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Komunistai protestavo mirties 
nuosprendį 8 negrams Alaba 
m'a valstijoj, kurie kaltinta 

' užpuolime dviejų baltvedžių 
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Gavusieji ordinus galės uždyką 
važinėti traukiniais. O ir tak
sų reikėsią mažiau mokėti

uO'y

LISABONAS, birž. 10.—Ašt
rus požeminiai smūgiai jausta 
šaly praėjusį antradienį, žemės 
drebėjimas įvarė nemažos bai
mės gyventojams.

Paduota sumanymas 
katalikų bažnyčios 
tarpą buvusį karo 
piežių Pijų X.

Mu- 
poli-

Fašistų vadžia 'apgailestauja 
kai kuriuos įvykius, bet kal
tina ir patį papą; pastarasis 
esąs nepatenkintas atsakymu

uždarymą 
draugijų, 
maišėsi į 
tuo laužė

ap- 
ka-

Seimas parašys provincijai kon
stituciją; paskiau leis bal
suoti ją referendumu, o vė
liau patieks ją užgirti visos 
Ispanijos seimui

ROMA, birž. 10. — Vatika
nas gavo atsakymą Italijos val
džios j dvi notas, kurias 
pasiuntė jai.

Italijos valdžia išreiškia
lestį dėl nemalonių įvykių, ku
rie tačiau buvę fašistų jaunuo
menės reagavimu dėl Katalikų 
Veikimo draugijų suokalbiavi-

Angliakasių susirėmimas su po
licija įvyko Pittsburgo kasyk
lų distrikte v
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Briandas priešinas Vokietijos 
reparacijų mokėjimą peržiūrėt
Prancūzams nėra reikalo rūpintis dėl kai 

bų apie konferenciją reparacijų klausi 
mais

PARYŽIUS, birž. 10. — Už- 
slėnio reikalų ministeris, Aris
tide Briandas, kalbėdamas at
stovų butui birž. 9 d. pareiš
kė, kad Francijai nėra reikalo 
susirūpinti dėl anglų-vokiečių 
konferencijos, laikytos 
sios savaitės pabaigoj, 
reikalo nė susirūpinti 
sklydusių kalbų, kad
šaukti konferenciją Vokietijos 
reparacijų mokėjimui peržiūrė
ti. Nes jis dabosiąs, kad kal
bamas klausimas nebūtų iš- 
naujo atidarytas.

BERLYNAS, birž. 11. — Ne 
Francija, bet Amerikos banki
ninkai gali visai pakrikdyti Vo
kietijos pinigus. Jeigu Ame
rikos bankininkai nesiliaus 
traukę iš reichsbanko pinigus, 
tai Vokietiją gali ištikti fi
nansinis krachas.

Amerikos . bankininkai iš
traukę tik paskutinį mėnesį iš 
reichsbanko apie 500,000,000 
markių arba $125,000,000. 
vis dar traukia.

Katalonijos seimas 
atsidarė po 400 me

tų pertraukos

BARCELONA, Ispanija, birž. 
11.—Birželio 9 dięną^&a nusi
rinko Katalonijos seimas./Ke
turi šimtmečiai praslinko nuo 
to laiko, kai Katalonija tapo, 
prijungta prie Ispanijos ir jos 
seimas uždaryta. Dabar jis vėl 
susirinko.

Pirma seimo i diena praėjo 
kalbomis ir sveikinimais. Ant
rąją jau ruoštasi imtis tikrojo 
darbo—išdirbti provincijai kon
stituciją.

Katalonijos gyventojų noras 
esąs turėti nepriklausomybę Is
panijos respublikos ribose.

Kada konstitucija bus pa
ruošta, ją manoma paleisti gy
ventojams referendumu bal
suoti. O po to ji bus patiekta 
visos Ispanijos respublikos 
steigiamajam seimui užtvirtin
ti.

Barcelonos priemiesty įvyko 
susirėmimas tarp sindikalistų ir 
socialistų. Mat,, sindikalistai 
mėgino sulaikyti ėjusius darbui 
socialistus darbininkus, 
tas asmenų sužeista.

NASHVILLE, Tenn., birž. 11. 
—šios valstijos legislatura de- 
batavo kelias dienas sumany
mą apkaltinti (impeach) gu
bernatorių Henry H. Hortoną. 
Jį kaltino deliai nuostolių, ku
riuos turėjo valstija dėka pras
tiems jos pinigų investmen- 
tams. Kaltinimas tačiau prieš 
Hortoną buvo apmestas didžiu
mos 53 balsais prieš 45. Reiš
kia, gubernatorius laimėjo.

te
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: w f

Gal būt lietaus su perkūnija; 
vidutiniai pietų vėjai. .

Saulė teka 5:14 vai., leidžia
si 8:24 vai.

Aukščiausia temperatūrą va
kar buvo, tarp 1 
piet, 77 laipsniai.

i [Acme-P. W A. Photo]

Mekanikai prikergia plūdes aeroplanui, kuriuo Charles A. Lindbergh ir jo žmona planuoja' lėkti 
per Pacifiką. Dedama visos pastangos šio^lėkimo saugumui užtikrinti.
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Bedarbių protestai
Kuboj ‘

HAVANA, Cuba, birž. 
Bedarbių riaušės Kuboj 
naši. Jos įvyko 
Santiago ir Sant Antonio dėl 
los Banos miestuose. Dabar 
apie bedarbių neramumą pra
nešta ir iš Camagucy.

Pastarajame mieste bedarbiai 
įteikė municipalitetui raštu 
protestą deliai to, kad jiems ne
leista laikyti susirinkimo.

Kad palengvinti padėtį 
lies vidaus reikalų 
ruošiasi įsteigti 
virtuves ir maitinti 
visose tose vietose, 
bos ypač reikalinga.

Muilas — viena pel 
tingiausių kontra

bandos rųšių So
vietuose

No. 137

Ateitininku sąj u n g o s 
sekretorių išgabeno 

i Varnius
šeštadicnį gatvėj buvo su

laikytas ir 6 mėn. išgabentas į 
Varnių koncentracijos stovyklų 
stud. ateitininkų sąjungos sek
retorius J. Gratkauskas. Jis iš
tremtas ųž agitaciją prieš val
džią ateitininkų susirinkime.

Įsisteigė Lietuvos che 
plikų vaistininkų 

draugija

Žemės drebėjimas Por
tugalijoj

Mėgina iškelti pas
kendusią submariną

WEIHAIWEI, Kinija, birž. 
10.—Laivas Medway, sakoma, 
turįs susisiekimo su 8 asmeni
mis iš submarinos Poseidon į- 
gulos, kuri nuskendo prie Sahn- 
tung pusiausalio vakar. Ar te
bėra gyvi kiti 10 iš įgulos, ne
žinia, kadangi randasi kitame 
submarinos skyriuje.

čia avtyko Japonijos laivas 
ir pradėjo darbuotis, kad iš
kelti paskendusią submariną. 
Tikimasi ją iškelti bėgiu 24 va
landų.

