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Išvarymas Bartolini iš Kauno 
padidino papos bėdas

Dabar Vatikano santykiai prasti su trimis 
valstybėmis—Italija, Ispanija ir Lietu 
va.—Susikirtimas su Ispanija ir Lietu 
va varžąs papos rankas imtynėse su 
Mussoliniu

Lietuvos valdžios pasielgimas su Bartoliniu pa
skatinęs popiežių užimti taikesnę poziciją 
ginče su Mussoliniu

ROMA, birž. 8. (Chicago Daily News. Press Ser- 
’ vice) — Italijos triukšmas su Vatikanu deliai to, kad 

fašizmas paleido Katalikų Veikimo draugystes, pasi
darė dar labiau komplikuotas praėjusios savaitės pa
baigoj dėka keliems įvykiams.

šeštadienio žinios pasiekė Romą, kad Lietuva pri
kergusi bėdų popiežiui, įteikdama jo nuncijui kelionės 
popieras. Tokiu budu Vatikano santykiai dabar yra 
prasti su trimis šalimis — Italija, Ispanija ir Lietuva 
— su kuriomis jis džiaugėsi turįs draugiškus ryšius 
vos pirm poros mėnesių;

Skirtumai papos santykiuose su Ispanija ir Lietu
va, sakoma, neleidžią popiežiui pasielgti su Italijos val
džia taip griežtai, kaip tikėtasi, kuomet Italijos bėda 
prasidėjo.*

Viena staigaus Lietuvos žinksnio veikmė buvusi ta, 
kad ji vėl paskatinusi popiežių užimti taikesnę pozici
ją “Osservatore Romano” editoriale, šeštadienį.

Paseka šio nužiūrimo popiežiaus žinksnio atgal bu
vo naujas fašistų valdžios puolimas ant kunigų trans
liuotose per radfcn žiniose šeštadienį.

Nors abi pusi, taip Vatikanas kaip fašistai, atsisa
ko kalbėti apie derybas, bijodami parodyti savo kazy- 
ras, tačiau yra suprantama, kad slapti pasitarimai iki 
šiam laikui nedavę konkrečių rezultatų.

[Acme-P. B A. Photo} t

Robert Rayburn, iš Newston, Kas., kuris laimėjo Suv. Valst. 
aukštesniųjų mokyklų iškalbumo kontestą. Jis atstovaus Suv.

Valst. tarptautiniame iškalbumo konteste.

Duos paskolą 
Meksikai

Amerikiečiai Kinijoj 
įspėti apie pavojų

No. 135

Amerikos aliejaus kompanijos 
žada duoti $10,000,000 
sikiM r

Mek-

Sukilėlių prieš nacionalę valdžią 
jėgos slenka į naujas sritis

Ispanija mažina 
armiją

MEKSIKOS/ MIESTAS, 
9.—Vakar pranešta, kad 
rikos ir/.Britanijos petroleumo 
kompanijos yra prįsiruošusios 
duoti paskolos Meksikai dau
giau, kaip' $10,000,000. Laukia
ma Meksikos valdžią oficialiai 
paskelbiant "apie paskolos ėmi
mą. |

Kompanijos, kurios duos pa
skolą, yra šios: Standard Oil of 
Indiana, Standard Oil of Calft 
fornia, Cinclair Oil Corp. ir 
Britanijos Eagle Oil kompanija.

birž.
Ame-

Paprastųjų kareivių skaičius su
mažinta 40,000 asmenų; ka
rininkų—sumažinama 17,000

PEIPING, Kinija, birž. 9.— 
Nacionalė Kinijos valdžia įspė
jo visus amerikiečius, esan
čius Foochow apielinkėj, išva
žiuoti. Po to, kai sukilėliai nu
galėjo valdžios jėgas vakarinėj 
Fukien provincijos daly, jie da
bar slenka į Foochow apielinkę.

Pranešimai1 iš Nanchang sa
ko, kad valdžios kariuomenė su
mušusi 20,000 komunistų sim- 
patizatorių armiją Kiangši pro
vincijoj ir atėmusi 'iš jų tvirto
vę Futicn.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad kaip 7 birž. d. buvo prisi
rengęs išvykti, į mūšių frontą 
šalies valdžios galva, gen. 
Chiang Kai-šekas. Jisai nusi
taręs asmeniškai vadovauti val
džios kariuomenei prieš sukilė
lius ir komunistinius banditus 
Kiangsi ir Hunan provincijose.

MADRIDAS, birž. 8. —Res
publikos karo ministerio nuo
žiūra, skaičius paprastųjų ar
mijos kareivių sumažinta 40,- 
000. Seniau Ispanijos armija 
turėjo 160,000 kareivių. Da
bar tas kiekis sumažinta iki 
120,000.

Skaičius karininkų Alfonse 
laikais siekė 27,000. Jisai da 
bar jau žymiai sumažintas. Val
džios tikslas yra sumažinti j 
iki 10,000.

Manoma, kad ačiū tam šaliai 
bus sutaupinta bent $20,000,- 
000 metams.

Ęąsckoj 2 fašistai mirtinai .finansuojant jas
v • j- T-» ■ įiZ.' ..--------- U7

Lietuvos valdžia ne
1 »

ar

na-

YORKAS, birž. 9. -

jos

Vatikanas sako, kad Bartolini 
buvęs pakviestas apleisti Lie
tuvą ir tuo pačiu laiku tapęs 
atšauktas Vatikano

pa- 
val

sužeisti. ' Policija vėliau apsu
pusi apielinkę, kurioj kilo su
sirėmimas, ir areštavusi 70 ko
munistų.

50 alkanų riaušininkų nušauta; 
keletas desėtkų kitų sužeis* 
ta

QUEBEC, Ganada, birž. 9. 
— Kaime Notre Dame de Tring 
sudegė 30 namų. Gaisras kilo 
jaunam vaikui bežąidžiant 
degtukais.

Bažnyčios vyriausybė nutarusi 
sulaikytai statybą , 1

kad jis išvažiavo po to, kai 
užsitraukė Lietuvos valdžios 
nepasitenkinimą kišimusi 
kulturinius šalies reikalus.

i

Katalikų vadai orga 
nizuoja naujus kliu 

bus Italijoj

Socialistų partija 
pradėjo ruošimąsi 
1932 m. rinkimams

Duonos riaušes 
Maskvoj

" -7 Austrų ūkininkai nori
ma kolonizuoti į Pa

ragvajų

išvariusi popiežiaus 
nuncijaus

Amerikos darbin inkų 
algos sumažėjo pustre

čio biliono dolerių

VATIKANO MIESTAS, birž.
7. [A. P.J—Pasirodžiusios spau
doj žinios apie “išvarymą” iš 
Lietuvos arkivyskupo Bartoli
ni, popiežiaus nuncijaus Lietu
vai, Vatikane šiandie aiškinta 
kaip netikslios. Nurodyta, kad 
nuncijus buvo “pakviestas ap
leisti šalį’ ir tuo pačiu laiku jis 
atšauktas Vatikano.

Bažnyčios atstovai tvirtina, 
jogei tarptautinė teisė liepia 
idant Lietuvos vyriausybė at
sakytų į Vatikano reikalavimą 
paaiškinti, kodėl arkivyskupas 
Bartolini vadinamas yra nepa
geidaujamu asmeniu (persona 

‘ non garta).
Vakarykštis pranešimas iš 

Kauno skelbė, kad <buvo pa
reikalauta, idant arkivyskupas 
apleistų Lietuvą į 24 valandas, 
o jei neapleis, tai busiąs paša
lintas jėga. Pranetša taipjau,

WASHINGTONAS, birž. 9.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
apskaičiavimu, laike pirmųjų 
trijų mėnesių 1931 metais, 
Amerikos darbininkij algos bu
vo mažesnės nuo pustrečio iki 
tirjų bilionų dolerių, ne kad per 
tą patį laiką 1929 metais. Prie
žastis sumažėjimo —nedarbas, 
kapojimas algų ir nepilnos dar
bo valandos.

ROMA, birž. 8. — Statymas 
bažnyčių ir kitokių trobesių, 
kurį buvo numačiusi dvasiški- 
ja, taip pačiame Vatikane, kaip 
visoj Italijoj, tapo sulaikytas.

Statyba, nurodoma, butų su
teikusi tūkstančiams Italijoj 
darbininkų darbo. Bet dabar 
ji tapusi sustabdyta deliai ki
virčo, kilusio tarp papos ir Mus- 
solinio valdžios.

Kai kurie mano, kad gal Mus- 
solini ir papa sugebėsią likvi
duoti kivirčą pagelba naujai 
organizuojamų katalikų kliubų. 
šie kliubai busią vadinami kon
gregacijomis ir jie rasis arti
mesnėj bažnyčios kontrolėj, ne 
kad katalikų veikimo organiza
cijos.- Ačiū jiems, girdi, ir 
Mussolini ir Vatikanas galėsią 
sustabdyti išaštrėjusį konfliktą 
ir nusiraminti palaikydami savo 
prestyžą. O vėliau, laikui bė
gant, ir prieiti susitarimo.

WASHINGTONAS, birž. 8.— 
Amerikos Socialistų partijos 
pildomasis komitetas vakar pa
skelbė planus t eilei apskričių 
konferencijų, kurių tikslas bus 
mobilis^ti šaly nepri
klausomam V-politiniam veiki
mui 1932 m. ir sujungti arčiau 
grupes, kurios pritaria socia
listų partijos’ darbuotei- ateinan
čiuose šalies vyirausybės rinki 
mupse.

Konferencijos bus likomos į- 
vairiose šalies dalyse bėgiu 
timųjų keleto mėnesių.

200 angliakasių sustrei
kavo

STEUBENVILEE, Ohio, birž. 
9. — Vakar sustreikavo 200 
angliakasių, dirbusių Raima 
Coal kompanijai. Darbininkai 
tarp kita ko reikalauja 8 vai. 
darbo dienos.

Saulės 
Suv.

spinduliai kaštuoja 
Valst. $1,400,000 

kasmet
Ne traukiniai užgauna au

tus, bet autai traukinius

Nušauta Meksikos pre
zidento giminietis

ORH
Chieagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Abelnai giedra; šilčiau; leng
vi pietų vėjai.

Saulė teka 5:14 vai., leidžia
si 8:23 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo, tarp 10 ir 11 vai. 

. priešpiet, 59 laipsniai.

NEW
Pasak D-ro Ch. E. Pabst, 200,- * * ‘'000 darbo dienų sugaištoms 
Suvienytose Valstijose kasmet 
deliai susirgimo nuo nudegi
mo saules spinduliai. O tai kaš* 
tuoją šaliai $1,400,000.

Kunigas Holmes gavo pa- 
sportą įvažiuoti Rusijon

WASHINGTONAS, birž. 9. 
— Interstate Commerce komi
sijos pranešimu, 1930 m. Suv. 
Valstijose buvo aųtpmobilių 
nelaimių ant gelžkelių kryžke
lių 4,853. Iš to skaičiaus 1,276 
nelaimes pasitaikė ne todėl, 
kad traukiniai butų užvažiavę 
ant automobilių, bet kad auto
mobilininkai pataikė į šonus 
bėgančių traukinių.

ARDMOREi Okla., birž. 9.— 
šerifo padėjėjas, Bill Guess, 
nušovė šv. Beendikto kolegijos 
studentą Emilio Cortes Rubio, 
Meksikos ptezidento giminaitį, 
ir jo draugą Manuel Gomez, 
taipjau tos kolegijos auklėtinį. 
Studentai važiavo automobiliu 
iš Suv. Valstijų į Meksiką va
saros atostogoms.

MASKVA, birž. 9. — Sovietų 
užsienio reikalų komisariatas 
paskelbė, kad pasiųsta paspor- 
to vizą Dr. Holmes į New Yor- 
ką, idant jis butų įleistas Ru
sijon.

Vi -------------------

žemes drebėjimas keturio
se valstybėse

LONDONAS, birž. 9. —.že
mės drebėjimas 7 d. birželio 
jausta keturidse šalyse, būtent 
Anglijoj, Norvegijoj, Frakcijoj 
ir Belgijoj.

$1,500,000,000 pi- o g r a- 
mas keliams taisyti
NEW YORKAS, birž. 6. — 

Amerikos>automobilių asociaci
jos apskaičiavimu, šiemet 45, 
šios šalies valstijose vykdoma 
programas seniems keliams tai
syti ir naujiems tiesti, kuris 
kaštuoja $1,500,000,000. Pasė
koj Šio programo ‘išpildymo 
daugiau, kaip 60,000 mylių 
vieškelių busią pagerinta arba 
nutiesta

1 "—v——----------

Maskvoj stoka daržovių

RYGA, Latvija, birž. 8. — 
Du Amerikos inžinieriai, atvy
kę čia vakar iš Rusijos, prane. 
še, kad raitoji Maskvos polici
ja užmušusi 50 ir sužeidusi ke 
lėtą dešimčių streikininkų ir 
badaujančių, kurie kėšlę duonos 
riaušes.

Latvijos užsienio reikalų mi
nisterijoj paaiškinta, kad ji ne
gavusi pranešimų apie pralie
jimą kraujo Maskvoj. Vienok 
ir čia prisipažino, jogei gauta 
žinių,apie streikus ir demonst
racijas t Rusijoj. Bet, girdi, 
suirutės esti greitai numalšina 
mos.

Iki šiol sovietų spauda ne
prasitarusi nė viena eilute apie 
praėjusios savaitės suirutę. Bet 
keletas laikraščių pripažįsta, 
jogei maisto trukumą galinti 
tęstis dar keletą mėnesių.

Amerikonai inžinieriai paaiš
kino, kad duonos kainos ru
suose pašokusios iki $1.25 sva
rui. Tuo gi tarpu nematyti, 
kad artimoj atęity jos butų 
daugiau. Tat žmonės, 
gaiiti desperacijos, puolą 
džios krautuves.

MASKVA, birž. 9. — Stoka 
daržovių Maskvoj jaučiama 
opiai. Net pati vyriausybė pri
pažįsta, kad miestą pasiekia 
lik nuo dešimties iki 13 tonų 
daržovių,, kuomet reikalinga 
jų kasdien apie 770 tonų.

Stoka daržovių aiškinama 
tup, kad transportacija gelž- 
keliais esanti neregųliarė ir 
kad žymus kiekis daržovių, 
deliai betvarkės jų išskirsty
me, sugenda, pirm negu 
pasiekia krautuves.

žaidė degtukais — 30 
mų sudegino

Aklas, o geriausias moki 
nys mokykloj

OMAHA, Neb., birŽA 9. — 
Tarpe 238 mokinių, kurie gaus 
diplomas, kaip baigusieji šie
met South High mokyklą, pir
mą pasižymėjimu moksle vie
tą užims Edward Kuncel, 17 
metų, kuris yra aklas nuo gi
mimo.

Komunistų ir f a š i s t ų 
kautynės Vokietijoj
CHEMNITZ, Vokietija, birž. 

