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Madride Paskelbta 
Karo Padėtis

Ispanijos sostinėj kilo riaušės — Minios 
puola ir degina klerikalizmo įstaigas— 
Respublikos vyriausybė ėmėsi griežtų 
priemonių tvarkai.išlaikyti.

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
11.—Nežiūrint policijos pastan
gų atsteigti tvarkų, govėdos ii 
šiandie visą dienų siautė Mad
rido gatvėmis, keldamos riau
šes ir degindamos katalikų j- 
staigas.

Respublikos vyriausybė, kuri 
dėl riaušių kėlimo kaltina ko
munistus, paskelbė Madride ka
ro padėtį ir pranešė, kad res
publika ir tvarka bus išlaikytos, 
dagi jei tam reikėtų pavartoti 
ginkluota jėga.

Riaušės, kurios prasidėjo va
kar, ir kurioms priežasties da
vė antirespublikinė monarchis- 
tų demonstracija, šiandie išsi- 
rutulojo j antiklerikalines de
monstracijas.

Pirmiausia minia puolė ir 
padegė jėzuitų buveinę, paskui 
šalia buvusių jų bažnyčią. IŠ 
čia minia nudundėjo j Karme
litų klioštorių, netoli nuo bu
vusio karaliaus rūmų, sulaistė

Įsakė mobilizuot po
litinius tremtinius 
priverstinam1 darbui

— , I

9,000 rusų tremtinių Rytų Si
bire siunčiami Amūro gele
žinkelio ir upės forvatero re
monto darbams

MASKVA, geg. 11. — Sovie
tų OGPU (slaptai politinei po
licijai) pasiūlius ir kelių komi
sariatui sutikus, liaudies komi
sarų taryba nutarė pavartoti 
politinius Rytų Sibiro ir Už- 
baikalio tremtinius Amūro ge
ležinkelio linijos ir Amūro upės 
forvatero remonto darbams.

Sričių valdyboms ir trėmimo 
punktų viršininkams Įsakytai 
mobilizuoti 9,000 politinių trem
tinių, kurie turi būt pasiųsti 
Amūro geležinkelio administra
cijos dispozicijai. Politinių 
tremtinių mobilizuotės instruk
cijoje sakoma, kad nuo išsiun
timo priverstiniems darbams 
išimtis gali būt padaryta tik 
senesniems kaip 45 metų ' am
žiaus ir aiškiai sergantiems po
litiniams tremtiniams.

Rinkimai Argentinoj 
paskelbiami lapkritį
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 11. — Provizorinė vyriau
sybė paskelbė dekretą, kuriuo 
visuotiniai rinkimai nu«tatomi 
ateinančio lapkričio 8 dieną.

,ORHS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota, kartais gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai ir stiprus 
daugiausia žiemių vakarų, vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 48° ir 51° F.

šiandie saulė tekp 6:33, lei
džiasi 7:59. Mėnuo teka 3:25 
ryto. *

trobesį gazolinu ir padegė. Visi 
vienuoliai pabėgo.

Sudeginus klioštorių, minia 
patraukė i jėzuitų seminariją 
Madrido centre ir tą patį pa
darė.

Tuo tarpu kitos minios su
simetė i Chamartino priemies
tį ir padegė ten jėzuitų mo
kyklą, kuri buvo kartu jėzuitų 
kunigų rezidencija. Po to buvo 
padegta Franciškonų mokykla 
ir keletas kitų katalikų įstaigų.

Komunistai bandė iššaukti 
visuotinį darbininkų streiką, 
bet jiems tik iš dalies tepavy
ko.

Riaušėms padaryti galą, vy
riausybė buvo priversta pa
skelbti mieste karo padėtį. Ka
binetas taipjau pasiuntė tele
gramas provincijų gubernato
riams, instruktuodamas imtis 
tokių priemonių, kokių matys 
reikalo, kad tvarka' butų išlai
kyta.

Dviejų laivų susidūri
mas Baltijos juroje

KOPENHAGA, Danija, geg. 
11. — Baltijos juroj vakar su
sidūrė vokiečių gąplaivis Es- 
strom su britų garlaiviu Paci
fic. Pastarasis buvo smarkiai 
užgautas, ir jo įgulos žmonės 
tuojau šoko į valtis gelbėtis. 
Visi jie buvo garlaivio Esstrom 
išgriebti, o garlaivis Pacific 
velkamas į Kielį.

Papildomais rinki
mais vėl laimėjo 

darbietis
GLASGOVAS, Škotija, geg. 

11.— Papildomais rinkimais į 
parlamentą St. Rollox divizijoje 
vėl laimėjo darbietis, W. Leo- 
nard. Jis gavo 10,044 balsus 
prieš konservatorių kandidato 
8,662 balsus.

Papildomi rinkimai į parla
mentą įvyks dar keturiose ap
skrityse : Ogmore, Rutherglen 
ir Gateshead, kurioms pirmiau 
atstovavo darbiečiai, ir Strou- 
de, kuriai atstovavo konservą 
torius.

Dabar Anglijos parlamente 
atstovų rūmuose Darbo partija 
turi 277 atstovus; konservato
riai—261; liberalai—58; Nauja 
[Mosley] partija ,— 7; nepri
klausomi—8. Viso 611 iš 615 
vietų.

Tarptautinė statybos 
paroda Vokietijoje

BERLYNAS, geg. —11 Va- 
kar čia tapo atidaryta tarp
tautinė statybos paroda, kurioj 
dalyvauja ir Jungtines Valsty
bės. Parodos metu — ji tęsis 
iki rugpiučio 8 dienos — įvyks 
daugiau kaip šimtas konvenci
ja

žemės drebėjimas
BELGRADAS, Jugoslavija, 

geg. 11. — Vjsigrade, Herce
govinoj, vakar buvo jaustą^ 
stiprus žemės drebėjimas, žmo
nių, regis, niekas nenukentėjo.

[Acme-P. W A. Photo]

Naujos Ispanijos respublikos kabineto nariai, kurie buvo monarchijos persekiojami ir kurie iš kalėjimo buvo paleisti 
respublikonams nuvertus paskutinį Burbouną, karalių Alfonsą XIII. Iš kaires į dešinę: Miguel Maura, Fernando de 
Rios, Aivaro de Albernez, Alcala Zamora, Francisco Caballero ir Cezares Quiroga. Zamora yia respublikos prezidentas.

Ispanų monarchistai | K't?£iS™Su5“ii'
rėkė ‘Valio karalių’, 
užtat gavo pliekti
•MADRIDAS, Ispanija, geg. 

11.—Vakar Ispanijos respubli
ka turėjo pirmą kruviną susi
kirtimą tarp monarchistų ir 
respublikos šalininkų.

Riaušės kilo, kai monarchis- 
tai surengė svarbiausiomis Mad
rido gatvėmis antirespublikinę 
demonstraciją, šaukdami “šalin 
respubliką!” ir “Tegyvuoja ka
ralius!” .

Bematant, respublikos šali
ninkų tytveikai'surengė kontr- 
demonstraciją ir puolė monar- 
chistus, šaukdami “šalin kara
lių!,” “Mirtis karaliui!” ir ‘‘ša
lin monarchistus!”

Prasidėjo muštynės, per ku
rias keliolika asmenų abiejose) 
pusėse buvo sužeisti, o vienas 
monarchistų užmuštas. Įtūžę 
respublikininkai maž*nenulinČa- 
vo buvusio Berengueros kabi
nete vidaus reikalų ministerio 
de Matoso, markizo de Tena li
kai kurių kitų monarchistų va
dų, bet juos išgelbėjo policija.

Respublįkininkų minia bandė 
padegti reakcininkų monarchis
tų laikraščio ABC įstaigą, bet 
policija sugebėjo apginti, ir 
ties įstaiga' buvo pastatyta stip
ri sargyba.

Anksti šį rytą vyriausybe 
areštavo to monarchistų laik
raščio leidėją, markizą de Teną. 
Padariusi jo namuose kratą po
licija* rado slaptą ginklų san
dėlį. ' *

Madrido gatvės šiandie iš pat 
ryto buvo pilnos darbininkų, 
kurie atsisakė eiti j darbą pro
testui prieš vakarykščias mo
narchistų provokacijas.

Sudegino jėzuitų ilzdą
Mintą’ šiandie puolė ir pade

gė jėzuitų įstaigą. Gaisrininkai 
atsisakė jėzuitų lizdą gesinti, ir 
trobesys sudegė.

Buvęs premjeras Berengue- 
ra, kuris vos praeitą šeštadienį 
buvo paleistas iš kalėjimo, šian
die vėl tapo suimtas ir padėta!? 
kariuomenės kalėjime.

15 burmiečių maištinin 
kų bus nužudyti ,

RANGUNAS, Burma, geg. 
11. — Specialus Pyapono tri
bunolas pasmerki penkiolijęą 
burmiečių maištininkų mirties 
bausmei, o kituš '56 ištrėmi
mui iki gyvos galvos. Iš 95 
apkaltintų dvidešimt keturi į>ū- 
vo išteisinti* , •

RANGUNAS, Burma, geg. 11. 
—Burmiečių maištininkų būrys 
polė Hanzadoje policijos stoti, 
bet buvo atmuštas ir privers
tas bėgti.

Susikirtime keturi burmiečiai 
buvo nukauti, o keli kiti 
žeisti. Du policininkai taip 
buvo rimtai sužeisti .<

su
pai

Didėlis skandalas 
Ukmergės mieste

ir Gim-
Vienas miestietis basliu sumu

šė miesto burmistrą 
nazijos mokytoją /

Ukmer- 
p. Kuz-

UKMERGĖ, baL 25..
Vakar apie 17 valandą 
ges miesto burmistras 
ma ėjo su gimnazijos mokyto
ju p. Kuosa Gedimino gatve, 
nieko nelaukdami ir nemanyda
mi.

Netikėtai juos pasitiko, bas
liu nešinas, pil. Streimanas ir 
puolė mušti.

Pirmuoju smūgiu į galvą 
Streimanas paguldė ant žemės 
burmistrą Kuzmą, kuris neteko 
sąmonės. Po to pradėjo basliu 
tvoti mokytoją Kuosą, šis, ga- 
^>s porą smūgių per šoną, lei
dosi bėgti ir išsigelbėjo nuo už
puoliko.

Apsidirbęs tokiu budu su 
dviem vyrais, Streimanas dar 
pridėjo porą smūgių gulinčiam 
ant žemės burmistrui Kuzmai 
ir dingo.

Policija leidosi ieškoti užpuo
liko.

Užpuolimo priežastis, sieja
ma, kad kerštas. Mat, Streima- 
nas nuomavo iš savivaldybės 
butą, kurį vėliau savivaldybė 
perdavė kitam.

Povilas 
Ukmergės
Rusijos Dūmos atstovas.

P. Kuosa yra gimnazijos 
kiečių kalbos mokytojas.

Kuzma yra senas 
burmistras, buvęs

vo-

Briand sutiko būti kan- 
• didatu j Francijos • 

prezidentus
PARYŽIUS, geg. 11.— Savo 

rėmėjų, kairiųjų respublikonų^ 
raginamas, Aristidas Briand, 
dabartinis užsienių reikalų mi
nisteris, šiandie pranešė, kad 
jis sutinkąs ( būti kandidatu į 
Francijos respublikos preziden
to vietą. Prezidento rinkimai 
įvyks trečiadienį.'

z Dabartinis prezidentas Dou- 
mergue taip pat kandidatuoja.

Visiškas atskyrimas 
bažnyčios nuo val

stybės Prūsijoje
BERLYNAS, geg. 11.— Prū

sijos valstybės ir protestonų 
bažnyčios Prūsijoje atstovai 
šiandie pasirasė konkordatą, 
kuris buvo rengiamas per kelis 
pastarus mėnesius. Svarbiausias 
to konkordato ypatumas yra 
visiškas atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės.

Agitacija dėl tokio konkor
dato kįilo prieiį arti dvejeto me
tų, kai Prūsija, kuri yra du 
trečdaliu protestoniška, padalė 
konkordatą su Vatikanu. Tuo
met kilo skundų, kad, girdi, 
dėl politinių tikslų esą paauko
jami protestonų daugumos in
teresai.

Laukta Remarąue’o 
nauja knyga jau iš

ėjo iš spaudos

pabaiga.
praneša, ir ši knyga 

išeis daugiau kaip dvi- 
penkiomis kalbomis, ir

Antra vokiečių rašytojo Er
icho Marias Remarąue’o gar
sios karo apysakos “Vakarų 
Fronte Nieko Naujo” autoriaus, 
knyga' išėjo iš spaudos. Ji pa
vardyta “Kelias Atgal,” ir yra 
kaip ir pirmosios knygos tęsi
mas ir

Kaip 
tuojau 
dešimt 
spėjama, kad ji turės tokio pat 
milžiniško pasisekimo, kaip kad 
“Vakarų Fronte Nieko Naujo,” 
kurios li^šiol buvo parduota 
daugiai! kaip 3 milijonai egzem
pliorių. ■'

Nauja Remarąue’o apysaką 
“Kelias * Atgal” (“The Road 
Back”) Amerikoje išleido Bos
tono Littlc, Brown & Co. knygų 
leidykla, kuri dar prieš išleidi
mą’ jau turėjo užsakymų dau
giau nei šimtui tuksiančių tos 
knygos egzempliorių.

Sako, kad esą proj ektuojama 
greitai apysaką dramatizuoti 
filmoms, taip kad ateinantį ru
denį ji jau butų krutumais pa
veikslais rodoma teatruose.

geg. 11. - 
nukritus, užsi

susikūlus aeroplanui 
buvo 
Farr

Aviacijos nelaimės
SHERMAN,'Tex 

Jų aeroplanui 
mušte čia lakūnai Joe Garrett 
ir Paul Woodall.