Gal susilauksime dar 
vieno šventojo

VATIKANO MIESTAS, birž. 
11. — Nužiūrima, kad gal būt 
netolimoj ateityj šventuoju bu
siąs paskelbtas pasaulinio karo 
laikų popiežius Pijus X.

Pirmas žinksnis šiai procedū
rai jau padaryta. Abatas Pier 
rami, šios propozicijos pama- 
tuotojas, įteikė šventai apeigų 
kongregacijai stambią kolekci
ją dokumentų, kurie liudija 
stebuklus ačiū Pijaus X įsimai
šymui, o taipgi jo šveųtą gyve
nimą.

Du angliakasiu pa 
šauta, valstijos poli 
cininkas sumušta

PITTSBURGH, Pa., birž. 
—šiuo laiku streikas yra 
ėmęs žymų plotą anglies 
sykių Pittsubrgfyo srityje. Strei 
ko linija nusitiesusi 70 mylių 
ilgumu. /

Pirmadienį valstijos policija 
susikirto su angliakasiais prie 
Westland, arti Canonsburg. 
Valstijos policininkas kautynėse 
numesta nuo arklio ir sumuš
ta. Policija gi pašovė du an
gliakasius—Miką Sklorskį ir 
Wm. Parsonsą.

Policija užpuolė tūkstantį 
streikuojančių angliakasių ir 
ėmė mušti j Uos buožėmis. Mi
nia gynėsi.

Prie Ellsvvortho įvyko susi
rėmimas mainerių su kasyklų 
policija ir sargyba, šičia kom
panijų mušeikoms teko užsi
barikaduoti. Jie leido į anglia
kasius 
šeikas 
cija.

Manoma, kad meteoras 
nukritęs

TOLEDO, Ohio, birž. IV — 
Meteoras nukritęs ant Henry 
Pohlman farmos arti Malinta, 
O. Arba įvykusi stipri eks
plozija. Del oro sujudimo lan
gai išbyrėjo pusės mylios apie- 
linkėj. Sutrenkimas jausta ke
liuose, apielinkės miesteliuose. 
Pohlmano farmoj • užtikta po 
trenksmo duobė apie 10 pėdų 
platumo ir apie 5 pėdų gilumo.

Prasidėjo rinkimų vajus Demonstracija prie
Vengrijoj Sllv_ Vnki konsulą-

VIENA, Austrija, birž. 11.— 
Vakar Vengrijoj prasidėjo rin
kimų vajus. Numatoma ta
čiau iš anksto, kad rinkimus 
laimės valdžia, vadovaujama 
premjero Bethleno, kuris kon 
troliąvo šalies parlamentą 203 
balsų iš viso atstovų skaičiaus. 
245.

Mussoliti atsakė į 
papos reikalavimus

Lenino ordinai 18 
kai darbininkų

MASKVA, birž. 11. —Cent- 
ralinis sovietų pildomasis ko
mitetas apdovanojo 18 darbi
ninkų Lenino ordinais už ypa
tingą pasitarnavimą žemės ūkio 
srityje.

Kaip brangus tie ordinai ga
vusiems yra deliai to, kad juo
se išspausdinta Lenino paveiks
las—nežinia. Bet kad jie bus 
naudingi jiems medžiaginiai, tai 
faktas. Mat, gavusieji ordinus 
galės uždyką vykti ęelžkeliais 
atostogoms; jiems busią ir tak
sos sumažintos. O kas svar-

/ I ' ' 1 -i

biau—tai, kad jie galės įlipti 
j gatvekarį iš priešakio. Daly- 
kos toks, kad Maskvoj per už
pakalines gatvekarių duris grū
dasi vidun tiek žmonių, jogei 
kartais ir šonkauliams .tenka 
nukentėti. O čia privilegija— 
per “frontines’ duris įleidžia
ma bus į gatvekarį! \

Suv. Valst. konsulą 
to Vokietijoje

11.
rikos imperializmas”— tokį pa
reiškimą komunistai įmetė per 
lengą į Suv. Valstijų konsulatą 
čia, demonstracijoj, kurią jie 
surengė birž, 9 d.

Demonstruotojai protestavo 
nuteisima mirties bausmei as
tuonių negrų Alabama valsti
joj, už tai, kad šie užpuolė pre
kių vagone dvi baltveides mer
ginas.

, Amerikos konsulato langai 
Dresdene pusėtinai nukentėjo 
iki pasirodė policija ir komu
nistai išbėgiojo.

TALINAS, Estija, birž. 11,— 
šaunių pelnų turi Latvijos ir 
Estijos kontrabandistai, gabe- 
ha į sovietus muilą.

Muilas, kuris galima gauti 
Estijoj mokant 10 centų sva
rui, Rusijoj parduodama po $4 
svarui. Tiek moka paprastam 
virtuvės muilui.

Vertelgos kontrabandiniu 
muilu Rusijoj neperka vadina
mo perfumuoto muilo iš estų 
ir latvių, nors jis butų ir pi
giausios rųšies. Giirdi, tas mui
las esąs taip žymiai geresnis 
už tą, kurį sovietai skiria savo 
piliečiams, kad jį tuojau pažįs
ta kaip užsienio muilą. O tai 
jau reiškia pavojų kontraban
dos bizniui.

šios draugijos steigiamasis 
susirinkimas įvyko gegužės 9 
d. Buvo išrinkta draugijos val
dyba ir nusistatyta dėl toli- 
ihesnio draugijos veikimo.

Draugijos tikslas — jungti 
visus Lietuvos chemikus vais
tininkus vienon bendron or- 
ganizacijon, ugdyti draugiškus 
santykius ir rūpintis kultūri
niais bei ekonominiais reika
lais.

140,000 lt. Šiaulių muzie 
jui statyti

Valst. taupomoji kasa, 
valdybių departamentui 
rantavus, Šiaulių miesto 
valdybei paskolino 140,000 lt. 
muziejaus ir viešosios biblio
tekos' rūmams statyti. Tų pi
nigų rūmams pastatyti esą' 
permaža, bet Šiaulių savival
dybė tikisi visuomenės para
mos. ,Šiaulių kraštotyros drau
gija jau turinir 40,000 lt. pasi
žadėjimų.

Nauja vidaus paskola 
sovietuose

MASKVA, birž. 11.— Sovie
tų vyriausybė vakar paskelbė 
užtrauksianti naują vidaus pa
skolą sumai 1,600,000,000 rub
lių ($800,000,000). Paskola bus 
išleista 50 rublių vertės bonais. 
Dabar rusų valdžios vidaus pa
skolos sieks 6,500,000,000 rub
liu.

Netinkamas Šauliams 
užsiėmimas

mo prieš fašistinę valstybę. I Sunki ūkininkų buk 
Fašistai teisina

Katalikų' Veikimo 
Girdi, kai kurios jų 
Italijos, politiką ir 
Laterano sutartį.