3.—Vajtar čia įvyko komunistų 
ir fašistų susirėmimų. Fašistai 
susirinko dviejų dienų savo 
partijos mitingui.

Kantinės prasidėjusios, kai 
grupė komunistų, apie 80 as
menų, užpuolusi būrį fašistų. 
Fašistams pasiskubino pagelbon 
daugiau jų draugų. Tuomet ko
munistai užsidarę viename tro
besy. Fašistai įsialužę vidun, 
Prasidėjęs šaudymas.

Amerikos daktarų suva
žiavimas

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
9.—Vakar čia atidaryta Ameri
kos Daktarų asociacijos suva
žiavimas. Asociacijos sekreto
rius, Dr. Olin West, raportavo, 
kad Suv. Valst. esama 154,830 
daktarų ir kad 99,964 jų pri 
klauso, kaip nariai, šiai asocia
cijai.

Jaunas, bet jau meistras 
savo amato

NEW YORKAS, birž. 9. — 
Policijos pranešimu, 13 metų 
William Soslofski (iš Hicks- 
ville, N. Y.) prisipažino, kad 
jis padaręs 50 vagysčių New 
Yorke ir Los Angeles.

Norėjo pasivogti pinigų, 
bet rado tik senus 

kaliošus
ŠIAULIAI

A “•

Naktį, iš 10 į 11 d. gegužės 
į Pienocentro Šiaulių sky
riaus raštinę įsilaužė nežino
mas piktadarys, kuris atidari
nėjo italų dėžes, išvartė popie
rius ir sulaužė vieną stalčių, 
kuris buvo užrakintas. Matyt, 
ieškojo pinigų, kurių raštinė
je tačiau nebuvo. Nieko nelai
mėjęs, vagis, išsinešė vieno 
tarnautojo raštinėj užsigulėju
sių porą senų, išavėtų kaliošų

GENEVA, Šveicarija, birž. 
9. — Tarptautinis darbo biu
ras praneša, kad Austrijoj or
ganizuojama kompanija, ku
rios tikslas esąs kolonizuoti 
šalies ūkininkus Paragvajuj.

Pirmiausia busią pasiųsta. į 
Paragvajų apie 30 parinktų 
Tyroliaus ūkininkų. Vėliau dar 
150. O viso kolonizuoti tikima
si apie 30,000 austrų Paragva
juj-

Kolonizacijos tikslas esąs 
plėsti ten medvilnės ir tabako 
plantacijas, austrų kapitalui

Skirybų skaičius Fran 
ei joj auga

PARYŽIUS, birž. 9. — 342,- 
698 asmens apsivedė 1930 m. 
O 1929 m. apsivedė 338,841 aš
menų. Taigi' vedybų skaičius 
padidėjo 1930 m. Francuzijoj.,

Bet ir skirybų kiekis padi
dėjo tais metais. Ba 1929 m. 
skirybų čia buvo 19,353, o 1930 
m. jų kiekis paaugo iki 30,- 
409.

Illinois ūkininkai meta 
lauk persikus

HARRISBURGi, III., birž. 9. 
—Pietinės Illinois dalie® ūkinin
kai nuraško tris persikus (pea- 
chcs) ir meta juos šalin, palik
dami tik ketvirtą. Taip didelis 
esąs persikų derlius šiemet, kad 
numatoma, jogei medžiai ne
pajėgs viso jo išvystyti iki pri
brendimo. 1

Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
■' • V -

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Lietuvos Naujienos
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tFaustd” ir “Ro

Savo
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dėsinysis teatro

balsą.
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IMPERFECT IN ORIGINAL

su 4 švirkšliais 
kai atvažiavo

kaukėmis, 
dekoracijų

kuris

už žemas kainas

Vietoj to 
pasiimk LUCKY

rūbinei gresia pavojus. j
Tada šokta kostiumai nešti, 

laukan.
PagaUčį paaiškėjo, kad rū

binė, nors buvo manoma, kad 
nedegs, ėmė degti. Čia įsisukus 
ugnias ‘stinatkifio daug kostiu
mų. Griebtasi gelbėti. Miesto 
sodas ir Kęstučio gatvė suža
liavo suraudonavo rubųis, de
koracijomis, spalvuotomis Lopa
tomis. Iš- dekoracijų dirbtuvių 
išnešė gatvėn Liberto ir kt. 
dailininkų dekoracijas.
15 valandą energingai pradėta 

kraustyti
kairysis teatro flygelis.

lauk ir iš

M*IMi

Du greitosios pagalbos aido 
mobiliai —

Gaisro gesinimo darbe daug 
padėjęs stiprus geležinkelie
čių motoras, kuris lemiamuoju 
momentu išgelbėjęs teatro ku
polų ir apsaugojęs nuo ugnies

butų tebesąs 
y. toks, koks 
tai dabar, gai-

Slrike 
dcestrp,

scenos masines, 
tų, orkestrantų buvo 
jų • tarpe kilo 
jie nežinojo 
daryti.

Bet Sutkus 
ei ją; jis 
ramiai, 
kui kitų

Kaip dege Valstybei 
teatras.

ugniagesių komanda. 
vieta atvyko po 2 

kai jai buvo duota

ugniagestfbdt 4 stigę organiza
cijos,

, Bendrus įspūdis toks, kad
buvo be kaulių, užsiėmę bur
nas kosėjo. *

l gaisrų tuojau suplaukė į- 
vąirios , '

Į * *> » i V k .

ugniagesių komandos
savivaldybes, savanoriai, Vi- 
liampolės, 4, ančių, įvairių ka
riuomenės dalių ir geležinke
liečiai ugniagesiai. Tačiau dar
bas buvo sunkus, todėl kad ug
nis buvo išsigalėjusi tai viena, 
o antra musų ugniagesių ir į- 
rankiai nėra tobuli.

Jų mašinos daugiausia gali 
išlieti per 1 min. apie 2,000 
lityų vandens.

Iš viso

karštis, ugnis ^siautėjo dešinia
jame teatro ftygely, o ugniage
siai kiek galėdami pylė vande
nį iš Kęstučio gatvės, nes iš 
tos pusės ir ugnis buvo įsigalė
jus.

Po pusvalandžio
atvyko valdžios atsiuvai:

min. pirm. Tūbelis, šviet, min. 
inž. Šakenis, pulk, šleneelis, 
karo komendantas, apskr. vir- 
šinink. vyr. sat. insp. inž. Na
vickas ir k t.

Visam gesinimo darbui va
dovavo ugniagesybos referen
tas p. Siemaška.

Valandų ugniageąiąpis .pasi
darbavus, buvo konstatuota, 
kad ugnis jauį toliau nesiplės, 
gaisras lokalizuotas ir dol to 
rubine nebuvo gelbima, bet 
paskui paaiškėjo, kad ir

visas
Kartu gabenama 
parterio. 16,15 vai. kai rūbinėj 
ugnis buvo nuslopinta, ugnia
gesiai ir kareiviai mula apde
gusius vandeniu aplaistytus 
kostiumus. • >

jomis naudotis.'
Specialistų nūomdne, gaisrus 

nesunku buvę Idkidizuotii de- 
koarchditode: škyiiiuje,’ kurtis 
yra bemaž izoliuotas, o nttbi 
kostiumibio skyriaus (4’tyge\i 
lio) atskirtas akla šiedu įirj 
plačiu tarpu. Koridorių, kum 
jungia tuos du skyrius, esąut; 
o rganizuotam £; gyuiųiui, esu 
n chut ibuyę sunka * išsaugoto 
Bet '

telefono, bet neatsiliepia cen
trą Ii nė; jis smarkiai pradėjo! 
traukyti trubele, bet vis neat
sako. Pagaliau sujungė su ug
niagesiais.
Pirmoji

išgelbėjo situa- 
i sukamandavojo stot 
o paskui, vienam pas- 

artistams liepė išeiti.
Ne ai s iii e pi a reni rali nė.

gaisrą gesino:
3 didelės mašinos, 2 mažesnės
ir 2 liydrantul

Ugniagesiai,
tai jau

i gaisro 
minučių 
žinia.

Duodant signalus ugniage
siams, teatro dir., kuris tuo 
metu irgi buvo teatre, p. Ole
ka-Žilinskas pasirūpino nulei
sti geležinę uždangų, kad ap
saugotų nuo ugnies parterį.
(trkesl raidai iigelbsti 

bi blioteką.
Dir. p. Karuauskag 

frantams isa

niagesių susižeidė ir pri troško: 
nuo smalkių ir dūmų apie 40 
žmonių; nukentėjusių tarpe 23 
kareiviai, vienas kareivis net 
paguldytas karo ligoninėn.

Kiek buvo gaisrininkų.
Iš viso gaisrų gesinę: miesto 

savivaldybės 50 ugniagesių, 
savanorių --- 60, geležinkelie
čių 50 ir 320 karių ugniage-

kiu budu, dėka teatro pertvar
kymui gaisras palietė tiktai 
■vien dekoracijų skyrių ir da
linai kostiumų skyrių, o šiaip 
viekas liko neliesta..

* ' ' ■ * / /

Kiek nuostolių?
Sunku dar pasakyti. Mano

ma, kad apie milijonų litų. 
Tcatras buvo apdraustas 5 Val
stybės apdraudimo įstaigoj, 
kdfi - yra persidraudusi užsie
niuose ligi 90 nuoš. Apdrausta 
buvo 
smulkmenų.

Kipro Petrausko 
sudegė 20-čiai operų nuosa
vus kostiumai, kurių kaina 
siękia 60 tukst. litų. (“L. ž.”)

—J. Kauneckis.

b DiBNV 
PATARNAVI- 

MAS ■ Z W W 
PuIMmuIm ; B ■ ■ / \ «J
Valymas MHV A w 
Chicajroje - Aį fiį

visi 
drabužiai 
APDRAUSTI ■ "»

40% Nuolaidom ant Drapea 
Vyru aiutai---------- 7Oc

piritynte — pora lle patarnavUnO 
Dreada nudažomoa fC.OO 
SECURITY MASTER CLEANERS 

109 N. State St.
kampa* Randolph, Room 1612 

0 ar daugiau rūbai pri|tatoml dykai.
AtveikiA jujįjk, , •

Kada pranešta apie gaisrą
Miesto savivaldybės gaisri-į 

ninkai informuoja, kad jiems: 
buvę pranešta apie gaisrų IBį 
Vai.' 52 min.; ugniagesiai iš; 
gaisro grįžę 21 vai. t. y. ugnia
gesiai dirbo* 6 vai. 52 min.

Daug sužeistų.

sonas ir Dalila” čia pat išgel
bėta. \

Žinoma, — sako dir. — la
bai gaila darbo dirbto ištisų 
10 metų. Juk pradėta nuo vi
nies, nuo šipulio ir dabar tiek 
sunaikino ugnis.

Direktorius tiesiog stebis pi
liečių ir teatro darbuotojų 
meile teatrui.

Vienų ką galiu konstatuoti, 
— pabrėžia dir. — tai kad 
daug kas laimingai išgelbėta. 
Pirmiausia išgelbėta atskaito
mybės knygos, sąskaitos, bilie
tai, įvairus dokumentai.

O be to, daug išgelbėta kos
tiumų, dekoracijų.
Teatro inventorius buvo visas 

apdrausta.
Bet ir bendrai mes viską 

atstatysime, būtinai ir juo 
greičiausiai atstatysime.

Užbaigdamas dir. pareiškė i 
—Jei teatras 

be remonto, t. 
buvo užpernai, 
sras kilęs, per 2 valandas bu
tų Ugny žuvęs visas teatras, 
butų viskas sudegę.

Geležinės durys nuo dekora
cijų. skyriaus apsaugojo sceną, 
parterį ir visų kilų teatrų. To-

flygelis
buvo jau smarkiai apimtas 
ugnies; raudoni ugnies liežu
viai raitėsi teatro ' rūmų lan
guose, o juodi durnų kamuo
liai veržės pro stogo plyšius. 
Po keliolikos minučių Kęstu
čio gatvėj nuo durnų ties te
atro rūmais buvo tamsu, o nuo 
gaižaus durnų su suodimis 
kvapo, ugniagesiai, kadangi

Ugniagesiai nors tuojau at
vyko į gaisro vietų, bet jiems 

trukę kaukių
ir dėl to negalėję išnešti du
rnuose paskendusių dekoraci
jų. Esą, jei ugniagesiai butų 
buvę apsišarvoję 
butų galėję daug 
išgelbėti.

rui d1*1’ nėra pasiruošę, ir tąi 
apima' višas komandas, hors 
jos •vienos prieš kitas giriasi, o 
trukumų kratosi.
Pasikalbėjimas su teatro di- 

reldorium Olejca-Žilinsku.
Šįryt 8 vai. rytą Valst. teat

ro direktorius p. Oleka-žilin- 
skas priėmė spaudos atstovus 
ir paiiiformavo apie nelaimę, | 
'kuri ištiko Lietuvos meno 
šventyklų bei žymiausį kultū
ros cefllrų.
, Apie gaisro pradžią direkto
rius taįp pasakoja :

—-Buvo antras veiksmas 
‘Tšvirkščias gyvenimas” ko- 
medijos. ‘ Sėdžiu salėj ir gird
žiu iMŽktdysy triukšmų. Bet 
tai buvo ta vieta veikimo, kur 
iuri atvykti svečiai, tai niekas 
nekreipia dėmesio, nes taip ir 
turi būti. Pagaliau visi nutyla 
ir pasigirsta Uineikos -balsas: 
‘*Dumų visur pilną, dega tėat- 
ras,!M Subruzdame.
, —Argi ilgam laikui gaisras 
sutrukdys teatro darbą? — 
ibiivo klausiamas p. tdirekto- 
;rius. v

—4r mano ir visų aktorių 
ųoras, ;tai kad kuo greičiau
siai butų teatre darbas tęsia
mas. Aš jus veik guliu užtik
rinti, —■ kad ateinančią savai- 
tę teatre jau bus vaidinama.

Kai kurios dekoracijos išliko 
visai sveikos 
mėjos” dekoracijos išgabentos 
į Šiaulius; vienos operos deko
racijos Ttlmanso teatre, “Sam- 13207-09 So. Halsted St

orkos- 
k ė gelbėti operos 

biblioteka ir instrumentus. Or
kestrantai nepaprastu uolumu 
ėmėsi darbo. Bet gelbėjimo 
darbui skersai kelio stojo

didelė klintis:

Repeticijos.
10 vai. prasidėjo šeštadie

niui rengiamos premjeros ‘‘Iš
virkščias gyvenimas” genera*t 
Ii nė repetici ja. Režisavo p. 
Sutkus. Buvo II veiksmas.

Apie 14 valandų vienas or
kestrantų (“Išvirkšciaiųe gy
venime” dalyvauja ir orkest
ras) sako:

“durnų kvapas.”
,Dirig. Karnavįčius sako, ką 

čia niekus kalbi — grok i m 
valsų. Veik tuo pučiu momen
tu kitas orkestrantas atidaro 
dekoracijų sandėlio duris ir—

pilna ugnies ir durnų.
Kadangi “Įšvirkščio gyveni

mo” scenos masines, tai artis- 
daug ir 

didelė panika: 
kur pulti, kas

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nugaros skaudejima. T 
Kojų, tirpimą.