CAMDEN/ Ark., geg. 11. — 
Vakar čia užsimušk Miss Vir- 
ginia Ęisinger ir Miss Martha 
Strowę, 
kurio jos 
Ibtas Ch. 
gavo.

pasažierės. Pi 
skaudžiai užsi

tik
los

Naujas Norvegijos mi- 
nisterių kabinetas

OSLO, Norvegija, geg. 11.— 
Vietoj atsistatydinusios premje
ro Mowinckelio vyriausybės, 
naują ministerių kabinetą su
darė norvegų agrarų partijos 
vadas Kolstad. Jis taipjau bus 
ir finansų ministeris. Užsienių 
reikalų ministerio portfelis pa
vestas maj. Birgeriui Braad- 
landui.

Vokietija Lietuvai 
įteikė memorialą
Berlynas protestuoja dėl Vo
kietijos piliečio ištrėmimo iš
Klaipėdos krašto

pa-KAUNAS. — Vokiečių 
siuntinybė Kaune savo valdžios 
vardu įteikė Lietuvos vyirausy- 
bei memorialą dėl ištremto iš 
Klaipėdos Krašto Vokietijos pi
liečio mokytojo Hattungo.

Memoriale Vokiečių vyriausy
bė nurodinėja, kad šis Lietuvos 
vyriausybės žygis prieštaraująs 
Lietuvių Vokiečių prekybos su
tarčiai, būtent, toj sutarties 
vietoj, kur kalbama apie teisę 
vienos valstybės piliečio apsi
gyvenimą kitoj valstybėje. Be 
to, Vokiečiai reikalauja, kad 
Lietuvos vyriausybė duotų iš
trėmimo motyvus. O taip pat 
Vokiečiai reikalauja', kad šis 
reikalas butų perduotas trečių
jų teismui.

Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir

• *

Telegrama. Patarnaujame
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

138 socialistai iš
tremti į Sibirą

VORONEŽAS, SSSR, geg. 11. 
Srities vykdomojo komiteto 
prezidiumas patvirtino nutari
mą ištremti iš provincijos vietų 
138 socialistus, buvusius sovie
tų ūkio ir kooperatyvų tarny
boje.
. Ištrėmimas motyvuojamas 
tuo, kad socialistai agitavę 
valstiečius prieš komunistus.

Pirma tremtinių partija jau 
tapo išsiųsta į Enisejaus sritį.

“Piece-work” algų 
sistema Maskvos 

krautuvėse
MASKVA, geg. 11. — Savo 

kadpertyvų krautuvėse Mask
voj sovietai įvedė komplikuotą 
akordinio darbo (“piece work”) 
sistemą.

Krautuvių vedėjų ir padėjė
jų algos paremtos ant apyvar
tos, kurią atitinkama krautuvė 
padarys per mėnesį; kasininkų 
—ant mėnesio pajamų nuošim 
čio, o tarnautojų—ant to, už 
kiek kuris per mėnesį parduos 
prekių.

Sovietai mano, kad šitokia 
algų sistema padidins krautu
vių vedėjų ir tarnautojų stro
pumą ir darbingumą.

Turi pirkti, ko tau ne
reikia, jei nori gaut, 

ko reikia
Kai, kurios sovietų krautuvės, 

kurios turi * gausą užsilikusių
ir neperkamų prekių, stengiasi 
žmonėms prievarta jas -parduo 
ti. Pavyzdžiui, vienoj krautu
vėj jei nori nusipirkti trijų 
rublių vertės skepetą, turi pirk
ti vaikams lėlę už 7 rublius; 
norėdamas nusipirkti nosinę 
skepetaitę už 50 kapeikų, turi 
pirkti lėlę už 2 ar 3 rublius. 
Kitur vėl norėdamas nusipirkti 
dešimtį sagelių, turi pirkti mas
tą nėrinių; norėdamas nusi
pirkti pusbačius, turi pirkti po
rą antrankovių už 8 rublius; no
ri pirkti kalendorėlį už 26 ka
peikas, turi pirkti rublio 
knygų, o jei nori pirkti 
mą stiklinę, turi pirkti 
raištį...

vertės 
geria- 
kakla-

VILLACOUBLAY, Francija, 
geg. 11.—Jų aeroplanams .susi
dūrus ore, 500 pėdų augštumoj, 
užsimušė du' franeuzų aviato
riai, pulk. De Ma’lherbe ir adj. 
Duclos.
.........   7" " ■ r - ' i—— m
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PEOPLESFURNITURECO. KRAUTUVES
Detroit, Midi

ŽEMIAUSIOMIS
KAINOMIS

J liftas JltrUiS

Zosės Vitdtieitės Koncertas

s u ra

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMA

pirmi* 
pasktri

laiko savo 
kartą per 

kiekvieno mėnesiė 
ketvirtadienį

Valdybos raportai

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO.

. ' PLATINA' IR; '
, REMIA

Mykolė
įvyko gegužės 5 d.
pietų;
I. W> (t ■*.-

Cliristėuson, kuris turi gražių 
koplyčią po No. 1728 Wašli- 
ingtori Avė. '

Vclfduiš' Vijimus bitvo iais* 
ir visų mylimas žmogus^ 

ttn’ėd&hias 
Buvo

Musų bolševikų šaika, buvu
si SLA 200 kuopos valdyba, 
apleisdama kuopų, išsinešė jos 
turtų ir pinigus. Bondsų kom
panija pranešė musų advoka
tui, kad ji už tai neatsako ir 
už bolševikų padarytas skriau-

Iš Dpi V*. Kudirkos* draugystės
• 1 sttsiriitkitno

feujri* < skaitliukai dalyvavo muaų 
padengime. z ,

Ren^injio Komisijak 
Ai J. ieĮon&į 0irm. 
Jttoteas Virbickas, sekL 
K^ , Strowinskas, ižd.

Lietuvių dėpiokratų susi 
. rinkimas . >

$148
metų mados 

tūbom it vis?

....... $4.85
picšįpio be

$3.98

$225.00 Vertes htauji Brųns 
wick kombinacijos radio si 
gramafonu už mažiau pus 
kainos, be tūbų dt.QCf flfl

siunti. Butų įdomu žinoti už 
kų’ ta bondsų kompanija atsa
ko? Ji neatsako, jcF banke 
kuopos pinigai žus: neatsako, 
jei nuo kuopos kas pinigus at
ims; neatsako net ir tada* jei 
valdyba kuopos pinigus iŠaik- 
vos. Už kų tad ji galų gale 
atsako? Kokia prasmė tada 
mokėti už bondsavimą? Mes 
to jokiu bildu nesuprantame.

Vienok Centro sekretorius 
tvirtina, kad bondsų kompani
ja už padarytas kuopai virši
ninkų skriaudas atsako. ReD 
ketų žiūrėti, kad niušg kuo
pai padaryti nuostoliai butų 
ptlyginlh —-Vmeoa

GfojitlUi pianiiu grajina gerai 
ir gražiai atrodo,, veik kaip 
ųaųji. su rolėm, silolcįiii ir nu-

MOHAIR PARLOR SETAI,* webbed 
konstrukęijos, naujausios mados, pasi
rinkimas skirtingų spalvų. 2 Šmotai, so
fa ir ane katras krėslas. Pasirinkimas 
skirtingų spalvų, vertė virš $100.00, iš
pardavimo kaina $64.50

Panele Violetą 
ilė—A. Aleksio!, 
. S. Laumenskie-

Šiandieną Pradėjo

Chicagos\Jubilejaus Savaitės’ Išpardavimą

Balandžio 30 (į. įvyko Cayor 
hogo apskričio. Lietuvių Pemoi- 
kratų' Kliubo antras susirinki
mas. Į susirinkimų atvyko be
veik visi nariai. Per pasidarba
vimų valdybos ir ponios Mir 
challich praeitų menesį prie 
kliubo prisirašė apie 50 naujiį 
narių.-

Susirinkimų - atidar 
ninkas adv. Chesnul,. 
tvarkų vesti perdavė- vice-pir- 
mininkui Petraičiui, Kadangi 
šiame susirinkime buvo disku- 
suojama konstitucijos punktai, 
tai pirmininkas? ir . pats notfejė 
diskusijose- dalyvauti. Po ilgį 
ginčų tapo išrinkta komisija*; iš 
trijų asmenų, kad geriau su* 

: tvarkytų y kai kuriuos kohstituk 
ei jos paVagrafuš. Daugiau nity 
tarinių nebuvo.

Minėtas kliubas 
susirinkimus Vieną 
mėnesį 
paskutinį; ketvirtadienį. Kas 
nori prie kliubo prisirašyti, tai 
tegul ateina į šįširinkimą. Moį- 
keti1 reikia tik 25 centus mei- 
tams. Susirinkimai yra laiko- 
mi Lietuvių Svetainėj.

—. Jofris JarUs.

nis, K.
laitis, , 
nas, C.
Vėberis
Kukas, Katilius ir daugelis ki
tų, kurie daug prisidėjo prie 
to, kad musų parengimas iš
ėjo sėkmingas.

Ant galo, ačiū ir publikai,
......... .. .1 1 ■».... .... IIH 1 i.nini. ...............I,i.„».—.y

vijta>' tatarvi® 
2 vai. po 

’atarnavo grasomus

Beįlini.
Visoms dainoms okompana- 

vo Aldona Kriaučiunaitė. Apie 
prbgrįmo turtingumą nerei
kia jokių komentarų. Buvo ga
na ilgas, bet klausant, tai 
trumpas. O kas dar jame daly* 
vilvo, gal kai kam ir buvo pro
gos girdeli, bet man pirmą 
kartą. Jaunutė lietuvaite Vio* 
lėta Tamkiulė, kuri su savo 
stipriu ir jau pusėtinai prala* 
vintu balsu
Tarpe Amerikos lietuvių tai 
dar vienas žiedas dailės srity-

Gegužės 3 d., 2 vai. po pietų, 
&v. Jurgio parapijos mokyklos 
svetainėje įvyko SLA 200 kuo
pos mėnesinis susirinkimas; 
Narių atvyko neperdaugiau- 
fcia.

Kadangi kuopos pirminiu* 
Jkas susirinkime nedalyvavo, o 
yiee-pirmininkas yra suspen
duotas, tai susirinkimą atida
rė protokolų sekretorius. Pir* 
inininku tapo išrinkta Jonas 
Dailyda. Iššaukta kuopos vai* 
dyba. Nedalyvavo pirminin
kas K. šnuolis, iždo globėjas 
M. Kaupas, maršalka Iz. Nau
jokas; kili valdybos nariai at-

Naujps Mados tvirta, goži, ic 
pilnai gvarantuota Prjncess plo
vyklą verta $120.00, tik pu

už $66.00

Lietuvių Vaizbos Butui su
manius, buvo atsišaukta į vi
sas Pittsburgho draugijas, kad 
surengti bepartyviai tinkamą 
priėmimą prof. Biržiškai, Vil
niui Vaduoti Draugijos pirmi
ninkui. Nors darbas buvo gana 
sunkus, bot kadangi visi dirbo 
su pasišventimu, tai viskas pa
sisekė labai gerai. Gal, žino
ma, ir buvo taikumų,' bet už 
tai reikia atleisti, nes jbk siin- 
ku yrą kas nors ta'ip padary
ti, kad viskas-butų gerai ir vi
siems tiktų.

Reikia tarti širdingą ačiū vi
siems tiems, kurie kokiu nors 
budu prisidėjo prie rengimo. 
Dėkingi esame ir laikraščiams, 
kurie talpino musų pranešimus 
(“Laisve” ir “Vilnis”, žinoma, 
pranešimų nedėjo). Ačiū para
pijų kunigams, kurie bažnyčio
se pagarsino musų rengimą, 
ačiū taip pat chorams bei jų 
vedėjams, kurie dalyvavo iškil
mėse. Draugijoms ačiū už pri
sidėjimą prie rengimo, o ypač 
esame dėkingi L. Piliečių D-jai, 
kuri davė savo svetainę ban- 
kietui ir LMD., kuri parūpino 
lietuviškas vėliavas mašinoms 
papuošti.

Turime atsiprašyti chorų, 
nes negalėsime jiems atlyginti 
kelionės išlaidas. Bet šį kartą 
Visi dirbo be jokio atlyginimo^ 
o dirbti teko tikrai daug. Dau
giausia darbo padėjo šie veikė
jai: P. Pivaronas, A. J. Lėlio* 

Stavincka, A. Marčių- 
. Virbickas, S. Baka* 
Vaišnoras, Dr. J. J, 
J. A. Katkus, J. A.

Prof. Biržiškos pasitikimo 
komisijos žodis

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laiktaštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų. 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:1-
Gei-many, Beriiu, SW 68, Schliessf ach 80

Iš SLA 200 kuopos susirin 
kimo.

• pirkimas PEOPLES KRAUTUVĖSE kų nors dėl namų čia 
vertybės, padarys ai mintį visam pirkėjo gyvenime. Žemiau 

vertybių laukia Tamstų 
atsilankykite ‘ kuogręi-

REIKALAUJANTIEMS
Kriiulityės Atviros, Antradienio, Ketvirtadienio ir Seštadienios Vakarais.

' DidžliUisioš Lietuvių Krautuvės, Saugiausia Vieta Lankyti

VišėĮjė 15-kos Metų Peoples Įstaigos Prekybos Istorijoj ant

MDIO-RAKANDŲ-KAURŲPECll)
ir Visų Kitų Namams Reikmenų

Dabar disRUnkįjtnas 
prekių itepa^iiiam 
tėįpdtičiiį keletas pavyzdžių, lakstančiai daugiaus panašių 
abčjbse t^ėbplbs erdviose krautuvėse. Nepraleiskite progos 
čia u šiai!