Be to, ir pats papa sulaužęs 
Italijos ir Vatikano sutartį savo 
kalbomis. • Nes jas galima su
prasti kaip pastangas prigim
dyti kokią nors kitą valstybę 
įsimaišyti į ginčą, kuris yra iš
imtinai Vatikand ir Italijos val
džios.

Papa Mussolinio atsakymu 
esąs nepatenkintas. Bet mano
ma, kad šiuo atsakymu padėta 
pamatas tolesnėms • deryboms 
tarp fašistų ir Vatikano.

Australijos premj erai 
nutarė šalies išlaidas 

mažinti
MELBOURNE, Australija^ b. 

11.—Po dviejų savaičių pasi
tarimų, kuriuos turėjo valstijų 
premjerai, federalės valdžios 
departamentų viršininkai ir ly
deriai opozicinių valdžiai gru
pių, nutarta sumažinti kiek ga
lima visas valdžios išlaidas. Bu
sią nukapota tarnautoj ų algos, 
sumažintos pensijos ir susiau-

BUKAREŠTAS, birž. 11. — 
Rumunija:—ūkininkų šalis. Ji 
priskaito 15,000,000 žemdirbių 
arba 80% viso šalies gyvento
jų skaičiaus.

Ir štai kaip didžiuma jų ver
čiasi. Ūkininkas gauna apie 7 
centus tuzinui kiaušinių. Apie 
2 centu pieno litrui. Porą cen
tų gauna komų svarui. Jo kvie
čiai ne brangesni už kornus.

Tokios yra kainos jo produk
tams. O. jis mokėti turi: apie 
25 centus svarui cukraus —-vi
są darbininko dienos uždarbį; 
druska — valstybės monopoli; 
zuota ir labai brangi; pakelis 
cigaretų— 36 centai; tai yra 
kuone tiek, kiek ūkininkas, jei 
laimingas, pajėgia suįąupinti 
per mėnesį. ,

žemės ūkis Rumunijoj pa
skendęs skolose. Dar neseniai 
iš ūkininkų imtu “huo 35 ir 50 
nuošimčių už ^paskolas. <

Tai tokia ūkininkų padėtis 
yra, pasak John Gunther, vie
noj derlingiausių balkanų ša
lių.

rinta socialė tarnyba.
Taipjau nutarta prašyti as

menis, kurie turi viduinės ša
lies paskolos bonų, sutikti ma
žesniems nuošimčiams, neį tie, 
kurie garantuota mokėti,/kaip 
paskola užtraukta.

$250,000,000 projektas 
pradėta vykinti

NEW YORKAS, birž. 11.,— 
Pradėta versti New Yorke va
dinamoj Manhattan daly, trijų 
blokų namai, čia Rockefellerio 
interesai statys naujus trobe
sius. Visas projektas išpildyti 
imsią treji metai ir kaštuosiąs 
$250,000,000..

ŠĖTA. (Kėdain. apskr.).
Vietos šaulių būrys* šį pava
sarį atidarė miestely klubą su 
svaigiaisiais gėrimais. Nors 
šaulių valdyba mananti pada
riusi didelį darbą, tačiau rei
kia labai paabejoti. Klubas- 
virto papraščiausiu traktie
rium, kuriame nusigeria ne 
tiktai šauliai, bet ir šiaip pi
liečiai.

ROKIŠKIS.
kai čia tapo pastatyta gana 
graži dviejų aukštų muro sto
tis. Nežiūrint jauno amžiaus, 
stotis * labai sparčiai sensta. 
Oro pusės tinko spalva keičia
si su oro atmainomis.

Lietuvon

Surasta turtinga aukso 
kasykla

JOHANNEBURG, Pietinė 
Afrika; birž. Ų. \ —Antradienį 
naujai kert amo j kasykloj už
tikta turtinga auksu gislė. Ap
skaičiuojama, kad joj slepiasi 
aukso vertės $1,500,000,000.

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

BBUIIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

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

Baltimore Md

Grand Rapids, Mich

G e r k f eIš SLA. 60 kuopos susirinkimo.

VIS

prieš kosulį
dio stotis.

gimė 
New

dirbti
kur

Snuki t 
Randolph 6028 
dol pristatymo 
patarnavimo

SUSTOKIT!
NERAŠYKIT 

Vartokit ESKO

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą aelto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

šiomis dienomis Juozas Wait- 
kus, inžinieriaus Vinco Wait- 
kaus sūnūs, baigė Johris Hop- 
kins universitetą, kur jis stu
dijavo mechanikos inžinierys-

. Dear. 0087 
Suite 612

vo literatūros, ar už savo mo
kesčius kvitų, teikitės rašyti 
man. . . : /

Juozas Waitkus baigė inžinie 
rystės mokslą

PER RAD1O— 
Lucky Strik* 
stiklu orkestro, 
kuris griežĮa 
kiekvienų An- 
tridieni, Ketvir
tadieni ir šekji- 
dienL , vakartis

Kitas gydytojas rašo:
“Aš esu rūkęs Lucky Strike . . .ir persitikrinau, 
jog jie ištikrūjų mažiau už kitus cigaretus erzina 
gerklę. O aš esu rūkęs visokių rūšių cigaretus.“

gijų, nes dabai 
tuvių gyvenimų 
mizmas, j viską 
pro pirštus, j bi 
geriausį sumanymą 
na nėgatyviai.

Kitas klausimas tai tas, buk 
T. M. IK atgyveno savo dienas, 
atliko savo darbą, susikūrus 
Lietuvos Nepriklausomybei, at
siradus galimybių leisti Lietu
voje knygas, iš visų atžvilgiu 
geresne, tyresne lietuvių kal
ba, ir pigesniu badu, mums 
Amerikoje konkuruoti su Lie
tuvoje esamomis knygų leidi
mui organizacijomis visiškai 
nėra prasmės, ir negalima, ir 
todėl T. M. D. jau kaipo''tokia

Spragi nito ui naudojami Ul+ra Violetiniai spinduliai 
S4ųlęs spinduliai nokina—Šiluma švarina

Prieš knltojimus

a i s
Erzinimais

Jūsų Gerkles,Apsqug<|

Juozas Waitkus gavo ne tik 
inžinieriaus diplomų, bet taip 
pat ir antrojo leitenanto laips
ni. Mat, būdamas universitete 
jis per trejus metus priklausė 
prie B. O. T. C. Už pasižymė
jimą jis ir tapo apdovanotas 
leitenanto laipsniu.

Birželio 8 d. jaunasis inžinie
rius apleido Baltimore ir išvy
ko į Kast Chicago, Ind., 
Superheater kompanijai 
jis praleido dvi vasaras.