(tik ne ronu)
Tu katančia i žmonių yra Urigydo 0 
milijonai dar nešino apie tai.
Deksnio Galinga Mesti* yra ti*|c 
verta aukso, kiek ji pati •varia 
Hg naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu oztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius taip
DEKEN'S NEW DISCOVERY ' 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos SS8 
Hartford, Conn. s

ugnyje
visas dekoracijų sandėlis, nuo 
karščio langai subiro ir ugnis, 
vėjo pajudinama, vis dar plė
tės. Be to, dekoracijų sandėlis; 
buvo, kaip parako’ sandėlis; 
popieriai, aliejum išteptos dro
bės. Ir taip viskas sausa.

f •

Į vidų ugniagesiai negalėjo

Uždekite savo pirštų ant gerkles *• ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.“ Jūs dabar aktualiai 

.* palyte jote larymęą* Tai jūsų garsinė dėželė 
kurioje jūsų garsinės gyslos. ,
Savo gerklę apsaugoti - atsimink, kad 20.679 
Amerikos gydytojai yra pareiškę, jog LUCK1ĘS 
mažiau ersina gerklę negu kiti čigaretat 
yfeiįaįi gydytojas rašo:

. ?^Š.ėttkau Lucky Strike jau penki metai if, 
}; tiersjt&ripau, kad jie magiau erginė gerklę negu

'1 f■ fet eigąretaS.”;
.^1^8 gydytojas įaso:

y “Lucky Striką mažiausiai erzina jautrias ir 
j > Išlepintas gerkles.”
^SFRAGINIAJU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yya kiekviename žaliame 

••^hakę. ’; Tąj jūsų gerklės apsauga - prieš knitėji- 
'.,i.»ąus.'- prieš kosulį. Apsaugok savo brangųjį

miesto savivaldybės^ ir kariš
kas — ’iiuolAi vvžzėTiiikentėjį-. 
sius gaisrininkus. Teatro gydfL 
tojas infesto ! sode atidėjo ke-> 
liolikų suolelių ir juose buvo 
paguldomi apalpusieji; paskui

vos gaisrui kilus, tuojau per
degė elektros laidų vielos ir 
teatro vidury buvo visiškai 
tamsu. Vienas orkestrantų bė
gu į miestų nusipirkta žvakių. 
Paskui vieni žvakėmis švietė 
takų, o kiti orkestrantai gabe
no.

It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spindulei:

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina
• ' * • *. * » ► »

• Gerklės Apauga Prlal; kuitijimus

$49,00
$59.00
$55.00

PH1LCO Ra.lio ir V1CTR0LĄ krūvoje

Elektrikinės Ledąunčs Fj’igidail’e
” $79.00

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

.....................   "■ ■  ........................    •» ■ 1111 W >' " y I III    

Leidėjai Lietuvių Programų
W. G. F. L. Kas Ncdeldicni nuo 1 iki 2 \val. po pietų.

W. H. P. C. Kas KetverM. nuo;? iki 3 vab v^ip.
....... —    ........... .  " I I'» W

NEATBŪTINAI PAMATYK

hTb¥ 55Horo-.
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARU KĄ‘ftIAJUME 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
TeL Calumet 4589

■ 1" Ų ■ 1 3 V’ I' VI
Erzinimais

—............... ,i.Į|»iwimiww<iw-'7<i^»ifji>' .......

greit pagalbos automobiliai 
gabeno, ’ ’

priežastys.
\ Ųel kokm^ kilp|mu«ų (Ugniagesiai tokiam gaiš
gaisras — kol kas plekas tik- 

brai aiežino. Viem dafeo, kad pa
degė kas iš keršto;' mat, da-'

• bar esą’ daug 1 atkištų artistų 
ir orkestrantljrkifi^iųidno, kad 
gal ir papirosą galeįę^ k«s 
inestį, ners ten nukyfci griež
tai uždrausta,;; yrd itt. ,'.kW *pė-( 
liojimų, bet uiekd tokra nėra.

. . 'Tk ’ ' -

Kandija.
Šiandie rytą 8 tai. ypatinga 

komisija ąp$ftri( ‘ teatrą: ko- 
misiją sudaro: pil; apfi. depar
tamento dir, Naviekas, proku- 
ra turus, krindiudės ir viešo
sios policijos yiai0avai, teatro; 
direktorius, gaisrų referentas 
ir lkt,’ . ' ii

Pasirodo,; kM n^sų miesto 
ugniagesių kpinanda neturi, 
reikalingiausių įrankių. Nėrę 
meehaubUų kvpečių. ^ Ltel to 
sunku buvo ^suhūkyd ugnies 
plėtojimąsi/ jmi 
komanda, ity didėti
n i am gaisrui priešdumimų iirj 
priešdujinių iknųkių. . Net iir;

ANy DRES5°«SUIT
■OIKjMmcU ANED t PBESSEO



Antradienis, birž. 9, 1931

garsenybes

per

compa*

GARSINKITE “NAUJIENOSE

NEPRIKLAUSOMAS BANKAS
Tarnaujantis Savo ApielinkėiDAKTARAS ROSS

DEPOSITORS STATE BANK
4701 SOUTH ASHLAND AVENDE

‘M

Trust 
of the

Susijungė keli šimtą 
milijoniniai bankai

ityti ne tik to 
stus, bet ir kon

Foremano bankai įsiliejo į First 
National Banką. Susiliejo | 
vieną Central Trust Company 
of Illinois ir National Bank of 
the Republic

Paint
Ready Mix«d 

Galionas ui $1.40

Varnish
Vffth $2.50

Galionas už $1,49

ir JO 
and 

ir j-

Fiat 
Paint

Verti. $2.40
Galionu oi $1.85

BAGDONAS BROS.
PURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Offia Tel. Calumet 33 99 

Re.. Tel. Yard. 3408

Depositors State Bank prašo jūsų biznio ir pasiti- 
kėjirho' pasiremdamas savo rekordu konservatyvaus ne- 
priklausomo banko, kuris tarnavo ir toliaus tarnaus iš 
imtinai vien savo apieb'nkei. t

industrija pradėjo 
gaminti setus sų te- 
įrengimais namuose.

įskaitant 
radiatorius, pai- 
ingus ir valves, 
'i50. Mes taip-

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli* patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

CHICAGOS 
ŽINIOS

“Visuomenės neprieteliai-po 
vienų metų”,'tokiu antgalviu 
patiekta statistika apie šian-

Taksų pardavimas 
sulaikytas į

Spike” O'Don-
Sam Campagnn, .loneph

Sam Kapliui, Satn

pričš^ku- 
metai atgal tam tikra 

komisija

Pereitasis Chicago Jubilec 
pasirodo tiek patiko stambie* 
siems wbolesale biznieriams, 
kad reikalauja ir ateinančiais 
metais pakartoti. Retail biznie
riai daugumoj iš^irieškę, kad 
jiems tas jubiliejus naudos ne
daug teatnešęs.

Metai kampanijos prieš 
genglandą

Policijos šefo karas su 
policija

Chicago turės ir kitų 
jubiliejų

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) - 

Vienintele lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
TcL Boulevard 9122

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

Chicago: 
r i uos 
kriminalo komisija pradėjo 
karą. Šiandien gengsterių pa«t 
dėtis yra tokia:

Kalėjime sėdi ............  3 ;
Nuteisti ......................... 1
Laukia nuteisimo ..........  1
Gavo ekstradiciją ..... 1 i
Įsakyta deportuoti ........ 1 v.
Užmušta ..................   2
Laukia teismo .............. 1
Laukia bylos .......   4 <
Pabėgo ............................. .5 ;
Išteisinti ............   6
Tarpe naujai paliuosuotųjų 

stambių kriminalistų gengste-

TEL. VICTORY 7261

Nuo' birželio 5 d./kai teisė
jas Phillip Sulliyan iš Girpuit 
court išleido indžionkšeną 
prieš County kasininką Jošepb 
McDonough, uždrau s d a m ą s 
j am parduoti1 ir garsinti par
davimui nuosavybes 3000 tak
sų mokėtojų, ndrių Association 
of Real Estate Taxpayers of 
Illinois,'; mokesnių mokėjimo 
padėtis žymidi pasikeitė. Tuo 
indžionkšenu tapo surištos ran
kos apskrities kasihinkui ir 
jis nebegali bausti žmonių, už 
nesumokejimą 1929 m.; taksų. 
Tuo indžionkšenu yra apsau
gota nuo išpardavimo $400,- 
000,000 vertės nuosavybe, pri
klausanti 3,000 piliečių, Įeinan
čių į Association.

Buvo prašyta nuolatinio in- 
junetion; bet teisėjas davė lai
kiną injunctjpn, kol Spring- 
fielde praves tokį ar kitokį tilo 
reikalu įstatymą.. :'

Sako, jei taksų \mdkejimas 
butų tinkamai ir /teisingai su
tvarkytas, tai Cook county ga
lėtų kasmet surinkti po $275,- 
000,000,

rių yra tokios 
kaip Frank Foster, Rocco Fa 
nelli, Edward 
nell 
Castrina
.Tacobson, Anthony Kissane ir 
John Barry.

Susiliejus Central 
Company ir Nat. Bank 
Bepųblic, naujuoju vardu ban
kas Central Republic Bank and 
Trust Company palieka trečias 
didžiausias bankas Chicagoje.

Per visą derybų laiką (taip

Naktį i pereitą pirmadienį 
Chicagoj įvyko svarbus persi
tvarkymas Chicagos stambiau
siuose bankuose, kurio pasek
mėj susidarė naujos finansinės 
vienetus, valdančios virš bili
jono dolerių.

Po dviejų dienų derybų 
šeštadienį ir sekmadienį, 
madienio rytą anksti tapo 
skelbta tokie įvykiai: *

L First National Bank 
f iii ja First Union Trust 
'Savings Bank prisijungė 
liejo į save Foreman-State Na
tional Banką ir jo fili ją Fore- 
man State Trust and Savings 
Banką, <tuo budu apsaugant de
pozitus apie 200,000,000 dolerių 
Foreman bankuose. Įliejus 
Foreman bankus i First Natio-

BERNARD PETKA’S 
. Vyrų aprėdalai gero* rųlies ir 

vertis, puikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Richmond

Jieško Capones turtų
i .Ą.

Valdžios agentai, turi darbo 
jieškodami paslėptų Al Capone 
turtų. Jo palociai Pal Islahd, 
Floridoj tapo užareštuoti už 
$50,000 bondšą, bet negali su
sekti po kiek Capone pelno 
kasmet, o to neinant begali
ma tikrai nustatyti kiek mo
kesnių jis nusuko. Policija i^ 
vežė Capone baldus, bet Cą- 
pone turtai, spėjama, bits pa-

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo-
I MMHHHBH na* Tinka pasidarymui
į I 1 < valgių piknikams ir j dar-
į einant. Taipgi ir kudi-

I kiams parėjus iš mokyk-
M Uos, motinos greit gali pa- 

duoti jiems skanų užkan- 
db — Green Mill Duoną,

i MSuB kuri yra pagaminta taip
Kaip balta duona turi būt

• > pagaminta.
VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ

DUONĄ

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTTAC 

Automobilius 
80i W. 81 St Victory 1898

Radio 
skubinti 
levizijos 
Jau šį rudenį* ar žiemą gailį 
mą tikėtis naujų setų, kaip 
paskelbė Radio Manufacturers 
Association. Pranešama, kad 
televizijos įrengimas nebus la
bai brangus, .riėS daugelis dar 
lių jau senai .pagaminta.

Jau greitoj? ateity namuose 
bus galima n 
limų stočių...... -------------
vencijas, spėKtaklius bei kito 
kius meno kultūros ar politi 
kos gyvenimo įvykius.

Chicagos policijos depart- 
mentas tapo iš naujo sukrės
tas, kuomet policijos komisio- 
nierius John Alcbck išleido 
įsakymą iššluoti visus policiš- 
tus iš keturių policijos stočių, 
perkeliant 5 kapitonus, 6 lei
tenantus, 32 seržantus ir 673 
pOlicistus.

Policistai visiškai iššluoti iš 
Šių stočių: South State Street, 
Pekin, Desplaines ir Sįanton 
avė. Pereitą savaitę tapo per
kelta į naujus distriktus 357 
policistai. Kitos paliestos vie
tos yra distriktai: Stockyards» 
Chicago Lawn, New City, Grė
sliam, Burnside, Englewood ir 
Brightom, Park.

nal bankus susidarė kapitalo 
viso $883,000,000.

2. Central Trust Company 
of Illinois ir National Bank of 
the Republic susiliejo į krūvą ir 
pasiskelbė nauju vardu, Cent
ral Republic Bank and Trust 
Company. šių bankų susilie
jimu susidarė kapitalo viso 
$350,000,000. Finansierių tvir
tinimu, tais susiliejimais žy
miai sustiprinta finansų padė
tis Chicagoj, nes per abidvi 
kombinacijas susidaro virš $1,- 
250,000,000 suma.

Antras didžiausias bankas
Įvykus konsolidacijai tarpe 

First National ir Foreman ban
kų, dabar First Natinal Bank 
of Chicago palieka antrasis di
džiausias bankas į vakarus nuo 
New Y.orko. Tas bankas taip 
pat dabar bus vienas iš pusės 
tuzino stambiausių bankų vi
same pasaulyj. Pirmasis po 
New Yorke didžiausias bankas 
Chicagoj yra Continental Illi
nois Bank and Trust Company, 
kuris 1928 metais susiliejo iš 
dviejų bankų, būtent iš Conti
nental National bank ir iš Illi
nois Merchants Trust

HARDWARE & WALL PAPER 
wh6lesale ir retail

200 įvairių ralių nuo 5c iki $2.75 už role.

“Savas Pas Savj 
— sako biznieriai

pavojus svei- 
Tankiai būna netekimas jėgų, 

skausmai ir atdaros žaiz- 
šie simptomai išnyksta

Telef. Republic 6396 ___

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai* 
nos prieinamiausios. ___

Visuomenės neprietelių 
dėtis šiandien

Speciali
Dr. Ross kainos yra prieinamos kiekvienam. Mokėjimus galima sutvarkyti 
kaip butų jums lengviau.

DR. B. M. ROSS, 35 South Dearborn St. '
Kampas Monroe Street, Crilly Building. ?

Valandos: 10 A. M. iki 5 P. M. Nedaliomis 10 A. M., iki 1 P.
Taipgi Panedėliais, Seredomis ir Subątomis 10 A. M. iki 8 P. M.

Išvalo ir suptųsija

BILE DRESE
Moterų it Vyrų .