41 Archer Avė. 2536-40 W.63St
Cor. RielHnoml Street • ’ and MapIėvW>od-Avė

■ ■ LA'FAYETTE. 3171 HEMLOCK 811MĖ' >

3-jų Žvakių ant grindų, pa
statomus jempos kaip parody
ta, parsiduoda dar už hekuo- 
met negirdėtai' že- 
mą kainą tik '

MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI nau
jausio "padarymo, gražiausios mados, kd- 
moda, lova ir šeforettas. 3 šmotai vel
ti $135.00, šiame išpar- *7HZ
davime .............................. fl M

7-Šmotų VALGOMO KAMBARIO se
tai veik už pusę kainos. Šis dailus ir 
stambios išvaizdos setas, 6 kėdės ir pa
didinantis su automatiškai sulauksian
čia lenta stalas, vertas $95.00, suma-

.. ..........$49.75

Gegužės 1 d. įvyko aukščiau 
minėtos druugy’Mcs susirinki
mas: fš> Ifrtaiisų; sekretoriaus 
ra purtė' krfd draugi
ja yra? šlėtyjM Kai 
sų raportai; tapo pirt
im t i/ rąi J- hražaitskas įnešė; 
kadi bUtty paH&ėtfcftmš vajus 
naujų ga^iuirž. * JnėSi- 
n i as iiko priimtas. Kadangi 
daii^ia^- rėfkajįį*. nėbuvo, tai1 
susirinkimfas uždarytas.. 
Nartų susirinkime dalyvavo 
ganė- daug. — j&fa&š JltrUS.

NAUJAUSIO padarymo su 
Pentode tūba Midget radio pil
nai įrengti su tu(>om verti iki 
$60.00, kaipo Jubiliejaus spe-

.....$29.95

Protokolas iš pereito susi 
rinkinio tapo priimtas be pa 
taisymo, 
taip pat priimti. Komisija ra
portavo, kad DLD Taryba 
rengia milžinišką pikniką, ku
riame giliukingas galės laimė- 
mėti $165 vertės radio. Pikni
kas įvyks gegužes 30 d., t. y. 
“Dccoration Day”, Beeeh nut 
Grove darže. Ta vieta yra ge
rai žinoma visiems Detroito 
lietuviams. Tikietai piknikui 
50 centų. Raportas priimtas.

Ligonių lankytojų raportai 
priimti. Turėjome du ligoniu. 
Petras Stanevičius jau pasvei
ko. Nutarta pašalpą jam iš
mokėti. Ignas Urbonas dar te
beserga. Susirinkimai! buvo 
atsilankęs Pranas Gustaitis, 
Lietuvių Svetainės įgaliotinis. 
Jis savo trumpoj kalboj pra
nešė, kad svetainės finansinė 
padėtis esanti kritiška ir ragi
no kuopą, kad ji prisidėtų prie 
svetainės palaikymo ir pirktų 
Šerus.

Nors kuopa labai apgailes
tauja, kad sveatinč atsidūrė, 
kritiškoj padėtyj, bet šėirų pir
kti prisibijo.

Nutarta parašyti protesto re
zoliuciją Pildomąja! Tarybai: 
ir pasmerki ją už samdymą 
Susivienijimo pinigais pagelhi- 
ninkų. Jeigu prieš paskutinį 
seimą Pildomoji Taryba galė
jo ajxseiti be pagelbininkų, tai 
dabar jų juo labiau nereikia, 
nes po raudonos “vainos” na
rių skaičius sumažėjo ir todėl 
mažiau darbo beprivalo būti. 
Išrinkta iš trijų narių komisi
ja rezoliucijai parašyti.

Mes 2<M) kuopos nariai nesu\ 
prantame šio dalyko: “Tėvy
nes” No. 18 Centro sekreto
rius p-lė P. Jurgeliutė paskel
bė apie kuopų viršininkų kau
cijas. Ji sako, kad bondsų 
kompanija formą (* visiškai 
panaikino ir teduoda tik for
mą B, kuri už žuvusius misi- 
ba n k r u t a v usi uose bankuose
kuopos pinigus ir už viršinin
kų kuopos pinigų išaikvoji- 
mą neatsako. Forma B atsako 
tik už viršininkų kuopoms pa
darytas skriaudas,— ir tik už

VICTOR Kombinacijos Radio 
su gramafonu 1931 mados 
parsiduoda dar už mažiatft 
kaip pusę kainos. Mados 57 su 
tūbom vertas > 
$306.00. u

Naujausias 
modelis 17 
kuo tikra kaina yra 
$190.06 dabar už

Gegužėa 2 d. Ukratnų salėje, 
101 G r andSU Binokly n, N. Y., 
įvyko Zosės VftAįtienės, rodos, 
Brooklyn'e dar pifųias it gana 
turiningas koncertas;

Programo dntyvės birvė pa
nelė Violeta Tamkiulė ir Aldo
na Kriaučiunaitė.

Pirmiausia p. Z. Vilaitiene 
sudainavo šias dailias: Mano 
sieloj šiandie šventė — Tallat- 
Kclpšos, Vai Močiutė mano — 
A. S. Pociaus, Kur bakūžė sa
manota — S. Šimkaus, ir ari
ją iš op. “Tosca” — G. Puc- 
cini.

P-lė Violeta Tamkiulė su
dainavo 01 kas — S. Šimkaus, 
Ich Liebe Dich — Grieg; Duk
ružėlė — P. Sarpaliaus. Vitai- 
tienė, Birutės ariją M. Petrau
sko, serenade — Franz Schu- 
bert ir Kiss VValtz — L. Ardili.

Baigiant pirmą programo 
dalį abi dainininkės p. Vitai- 
lienė ir Violeta Tamkiulė su
dainavo Nesek sau rožes — J-. 
Naujalio ir Skambančios sly* 
gos — M. Petrausko.

Pertrauka 10 migučių, 
pertraukos p. Vit4itįeųe 
dainavo Visuomet širdis 
kinta — A. Aleksio, Ne margi 
sakalėliai — Tallat-Kelpšos ir 
Eisiu įnamei pasakysiu — M. 
Petrausko 
Tamkiulė, 
Vakaras - 
nes ir Stride La Vampii iš op. 
II Travatore — Verdi. Vitaitie- 
ne—Hėaven of Love—Franko 
Goldman ir Mamytė — A. Var 
nagaičio. Ant pabaigos Vi- 
taitienė ir Tamkiute padaina* 
vo Kregždelė — M. Petrausko 
ir Norma iš op. “Norma” — V.

vas
>Mire jis jaunas 
vos 4t metus amžiaus 
nevedęs, IMkė' valgomų daiktų! 
jl^rautuvę ant kampo 12 ir 
Brrich avc. krautuvė da-*. 
bar paliko broliui Justinui;

Mykolas Vijūnas paėjo iš' 
Lietuvos iš Ku'nigįškių kaimo, 
Ž em a i tk i em i ų v alsčiaiis, U k- 
mergės apskričio. Lietuvoj 
jis paliko seną tėvelį ir seserį

Kadangi velionis buvo laiš* 
vas, lai laisvai tapo ir palaido
tas. Išleidžiant iš koplyčios 
buvo pagiedotos kėlios giėft* 
mes angliškai, pritariant pia
nui. Žmonių prisirinko labai 
daug. Sakoma, kad žmonių 

| dalyvavo tiek daug, kaip dar 
niekuomet šio miesto laidotu* 
vėso jų nebuvo.

Velionis Mykolas Vijimas 
priklausė prie SLA. 100 kuo
pos ir prie LBSD. Ant ka
po draugas J. Radavičius, 212 
kuopos narys, pasakė atsisvei
kinimo prakalbą, apibudinda
mas Mykolo gyvenimą ir ne
rodydamas naudingumą pri
klausyti prie tokių draugijų, 
kaip SLA. ir vietinių. Velio
nis rėmė vietines draugijas, o 
ypač SLA. 100 kuopą, prie ku
rios priklaus^ ii* buvo apsi
draudęs ant 1000 dolerių. •

Ilsėkis, braligus (kaugė, šios 
šaliės šaltoj žėmelėj.

— Laidblavėse bitvęs.

CtevėTand, Ofcio

NAUJAUSIAI išrasti speingsų mątra- 
sai Simnions išdirbyst^s tilt po $16.75 
Kirbinių išdidiysčūi pa r si- C* 1 O f) f) 
duoda tik po. ..................  M* ■ C.UU

iraugščiau.

Apie p. Z. Vilaitienės daina
vimą nėra reikalo daug kas 
rašyti. Tai yra viena tarpe AĮ- 
merikos lietuvių aukščiau pa* 
kilusių dainininkių. Tas yrą 
žinoma naujieniečianis, o ypą* 
tingai chicagieeiains jos di* 
dėlis talentas dailės srityje. 
Gal bul, chicagiečiams nema- 
lėni žinia, kad Zosė dainavo 
Brooklync, bet ne (niicagojc, 
bet mes brooklyniečiai ir 
naujorkiečiai irgi norime tu* 
;rėfi vienį kitą rytuose talen
tingą dainininkų. Mes esamė 
žmonėš ir scnstėni skubiau, 
negu reikėtų septi, ir ve tik 
tokiame, su dideliu pasišvėh- 
timu suruoštuose parengi* 
i^uošė, žmogus atėjęs pamirš
ti visus savo gyvenimo sunk H- 

-UMis* ir senėjimą;—jauličsi, 
kad <toir tik pradedi gyventi.

Publikos buvo neperdaui 
giausia— lik dailę mylintys a?t-

Kr ■( f< I- - f   111 - 11 LIIĮI!17

ForThe homes

Grindų uždangalai parsiduoda pi
giai; 9x12 Felt base gražių spalvų 
ir piešimo po .................
9x12 Fclt basc’ »iaujo 

-bdrderių

\yko. Gal būt, pakenkė k šioa 
priežastys: Viėna, tai šėštadie- 
n.io Vakaras biznieriahis riėpa* 
ranku, 6 antra,, tai Brooklyėo 
fašistai boikotavo; nors* jie 
(fašistai) neišėjo aiškiai ir 
viešai su sąvo piirvihu dįrbii, 
bet kaip.tik pasirodė p. Z. Vi- 
taitienės koncerto apskelbi
mai, lai tuoj tas nelikęs ele
mentas pradėjo savo “oraku
le” p. Vitaitienę fašistiškom 

Jpamazgom pilti. Nesurasdami 
■ jnieko blogo jtriėš dainininkės 
lypatą, neturėjo drąsos savo 

' orakulo “ėditorialudse” jį irie- 
frilnti, vienok dainininkė nėbii- 
jyo liuosa nuo šmeižtų. Mat, 
Ifkooklyno fašistai savo oraku
le turi pasiskyrę Vietą, nekąL 

ĮlįįĮ žmonių šmeižimui ir atsie
ikime, kuomet besiginčijant su 
įkno nors pritrūksta argumen
tų, tai visus savo gabumus su
talpina “Tarkon” ir pasigiria- 
laimėtojais. Ligi šiėl dar Brė- 
oklyne nebuvo tokių gaivalų; 
kurie drystų išeiti prieš ren
giamus' muzikalius progra- 
mus, išskiriant komunistus. 
Kadangi dabartiniu laiku ko- 
hnunistai užimti viens kito 
smaugimu (lėliai Lenino tezių, 
tai fašistai jų vielą užėmė; 
Deja, buvo apie pora atėjusių 
it' į programą, bet kaip tik 
programas užsibaigė, taip 
greit ir nedrąsiai iškiūtino. 
Likusioji publika šoko, links
minosi iki antrai valandai 
nakties. — Pranaitis. r

Į nf4 k -
>j .

Naujos maitos Standard pa
darymo pjįnai ąorccliupti bu- 
ffct mados gesiniai pečiai, 
yerti veik - du sykiu> šios _kąiy 
nos -

■ A1;*']Ip^Į
V— - J
ra



liga kankinoIšvažiuoja Lietuvon PAINT

Burnside

Jest for Fun APSAUGOKITE
SAVO NAMUS!

Window Lock

Lietuvių parengimai

Elektri ki nes Leda u n es General Motors
FRIGIDAIRE

MAJESTIC ir SERVILL

1926

$475

atsisakė

Laisves” Kanklių 
choras atsisakė 
dainuoti; Bimbai

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.65

MIRĖ ŽYMUS 
PIRMEIVIS

Varnish
Verti. $2.50

Galionas už $1.49

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Saukit 
Randolph 0028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

Paint
Vertės $2.40

Galionas už $1.85

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURB 8 PIANO MOV1NG 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

R«. Tel. Yards 3408

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

■..'•jl'A

kai Bimba
Choro 

buvusi ta,

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

yra grynai augalų, ne- 
Tikroji

Užrakinkite Atda 
rus Langus

mažai pinigų turėsite 
Tuzinas dėl 12 langų pasiduoda už $4.

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

S. P. Kazwell and Co,
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

dokumentus k«* 
parduodame . laivakor- 

ekskursijų rengiamų

pasitraukdami 
kuopos pasigrobė 
sumokėtų turtų ir 
Darbininkų Namo 
Rosclandc. Tas 

yra pavestas j 
pasi- 

kuopos

• • •
Antradienis, geg. 12, 1931

Jus daug sutaupysite ant maisto turėdami
* elektrikinę ledaunę. t. > < <

• ‘ s ' ‘ . 1

Pirm negu pirkaite, pamatykite pas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Mašinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt, 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

R. C. A. VICT0R, 
ATWATER KENT, 

PHILCO, 
ZENITU, 

SPARTON, 
GENERAL?, 
MOTORS

Savas Pas Savų 
— sako biznieriai

riuosc buvo rodomu ir pinką 
mn įvairus spilniunai; atsime 
na ir jo publicistinius straips
nius įvairiais aktualiais kinu 
simnis.

Paskutinius kelis metus jii 
buvo aptilę
Pagalinu nutraukė jo gyvybes 
gijų, kuri visuomet buvo įsi
tempusi lietuvių liaudies ir 
žmonijos gerovės idealų link.

Ilsėkis pavasario sulaukęs!