Inž. Juozas Waitkus 
rugsėjo 2 <1. 1905 m. 
Yorke jis lankė pradinę mo
kyklą. Kuomet tėvai persikrau
stė į Baltimore, tai Juozas ten 
užbaigė pradžios mokslą, o vė
liau Baltimore politechnikos 
mokyklų. Po to jis per ketve
rius metus dirbo braižytoju, 
įgaudamas daug patyrimo. Kuo
met Maryland valstija paskel
bė konkursinius egzaminus, tai 
Juozas irgi užsiregistravo. Iš 
95 konkursantų jis pasirodė 
gabiausias ir laimėjo stipendi
ją. Universitete jis mokslus 
baigė per trejus metus, vietoj 
keturių. —Vietinis.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimo, S«W, Ranku, 
Kojų, tirpimo. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ue ronoa ). 
Tūkstančiai jEpioniių yra Rslgyde o 
milijonai dar belinį apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra. tiek 
verta aukso, kiek Ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra ui persiuntipia.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW D13COVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT.CO. > 

P.'O. Box 352 
Hartford, Conn. ,

techniškai geriau
(nors toli gražu 

yra pigiau pagami-
dar nereiškia, kad

dantis yra nearus? taiTjuTSZ 
romi ar nenoroms turėsite ta

Z”10*“1-9 tuo tarpu gat-but tok, pat vt. 
meituM yn.daroma, K Ja*.

Usterlne, dantų tepalas, 
dantis -nauju budo, Muga

damas dantn mnaKs — tas sna- 
Imjjiidafhig pagalios tapo U.

Didelė fubl Literine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aotiekoriu. 
Lambart Pharmacal Co^ Saint

atakos tiek riksmo sukėlė, kad 
po susiriųkiipo pirmininkas su 
vice pirmininkų jųęt pradėjo 
stumdytis. Ir iš tikrųjų kas ga
li korespondentą priversti ra
šyti taip, kaip vienas ar kitas1 
narys nori. Juokingiau ir ne
reikia. Korespondendas gali pa
sirinkti sau tokius žodžius dėl 
sudarymo korespondencijos, ku
rie, jo nuožiūra, yra svarbesni, 
ir korespondencija gali būti tik 
iš kokių dešimties žodžių ir bile 
jie teisingi. Ir visa korespon
dencija turi Jniti skaitoma tei
singa. Bet vot pas mus susida
rius tam tikra traicė ir susirin
kimuose kelia triukšmą visai 
už tuščių maišą. Rodos, kad 
musų kuopos susirinkimai tai 
lik tam ir šaukiami, kad išlieti 
savo tulžį. Aš pasakyčiau tiems 
žmonėms, kurie yra prisigėrę 
“Vienybės” raugo, kad jėgų jie 
nori, kad visa susirinkimo eiga 
butų organe aprašyta, tai vie
toj kad atakuoti korespondentę, 
tegul paprašo nutarimų rašti
ninką, kad jis pasiųstų visą pro- 
toklą patalpinti į organą. Jis to
ki patarimų nesenai buvo ir pa
siūlęs korespondentei. Tik ka
žin ką tų syk pasakytų Tėvy
nės radaktoriai. Reikia tik ste
bėtis: bolševikai susirinkimuo
se sukeldavo visokias suirutes, 
tai jų tiksiąs buvo Susivieniji
mą užkariauti. Bet žmonių, ku
rie musų kuopoj susijungė į 
traicę ir ieško visokių kabliu
kų, tai jų, tiklas nežinomas. 
Tačiau kad tokis jų elgęsis ne
ša žalos organizacijai, tai fak
tas. Ar ne laikas pamesti to
kius piemeniškus elgesius ir 
imti tvarkytis, taip kaip užau
gusiems žmonėms pridera.

—S. Naudžius

159 N. Stato St.
kampas Randolph, Uoom 1612 
ir daugiau rūbai pristatomi dykai

Atvežkit juos.

Nekasykit cczcma ar įdegtą o- 
dą; tas tik padidina' įdegimą. 
Severa’s Esko suteikia raminan
čią* gydančią pagclbą. Užtiki- 
mas per 50 metų. Pas a'pticki- 
ninkus. Scmpelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co.» Ccdar 
Rapids, Iow?K

Vartokit Kevera’s Skln Soup 
dėl Malonios Odos. JI

\ Kuomet laikraščiuose . tilpo 
atsišaukimas T, M. D. reika
luose —

“Vyrai, pajirdinkini žemę”
Tai vienas iš labai arti sto

vėjusių prie T. M. D. reikalų 
man rašo:

“Nejudink gulinčią bėdą”.
Nenusistebėjau iš to laiško, 

nes žinojau, kad tas buvo pa
sakyta ne blogais norais, pras
mė to išsireiškimo ta, kad be
reikalingai aš stengiuosi paju
dinti letergan paguldytų drau- 

Amerikos lie- 
apėmė pesi- 

žiurima šaltai 
kokį, kad ir 

atsiliepia-

Sekmadienj, birželio 7 d., 
Švento Jurgio D-jos svetainėj 
įvyko mėnesinis SLA. §0 kuo
pos susirinkimas. Susitinkirną 
atidarius, kuopos pirminin
kas T. Aleksynas pranešė, kad 
šiomis dienomis pasimirė kuo
pos narys Kirla. Susirinkime da
lyvavę atsistojimu atidavė ve
lioniui paskutinę pagarbą. To
liau po protokolo priėmimui 
skaityta persikėlimo lakštas vi
siems SLA. nariams gerai žino
mo pono Bačiuno. Po perskai
tymo lakšto pirmininkas paaiš
kino, kad pereitų savaitę ponas 
Bačiunas su savo žmoną kartu 
ir Vanagaitis lankėsi pas jį ir 
tuo kertu pridavė ir persikėli
mo blankų. Ponas Bačiunas jau 
senai SLA. priguli, bet prigu
lėjo pavienis. Dabar panorėjęs 
ir kuopoj priklausyti ir pasi
rinko musų kuopą. Yra malonu, 
kad į musų kuopa įstoja toki 
žymus nariai, kaip ponas Ba
ubinas, ir reikia tikėtis, kad 
musų kuopos sportininkai ypa
tingai tie kurie myli golfų loš
ti, atlankys ne vieni/ kartų po
nus Bačiūnus. Mat, savas 
pas savą.

Toliau veikiančioji komisija 
raportuoja, kad padarė sutartį 
rengti pikniką kartu su Margu
čiu. Jų raportas priimtas ir jau 
dalis darbininkų, kurie turės 
dirbti piknike, tapo išrinkta. 
Nors da diena tikrai nežinoma, 
bet numatoma apie liepos pa
baigą. Komisija sako, kad kaip 
tik vietų piknikui suras, tai 
taip greit ir dieną paskelbs. 
Tai da viena naujanybė bus ne 
tik Grand Rapidso lietuviams, 
bet ir aplinkinių miestų, ku
riems neteko Vagagaičio— Ol
šausko koncertu girdėti. Čia 
bus ne tik piknikas, bet ir kon
certas ir šokiai bei kilos įvai
renybės. Dalyvaus A. Vanagai
tis, J. Olšauskas su Margučiu 
ir daugiau svečių iš Chicagos.