-Siutai ir -Kautai 
Dykai pasilsimas

ir pristatymas. $3.50
Atsineškite sų savim šį apgarsinimą 

FORP CLEANERS
32. N, State St.—Room 605

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

8335 S* Halsted SL 
Tel. Yarda 6|94

čaint

Aš taipgi išgydau rupturą ,be pei
lio. skausmo, ar .išlikimo iŠ darbo. 
Raštinėj randasi šimtai liudijimų iš* 
gydytų, patenkintų pacientų.

PASITARIMAS DYKAI VISOSE 
LIGOSE

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St. • 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 • ryto iki 4 :j)0 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15

Ir už $2 už treatmentą. Kojos yra 
gražios ir stiprios. Puikiai subudavo- 
tas moteries kojas galima matyti Ver
nus de Milo stovyloje. Kaip ta s(o* 
vyla atrodytų, jei artistai butų iš* 
drož? vericose gyslas ant tų tobu* 
lauš subudavojimo kojų? Jos ne
tektų viso savo gražio ir sukeltų 
žiūrėtojuose tiktai pašaipą.

Tikrajame gyvenime vericose gys
los yra tiek pat naikinančios grožę. 
Daugiau to 
katai 
sutinimas, 
dos. Laimei 
išgydžius gyslas. Mano treatmentas iš
gydo šias dideles gyslas greitai, be 
skausmo ir saugiai. Per pereitus try- 
liką metų aš tūkstančiams, suteikiau 
šiuos (čirškimus. Mano rankose jus 
esate saugus.

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

Narys Federal Reserve System nuo 1918 m.,'šis ban-
' ' ■ • . r ‘ 4 k ;• , •/ ...... . ■ ■ ■ 1 r *

kas visuomet teiks ir toliau teiks kiekvieną galimą pa-:
tarnavimą šios savo apielinkės kostumieriams, pilnai 
prisilaikant saugaus bankininkąvimo užduočių.. ■ i....

NEW PROCESS BAKING COMPANY
/ C KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 So. Morgan St. Phone Boulevard 1048
Įsteigta 1893 metais

1 Enamel
Paint

i -r • * • ... i ,

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine. 

853 W. Lakė Št.
Tel. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
* KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ. k .

Mes taipgi galime patu- 
pinti pilną įrengimą dėl 
paprastos penkių kamba- į| 
rlų bungalovv, įskaitant || 
boilerį, i 
pat, fittl 
Už $259 , „
gi paskolinkime įrankius. H 
kad patys galėtumėt įsi- H 
V«ti. ■ Mes taipgi gali- 
me parupinfl pilnus “ ų 
plautus su pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už didelį su- 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir musų in< 
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

Žemas klozeto autfitas $13.00 
Mes tąipgi parduodame naują ir var
totą plumbingą.

Atdara nedtliomis nuo 9 iki 12 
vai.'- dieną.

Greit turėsim televiziją 
namuose

J. S. RAMANČIONIS
7 SOUTH HALSTED STREET. ■

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St 
6558 So. Western Avė.
LIETUVISKOS IR RUSIŠKOS

PIRTYS IR VANOS 
Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties. 

Geriantis patarnavimas.
2448 W. 47th St. : 
Tel. Virginia 1788

Sav. P. S. PakŠtia

- NAUJIENOS, Chicago, 111
———■■■■■■■■II «■ I i .11111 , .jįjį.'., I „it* 8.1. Uiiį I l l,i lįi II. Iį.i l«ll

pat Sj’o posėdžiai tarpe miesto 
centro bankų prezidentų, Clear- 
ing House oficialų ir valdinin
kų iš Federal Beserve Bank of 
Chicago, kaip apsaugoti įvai
rius intresus, surištus su tais 
persitvarkymais. >

Depozitų saugumą užtikrina
Bankų oficialai užtikrina, kad 

depozitai pasilieka absoliučiai 
saugus ir apginti ne tik ačiū 
milžiniškiems resursams, ko
kius turi First Natinal Bank, 
bet taip jau ačiū specialiam 
fondui iš $2,550,000 sukeltam 
Foreman-State stockholderių ir 
ačiū tamtikram garantijų fon
dui iš $10,000,000, sukeltam 
Chicago Clearing House Asso
ciation.

First National sutiko perimti 
Foreman-State bankų depozi
tus, mdkant depozitoriams po 
3 nuošimčius palūkanų ir pa
siimti už tai grantijomis mi
nėtus stockholderių ir Clearing 
linuke Association fondus su
moje $12,500,000.

Ateity First National Bank 
namas perims visas Fore
man-State bank operacijas, 
bet kadangi perkėlimas yra 
surištas su ilgais ir sun
kiais darbais, tai Foreman 
skyrius ir First National reika
lai bus vedami Foreman name, 
galbūt per keletą mėnesių. — 
Central Republic Bank and 
Trust Company turės savo na
mą dabartinį Central Trust 
Company namą.

Tarnautojams Foreman ban
kų algos garantuojamos tik ant 
30 dienų, nes ateity nesą žino
ma, kaip bus persitvarkyta, o 
tuo tarpu nebuvę laiko smulk
menų aptarti.

Specialistas Įsteigta 30 Metų 
AA Kraujo pakrikimai, užkrečiamos ligos, 

'M v chroniškos, nervų ir privatiškos ligos iš- 
gydomos. \

GERIASI AMERIKOS IR "
EUROPOS GYDYMAI........—*' i

. Tūkstančiai tapo išgydyti ir padaryti 
laimingais.

In-Mo-Ray treatmentai atsteigia tvirtumą silpniems* vyrams.

DB. A. J. BERTASH DR. S. NAIKELIS
'' ............. '1 'I.1''

praneša perkėlimą savo ofiso • . perkėlimą savo ofiso ir pčrmainymą 
z telefono į ;

• ■ • .lt'

756 W. 35th Street 756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th Št. Į
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. .Boulevard 5913 ir 5914 
8 ‘1 ■ ' ? ‘

Tel. Boulevąrd 5914 ir 5913
o-l hu J , ... -f.; ■ 1 . - • ■ ' v

Valandos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M. ‘ Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.
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Ma*ch 7th 1914 at the Post ‘Oftto 
of Chicago. III. under the act oi 
March 8rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, iSsklriąnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė W S. Halsted SU&toMfe

RiI..IĮIIWii>. iu iiiaiujwr.w. >4 . y..

HM—IrĮim n kahUU 
Chicago je — paltu:

Pusei meta —-4-----------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

OMcagoj per l^^otojtmi

■■■■Įy*.'......... ".n3ĮIWJffffr"T

$8.00

į 18c* 7fic
Snviąnytocę ValMUo*k &« 0^1^

nr • jy.

Trims mmdąrii Dviem ritnssiįS 
Vienam mtaoriią

—’~W

TWT’!T
—i—

Mętama $8,00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams —..... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderių kartu su užsakymu.

LIETUVA IJt MEKSIKA
.4.11 UTIE*

Vienas laikraštis, išgirdęs apie papos nuncijaus įs- 
vąrymą iš Lietuvos, šaukia, kad Smetonos vąldžia Lįe- 
tuvą “keičia Meksika”. Nelabai a$ktb kas tuo Šukiu 
norėta pasakyti, kadangi pakeisti vieną šalį kita nega
lima. Bet mintis tur-but buvo tokią, kąd dabar Lietu
voje elgiamasi su kataliku bažnyčią taip, <kaip anąmet 
elgėsi su ja Meksikos valdžia.

Vargiai yra išmintinga klerikalams minėti Meksi
ką sąryšyje su Lietuvos įvykiais. Nes ką gi Meksikos 
pavyzdys rodo? O gi tą, kad kovoje tarp valdžios ir 
bažnyčios pastaroji buvo visiškai sumušta, nepaisant 
to, kad kunigai net su ginklais rankose kariavo prieš 
Calles’o vyriausybę! ♦

Lietuvoje iki to dar toli-gražu nepriėjo. Meksikos 
valdžią buvo ne tik uždraudusi kunigams kištis į poli
tiką, bet ir buvo įsakiusi jiems užsiregistruoti; neužsi
registravusiems kunigams buvo užginta laikyti mišias. 
Tuo tarpu Lietuvoje kunigai naudojasi tokiomis privi
legijomis, kokių nė viena kita žmonių klasė neturi. Jie 
turi savo rankose metrikų darymo, šljubų davimo ir 
numirėlių laidojimo monopolį; jie ima algas iš valsty
bės iždo, nors valstybei netarnauja; jie turi teisę kiš
tis j mokyki^ reikalus. Tai ko jie dar ųori?

Jie dar nori, kad Vatikano pasiuntinys Lietuvoje 
važinėtų po mitingus ir laikytų politiškas prakalbas. 
Ir dėlto, kad valdžia to netoleruoja, tai klerikalai rė
kia apie Meksiką.

Meksikos pavyzdys turėtų Lietuvos kunigus ir jų 
rėmėjus pamokinti, kad perdaug dideli klerikalizmo 
apetitai veda jį į pragaištį.

BANKŲ SUSIJUNGIMAI CHICAGOJE

Vakar įvyko vadinama konsolidacija dviejų stam
bių bankinių grupių Chicagoje: First National ir First 
Union Trust & Savings bankai perėmė Foreman State 
National ir Forėman State Trust & Savings bankų 
biznį. Pastarųjų dviejų bankų savininkai turėjo dar 
pridėti pustrečio miliono dolerių, kad First National 
pasiimtų ant savęs jų atsakomybes.

Ši atmaina Chicagos finansiniame pasaulyje iššau
kė nemaža kalbų ir sujudimo. Mat, retas žmpgua ga
lėjo manyti, kąd tokią didelė įstaiga, kaip tuodu Itore- 
jnano banku, bus priversta perduoti savo biznį kitai 
įstaigai. Juodu buvo patalpintu naujam milžiniškam 
name, kuris buvo neseniai pastatytas ir kaštavo labai 
daug pinigų.

Bet reikia pasakyt, kad banko stiprumas nevįsuo- 
jnet priklauso nuo jo didumo ir namo gražumo. “Nau
jienose” buvo atkartotinai nurodyta, jogei atsargiai ir 
teisingai vedamas mažas bankas gali būt tvirtesnis už 
didelį, kuomet šio išlaidos būna aukštos, o jam nepa
vyksta padaryt pelningų investmentų.

Mažas bankas gali tenkintis nedideliais pelnais, ir 
jeigu jisai turi apięlinkes žmonių pasitikėjimą, tai jo 
padėtis gali būt pilnai užtikrinta. Svarbu tiktai, kąd 
jo priešakyje stovėtų teisingi ir atsargus vedėjai, ku
rie vengtų neapgalvotų spekuliacijų irs niekuomet ne
užmirštų savo pareigos žmonėms.

veikią. Jų 16 pusi, išlęjsvųs 
laikraštis yra* pilnas manitesių, 
rę^oiįuęijy, pąreUkteaų ir pole? 
miškų straipsnių, žymi dalis 
tos medžiagos susideda iš gąpa 
nuobodžių barnių su Bimba ir 
dar nuobodesnių ginčų apie 
tai, kurie esą ištikimesni ko
munizmui — bimbininkai ar 
sklokininkai. Bet Vra ir kai 
kąą j&mąųs plateaą|ąjąį yįąupp 
ipąnoL

Akciją s^jįdeįą $ 
pašalintų iš komunistų partijos 

Nprą Bųnbą, su 
pritarimu ^eepfro 4komiteto \ ir 
kominterųp, jUd^ išspyrė lauk; 
bet jį^da' W
ją ‘te limniato p>rw4 te 
nenorį nieko geresnio pasauly
je, kaip “komunistinių spėkų 
vienybės”. Aišku, kad “skloki- 
ninkai” dar nėra išsipagirioję.

Apžvalga
■1 —111 I 1 .'T*

KOMUNISTŲ “SKLOKA” 
TEBEVEIKIA

“Laisvėje” Bimba (Komunis
tas) lieja gailias ašaras, kad jo 
nugalėtieji ‘^Ų^iąipkąV’ dar 
nepasiduoda, bąt prie*
Jį atsikirsti/ leisdami laik
raštį ir organizuodami kolio- 
pijose “opozicijos ąrupę#”. Tfįk 
perskaitę tuos jo {dejavimus, 
|tąi j gauname ir <“skloldpibky’’ 
prganą, ’ užvardintą “Buįdjįnu’’.

Pasirodo, Butkus, Kuodis, 
Valonis (Strazdas), V. Jakštys 
(Senas Vincas) ir daugelis kitų 
pralaimėjusių kovą su bimbi- 
ninkaU komunistų, iš tiesą,

M der $ ujjMi kritiškai 
pažvelgti j komunistišką “judė
jimą” ir „ /. — ’ ?
bizmąs w — ne pripuolamas 
reiškįp$uj

bim

reiškįpyjudėjime, bet 
neišvengiamas jo rezultatąsr

Tenka tais žmonėmis stebė
tis. Ar^i fįe ąc^ino, kad pačia
me kc>mųni?mo centre, Rusijo
je, lygiai toks pat bimbizmas, 
kaip čia Amerikoje, paėmė vir
šų Stalino asmenyje? Naivus 
mūsiškiai -“skloklninkai” smer
kia bimbininkus už “smurtišką 
užvaldymą musų įstaigų^, už 
“frakcijos diktatūrą musų ju
dėjime”, už “melų, šmeižtų ir 
teroro kampanijas“. Na, o ar 
kur nors pas komunistus šitų 
dalykų nebuvo?

žemįąus paduodame “sklo- 
kos” x (Lietuvių Komunistinės 
Opozicijos) centro komiteto 
atsišaukimą “Į visus lietuvių ko 
mųnįstinių organizacijų pąmis 
ir šiais sąmoningus (!) darbi
ninkus” :
“Draugai!

“Musų judėjimas gyvenų di
delį ferizį. Organizacijas užgro
bė ■ bimbiniai uzurpatoriau 
Laikraščius pasisavino jie. Su
darė suokalbį prieš daugelį opo
ziciniai nusistačiusių draugų 
išbraukti JUOS iŠ Amerikos. Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos, “Laisvės” Bendro
vės ir kitų musų išauklėtų įs
taigų bei organizacijų. Eili
niams nariams uždare burnas 
musų spaudoj, atėmė papras
čiausia s kritikos teises musų 
organizacijose. Visur įvedė pil
niausia Centro Biuro frakcinę 
diktatūrą. Varo terorą prieš 
Opozicinio nusistatymo žmones 
visur: susirinkimuose, laikraš
čiuose, ccntralinčse įstaigose ir 
draugijose. Kuris tik musų ju
dėjimo dalyvis vergiškai nenu
silenkia Bimbos klikai, tas ap
šaukiama kontr-rcvoliucionie- 
rium, darbininkų klasės neprie- 
telium, buržuazijos agentu.

“Bet tas krizis eina ne vien 
lietuviuose darbininkuose. Jis 
palietęs visą komunistinį judė
jimą Jungtinėse Valstijose. Žy
dų organizacijos-suskaldytos. 
Finų organizacijos suskaldytos, 
numarinti du savo laiku buvę 
stiprus komunistiniai dienraš
čiai. Ukrainai skilę. Vengrai 
skilę. Mirčių merdėja rusų ko
munistinės spėkos. Lenkų, lat
vių beveik jau neliko komunis
tinių organizuotų spėkų šioje 
šalyje.

