prezidentas 
Įlooveris su žmonA netrukus po 
to padarė tokį .pat formalų vi
ltą Pradjadhipokams jų rezi
dencijoje Massa'chusetts Avė.

Gen. Sandino atme 
tęs komunistų siū

lytą pagalbą
Nikaraguoo sukilėlių vadas at' 

sisakęs pozuot komunistu ir 
nepriėmęs $100,000

MEKSIKOS , MIESTAS, bal. 
29.—Dr. Zapeda, Nikaraguos 
sukilėlių vado gen. Augustino 

,Sandino atsova's užsieny, sako, 
kad komunistai siūlę sukilėliams 
finansinės paramos, bet jie at
sisakę priimti.

Pernai metais, sako Dr. Zape- 
ęla, komunistai stulę gen. San
dino 5,000 šautuvų ir 100 tūks
tančių dolerių pinigų, su ta są
lyga, kad nikaragiečių sukilėlių 
vadas pozuotų kaip komunis
tas. G,en. Sandino tačiau, norė
damas pasilikti laisvas nuo vi
sokių jpreivolių, pasiūlymus at
metęs, nors tuomet jam labai 
reikėję ir ginklų ir pinigų.

Katalonija kaip sa
varanke respublika

i mii ’ -—■—— • -

Brovlžorlfte vyriausybe paskel
bę Gegužės 1 dieną kųip ofi
cialią krašto šventę*

BARCELONA, Katalonija, 
Ispanija, bal. 29. — Nelauk
dama, kol susirinks steigiama
sis seimas ir kaip jis išspręs 
Katalonijos padėjimą projek
tuojamoj Ispanijos federacijoj, 
dabartinė provizorinė vyriau
sybe tęsia toliau darbų orga
nizuoti provincijų kaip savaran
kį politinį kūnų.

Prezidentas Ffa’ncisco Macia 
šiandie įsteigė “generalidad’o” 
arba respublikos ministerių ka
binetų su astuoniais portfeliais.

Pirmas < naujos vyriausybės 
laktas buvo . paskelbimas Gegu
žės 1 dienoj tarptautinės dar
bininkų šventės, kaip oficialios 
Šventės visoje Katalonijoje.

Prezidentas Macia rengiasi 
netrukus vykti į Madridą ir pa
daryti vizitų Ispanijos respub
likos prezidentui Zamorai, kuris 
praeitų sekmadienį padarė vi
zitų Barcelopai.

Tarp Lietuvos ir Aust 
rali jos įsteigtas susi

siekimas telefonu
KAUNAS.'— Nuo šių metų 

balandžio 15 čl. su visais Aust
ralijos Queenslando miestais^ 
Pietų Australija, Melbourne, 
Sydney, Brisbane fr Adelaide, 
tranzitu per Vokietiją, Belgi-' 
ją, Olandiją ir Didžiąją Brita
niją, įvedamas radio telefono 
susisiekimas.

Pasikalbėjimai leidžiami tik 
paprasti privatus ir valstybi
niai ir sų perspėjimais kiekvie
ną, dieną, išskyrus sekmadie
nius. '

Mokestis už pirmas 8 minu
tes su ■ visomis nurodytomis 
vietomis nustatytus 345 litų 
50 centų, ir . už kiekvienų to
lesnę minutę 
centų. ;

Už perspėjimą imama 47 lt. 
50 centų.

po 115 lt. 50

No. 102

Meksika rengiasi di
delėms Gegužės Pir
mosios iškilmėms

! •
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

29. — Tarptautinę darbininkų 
šventę, Gegužes Pirmąją, Mek
sika švęs kaip savo nacionalinę 
šventę.

Meksikos mieste planuojamos 
milžiniškos darbininkų organi
zacijų demonstracijos. Vyriau
sybė bijo tik, kad komunistai, 
kurie taip pat planuoja savo 
demonsracijas, neišprovokuotų 
riaušių. Del to policija imasi 
visų at^irgumo priemonių.

Havanoje paskelbtas 24 
valandų streikas

HAVANA, Kuba, bal. 29. — 
Tarptautinę darbininkų šventę; 
Gegužės 1 diena, Havanos tram
vajų darbininkai paskelbė 24. 
valandų streikų. Kitos organi
zacijos veikiausia taip pat tą 
dieną streikuos ir dalyvaus dar
bininkų paraduose.

Francija užgynė Gegu
žės demonstracijas

PARYŽIUS, bal. 29. —Prem
jeras Lavai, kuris taip pat eina 
vidaus reikalų ministerio parei
gas, išleido įsakymų policijai, 
kad visoki paradai ir mitingai 
atvirame ore Gegužės 1 dieną 
yra užginti.

Policija tą dieną bus visur 
sustiprinta kareiviais. Pary- 
žiaYis i garnizonas bus laikomas 
kareivinėse,, prirengtas kiefcvie* 
n am momen tui. \ '

■ I
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Vyskupu konferencijos 
Kaune nutarimai ■ m

šio balandžio mėnesio 8—9 
dienomis Kaune įvyko Lietuvos 
vyskupų konferencija, kuri po 
to paskelbė spaudoj šitokį ko
munikatą su konferencijos sek
retoriaus, vyskupo Rainio, pa
rašu:

“Kauno Bažnytinės Provinci
jos Arkivyskupas ir Vyskupai, 
susirinkę į nepaprastų konfe
renciją, atsidėję svarstė opiuo
sius einamuoju momentu baž
nytinio gyvenimo reikalus ir 
nustatė budus, kaip saugoti 
Bažnyčios teises ir kelti tikin
čiųjų religinis bei dorovinis gy
venimas: '

“1. Konferencija dideliu su
sirūpinimu svarstė budus, ku
riais geriau apsaugojama Kris
taus Bažnyčios teisė nekliudo
mai skelbti Dievo žodį, kad 
geriau įsąmoninus tikinčiuosius 
jų pareigose z Dievui ir žmo
nėms.

“2. Konferencijai teko nusta
tyti budai, kurie tiksliau supa
žindins tikinčiuosius su Bažny
čios pasiuntinybe, jos teisėmis 
ir jų sankcijomis.

“8. •Tikinčiųjų dorovinė bei re-, 
liginė sąmonė yra reikalinga 
aiškių gairių, kurias nukaišio- 
ja Kristaus Bažnyčios veikimas; 
todėl Konferencija svarstė bu- 
.dus, kurie pašalintų mėginimus 
iš šalies drumsti tikinčiųjų są
žinę bei ją nukreipti iš aiškaus 
Kristaus mokslo kelio.

'“4. Konferencija, gyvai jaus
dama katalikiškojo jaunimo kil
nias aspiracijas, kreipė daug 
dėmesio kapelionų padėčiai iš- 
svarstyti.”

I

. Paleidžiami naujokai
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KAUNAS.— 1929 m. rudenį 
pašaukti naujokai paleidžiami 
namo dar prieš Velykas. Jie 
paleidžiami visu mėnesiu anks
čiau negu reikėjo.
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Birutes statumoj operetėj, ge 
gūžės 3 (L dalyvauja šie vai 
dintojai;

Traukinys užmušė 
Vincą Petruką

Lietuvių Laikraščių
Kyrtu su Lietuvių Agetų Sąjunga

Raganiaus” vaidin 
tojų sąstatas

Dainuoja ukrainietis Maksim Kostiliuk ulbamų 
dainas. ''

mėnesį taip 
Day, tačiau ir 

suligv išgalių 
ikrają Darbo

KŪDIKIAI EINA .SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

SIUSKIT HtK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmoji Gegužės - 
tarptautine darbi 

j ninku-šventėj

To prašoLietuvosžmonėstr; 
fcįp pataria Lietuvos badai:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHięAGO>, ILL.

šis pirmas susirinkimas ir šau
kiamas. Kuriems galėjau sus
pėti, pasiunčiau atvirutes; ° 
kurie negausite atvirutes, kvie
čiame atsilankyti. Pradžia su
sirinkimo 7:30 vakare.

—Sekretorius.

. Balandžio 28 d, mirėt V*. Nor
kus, senas kensingtonietis, vi
siems pažįstamas; Amerikoje 
išgyveno 30 metų. Pastaruoju

suteikia. .... 
barzdaskųtyklos 
■sss komforto- 
■B skutiiųoąį 

■ • namie
‘Lp.cAL bĄoVIJ
’? HOO&B-
FOLLOWEO 
; BY^-

payažiuotL Prie 46:įr Akhląnd 
gaįvių trekas.^ arti privažiavo 
kįii rokoi ir Dattalti tapo su
spaustas tarp, dviejų’ trokų. Nu
vežtas Cook pavieto ligoninėn 
pattutli pasimirė, .bająndžjkr 29 
d; Velionis buvo nevedęs.- šian
die- ryte, *9:30 vai., Eudeikio į- 
staigoj bus koronerio tyrinėji
mas dėl. įvykusios nelaimės.

Laidotuves bus penktadieny, 
geg. 1 d., 9 v. ryte iš namų į 
£Ioly : Sepulchre kapines. Lai- 
dėtuvėms patarnauja- • graborilis 
Eudeikis..

laiku Norkus sunkiai sirgo; iš 
sunkios ligos negalėjo atsiskir
ti, turėjo mirti. Paliko nuliūdi
me moterį, dukterį, šunų, gimi
nes ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas yra Doty koplyčioje, 
214 E. 115 Street. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį 8 vai. iš ryto 
iš Doty koplyčios į Visų šven
tų bažnyčią, o iš ten į š. Ka
zimiero kapines.

i i AT ELHVEN-

M-ip-THE seVB'N

EFFORTa-' ' 
'THE ^AcKeTee1^'' 
-1S DlVORCTO FROtA 
HMW ROį&BLOOtA 
vniTH- PĄTHE, STudioS

Daktarai sako,, kad rugstan- • * 
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai ti n- 
karnai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų* skilvį ir 
vidurius su keliomis - ' dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi
žiūrėki t, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas. ’

[Acme-P. b A. Photo]

Atidarymas ir įžanginė kalbu^-pirmininko- Div M.ontvido. 
Dainuoja -Bijūnėlio^ Choras, vedamas; A. Salayeičikiutės- 
Steponavičienčs. j''—.- ■
Dainuoja. Kazys Pažerskis “Po platų. svįetą’’ ir “Ubagų 
Daųia,” abi aš PlanųyeHe operetės “Koriievilio Varpai.” '
Kalba. P.' Grigaitis.
Dainuoja Sofija Paškevičiūtė 
kaitės ir “Visur Tyla”, Gruod

i i •

Pianiste Aldona Briedžiulė paskambins gražų kurinį f iš 
operos “Rigoletto.” \
Kalba George Koop, buvęs Socialistų , partijos, kandidatas 
i J. V. senatorius.

9. Dainuoja .Ona. Berki ulė -— solo.
10. Dainuoja kvartetas — iš operetes “Gegužės Jiaralailė,”
11. Dainuoja. Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, vedamas K. 

Steponavičiaus.,
12. Uždarymas. ■

Visiems (lainininkams-dainininkėms akompanuoją M.i Yb- 
zavitas ir K. Steponavičius^.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga, padengimui lėšų,! tik^ąiv.10a

Mikas Jozavitas dalyvauja ge?
‘ gūžės 1 d. šyįątėjF

Birutės vedėjas p. Jozavitas 
apsiėmė dalyvauti Gegužės Pir
mos apvaikščiojimo programe 
Lietuvių Auditorijoj, akompo- 
nuodamas p. K. Pažerskiui ir 
kitiems solistams. P. Jozavitas 
pareiškė, “Nors ir kaip šios 
dienos užimtos “Raganiaus” 
priruošimu, tačiau viską padė
jęs į šalį, su mielu, noru daly
vauju darbo žmonių šventėje”.

Dekoracijos ir šviesos
Kaip tikrą naujieną galim?; 

pranešti, kad “Raganiaus” per 
statymui Birutė nusamdė spe 
ciales dekoracijas ir šviesas 
kurios Lietuvių Auditoriją pa 
puoš nebepažįstamai. Dekoraci 
jos bus moderniškos ir švie 
sos bus pritaikintos veikalo rei 
k'alavimams.

Visi susipratę ir apsišvietę 
darbininkai visose pasaulio ša
lyse apvuikščioja Gegužės Pir
mą dieną, kaip tarptautinę dar
bo žmonių solidarumo ir vie
nybės šventę. Tą . dieną orga
nizuoti darbininkai daro savo 
pajėgų demonstracijas, kvies
dami darbo draugus į vienybę 
ir susipratimą, bendrai kovoti 
už darbo žmonių gerbūvį.

Nors Amerikoje Gegužės Pir
ma nėra valdžios pripažinta 
kaip darbininkų šventė ir Ame
rikos VValstreečio kapitalistai, 
norėdami šios šalies darbinin
kus izoliuoti nuo pasaulio, jiems 
paskyrė rugsėjo 
vadinamą Labor 
čia darbininkai 
švenčia savo 
Dieną, Gegužės Pirmąją.

Kitose šalyse darbininkai 
taip jau neturi laisvės- švęsti 
savo Darbo Dieną, kaip{ jie pa
tys norėtų. Lietuvoj, klerika
lams su tautininkais-bevaldą n t, 
tapo Gegužės Pirmoji paversta 
į medžių sodinimo, o ne darbo 
žmonių dienų. Daugely salių 
tą diefią policija darbininkams 
galvas daužo, o neretai tą die?