Mitingas -ėjo gana ramiai, tik 
ant pabaigos fašištuojantys 
taurininkai pradėjo atakuoti 
kuopos korespondentę draugę 
M. Aleksynienę, buk ji nepilnai 
kuopos susirinkimų eigą savo 
korespondencijose aprašo. Tos

............. —.............. ■ '■—I !.M.    
gai visuomeninis darbas atlie
kamas.

Tiesai mpsų organizacija bu
vo, pakrypusi. į tokių žmonių 
rankas (kalbufapie C, V.) kurie 
neatliko šavo pareigų, jiems su
teikė nariai bedą, ir tų bėdų jie 
paguldė, tad nereikia stebėtis, 
kad man pradėjus judyti, T. M. 
D. reikalus buvo išsitarta neju- 
dyti gulinčią bėdų, bet aš savo 
gyvenime bėdų niekuomet ne
turėjęs, bandau patirti, ką tai 
reiškia turėti bėdą.

Praeitos savaitės staipsny jau 
nurodžiau keletą žmonių nuo
monių, jau pasirodo, kad iš tų 
kelių ypatų turime profesiona
lų, moterų ir šiaip gerų tėvy
nainių, tas parodo, kaip svietas 
margas ir kaip skirtingos žmo
nių nuomones, kaip ir pats žmo
nių gyvenimas.

Kaip greitai C. V. suspės už
giri! .planus naujam darbui, tai 
su jumis gerbiamieji pasidaly
sime, tuo tarpu prašome siųsti 
kuo daugiausiai žinių iš jūsų 
kolonuos, kuopos ir pavieniai 
nariai, kas buvo nedakteliaus iš 
C. V. apsileidimo stengsimės 
tas klaidas atitaisyti, kas nega-

paljko visiškai nereikalinga.
Taip viršpabrežtoje nuomo

nėje yra didelė dalis teisybės. 
Lietuvoje daliai- musų įvairi li
teratūra sparčiai daugihasi-ple- 
čiasi, kas mums,■ T. M. D. na
riams, ir abelnai - kultūringam 
lietuviui tėvynainiui duoda di
delio džiaugsmo, kad Lietuvoj^ 
tokia pažanga musų literatūro
je, leidiniai iš kalbos atžvilgio 
tobulesni: 
sutvarkomi 
ne, visi) ir 
narni. Tas 
musų išeivijoj Amerikoje ne 
liko pamato ar .dirvos organi

- ___
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BILE

DRESĖ h OI
VYRŲ SIUTAI H 

IŠVALOMI yl af
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas 
Mes valome viską nuo pirštinių iki 
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

EXCELLO CLEANERS
14 IV. Washington St. 

Brovvning Bldg.—

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienot Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš BremefhaUen 
Arba keliaukit ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Tuiprl nuolatini ai kas aavaltft !l- 
ntnukimnl gerai žinomais Lloyd 
Kabininiais Laivais. In- 
formacijų klauskit pas 
bile vielini agentą arba

130 W. Randolph ĮJSįĮiJ 
St., Chicago, III.

north g e r m a n

LLOYD

3 DIENU Td I if.Kl 4 y 1’ATArnavi- UįJtįMįĮįaftrmii
MAS H

Puikiausias Į < 
Valymas Bpffly w 

Chicagoje ,
visi Btr AhEkT A 

DRABUŽIAI 
APDRAUSTI '

40 7o Nuolaidos ant Drupes 
Vyrų siutai .........— 70c
Moterų skrybėles 3ftc
Vyrų skrybėles ...... 60c
Specialiai gegužės mėn. 

pirStynės — pora 17c 
Dresės nudažomos $2.69

didelis refrigeratorius 
trimuotas nikelio fittingais. Vidus 
yra erdvus ir daug vietos ant lenty
nų. Visokių spalvų. Specialiai po

$19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
3621-23 So- Hglsted St. .

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kir as Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

pražuvę
kiu. nors 
daikte.

-ieigu w
o

tCi Jum. .Hti

NAUJl£N^,7%W;iU.
- f 'j _

zuotai susipratusių žnjpniy grų<- 
pęi, kokia, yra T. M. t), skleis
ti apšvietą Mjhių tįvrpe, akstih- 
ti žmones prie skaitymo, prie 
apšvietos. Ar iš. tiesų jau mes 
visi esam ant ,'ticf prasiląviųę, 
kad jau viskį žindni, ir jau pe
like daugiau pasaulyj jokių 
gamtos ir gyveniitfb paslapčių, 
kuriomis galėtumėm susižin- 
gejdauli, jei . iaiph tai iš tiesų 
mes esame kuįturingiausi pa
saulyje tautą. Bet aš esu tru
putį kitokios nuomonės. AŠ 
busiu šalininĮ$ąs tų mokslo vy
rų, kurie sako, liad “ąš besi
mokydamas iš-mokau, kaip rei
kia mokytis”,b

Tik tas žmogus daug žino, 
kuris žino, kiek jis nežino.

Mes konkuruoti su Lietuvo
je knygų leidėjais nemanome, 
ir nėra išrokaviMb, tik atvirkš
čiai, galimetl5 daug pagelbėti 
jiems, partraukdami iš tenai 
parinktos literatūros.

Kol AmeriUbjc mes įstengsi
me užsilaikytu tol ir musų gy
venimo eiga turi būti normalė, 
kaip negalime apsieiti be dra
panų, be pašįpgčš, be maisto, 
be briliantų, be degtinės ir ki
tų smaguriavįmų, taip negali
me apsieiti be dvasiško maisto, 
be apšvietos, be teatrų, susirin
kimų, be draugijų, be politinių 
partijų, be, tikėjįmišky įstaigų, 
be bažnyčių ir mokyklų, ir net 
be tautiškų ir kitokių kapinių. 
Dirva plati ir, visuomet atsiras 
žmonių, burie..; rems pradėtus 
darbus, o. ypątingąi tokius kul
tūrinius .dąrbįs^ .kokius atliki
nėja T. įį.( D./, bi .tik bus už
vesta gerą įvąrka^ ir. sąžinin-

Uždekite «avo piritą gerklės - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jū« dabar aktmKai 
palytejote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė « 
kurioje jūsų garsinės gyslos.