“Pati Komunistų Partija pa
staraisiais keliais menesiąį? 
(ųųo pereitų metų lapkričio iįi 
šių ąiet<| bąląnjžįo) pulte puo
lė narių skaičiumi ir dabar nę- 
ra ne pusės to skaičiaus, kojes 
buvo pereitais melais. Darbo 
Unijų Vienybės Lyga, pasilįjęo 
tįk ąnt popieros. Adatos dąr- 
bininkų unijos iškrikdytos, yrą 
tik vienas kitas' diskusaųbl 
kliubas. Naujoji Mainierių Ufii- 
ja nepadarė jokios pažangoj, 
dar sumažėjo, čeverykų darbia 
ninku unijos jau nėra. Maistų 
darbininkų uniją suskaldyta įy 
90 nubš. jos narių persimetė j 
reakcinę pusę. Jurininkų unijų 
pa krikdytą. Geležies darbinin
kų unija taip pat.

“šitie faktai yra - tiesiogiųė 
pasėka tos skaldymo politikoj 
kokią vedų dabartinės Komu
nistų Partijos yiršunės. Tik 
ačiū tai politikai vėl iškėlę gal
vą te Jiętpvišk^sis bimbizmąs, 
kurį 1922 meįais mes buvomę 
nutrūškę į užmiršties dausaą.

“Mes, Lietuvių Komunistu^ 
Opozicija, esame komunistipįę 
judėjimo dalimi. Nors bimbi#- 
mo vėliavos nešėjai visaip iųųą 
neigia ir niekina, tąčiaus jįe 

utifkirt mus nuo to 
jųteįimp, kuris mums yra 

mes daly Ve
jamo, kurio idealais mes esame 
MiWe? Tačiaus dabartiniame 

W RMS,J f.MRlft' ”e»Pf, 
sakomai didins' pareigos: !O®s 
zAgųa tūri .dėti" visas 
SPĖKAS, ,' KAP NEDALEI^’ 
BIMBINIAMS. SUDRASKYTI 
MUSŲ JUDĖJIMĄ. Mes žiiię- 
me, 
mes

iną net

Bet taip jau mes žinome, — te 
tas mus džiugina, — jog kito
mis kalbomis kalbantieji musų 
vienminčiai * draugai jau įsime? 
tę j platų darbą kovąi prieš 
skaldytojus, prieš demoralizato- 
rius, ir kiek galėdami stengia
si išlaikyt vienybėje tuos dar
bininkus, kuriuos extrinių tak
tika stumia iš inusų judėjimo 
— stumia stačiai į priešų eiles. 
Mes žinome, jog jau
TRYS Komunistinės Opozicijos 
kalbiniai laikraščiai; jog visuo
se miestuose kuriasi Opozicines 
Grupės rusų; finų, ukrainų, 
žydų ir kitomis kalbomis kal
bančių darbininkų. Ir mes 
jiems tik galime palinkėti kuo- 
geriausio pasisekimo!

“Bet kaip su mumis, lietu
viais darbininkais, komunisti
nio judėjimo dalyviais, kuriuos 
per pastaruosius kelis menesius 
bimbiniai ura-re^voliucionieriai 
visaip juodino, teršė, o dabar 
jau pasimojo išguiti iš musų 
organizacijų, iš viso organizuo
to musų judėjimo? Kaip bus 
su tomis lietuvių darbininkų 
masėmis, kurias jie sukiršino, 
pakrikdė, iškaneveikė dvasiniai 

ir pąliko didžiąusioje, suirutė
je? Kaip bus, jeigu citriniai 
elementai, kurie dabar turi vi
sų musų ęrgąpizacijų ir įstai
gų valdžias, davės sąyo taktiką 
iki logiško jps gąlo — visiškai 
suskaldys musų organizacijas, 
visiškai sukels prieš mu^ų ju
dėjimą mases, iš kurių mes* tą 
judėjimą budavojome?

“Jeigu mes busime pasyvus, 
tąi bimbinių šeimininkavimas 
dar labiau įsigalės ir nustums 
į priešų, į fašistų eiles didelę 
dalį dabar su komunistinių ju
dėjimu einančių darbininkų.

Ręks revoliucinis darbininkas 
gali pageidaut tokių pasėkų?

“Ne tik mes to negalime pa
geidaut, bet turime kuoveikiau- 
siai stengtis užbėgt už akių 
Centro Biuro pražūtingai tak
tikai, turime, kaip ir kitakal
biai darbininkai, mestis dar
ban organizuotomis spėkomis.

“Kaip?
“Pirmiausia, visose kolonijo

se turime TUOJAUS susiorga
nizuoti į Opozicines Grupes. 
Tos grupes turi pasistatyt pa
čiu pirmučiausiu savo uždavi
niu — YUoniįą priemonėmis ko
vot prieš skaldymą musų or
ganizacijų* ir įstaigų, prieš 
braukimą iš jų opoziciniai nu
sistačiusių žmonių.

“Antra, turi bųt dedamos, vi
sos pastangos, kąd Uepęręitų į 
darbipipkų judėjimo neprięter 
Jių pusę tie musų judoji^P 
lyviai,; kuriMPs bimbįpiųį jau 
gujo iš musų tąypo. (YI^US,pąr 
dovius, darbininkiškai nusista- 
čiusįųs, žmones turime įtraukt 
į Opųricmes Grupes.

> “Trečia, visur kuopląčiausiai 
skelbt Opozicijos vyriausj obal- 
sį
nistinęs organizacijas ir jas 
stiprint. Visur griežtai atmušt 
bimbinių išmislus, buk mes or
ganizuoją naują partiją arbą 
buk mes esame nusistatę prieš 
Komunistų Partiją, kaipo to
kią. Yisur pabrėžtu jog mes 
prįpažy^tame ipųsų judėjimo 
vadų tik Komunisių Partiją — 
bet sykiu atkreipt darbininkų 
domV ir i W, JP# dabąrtinĮ 
Opozicija yra Įiaįkąs kitąs, kąįp 
tik pasėka: pražūtingos takti
kos ęxtrmįų elementų, kurie 
tuo tarpu yra užvaldę

“Ketvirta, visuomet atminti, 
jog prie Opozicijos bandys šlie
tis ir tokie el^mentki, kurię; 
jjjrniĮiąu JoJuRti prie-.’
g^s; judč-

gry^i grynai
komunistinis. jokiu budu 
w .įieltt^š^į-Jie ,J^cĮwk^

ttįMfcifįįbni

eįęmeptų, ku$ę 
pagelbimnkąį mųsų ju<sįkw>l

‘%ieš užvaldymą
musų įstaigų I'- Prieš frakcijos 
diktatūrą musų judčjirųę! Prjej 
skaldymą musų organizacijų ir 
braukimą iš jų komunistinių 
elementų! Prįę§ mĄ Šmeižtų 
ir teroro kampanijas, kurias 
veda Bimbos klika prieš jai 
nepatinkamus komunistiniai nu
sistačiusius žmones!

“štai musų programa, štai

-kcindto. kurieil 
privalo laikytis kiekvienas opo
ziciniai nusistatęs musų judėji
modalyv)s ir ištisos Opozicinės 
Grupės. ’

‘'Dpcizlpįjoa draugai, visi vie- 
nyksfp <k>l gęlMjimo komw!»- 
tinip jadftĮimp!

'-‘Sų draugiškais sveikinimais, 
■‘LIETUVIŲ KOMUNISTU 
N«S OBOZKJUOS cent
ro KOMITETAS." ’

r *■. '* * I« ' j ’ I • •
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V,er4.ė Jf. Šileikis-

Moters Laimė
A. Čechovas.

kad tarptautiniu maštabų

išlaikyt čielybeje komu- 
organįzacijas ir jas

Laįdojo general-leitenantą 
Zapupiriną. Į nabašninko ną- 
mus, kur skantbeio laidotuvių 
muzika, kur girdėjosi koman
duojanti žodžiai, iš visų kam
pų Ijėgo būriai, norėdami pa
žiūrėti kaip nabašninką išneš. 
Vienoj grupėj,’ besiskubinan- 
čioj prieš išnešiipą, radusi či- 
novninkai: Prębkinas ir Svist- 
kovas. Jupdu buvo su savy 
žmonomis.

—Negulima-gi! — suJujfeS 
juos specialiu pristųvę pągęL 
Liniukas su maloniu, simpą- 
tingu veidu, kai jie prięjo prie 
retežio.-— Ne-gajima-gil Pra
šau truputį atgal! poųaį, ma
tote, tas ne nųp tpųsų pri
klauso! Prašau, atgal! Tiktai 
ponios galį praeįti... prąšąu, 
poniutes, o... jus, popai, de. 
Dievo...

Ponios, Probkiųienč ir Sįvjįftl" 
kovienė užsidegė nuo nelauk
to susimyjčjimo prįstęvę pą- 
gelbininko ir nusistūmė prie- 
kyn, o vyrai pasiliko bestovė
dami gyvųjų sienos eilėse, 
stumdėsi nugaromis pėsčiųjų 
ir raitųjų minioje.
- —Pralindo! — tarė Probki- 
nas, lyg pavydėdamas mote
rims, kai tos tolinosi nuo jų.— 
Laimė, dėl Dievo, toms mote? 
rims! Vyriškam luomui nie
kad tokių privilegijų Glebus, 
kokios yra moteriškam. Na, iy 
ką ypatingo jos turi? Moterys, 
galima sakyti, yra pats pa
prasčiausias elementas, bet jas 
praleido, o mudu turime stor 
vėti. Nors mes, bendrai, esame 
draugingi prieteliai, bet musų 
jokiu budu neleis.

—Vienpusiškai jus kalbate^ 
ppne! — pertraukė pristavų 
pągelbininkas, kreivai žiųrėp 
d#mas į Probkihą. — įleisk 
jus, jus tuoj aus stumdytįą iy 
pelvąrką keltį pradėsite. Mor 
tęris-gi, dėl s?vo da|ikatnu- 
mo, niekados neleis sau daryti 
panąšjąi!

—Susimildamas^ nustok! — 
sušuko supykęs Probkinąs. —- 
Moteris miuipje yisuojpęį į>ų- 
na pirmoji stumdytis. Vyras 
stovį įr žiuri į yiepą daiktą, 
bet moteriškė skečia raukas ir 
stumdosi^ kąd pasipuoši
mų nesulamdytų. Nėra ko nė 
kalbėti! Mptęriškąm luomui 
visados ir visur laimė. Moterų 
ir kariuomemęų fe į
kių. vakąrus į?ąuga dykai, ir 
nuo fizinės bausmės jUs pa- 
liuosuoja..w. Gal klausite, dėl 
kę? Panefc sHepetąjJę pameta, 
—tu paimk, o ji dar bėgs — tu 
pasikelk įr užlenk j^i fe? 
dę, pabėgs — tg (Įgj k pajy- 
dek ją.» Paimkime tayuybą! 
Kad pasiekti, padekim sau, 
yaldinįųko vlet^> taw 
arba mau visą gyvcmuU’utU.-.

i taki i^vu- 
laųdį laiko, galųj^, ap^vęsti 
su juo --- ot, ji jų# įjr persona. 
Kml mmi• mkęMį 
arba grafu tapti* ^įkia 
pasąijfe,•■-U^robty...
vietai ųžmtti, bejį kpki^

lHHHt ! B.WWrWW!JW!JlW

■,'uutre'y Barniu

^ųlięraatoriąus sekretore? Ku- 
pįgo duktė, tiesiai į sekreto- 
rįps! G$ra taruybiuinkė! Pą- 
vąąik įų jąi savo reikalus, tąi 
tugj įrąšyą tave į įeiųąmąją ir 
įįei|ąin$ą.

—Patogi ji 
gimdo kūdikius,

dyry* ir
ifiraudęs, aky? 

išveisto?, pjaųk«> suvyti, įo- 
džiu sąįcaųt, velnias žjįno, kas 
atsitikę O K jam liėguu t. šau
kia: “Bjaurybė! VeĮnią«!”

—Melųęįį!
—Sakąą kvėptą teisybę. ^į- 

mąi mąuc, vaizdas mane j 
ž#rijąs įiąetp. Mųriškįą pabė- 

ĮgA, Q aš stovia kpri&iry ir 
kaip kvailys nieko nesupran
tu,, Prąritv nęapšvįesta mote- 
fiįfcfe — ir,
ŽiurcH, leidžią ».ąu vąrtęti to- 
Mįus žodžiui ir iųmri tokio 
veiksmo! Tas ręįsįįug, mąnau 
sau, kad generolas norėjo su 
ją ątri^kąiiytb o ji pasjuaųdo- 
dąjum včra Uudi-
uip^ų, taip iįptąude jį, įęad 
viskas Ūko baigtą. Visvicoa, 
sąkyrite, jis pabėgo! Tas ma- 
ąe labai užgavo-,/ Nuėjau aš 
pas ją į kambarį ir sakau: 
“Kaip tu, niekše, drįsai augš- 
tos kilmės žmogui į akis sakyti 

Į tokius žodžius? Tu manai, kad 
už silpną senį nėra kąm užtar
tai?” Ėmiau, žinai, porą kar-skausmuose

— pastebėjo hy jų- užtepiau jąį per riebius 
; Uąudųsz Kąd pakėlė, belyti tu

^-Didelis čia daiktas! Pašto- hųiauo skandalą, kai pradėjo 
vėtų ji prieš vąldininkųa, kP°” Šftuktį, tai, rodosi, užsikimšk 
męt ęnįp duoda vėjOį tai tup- ir būgk į miškų, kąd į- 
męt jai tas atrodytų malonu- vo ir akys nematytų! po tam 
m- te feš tur» grams norai valakų Uiko, 
RFkgęgjjąą! ęokįą noys ^rg; I ą^ėgo pas mane, berniukas. —- 
šė arba ,dunia? i.s 8piV" Į “Prašau eiti — ponas «nori jus
linkės generolui gali taip’ at- matyti’1- Nuėjau. įėjau į vidų, 
rėžti, kuomet tu ir egzekuto- Sėdi jis užsjrustįnęs, kaip iiv 
rįųį nęgąlęsį panašiai pąsaky- Uietia ir nežiūri.
ti. Tųlp... Tavo Mariją Fomiį- 
na drąsiai gali už rankų sų Į 
valdinį ūkais vedžiotis, bęt pą- 
bandyk tu paimti valdininkui 
už rankos! Pąimk, pabandyk! 
Musų nwuQse — apačioj, — 
broli, gyvena koks tai profesą-1 
rius są savo žiluma^ Genero
las, supranti, turi Oną, žodžių, 
pirmos klesos moteriškė. Da
lykas visgi yra prastas, — tuoj 
išgirsti, kąip žmona savo vyrą 
kolioja: “Kvailys! kvailys,!
kvailys!” Vienok moterišką 
yra paprasta miestietė. Ot, tau 
ir legalia vedybinis gyvena
mas,.. Jau nuo senų laikų yrą 
įprasta vedusioms bartis. Bąt 
ką jau bjekalbętį apie neved^- 
lius! Ką visa tąi reiškia? Nie
kados negaliu aš, užmiršti vie
no atsitikimo. Vos tik savo 
gyvybę išnešiau ir tai ačiū tik 
savo tėvelių maldai. Praeitaįą 
metais aįsimeimtc. kuomet 
musų generolas važiavo ato
stogų i kąwą, pnkvHė mnnp 
pas sąvę parašyti jam kore^