žinomas Ukrainiečių operos 
dainininkas, baSas-baritonas p. 
Maksim Kostiliuk dalyvaus Ge
gužės Pirmos apvaikščiojimo 
programe, ateinantį penktadie
nio vakarą Lietuvių Audito-* 
rijoj. Padainuos vieną ukrai
niečių tautišką dainą “O, Dnip- 
re, mij Dnipre” (Dniepras, uk
rainiečių numylėta upė, lygiai 
kaip lietuvių Nemunas) ir vie
nų ar dvi rusiškas dainas.

P. Kostiliuk yra taip gi ’ra- 
’dio dainuotojas; jį galima gir
dėti ukrainiečių radio pusva
landžiuose kas sekmadienį nuo 
4:30 ligi 5 vai. iš stoties WE-

šį vakarą 341 'Kensington 
Avė. įvyks Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo nepaprastas susi
rinkimas. Turime reikalų ap
kalbėti dėl mirusio nario V. 
Norkaus. Metiniame susirinki
me nutarta šaukti nepapratų 
susirinkimą mirus nariui, tai

Vakar vakare p. Stasys Vag
iančius mums pranešė, . kad 
Joseph F. B u driko krautuvė 
gavo pašaukimą long distance 
telefonu iš St. Margaret Hos- 
pital, Hammond, Ind., kad va
kar apie 5 vai. po piet Ham- 
monde tapo traukinio užmuš
tas chicagietis lietuvis William 
Petrukas arba Petraitis, gyve
nęs adresu 1254 S. Union Avė. 
Betgi paduotu adresu velionio 
giminių nesurasta.

Velionio giminės, ar šeimina 
prašoma atsišaukti į minėtą li
goninę, telefonu Hammondy 
Ind. 228.

‘ UOFF

nų darbininkai gatvėse žūva, 
Šespotiškų valdžių žandarams 

ėmbnstracijas užpuldinėjant. 
Tačiau jokios priemonės , nebe- 
sustabdd Gegužės Pirmosios 
šventės. Visur tą dienų darbo 
masės pasirodo, kasmet didės 
niąis skaičius ,ir tvarkingesnė
mis eisenomis bei aiškesniais 
reikalavimais.

Taip ir Chicagos Lietuviij So
cialistų Centralinė kuopa ren
gia Gegužės. Pirmosios apvaikš - 
čiojimą.šį penktadienį Lietuvių 
Auditorijoj, kur bus patiektas 
puikus programas, dalyvaujant 
Chicagos Lietuvių Pirmyn Cho
rui jaunuoliui Bijūnėlio cho
rui* abudu vedami pp. Stepona
vičių; taip, pat dalyvauja kai 
betoj ai ir žymus" solistai-daini- 
ninkai. Visi lietuviai, darbo 
žmonės, ateikite’ į Lietuvių Au
ditoriją, šį penktadienio vaka
rų, sykiu paminėti viso pasau
lio darbo žmonių šventę.

—Senas Petras. Daktaro Paslaptis 
Išduota Publikai

Pagalios ■ paslaptis Dr; Au G. Charncs 
didelio pasisekimo per 50 metų gydyme 
silpnų iAsū'niegajejųsių žmonių ir taipgi 
kenčiančių > nuo konstipacijos, kepenų, 
inkstui ir pilvio. pakrikimų; reumatizmo 
ir šalčių, , patapo žinoma. Jus ., galite 
gauti ją dabar appekoje .po vardu VIZ. 
jii.yra labai, malonii imti' ir jus gauna
te e ją tokią,? kokia'. D.h. -Cliarnes prirengė 
ją: ir vajrtojo savo privatinėj praktikoj 
kaip Europoj,, taip ir Amerikoj. Dr. 
C-harnes buvo labai sėkmingas Europos 
gydytojas ir medikalis chemikas pirm 
atvykimo į Ąmeriką. Jo nuodugnus 
pažinimas skirtingų šaltinių medikalių 
junginių ir jų įtakos į įvairias ligas, 
privedė jį prie va 
išimtinai ekstraktų 
nų, žievių ir lapų 
sisekimas gydyme 
senosios spėkos it 
suniegaiėjusiems parodo 
do, dėlto kad nieko 
medikalęi profesijai .teikime pagelbos 
gautiems ir suniegaiėjusiems, kaip medi- 
kaliai prirengimai, kuriuos Motina Gam
ta sudėjo į medikaka žoles, šaknis, žie
ves ir lapus, iŠ kurių junginio Dr. 
Charncs pagamino savo pastebėtiną slap
tą receptą. Jeigu jus jaučiatės sijonas, 
suniegalėjęs ar negalite gerai miegotu ar
ba .turite pilvo ar vidtirių pakrikimus, 
turi reumatizmo skausmus, arba jūsų 
inkstai tinkamai neveikia, tiktai nueikite 
pas ‘Savo aptickininką ir paprašykite už 
$1.00 bonką VIZ. Imkite kaip nuro
dyta per 10 dienų ir jeigu jus nepasi- 
jusite geriau kiekvienu žvilgsniu, sugrą
žinkite bonką aptickininkui, iš kurio 
jus ją gavote ir gaukit atgal savo pini
gus. Tai yra jūsų garantija nuo Herb 
Tonic Corporation, VIZ savininkų“, Chir 
cago. .

IŠGYDĖ SAVO BUPTURĄ
Aš gavau didelį patrūkimą keldamas 

skrynią keli metai atgal. Daktarai sa
ke, kad mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra operacija. Diržai man negelbėjo. 
Galiaus aš įsigijau tai, kas greitai ir 
pilnai mane išgydė. Daug metų pra
ėjo, bet ruptura niekad nebesugryžo, 
nors aš sunkiai dirbu kaipo karpenteris. 
Nebuvo jokios operacijos, sugaišimo, ne
smagumo. Aš nieko neparduųdu, bet 
vien suteiksiu pilnas informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos. jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. -Pullen, Carpenter, 388-D 
Marccllus Avė., Manasųuąn, N. J. Ge
riausia iškirpkite šį raštelį ir parodyki
te kitiems, kurie turi rupturą — jus 
galbūt išgelbėsite gyvastį, arba mažiau
sia sustabdysite kentėjimą nuo rupturos 
ir rupesnį ir pavojų operacijos.

Julė Gabšis—Ponios Partlie 
nes rolėje.

Bernice Tvei’ionas—Konstan
L 

cijos rolėje.
Stasys Rimkus—Kunigo Da 

lio rolėje;
' Juozas Olšauskus—Mąrmadvi 

ko rolėje.
Elena Pečiukaite^Ąįenos ro

.Įėję. i
Nora Gugtfs—Ponios Sauga 

žienės rolėje.
Dr. K. Kliauga—Notaro ro

Radio programas, kurį perei
tų sekmadienį davė Jos. F. 
Budriko krautuvė, buvo tikrai 
geras ir gražus. Didis Birutės 
choras po vadovyste Miko Yo- 
zavito > šauniai pasirodė su gra
žiomis dainomis iš operetės 
“Raganius”, kurią Birutė sta
to Lietuvių. Auditorijoj, gegu
žės 3 d. Taipgi debutavo p-nia 
Nora Gugis, tikrai, gražiai su
dainuodama duetų iš “Raga
niaus” su p. Olšausku. Jos ma
lonus liriškas , soprano, liuosai 
valdomas, reiškė tikrą, sielos 
jausmų. Gražiai dainavo ir 
Elena Pečiukaitis, Julė Gapshis 
ir. Stasys Rimkus. A. Vanagai-? 
tis ir J. Olšauskas gražiai su
dainavo keltžr dainų, o Budriko 
radio orkestrą, sugriežė keletą 
naujų muzikos gabalėlių. Už to
kius programus Jos. Budriko 
krautuvė tikrai užsitarnauja 
lietuvių paramos, ypatingai ra
dio. z reikaluose. Ketvirtadienio 
vakarais > nuo 7 vai. iš stoties 
WHFC taipgi būna gražus 
Bhdriko programas.

—žemaitis.

žuvo keistoj nelaime j
Balandžio 27 d., . Vincente 

Dattatli, 33. m.? amžius, gyve
nęs 1533 JV. 46 St.,užšoko ant 
broko running1 boa'rd ir bandė

“Raganiaus” generalė repeticija
Šį ketvirtadienį, balandžio 30 

d. vakare Lietuvių Auditorijoj 
įvyksta' Birutės statomos ope
retės “Raganiaus” generalė re
peticija, dalyvaujant visiems 
vaidyloms-dainininkams, visam 
chorui ir orkestrai.

L Kryžiuočiii politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiėžių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestojius ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams —• baudžiava >ir dangus.

IV. Kunigii fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. V argas migino! Vargas > lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Porins gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII; Kunigai ■ klupdo' lietuvius prieš carų ir dvarų.
' IX. Tegu meldžias; vargstu ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK>25 CENTAI.,

Išlaido Naujienų. Bendrovė
Siųskit, money orderį

Milijonai.

pačių žmonių kalba 
n€r* kito tiokio llnhncoto, ko
ri* veiktų taip urnai, taip Pa
tenkinančiai kaip P AI N • EX- 
PBLLERIS. Jie naudoja H nuo 
Pergalimų, Skausmų, Kruuntjo, 
Galvo* Skaudtjimų, Pečių Gali
mo, Skaudamų Muakulų, Suatln- 
e Sąnarių, lirinarinimų, Kit

imų, Reumatiikų SkauMnų. 
ilffio* ir t t' It greitai jS* 

y aurilaukla neįkainuojamo* pa- 
"^ik persitikrinkite, kad rauna- 

/ te tikrąjį. INKARO vaisbilenkll* 
r ant pakelio yra tusų apsaugotojo.

' Savo turiniu brangi ir įdomi kny- 
I aute . yra Įdedama au Idekvlcna 

fcAIN-EKPELLERIO bodo.
Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina SS ir 70 centų banką, ;

.. .
P4ULR11CHTER. V <XJ 

L ausy ano south «hm »r* 
BROOKUYN, N.M

Mirė Skirkų vaikutis
Užvakar po sunkios ligos pa

simirė Franciškus Skirka, 2 me
tų am., sūnūs Povilo ir AntanL 
nos Skirkų, 1024 Indepeudence 
Blvd. Laidotuves (bus šiandie, 
9 v. ryte iš’ namų j šv. Antano 
bažnyčią ir į šv; Kazimiero ka
pines. ...

Laidotuvėms patarnauja“ Eu-

Kiekvien.a.'i kas. įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
larėlų per s kaily Ii šią labai įdomią ir gabiai 

parašymą knygelę,
TURINYS

Dideliu 45,647 Tonų, Įtalpos Laivu ‘ ‘ AQUITANrA’ ’ 
Birželio-Jime: 1G, 1131

Kurie nesuspės važiuoti su pirma^ tiems 
bus proga važiuoti sw šia Ekskursija.

LAIVAS “ĄQUIHANW< 
Sustos Cherbourge ir Southamptone •

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

Kazimieras Pažerskis—Raga
niaus rolėje.

šokėjos*—Aldona Norvidaitė 
ir Marytė Griniūtė.

Baletas — “Rūtos 
merginos.

Visas Birutės Choras, sąsta 
te arti 70 i žmonių.!

Operetės ensambly taip jau 
dalyvauja-: baurys kaimiečių, 
velniii ir dvasių.,.....

Dirigentę pats Birutės vedė
jas p. Mikas Jozavitas.

Režisierius Klcof. Jurgelionis.

■■■ ' ;■ • v- • ! -■

NAUJIENOS,
—... ......... ii ' ............................................................

.i: ■ z .f -ųy -y- .'- A

Ukrainįęči 
artistas <

. gegužės .1. d. šven

Kodei Prarastas Vilnius

Norisi 
1N

ADAHO

■ ■'

taip

ir medikalis 
į Ąmeriką. 
skirtingų 

r jų įtakos 
rtojimo savo praktikoj 

į medikalių žolių, šak- 
. Jo labai didelis pa
sergančių ir grąžihime 

' gyvumo silpniems ir 
kad jis nekly- 

geresnio nežinoma
ser-

PROBA

( PUOtSAK M AU LU

PAIN-EXPELLtR
, 1 . n.KC.w.-> pat.c. t-
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SKAUDĖJIMAI

Cicero

TheEnglishColumn
Sketches

6 dienos per Bremen

RADIO PROGRAMAIWest Pullman

padarys jo skil

kad

Padarytas General Motors

Mrs. SriuBimba

pašalinami 
tuojaus

čia šposų netrūksta. Bolševikai 
prigavo taksų mokėtojus!

Aš tikiu Leonui Pruscikai, 
kad Jurgelionis gaus dabar iš 
naujosios 
džiabą —
Tavo pozicija dabar yra, taip 
sakant, between the devil and 
the deep sea.

J. MACKIEWICH
MORTGAGB BANKER 

2342 S. I.eavitt St. 
TeL Ganai 1678 ir 1679

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktas parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Blogi laikai visiems blogai 
—kaip biznieriui, taip ir pa- 
prastams 
musų K. Statkui

Čia mat ne maniška Rasėj a, 
negalima kontroliuoti piliečių 
balsų, nors ir prižadėjai savo 
kandidatui, kad jis taps išrin
ktas, bet išėjo atbulai. Del ta
vęs ir tavo kandidatas neteko 
džiabo. . , ' i ‘ * ‘i >

Pruseika verkia, kad Jurge 
lionis gaus džiabą; aš neblei 
minu Pruseikos
gal kiką duoti tau, kaip Straz 
dui-KvailOniui. Too bad.