Būk ątsMgys pasirenkant cigaretų rūij - atsi
mink j- 20.679 Amerikos gydytojai yra pareiškę, 
kad LUCKIES mažiau erzina gerklę negu kiti 
cigaretei. a

Vienas gydytojas rašo:
“Vienas mano draugas gydytojas rękpmsndsvo man 
pamEginti rūkyti Lucky Strike cigaretus. Ai juos 
pamėginau it dabar rūkau ąup 1920 matų. Ai persi
tikrinau, jog jie mažiau įerzina jautrias gerkles negu

i__ 1.1 i.i.: ”

ANy DRESS^^SUI T I
ĮOKESa«CLEANED£P.RES$E0

1 5.;

■ ZjMk •=?1*
S

[Acme-P. $ A, Photo]

■tel

Gunda Lee Selling, 16 metų, 
išrinkta kaip “Miss Kansas” 
tarptautiniam gražuolių kon- 
testui, Galveštone, Tex.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Baimė turi dideles 
akis

žmonėms galvų netekus — 
kišenvagiams šienapiutė

Chicago šiomis dienomis per
gyveno netikėtą sambrūzdį, ku
rį, kai spėjama, iššaukė kelių 
stambiųjų bankų susijungimas. 
Nei iš šio nei iš to būriai žmo
nių ties bankų durimis; vieni 
pašnabždomis gandus laido, ki
ti tų gandų klausosi ir kitiems 
perpasakoja. Niekas nebeklau
sia gandų tikrumo. Lyg kokia 
epidemija užkrečia minią, ir ta 
be galvų metasi j bankus, kas 
savo įdėlių pažiūrėti, o kas ir 
atsiimti.

Atsargumas
geras dalykas, bet baimė 
kuomet dar nėra išėjusi į 
dg. ........

Staiga užpultas bankas, 
prastai, patenkina reikalavi
mus. Nori depozitus atsiimti, 
—prašome, imk sveikas ir neš
kis, bankas nebeatsako. Dar 
kur tikrai nuoširdus bankų val
dininkai bando įtikinti,. kad 
neimtų pinigų laukines viskas

visuomet yra 
nie- 

nau-

pa-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Čalumet 3399 

Res. Tel. Yarda 3408

PETER BARSKIS
Ma parduodam rakandui ir radioi 

pigiomis kainomis

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

■■į............  nu *""T
BRlDoFPORT-‘MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

yra tvarkoj, bet kas tada be
klauso. Geras patarimas pri
imamas už blogą. Todėl, dau
giausia bankų valdininkai nie
ko nebesako: nori atsiimti, — 
imk, pats save apsaugosi.

Ir štai kas atsitinka. Baimė 
praeina, minios protas nusi- 
blaivo ir žmonės vėl neša savo 
depozitus į banką, bet jau į- 
deda kaip nauji depozitoriai ir 
tokiu budu praranda apie pus
mečio nuošimčius. Bankai iš 
to neturi jokio nuostolio, dargi 
pelno gauna, nes palieka geros 
sumos nuošimčių nemokėtos 
tiems, kurie pinigus buvo iš
siėmę. Kaikurie bankai net 
labai patenkinti, kad žmonėm 
“sudumavoja”. Baimė turi di
deles akis, bet nieko nemato, 
nes baimė yra visiškai akla; tad 
baimės pagautas žmogus yra 
pats savo didžiausias priešas, 
ir pats save nuskriaudžia.

Bet dar liūdniau, kad tokiais 
atsitikimais labai pasipelno vi
sokį kišenvagiai ir plėšikai. Tik 
per vakar dieną kiek tokių ne
laimingų atsitikimų užregist 
ruota, kur žmogelis ar mote
rėlė išsiėmė savo paskutinius 
pinigus ir bematant tapo kišen
vagių apiplėšti. Kiti nespėjo 
parsinešti pinigus namo, kaip 
vagys pėdomis atselinę iš namų 
pavogė.

Bankų krizini dažniausiai į- 
vyksta dėl pačių žmonių tam 
sumo. Dažnai bankas išmokė 
jęs visus liuosus pinigus pats 
atsiduria sunkioj padėty, kitas 
nenorėdamas pinigus išduoti 
laikinai uždaro duris, ir vėl blo
gai. Kįla panika. Panikos yra 
labai nesveikas dalykas ban
kams, bet kaip visur taip ir 
čia daugiausiai nukenčia, patys 
eiliniai žmonės dėl savo įsi- 
kaščiavimo.

Sveikiausia yra šaltas protas 
ir apgalvoti žinksniai. Jei žmo
nės daugiau vartotų šaltą pro
tą |<aip karštus jausmus, ir pa
tiems butų naudingiau ir bau-

................... ................................................... .................■.... ............. ... —

kams* sveikiau. Ramiu laiku 
reikia apsigalvoti, kur saugiau
sia savo įdėlius padėti ir tada 
panikai kilus nereiks galvos 
netekti. — Depozitorinfi.

North Side
Iš Chicagos Lietuvių Draugijos

S. P. susirinkimo

Birželio 9 d. Masonic Temple 
svetainėje, 1547 Ne Leavitt St. 
įvyko Chicagos Lietuvių Savi
tarpinės Pašalpos Draugijos 
mėnesinis susirinkimas.

Susirinkimas buvo gana , įdo
mus tuomi, kad Draugijos na
rių suėjo gana skaitlingai, net 
žemutinėje svetainėje pritruko 
vietos. Pirmininkas .1. Micke 
vičius paprašė, kad senieji drau
gai eitų ant viršaus sėstis, o 
žemai užleistų vietas naujiems 
Draugijos nariams.

Didelis būrys naujų narių į- 
sirašč į Draugiją. Smagu pa
stebėti, kad į šią Draugiją, ra
šosi skaitlingai ir musų inteli
gentai ir profesionalai, šiame 
susirinkime be kitų prisirašė 
Anelė Salaveičikiutė-Steponavi- 
čienė ir Steponavičius, gerai ži
nomieji Pirmyn Choro, Orkest- 
ros ir Bijūnėlio mokytojai. At
rodo, kad kontestas duos gerų 
pasekmių naujais nariais.
Kaip palaidotas P. ValaŠinas

Pirmininkas Mickevičius pra
nešė, kad Draugija pereitą me
nesį neteko dviejų narių, aptie- 
koriaus P. Valašino ir J, Gužo, 
kuriuos abudu automobiliai už
mušė. Pirmininkas paprašė 
žuvusiuosius draugus pagerbti 
atsistojimu. Toliau pirminin
kas pranešė, kad dėl abiejų žu
vusiųjų draugų įvyko nesusi
pratimų. Aptiekorių P. Vala- 
šiną Draugija ir jo draugai tu
rėjo atiduoti šios Draugijos na
riui p. Liulevičiui palaidoti į 
Tautiškas Kapines, nes velio

Svarbi žinia

»<>*■ ..... ...............      i.

Telef. Repoblic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Stataa namus kaip maro taip, ir me

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

M. J. KIRAS 
REAL BSTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yardi 6894

Iš priežasties susmukimo didmiestyje Fore- 
man State ir National bankų, kurių turkas buvo 
sudėtas j didelius blizgančius, gražius nuirus ir ke
letas jiemŠ prigulinčių kitų bankų praeitam pane- 
delyj, taipgi iš priežasties užsidarymo praeitam 
utarninke Bain bankų, kurie neprigulėjo prie 
Clearing House Association, daug musų lietuvių, 
išsigando, nes nekurie turėjo pasidėję savo pini
gus, o dabar jų greitai gauti negali. Todėl, išsigan
dę, pradėjo traukti pinigus iš visų kitų geresnių 
bankų, ir taipgi nekuris būrys lietuvių ištraukė pi
nigus ir iš musų banko praeitam utarninke.