4aJyka»j 
darbą bnxy viępgj vąlandąi 
laiko. Atwy(> ir eik p« 
mišką valkiotis arba karčią- 
wi anekdotų kto^ykfe 
generolą^ buvo, žpiogus nevę- 
dcs. Namai pilui katelių iv- 
dų, o tarnų-tarnaičių, kaip šu
nų, bet žmonos neturi. Nėr^ą 

tV|a»k« «lwy|q-. įleidę fe 
w‘kiuwiJ? »r visM 
tvarko moteriškė ekonomistu, 
Vęęoųika Nikitišna. Ji ir ar
batą supigto, te užsakp, 
ir aftt tanių VmM/z Weri$- 
kė, broH tu 
priekabių ici^uląja, «|gani|-, 
kai žiuri. Stoju, aP’

Šįįikri... Kai pj«t|ėa k« hoęs 
rėkti, kai pakelį Ijiukžiniį, tųj 
nors šventuosius uešk įaukapj 
Ne tiek barasi, kiek trukšnyi 
pakelių. Ak, V^įįpatie! Nię- 
kas nuo. iw. vęfiftMua sau ra- 
p>yJ?«t. Wk bct 

lįijWfjbė, kankino.. Np, 
manau imiauk; gav^ą
progą viską apie tave generpi 
lut išpusųkosiu. Jis yra užimt 
tok tauyJtai rriUUtoi&. uuumm 
sau, nemato kaip tu ąpvagi įr

—jų»» sako, jus mano 
naiųuegę tvarką djjrote?” — 
Kąip tai? — sakau aš. Gal, sa
kau, jus dęl Nikilišnos, jūsų 
didenybė, tai aš juk jūsų pusę 
pąlaikiąu. — “Ne jūsų daly
kas, sako, maišytis į svetimos 
šeimynos reikalus!” —Supran
ti! Šejyiyna! Ir kai pradėjo, 
broli, jis mane mokyti, bartį, 
tai bemaž ką nenumiriau! Kąl- 
bejo-kalbčjo, murmėjo-mur- 
mėjo ir, ant galo, nei iš šio, 
nei iš to, kai iiųs kvatotis gar
siu juoku. “Kaip, sąko, jus vi- 
aa SaUįoJĄ. padaryti^ y 

[kur pas jus atsirado tiek drąn 
tapą? Stebėtina’ Ąš tikiuosiy 
maųą kąd vi^ą tąi pa
siliks tarp umąų... Jūsų įsį- 

Į karščiavimas ipan yra supran- 
Įtarnas. Het sutiksite, jog iV- 
ta pusnis irisu h u vinį as mano na- 
muose nėra gąjimas...” Tai 
mataŲ Lrpiil Jis dagi stebisi, 
kw aš svar-
tuą iwųga wušU- MMyt. ta 
moteriškė padarė jį visai aklą! 
Stepių pal|M-ęja<>uUą cjelj 
turi, vyresnio už save irgi ne
turi, bet moteriukei atsidavė... 
Di-ideles, įroli, privilegijas 
mptem turU Na -- nųsumk 
kepurę! Generolą neša... Kiek 
čia daug ordenų — Viešpatie! 
jĮĮęt deį Dievo! Ką? moteris 
pirma paleido! Argi jos ką 
nors išmano apie ordenųs?

Užgroję muzika. , 
(Galas)

NAUJAS *KuUuros”~ną- 
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tai.

rr į i.7trn—Mt iirriT.-‘^-arT)  r
No. 8 “Kovos” gautaą 

šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.
- ------ M----- ------------T--------- --- ■ »■

- ‘ ^1';, 
“Už komunistjijjjiį spškį 
ny.be! Už išlajkyjraa' ir itadavoT 
jiipį piusp . 1 už
masjtię 
neutmlizaviijuj visų padorių

kuripms pienus ant lMWį dį$ 

kinėj^^^j^ |^?<Wa 

•gte
: sayo;.uktiĮėi.,7l„.,7f ,7 
šyiesybe..'. Tjtojauąi'l 
bcri}at<™^ ta
tarnybų, galima sųfejtjL tayį-|J^ 
nu prakaitu įsigysi, o jūsų 
Mariją Faniišna? Kodėl ji tapo 
'.VI 'i'1 V v M-U ! • -tfi *! ‘A- »|-J' į- -į. i,. < ...., i* 4'r ■ .-> 1* it.!. A« A. •< <

fe ątidąriau, t jaip
nj^|s, atidariau taip, kad įr 
g^ąno paties akys yųą ant aių- 

-peužsųųerke. ĘĮąę įr dabąi; 
ąjįlh prisimiąųs baisu <U- 
rę^L^iiu kartų koridorių ir 
^žįu^bą^i^iątą*

kiu1,uh 
■piąunį,, W\4U1!’ kM
Veronika l^ikiųšna su ’kuo tąi 
■ Biauryr

Mojis! Vęjnias!’ — Kas ap 
sįHką? -T Įganau sau. Tujj, 
jaus, brolyti tu manot mątaų|

^DipęUSREFRIG^RAT0JUUS 1 
trimuotas nikelio fiitingjis. Vidus 
yra erdvus iri daug vietos ant , lenty- 
wi. Vilkiu SMto/ foAĮHUai pp

C1O ir I

362Ų23 So. Ifrtyted St.
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Tarp Ghicagos
, - ąf '* '.^.♦‘S-i -

Lietusią
Šiandie Chicagos 
Lietuvių Dr-ęijos 
S. P. susirinkimas
Rerefuos inž. Kistas Augus- 

tinavičius.
Dainuos Anelė Salaveičikiute- 

SteponaviČienė.
Kalbės adv. Kazimieras P. 

Gugis.
Visi Chicagos Lietuvių Drau

gijos S. P. nariai nuoširdžiai 
kviečiami šiandie dalyvauti 
šiame susirinkime. Aptarus 
Draugijos reikalus bus žingei
dus programas, kurį užpildys 
patys šios Draugijos nariai— 
dainininkė Salaveičikiute, advo
katas K. Gugis ir inž. K. Au- 
gustinavičius.

Visi šios Draugijos nariai 
kviečiami šiandie, birželio 9 d. 
apie 8 v. v. atvykti į Masonic 
Temple svetainę, 1547 N J Lea- 
vitt St. Aptarsime bendrai 
Draugijos reikalus, priimsime 
daug naujų narių ir išgirsime 
kalbas ir dainas šio vakaro 
programo dalyvių. Lauksime.

—Reporteris XIII.

Marųuette Park
Jurgis ištekėjo už Petronėlės

f

žadėjau niekam nepasakoti, 
kad Jurgis Grybas ištekėjo už 
Petronėlės Petraiticnės, kitaip 
sakant kad Petronėlė vedė Jur
gi. Jų veseiijų atšokome s bir
želio 6 d. Universal Kliube, 
kuri tęsėsi nuo laiko kada anks
tybieji eina gulti ligi to laiko, 
kada vėlybieji keliasi.

Jaunavedžiai sukvietė apie 50 
žmonių. Draugai jaunuoliams 
supirko daug gražių dovanų. 
Matyt, kad žmonės Grybus lai-

MAGDALENA GAUSIENĖ

Po tėvais Jasinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 7 dieną, 12:40 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukus pusę am
žiaus. gimus Vilkaviškio apskr., 
Bartininkų parap.. Paraužių kai
me. Amerikoj išgyveno 50 metų. 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Juozapą. 2 sūnūs—-Joną ir Ka
zimierą. pusbrolį Adomą' Vaine- 
viėią ir gimines. Kūnas pašarvo
tas. randasi 12246 So. Union Av., 
W«»< Pullman. III.

Laidotuvės įvyks seredoj. bir
želio 10 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Magdalenos Gau
sienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras, Sunai, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis. tel. Yards 1741.

Lietuviai GydytojaiGraborlai

S. D. LACHAVICH

0036

arba 2516duonkepių sušaldyti

Graboriai
Lietuvės Akušerės

Chicagos teatruose

West Pullman

9252

Advokatai

127

Akių Gydytojai

CHICAGO, ILL

ryto

Tėvai

Lietuviai Gydytojai

vakaro.
it Midsvty 2880

BORTAI
Afišas

laidotuvėse 

liekame.

kur 
MYNĄ, 
TUVES 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s 
darbus; 
metų

' SPB1 
Moteriš!

Roose- 
iš Gili

ja Joan 
linksma

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

, patarnavimų, kuomet jis yra Haljiausiai ireikaĮin^aajj
R LA M M H M M iv

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

prie 
duoda 
eleetrfe 

ir mag- 
blankets ir

Don Az- 
ga tįsy bes 
ir šokių 
įdomus

1327 So. 49th

Telefonai

Cicero 3724

Vaikai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

rabo-

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

LIETUVIS GRABORIUS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse vr kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai aky-

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

JŪSŲ <3R
Didysis

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
uetic 
t, t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai

Grjš liepos mėnesio 
pabaigoj.

j Praktikuoja '20 metei 
OFISAS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
piestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. 1 

>3103 S. Halsted St.
Chicago, 111.

TeL Victory 1115

DR. MARKERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Phone Canal 2118 
Valandos: <6—8 vakare , 

DR, A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Abe. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 233Q 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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

- LISTAS DŽIOVOS 
Vyriškų b Vaikų Ifaų 

__JO VALANDOS: 
Kuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se. nėra skirtumo 

SAVO ŠEI- 
V E S- 

, ŠER- 
Taipgi 

visokius 
fotografo 
turiu 25 
patyrimą.

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

2400 W. Madison St*

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswkk 0597

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisai vidurmiestyje 
Room 2414 

Om Nortb f 
One North

John Kuchinskas 
lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

kiną, ir ^nesvarbiausia tai kad 
ir pati Grybienė Grybų mėgsta. 
Ji pati pasakė: “Aš be Grybo 
gyvent negaliu?

Havana Casino Orchestra, 
Chicago 4ealre pradės griežti 
nuo birželio 12 d. Tai yra gar
si orkestrą, vedama 
piazu, parašiusio 
moderniškų muzikos 
gabalėlių. Ypatingai 
Havana jazz.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6399 Vai. 9-rI 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel Prospect 8525

tai teatre veda triukšmingų vo
devilį su linksmomis daino
mis ir komiškomis scenomis. 
Taip pat eina Paul Lukas 
“Vice Squad“. Davis yra pats 
scenos veikalų .rašytojas.

“Telię Ilgakojis” McVickers 
teatre, smagi žmoniška kome
dija apie vienų turtingų lab
darį ir jo našlaičių prieglau
dų bei vienų auklėtinę. Daly
vauja Janet Gaynor ir Warner 
Baxter.

"Visų tanių moterys” United 
Artists, linksma, įvairių prie
tykių komedija, pergyventa 
dviejų karių su įvairiomis mo
terimis.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ane. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Jurgis jau nusikėlė pas Pet 
ronėlę ir abudu gyvens grožy
bės šapo j, ant 2515 W. 69 St 
Gausingų metų!—Pustapėdis.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

“Laughing Sinners” 
velt teatre^persikėlė 
cago teatro. Dalyvauj 
Cravvford. Tai yra 
amerikoniška meilūs istorija.

Benny Davis ir genge Orien

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

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

Praneškit iš anksto telefonui 

ENGLEWOOD 5840
P, CONRAD 

730 West 62nd Street

Dr. A. P. Kazlauskis 
' Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Reiidence Phone ’Hemlock 76,91

KAZIMIERAS ABARAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 8 dieną. 4:15 valandą ry
te, 1931 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Vilniaus rėdyboj. 
Švenčionių apskr., Daugėliškio pa
rap.. Pirmo Mtkolavo kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudįme mote*! 
Scholastiką, po tėvais Zagorską, 
dukterį Teresę. brolį Julijoną, 
brolienę Reginą ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Jurgį ir seserį Julijo
ną ir gimine.". Velionis buvo na
rys Unity Klubo. Kūnas pašar
votas, randasi 1745 W. 44tn St., 
tel. Boulevard 8145.

Laidotuvės įvyks Ketverge, bir
želio 1 I dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž-< 
nyČią. kurioje atsibus gėdulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Abara
vičiaus gaminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ląįdot,uvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Brolienė, ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
filis Ežerskis, Tel. Blvd. 9277,

Dvylika baltai apsirengusių, 
sukaitusių duonkepių iš Maier 
Boedel kepyklos turėjo išgulė
ti virš dviejų Valandų ant šal
ių cemento grindų šaltume ga
raže, kuomet būrys banditų 
juos prakaituojančius suvarė, 
ir grasindami nušauti liepė 
gplūti kol tie išplėš kepyklos 
kasų. Plėšimas tęsėsi Mrš 2 
valandų.

Negerai, net nckurie buvu
sių narių — gaila, kad davė
si komunistams suvadžioti ir 
išsibraukti iš susivienijimo. Po 
laiko ir patys gailisi, kad sekė 
komunistus; patys dabar prisi
pažįsta, kad klydo. Aš atvejais 
rašiau per “Naujienas“, kad 
nesekite komunistus, jie nega
lės suorganizuoti “raudonojo 
sojuzo”, taip ir buvo. Dabar 
karščiausi komunistų pasekė
jai mato, kad mano buvo tei
sybė. Tai kur tas Tilvikas dė
sis, kuris nuolat rašė per “je- 
žednevnų“, kad jo kuopa yra 
teisėta. Apmulkintas komisa
ras, pats nežinojo kų rasas.

— Korespondentas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 it Strert

Valandoj: I—3 po pietų, 7—8 rak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dim<

Iki 3 vai. kortuose 
Subatomb nuo‘ 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Micfaigan Avt. 

TeL Pullmau 5950—namų PnlL 63JJ 
Miesto ofise . pagal sutartj 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Abudu jaunavedžiai yra SLA. 
260 kuopos nariai, pats p. Gry
bas yra n&t tos kuopos pirmi
ninkas ir senas SLA. darbuo
tojas. Taipgi p. Grybienė yra 
plačiai žinoma energinga vei
kėja lietuvių organizacijose. 
Taipgi kuomet du tokie sueina 
į daiktų, reikia daryti išvadą, 
kad ir veikimo pasidaro du kart 
tiek. Nors pažiurėjus į Gry- 
brus galima drąsiai sakyti, kad 
iš jų ir trys kart tiek gali pa
sidaryti, nes abudu pačioj 
energijoj.