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

operetės “Raganius”, kurių Birutė suvaidins gegužės 3 dienų

Jeigu nori žinoti kas tilpo 
“Vilnyj” iš West. Pullmano, 
paklausk K. Statkų, jis para
šęs negali nusiraminti nepra
nešęs buržujams, pirma negu 
tilps “Vilnyje.”

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

Sojuznikams ne kaip sekasi. 
Nesuspėjo įsirašyti kaip tuo- 
jaus susirgo, bei miršta, ną, ir 
expensai. Jeigu taip tęsis dar 6 
mėnesius ir patsai sojuzas 
taps palaidotas. '

—Senas Wesį^ Pullmanietis.

konteste irgi ei 
laimėtoja

Chicagos valdžios 
o kaip su tavim?

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai & Long Distance Rėmo v ai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calamet 3399 
Res. Tel. Yards 3408 '

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Švęskime Pirmąją 
Gegužės

The Wrigley Building at 
Night

Balandžio 30, KETVERGE, iš stoties W. H. F. C. 1420 
kilocycles, nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE -

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

rašų bcužlaiko. 7 Jau 6 mene 
šiai kaip vienoj vietoj.

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Far below, the river, likę a 
proud mother, catches the re- 
flection of the skycraper and 
lovingly holds the image on its 
soft bosom. Myriads of tiny 
fire flies dart about through 
the darkness on the shore, and 
lumbering phosphorecent beet- 
les clumsily nose their. way 
through the lines of frolicking 
f iref lies

High above the river and 
the revels of the tiny bugs, the

Rytoj, kaip 7:30 v. vakare, 
visi bukime Lietuvių Auditori
joj apvaikščioti tarptautinę dar
bininkų vienybės šventę. Bus 
labai turtingas programas, ge
ri kalbėtojai. Įžanga tiktai 10c.

Pilną programą žiūrėkite ki
toj vietoj.

Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Gegužio 2 dieną, SUBATOJE, iš stoties W. C. F. L. 970 
kilocycles ir W. 9 X. A. A., pradžia 11:30 vai. vakaro 

bus bandoma pasiekti ir Lietuvą.RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122 y

O glory 
čius 
viu, kuris paspaudė 
Cermakui, kada tapo 
gos majoru — garbė 
viams! bet kaip tas

Aš esu raganius garsus,—gerai moku patenkint visus: 
Kas nor’ kokių burtų, dėl laimės ar turtų,— 
Per mane to gaut lengva bus.
Jeigu skriaudą jums kas padarys, ar už skolą į teismą varys, 
Tad nenugąstaukit, tik mane pašaukit:
Saulės gatvė, numeris trys.
Turiu aš burtų kuo j vairiausių iš paties pragaro ir dangaus, 
Ir visiems aš pigiai patarnausiu: kiekvien’s ko norės to 

ir gaus.
Jei meilės negali kas gauti, tai vaistų iš manęs turi pirkt, 
O kas tik tų vaistų gaus paragauti, 
Tuoj meilės liga pradės sirgti
Pirmu pamatymu, akių pastatymu, | ‘ t
žodžio pasakymu, rankos pakratymu 
Tuoj pradės norėti vesti ar tekėti!
Turiu labai daug daugybių—burtų įvairybių,
Pragaro baisybių, šėtono galybių,
Kipšiškų gudrybių, protiškų kvailybių.
Daug pigiau gausite, jer reikalausite urmu!
Jei vagys jums ką nors pavogs, ar galvon kas akmeniu 

smogs,
Tai jus ilgai nelaukit, tik mane pašaukit,i
Nes žinot, kas aš esu toks.
Aš galiu pašaukt dvasias, be šviečiamų mašinų, 
Ar giltines baisias,—dėl vyrų ar merginų.
Biaurios šmėklos kauks/ir staugs,
Ir cyps ir spiegs šlykščiausiai,
Jūsų priešus puls, užguls ir gązdins kuoba'isiausiai!
Jei bijote skizmo, ar socializmo, darbo komunizmo, 
Juodo anarkizmo, nuožmaus monarkizmo ir demokratizmo. 
Ar militarizmo,—aš duosiu burtų jums nuo visokio “izmo”. 
Prieš teologiją, demonologiją, prieš filologiją, žargonologiją, 
Su astrologija ir demagogija burtų vis gausite, jei 

reikalausite.
Ei, esu aš raganius garsus, gerai moku patenkinti visus!

Musų tavorščiai pripratę jo- 
dinėt ant 2 arkliukų, bet ne vi
sada tenusiseka. Tas pats ir 
su Jonu Yaku: 2 metai atgal 
pasisekė, bet ne šįmet.

Bayer Aspirin pašalins bilc kokį skaus- 
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab- 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. S kaus 
mas išnyko. Pagelba yra tokia papra

Chicagos Muzikos ir Dramos Draugijos “Birutes” Choras1

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

/ Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Gegužio 3 dieną, NEDĖLIOJĘ, nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
iš W. C. F. L. stoties

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Photie Virgirtia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockivell St.
CHICAGO. ILL.

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iŠ keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamo 
jūsų namuose

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

L. Pruseika graudžiuose 
verksmuose dėl džiabo gali ir 
Jonas Yakas “džoinyti”, nes 
ir jis pralaimėjo rinkimus 
Calumet Parke.

Leonas Pruseika, Sako.
Jurgelionis išrinko Cermaką 
už Chicagos majorą, bet kur 
Jurgelionis buvo tada, kad 
česnul sveikino naująjį majo-

The Wrigley building at 
night stands aut against the 
black sky likę a tąll white 
birch in a forest of dark green 
pines. The,powcrful light that 
plays upon the building enve- 
lopes it ių a • scintilating glow 
and lights up the greąt clock 
that looks forth from the

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom. dažom, raišom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO, ILL.

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Wriglcy building towers 
gleaming terra cotta, 
smiles kindly with its 
clock facc upon the

Cicero, tai Cicero, ir vargu 
kas gali atsilaikyti prieš Cice
ro. “Naujienų” konteste p. LeO 
Švėgžda laimėjo automobilj, 
tuomi pramynė ir kitiems ke
lią. Dabar pat$ Švėgžda gavo 
kitą, naują automobilj. Vadina
si, jo laimėjimas buvo laimin
gas.

“Draugo1
cerietė
bienė laimėjo tikiętą į Lietuvą 
ir važiuoja apsilankyti.

LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Pereitą penktadienį Liuosy- 
bės svetainėje kažkieno buvo 
sušauktas susirinkimas kokių 
tai taksų mokėtojų. Taksų 
klausimas visiems svarbus, to
dėl patemiję pakvietimą žmo
nės, taksų mokėtojai, rinkosi 
skaitlingai. Susirinko visų tau
tų ir daugiausiai lietuvių. Su
sirinkę klausinėja vienas kito, 
kas Čia bUs, kas šaukė susirink 
kimą? Niekas nežinojo.

Tik susirinkimą atidarius, 
paaiškėjo, kad butą šposų kre
čiama iš taksu mokėtojų. Susi
rinkimo vedėjas ir kalbėtojas 
pasirodė visai nepažįstami žmo
nės, kokie tai Maskvos garbin
tojai, ir apie taksas ne tik nie
ko nepasakė, bet, matyt, nieko 
patys nežinojo, todėl prisiden
gę bedarbių reikalais, ėmė ra
ginti žmones, kad organizuo- 
tųsi į bedarbius, tai, girdi, ir 
taksai patys sumažėsią.

Susirinkę, pamatę, kaip juos 
bolševikai prigavo, patys pra
dėjo juoktis. Galop iš publikos 
du kalbėtojai tuos< šposininkus 
tinkamai pašiepė ir kvietė su
sirinkusius, kad patys savo 
reikalais Rūpintųsi, o ne pasi
duotų nežinomiems demago
gams vedžioti. Svarbiausiu šių 
dienų uždaviniu yra , rengtis 
ciceriečiams iššluoti iš valdžios 
vietų dabartinius valdininkus 
ir pasistatyti dorus bei sąži
ningus žmones, kurie nešvais
tytų gyventojų mokesnių. Lie
tuviai turėtų- irgi imtis ruo
šos ateinantiems rinkimams ir 
aptarti savo kandidatų staty
mą. Turime gana gerų žmo-

I'ETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus it radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
Tel. Yards 5069

Dalyvauja visame sąstate “Birutės” perstatomoj operetėj “Raganius 
sekmadienį,jgegiiiės .3 dieną Lietuvių Auditorijoj.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

Rinkimai jau praėjo. Cėr- 
makas tapo išrinktas. Vieni 
džiaugiasi, kiti pyksta, bet ir 
tų piliečių karštis parėjo kad 
gavo bylą už taksus. Gaila man Jonai tavęs —ne

begalėsi sportauti uniformoj 
su blokine žvaigžde. O tas pas 
tavo tavorščius buvo už didelę 
garbę.

i n its 
and 

broad 
mat) 

whirl of the insečt life beloxv.
—Magda

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS
Hardvvare, Malevos, Varniški, 

Stiklas., Šepečiai
6825 S. Western Avenue
Patenkiname visus. Mes pristatome.

ĮGALIOJIMUS
(Dovrernastis)

Čcsnul-Česnulevi- 
buvo pirmas iš lietu- 

dešinę 
Chica- 
lietu- 

galėjo 
atsitikti, kad česnul stole the 
march on Kl. Jurgelionis.

Aspirin turi ir kitokių nau- 
viskas aprašyta iš- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kartą kai perkate 

i — ir bukite tikras.

JOS. F. BUMHįtafc
3417-21 S. Halsted St. Chicago, HL 

TEL. BOULEVARD 8167-4705 .

Raudonosios Rožės Kliubas 
jau pradėjo baseball lošimus 
Senoj vietoj prie Cicero avė. ir 
12 St. Gražus, didelis piečius. 
Pereitą sekmadienį pirmą gei
mą laimėjo 7 prieš 2 iš West 
Side. Basket bąli žaidėjams pa
gerbti vakaras įvyksta šį šeš
tadienio vakarą, gegužės 2 d., 
Liuosybės svetainėje. Įžanga 
pigi, nes whard times”.

Korespondentas.

Jokio kenksmingo 
Bayer Aspirin. Jis niekad 
dį, ir jums nereikia abejoti 
letėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti.

Tikras 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės 
šias tabletes

atsiliepimo 'nuo 
neveikia šir- 
apie šių tab-

BREMEN ■UH 
EUROPA !■■■
MAŽIAU KAIP 5 DIENOS ant VANDENIO 

per. Chėrbourg — 6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ

Specialis Trūkis iš Bremerhaven

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai 'B* žinomais Lloyd Kabininiais Laivais

Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 
‘ Informacijų klauskite pas bile vietinį 
'. 7. agentą arba

130 W. Randolph St., Chicaggo

s dienu ru 
s PATARNAVI-

mas | Jr W
Puikiaueiaa H___ Z ▼ <4

Valy man ■MV A w L. ji
ChicagoJe fra JB S

viii w
DRABUŽIAI
APDRAUSTI

>40% Nuolaldon ant DrapeH
Vyrų siutai ------ TOc
Moterų sMtybclda 3Ac Saukit 
Vyrų skrybėles ___ OOe Ttandolph 0028
Specialiai g-«jruWs mfin. dėl pristatymo 

pirStynfs — pora 17c patarnavimo
Dresčs nudažomos Sg.69
SĖCURITY MASTER CLEANERS

' N. Stąte St.
kampas Randolph, Room 1012

0 ar daug-ian rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkit juos.

darbininkui :— ii 
Mažiau ant

r . - Diegliai, gasai, ru- 
ag š t i m i dvokiąs 

kvapas, tankus vė
mimas pas kudi- 
kiu£ ir vaikus pa
prastai parodo, kad 

—---- maistas rūgsta jųmažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
lips Milk of Magnesia. Pridėki

te jį prie pirmos bonkųtės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stiklę, vandens. Tai nura
mins kūdikį 
vį ir vidurius lengvins, Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, hesuvirškin- 
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 knygeles 
“Useful Information”; Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

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

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwėll St.
Phone Republic 3713-3691, ,

?r ji'i i............... .

Naujas radio, 9 tūbų, gra
žus valnut kabinetas, kaina 

su tūbomis 

$49

1 ............................................ .
-.k-. • .• • f t' .v .

all-knowing
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kosi tos žudikiškos “idėjos?’, 
kad ber ginkluoto sukilimo •• vi
suomenės, sistema negali būt 
pakeista^ Jie, vadinasi, jįsivaiz,- 
duoja, kad; šalyse, kur darbi
ninkai itnrU balsavimo» teisę, 
yra lengviau - nugalėti ^valdžios 
kariuomenę/ • i negu) išrinkt' ge
rus atšttwnsl
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GEGUŽĖS PIRMA — OFICIALI -ŠVENTĖ
PERBVIJOJE i

sigailėjimo jo paklydusiai du- 
šiai.’nebus, jeigu jisai neatsi
klaups ant kelių, ir nepakštels 
i Bimbos šliurę. '

Žinoma/ “draugo Angariečio” 
iniciatyva! (o gal net ir jo pa
ties ranka) tapo iškepta ta 
Maskvos encyklika prieš pru- 
seikinius ^renegatus. Stalino už-, 
pečkyje sėdėdamas, jisai, mat, 
/'neklaidingai” žino, kas . dedasi 
“raudonose” palėpėse Chicago- 
je iri Brooklyne.