S. P. Kazwell and Co.
RE AL ĖST ATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tek Republic 8899

Tad galime jiems pareikšti, kad jeigu sugrą
žinsite ištrauktus pinigus nevėliau kaip iki 15-tos 
dienos birželio, tai gausite pilną nuošimti.

nls buyo laisvas žmogus, tačiau 
atsirado velionių teta iŠ Pitts 
bųrgho, kuri su kitu grtaboriu 
susitarus atėmė iš Liulėvičjaus 
velionio kuną per teismo in- 
junetion, ir kadangi patsai, i tas 
graborius po tokio žygio pats 
nedrįso laidoti, tai velionio ku» 
ną perdavė savo pieteliui ko
kiam tai, airišiui ant West Ma- 
dison St. Iš ten Valašino kū
nas palaidotas ant šv. Kazimie
ro kapinių. Kadangi Draugi
jos nariai apie tokią aferą nie
ko nežinojo, tai ir velionio lai
dotuvėse-negalėjo būti. Pirmi
ninkas pabrėžė, kad tokie gi
minių ir graboriaus darbai, ka
da dėl mirusio kūno reikia per 
teismus eiti dėl biznio ar kito
kių išrokavimų, daro sarmatą 
lietuviams jau ne tik savo, bet 
ir svetimtaučių akyse. *

Ginčas dėl Gužo pomirtinės

Velionį Gužą ąutomobiliui už
mušus, atsirado’ jo brolis, gyve
nantis CKicagoje, kurs ir ve
lionio kurtą pasiėmė laidoti. Gu
žas buvo narys, C. L. S. P. 
Draugijos ir daugelio kitų drau
gijų. Kadangi atrodė, velionis 
daugiau giminių neturi,»tąį 
Draugija sutiko jam atiduoti 
velionį laidoti ir jam pačiam 
išmokėti velionio poinirtinę. Ėet 
velionį palaidojus, atsirado dvi 
velionio dukterys, gyvenančios 
Kenosha, Wis., kurios pamatę 
“Naujienose” pranešimą apie 
savo tėvo mirtį atvažiavo ChL 
cagon, bet jau tėvas buvo pa
laidotas, nes jų vadinamas dėdė 
joms nedavęs nieko žinoti apie 
tėvo mirtį. Dabar eina varžy
tinės dėl Jono Gužo pomirtinės. 
Velionis priklausė kelioms ap- 
draudos draugijoms ir dar bu
vo apsidraudęs vienoj kompa
nijoj ant $1,000. Dabar dukte
rys gaus eiti į teismą, nes savo 
tarpe su dėde neišriša, kam tu
ri pomirtinė priklausyti, o 
Draugija negali pomirtinės ati
duoti tol, kol plausimas bus iš
rištas teismo kelių.

Prakalbos ir koncertas
Užbaigus susirinkimo eina

mus klausimus pirmininkas 
perstatė inž. K. Augustihavičių 
“Naujienų”^ f redaktorių, kurs 
trumpoje paskaitoje paaiškino 
maisto rųšis ir jų reikšmę svei
katai. Toliau p. SąlaveičikiiKtė- 
Steponavičįeiiė padainavo porą 
dainelių, skambinant: p. Stepo
navičiui. ?,Tai buvo naujiįjų na
rių introdukcija , Draugijom 
Trečias iš eilės kalbėjo Adv. K. 
Gugis apie' kooperacijų, skir 
tumų.

Baigiant pirmininkas prane
šė, kad dabar kiekvienas Drau
gijos susirinkimas bus įdomiis, 
nes yisuomęt bus su progra 
mais. Gėr^iy kad Draugija da
bar turi patf'sąvo artistų, dai
nininkų,- lektorių ir kt.

: -Senas Petars.

sirinkime-bus svarstomi svar
besni reikalai kliubo naudai, to
dėl šĮ vakarą 8 v. susirinkimaę 
prasidės. Kuodą ilgiausiai kvie
čiame naujas nares ateiti į mi
nėtą kliubą.—B. S.

Roselando naujie 
nos

Znleekas nupuolė nuo stogo ir 
nesusižeidė

kito na- 
So, In- 
ant sto- 
mirksny

Vincas Zaleckas, gyvenantis 
10155 South State St. birželio 
9 d. buvo nuėjęs savo 
mb taisyti ant 10156 
diana Avė. ir pasilipęs 
go paslydo ir Akieš
nukrito žemėn. Namas yra 
dviejų aukštų, tad' mačiusieji 
nelaimę pamanė, kad krisdamas 
nuo pat stogo viršaus Vincas 
bus negyvai užsimušęs. Bet koks 
malonus nustebimas buvo ma
čiusiems; kada Vincas atsikėlė 
ir galvą atvertęs pasižiurėjo į 
stogo viršūnę, is kurios taip 
urnai 'atsidūrę ant žemės.

Daugelis žmonių tik ant šaly- 
gatvio. perpuolę kojas išsisuka 
ar sprandus nusilaužta, o čia 
žmogus lyg katinas nuo stogo 
nušoko, ir nieko. Esama ir lai
mingų žmonių šiame pasaulyje.

—Senas Petras.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliui 
806 W. 81 St Victory 1696

Su pagarba,

Joseph J. Elias, Pres

Universal State Bank
M. NARVYD, 

KEPYKLA
Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 

Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Western Avė.

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street 

Chicago, Illinois

North Side
■ ' - A _________

North West Lietuvių Mo
terų Kliubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį birželio 11 dieną 
P. Prusio bute, 3247 Beach Av. 
šis Moterų kliubas susitvėrė 
gegužės 28 d. 1931 m.

šis susirinkimas bus pirmas, 
todėl kviečiama visas šias apy
linkės moteris dalyvauti susi
rinkime ir prisirašyti prie mi
nėto naujai susitvėrusia ikliubo. 
šis kliųbas yra’ užsibrėžęs daug 
naudingų darbų atlikti it daug 
yra gerų sumanymų, šiame su

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties.
Geriausia patarnavimas. 

2448 W. 47th . St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštis

STAR DUST Copyright Midweit ’ Feature' Servtee
• t 1 /■ ‘ ________________ ____ - . . - —

BERNARD PETKA’S
Vyrą aprėdalai geros rųlies ir 

vertis, paikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Richmond

RAMOVA LAUNDRY
(WBT AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
U—teisingas ir greitas patarnavimai 

819 W. 35th St
Tel. Boulevard 9122

DoLoRes\ 
CosTello

fcORN * 
PITTSBURGH
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ATFIVE 
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HER FKTiJtl?