Pbone Canal 6222

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

Valandos

Phone 
Hemlock

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Patarnauju laidotuvėse kuopiguusia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 25

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 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. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ateinantį sekmadienį, 2 vai. 
po pietų West Pullman Park 
svetainėje įvyks SLA 55 kuo
pos susirinkimas. Jame bus 
raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai, narės ir visi tie, kurie 
norite prisirašyti, atsilanky
kite.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.' 
Tel. Prospect 1930

Vyras, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Costello.

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Mihvaukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brupsvvick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis
Ofiso valandos: .1-3 ir 7-8 p. m. 

Nedėliomis paspl susitarimą

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži Koplyčia dykai 

718 < 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU

Rez. 6600 South Artesian Atfenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

•Tel. Yards 1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

JOHN B. HORUEN 
(John Bagdžiunai. Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St.e Room 2W 
Telephone Randolpb 6727 

Vgkardis 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie S-9 ryte. Tel* Rcpubtic 960©

A. A. OUS
R. A« VASAJLLE

ADVOKATAI 
U South La Sdlle Street 

Room 1934 Tel. Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 v«L ertiu 
3241 S. Halrted St. Tel. Victory AM 
v n t Valandoj — 7 iki 9 vakare 
Otis—Utarn., Ketv. ir Subatos vrA. 
Vasalie—Pan,, 6er. ir Pimyėios <eN&

LIUDVIKA SUGINTIENĖ 

po pirmu vyru Šerpitienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną,'1:10 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 63 metų 
amžiaus, gimus Kauno rėdyboj, 
Žvingių parap. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Joną, dvi duk
teris—Ludvisę ir Eleną ir du sū
nūs—Antaną ir Juozapą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 419 
N. Lawler Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 10 dieną, 10:30 vai. ry
to iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Liudvikos Sugintie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA] 

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

4608 South Ashland' Avė.
Netoli 46tb Sr. Chicago, Ui.

Ilgai Užsitęsusios ligos
Birdice, Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki
mai Bckniinrai gydomi. Talpai Akių. Ausų.

NoMioa ir Gerklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytoja*. Chirurgu., O«teopaUM 

4407-0 North Krd«l* Are.
Tel. Indcpcruli'ivv 0033 

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 iki 0.

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avansu 

Ofito valandoi:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 v«L Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez, Telephone Plaza 3202

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUufaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartj

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cot. Washington and Clark kSt». 
Ofiso T<1. Central 297© 

Namų Tel. Hyde Park 3395 -

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 AtbtaaS AiHb 
Tel. Boulevard 2800 

Ra, 6515 So. RocAumU Sfr 
Jei. Republic 9723

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dienų ir naktį Virginia

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
H. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vat kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

chicago: 
ŽINIOS

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS — .

Gerai lietuviams žinomus per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chicnrgae 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 'ligas vy
tų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. I8th St., netoli Morgan St.

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randolph 6A00
3 ir 7——8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 5a. t Richmond Street

Telefonas Republk [7868 ’
1 "■■■■.........................  —..................  miimi
!'

Ofiso tel. Lafayette 7337
Res. tek Hyde Park 3395

Dr. Simu A. Slakis
VAIKŲ SPgCIM.lST6 

4145 Archer Aveųue 
(kampas So. Fraricisco)

Vglji io. iki 12 A. M.. 4 iki. 7 P. M.. 
Sėredomis ir, nedėliomis pagal susitariau

Laidotuvėms patarnauja 
rius Eudeikis, Tel. Yards

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

Tek Lafayette 4146

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
Ju gerijm ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės.
' OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tek Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tek Victory 4088

Įvairus Gydytojai
Office Pbone 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. 

Ris. Phone Fairfaz 6353

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai v

Boulevard 5203 v
•z<-'Boulevard 8413 ‘'Uk

JONAS NAJUS

Mirė birželio 5. 1931. m. 3:30 
vai. po pietų, 37 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskričio, Kal
tinėnų Parap. Vcgrių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

!
Paliko dideliame nubudime 

motin.} Eleną po tėvais Sima- 
naitė, tėvą Jurgį, sūnų Joną, duk
terį Marijoną, seserį Kastanciją Al-/ 
taravičienę, brolį Stanislovą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 3547 South 
Union Avenue. Laidotuvės įvyks 
seredoj, birželio 10. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugusi ir pažįstamus da
lyvauti šiose

Nuliūdę
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

' t

“Naujienų“ piknikas 
atidėtas

metai nuo S.L.A. įsikūrimo, 
nutarta sukaktuvės tinkamai 
pažymėti. Tam išrinkta komi
sija iš penkių, su kuria kope- 
ruoti bus išrinkta po vienų 
atstovų iš kiekviends kuopos.

Kita konferencija įvyks rug
sėjo mėnesyj Brighton Parko 
kolonijoj’, kur esama dviejų

Del neįmanomai blogo 
“Naujienų” piknikas birželio 7 
d. neįvyko. Trumpu laiku bus 
paskelbta kada ir kur įvyks 
kitas Naujienų piknikas.

oro

6-to Apskričio kon 
ferencija

S.L.A. 6-to apskričio konfe
rencijos protokolas, nėra abe
jones, taps išspausdintas “Tė
vynėj”, todėl mums nėra rei
kalo visų smulkmenų pasako
ti. Yra tečiaus dalykėlių, ku
rie protokoluose nežymimi. 
Apie juos ir kalbėsime.

Cicero, III., kur gyvuoja visai 
neskaitlinga S.L.A. 301 kp. Jos 
darbuotojai tečiaus įrodė, kaip 
tvarkingai jie moka viskų su
rengti ir kaip svetingai gali 
priimti ir vaišinti delegatus. 
Ponios Lukšienės svetainė jau
ki ir patogi. Būdama pati kuo
pos nare, ji žymiai prisidėjo 
prie delegatų vaišinimo.

Geguž. 24 d. apie 2 vai. po 
pietų konferencija prasidėjo 
dalyvaujant 46 delegatams iš 
105 turėjusių dalyvauti. Dau
gelis mat išvažinėjo į pikni
kus. Perskaičius pereitos kon
ferencijos protokolų prasidėjo 
ginčai, kad vienas tarimas 
esųs ne taip užrašytas, kaip 
buvo tarta. Tai apie finansų 
revizijos komisijos raporto 
priėmimų. Du komisijos na
riai skundėsi, kad apskričio 
valdyba nekopc^ruoja su jais 
seimo rengimo atskaitų užbai
gime. Valdyba teisinosi, kad 
viskas jau išlyginta. Esant su
sikirtimui. konferencija išrin
ko naujų komisijų atskaitų pa
tikrinimui, kad galutinai šį rei
kalų užbaigus sekamoj konfe
rencijoj.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, kad pastarųjų keturių 
menesių laikotarpyj nieko ypa
tingo neatsitiko musų apskri- 
tyj ir kad dabartinis krizis ne
duoda drąsos- užsiimti kų nors 
žymesnio veikti. Iždininkas 
paaiškino, kad bankas (India
na Harbor), kur buvo padėta 
$164 apskričio pinigų, yra lai
kinai uždarytas, palima atgau
ti pusę pinigų dabar, mažu ir 
visus galima bus gauti vėliau. 

, Jis klausia, kas daryti. Konfe
rencija nutarė įgalioti valdy
bų rūpintis šiuo reikalu, ir kaip 
ji išspręs padaryti, taip 'bus 
gerai.

1 Konstitucijos projekto komi
sija pranešė turinti medžiagų 
naujai apskričio konstitucijai, 
bet kad senoji neleidžia nieko 
keisti be metines konferenci
jos, tai nutarta projektų išklau
syti eekamoj konferencijoj ir 
jį padiskusuoti. Komisija gi
riasi turinti geriausių konsti
tucijų visoj Amerikoj. Ateitis 
parodys.
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Pasitaikius konferencijoj bū
ti Pildomosios Tarybos nariui, 
iždininkui K. (rugiui, nutarta 
per jj šio-to pasiteirauti apie 
bėgančius dalykus musų orga
nizacijoj. Jis atsakinėjo į vi
sus duotus jam paklausimus.

Konferencijai užsidarius, Ci
cero kuopos nariai tuoj su
ruošė vaišingų ir gardžių va
karienę visiems delegatams. 6- 
to apskričio konferencijos vi
suomet baigiasi vakariene, ši 
buvo pastebėtinai gera. B u v il
si s pirmas apskričio organiza
torius apsiskelbė save pirmi
ninku, surinko $18 iš delega
tų (nuo moterų ir indianahar- 
bor iečių neemė) cicerietiams 
vakarienės išlaidas palengvin
ti ir pakvietė keliatų delegatų 
pakalbėti. Nuotaika buvo la
bai drauginga, humoro apsčiai.

Spaudos komisija:
Dr. A. Montvidas
B. F. Simons-Simokaitis
T. Rypkevičius

Požėlos dovana Oak 
Forest lietuviams
žinomas lietuvių ristikas Ka

rolis Požėla yra nuolatinis 
“Naujienų’ skaitytojas. Jis ne
praleidžia nei vienos žinutės, 
kuri liečia Chicagos lietuvių 
gyvenimą, štai prieš kiek lai
ko tilpo Oak Forest lietuvių 
atsišaukimas su nusiskundimu, 
kad siunčiamų dešimties “Nau
jienų” kopijų jiems neužtenka, 
nes jos yra gaudomos iš ran
kų į rankas. Pastebėjęs tą nu
siskundimų, Karolis Požėla tuoj 
prisiuntė pinigus ir užprenu
meravo Oak Forest lietuviams 
dvi kopijas “Naujienų” visiems 
metams.—K.

Roseland
ne-šioje kolonijoje darbai 

maž nepagerėjo. Daug vieti
nių gyventojų yra be darbo. 
Komunistų rėkavimų ir darbi
ninkų dejavimo turčiai nenu
sigąsta. Darbininkai galės juos 
gąsdinti kitaįs melais, kaip 
bus prezidento rinkimai. Ta
da darbininkai galės savo bal
sus paduoti už savo klesos 
atstovą. Siaučiant nedarbui, 
daugiau susirenka darbininkų 
ir į Palmer Park, ant suolų 
pasėdėti. Pirm nedarbo laikų, 
kurie lankydavos Palmer 
Parkas, vadindavo juos “bu
mais.” Dabar kuomet virto ki
tokie laikai ir patys virto “bu
mais.” Turinti vienų kitų dole
rį ir darbų šiokį tokį, nereikia 
kitus pravardžiuoti 
tie žodžiai 

4

bumu”, 
kartais už kelių 

mėtų gali grįžti ant pravar
džiuoto] ų.

Lietaus šiemet turime į va
lias. Jeigu butų šiltesni, butų 
geri metai. Ūkininkai atvažia
vę į miestų skundžiasi, ^kad 
dar komai nesudygo. Sako, 
jiems reikia daugiau šilumos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos1
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902 M < '

3514-16 Roosevelt Rd. 
erti Sę Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

WISSIG,
Pasauliniame Kate

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specftliškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų k pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nno 10 valandos ryto iki 1 

' valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL
v 42Q.O Wcst 26 Su kampas Keeler Avty TeL Cmyfoid 5573

U f • ’* ’/<! (jjt '
< ■ • . 1 '

tų. Mačiau kaip vaikai net ir 
suaugę žmonės maudėsi Calu- 
mot ežere. Vanduo nešaltas, 
galima maudytis. Prieinamas 
Cahimet ežeras. Yra dideli žo
lynai, gali kas nori turėti kas
dieną saules pirtį, o įkaitęs 
guli kristi ežeran. Pusėtinai 
apsideginusių yra nuo saules, 
atrodo kaip indijonai. Kurie 
deginasi po kelis metus, tie 
nesibijo saulės karščio nors 
butų karščio 120 laipsnių; jie 
gali išbūti po septynias valan
das per dienų * nesudegę. Tų 
darbininkai patyrė praktikoje, 
gal nekiltiems bus nuostabu. 
Laiko turėdami, darbininkai 
pasinaudokite saulės pirtimi. 
Nesibijokite, kad taukai ir 
munšainas išgaruos. Apie sau
lės pirtis turėtų parašyti pla
čiau lietuviški daktarai; norė
tume žinoti, kų jie mano. R.

“Birutes” piknikas
f

Pirmas šiemet Birutės Cho
ro piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 21 d. Justice Parke. Šis 
piknikas bus pirmas iš~Birutės 
25 metų gyvavimo programos 
ir jis įdomus tuomi, kad “Bi
rutės” Choras patieks platų mu
zikos programą. Bus ir kito 
kių įvairenybių.

šis Birutės Choro piknikas 
bus pirmas įvykis Birutės si
dabrinio jubiliejaus metais. 
Per tiek metų birutiečiai daug 
yra nuveikę muzikos ir teatro 
meno srityje.—Senas Petras,

Kupiškėnų Kliubo 4 
kuopa New Yorke

Clevelande, trečia
Numatoma, kad

Jonas Kulis, Kupiškėnų Kliu
bo generalis; organizatorius, 
jau baigia sulipdyti ir ketvir
tąją kuopų, Pirmoji yra Chf- 
cago, kita 
Pittsburghe.
New Yorko kuopa bus gana 
skaitiinga, apie 200 narių.

Kliubas turi tikslo įsteigti 
Kupiškyje, Lietuvoje,- Liaudies 
Namus su skaityklų Jr knygy 
nu; tas namas turėtų!' būti ku
piškėnams kultūros ir poilsio 
centru. Dr. Graičiunas jau 
skelbia, kad nebeužilgo Kliubas 
turės į $500 ir tada jau darbas 
bus galima pradėti.—-Rėmėjas.

Kas daroma su Jani- 
torių Kliubo kasa?
Kliubo kasa susirūpino koks 

tai slapyvardžiu pasirašęs na
rys. Jis žino, kiek pinigų yra 
kasoje, bet nežino kiek kliubas 
turėjo išlaidų dėl įskundimo ir 
bylos Janitorių Unijoje. Kada 
Kliubas buvo įskųstas Janitorių 
Unijai, tada daugelis paklausti 
atsakė, tegul tą kliubą perkū
nas neša; tuomet niekas nesi
rūpino, kaip Kliubo pirmininkas 
išeis iš to keblaus padėjimo, 
tuomet niekas neatėjo jam į 
pagalbą, kaip atsilaikyti ir iš
siteisinti, bet buvo tokių, ku
rie norėjo, kad jis butų iš Uni
jos išmestas, kad galėjus jo 
darbą pagrobti. Tai reiškia 
“vienybė” lietuvių janitorių 
tarpe. Gerai, kad buvo būre
lis janitorių, kurie visas • ata
kas atlaikė ir įskųstąjį pirmi
ninką palaikė jo byloje sų Uni
ja. Gaila, nedaug tokių 
tėra tarPe lietuvių janitorių.

—Kliubo narys.
Nuo Red. Su slapyvardžiais 

šiuo klausimu rašantiems vie
tos . nebedųosime.