Sveiko . proto žmones galėtų 
iš to tik. pasijuokti. Bet< negali 
juoktis, tie- komunistiški žiop- 

per * metų metus 
kad 
esąs

pasiryžimo paskutinis bandy
mas ir prie to toksai negra
žus incidentas su Stambriene, 
kuri išvadino ją ragana, pra
keikta ragana, išvarė ją iš pro
to. Paskutinė nuomonė buvo 
tvirtesnė, ypač dėl to, kad 
Vienuolė Marija nepaliauja
mai vartojo žodį “ragana” sa-

----- - ---------  ' i
Tarptąutitiės darbininkų ;šventės • idėja* užkarįavd 

dar vieną poziciją: Peruvijos. ^ręąjkublikos (PietMėję 
Amerikoje) valdžias paskęlbė* Gegužės U^ą;vWenąfofip 
ciale Darbininkų šveptę. J

Kaip’oficialu šventę, švęstų/Pirniąją' Gegužės if 
Lietuva, jeigu fašistaiv nebūtų -jąįpanąikinęį J Pirmais 
metais po perversmo jie dar :>nedrjs.a ją < vį$jj&aik išr 
braukti iš švenčių sąrašo, tik vietoje darbininkų šven* 
tės,. ji buvo < perkrikštyta į ūmėdžių sodinimo ir > Lietu
vos pagražinimo dieną”. Betčpa^kvi^l-jiyGegužėS'Luvo 
visai uždrausta. Jokių mitingų ir demonstracijų tą -dier 
ną r engti Smetonos valdžia neleidžia;« o t už < bandymus 
demonstruoti be leidimo, žmonės aštriai baudžiami.;

Wel> vienur ima viršų 
progresas.

VARNAS VARNUI'AKIES'NEKERTA.
1 >ll»ly>1 1 ■■■ "■

New Yorko valstijos gubernatorius. Roosevelt ^/pri- 
pažino”, kad New Yorko miesto, piliečių komiteto-įteik-, 
tas jam skundas prieš mayorą Walkerįi esąs ’ nepąmar 
tuotas, — nežiūrint to, kad ‘ žinios apie graftą ir kito
kius skandalus to, didmiesčio administracijoje jau t yra 
pasklidę po * visą Ameriką.

Jeigu Waik.erią, yra nekaltas, - tai ’ kodėl gubernator
rius nenori, kad butų> padarytas tyrinėjimas ir jo nędį 
kaltybeyįro^yta?’ ’ lį

Bet • gubernatorius Roosevelt yra demokratas irq[ 
mayoras Walkeris yra demokratas. Anot tos, patarles, 
“varnas varnui akies nekerta”.

■■1 >.!"■ 1 '.".ui,'11 1*. II
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Bimbįninkunis i į i pągulbą/ ko
voj e ąitv “pp/outunistais” atėjo 
pagalinus-Jrppątą: Maskvos ko- 
minterwA.

To bm^ galima^ lauktu kuo
met pastod^ kadi Amerikos 
lietuviui Uwmwtų, “sklOką” 
smerkiąs vienas,/p,okito.ar .* Am 
garietis>:;irzMl^*-irVWP»ul^» 
ir DaubiMW. JMvbicdnam Fru- 
seikai iru!; kitiems, “raudonoj o 
biznio” s
ant dvięjW kėdžių,. s sėdėti, tai 
— tjkrą^ Jje,ųnabągai, |mui 
tiek kryžiavojosi ?. už > komunis
tų intemacionaią<\ o >čia^ta > Sta,-. 
lino agęutU»JtoJS;?Ppk^tb per; 
jų “oportunistiškas” makarn 
les! j'

Komi$ter»ovpiMantysisskomin> /lUikpję, tai < niekas jo neklau- 
tetas atsiuntė bimbininkams. 
telegramą, kurioję įsakoma^ vi
soms Maskvos davatkoms ko-, 
voti prieš “Komunistų Partijos 
vadovybes” priešus, Įvardijama 
Butkus ir Pruseiką, kaipo ‘‘bai-. 
Jiai’’, “darbininkų priešai” ir 
“renegatai’’. Pruseikos vardas 
paminėtas . telegramoje net ke
turis., ar, penkis .kartus. Visiems^ 
jo “suklaidintiems” darbinin
kams liepiama ‘‘persiskirti kar
tą ant; visados su j Prusefka” ir 
kovoti > prieš “Vilnies” direkto
rių^ daugumą.

Lietuvių . oportunistų vadas, 
tokiu budy, jau yra faktina-i 
atskirtas nuo Maskvos bažny
čios.'Nei susimylėjimo, nei pa-.

diąj, kurie
/mokino prohtariatą”, 
Maskvos kominternas 
vienintelis. ir neklystantis viso
pasaulio i i darbininkų j udėj imo

.-diriguoto jas. /
, ' ^Katalikai turi “neklaidingą’.’
,i popiežių. Komoje. Bet katalikai

1 visgi.; žino * šiokią tokią ribą sa
vo.. dvasios \ vado “neklaidingu*

Jisai yra laikomas ”ne- 
kUidingU” tiktai religijos klau
simų/ srity j e. Jeigu. papa. mė
gintų-davinėti iš Romos jsar 
kymus viso pasaulio katali
kams, kaip. jie turi elgtis po-

šytų. O ? jeigu • jisai bandytų 
kištis į; vidujinius kurios nors, 
parapijos, reikalus Chicagpje ar
ba Brooklyne, susivaidijus pa
rapijos' komitetui su klebonu, 
tai irpparapijonai. pradėtų; kva
toti. t

Bet kominterno vyriausi gal
vos, kaip tik ir bando iš Mask
vos tvarkyti vidujinius komu
nistų “partijos” reikalus Chi- 
cagos Bridgeporte. Jie remia 
Bimbos “pamostytą” kleboną 
Andriuli prieš nepaklusnų vi
karą Pruseiką ir prieš parapi
jos komiteto daugumą, suside
dančią iš Šarkiuno ir kitų.

Tai jums dvidešimto amžiaus 
“revoliucija”!

[Acrne-P?A. Photo]

$25 vedė ■■ $2^000^000.. —. Mr.. Eligio .Guercia, Greenwich, 
Conn.,. $25 savaitei ofiso darbininkas, kuris andai vedė šitą 
grakščią panelę,-Miss Fry, paveldėjusią $2,000;000.

Kadangi ji veikė labai keis
tai ir vis vartojo pragaro gy
ventojų vardus, tai tamsios 
vienuolės palaikė ją velnio ap
sėsta. Pamatę Vienuolę Mari
ją, jos žegnojosi ir sukosi i 
šalį. Tas gi kaip tik prisidėjo 
prie pribaigimo tos moters. Ir 
už kelių savaičių ji rasta negy
va savo lovoje. Vėliau išsi
veržė iš vienuolyno šienų kuk
lus gandai, pasakojanti, buk 
tamsios vienuolės pasmaugu
sios Vienuolę Mariją, laikyda
mos ją už raganą.

Vienuolė Marija šiandie yra 
jau užmiršta viešam gyvenime 
ir mažai beaįsimenama dva
siškių. Bet Teklė Stambriene, 
kuri dar tebegyvena Roselan- 
de, nepaleidžia jos nuo lupų. 
Ji tebekeikia Vienuolę Mariją 
ir dėl jos vienos ji kartu kei
kia visas vienuoles ir visus 

į kunigus.

No.6 KOVOS’-.tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti Naujienose,

;L/4,nĄz..’Ty4y«.. ■ -.Ji.. ' '

Vienuole Marija-
; • 1 r .. ' ' •1 į 'V

. —imu             , —...............-  į į . _ _.r t .

. (Pabaiga).
—Taigi. O kas butų, jei aš 

kalbėčiau dar aiškiau? Tada 
mano kalba pavirstų - į tikras 
sutras,? kurios pasitaiko rasti 
4ttpjau;iuž' tvarto. Tiek susir 

mė Anglijoje beveik visa. p$klau$o•<'dideliems^<fewnix]r^>(auwo jūsų/sąžinė digi šiol, 
kams. Nuosavą žemę dirbančių ūkininkų^A4lžWA^*^a^fJ11^s kalbame tik 
ma sakyt, neturi: ,šitw atžvilgiu ji skfcia^i;JXUP vk judrai, j plačiomis frazėmis, 

Soliu ..naconh^ ^VoiJ kūmos >sickiasi apnepti viso
pasaulio ^krikščionybę ir žmp- 

[męs.. Kalbėdami, palys apie- sa-

♦Savo biudžeto projekte • Anglijos iždo kan$eri&. 
darbietis Philip Snowden, siūlo apdėti mokesniais. žet. 
mę, imant po 1' peną nuo kiekvieno svaro sterlingų, že* 
mes* vertės (po;.2;centu nuo6$4$6).

Anglijos lordams tatai įvarė kinkų drebęjfeip^ že*

ma sakyt, neturi: atžvilgiu ji'sW&6i:JWP vi‘‘
sų kitų šalių pasaulyje. Anglijos farmei’iai,-JįuEjų^skai
čius yra. nežymų&tnųgųMJ9j^žftmg..iŠjQEd.^W* milžfe 
niški dvarų žen,ės^pĮdtaLy.rą;ivi§aiin^(ttbaiBj.,Jies#poe; I ve, in»įs,.g^mė; nevai-ioti tij 
nai juos vartoja medžiokiėi ai'ba šjAip'laiko dykus. išsi».eWfflių. Galiuiškn jun^į

Taigi kanclerio Snųjv(leJM)^sunTOpy.tiimotesui.ai yrą Sesuo Marija.'-kada'tas greitas 
atkreipti į tiesiog <priešta!!^“s nu?ti^Sttls’ laisvas, su 
tiek baisu yra. teketi Įtuos^ eenttt. kiekyiepo syar
ro sterlingų, kiek pats principas, kuri Snowdenas tvirtai V Nesugromuliįta apr> 
įvesti į mokesnių sistemą, iąrtą .imti, tąkąų^ovietą pramušę musų galvas,
nuo-žemės vertės,’;valstybėmga^tpliąųs.visą taksų sųnF Skuiski^peinai miestai.paver- 
kumą suversti turtingiems žemvaldžiams, kurte ;pej?||ia
šimtmečius buvo /gaUpgiaueia.t ekiOnuniMė f:klasė?-An^ihiPaV’ kad jei ir niekas^ šiandie 
joje- . ' • : '■ , prieš ibažnyčię, tai vistfek už

Atrodo, kad- tas -revoliuomtS' darbiecio sumanymas eiigs"metij ditlžiuma hiusų iš
bus parlamento priimtas,, kadangi ..jam, pritaria ir^ libe- Į ėivijos ' paliks išsiblaškę gy- 
rajai,- kurie atstovaĮija ,;mjes^ųįbUęžtiažiją. DarbiėčH Į'įrctitojakj kurie neturi bažny- 
su liberalais sudaro Anglijos parlamente daugumų..

joje. ,
Atrodo,: kad-, tas -revoliuoinis-'darbieeio sumanymas

AGITUOJA Už “GINKLŲ 
J#G4?

mas veikia į mus pašėlusiai

—Va, taip ten tave degins, 
dar labiau, — pasakojo.

Vaikas rėkė ir draskęs^
—Tylėk! Aš tik rodau tau, 

kaip bus pekloje, jei tu prFj 
klausyti prie “Ateities žiedo”. 
Va, taip, tąve kankins.

Ji atsargiai prikišo i liepsną 
prie vaiko delno. Vaikas dras
kėsi. Ant .galo jis nesąmonin
gai spyrė vienuolei : Marijai 
į pilvą ir ištruko iš jos tvir
tų rankų. Bet ■: durys -buvo' už
rakintos, o Vienuolė'• Marija— 
pasiryžus ir tvirta. Ji vėl pa

nuolė Marija nusiskubino į 
Stambrių namus. Ir be ilgų 
ceremonij ų prade j o:

—-Saugok, Dieve! Ką jus-da
rote?!. Juk tai bedievių lizdas. 
Kas,;išeis iš jūsų sunaus?

—-Aš nežinau, — atsakė jai 
Stųmbriene.

•—J^uęisite patys ir vaikas 
•nueis į pragarą.

—Aš nežinau, — pakartojo 
Stambriene. .

Vienuolė Marija dar daug 
ką;,sakėt ir. barėsi, bet Stam- 
brienc atsakinėjo jai tik su 
“aš nežinau/’ arba “kažin kaip 
ten yra/’ nedarydama jokių

—Daugiau aš nebeisiu į
“Ateities Žiedą.”

—DePko? Kas pasidarė?
—Man rankas skauda, —su

simaišęs pasiskundė Algirdas.
Motinai paėmė vaiko rankas 

ir rado delnuose skysčiu prk 
tvinkusias pūsles.

—Ką pasidarei ? Kaą buvo ? ’
• Molinį pyko * ir kartu bijor- 

jo. Toliau verčiamas, vaikas 
detaliai atpasakojo- visk^, kas 
atsitįko.

—Ta ragana! — suriko mo
tina, įraudus ir drebėdama.

Tuojau ji sp sunu nubėgo į 
mokyklą- ir susiieškojo Vie
nuolę Mariją, kuri buvo dar 
užtrukus ten kokiais reika
lais. i

—Tu prakeikta ragana! Su! 
nudeginai mano vaiko ran
kas! Tu tikra ’ragana! Šliupas

JŪSŲ PATOGUMUI

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA- 

MOSE VIETOSE

neprižadčjinią sese-

I'ėidš-iMikrai nežino kur yra jų 
devynė/
- -^VeltUi/mcs aikvojaiuę lai-

pilietinių , paskui
: . i'

* ' ' ' *4 ' ' ’ į 1

gįmdo>Mae® į neąpMr

tč ra , .