Phone Prospect 8816 •

A. PAVILIONIS 
Hardvare. Malevos, Varnišiai, 

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

Blue
4 Ribbon

kur laikiau studiją per du me- 
Dabar gi persikėliau į minėtą 
“ __  7 *Oia noriu pri-

kad aš tikiuos, jog visi busite 
mano' da-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
T.L Yarda 5069

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

W. C. F. L. Radio Programas Nedėlioję nuo 1 iki 2 
‘ valandų po pietų.
W. H. F. C. Radio Programas Ketvergais 

nuo 7 valandos vakare.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilio, 
806 W. 31 St. Victory 1696

SLA. 63 kuopos finansų se
kretorius per kelis susirinki
mus tikrino naciams, kad pas 
jį randasi Namo Bendrovės 10 
Šerų, kuriuos kuopa buvo pir
kusi, bot kai nariai tikrai pa
reikalavo tuos šorus parodyti 
susirinkime, tai kažin kokiu 
stebuklingu bildu tie serai at
sidūrė pas kuopos pabėgėlius 
komunistus. Kaikas netiki į 
stebuklus, bet pasirodo jie 
dar nėra išnykę. Yra žmonių, 
kurie vis dar nori sėdėti ant 
dviejų kėdžių. Jei taip ne
būtų buvę, tai komunistai ne
būtų galėję nusinešti kuopos 
turto. Juk kaikuriems valdy
bos nariams tai buvo žinoma, 
bet viskas buvo paliekama 
“ant dievo valios”.

dainuoti bendrai su negrais. 
Dabar choristai atsiteisė Bim
bai, jam baubdami. Koks sve
čias, tokia jam ir daina.

— Draugas

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies it 

vertės, paikių spalvą

4171 Archer Avė.
Netoli Ričbmond

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė. ir 82nd St.
JUSTICE PARK, ILL.

Adomas Miką— Adomas 
iš Rojaus.

i------------ kurios jis buvo
didžiausis darbuotojas— auklė
tojas, gražių idėjų skiepytojas. 
L. Jaunimo s-ga jo asmeny ne
teko vieno geriausių savo vei
kėjų.

A. Miką 
gintas ir persekiotas už kovas 
dėl Lietuvos, dėl žmonių leisit 
ir pilietinių laisvių.

Skaitančioji Liettivos visuo
menė gerai žino vykusius Ado
mo iš Rojalis' feljetonus, ku-

FRANK LASECK
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Tel. Mitchell 2-2554

LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted St 
Tel. Yards 4669

Chicagos lietuvių parengi
mai pritraukia lietuvius, nes 
jie būna lietuvių kalboje ren
giami 
suomenė įvertina gerus paren
gimus. Bet... tie parengimai tu
ri būti taipgi tinkamai priren
gti. Ant greitųjų kas nors pri
rengtas, apvilia publikų. Tas 
negerai.

Negalimą, pavyzdžiui, ope
retės prirengti į porų savaičių 
laikot Operetes prisirengimui 
reikia skirti bent porų mene
siu.

Tinkamai prirengtas vaka
ras užganėdins publikų, užga
nėdins ir pačius rengėjus.

Svarbu dar yra ir tas, kad 
čia augęs jaunimas pradeda 
[aktyviai dalyvauti lietuvių pa
rengimuose. Užtat chorų vedė
jai ir veikalų tvarkytojai turi 
duoti tam jaunimui laiko tin
kamai prisirengti, bet nestum- 
ti jų ant pagrindų neprisiren
gusius. ♦

Tai yra mano foks trumpas 
patarimas.

— Antanas Žymontas.

im 
namuose, ar fotogra 
Reikale meldžiu ma

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr. 

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

WHOLESALE IR RETAIL
200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę. 

Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojut

J. s. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET. , TEL. VICTORY 7261

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

jus pasijuoksite iš 
“Blue Ribbon Malt” 
Juokdario R i c h y 

Craig, Jr.

ŠĮVAKAR
9:15 Central Daylight 

Saving Time

WM AQ
ir C. B. S. Stotys

A.i J. KRUSZINIS
Pranešu savo draugams ir mano įstai
gos rėmėjams, kad aš su balandžio 
25 d.J 1931, apleidau Cicero ir ap- 
ėmiau studiją Melrose Parke, adresu 
150 Broadway (arba 19 gatvė), 

Melrose Park, III. Jei butų kokių 
užsilikusių darbų, tai meldžiu pra
nešti laišku ar telefonu Melrose Park 
2317.

Kohstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną, preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria 
kenksminga ir skani.
Castoria visuomet turi Flętcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

(Apgarsinimas)

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MOTERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

Mes PERKAME
Lietuvos Laisves Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje —- 
$80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, įuoj gau
site bankos čekį.

Prirengtame 
liauninkata, 
tęs ant visų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL

Raudondvary neramu
Raudonieji 

iš SLA. 63 
visa nariu 
10 Šeru iš 
Bendroves 
visas reikalas 
advokato rankas, kurs 
šaukęs raudonosios 
prezidentą pareikalavo 
žinti 63 kuopos visą turtą, bet! 
prezidentas pasiūlė tik pusę. I 
Taip ir paliko nesusitaria, o Į 
63 kuopos nariai reikalauja vi-j 
so turto ir Šerų. Ankščiau ar! 
vėliau bolševikai turės tai grą
žinti kuopai, nes už tai atsa
ko kaucijos.

Be teismo neapseis
Pabėgę iš 63 kuopos komu

nistėliai pradėjo vieni kitiems 
kibti į plaukus. Mat jie bu
vo sutverę iš 25 galvų savo 
raudoną kuopą ir vis tikrino, 
kad viskas bus gerai, pašalpos 
bus išmokamos susirgus. Bet 
kada teko susirgti raudono- 
nosios kuopos pačiam kasie- 
riui ir dar keletui tos kuopos 
narių, tai pašalpos nė vienas 
iš jų negavo. Pradėjo vieni 
kitiems grasinti teismu, kai 
pamate kad likosi prigauti. 
Kiti grįžo į 63 kuopą, užsimo
kėjo mokesnius. Jau ir pa
tys rėksniai tariasi grįžti, tik 
klausimsa ar 63 kuopa tokius 
nenuoramas benorės priimti.

Nerausta meluodami
Raudonosios kuopos nariai 

klausinėja savo prezidento, 
kaip stovi byla su SLA. Jų 
prezidentas aiškina, girdi, 
“mes už vedėme kitą bylą New 
Yorko valstijoj ir dar tas teis
mas nėra baigtas Chicagoje; 
girdi, mes visą turtą gausime 
iš tų buržujų”. Tai mat kiek 
tas žmogelis supranta ^apie tai, 
ką jis kalba. Kodėl nepasaky
ti nors sykį visą teisybę ir 
kam tokiais melais prastus 
žmones klaidinti? Teisybę pa
sakius, tas “laimėjimas” yra 
toks, kad patys komisarai jau 
turi lynus užtrauktus ant sa
vo namelių už neišmokėjimą 
advokatams teismo išlaidų, 
pridarytų byloje prieš SLA.

Bile mažas senai jau žino, 
kąd komunistų byla < prieš 
SLA; senai yra pralaimėta, 
tai koks tikslas dar savo su- 
viltus žmones toliau apgaudi
nėti?

PASTEBĖKITE
ŠIAS KAINAS

Pigesnių nebegali būti!

JORDAN
De Lux Sedanas 

Klauskite pardavėjo

Modelio 314 CADILLAC
Custom De Luxe

1930 CHEVROLET
COUPE

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

Vakar Kaune gauta žinia, 
kad Gečaičių kaime Žemaitijos 
Kalvarijoj, Alsėdžių valsčiaus 
mirė žynius apylinkės visuo
menes veikėjas, didelis demo
kratas, karštas lietuvis ir ne
nuilstamas laisves kovotojas 
publicistas— rašytojos Ado
mas Miką, pasirašinėjęs Ado
mo iš Rojaus slapyvardžiu.’

Velionis buvo pasiturinčiu 
ūkininkų sūnūs. Tais laikais, 
kada daugelis nežinojo, kur 
linkti, jis gražiausiai lietuviš
kai mokėjo rašyti ir bendra
darbiauti spaudoje.

i Adomas iš Rojaus buvo ti
pingas prieškarines kartos de
mokratas, laisvų pažiūrų as
muo, kas gana vykusiai anais 
laikais apibudina pirmeivio 
vardu. A. iš R. buvo pirmeivis 
pilna to žodžio prasme: didelis 
tolerantas ir rėmėjas viso, kas 
pažangu ir kilnu.

Jojo pirmeiviško idealizmo 
darbui todėl, geriausiai atitiko 
jaunuomenė

Organas pražuvo <
Raudonosios kuopos nariai 

pradėjo nerimauti, kati jau 
antras mėnuo kaip jie nebe
gauna savo lapelio “Tiesos”. 
Paklausė pas savo “preziden
tą”, kame dalykas. Tas pa
siuntė special delivery į rau
donąjį “Nelaisvės” basemen- 
tą, iš kurio gavo atsakymą, 
kad hipelio redaktorius išva
žiavęs į Pietų Ameriką rau
donų vėliavų sinti, tad redak
toriaus nesant, nėra kam ir 
lapelio beišleisli.
Dar kelis melus lėks laukti
Kaikurio raudonosios kuo

pos nariai, negaudami pašal- 
| pu, pradėjo savo raudonuo
sius ponus šokinti per virvutę, 
grasindami teismu. Poneliai 
iiusigandę vaikščioja. Sekre
torius pasiuntė raudonajam] 
centrui paklausimo telegra
mą, prašydamas, kad butų iš
mokamos pašalpos, nes jau 
darosi karšta. Jaskevičiutč 
atsakė, kad pašalpų nebus ga
lima mokėti per metus laiko, 
nes pinigų nėra, o išlaidų yra 
labai daug ir viskas stovi ant 
skolų; ji pati negaunanti al
gos kelintas menuo, o apie čar- 
terį ir kalbos nėra. Girdi, 
nieko neturime pasakyti, pra
neškite savo nariams, kad dar 
kelis metus kantriai palauktų 
iki susitvarkysime. Nariai ne
bemano dar kelis metus bruk
ti ir jau pradeda pasitraukti. 
Dar keli mėnesiai ir bepasi- 
liks tik kapitonai su tuščiomis 
galvomis ir kišenėmis. Tai 
prie ko veda aklas fanatizmas.

. — A. S.

A. J. KRUSZINIS
Pranešu gerb. Melrose Park ir apie- 
linkės lietuviams, kad įsigijau gerai 
jums žinomą paveikslų studiją, adre
su 150 Broadway, Melrose Park. Aš 
tikiuos, kad aš nesu jums svetimas, 
nes galbūt ne sykį apie mane girdė
jote iš spaudos. Pirma mano vieta 
vakaruose buvo Detroit, Mich., kur 
laikiau studiją kelioliką metų ir da
bar tebelaikau. Antra vieta buvo Ci
cero 
tus. 
vietą Melrose Parke. Č 
minti, I 
patenkinti mano darbu 
rytais vestuvių, šeimynų ar pavienių 
paveikslais. Taipgi važiuoju į na
mus ant kiekvieno pareikalavimo^ 
ti fotografijas 
fųoti šermenis, 
nes neužmiršti

Melrose Park Studio 
150 Broadway

Tel. Melrose Park 2317

Gegužes 10 d. Lietuvių Au
ditorijoj atsisakė dainuoti 
taip vadinamas komunistinis 
“Laisvės” Kanklių mišrus 
choras. Tą vakarą Andriulis 
su Gasiunu buvo surengę pra
kalbas su programa Brookly- 
no ponams Bimbai, Mizatai, 
Bukniui ir kompanijai, atvy
kusiai sugraudinti Chicagos 
komunistų atskalūnų.
;. L. I<!, M. čhpras sustreikavo 
ir vietoj dainuoti ' Brooklyno 
ponams, laike prakalbi; kuo- 
garsiausiai baubė, 
bandė išsižioti kalbėti 
streiko priežastis 
kad choristai visi esą nusista
tę prieš bimbistų diktatūrą. 
Be to choras negali užmiršti, 
kaip prieš porą metų Bimba 
su Gasiunu buvo atsivedę neg
rus į vieną L. K. M. choro pa
rengimą ir negrai sakė choris
tams spyčius, o choristai buvo 
verčiami eiti su jais į pažintis 
ir choristės buvo liepiamos su 
jais šokti. Jau tuomet choro 
pirmininkas P. Zabukas pasi
priešino, o choristai

M. J. KIRAS 
REAL' ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas , 

3335 S- Halsted SL
■c < —.T V. J

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai' 
nos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Gegužės 14 d. kaip 9:25 ry
to Standard laiku išvažiuoja 
Jonas Putnevičia, Veronika 
Remeikiene ir Agnės Remei- 
kiutė. Gegužės 15 laivu “Uni
ted States” išvažiuoja Lietu
von.

“Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius velija laimingos ke
lionės į Liptuvą, taipgi lai
mingai sugryžti.

8 DIENŲ
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Chicagoje

VISK W J
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI ' ' '

4.0 % Nuolaidos ant Drapes
Vyru siutai ---------- 7Oo
Moterų skrybelSs SSc
Vyru skrybėles ----- OOo
Specialiai gegužes mCn. 

pirStynes — pora 17e
Dresds nudažomos >8.00
SECURITY MASTER CLEANERS 

150 N. State St. 
kampas Randolph, Roorn 1012 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
AtveŽkit juos.

$775 
$450 

5,000 mylių

1928 CUSTOM
HUPMOBILE

1929 TOWN SEDAN FORD Bargenas
Klauskite apie jį.

Kiekvienas karas yra pirmos klesos 
( stovyje

” Cash ar išmokėjimais.

ARCHER BUICK 
COMPANY 

KAMPAS ARCHER IR 
KEDZĮE AVĖS. 

Tel; Virginia 2400

Išradėjas
F. Laseck- 
(Lasevičius)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
jus galite atidaryti langą kiek jums 
patinka ir užrakinti jį taip, kad nie
kas iš lauko pusės negalės atrakinti 
ir įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės būti prie atdaro lango ir 
jie negales langą labiau pakelti ir 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laike didžiausios audros. Šie prie
taisai tinka prie visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie savo 
langų pridėti. Langų negadina. Vi
si dėkitės prie savo langų 
didelę apsaugą 
Persiuntimą apmokam. Sutaupinsite daug anglių, nes 
langus taip sutraukia, kad. šaltis negali įeiti.

Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laišku. 
Adresuokite:

ANZ DRESS°*SUIT
KWW»cleaned (PHLSSED
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sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL. GMfiftgP, 
III, Telefonas Rooscvelt 8500.