Jauna kanklininkė
Ligi šiol Amerikoje turėjome 

bene tik vieną kanklininką^ Juo
zą Olšauską, kurio yra įskam- 
binta keli rekordai ir šiaip jį 
galima girdėti per rad|o ir kon
certuose. Bet šiomis dienomis 
kaip grybas išdygo jauna, 16 
metų kanklininkė, Aldona Am- 
broziutė, 724 W. 19th St.

Aldona į trumpą laiką’ pra
moko gražiai kanklėmis skam
binti, o tai\ dėka Juozo Olšaus
ko, kurs pasirodė ne tik geras 
kanklininkas, bet ir geras mo
kytojas. Juozas pasakė: “Mą*

tol

laiko Amerikoj ne 
paliksiu savo viobus, tai aš 

tai jaunų 
lės lietuviams Dėdė Šamo 
mėj paskambinti, visai taip 
kaip . Lietuvoj 
prieš daug šimtų metų,
lės yra lietuvių senovės tautiš
kas muzikos instrumentas.’*

Gerai, kad Juozas pasirūpi- 
iš

galima nariams pagelbėti užsi- 
inbkėti mokestis. Butų galima 
tuo tikslu surengti parengimų,

— Korespondentas.

Kank PRANEŠIMAI

CLASSIFIBD ADS
Financial

• Finansai-Paskolos

no kalno savo įpėdine.
Pustapėdis.

North Side

PIKNIKŲ RENGĖJŲ DOMEI

Visos draugijos, kurios esate paren- 
davę piknikams “Birutės*' (buvusį Cher- 
nausko) daržą, tuoj atsiliepkite 
sižinokite su Mary Makutėnas.

Telefonuokite 
Willow Springs 58

ir šu

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

šiomis dienomis padaryta 
operacija Agotai Popicra. 
Operacija buvo pavojinga, at
liko Dr. Nelson M. Percy. Li
gonė randasi Augustina Hos- 
pital, 411 W. Garfield Avė. 
Draugai ir gipiinės kam 
kas pavelija, malonėkite 
lankyti. —-A* ;/

lai 
a t

Kensington
to v... - ' '------ 5------ -—

Ateinantį penktadienį
to

Ateinantį penktadienį pa
prastoje svetainėje įvyks Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo 
susirinkimas. į Susirinkimas 
svarbus: jaitte bus raportų, 
pranešimų^ i| bus svarstoma 
nauji reikalai,'. Visį nariai, na
res ir yiąi tie;.kurįeznorite pri
sirašyti^ h^siiajnkykite.

•V *! f * /' ■ f

Liepoš 12 d. Glenwood dar
že Susivienijiriias rengia išva
žiavimą 9M, dovanomis. Nariai 
kurie neturite; dovanų knygu
čių, kreipkitės prie komisijos, 
o kurie turite, tai pasistengki- 
te iŠplritiritį, arba patys išsira
šyti. ’ • Išvažiavimas bus šau- 
niatisįs iš visiį buvusių Susi
vienijimo 'išvažiavimų. Nepa
mirškite tos dienos pribūti iš
važiavimai!, 7

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
ŽINOTINA

I
Kurie norite, kad jums “Naujienos“ 

butų kasdie anksti ryte atneštos į jūsų 
namus - 
“Aušros“ 
adresu.

Taipgi, kuriems yra nešamos “Nau
jienos“, bet esate persikėlę į naują gy
venimo vietą arba persikelsite ateityje
— malonėkite pranešti “Aušros“ Kny
gynui, Drg. J. Sinkus, “Naujienų“ iš
nešiotojas, bandys jums, kaip ir iki šiam 
laikui — nuoširdžiai patarnauti.

Kurie norite paduoti skelbimą į “Nau
jienas** arba užsirašyti “Naujienas** sau 
bei savo draugams į Lietuvą irgi ma
lonėkite kreiptis į “Aušros“ Knygyną
— čia yra Bridgeporto “Naujienų“ 
Agentūra.

“AUŠROS“ KNYGYNAS, 
3653 So. Halsted St.

Tel. Yards 4754

malonėkite tuoj pranešti
Knygynui, žemiau pažymėtu

arba užsirašyti “Naujienas1

Aušros“ Knygyną

West Pullman S. L. A. 55 kp. 
riams. šiuomi pranešu, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais 'reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120th St.

na-

eko-
yra

DĖL.GEROVĖS LIETUVIŲ

Iš priežasties bedarbės ir permainų 
nominiam gyvenime, susirinkimai 
šaukiami sekančiose vietose:

Marųuette Park Parapijos Svetainėje, 
ant 68-tos ir Maplewood Avė.,' Sere- 
dos vakare, 10 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare. Visi lietuviai iš Marųuette Par
ko ir aplinkinės turėtų susirinkti, kur 
išgirs naudingų patarimų iš to vakaro 
kalbėtojų.

Antras susirinkimas bus laikomas Vi
sų Šventų Parapijos Svetainėje, ant 107- 
tos ir Wabash Avė., Roselande, Ketver
ge vakare, 11 d. birželio, 7:30 vai. 
.vakare. Roselandiečiai ir aplinkinės lie
tuviai esate kviečiami susirinkti ir iš
girsti lietuviams naudingų patarimų.

Rengimo Komitetas.

YraTebesiaučla nedarbas.
vietinių darį^hM^tį, kurie jau 
po metus ir vifSiau be darbo. 
Prastai (lųrbįnlnkams, ne vi
sai geraEfr dratigųdms: daug 
narių iš draugijų išsibraukia, 
dėl neužsimokžjlino mokesčių. 
Jeigu bųtų kitėlcV laikai, butų

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke, birželio 9 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St. ir North 
Avė., 7:30 vai, vak. Nariai malonėki
te siisirinkti laiku, po susirinkimo bus 
programas—-dainuos A. Salaveičikiutė 
(Staponavičienė), kalbės Naujienų re
daktorius August ir advokatas K. Gu- 
gis. • • • ’ ■■

' > ■ ■ '

MADOS

Bridgeporto Lietuvių- Politikas ir Pa- 
šelpos Kliubo įiiWiWėtiriis susirinkimas 
įvyks utarnfnke Birželio 9 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak. 
Malonėkite. atsilankyti, kadangi turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi darbinin
kus reiks išrinkti ateinančiam išvažia
vimui. » — Valdyba.

Bridgeporto Dr-stė Palaimintos Lietu
vos pusmetinis suširinkihias įvyks bir
želio 10 d., 8 vai; vak., Lietuvių Au
ditorijoj. Visi, Draugijos nariai prašo
mi susirinkti, nej yra svarbių reikalų 
ir užsimokėkit mėnesinius ir pomirtinius 
mokesčius. , \ , — Valdyba.
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Mergaitei vasarinė suknelė.;, 314 7.f ——
Tinka iš bile materijos i« bile progai, 
jlevėti. . . •

Sukirptos njįeros 6, 8. 10, 12 ir J4' 
metų mergaitėm.

t
. -^Norint gauti vieną, ųr daugiau 
viršnurodytų. pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mietų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kainė. 15 pantia Galima pri
siųsti pinigus arba pažįto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: » '

Naujienų Pattėrh Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENOS yatteyį Dept.

■ 178$ S*. Halsted St., Chicago., 
čia jdedu 15 centų ir prašaM

atsiųsti man pavyzdi No. .......... .
■ / s '

Mioros
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(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

per krutinę
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Specialistas rydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis iėrydytl, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas lėegzaminavi* 
mas* atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi* 
imsiu,.jųs.gydJti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 Jackson B(pd., netoli State St. 

Kambarys 1016
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietn.

CLASSIFIEDADS.I
Educational

Mokykis barberystės
AMATO

'' •
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLBGE,

673 West Madiion Street

KADA SKOLINATE S PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus.

ANTRA—Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 ant jūsų algos ar rakandų.

TREČIA—Pasirinkite tokį atmokėji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias.

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos.
Šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 2060

PINIGAI skolinami ant Šerų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monroe St. Tel. Franklin 3495.

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

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO.
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stevvart 8815

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel. State 4030

Miscellaneous 
{vairus

MAIN BUS DEPOT
St. Louis. $3 .................... Detroit, $3

Žemos kainos. Visos linijos 
10 bucų persamdymui, pigiai.

Vidurm. stotis 232 N. Clark St.
4640 South Park Avė. Drexel 8080

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
skailaitus. Speciale atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

0x12 KAURAI 
Domestic 

• IŠVALOMI ------- $1.76
Gyvumas ir spalvos atsteiriamos 

kaip naujiems.
Nieko neimatn už pasiėmimą ir pristatymą 
ant $6 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas.

PEN8ĄCOLA 7983 
CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose
f 

______________l _______ •

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St., tel. Victory 0943*

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

BARGENAS.—Pardavimui 2-jų kė
džių barzdaskutykia prieš Stock Yards 
— geroj vietoj, pigi renda.

4326% S. Ashland Avė.

SANDWICH SHOP ir minkštų gė
rimų įstaiga. Pigiai. Gerai išdirbtas biz
nis, su pagyvenimo kambariais.

4326% S. Ashland Avė.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4080 Archer Avė.

Lafayette 2082
♦

PARDAVIMUI ar mainymui didyąis 
Nasb sedanas. Parduosiu už geriausį pa
siūlymą, arba mainysiu ant mažesnio 
karo. 665 Wrightwood Avė. (2600 
North), Tel. Lincoln 5762.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. PrivatiŠka šei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

Nudažysit debesis su saulės Šviesa Ir 
Elektrlkinlu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti |edą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuota elektrikinį Refrigeratorių už 

$59.50 ir angš. 
allieD refrigerator sales

. Seeley 10090
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgevater 1300

............. (__ ■ -L - ■--- ■ - ■

Furniture & Fixtures
i Rakandai-ltaisai

PARDUOSIME pigiai 5 kambariu 
modeminius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys su vi

sais parankamais, su valgiu ar be, prie 
mažos šeimynos, nebrangiai. 6609 So. 
Campbell Avė., tel. Hemlock 0010.

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji Ink b tirai, spuogai pasalinami ant 
viaadoa. taipgi visokie odos iRbtrimai.

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 B. 61 St. 

Normai 6303
Valandos 10 a. am. — 6 p. m. 

7-0 p. m.

MES/TALIUOSUOSIME JUS
NUO SKOLŲ

Suilr musų orlginalio visoj Saly žinomo pie
no. indorBUojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų. kurie tik ji žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?“
Vlaą savo skolų paverskite j mėnesini pie

nų. su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. Ik- 
venrkite alm anraMnėjimo, rami Amen tų. la
bai griežtu, kolek tavim ų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų: ne
reikia pasirąžyto jų: nėra ‘red tapė’; jokia 
sumų nėra dėl mus per* maža ar per di
delė.

Mes telmam mažų kainų už patarnavimų 
ir iėsiuntinėjimų.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

PAIEŠKAU apsivedimui doros mer
ginos bei našlės, laisvų pažiūrų, 35— 
40 metų, vargą prislėgtos. Turto ne
reikalauju, nes dora yra didžiausias tur
tas Šeimyniškame gyvenime. Esu pasi
turintis ir gerai uždirbu, esu divorsuo- 
tas, 47 m. Su pirmu laišku pageidau
jamas paveikslais, kuris bus sugrąžinta. 
Rašykite » 

Box 1308 /
Naujienos 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Partners Wanted
., Pusininku Reikia__________

Ma^A^MMMMą^MVMM****'*****'******************'

INVESTMENTAS $50 ar daugiau 
atneš didelius dividendus naujame pel
ningame biznyje. Ne real estate ar bo- 
nai. Box, 1304, NAUJIENOS, 1739 S. 
Halsted St.

Business Chances
■ ____________

AR JW BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mee turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon* 
ridenčiau* patarnavimas pirkėjams Jr parda
vėjams. I—_ -LiL/ 2
so stotys ir garažai. Tel. Del. »426. 
Ryah. Hm. 603. 612 N. Micbigan A

patarnavimu pirkėjam* ir paraa* 
Mus specialybė rooming houBc, ra*

------- 9-------------
PIGIAI parsiduoda gazoliho stotis it 

“road house”. Vieta randasi prie Fair- 
mount kapinių, 90 ir Archer. Biznis 
išdirbtas. Platesnių informacijų galite pa
tirti telefonuodami Witlow Springs 58, 
nuo 5 vai. po pietų iki 12 vai. nak
ties.

SALDAINIŲ, cigarų, stationery san
krova, ice čream parlor ir mokyklos 
reikmenų. Senai išdirbtas biznis. Geroj 
vietoj, labai apsimokančiame kampe, 
North Sidėj. Pigi renda su 5 kamba
rių flatu. Turiu parduoti dėl labai svar
bios priežasties. Tikrai saugus invest- 
mentas įr pelninga vieta dėl kiekvieno. 
Didelis bargenas greitam pirkėjui. At
sišaukite į sankrovą

5131 Lincoln Avrtiue, 
kampas Winona.

Farms For Sale
Ūkiai Padavimui _

ILLINOIS FARMOS
120 akerių farma Fayette County, 

visa dirbama. Namas geras, ir yra kiti 
budinkai. 3 M: mylios nuo kieto kelio. Kai
na $25.00 akeris. Įnešti $700.00, ki
tus ant ilgų išmokėjimų.

120 akerių farma Fayette County, 
80 akerių dirbamos žemės, 5 akerių 
truktų sodnas, 35 akeriai gero miško 
ir ganyklos. 1 mylia nuo miesto it 
1% mylios nuo kieto kelio. Yra geras 
4 kambarių namas, beismento barni 
30x50, 2 virštininkai, 18x26 kožnas. 
ir namas su gasolino enginu Vandeniui 
pumpuoti. Kaina — $3.750.00. įnešti 
$1,250.00, kitus du žygiu į metus mo
kėti po $115.50 už sumą ir procentą. 
Labai geras bargenas.

100 akerių farma Effingham County, 
85 akeriai dirbamos, iš to yra 18 ake
rių laukų. Geras 5 kambarių namas it 
kiti budinkai. lx4 mylios iki kieto ke
lio, 3^ mylios į miestą. Ta farma ant 
gero kelio. Kaina $30.00 akeris. Ant 
lengvų išmokėjimų.

Kurie ieškote gerų bargenų. rašykite: 
T. C. CRIMMINS 
c-o Kagay Realty Co.

Effingham, Illinois

~Exchange—Mainai

$3.750.00. įnešti

----- o——
IŠMOKĖTA farma mainymui ant fla- 

tinio namo. Galiu pridėti pinigų. Vin- 
cennes 6767. .

v;', -.‘“r*/' ■ '.i- v U'M

--------- O--------
BARBENĄS.—^Hoover vac. deanet 

su atač. $15, ger, stovy. Englewood 7640
’ ’’’ •.* ' .. r' * ' 4

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom narnos, 

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

4425 Sq. Fairfield Avė.
b TtL Lafayette 0455

J’,■M.