Amerikos komunistą -parUia 
paskleidė lapelius apie l*ją Gc-» 
gužįės. Mat, ir jie .-tą^ diuoą 
švenčia. Nors komunistai vi
suomet apsiputoję keikia so
cialistus, bet savo šventės jie 
neturi, todėl jie i kąbinaęi <4 
Uos Gegužės, kurią jatęjg? 
antrasis Socialistų Ihteraacio- 
nąlas-

Minėtame kapelyje jie

. Algirdas lankė /‘Ateities 
Žiedą” paprastai ir dalyvavo 
j O; prpgrąmuose vėliau.

Vienuolė Marija pagaliau į- 
sitikino, jog jos žodžiai nepa
siekia tikslo. Ji krimtosi nuo- 
latai.'Viduramžių gadynė vai
zdžiau ir vaizdžiau lanke jos 
vaizduotę. Pagaliau pasirodę 
jai galiniu įtaisyti mažą ihk- 
viziėi j ą. /parapijinių mokyklų 
Vaikams, kurie bus to reika-

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tcl. Yards 4754
Marquette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

26O8 ' W. '47th iSt'" ‘ : 
Tel. Lafayette 1083

RoselamLir Pullman
VVAITCHES BROS. CORP.

z 52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės , pa
duoti “classified” skel- 
oimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 

artimiausi atstovą.

nęs. tikėjimo* ir bažnyčios. Bet 
tu* tą padarei. Ir aš čia tuojau 
parodysiu tau, kad tu išplėšei 
iš manęs tikėjimą— tikėjimą 
į jus, prakeiktieji!

Staihbrięnė . prišoko prie 
Vienuolės Marijos, nuplėšė jai 
nuo galvos • kepurę, nutraukė 
nuo šono didelį rožančių ir 
stvėrėsi jai .už plaukų. Bęt 
tuom sykiu Vienuolė Marija 
pagavo nuo sienos nemažą 
inuką ir smoge,ja Stambrienei 
į galvą. Moteris sukniubo aut 
grindžių be sąmonės.

-pKodel tu nesilaikei savo 
priežado?! — suriko Vienuolė 
Mariją-į AJgįrdą ir šoko•rprie 
jok r liet šįkart ‘ Ąlgirdas • jau 
,veikė, jis stovėdamas prie dib- 
rų pagriębp * vario’, indą* .kuris 
kaliojo tčn su .švęstu, vandeniu, 
ir paleido jį į Vienuolės Mari

uj os galvą. Vienuolė sudribo. 
(Tuosyk, pakilą Stainbriene, 
spyt’e Vienuolei kęlis sykius į 
nosį, (daųtisy kuktą i ir išėjo 
su 'Algirdu. ,

Algirdas‘ daugiau nebepasir 
rodė' parapijiheje • mokykloje. 
Kartu ‘ su juonr daugelis - kitų 
vaiku taip jau ten nebesįlan- 
kė.’ O/ Vienuolė Mariją greitai 
išgirdo ‘dar viciią smūgį ~ 
tai tą, kad *Stąjribr<įenė po- tuo 
incidentu hukkbiilo nuo sienų

IHHHffi SH MUM
!MM( ŽEMO

It itchmg,.bm;ning ekiu makos lite 
b unbearabte, ąuickly apply Žemo, the 

soothing, cooling, invisible family 
i. antiseptic. Thousandsfind thaiZema 

bringsawiftrelief Irom Itching, helpa 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 years 
Žemo has beenxlearing up skin, re- 
lieving pimples, rask and other skin 
irritations. Never be vithout it. Sold 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

kų, persimetus ant žemės; mp^ 
mušė ir toliau pakartojo tą 
patį ant kitos Algirdo rankos, 
lig vaikas sutiko sekti jos žo
džius: “Daugiau aš nebepri
klausysiu prie “Ateities Žie
do”. Dieve, aš gailiuosi už sa
vo nuodėmę”. Paskui ji nu
šluostė vaiko veidą, ir vesda
mosi jį į viršų, įgrąsino:

—Nešakyk niekam, ką aš čia 
tau dariau ir sakiau: nei vai
tams, nei maniai, niekam! 
Girdi?
—Girdžiu, — sukukčiojo vai-.

kas.
—Prižadi ?
Vaikus tylėjo-jis.,dar nebu

vo bandęs /.meluoti.
—Sakau, ar prižadi? Jei ne

prižadėsi, tai aš dar parodysiu 
tau, kaip tave pragare kan
kins už 
riai.

Ir .Vienuolė Marija pasuko 
vaiką^atgąl į kelnorę. ,

—Prižadu!—sušuko vaikas, 
visas ‘drebėdamas.

—Gerai.’. Dabar. atmink, — 
grūmojo ji,; — tu prižadėjai: 
Jei neištęsėsi savo prižadėji-- 
mp,. ryįoj vėl atsivesiu davei 
čionai ir parodysiu, kai kan
kina tave .pekloje už neišlaiky- 
mą jprižhdčjimo. ,

Vaikas sugrįžęs į miokyklą, 
nebegalėjo pasėdėti. Jp nagai 
gėle,1 delnai?, degė ir pei’štėjp- ir

i .kažin .kokia* nežinoma baimė 
jį draskė. Galop ėmė jį paau-< 
gomis eiti ir krėsti. Jįs-verkėm 
Vaikai žiurėjo į jį ir klausė: 

' -RKot‘ tu verki?< d J
; Jis. iiiickoimesakė, '-tik/labiau- visus-*šventųjų paveikslus ir 

• verkė/ Pagaliau jis»pkšt)ko iš 
: siiold.vir . išbėgo/pro duris, pali
kęs mokykloje kepurę irhpal^ 
tą. Visą kelią lig namų jis ])&*< 
go ir vis labiaii ’ VeTkidaųiaš. 
Namo parbėgęs, Algirdas išs

' rodė? begalo baisiau Motina 
’pųjįfučiuš > vaiką {taip; prastai 
nušiteikttBį -išsigando.

—Kas yra? Kas pasidarė?4- 
klausė ,, j i/ \ ' /•

-i ( AlgĮrdąs iš:Laid.oątjJlSįOi yis 
.stąi/nutvėrė, vai^o ranką buaL-i ląkiaąverkdamas. ,Ęet moti- 
šąrgiaii prikiš • žvakės <uair.kumanlinėjąuk auk '.galo, ... ^ 'i .... j.g į§8iįaygj ' '

Buy, gloves .with what 
it savęs

NSca reikalo mor6U 60e ar 
daugiau, kad rauti rera dantų 
kotelo. Uatertne Tooth Paate. 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. JI valo Ir apsauro dan- , 
tis. Be to ralite sutaupintl : 
$3. ui kuriuos «alile aualpirk- 
Ii piriUnaitee ■> ar kų - Kita. , 
Lombert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Vieną rytą ji nuėjo į para-' 
pijinę mokyklą, kurią lankė 
Algirdas ir išsivedė vaiką. Jif 
busivede Algirdą į mokyklos 
kblnorę ir užsirakino. Nusj- 

’tompus vaiką į kairę kertę ir 
sušukus.^ smarkiai “žiūrėk!” ji 
staigu nutraukė juodą -audi
mą, kuris laikė paslėpęs vL 
Šokių kaulų ir geležų sunarp^' 
ilibtą . į tepliojimą velnią pa
mušų opavidalą.- * Algirdas su
klykė ir pašoko.

‘ ■ — Tąi velnias, — ji sakė. — 
Jis kankins mus po mirties už, 
blogus darbus. Pragaro kam 
'čios, sūnau, yra1 baisios,j labai 
baisios.

Paskui jivUŽ4wė žvakę, kiu-

/-^Gi’ynaųticsa. '

/. ~nQ,^ąip aš norėčiau mątyn 
ji^šąąšąąt anų smarkių, pra-

musy,.MkUi rytą. Tada, 
[męs ygąlęlumėmsukurti jum 
Į }ąnžw!—sunikę • Vicmiolę Mą-

1 ■ • • • • ’ • ’ > • • • I

'■ : - ;

> gyventi, tą-į
me dar tolimam ryte, kuris

wjpriettu 
’įpįtV) viapUotyngi** bftžn^dios —

sąkjąj: tąjp “sufjjĮsįno”, 

vienaip ir y kitaip, butenk WI nor^au tada gyventi. Ms 
^nkĮft jėgą^i yra nek j

0gįiįęs»a laukiame atą-j 

likimo vair.
ąįįij. ’■ t \ '■ -
v čja ncpasįekus tikslo. ‘ Vifc 

•V V.' \ ■ / 'v.

čia <jpąsaky|a; kad

tokj aJaisaiikjmą pnewu 8»į| 
prik ibt į valdžia, lodei j i e. tų

f . •*. • •*' .«• * i JL’* ?

v

................................. ......
nu rašalu dėsto “darbininkų obalsio. skelbimas, ja j 
laimę” šoviau Rusijoje (uįty- .rodymas^W>pit)d? $$
lodami tę faktę, kad-*Rueijo«J •

A

* t/' ■
i V

c

prie vaiko rankutes nugų. į

: '(ti/i.tfižš .i

y‘ V.S v. V' f .t;
to

sunaikė, nusinešus į skiepą.
Vienuolė "'Mariją .stąigą, per

simainė. ’ Tos akys išsprogo^ 
kai ba p ak riko, o žodi s .“raga
na” ,nebėai»Įęido Jjos galvos. 
Greitai ji .pradėjo, pati sau 
bhlšu : kalbėti: “Aš Ragana 
Prakeikta ragana! Ar'aš'raga
na?” Vienuolyne tas* buvo la 
hai, slepiama nuo *svjctiškių, 
bet , gifd.ėjosi < dvejopus nuo
mones kalbos. . Vieni manė, 
kad taip t atsitiko Vienuolei 
Mary ai. dėl, perskeltos .galvos, 
o kiti spėjo, kad nepavykęs jos

YOimtm
Night and Moming to kecp 
thcm Clean, CLear and Health  y

Writefor Frre “Ew Cire** 
or *‘Eyc Bcauty* Boak 

MuriaeCo^Vept IL S .3 B OkioSuX2ūc«t>

IMPERFECT IN ORIGINAL



Ketvirtadienis, Bal. 30,'

Kovos su plėšikais

S. D. LACHAVICH

Kada mokėti taksas?

Graborial

Marųuette Park
Rcz.; Telephope Plaza, 3202Lietuvės Akušerės

Chicagos finansai blogi

127,

STANISLAVA SIMONAITĖ

kiti Budriko
CHICAGO, ILL

West Chicago, Parku

ikarais

ryte 
am-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo. 8 v* ryto 
iki 8 vai. vak. JNedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki l v. p* p.

J„ P. WAITCIIES
Lietuvis, Advokatas;

Valandos: 1—
Nedėliomis Jr

Boulevard 
- 3986.

IGN, J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Namų Tek Ravenswpod 1(564

Phone 
Hemlock 9252

vak.', UtarninkAls ir

Gubernatorius pasirase 
pratęsimo bilių

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

r— 7 iki j 9 vakare 
Ketv.

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

ir lėšas Budriko 
buvo bandoma

$6.00 ui 
... $20.001 ir 

Traukimus be skausmo

CHICAGOS 
ŽINIOS

nuo 6 iki

Q.OO 
dauU

Wisconsin gubernato 
riuš Chicagoj

Programas duodamas lėšo
mis Jos. F. Budrik krautuvės 

Jos. F. Budrik, Ine.
• • 3417-21 S. Halsted st.

Telefonai:
8167 — 4705

Mokyklų' taryba turės 
taupyti arba išeiti

29 S. Ba*Sail
Tek Centrą} 6: 
Ęezidenpija. 6153'8. TalmauvAv/ 
U- TęL, Prospect 3625

3307 Auburn
CHICAGO, ILL

Stanford Park Music Depart 
mentas, 14th Place & Union 
Avė. duoda rinktinę muzikalę 
programų gegužės 1 dienų 7:30 
vak vakaro, dalyvaujant Stan
ford Park orkestrui, mergaičių 
chorui ir pavėniams solistams 
ir smuikininkams, {ėjimas dy-

nuima kataraktą
ir toliregystę.

Visuose; atsitikimuose
pato-

Mrs. ANELIA K; JARUSH 
Physical Therapy , 8 Midwife 

Naujoj vietoj
6109. South; Albany Avenue

Kaip suskaityti bakteri 
jas piene?.

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bąnk Bldg. 

2400 W. Madison Su .
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860.,
Namų telefonas Brunssykk 0597

Ofisas ir Akinių Ditbtuvč 
756 West 35thSt;

kampas. Halsted S t. 
Valandos nuo 10— 

Nedėliomis nuo

Musų patarnavimas lai 
dotųvese ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui, sky

i GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS
2201 WesU22nd.Street

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So.. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Vokietijos, bet nežinom dėl ko* 
kių priežasčių Lietuva nepasie
kė. Taigi, gegužės 2 dienų bus 
bandoma pasiekti •Lietuvų per 
stotį WCFL.97O kilo?, h- W9- 
XAA Navy Pier, Chicago. Šį 
syk bus girdėtis ir visur Ame
rikoje. Nepamirškite užstatyt 
savo radio Subatoje, Gegužės 
2 d. 11:30 vakare ant 970 ki-.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose , miesto ii 
miestelių < dalyse. Mo

derniška koplyčia. 
veltui.

t>03 S. Halsted St 
jį Chicago, III.

Tel. Victory 1115

BUTKUS 
Undertaking Co.. .

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West l8th Street 
Tel. Canal 3161

Iki |3v*L^kortuose,— nuo.3 iki J 
Subatomis nuo, 9 iki 9

■ 52? East 107tM SL.