>' 1 . - !■
Monarchijos iv 4’ktaturo§ nuvertimas fej^ųijųje 

padarė, matyt, didelio įspūdžio ir Lietuvoje. Kauno 
laikraščiuose nuolatos, telpa, žinios ię , straipsniai, apie 
ta revoliucijų, žmonės tųr-but simpatizuoja, ųųųjai reą- 
publ?M.i> Kadangi net fašistiška Lietuvoj spauda iš
drįsta. niekinti Ispanijos revoliuciją. >

Karščiausią pritarimą Ispanijos perversmui- pają- 
dė Lietuvos universiteto studentai, balandžio 26 d. iš
klaus® didžiojoje salėje projf. įsono pa
skaitą. Lektoriaus žodžius apie karaliaus Ąlfonso sos
to nuvertimą klausytojai priėmė griausmingais aplo
dismentais, ir kada prof. Leonas nurodė, kad svarbų 
vaidmenį toje revoliucijoje suvaidino Ispanijos jaunuo- 
mąnę, tai publika išk^ė jąpi ovacijas.

į klausytojus prabilo ir vienas studentas, išreikš- 
danias nųpmonę, kad Lietuvos studentija turi džiaug
tis Ispanijos revoliucijos laimėjimais. Pq jo kalbos su: 
sirinkimas pasiuntė Ispanijos studentams šitokio turi? 
nio sveikinimo telegramą:

“Lietuvos Universiteto demkrątiškojįl studen
tija sveikina Ispanijos studentus, ištvermingai ko
vojusius su diktatūra dėl respublikos, ir linki lais- 
yan demokratiškai Ispanijos Respublikai įgyven
dinti šviesų rytųjų diktąturog ąunąikįntame krašr 
te.“ f‘ ‘ ' ' . , ;
Telegramos turinį perskaičius susirinkimui, kilo 

salėje didžiausias plojimas ir šauksmai “Valio”. Publi
kos buvo., tiek daug, kad salėn netilpo.

Tai matote, kokia yra Lietuvos studentijos nuotai
ka. Tuo gi tarpu fašistai iki šiol skelbė, kad Lietuvos 
jąunuomenė, ypatingai moksleivija, neapkenčianjti de
mokratijos ir pritarianti diktatūrai..
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savanos, j
, Mfevifcų floras krikščioniškus sek-

madienius. ■ ■> Įį |- | ’
Tečiaus ta penkių dienų savaitę Rusijojo jau lik

viduojama. Visoje eilėje didžiausiųjų fabrikų bolševikų 
vaMži.a savaitę/ ggg praktikoje pasir

kąd, dirbat tik i^tų^iąg dieųas, darbininkai per 
mažai padaro.

Bolševikai, matyt, nepakankamai savo, reforma^ 
^apgalvoja prieš prad.ėsiant vykinti, jas gyvenime. Todėl 
'jięms ir lųeąi^ąk.a.

rr
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PARTIJOS IRIMAS

Jau buvo minėta, kad Lietu
vos. tautįnipkų sutverta orgar 
niząciją ’ “Ūkininkų vienybė” 
ąprusta iš tautininkų rankų. 
*Dabar pranešama, kad tos or
ganizacijos vadas Bulviaus 
(pradėjęs derybas su ūkininkais 
liš krikščionių ir liaudininkų 
[partijų* “L. Žinios“ apie tai 
trašo:
. “Sužinotą, kad ‘Uk. yię- 

nybės’ vicelyderis p. Bųlvj- 
čius vedąs pasitarimus su 
partijomis.

. “Esą. šiomis ^ienpmią nę- 
^inąmęis tikslais P- ųųjivj- 

’ čiųs pasikvietęs kai* ką iš 
krikščionių ir Ijaiųlinipkų ir 
užvedęs kalbą apię 'vienybę’. 

į Girdi, ūkininkams reikią vie- 
; ny.tis,. Esą. tmUinipkį s-ga 

ūkininkais nesirūpinanti. To
dėl esą reikią, sudaryti uki- 
ninkiškų partijų bloką.

> “P. Bulvieius pareiškęs, 
kad ‘vienybės’ susitaikymą 
reikią taip suprasti, kad ‘Ųk. 
v-bė’ tik su valdžia bendra
darbiaujanti, bet su tauti
ninkais jai yjąvien nepake
liui.

“Kjęjkąčibnys, i,r liaudiniu 
kaij (^oyinciįųa žmonės) 
atsaku ka<j« p. Bųįvičiaus pa- 
siulyipu^ priimą informaci
jos tikslais ir pranešiu apie 

x tai centrams.”
Kad kokios, Vadmasi, taųti- 

nipkų ųkinmkąi gali susidėti 
su opozicinėmis partijomis.

FALSIFIKATORIAI TĘSIA 
SAVO, “DAKĘA” *

Non)inųl£ (bųmąškoje palody
tu) rublio vertė yra apie 51 
aiųerikPniškas ceųtas, bet tik- 
ruipęje juos duodama ma
žiau kaip 10 centų. Kinuose ir 
Japonijoje rubliai yra pardavi
nėjami i>o 3—4 centus.

$itą infliacija neša didelį 
vargą Rusijos žmonėms. Dar
bininkai ir valstybės tarnauto
jai gauna algas mažos vertęs 
pinigais, o gyvenimas Rusijo
je yra brangesnis, gal būt, ne
gu kurioje kitoje šalyje; todėl 
darbo žmpnės tenai turi bą- 
dauti,, vaikščioja nudriskę, gy- 

?v,eųą sųsįgrųdę, kaip silkės 
backoję, purvinuose kambariuo
se. .

ĮVAIRENYBES
Austrijos ciesorius 
PrąnpUkųs — Juozapas 

ir karo paskelbimas
M ■ ■■■■■ I ■ Į ! ■!.«,

Prieš kiek laiko viename 
“Neues Wieųer Tagblatt” nr. 
pasirodė buv. žvalgybos karj- 
ninko straipsnis, kuriame jis 
iškelia ir stengiasi įrodyti fak-
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Šiurkščiais
"Vietoj to 

fimk liųciCY^

/Įjp>r»WWMipy ffsg. x^, jjgpxg
•f’

S 1 ’ ‘ t .* ■ ' į-

- \ 5* ■ -^4^. f Vf •uįr’*****

cięąo.rįjus U’ nę-

Juozapas buyo tyčia suklą^dim 
tas, pasirašant karo paskelbi
mo Serbijai aktą. To karinin
ko m^nytau, 1014 mt. liepos 
mėn. visi be, išimties austrų 
šnipai ir agentai siuntė vieno
dus pranešimus, kad kilus kon
fliktui, tarp Austrijos ir Ser
bijos, Santarvės valstybes nc- 
sikiš.

“Nežiūrint to, — rašo auto- 
riųą 
norėjo apie karo paskelbimą. 
Visi prašymai ir įrodinėjimąi 
ta linkme be vaisių. Tuomet 
ciesoriui buvo pristatytas ra
portas, kuriuo pranešta apie 
tariamą išžudymą 400 austrų 
žandarų,. buvusių serbų pasie
ny ir apie įsiveržimą didelių 
priešo jėgų į Austro — Ven
grijos teritoriją. Tas paveikė: 
ciesorius pasirašė karo paskel
bimo aktą, giliai įsitikinęs, kad 
karą išprovokavo Serbija”.

Toliau straipsnię autorius su 
didžiausių įsitikįmmų tvirtina, 
kąd stovėjusių serbų pasieny 
austrų korpusų (15 ir 16) va
dovybės nesiuntė jokių rapor
tų ap\e kokius karo veiksmus 
iš serbų pusės, nes tokių visai 
nebuvo. įvyko tik mažas susi
šaudymas, kuriame keturi aus
trų žandarai buvo sužeisti ir 
tai dej savo neatsargumo.

“Nelaimingasis raportas, pa? 
tiektas ciesoriui, — baigia au
torius, 
bendro neturinčios su kariuo
menės vadovybe. Klausimas, 
kas buvo to raporto autoriuj 
lieka ir toliau neišspręstas”.

V. Skr.

kilo iš sferos, nieko

• <■ — *

i PUC wnų ■ fciku lietin
io. vistą žemėje buvo |»i-

Jau 
ginusia, 
koma. .Indijos, provincija Cb.ęr- 
rapunji. Ten per metus iškrin
ta maždaug 11—12 metrų kri
tulių, t. y., jei vanduo niekur 
nenubėgtų, tai per metus visas 
kraštas virstų 12 metrų gilumo 
ežeru. Lietuvoj per metus ten
ka 60—70 cm. kritulių, vadi
nas, beveik 20 kartų mažiau, 
kaip Cherrapunji provincijoj. 
.Toji provincija yra šiaurės ry
tuose nuo netoli Kalkutos prie 
Bengalų lygumos. Havajų gru
pes pačioj šiaurinėj saloj Ka
nai metinis kritulių kiekis yra 
dar. didesnis. Ten nuo 1922 m. 
gegužės mėn. 21 d. iki 1923 m. 
gegužės mėn. 30 d. iškrito 14y- 
25 metrai kritulių, šis lietingu
mas daug priklauso nuo šiau
rės pasatų, kurie ten pučia. 

’ Kita gana lietinga viętą že
mėje — tai rytinė lyguma prie 
Kamerūno Giminėj ų salose. 
Ten vidutiniškai per metus iš
krinta iki 10,5 metro kritulių. 
Kadapgi ten ganą dažnai lyja 
ir lietus apima didesnę sritį, to
dėl priimta, kad toji vieta yrą 
lietingiausia visoje žemėje.

O kur gi mažiausia lyja? 
Tai# jau, ar yra tokia vieta 
žemėje, kur niekados nelyja? 
Nors ne visas žemės paviršius 
ištirtąs, bet daugumas mano, 
kad totuos vietos nėra... Net 
ir saųpUųsipse dykumose pasi
taiko Imlaus vięną kitą kartą 
per metus. Tiktai retkarčiais 
Kai; kuriose vietose ištisus me- 

t-T—--------

Savo Gerklę

•tus nelyja. Tokių sausų dyku
mų užtinkame čili ir Peru val
stybėse (Pietų Amerikoj),„šiau
rės — vakarinėj Afrikoj, Egip
tu įr Australijoj. Bef nežiūrint 
to, kad ten ištisus metus nely
ja, kai kuriais metais užeina 
,tokios smarkios liūtys, jog van
duo pasiekia gyvenamų namų 
langus. Prieš kelis metus už
sienio ir musų spauda rašė, 
kad Assuane, kur labai retai 
lietaus pasitaiko, nuo smarkių 
liūčių nuplovė ištisus kaimus 
su gyventojais. Tokių liūčių 
pasitaiko ir Sacharos tyrumoj, 
Australijoj ir kituose, sausuose 
kraštuose. Taigi, tokio krašto, 
kup visai nelytų, nėra.

No., 7. KOVOS tik ką 
atėjo. Kaina 10c. Ga
lima gauti Naujienose.

C. JOSEPH
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS

agentas

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apielin- 
kese užrašinėdamas “Naujie
nas”.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų’’ skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
j j galima ir atnaujinti prenu
meratą. —N-nų Administracija

Skelbimai b 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Vakar "Naujienose” jau buvo pranešta, kad popie
žius atšaukė savo nuncijų iš Kauno, o. Lietuvos valdžią 
atšaukė savo pasiuntinį iš Vatikano.

Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Vatikano 
c^ir nėra nutraukti, bet jau jie yra pusėtinai ištęmpfti' 
popiežius pyksta ant Lietuvos valdžios už tai, kad jį 
"persekioja” kunigus, t. y. kad ji draudžia kunigaips 
užsiimti agitacija prieš valdžią ir už ją juos bąųdžįą; 
o Kaunas pyksta, kad papa remia politikuojančius Lie
tuvos kunigus, tuo budu drąsindamas juos nen^jleistį 
valdžiai. .

Prieš kiek laiko buvo pranešta, ka$ Lietuvos vąjr 
džia reikalavo nuncijau^Bartolini atšaukimo. Ę.et nų#r 
cijus, nuvykęs j Romą ir pasikalbėjęs su papa, vėl sų? 
grįžo į Kauną ir dagi parvežė Smetonai dovanų njję 
"švento tėvo”. Smetona- * betgi atsisakė-• su nuncijjjjų 
kalbėti ir papos dovanas priimti. Tuomet buvo aišku> 
kad Vatikano atstovui teks iš Lietuvos krąųstytjs, 
kas dabar ir įvyko.

Bet galima laukti, kad toliaus įvyks ir visišką 
santykių nutraukįmąsz viė^a, nei anjĮrą
pusė nusileisti ųe.iJQJPi kad jie ne
daug įklinfpo, pasirašydami netikusį konkordatą sų> 
Vatikanu, ir bando tą savo klaidą atitaisyti. Lietuvos 
visuomenė vis garsinus- yęįjcaįąyją civilinės metrikas 
jos, kas sulig konkordatu yra neleistina be papos sųtir 
kimo, O papa, žinoma, niekuomet nesutiks, kad. kri)$s 
tai, šliubai ir ląidpjimai J>utų. atimti, iš kunigų ranjįųj 
nes tai "smertelnąs> (L. y. įĮi^ pinigiš^į
nuostolis kunigams). • /

Nors Lietuva y$ą diktąfayjos prislėgta, bet, įr tep^įi 
moderniškos idejpą gą)ęngw ipia "viršų..

—ar?' • i(
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Sovietų Rusija jau grjžta į šešių dienų savaitę
Prieš kokius metus laiko,, bųlšey.ikgav mųšijąpųi į 

visus bubnus, škelM, kad soyiętų‘pramonėje bufiaim

K

BrookJyno fašistų. “Vienybė” 
buvo ne kartą sugauta sąmo
ningai skelbiant nebūtus daly
kus ir užsiimant falsifikacijo
mis. Vięnas bjauriausių jos 
“pasižymėjimų” buyo, iški;eipi- 
mas prof. Biržiškos prakalbęs, 
pasakytos Philądęlpbijojp P,er 
.rądįp; Biržių sąyo prakalbo
je pasąkė, k^d ^0. gruodžio “ęu- 
čo” Liętąyoj bųy,o panaikintos 
politinės teisės, o Bruoklyno 

lapas pa^^> M- 
būtojas sakęs, jogui pp per- 
Vej^my- Lietuyoj buvo panąi- 
k/nfas ‘‘politikąyiipaą’’. ( 

J Šitą sąyo “gąrbmgą” falsį^r 
ka.vimo darbą “Vienybe” ir to
liaus. tęsia, skelbdama, kad

V ‘Naujienos’ nesenai su- 
*. stojp garbiai skelbti savo 

p)|ahji ‘Lie.tųyni nė cento’.,”.
1 “oįįaijĮįs“ tai tur-but fa
šistų priąoįpas* o ne kieno kj- 
itę. $es fašistai tai, iš tiesų, 
ILietuvai nieko neduoda,' o tik 

ją. apiplėšti.