■ Vakar susirėmime su plėši
kais, restorane ant 4746 West 
Harrison St. tapo peršautas vie
nas policistas Gharląy Kely ir 
vienas banditas. Kitas banditas 
pabėgo.

Keturi banditai apiplėšė N. 
Bailen, 913 Galt Avė., atimda
mi. turto už $18,000. Iš Charlie 
Krum, 2600 Lake? View, atėmė 
namuose brangenybių už $25,-

Phone-Amritage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145-: Mihvaukee Avenue 

Valandos* . 12 -iki 2 ir 6 iki8 P. M. 
, Seredos vakare uždaryta 

Nedčlioj pagal sutartį

AMBULANCE PATARNAVIMAS; DIENĄ ir NAKTĮ . 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

' patarnavimų, kuomet jis yra gabiausiai reikalingas. 

J. Fb EU9EIKIS & CO.

Ofiso- Tel?* Boulevard 59H

dr. a. j. bertas#
3464 South Halsted, Street

Ofiso valandas .nuo 1 iki 3 pp pictų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel: Kcnwood „5J 07

Majoras Cermak, ką tik in
auguruotas nakt| { antradienį, 
kitų rytų jau atsisėdo savo ofi
se ir ėmėsi darbo-. Pirmasis 
jo žymesnių pareiškimų buvo Į 
School Board narius, kuriems 
Cermak pareiškė, kad jie turi 
apseiti su tomis sumomis, ku
rias turi ir privalo taikytis prie 
taupymo politikos arba visi tu
rės,, atsistatydinti. Kaip, žino 
ma, School Board taip uusigy* 
veno, kad nebeturi iš ko mokė
ti algas dėl 14,000 . Chicagos 
miesto mokytojų.

pub. Emmerson kų tik pasi
rašą taksų mokėjimo eKtension,! 
įneštų legislaturon. Tuo biliu. 
taksų mokėtojai privalo sumo
kėti, savo taksas už 1929 metus 
nevėliau- ligi gegužės 1.5 dienai. 
Pirma balandžio 1 d. buvo pas
kutinė mokėjimo diena, dabai 
bus. gegužės 15 d. Taip pat>ąu- 
statyta’ ligi kol turi būti sumo
kėti taksai už 1930 metus; ter
minas, atidėtas nuo gruodžio T 
dienos šių metų ligi sausio 1 d. 
1932 m.

Phonė* Boulevard-: 8483 -

, DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 South Halsted 'SC.
Valandos: nuo.-ilO iki\2 po pietų;

? nuo 6 iki 8 vai. vakare 3
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

{vairus Gydytojai
Office 'Phone Cinai 1912

DR.M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Of/rce.,,17 24 So. LoomM,t$L 
kamp. 18 ir Blhedsland Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M.,
7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

Phone Canal 2118 
Valandos: 6^—8 vakare į, 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900. So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po pjęt, 

Phone Lafayette .0098

Naujasis majoras Cermak at
virai pareiškė, kad finansine 
Chicagos padėtis yra tokia, 
kad jos nebegali išrišti nei ma
joras nei miesto tarybąf^jei 
bankieriai nepadės. Algos už 
ateinačių savaitę dar busiu iš
mokėtos, bet kas bus toliau, nė 
jis nebežino. Todėl majoras ža
da greičiausia šaukti bankinin
kų konferencijų, prašyti, kad 
pagelbėtų su pinigais.

Marųuelte Park neturi ra
mybės nuo plėšikų. £lai antra
dienį apie 4 vai. po piet plė
šikai .užpuolė p. Druktainienę 
ir atėmė piniginę su visais pi
nigais. Druktainiai gyvena 
6915 So. Washtena\v avė. Mrs. 
Druktaiiiięnė ėjo pasipirkti 
reikmenų ir jai beeinant prie 
65 ir Artesian avė. pripuolė 
koks tai vaikėzas apie 18 me
tų amžiaus, išdaužė jai iš 
rankų piniginę ir nubėgo. Mrs. 
Druktainienė paliko belaikan
ti rankoj lik vienus piniginės 
pasaitus. Laimei, pinigų net 
daug tebuvo, gaila tik naujos 
piniginės. Pašaukė policijų, 
bet kur tau vagišius lauks, jis 
nuėjo ir nuėjo. Moterys turė-

Perkant Acidophilis Milk, am 
kartono yra užrašyta, kad pie
ne randasi. 25,000,000,000 bak
terijų. Kaip jas suskaitė? Dvi
dešimt penkis bilijonus bakteri
jų suskaityti, viso pasaulio 
žmonės per savo amžį- nespėtų. 
Bet bakteriologs Farr jas su
skaito, ir tai daro taip:

Jis paima vienų gramų pienei 
ir prideda 99 gramus vandens. 
Smarkiai suplakęs mišinį, jis 
paima iš jo vienų kubiškų sen- 
timetra ir vėl padeda 99 kub. 
sentimetrus vandens. Tokiu bū
du jau gauna skiedinį, kuriame 
belieka tik viena dešimtukstan- 
tinė dalis bakterijų. To skiedi
nio vienų kub. jsentimetrų vėl 
praskiedžia su 99 kub* sentim. 
vandens ir gauna vienų milijo
ninę-dali bakterijų. Iš to skiedi
nio jis paima vos tik viena de
šimtadalį* kubiškio sentimetro 
ir padeda po mokrOskopu, ir čia 
jau lengvai suskaito likusias 
bakterijas, o tada skaičių pa
daugina ant 10,000,000.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse* knopigi^usia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mino 
darbu būsite užganėdinti.

Tek Rooševelt... 2515 arba 2516 ■

2314 d 1*1 Chicago
- SKYRIUS:

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

Rez. 6600 South Artęsian Adenui 
x Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. .Z. ZALATORIS 
! GYDYTOJAS. IR-CHIRURGAS- 

1821 So. Halsted Street \ 
CHICAGO, ILL.

Radio programas Lietuvių 
muzikos ir dainų į visa pasau
lį ir į Lietuvų taipgi bus gir
dėtis Chicagoje ir, apielinkėse. 
Subatoje gegužės 2 dienų iš 
stoties WCFL. 970 kįloc. ir 
W9XAA Navy Pier, trumpų
jų bangų. Pradžia 11:30' iki 
12:30 naktį. Dalyvaus J. Sau- 
ris ir p-nia Sauris, Stasys Rim
kus, Budrikas 
stabo artistai.

Per storonę 
krautuvės! jau 
leisti Lietusių muzikų ir dainas 
į visų pasaulį ir į Lietuvų. Tas 
bandymas tęsėsi keturi’ mene
siai. Aplaikyta daugybė laiškų 
iš South Amerikęs, Kanados,

. A. A. OLIS-
R. , A. VASALUS.; 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South; La Šalie Street 
Roontr. 170.1. Tel, Randolph, 03 31
Valihdc& nuo .9 ryto iki 5 v*L» vak, 
324L5e Maleted, St. Tel. Victory f0562 

Valandos — 7 iki į 9 vakare
Ketv. ir S abatas vak. 

Vawdle-^-Pan4. Stokit Phnyčios' vak;

Ofiso Tek; Victory 6893
"I Rez, MTek Drexel '.9191

w A.tA. ROTH;
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS >

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti'31 it Street.

3 po \ pietą, 7—-8 vak. 
šventadr . 10—12- dieną.

Gerai lietuviam? žinomas per..25 me
tus fcajpp,. p^tyr^ gydytoja5’ chirurgu 
iri akušeris.'

Gydo staigiasy.jp ębrohįškas ligas .vy
rų, moterų ir Vaiką pagal naujausius 
.metodus X*Ray.> ir kitokius elektros 
prietaisus.. . .
i: Ofisas- ir Lhbbmpnmį

Valandose nuo< .10—12 pietų rar.: 
’’1-‘ nuo 6 iki 7; 3 0 vai. vakare 

Tek; Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

ftyde Park 6755 ar Randolph 680ą

JOHN,lBRBaRDEX
(John Bagdžiunas Borden)

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai-. YARDS 1741 ie 1742 b

tų pasimokinti, kad dienoj 
metu -nesiųešiotų daug pinigų, 
nes jei jau ir dienos> metu pra-i 
deda užpuldinėti einančius 
gatve žmones, tai ką jau be
kalbėti apie patamsius.
r — Pustapedis.

Gov. Philip F. LaFolette iš 
Wisconsin bus svečias Chicagoj 
penkiadienio vak*a'rų,' wiskonsi- 
niečių draugijos bankete Pal
mei’ House.

"■Patarnauja prie 
L gimdymo,, duodu; 

’ massage,Lx clectricį 
treatment ir mag- 
netic blanketsu iri 
t. t. Moterims , it: 
merginom patarir

* mai dovanai,.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
landžio 29 dieną, 7 valandą 
1931 m., sulaukus 17 metų 
žiaus. A. a. Stanislava j gimė 
vo 18, 1914 m., Chicago, III

Paliko dideliame nuliūdime mo
tiną Oną,, po tėvais Dtimblaus- 
kaitę, tėvą Joną, seserį Julijoną, 
brolį Fra’ncišką- dvi tetas — Oną 
Stanienę ir Mįrijoną Šatkauskienę 
ir gimines. 'fc - •

Kūnas pašarvotas, -randasi 443 1 
S. California Avė..

Laidotuvės įvyks subatoj, gegu
žės 2 dįieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus -nulydėta į Šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Simonai- 
tės giminės, draugaį ir pažįstami 
esat nuoširdžiaįi kviečiami dalyvau
ti laidotuvcsc.v.ir suteikti jai. pas
kutinį patarnavimą ir atsisvęiki- 
dimą. •
V . . *Nuliūdę liekame,

Tėvait Sesuo, - Brolis, 
Tetos it Giminėsi

' ■ T '

Laidotuvėse patarnauja., grabo* 
rius Eudeikis, Tėti Yhrds . 1741.

Phone Boul^R^rdę 7,042.

DR. C;VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall ^Drugę Stores, arti; .47' S*.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

1. LSIAK1S
AOKp^ASl

Ofisar vidonn tretyje 
-h, ' Roooi -
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington' St.
Cor. VVasbtngion ,and i GUdtM Stau. 

Ofisor.THi
Namų

A. K.Rutkauskas, M; D?
4442 South Western Ąvenue

Tek Lafayette 4146

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

Lietuyis-AdyQketa&
4 $31 So. > Ąshlaaid v* 

Trl. Boukyard TiOO 
h5X5iSb^ RficksoM, SL

, Tek Republic 9723

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South > Ashland .Avev
■ Tek Boulevard 7589 :
Ofiso valandoj 10. rytp iki 8,z vakaro.

Residence c Phone. HemlOck- 7691

Rezidencija. Tek Midway - 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M J). 
CHIRURGAS

OoMĄi’' ir. 24 TtL Canal .1712*0241
Valandos: Panedėliais .ir Ketvergiu 
3 iki 8 yal.J vak.1, Utaminkiis ir 

PėtnyčibmiK.l iki 4 v. v.

Lietuviai Gydytojai 

DRAIMMJUS 
Gydytojas (ir Chirurgas ? 
3147 SOė Halsted Street

■" Tek' CalUmet 3294- 
Nuo 9 iki 12 ; vai. ditno&> ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Telefonas Boulevard 1939 

dr: s. a. brenza
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki<3 fdAir 6:30;iki 9:30 v..
460fr‘ South>< Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, Ilk-

Marijona Žekonienė 
PO TĖVAIS GRYBlUTĖ*

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 27 dieną, 4 valandą po piet 
193 1 m., sulaukus 42 metų amžiaus, gimus Šakių parap., Valių kaime. 
(Suvalkų red.). Paliko .dideliame nubudime vyrą Juozą Žekoųį, brolį 
Jurgį Grybą, augintinį Antaną Royce, komp. Antaną Vanagaitį, kuriam 
ji buvo teta ir giminis.

Kūnas pašarvotas, randasi 7011 S. _Maplewood Avė.
Laidotuvės įvyks penktadieny, gegužės 1 dieną, 10 vai. ryte iš namų 

bus nulydėta į Tautiškas kapines. , ■ ‘
Visi a. a. Marijonos Žckonitnės gimines, draugai ir pažįstami-esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti■ jai paškutinį, patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,-

VYRAS, BROLIS, AUGINTINIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patanjauja graborius Rudžius, Tel. Vidur/ 4088.

K.
ADVOKATAS 

MIESTO-OFISAS*
N. Dearbnrn t St,,., Room><fl 113 

Telefonas Central; 44114 
Valandose- nuo 9 ryto Ūkipo -pietų 
j Gyvenimo vieta

. ' 3323 South Halsted Street..
TeL Boulevard : 1310 

Valandos*, puo, 6: iki i8'vak kiekvieną,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ < SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastinei galvos, ^skajedėjimo, svaigimo, 
akių aptėmimd, j nervudtumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaisd 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius 
egzaminavimas darpmas .su elektra 
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vak Nedėlioj „muo 10 iki 
12 val.! po pietų.;
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU/ 
Daugely atsitikimų akyš atitaisomos ^oe 

akinių.< Kainos pigiau ; J<aip , kitur., 
4712 South Ashland < Avė. v 

Phone Boulevard ,75 89'.

Phone Canal : 6222| DR. SJ. BIEŽIS 
r » e tt»j. AHiihrtnr'

2201 Wes
Žak: 1—3 ir;7—

s , Vidikas- 
Lulevičienč 

AKUSERKA

<3103 S, Halsted St., 
2:, Telefonas 
iį Victory. 1115

Valandos:, 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir, nuo 6, iki 
91 vak, vakare

Telefonas Yards 0994

Dr.MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo, 10 iki/12 dieną, 2 iki 3 po piet.

gnsgff'"" ' ' L«!.7. , '»'T!JI,' ....į 1 7.1il!»,-l1J'JI,

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis ;

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai r

3316 S. Halsted St. Tel; Boulevard 7314

Simon M:! Skudas
Grabojius-. ir 

Balsairiuoto jas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis i 

pigesnis negu . kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

. ‘ 718 W..18 St., 
Tek Rooš<kclt. 7532 

CHICAGO, ILL.

VINCENTAS NORKUS

Persiskyrė su šiuo, pasauliu po 
sunkios ligos, balandžio 28 d., 
1:15 vai. po piet, 1931 metais, 
sulaukęs 59 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Lituvos, Kražių parapijos. 
Atvažiavo į Ameriką 1900 metais. 
Paliko didėliame nubudime mote
rį Juzefą, sūnų Domininką ir 
dukterį Juzefą, žentą Jurgį, Mun- 
do ir seserį Johasę Rubikienę, 
brolį Ciprijoną ir švogerius — 
Adolfą ir Silvestrą Norušus, Kū
nas pašarvotas randasi Doty kop
lyčioj. 214 E 115 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ge
gužės 2 d.. 8 vai. iš ryto iŠ 
Doty koplyčios į Visų Šventų baž
nyčią. o iš čia į Šv. Kazimiero 
kapines. "

Visi a. a. Vincento Norkaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir atiduoti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

11 Nuliūdę liekame:

Moteris, Sūnūs, Duktė \ 
ir Giminis.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Doty, 214 E. 115 Sc.

Telefonas Yards 1138

Stanley P; Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas:
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius, visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

PM
Advokatas^

Ofisas vidųwwwtwe
-Room’T^l^ .

One North .Lu.SalU^Rldg^ 
One North La Saite St.

.“B—....................  .m , ■■■irta.y*..

1 Tek Yards 18299

DR, G. SERNER’
LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS

lu Da.vidonisjiMi)0^jip25 w

4910 So. Michigam Avenue
Tel. Kenwood 5107 

VALANDOS:-
/nuo 9 iki JI valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS , 
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 

2403 W. 63rdTek >rospecri W ‘ . J

R^z. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330< 
Ofiso-.valancJotjŽ iki 4, 7 >

Nedėlioja p^gąl sutajjtį

Praktikuoja 20 metai 
OFISASg <

4729 South Ashland Ąve., 2 lubos: 
CHICAGO, * ILU

SPECIALISTAS Džipyos

Nuo lO iki 12 vak ryte/ 'irao 2 iki *4 
vak po pietų ir nuo 7> iki 8>3Q*.v<l« 
vakarų, IŠedčl. -nup 10 .iki 12 . v. dieną 

Phone Midway 288Q'/ •

į GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
į 1588 Milvvaukce Avė.

(kampas North ; ir Damen Avės) 
Tek Brunswick 8281 

Utarn., Kėtv. ir Subatomis
jįiįOfijip; 1-3 , it: 7*8

Nedėliomis pagal susitarimą

Duokite savo akis, išegzaminuoti

Dn Aj Rj BLUMBNTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja-virš 20 m. 
4649 /S.- Ashland Avė,.

kampas 47th S t. 
q-cl Bijuiey^rd 6487;

SVARBI ŽINUTE
I»R. M. T. STRIKOL

* ' ”■ ■ ' i ■

Lietuvys Gydytojas- 
ir Chų-urgas,

Pevkėįe: abu savo ofisu.į naują vietą po nr.
4645L- Sb*..Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakąre., 
Nedčlioj pagal, sutartį.

< Tek, Bonlevąęd -782O» .
Namaj,*

6641) So. Albany Avė.. 
Tek Prospect. 1930 ‘

■ I ....... .. .................. '« . !■ 'I I

05>bo telefonas Virglnia 0030 
Roz;- Tqk, Vhn Ruren 5868

< DR. T?; DUNDULIS
GYDYTOJAI IR . CHIRURGAS - 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8. vakaro. . Ncdėliom nuo 10 ifcl 12 die- 
į uą. NAtnų ofisas North Side,

3 41-3 Franklin ■ Blvd. 
Vhlaudos 8:30 iki 0:30 vakkro

DENTISTAS. <
.Ą930.Wa I3th St. Td. Ckero,49

Dėlei t-Jinklų Ijjįkų ,kainus ųupiKipkMi , 
Sidabro lUlinirui . 
L’aiecliAno Fillfpgui 
AuKsinM Crowiw . 
bridžo ..............
l’Uteir - ----------—

J05 tV.-»Ada/na- Sr.; - Retom' 2H7' ■ 
Į»onc Randolph^ 6727 
5Į W. 22nd„Stf nao^6>9i Šone Roow»(t.^m* 
ryte, Tek < Rfpnblia 9600į 

........ yj!i>...v« » v" "■.'■i11 1 " . r ...............-H 

V. Wį. Rm'KAUŠKASi 
ADVOKATAS

St. RM>m 73O- 
flė,r VaL 9—41

L kampas K|icbigan Ąve.
T eltf Piilhnan 5 950***namų u Paltį 6 3 77 
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Pirmosios Tokiu budu pilnas sąstatas 
artistų rytdienos prbgranie 
bus sekamas :

DALYV
PIRMOSIOS

RYTOJAUS 
OS GEGUŽES 
VAIKŠČIOJIME

da pranešimus, duoda* rekla
muoti savo špaltose ir gi vel
tui. Tai turint tokias svarbias

PRANEŠIMAI IŠMALEVOK SAVO
NAMUS VASARAI CLASSIFIES AUS

šventė
Rytdienos Apvaikš- 
čiojime bus didelis ir 
turtingas programas

C h orai :
• Chicagos Lietuvių Choras 
Piripyn, vedamas K. Stepona
vičiaus. ’ \

Bijūnėlio Choras, priaugan
čios kartos, vedamas Anelės 
Sahtveičikiutes - Steponavičie
nės. •• •• y , '•
■Pianistai i'

Aldona Briėdžiute.

Dalyvauja du chorai, daug 
žymiausių dainininkų ir 
muzikų, žymus kalbėtojai

'Dainininkes :
Sofija Paškevičiūte,

• Ona Bcrkiute.

Darbi ninkai-ės, rytoj vakare 
užpildykirne erdvią Lietuvių 
/I nditoriją, kuoiškilminylaii- 
šia minėti savo šventę.

Dainininkai : 
Kazys Pažerskis, 
Maksim Kostiliuk,“ 
Kvartetas.
Dainininkams akompanuos 

p. p. M. Yozavitas ir K. Stepo-. 
nuvičius.

tui, dienraštis, ir visi bedar
biams širdingai prijaučia, tai 
reikia tikėtis, kad iš vakaro 
pelno liks ir galima bus sušelp
ti ne, vieną šeimynų* vargstan
čią dėl bedarbės.

Kurie dar šiek tiek dirbame, 
turime kuo galėdami pagelbėti 
savo alkstantiems broliams, se
serims ir jų- vaikams. 4

Kviečiami visi prijaučiantie
ji apsilankyti gegužės 3 d. į 
Meldažio svetainę, kur už ke
lis centus, išleistus bedarbių 
naudai, pamatys puikų veikalą 
ir 
ti 
ti,

po 
ir

f

to galės smagiai pasišok
si! pažįstamais pasimaty-

-Aš?
&

Teatras ir Balius Bedarbių naudai ren
gia sujungtoms spėkomis M. Dundulie
nės artistų grupė ir Spietilos . orkestrą, 
gegužės 3 d., 7:00 vai. vak„ 1931 m., 

jM. Meldažio svetainėje, bus sulošta 
trumpas veikalas 3 aktų tragedija 
“Kerštinga Meilė“.

Rengimo Komitetas.

“Raganius'f t— Jęomiška opera, gra
žus ir tikrai ŽaVėjantip muzikalis veika
las, Perstatys “Birutės“ choras, nedė
toj. gegužės 3 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj., Po perstatymo 
šokiai prie geros muzikos. Visus kvie
čia atsilankyti. , Valdyba.

Kun. M. X. Mockus kalbės , temoj: 
“Velnių Akcija Dangui, o Katalikų Ak
cija ant Žemes’’., -Mat, kaip dangui 
taip ir ant žemės. Daug akyvumo. Pra
kalba įvyks Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St., ketverge, balandžio (April) 30 
d., 7:30 vai. vakare. Kviečia visus 
atsilankyti. • Rengėjai.

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime . . ; apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavoni naują staką. At- 
silankykit į musų krautuvę”

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

Mėsininkų ir Groser-

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

LIGA VERČIA mane parduoti pi
giai Shepherd-Police šunį. Geras sar
gas dėl biznio ar ant farmos. Jeigu 
jus neišsigalite tinkamai užlaikyti jį, 
neacsišaukite.

JOHN LEVON

6201 Rhodes Avė,
—M——I— I.........  *    . ——»

Personai
Asmenų Ieško

turptautinė darbininkų vieny
bes ir vilties šventė! Chicagos 
lietuviai darbininkai-es apvai
kščiosime jų su iškilmingu
mu, su kokiu gal dar niekad 
neapvaikščiojome. Apvaiksčio- 
jinias įvyks erdvioj Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., kur visus laukia labai di
delis muzikalia programas ir 
geriausi kalbėtojai.

Apie turtingumų šio apvaik- 
ščiojimo programo liudija jo 
dalyviai. Jau pirmiau buvo 
paskelbta, kad apvaikšeiojime 
dalyvauja du chorai ir pasižy
mėjusi nepaprastų gabumų! 
pianiste, Aldona Briedžiute.

Dabar galime paskelbti, kad 
dalyvaus dar dainininke Sofi
ja Paškevičiūtė, ypač tarp 
amerikiečių' pagarsėjusi savo 
gražiu ir stipriu balsu. Rimtai 
atsidavus dainai ir visų laikų 
pašvenčiant studijavimui, jai 
mažai tenka dalyvauti lietuvių 
tarpe, tad kada būna proga jų 
užgirsti, kiekvienas turėtų ne
praleisti tos progos. Tų progų 
visi turėsime rytoj vakare.

Dalyvauja ir kitas žymus 
dainininkas, Kazys Pažerskis, 
dainavęs įvairiose operetėse 
ir per radio. Bndriko iželio 
konteste jis laimėjo , brahmų 
dovanų. Rytoj vakare girdėsi- 
nie jį dainuojant ne per radio, 
bet gyvų, dvi arijas iš “Korne- 
vilio Varpų.” .,

Dar dalyvaus dainininkė 
Ona Berki ulė, taipjau Pirmyn 
choro kvartetas ir geras ukrai
niečių dainininkas - Maksim 
Kostiliuk. \ '' ' * .- .

Kalbėtoja i : 
z Dr. A. Montvidas, pirminin
kas,

P. Grigaitis, -
George Koop, paskutiniuose 

rinkimuose buvęs Socialistų 
partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų senatorius. Jis 
kalbės angliškai.

Šitokio svarbaus a'pvaikščio- 
jimb neprivalėtų ne vienas ap
leisti, ypač kad dar bus tokis 
turtingas programas. Todėl ry
toj vakare užpildykirne Lietu
vių Auditorijų. Tegul kiekvie
nas, kuris tik turi nors krisle
lį darbininkiškos sąmonės, bus 
šiame apvaTkščiojime, švęsti 
savo šventę — Pirmųjų Gegu
žės,

' Kad kiekvienas darbininkas, 
net ir neturtingiausias, galėtų 
dalyvauti, nenuskriaudžiant 
savęs, įžanga, padengimui lė
šų,

■ Į > PU Į

Bellwood, III
George Valevičių draugai su- 

gražių partijų, jo gimti- 
dienų. Buvo svečių 

Chicagos,
Jenelįunųs, 
Spitlis 1 iš

rengė 
nes 
iš 
Mrs. 
Mrs.

Buvo
Julius

bus tiktai 10c

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra ateje iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausiji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Windrw” lobėj nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Šame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikri laiki. o pas* 
kui sunaikiha. : ’ ■ r
15- —Jurkas Mary 2
16— Kaminsky Mary
28—Mieslaiskis Poliu G F

13f)— Paulika Juhjonas
34— Pocaitė Ana
35— Rekašįne Albertina
36— Rimkus Aleksondra ;
44—Stamatis Peter
49—Veceraite ’ Karalina

t Sofija Paškeviciutė 
žinoma ir vi^ų labai vertina
ma dainininkė, kuri rytoj va
kare dainuos Lietuvių Audito
rijoj, Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojime. Nors ji tarp 
amerikiečių yra plačiai žino
ma dainininkė, nuolatos vis 
labiau garsėjanti, kuriai le
miama didele ateitis, betgi pas 
lietuvius jai mažiau tenka da
lyvauti, todėl šių retų, bet vi
suomet laukiamų, pas mus 
viešnia ypač malonu užgirsti 
rytoj, tarptautinės darbininkų 
šventes apvaikšeiojime.

ir 
ir 

Brighton 
Park, Mr; Pięktęrman. J. J.
Bagdonas buvo programo vedė
jas, .vardan svečių dovanojo 
gražų laikrodėlį ant rankos, ir 
velijo jam ilgo, laimingo ir 
liksmo gyveninio.

•^•Svečias.

f- ’ •

Roseland
■'. *1 ' .

Darat(/\ Siiveiždiėnės staigi 
mįj-tis

Kas girdėti North 
Side?