S^ųąįft 1 dk ]$Q, m. soyiętų

P- «wio> < 
d. 1931 m. jau buvo 4,355,20p?r.: 
(toCh rublių- Taigi 'per vienas 
metus sovietų valdžia padidino. 
išleistų pinigų sumą Et94;300r 
000 rub. aW 45 nuošim^aię' ;

Ir tą infjliuciją. tplyn, vis lą- 
biaus dįdfe Šių metu koyp

’j

tik keturias
busianti trumpiausia darbo, .savaitė- pasaulyje.

Vi^a ia -W» W<* M iK9»*»>i

jau, J>u$o 
4,415,900,000 rjjbliįi, U y. 60.7 
miljonų daugiau, negu sausio 
L.dr .■ ’■ " ’

Kadangi ijuąįjos djįrf^tortyi 
vis daų^įfi ’ įopieH-
fliy. mfc.M iu w!®-

Malonėkite! - Uždėkite ąftvą pirštą 
ant gerklės - ant vadinamojo “ AdąiųoC^uo- 
lin.” Ar jūs
jote larynxą?J- Tjai jūsų garsinė dėželė-kurioje 

ima wsiwww-j» 
brangiausių nuc^savybių-Saugokit jį-ApgipjĮdt 
ii- Nę to
nnįąis - vietoj t<|, pasiimk LUCKY cigaretę - 
Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 

, cigaretai Amerikoje, kurie per vadinamą 
procesą švarūs nuo tam tikrų 

Ošinančių ypatybių* kurios, randasi žaliame f V ■ WH<< Iiiy ....

tabake. Šie yisi pašalinti.iš tabako šiurkštumai

iųsų LUCKY STRJŲKJE cjgarętuoae. Apsaugok 
savo brangų balsę.

Dabar!

© 103;. Tli? A. T?Co.

PAKLAUSYK 
PERRAPIO^ 
Lucky Strike 
šokiu orkestro, 
kuris' gražia 
kiekyj m Au-

£sta- 
arais . )

• Ą
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■ Spj^Įjnirp^i ną^dojami Ųlfra. Vįpl^Krji/ii spincĮulifi 

t uplpųa—ŠiĮuma svarina
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S. D. LACHAVICH

Graboriai
Phone Boulevard 4139

9252

me

Advokatai

CHICAGO, ILL

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4729 Southdundulis

atakomis ir pavojais; 
kad nebūtų įmaišyta

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

Darbininkų Chorai
Chicago Teatre

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

DR, T
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

Namų Tel. J Rav^nswood' 1664

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

LIETUVIS GRABORIUS

Mirė “Daily News” 
daktorius leidėjas

Artist, “Front Page
prie 
duodu 
eleetrio 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merkinėm' patari
mai dovanai.

OPISO : - y
pjirttl ir nuo 7 iki 8x30 

nųb 10 iki 12, v. dieną 
Phone Midtfay 2880

4'ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 10 
, ! ; iki 12 dieM. .

Telephdnai dieną ir naktį Vitginia 0036

L47 So,
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vaf. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

CHICAGOS
* f|L» »».'« ,» ■<». .v* * >V »

ŽINIOS

Tel. Central 0390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Jįįįįjk OPTdMETRISt

Praktikuoja virš 20 mi 
,4649 5. Ashland Avė t 

kampas 47th St., 
Tel. Boulevard 6^4 8 7

Per visų Jubiliejaus savaitę 
nuo vakar dienos ligi penkta
dienio Chicago teatre dalyvaus 
penkių didžiausių industrijų 
darbininkų chorai, būtent:

Pirmadienio vakarą, gegu
žes 11 d. Armour and Compa- 
ny choras iš 30 balsų dainavo 
padedant paties teatro orkest
rui. » . ' - 3 |

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

DR. X J; KOWARSKAS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

2403 W. 63td St;, Sirite 3 
Tel. Prospect 1028 .

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

Nedėiioj pagal sutartį

LAURYNAS
Persiskyrė su 

gūžės 9 dieną, 
piet. 1931 m., 
amžiaus.

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia' 
r veltui.
13103 S. Halsted St.
| • Chicago, III.

Tel. Victory 1115

m.; sulaukus 37 metų airi- 
gimus Šiaulių apskr.. Pa- 

» GendviliŠkių kaime.

Phone Canal 2118 
i Valandos r t 6—8 vakite 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted SK 
Rezidencija: 

4193 Archer Ane. 
Valandos: 2-—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Cook county Propcrty ()w- 
ncr’s divizijos vykdomasis ko
mitetas sykiu su Chicago Real 
Estate board nutarė prašyti le- 
gislaturos Springfielde, kad, 
priimtų Dilius tokia prasme:

1. Kad 1929 metų taksų mo
kėjimas butų atidėtas ligi lie
pos

2. Kad taksos 
mokčti kas 
pradedant 
1931 melų;

3. Kad 1930 melų taksos ar
ba butų funduotos (funded) 
mokamos iš sykio, arba moka
mos per 20 metų periodą;

4. Kad 1929 m. taksos arba 
butų funduotos (mokamos iš 
sykio) arba išmokamos per 20 
metų periodą.

Nekėliomis pagal, sutarti

DR. A J. KAKALll S
Gydytojas ir Chirurgas 

alsted Street

Phone Boulevard 8483 

DR. MARGĖMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

JŪSŲ GRABORTAI
.m, > - Didysis Ofisas.

4605-07 South Hermitagė Avenue
Viii TMoMb YARDS 1741 i, J7/2

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg.

, 2400 W. Madison S b.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

LOVEJKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS kvietkos 
Pristatome į, Visas Miesto' Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. HaUted St. Tel. Boulevard 7814

JONAS ŽUBRYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 9 dieną. 4:30 valandą ryte 
1931 m., sulaukės 51 metų am
žiaus, 
no 1. , . , 
Amerikoj ilgy 
liko dideliame nuliūdime 
Magdelcną, po tėvais 
3 dukteris — 
Mortą, du sunu

šį vakarą, antradienf,' geg.
12 d. Illinois Central choras 
iš 30 balsų, skaitomas geriau
sias iš dainų organizacijų dai
nuos saviškiams.

Trečiadienio vakarą bus 
PulIman vakaras, kur dainuos 
pasižymėjęs Pullman oktetas.

Penktadienį bus Sears Roe
buck vakaras sykiu su West- 
em Electric kompanija, kur 
programą padės išpildyti 
Western Electric glee clubs. 
Tie vakarai 'surengti minėtų

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midvvife 

Naujdj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel. Kenwood 5107

Ą L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenivood 5107

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Nedėlidmis nuo 10 iki 12.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7549

Ofiso valandos. 10 ryto iki 8 vakaro.
/ Residence Phone Hemlock 7691

Nuliūdę liekame,

Moteris, Vaikai, Seserys 
ir Giminės./

Laidotuvėse patarų4uja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone 
Hemlock

BUT KUS 
Undertaking Co;

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tek Canal 3161

1931 m., be pabaudų; 
butų galima 

kelvirtdalį metų, 
nuo liepos 1 d.,

kompanijų darbininkų orga
nizacijų syfcu su ckzėkuty- 
viais

Spėjama, kad per tas dienas 
apsilankys apie 100,000 žmo
nių.

Jaunūomenėš savaitė
Nuo gegužės 17 ligi 23 d. vi

suose Katz and Balaban teat
ruose eis taip vadinama jau
nuomenės savaitė; bus įvairių 
mokyklų ir amatų darbelių 
parodos. Filmas jaunuomenei 
duodamas, serija iš “Ilerocs 
of Uie Flames’* šiuose teatruo
se: Nortown, Gateway, Alamo, 
Bėrwyn, La Brango, State, 
Manor, Biltmorc, Cryslal, Bel- 
part, Century, Paiithvon ir 
Belmont.

Chicago (Calre, “Young Sin- 
ners,” dalyvaujant Thoihas 
Meighan. Filmio pasakrf paim
ta iš jaunuomenės, kaip ji pati 
savo likimą tveria.

McVicJ^ers, “Tradcr Horn”, 
jaudinantis filmas iš Afrikos 
gilumų, su laukinių žvėrių ko
vomis ir 
ne be to 
meilės.

United 
vaizdai iš laikraščių redakcijų 
užkulisių.

Roosevelt, “Svengali” su 
John Bariinorc; pasaka apie 
užkerėtą moterį.

Oriental, Duke Ellinglon su 
orkestrą nuo gegužės 15 d. ga
stroliuos keletą dienų. Filme 
“Dude Ranch” dalyvauja ir 
Jack Oakie.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Ave<
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedalioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Patarnauja laidotuvėse kuojrigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti* o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
z SKYRIUS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 Dedcborn St:» Roont H13 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėiioj nuo 9 iki 12 ryto

1 F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS , 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
JU Sėdau ir pigiau, 

''^Wl ne?u k*1* kad 
priklausau prie gra- 

^*1 išdirbystčs.
OFISAS: 

668 W. 18tB Street 
PjjEf r Tel. Canal 6174 

OoaSfr SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4O88

3307 Auburn ,Ave 
CHICAGO, ILL.

. Įvairus Gydytojai
Offite Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12. A. M., 2 to 4
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

m., sulaukęs 51 metų 
gimęs Alytaus apąkr., 

parapijoj, Gluosnykų kaime.
verio 28 metus. Pa- 

motęrį 
Valienaitę,, 

Gabrielę ir 
Ąntahą ir Jo- 

vieną seserį Julijoną Palšie- 
nę. dvi pusseseres — Gabrielę Kli
mavičienę ir Bronislavą Miliške- 
vičienę ir gimines. Kūnas .pašar
votas, randasi 48 38 S. Kostnėr 
Avė. '

Laidotuvės įvyks utarninke, ge
gužės 12 dieną, 8 vai, ryte iŠ na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio siela, o iŠ ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. - Jono Žubrio gimines, 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliudf liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,1588 tyilivaukėe Avė.

(kampas North ir Damėn Avės) 
Te|. Bruns^dk ,8281: 

Utatn., Kętv, ir Subatomls 
OfisnAratondorfUT-3 k 7-8 p. m.

Nedėlfomta pagal susitarimą

SIMON WALUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gūžės 9 dieną, 9:5,1 valandą 
kare, 1931 m., sulaukęs 68 
tų amžiaus.

Va Ii ko dideliame nubudime 
dukteris — Liną Johnson ir Rosi, 
žentą Elmer R. Johnsoną, sūnų 
Juozapą, brolį Juozapą Valiūną, 
Bruce, Wis. ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi kop
lyčioj Thompson ir Zimmerman, 
9104 Cottage Grove Avė.
• Laidotuvės įvyks scredoj, gegu
žės 13 dieną, 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios į St, Joachims parapijos 
bažnyčią, E 91 st.. arti Llangley 
avė., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Simon Walunas gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Dukterys, Sūnūs ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Thompson ir Zimmerman, 
Tel. Abcrdcen 0089.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuri$\ esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo .10 iki 8 vai. Nedėiioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM> 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys, atitaisomos be 

akiniiį. ' Rkiričs pigidii kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bbulevatd 7589

JOHN B. BORBEN
lietuvis advokatai 

105 IV. Adams St.t Room 2117 
, Telephone Raadolpth 6727.

VMfitdu 2151 W. 22nd St. nuo M 
TeltphjMfe Roostyrff 9Q90 ‘ 

Natnfe 8-9 ryte. TeL 96t)0

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomls nuo 9 iki 9 

52 Šast. 107th St 
kampas Michigan Avė.

I. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ,ofise pagal sutartį 

127 N. Dearbotn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

\VatIer A. Strohg, Chicago 
Daily News” leidėjas pereitą 
sekmadienį mirė širdies liga, ką 
tik grįžęs iš golfo. Tai buvo 
vienas iš įdomių pavyzdžių, 
kaip Amerikoj žmonės moka 
karjerą padaryti. Jis pradėjo 
dirbti tame iaikrašty paprastu 
pardavinėtoju gatvėse, vos už
dirbdamas pavalgyti; sunkiai 
uždarbiaudamas kiek susidėjo 
mokyklai, baigė Beloit kolegiją, 
paskui gavo darbą “Daily News“ 
ofise už auditorių. Galop da- 
sivarė už managerį ir ačiū sa
vo apsukriam vedimui, sukėlė 
milžinišką kapitalą ar iš $13,- 
500,000, atpirko tą laikraštį iš 
buvusių leidėjų, nustatė naują 
liniją, perkėlė į naujus namus, 
kur “Daily News” patapo vie
nu iš stambiausių Chicagos 
dienraščių. Naujasis to laikraš
čio namas, kainavęs apie $20,- 
000,000 yra taip pat pastatytas 
daugiausia Walter Strong ini
ciatyva. Visąme tame biznyje 
pats Strong pasidarė stambiau
siu akcininku ir galop pilnu to 
laikraščio leidėju.

ADVOKATAI
11 South La Sotie Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandas nuo 9 ryto iki 5 v41. vak. 
3241 S. HtdsUd St. Tel. Victory 0562 

, f Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatųs vak. 
Vasille—Pan.; Ser. ir Pėtnyčios vak.