. . •• . * ' ' • A *

Kerštinga Meilė’’ bedarbių 
naudai

Bridgeport.
ninku mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, L/l.
Chicagos Lietuvių Auditorium.
sau visų buČerius ir groserninkus pribū
ti, nes randasi svarbių reikalų kas link 
biznio pagerinimo aptarti.

Rast. J .Balchunas.

balandžio 30 d., 
Fra-

. Jaunų 'Liet. Anį. Tautiškas Kliubas 
laikis mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
gegužės 1 d., 7:30 vai. vakare, Chica
go? Lietuvių Auditorijoj, 3133 Sjnith 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių, rei
kalų, kuriuos būtinai turim aptarti.

Rast. ,.<S. Kunevičia.

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Duteh Boy White '
Lead 100 svarų n

$ 10.98 Į5eaen
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį 
šepetys ..... >..........
Sienų popiera 
rolė ......... .............

gEAPY 
ĮM1XED 

’aint.
įsodintas 69c

10c
Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas Boulevard 3998

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

S.LFabian&Cū.
809 West 35th St, 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0511 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

PAIEŠKAU savo tikro brolio Stanis
lovo Radzevičiaus, Kuršėnų miestelio., 
Šiaulių apskr. 18 metų atgal dirbo 
mainose, Hartsome, Okla., 
važiavo į Chicago, III. 
Hitas meldžiu duoti žinią.

h513 So. 49th Čr„
Tel, Cicero 263

iš ten
Jis pats ar

ADOMAS RADŽEVIČIA.
Cicero,

iš
kas

III.

PAIEŠKAU merginos, ne senesnės 30 
metų, pasiturinčios, katalikės. Esu vai
kinas, 3 7 m., katalikas, turiu 20 akrų 
ūkį palei miestelį. Puiki vieta — gali
ma gyventi. Plačiau susirašysime. Ben 
Lagunavic. R. L Hart, Mich.

Help VVanted—Malė
__________

REIKALIŲGAS senyvas žmogus 
prie namų darbo, prie virtuvės pagelbėti, 
turi turėti paliudymą, neženotas. valgis, 
guolis ir nuolatinis darbas. 5 5 30 Lake 
Park Rvje. Tel. Fairfax 2619.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moterų patyrusių sku
durų sortuotojų. Sandler 3 Co. 

1109 W. 38 St.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo. Atsišaukite 

8325 So. Halsted St.

IEŠKAU moters apie 40-45 m. na
mų darbui — vaikų nėra. Kreipkitės 
nuo 12 iki 1 diena, ir 7-8 vakare. 
Apartment la, 7508 E$sex Avė. Tel. 
Regent 1647.

Sugrąžinta Populiariu 
REIKALAVIMU 
PIRMA KALBANTI FILMĄ IŠ RUSIJOS

Paskutinės 2 dienos

“SOVIETŲ IŠDAVIKŲ BYLA

Gegužės 3 d. .yra rengiamas 
puikus vakaras bedarbių nau
dai Meldažio svetainėje. M. 
Dundulienės artistų grupe, su
vaidins veikalą “Kerštinga 
Meile”. Įėjimas' ‘ publikai/ bus 
veltui, jokios . įžangos. Juozo 
Spėt ylos orkestrą grajys vel
tui. Paklaustas p. Meldažis, 
kiek rokuos už svetainę, atsakė 
“Susirokuosime”. Toks p. Mel
dažio išsireiškimas rodo, kad ir 
svetainė bedarbių vakarui gali 
tekti veltui, o gal tik už švie
sas parokuos. “Naujienos” de-

Industrinės Partijos Maskvoje. \ 
Sensacingi įrodymai apkaltintųjų.’^ 
Demonstracijos sniego užpustytose

cenos teisme. Prokuroro kalba 
Maskvos 'gatvėse.

Rodymas be pertraukos nuo
Dienomis

Asthma Gydymas 
Dykai išbandymui

l:30'iki 11 vai. vakare.’ 
50 c.

CINEMA ART Chicago Avenue

THEATRE
prie pat

/ Michigan Avenue

ST. MARY’S, Kan. — D. J. Lane, 
aptiekihinkas, 715 Lane Building, St. 
Mary's, Kan., išdirbinėja treatmentą nuo 
Asthmos, kuriuo jis taip pasitiki, kad 
jis siunčia $1.25 bonką per paštą kiek
vienam, kuris tik jo paprašo. Jo pa
siūlymas yra, kad už bonką užmokėsite 
kai jus busite pilnai patenkinti ir tiktai 
imantis ’ treatmentą bus sprendėjas. Pri- 
siųskite savo vardą ir adresą; šiandie.

3514-16 Roosevelt Rd. : 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

, J. H. Riczkus
MALEVOS

4357 S. Maplewood Av.
’ > Tel.; Lafayette ^545 ^

VARNIŠIAI'

Daktaras
Kapitonas

) WISSIG,
y> Pakuliniame Kare

- ’ Seno KrajausSpecialistas iš
VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

.4200 3Vest 26 St., kampas Keeler Ave., TeL Crawford 5573

GYDO
NEŽIŪRINT KAIP GERIAUSIA KOKYBĖ — 

ŽEMIAUSIOS KAINOS /' I ’ * • '* ' •
Varnišiai nuo $2.10 iki $5.00 
Jewell Wall Fiat rųalėya $2i40 
JeWell aliejinė /maleva $2.1,0 

$3.65 gal. , 
Tyras Boiled Linseed 'Aliejus $1 
Duteh Boy White Lead 100 i

gal.
gal.
iki

gal.

Darata Suvaiždienė, Jono Su
veizdžio moteris, gyvenanti ad
resu 447 Ė. ,103 St., ketvirta
dienį, bąl. 23 d. rytmetį atsikė
lė kięk anksčiau, nes tų dieną 
buvo npsįtųrųsi drapanas skalb 
ti. Drapanąs j^skalbus džiaus
tė laukę, jųokųiiaama su susie- 
dąis, nes jį buvo linksmaus bu
do moteris;, gą{ ir (jautės kiek 
negerai, bet niekas negalėjo su
prasti., -ri, Z t

Baigus su . drapanoms, pasi- 
valgė pietų, , Suveizdis išėjo 
dirbti, vėliau atvažiavo .svečių, 
ir ^aip sau JęąlfyaOt,.'.juokaujant, 
Suveizdiene ko tai išėjo į beiz- 
montą, spėjarųa, kad gal pe
čiaus pažiūrėti., Ji ilgai užtru
kę tenai, negrįžta. Tuo laikų at
eina kaiminė, paskambina du
ris, vienas svečių prieiha prie 
durų įsileisti į vidų, bet negali 
atidaryti durų, nes raktas su
gedęs; nepapratęs negali atra
kinti. Svečias patarė kaiminei 
įeiti į skiepą, nes -Suveizdiene 
esanti skiepe. / Kaiminė įėjus 
sklepan niekur nemato Suveiz- 
dienės, bet besiž valgy dama už
girdąs kur tai sykiais rėkiant; 
vėliaus pamačiusi Suveizdienę 
sukniubusią ant anglių. Tada 
kaiminė sukliko; pradėjo šaukti 
visus i skiepą. Suveizdiene jau 
buvo be sąmonės. Tada pašauk
tas Suveizdis iš: darbo ir taip
gi pašauktas gydytojas. Gydy
tojas apžiūrėjęs ligonį sako, nė
ra pavojaus, bet liepė greitai 
vežti į ligoninę. /

Suveizdiene nuvežta į Burn 
side ligoninę* nors daktarai dė
jo visas pastangas, kad jos gy
vybę išgelbėti, bet; visa kas bu
vo be pasekmių: 10:30 vai. vak. 
Suveizdiene pasimirė Apsirgo 
apie 5:30, o mirė 10:30, sirgo 
tik 5 >

. Darata

'KŪN. m. X. MOCKUS -
Kalbūs temoj: “Velnių Ak

cija Danguj, o Katalikų Akci
ja ant žemes”. Mat, kaip dan
guj taip ir ant žemės. Daug 
akyvumd. Prakalbos įvyks Mil
dos svet,, 3142 S. Halsted ^t., 
Ketverge, Balandžio-April 30 
d., 7:30 vai. Vakarė. JEŪšų. pų- 
dėngimui maža įžanga. Kviečia 
Visus atsilaikyti Rengėjai.

Perkam* Mortgečlua ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Insiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigui ir Laivakortei.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

«•* v- ? » i -

Educational
 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šabk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,.

672 West Madison Street ,

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigus ant pirmo mot- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6%.

REIKALINGA mergina ar moteris 
dirbti lunčruimyj prie virtuvės.

506 W. 39 St.

J MARQUETTE PARKE
Pasirenduoja arba parsiduoda storas 

tinkamas bile kokiam bizniui, su 5 pagy
venimui kambariais, 2 karų garažas. Na
mas naujas su visais įtaisymais, ant 
West 69 St. Atsišaukite pas

L. LAPINSKĄ
6635 South Sacramento Avė.

BRIGHTON Parke rendon štorelis 
tinka aptiekai. groseriui ar kitam biz
niui, vandeniu Šildomas, nebrangiai. 
3970 Archer Avė. Savininkas 

2957 W. Persbing Rd.

> Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 

su valgiu ar be, garu apšildomas, 1-mos 
ūbos, 4604 S. Francisco Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GASOLINO STOTIS. 6,000 auto
mobilių, pravažiuoja į vieną valandą, 
’ilnai apgyventa vieta. Visi permitai 
išimti ir apmokėti. Pigi renda. Par
duosiu pigiai. Savininkas 

5200 So. Western Avė.

Specialistas gydyme ehronifikų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo juhils l&gydyti, atuilan- 
kykit pas mane. Mano piltias iSegzaminavi- 
tnari atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jupų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J, E. Zaremba
IV. Jackson Blvd\ netoli State St.

Kambarys /M) 16
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 1Q ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

yra.

20

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St.

---------------- -—ri-----------------------------------

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Bos No. 1258.

2 ROADHOUSES pardavimui arba 
išrendavimui. Galite pasirinkti iš tų 
dviejų, pirkti arba renduoti. Ant leng
vų išmokėjimų. Abi vietos gerai iš
dirbtos, gera vieta, netoli kapinių.

Šaukite po 1 vai. po pietų iki vėlumo.
j'Tel. Willow Springs 56

Ant Archer Avė., pusė bloko į Westus 
' nuo Kean Avė.

Darata Suveizdiene buvo dar 
nesena moteris* '*41 metų am
žiaus 
bet negailestingoji mirtis 
pasiėmė iš gyvųjų tarpo.

i—Susiedas.

A.M.Butchas
PILSEN MALEVČS

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

4414 So. Rockwell St.
Tėl. Lafayette 4689

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimant komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI kendžių, smulkmenų 
ir mokyklos reikmenų sankrova. 2 pagy
venimui kambariai užpakaly. Parduosiu 
pigiai. 4805 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI restauranas, visas ar
ba pusė. 804 W. 31 St. Telefonas 
Victory 6085.

PARDAVIMUI gasolin station Wau- 
kegan, III. Kaina $600.00. Atsišau
kite pas Stanley Torauskis, 7230 So. 
Rockwell St. Tel. Hemlock 0765.

VARNIŠIAI Business Service
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
/ Garažai, ’ porčiąi, uždarymai, kamba* 

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas; plastera^imas, pamatai ir tt., 

TIK $5\ ĮMOKĖTI
bile kuriam darbai. Likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

PARSIDUODA barbernė $200, gera 
vieta, visokių tautų apgyventa, pagyve
nimui kambariai, renda pigi.

1951 Canalport Avė.

PARSIDUODA Cleaning Šapa, pigi 
renda, darbo visus metus, apleidžiu mie
stą. 6435 Harper Avė., netoli Jackson 
Park.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 

biliaus, arba loto. Kas pirmas, tas lai
mės. 4108 Archer Avė.

L1GHT 
RJOOROII

Vakarinių priemiesčių gyventojų, jų, 
tarpe ir Westchester atstovai, bando iš
gauti prailginimą 22 gatves nuo Buttėr- 
field Road, per Du-Page pavietą iki 
Mooseheatt. Tuo 'budu ši gatvė pa-, 
taptų svarbiausias vieškelis iš vakarų ir 
pietvakarių į Chicago. ’ ,

Numatoma, kad tokia tos gatvės pra
ilginimas labai daug .> prisidėtų prie ug
dymo Westchester distrikto, kurįs ir da
bar labai sparčiai auga statyba ir gyven
tojais, svarbiausia delei elevatorių linijų 
prailginimo. . gražaus miestelio pieno, 
atidarymo naujų mokyklų « žaismavie- 
čių ir abelno tikslatis prisirengimo ' dėl 
ateities*

-a vietą ik 
gatve pa

Fiat Wall paint gal...........
Geros rūšies gatava maleva, 
Varnišius, gal. .................
Duteh

100 svarų .......................   11.25
Geriausios rūšies alyva, gal........ 1.00
4 cojių geras brušis ................... 50c
Nerūdijantys peiliai ir šakutės

(Stainless Steel)
' setas ....... .............................   2.48

Ir visokių kitokių namams 
teikmehų.

s..- :: :aTZJUIt

... $1.90
gal. 1.25

1.00
Lead

11.25 
1.00 
50c

______ Automobiles_______  
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais,’ kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Real Estate For Sale
Namai-žemė Fardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.,

AUTOMOBILIŲ MĖKAJČIKAS
Tel. Lafayette 0455

bo laiku už pigi? kainą.
Tel. Lafav^re 1329

PARDUOSIU 5