TėL Cicero 1260

DR; GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdten nuo 10 vai. ryto iki 
vai, vakąn

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

Tel. Lafayette 4146

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

ONA KIAUDIENfr 
po tėvais Norkaitė

Persiskyrė su šiuo, pasauliu ge
gužės 8 dieną. 9:10 valandą vak. 
1931 m.; i ' 
žiaus. l 

frilės p a ra p.
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozą, dukterį Oną, seserį 
Anastaziją Petrauskienę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 6026 
S. Lafayette Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienyje, 
gegužės, 13 d. dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Onos Kiaudienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteigti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Vyras, Duktė, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yarjds 1741.

Ofiso Tel, Victory 6893
Rez. TeL Drekel 9191

DR. A. A. R0THTelefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą,- kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.

A. A. SLAKtS
♦ ADVOKATAS

Ofisas vidtbrmiestyje
i < Room- 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDfc.
77 St.

Con Waubington: afttf Girk Ste
Ofiso Tel. Central 2972.

Namų Tel. Hydė Parį

TVERIYONAS 
šiuo pasauliu ge- 
3:30 valandą po 
sulaukęs 47 metų 

gimęs Lietuvoj. Ameri
koj išgyveno 24 metus. Paliko 
dideliame nubudime moterį Zofi
ją. po tėvais Gunteraitę, dukterį 
Evelyn, sūnų Lawrenc«. dvi sese
ris- — Kazimierą Blažienę, Domi
cėlę Smith ir gimines. Buvo na
rys SLRK. 160 kp.

Kūnas pašarvotas, randasi 2937 
W. Pershing Road.

Laidotuvės įvyks scredoj gegu
žės 13 djeną, 8:30 vai. ryte iŠ na
mų į St. Agnės parapijos bažny
čią. 39 St. ir Washtenaw Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Lauryno Tverijono 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Phonf Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milutaukee Avenue 

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

Nedėiioj pagal sutartį

ADELĖ KATKEVIČIENĖ 
po tėvais Saunoraitc

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 11 dieną. 4:00 ryte 1931 
ip., sulaukus 42 nr. amžiaus, gi- 

t- mus Kražių parapijoj ir mieste, 
Raseinių apskr. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Kazimierą, duk
terį Stanislavą, sūnų Antaną, žen
tą Kazimierą Lenzi, marčią Roza
liją, du aniikus, švogerį Joną 
Sčenavičių, Spring Vaiky, III. ir 
gimines.

Kun. pašarvotas, randasi 2350 
So. Oaklcy Avė.

Pamaldos įvyks ketverge, ge
gužes 14 dieną, 9:00 vai. ryte 
Aušros Vartų parapijos bažnyčio
je, o is ten bus nulydėta į Spring 

u. Vaiky. III. ,kur bus pašarvota pas 
'•'švogerį' Sčenavičių. Laidotuves 
' įvyks subatoj gegužes 16d., 9:00 
'* vai. ryte į šv. Onos bažnyčią, o 

is ten į kapines.
Visi a. a. Adelės Katkevičienės 

. giminės, draugai ir pažįstami esat 
, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
- patarnavimą.
ji 
į Nubudę liekame,

Vųrap, Duktė, Sūnūs, Žentas, 
Marti, Švogeris ir Giminės.

Pfaone Boutevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas '

4645 Su. Ashland Avė.
virš Marshall Drug stote, afti 47 St.

Rezidencija Tel. Midvay 5512 if 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS .

Oakley ir 24 St. Tel. Canti 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkau it 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 ▼. v.

Lietuvis- Advokatas 
2221 West 22ttd St 

Arti Leayitt St.
Telefonai Canal 255 2 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted Si., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: I—3 po pietų, 7—-8 vak.
Nedėliomis it šventad; 10—12 dieną.

CICERO, ILL.
'■ " ............ .. nĮJiliHWIli|.Įm1ljįįMiafag

NAUJIENOS,« W

Reikalaukite «^AU-| 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

DR. BERZMAN
— B Bilsnos —

Getai Iktuvhms žinomas pet 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akuotis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, nioterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. itlth Si., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pieųf it 
nuo 6 iki ^:30 vai. vakari

Tel. Canal 3110 : 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pavk 6755 ar Randolph 6800 
........ . m »i » i i . a ». iii. «n^i. i* ii himiii

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 20, metai

shldnd 2 luHdt 
;ago, ill..JtAS DŽIOVOS

! Moteriškų, lyriškų ir Vaikui ilgų, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik^ 4 
vai. po pietij 
vakiro. Nedėl

Paul M. Admaitis 
Advokatus 

Ofisas vidų 
RooM 2 

One tioąąt* 
One NortliLi

(Cor. La. Stlle ag* Mtfdirtn Su.), 
Ofiso TtL SUte 2704; 4413 

n......................... >* i ii

JOSEPH X GRISI
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard, 2«B0 

Rez. 6515 So. RockuuU 
Tel. Republic 9723

VALANDOS:
nųęj 9? iki tl valandai ryt*| 
nup 6 iki 8 valandai vakarė 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
. v *.

f ........... . . ....................... .. i-> ........................ .

L s ’ Phone Canal .6222 . n

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS 

2201 West 22iid Street 
I.Val.t 1——3 ir, 7—8: Nėd» 10*—12 rytd 
Į Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republib 7868

S; M. SKUDAS
CTJtuvis 

GRABORIUS- Ik* BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

V. W. Rl

29 S. La Šalie St» Room 790
Tel. Central 0390
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bimbininkai su poli 
cija nugalėjo 

opozicija
Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mas pasibaigė hrooklyniškhi 
“laimėjimu”

Bridžporto 
pulti j jo

8 distrikto
Gerbert ang-

Gegužės 10 d. Meldažio sve
tainėje “Vilnies” šėrininkai tu
rėjo savo metinį suvažiavimų, 
kuriame laimėjo viršų visa bim- 
bologija: Brooklyno “diktato
rius” Bimba ir jo vietininkas 
Bridžportui, Andriulis išėjo su 
tikra Pyrro “pergale”. Kaip tai 
atsitiko, bandysiu nupasakoti, 
pasinaudodamas pačios suvažia
vimo eigos medžiaga.

Jau pirmininkų renkant, pa
sirodė, kati opozicija yra pralai
mėjusi. Bimbininkai pasiūlė į 
pirmininkus savo atsivežtų Mi- 
zarą; iš opozicijos arba prusei- 
kinių pusės pastalė J. šarkiunų 
iš Boselando. šarkiunas gavo 
201 balsų, o Mizara gavo 262 
balsus. Tas laimėjimas bema
tant bimbininkams pridavė pe- 
jx>. Bimba buvo atsivežęs apie 
100 savo “gvardijos,” sumobi 
lizavęs iš Brooklyno, Pennsyl- 
vanijos, Ohio ir Michigan vals- 
tojų. Su tokia armija Bimba 
jau iš kalno šypsojosi, žinoda
mas, kad Chicagos 
raudondvaris turės 
rankas.

Pirmu pastatytas 
organizatorius 
hškai užgraudeno šėrininkus, 
kad be pasipriešinimo pasiduotų 
Bimbai, kadangi Bimba esąs 
vienintelis Maskvos pateptinis 
lietuviškiems komunistams iš
ganyti, todėl visa ką jis daro 
ar sako, turį būti priimta ne
galvojant, nes Bimba turi būti 
neklaidingas; visi, kas eina 
prieš Bimbų, eina prieš visų bol
ševizmų ir yra ' nusikaltėliai 
prieš Maskva ir komunistų 
partijų !

Kodėl opozicija pasidavė
Bimba čia jau kalbėjo be 

kačių koncerto. Nors opozici
ja žiurėjo į visagalintį Bimbų 
lyg katinai į kilbasa, bet nė 
rėkti, nė bėgti nedrįso. Prie
žastys tokio “taikaus” nusista
tymo buvo tokios: Bimba pats 
bijojo opozicijų daugiau ne
kiršinti ir stengėsi kiek bemo
kėdamas švelninti savo dekre
tų, opozicija irgi, matydama 
kelis policistus, slaptus detek
tyvus, būrį Bimbos “defense 
korpuso” raudonarmiečių, rami
nosi patylomis ir lyg pelės po 
lapu priščiuvo. Policijos sar
gyba ir detektyvai saugojo Mel- 
dažio svetainę iš lauko ir iš 
vidaus. Keturi policistai švįtra- 
vo pilnoj rikiuotėj, o retkar 
čiais ir skvadas pasirodydavo, 
kad suvažiavimui daugiau in
spiracijos butų...

Dar viena priežastis, dclko 
opozicija pasidavė, buvo ta, 
kad ji žinojo “Vilnies” biznio 
stovį, todėl su pasitenkinimu

sakė, “Tegul bimbistai ima, te
gul jie ir atsakomybę pasiima”.

Pruseika išrišimo negavo
^Oportunistas” ‘ir ką tik iš 

partijos išmestas Pruseika pa 
kalbėjo vos apie 15 miunčių; 
jo kalba buvo vienas pataikavi
mas ir nusilenkimas; jis priesai- 
kavo, nenorįs iš Bimbos atimti 
nei “Vilnies” nei komisarystės 
ir graudžiai dejavo, kad turįs 
apleisti komunizmą, kuriam iš
tikimai tarnavęs per 12 metų. 
Deja, Bimba nė kiek nesusi• 
minkštino ir “prakeikimo” ne
nuėmę.

“Vilnies” šėrininkai papasa
kojo susirinkę prie baro, kaip 
stovi “Vilnies” biznis ir delko 
šėrininkai viską *• taip lengvai 
atiduoda bimbistams. “Vilnies” 
darbininkams algos jau po 4 
savaites nemokėtos, taip pat 
esą daug neapmokėtų bilų už 
popierių ir kitus spaudos rei
kalus. Būtiniausias. reikąlas 
esąs kuogreičiausiai sukelti $5,- 
000 biloms apmokėti. Kadangi 
bimbistai prie to privedę, lai jie 
ir toliau šeimininkaują.

Ką rockfordiečiai sako
Vienas šėrininkas iš Rock- 

ford papasakojo, kaip tenykš
čiai komunistai esą nusistatę 
prieš bimbizmą. Ten esą būrys 
gana turtingų biznierių, kaip 
Grinius ir kt. kurie esą daug 
aukavę “Vilniai”, bet nuo šiol 
nė vienas nė cento nebeduosiąs. 
Grinius pernai metais rengiant 
pikniką “Vilnies” naudai, turė
damas gerą pažintį su kompa
nija gavęs piknikui nemokamai 
20 keisų papso, 10 keisų alaus 
ir daug kitų gėrimų; tame pik
nike padaryta $400 
no ir visas pelnas 
“Vilniai”. Taip jau 
čiai, atvažiuodami 
pikniką Chicagon vis gausiai 
aukaudavę, ka'ikurie prie bufetų 
palikdavę po $50 ir panašiai. Už 
tai juos dabar Bimba su savo 
nevalyva burna' terliojus važi
nėdamas po visą Ameriką, kei
kiąs, šovinistais, renegatais va
dinąs, buržujais, pardavikais 
tituluojąs ir net per tą pačią 
“Vilnį” juos purvinąs. Grinius, 
sako, jei Pruseika butų laimė
jęs, jis šian dieną pat butų au
kavęs keletą desėtkų, o dabar 
Bimbai ir Andriuliui nė cento 
neduosiąs. Visai panašiai kal
bėjo ir chieagiečiai “oportunis
tai”.

Liūdni pergalėtojų veidai
Aukų suvažiavime taip jau 

labai mažai beišbiro. šiaip taip 
prikrapštyta apie du šimtai do
lerių. Tai visa ką Bimbos ar
mija iš savo kapšiukų sukrapš
tė. < . y .

Bimbininkai labai išsigandę 
savo “pergale”; raudondyario 
paėmimu visai nesidžiaugia. Iš 
Meldažio svetainės visi “pergalė
tojai” stačiai nukeliavo į “Vil
nies“ svetainiukę kitą mitingą 
laikyti ir aptarti, kaip čia reiks 
viešpatauti savo naujoj terito
rijoj.

Dabar padėtis tikrai įdomi: 
nugalėtieji “oportunistai” pa
tenkinti, o laimėtojai nusiminę. 
Kad taip tebebūtų tie “gerieji” 
laikai, kuomet ir išmatuškospo 
sendvičiuką primesdavo, bepig 
butų ir raudondvarį valdyti,

gryno pel- 
pa'siųsta 

rockfordie- 
i “Vilnies”

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gąlvos 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: Kasdįe nuo 10 vabndoi ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlipjnh nuo 10 ryto iki 1 yaL 

^ 4200^ West 26 Su kampas Ke^kt Ay|.»^ ; wTeL Crąvrford, 5573

WISSIfi,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus 

Vei- 
Ave.

bet dabar sako, Maskyos kar
vės užtrukusios, reikia patiems 
aukų rinktis, o aukų laikai 
kažkaip išnyko. Nors imk ir 
važiuok viską susidėjęs atgal; į 
Brooklyną. Tokia tai Bimbos 
pergalė. Ne be to, kad ir “de- 
fense corps” reiks kas nors pri
mesti; juk ne veltui jie važinėjo 
tokių kelionę Chicagos raudon- 
dvariui if^kariauti.

—Senas Petras.*, - *

“Pavasario Karalai 
tęs” sulaukus

išbandyti 
naujiems 

išimtinai jau-

Pereitą šeštadienį Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn ir 
Simfonijos orkestrą abudu va
dovaujant ir režisuojant p. 
Steponavičiui Lietuvių Audito
rijoj patiekė paskutinį šiam pa
vasariui vakarą. Orkestrą pra
džioj sugriežė Elgard maršą 
“Pomp and Circumstances”, la
bai darniai. Taip pat gana gy
vai išėjo Kela-Bela o verti ura 
“Hungarian Lustespicl”. Abel- 
nai, orkestras rodo, kad randa
si darbščiose dirigento rankose.

Apie operetę “Pavasario Ka
ralaitė” galima ir daug ir ma
ža pasakyti. Vienas dalykas, 
kurs klausytojams suteikė sma
gaus ūpo, buvo tai kad tuo vei
kalu duota progos 
savo pajėgas visai 
dainininkams, 
nuoliams. Tai taip tenka ir vi
są vaidinimą bei dainavimą ver
tinti, kaip naujų jaunuolių pa
sirodymą musų scenoje.

P-lės, Ona Berkiutė, Ona 
Skeveriutė ir visai dar nauja 
Elena Vespendraitė— visos pa
rode malonią balso medžiagą, iš 
kurios galima ir reikia ateity 
daug gera laukti. Berkiutė tai 
jau beveik pilna solistė, ir savo 
rolėje jautėsi bene laisviau už 
visus kitus to vakaro debiutan
tus, merginas ir vaikinus.

Danielius Kežas ir Antanas 
Stelmokas turėjo pakankamai 
palavintą vaidinimo akciją, sce
noj nesijautė naujokais ir, ne
žiūrint kad tiek jauni jų balsai, 
atliko savo roles be klaidų.

Choras, nežiūrint kad turėjo 
dainuoti kartais Užkulisy, išlai
kė darnumą, ir abelnai parodė 
susidainavimą. Svarbu pastebė
ti ir tai, kad visas dalykas bu
vo surengtas gana skubiai, i? 
atsižvelgiant į visas tas aplin
kybes, Chicagos Liet. Choras ir 
visi jaunieji dainininkai duoda 
dar daigiau pamato spręsti apie 
savo kvalifikacijas. Reikia lauk
ti, kad kitą kartą, padėję dau
giau darbo ir laiko tie jaunie
ji dainininkai pasirodys visai 
puikiai. Svarbu yra, kad jau
nieji gauna progos pradėti^kul
tūriškai veikti, o iš>* jaunų- vi
suomet galima daugiau tikėtis.

—Stasys.

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo susirinkimo
Penktadienį, gegužės 8 d. G. 

Krėnčiaųs sveiąiiįėje, 4600 S. 
Wood St., įvylco Joniškiečių 
kliubo susirinkimas. Atidarė 
vicepirmininkas Liudvikas Yon- 
kus (pirmininkas p. Butautis 
dėl ligos negalėjo atvykti). Nu
tarimų raštininko Dočkaus per
skaitytas pereito susirinkimo 
protokolas vienbalsiai priimtas; 
taip pat priimtas finansų sek
retoriaus A. Rimdžiaus raportas. 
Su finansų užrašais sutiko ir 
iždininkas Kasparaitis ir iždo 
■globėjai, Kazimieraitis ir, Bar- 
niškis. f ’< ■■■ 1

Su Vaičiuliu įstojo į Kliubą 
4 nauji nariai: Benediktas ir 
Marijona' Motuzai ir Teklė ir 
Jurgis Valaskai. Visi priimti 
vienbalsiai.

Balandžio 25 d. vakaro ra
portas iš sykio nepasisekė, tad 
raporto davėjas Yonkus, pasl-* 
kvietęs j talką Barniškį, susi
rinkusiems belaukiant, pataisė 
raportą, bet ir tai liko įlepriim- 
tas; kitame susirinkime teks* 
persvarstyti.

Pakeltas klausimas dėl miru
sio nario Juozo Sveikącko po
mirtinės ($50). A. a. Sveikac- 
kas čia Amerikoj jokių giminių 
neturėjo, tik Lietuvoje yra ją

“ Antradienis, geg. 12, 1931
*>«. . ‘..a'iajuup'UBuuytt. m .'.milu u.vi mur.-1 

du broliai ir dvi seserys. Tarta 
tą $50 pasiųsti Lietuvon, bet 
p. J. Ka’zimieraįtienė nuoseklioj 
kalboj pasiūlė už tuos pinigus 
paminklą pastatyti, kad nors 
jėiiiškiečiai radę savo draugo 
kapą atsimintų,

Tartasi apie vasarinius išva
žiavimus. Daržai paimti: pir
mas pi k n in kas įvyks birželio 14 
d., antras rugpiučįo 7 d., bet 
neišrinkus komitetų piknikams 
surengti, kreiptasi į valdybą, 
bet ir valdyba atsisakė. Tokiu 
fondu Joniškiečių kliubas šią 
vasarą neturės jokio pikniko.

Atrodo, kacĮ kliubas šiemet 
pradeda aptingi. Reiktų vaistų.

—Eilihis narys.
--------- ?——

Naujienų Ekskursija
Sekanti didžjausia ekskursi

ja. Lietuvon, bengiama per 4 
didžiausius lietuvių laikraščius 
Amerikoje, kartu su laivakor
čių agentų susivienijimu, iš
plauks birželio B* d. įąivu “Ro- 
ttetdam”.: Be jokio rūpesčio su 
bagažais iki Klaipėdos.

Nors laiko Jau nedaug, bet 
Naujienų laivfckėrčių skyrius 
turėdamas gerą' patyrimą su
tvarkys ’ Jūsų dokumentus ir 
suspės viską prirengti. Tuojau 
kreipkitės * dėl informacijų į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St.

Chicagos Jubiliejaus 
Savaitė

Peoples Furniture Co. Krau
tuvės yra. pilnai prisirengusios 
prie didžiausio išpardavimo 

Chicagos Jybilejaus 
Savaitei.

Fuomct didmiesčio (loop) 
didieji biznieriai dėl išgarsini
mo savo, prekybos, surengė 
Chicagos Jubijęjąus Savaitę, 
skelbdami įvairus išpardavi
mus, taip ir . įeitų Chicagos ko
lonijų biznieriai, yra lygiai pa
siryžę pažymėti šias iškilmes, 
patraukdami; publiką visokiais 
kajųų nųpiginįmais. t

Prie šio <tarį)p Chicagos 
prekybos . padidinimo — ir 
musų lietuvių . firma — The 
Peoples . Furniture Co. — yra 
labai rupestingąj prisirengusi.

Kadangi Peąpįę^ krautuves 
cąsmęt apie 4 .š^Jąįkų mini ir 
rengia metinius, išpardavimus. 
Įęįt šįmet, pąąitąikįus šiai pro- 
gaį, Peoples Ęrąuttivių vedėjai 
džiaugiasi ir yra tikri, kad 
galės teikti didžiausias prekių 
vertybes ir žemiausias kainas 
visoj savo Penkiolikos Metų 
biznio istorijoj. Čia viskas bus 
išparduodama labai atpiginto
mis kainomis. Pavyzdžiui:

Brunswick Radio ir fonogra
fas sykių, be tųbų», tik $į)9.

Naujas Midget Radio, su 
Screen Grid tūbomis, tik 
$29.95.

KimbalI Peribd Grand Rer 
produeing Pianaš, vertas $1000 
tik $105*

JI įsu PATOGUMU
>• '-‘o ... f

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VW0SE
•

Bridgeporto
“AUSROS” KNYGYNAS 
3653 So. -Halsted Street

Tel. Yjąj-įiš 4754
' Marųuette Park

TUBUCIO APTIEKA
2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKrEWJCZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullmah
WAITCHES B.jps. CORP.

52 E. iOTth St.
TeL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “clašsified” skel: 
bimą ar užsirašyti 
“Naujieną^*, kreipkitės 
į artimiausi atstovą

Grojikliai. pianai, biskį var
toti, verti.po $250, lik $55.

Jacąuard Parlor setai, 2 ir 
3 šmotų, tik $54.50.

Lova, springsai ir matracas, 
3 žinotai, tik $16.95.

Ir daugybe kitų puikiausių 
bargenų.

Todėl lietuviai norėdami 
padaryti atmintį* Chicagos Ju- 
bilejaus sukaktuvių, galės sau 
įsigyti įvairius namų reikme
nis už sumažintas kainas lietu
vių krautuvėse.

šios dienos “Naujienų” lai
doje telpa Peoples Krautuvių 
skelbimas, kuris teikia gerą 
prekių mipiginimo palygini
mą.

Peoples Furniture Co. krau
tuvės lyginasi su atsakomin- 
giausiom ir didžiausiom mies
to krautuvėm prekių pasirin
kime, patarnavime ir vertybių 
davime.

Lietuviai! Prisilaikykite o- 
balsio — “savas pas savą”! 
Važiuokite į Peoples Furnitu
re Co. krautuves šią savaitę ir 
nzsipirkil sau reikalingų da
lykų. —Kostumeris.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar

pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke, gegužes 12 d.. Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St., 7:30 v. 
vak. Nariai malonėkite susirinkti lai
ku. X. Saikus.

Licitacija iš pašto neatsiimtų siunti
nių įvyks gegužes 12 ir 13 dd., pašto 
sandelyje, 1304 Indiana Avė. Apie 
1,000 įvairių dalykų bus parduota: 
drabužių, čeverykų, automobilių dalių, 
tairų. knygų, indų, vaistų, visokių'reik
menų ir tt. Pradžia 9 v. ryte. Apžiū
rėti bus galima šiandie licitacijos vieto
je, nuo 9 iki 4 v. po piet. Licitaciją 
ves patys pašto darbininkai.

Arthur C. Lueder, Postmasteris.

Phone Humboldt 8559

1608

11-

Room 704-705 
MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ad apsi- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryS., Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzatninavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ ir 

VASARINIŲ 
DRABUŽIU.

už

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Geriausių išditbėjų tavo ra i 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

arti Richmond St. 
Tel. Grovehill 0989

Nedeliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų. tvai. po pietų

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbones Canal 5058-5063

SMUIKO LEKCIJOS 
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privati^kos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

imiiiiii.iiiiiniiiim.iI.... ..................  n

ADj 
njxęd

Šienų popiera 
rO|2

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch Boy Wbite 
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas 
šepetys

....... 10c
Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Bo^levatd 3998
»WfitWiiWiii> Inai iiihimiim

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos KHubo susirinkimas įvyks utar- 
ninko vakare apie 7:30 vai. gegužės 12 
d., Lietuvių Auditorijoj. Draugai ma
lonėkite atsilankyti, kadangi turim 
svarbių reikalų dėl kliubo labo aptarti. 
Kviečia visus Valdyba.

North Side. Jaunuolių draugijėlė Bi
jūnėlis rengia puikų įvairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos “Jonuko 
Liga” ir daug įvairių pamarginimų: dai
nų, baleto, monologų, muzikos ir te. Po 
programo šokiai. Atsibus šeštadieny, 
7:30 vai. vak., Gegužės 16 dieną, Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vitt St. netoli North Avė.

—Kviečia Komitetai.

išsi-

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rlibus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGX kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį 
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

St.

po

CLASSIFIED ADS
Educational 

, . ^Įoitykloo.,
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMA\TO 

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskoloa

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Bos No. 1258.

Laisvės 
norite

Naujie-

PINIGAI
Mes skolinąm nuo $50 iki $300 

t r Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto 
Wall board 3c., stogams $1, durys $L 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum* 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
daliomis 9 iki* 1. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 132

Furniture & Fixtures

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lempas ir tt. su dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius, 
kitę greitai. 6334 So. CUifornia

CLASSIFIED ADS
Automobiles

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 

931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tikrai NASH taip gali 
rengti už tokias prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4080 Archer Avė, 
Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ MEKAN1KAS 
*Jori taisyti Ip™* atliekamu nuo dar
bo laiku, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

ESU našlė, priversta parduoti nau- 
ą automobilių, vertės $1,800, už pu:ę 
pinos, su mažu įmokėjimu.

5722 S. Wesfern Avė.

Miscellaneous
___  įvairus

IEŠKAU pirkti ice crcamo ir smulk
menų krautuvės fixtures su soda foun- 
tain, 1505 So. 49 Ct., Cicero.

Personai

BONDHOLDERIAI — savi
ninkai bonų Lexington Apt., 
kampas Karlov Avė. ir 5tb 
Avė., išduotų Schiff Trust & 
Savings Bank, yra prašomi 
tuojaus atsilankyti ir paduoti 
savo vardų ir adresų advoka
tui I. Himmelstein, 127 North 
Dearborn St., nes tolimesni 
mokėjimai nuošimčių bus da
romi tiesiai bonų savininkams 
— bond holderiams.

KAS nori . važiuoti į Michigan. 
Scottville — gaut “Free” raidą. Tel. 
\awndale 0215. J. širvidas.

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

PAIEŠKAU apsivedimui lietuvės mo
teries. nuo 30 iki 40 metų amžiaus. 
Kuri norėtų apsivesti ir gražiai gyven
ti, meldžiu rašyti šiuo adresu:

JOE WAITKUS. 
127 Spruce St.

Partners Wanted
Pusininką Reikia________

, REIKALINGAS partneris arba part- 
nerka į sap<jwich biznį. Viena iš part
nerių nori apleist Chicago. Parduosiu 
visą arba pusę* 818 W. 18th Sj.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už bučerį. Turiu 
patyrimo 3 metus.

827 W. 34 Place 
----O---------

PAIEŠKAU janitoriaus pleiso; jeigu 
kas apleidžai savo darbą, praneškite. Tu
riu ilgų metų patyrimą. Box 1294, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo. Kambarys, valgis ir mo
kestis atsakančiai merginai. Mrs. M. 
Lieberman, 1103 Independence Blvd.. 
Tel. Van B u re n 7573.

BusinessChances
Pardavimui Bizniai

HARDWARE biznis parsiduoda 
su namu ar be namo, arba mainy
siu ant ka turite. 2622 W. 69 St. 
Prospect 0883.

PARDAVIMUI grosemė ir smulkme
nų krautuvė, taipgi namas, viršuj 4 kam
bariai, prie storo 3. 6009 S. May St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

PARDUOSIU Lietuvoje ūkę. 29 hek
tarus, prie Šeduvos miesto, už teisingą 
pasiūlymą. Be jokio maino, už cash. 
Jurgis Jarašiūnas, 1116 Market St. 
DeKalb, III.

PARDAVIMUI 5 akrai; prie vieške
lio; gera žemė dėl daržovių ar vištų au
ginimo; gera transportacija. Namie vaka
rais. E. Pearson, 257 W. 48 PI., Chicago

Real Estate For Sale 
Namai-žemš Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « 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.

4425 So. Fairfield Avė.
TeJ. Lafayette 0455

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas, po 6 

kambarius, naujausi įtaisymai, vertas 
$16,500, bus parduotas už $12.500. 
arba priimsiu morgičių ar lotą į mainus. 
Namas randasi arti Marųuette parko.

Savininkas
Telefonas Republic 5551

'• • k'?