** - Y /■’••• -• l \ ■ v . is. . ‘

giedodavo, tai buvo “gerai”, 
bet kada lietuviškos dainos 
nuskkmbėjo, kad ir iš radio, tai 
komunistai apsiklausyti nębega- 
įėjo. 1 • ,

Bet ką patys komunistai da
rė? Jei jiems taip jau svarbu, 
kad Tautiškose Kapinėse vis
kas butų pagal jų skonio, tai 
kodėl jie tą pačią dieną, kada 
turėjo įvykti kapinių dekoraci 
jos ir piknikas, surengė sale 
Kapinių savo pikniką, raginda-

skelbdami atvirą boikotą Kapi- 
nėms? Ar dar neaišku, kas 
yra Kapinių naminis priešas?

—Sakalas.

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

Kapinių savo pikniką, ragmda- ft • 1 Ji- (4VT 
mi žmones eiti į jų pikniką ir Garsinkites IN-nose

DAKTARAS ROSS
Specialistas — Įsteigta 30 Metų
Kraujo pakrikimai, užkrečiamos ligos, 

K chroniškos, nervų ir privatiškos ligos iš- 
I gydomos.

GERIASI AMERIKOS IR
EUROPOS GYDYMAI

’ Tūkstančiai tapo išgydyti ir padaryti 
fį&r laimingais.

Speciali In-Mo-Ray treatmentai atsteigia tvirtumą silpniems vyrams. *
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. Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M. 
' Taipgi Panedėliais, Seredomis ir Subatomis 10 A. M. iki 8 P. M.

Kiek rupi komunis
tams Tautiškos 

kapinės
Lotų savininkai turi daugiau 

interesuotis, ko jėško komunis
tai Lietuvių Tautiškose/^api- 
nėse. Nuo pereito lotų savi
ninkų susirinkimo komunistai 
dar aiškiau parodė, ko jie nori 
iš Kapinių ir kas jie tokie per 
vieni.

Birželio 7 d. Kapinių direk
toriai turėjo paprastą susirin
kimą. Ligi šiol tarpe direkto
rių buvo rami tvarka ir daly
kai svarstyta rimtai. Trys 
komunistų pritarėjai patys ži
nodami, kad burliokiški pasiū
lymai nepraeis, nė nebandė jų 
varyti. _Bęt į pereitą direkto
rių siikirinkimą atvyko vienos 
komisijos narys . komunistas; 
žmogus jau iš kalno gerokai 
drąsos paėmęs, tad ilgai ir ne
laukė atvožti bolšeyikišką ka
karinę. Užpuolė; direkciją, 
reikšdamas jai .“nepasitikėji
mą’, kam gegužės 30 d. deko
racijų dieną Budrįko radio ve- 
žim^s ant kapinių lietuvių dai
nas giedojo. Kitais metais, ka
da ant Kapinių Lenino giesmes

Green Mill Duona
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo-x 
na. Tinka pasidarymui 
valgių piknikams ir į dar
bą einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green Mill Duoną, 
kuri yra pagaminta taip 
kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
• ’ DUONĄ

1

NEW PROGESS BAKING'COMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

PRANEŠIMAS
’ DR. A. J. BERTASH

i ■ ■ , ’

praneša perkelimą savo ofiso
1 \

756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

irt 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914
. / . į •.

Valandos: 1-2 P. M., G:30-8:30 P. M.C
‘ ' v • ; >■ .. . r ‘ ’■

DR. S. NAMELIS
perkėlimą savo ofiso ir permainymą 

telefono į
z .

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St.

Tel. Boulevard 5914 ir 5913
Valandos : 24 P. M.. 7-9 P. M.
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Published Daily Except Sunday by
The Uthuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500
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KAPITALISTŲ STATOMAS
“SOCIALIZMAS”

TENNESSEE PRIEŠ EVOLIUCUĄ

Anąmet Tennessee valstija labai “pagarsėjo” ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pasaulyje, kuomet vienas jos 
mokytojas buvo patrauktas teismo atsakomybėn už tai, 
kad jisai aiškino evoliucijos mokslą savo mokiniams. 
Ta valstija turi išleidusi įstatymą, kuris draudžia dės
tyti valstijos mokyklose Darwino teoriją, kadangi ji 
esanti priešinga Biblijos “mokslui” apie žmogaus su
tvėrimą. \

Dabar Tennessee valstijos legislatura svarstė įne
šimą tą įstatymą atšaukti, bet, kaip praneša telegra
ma, įnešimas buvo atmestas milžiniška dauguma bal
sų. Tennessee įstatymif leidėjai tuo budu dar kartą pa
sisakė, kad jie žmogaus evoliucijai yra priešingi.

Tai, žinoma, nėra įrodymas, kad evoliucijos moks
las yra neteisingas. Tai yra įrodymas tiktai to, kad 
Tennessee gyventojai renka į legislaturą atstovus, ku
rie dar nėra pasiekę pakankamai aukšto laipsnio evo
liucijoje.

APGAILĖTINAS ĮVYKIS

Ispanijos žmonės, matyt, yra karšto temperamen
to. Pirma jie degino bažnyčias ir klioštorius, dabar 
viename miestelyje jie nulynčiavo monarchistą.

Šio naujo smurto priežastis buvo ta, kad monar- 
chistas Fernando Petrado, kuris buvo miesto galva 
miestelyje Solana, atsisakė pasitraukti iš savo viėtos, 
kuomet .naujuose municipaliniuose rinkimuose laimėjo 
respublikininkas. Minia jį už tai pasigavo ir pakorė.

Tai yra apgailėtinas įvykis. Tiesa, senieji Ispanijos 
valdovai ne geriau elgdavosi su žmonėmis, kaip žmo
nės dabar elgiasi su monarchijos ir klerikalizmo šali
ninkais. Bet tikri laisvės kovotojai neprivalo daryti 
kerštą. Pasiliuosavę nuo vergijos pančių įmonės turi 
parodyti, kad jų dvasia yra kilnesnė, negu tų, kurie 
juos laikė vergijoje.

SUNKIAI ATITAISOMA KLAIDA

Rašytojas Kirby Page išleido knygą apie šalies gy
nimą (“National Defense”), kurioje jisai paduoda įdo
mių faktų apie praeitą pasaulio karą. Be ko kita, jisai 
nurodo, kad dar prieš 1916 m. rinkimų kampaniją, ku
rioje laimėjo prezidentas Woodrow Wilson obalsiu “Ji
sai apsaugojo mus nuo karo”, Wilsono administracija 
jau buvo pasižadėjusi eiti į karą, jeigu nebus galima 
kitaip sumušti Vokietiją. Todėl paskui Amerika ir sto
jo į karą.

Šiandie vargiai gali būt abejonės, kad tas Jungti
nių Valstijų žinksnis buvo didžiausia klaida. Amerikos 
įsimaišymas karą prailgino. Karas tęsėsi tol, kol cent- 
ralinės valstybės su Vokietija priešakyje galutinai ne
susmuko. Santarvė laimėjo pilną pergalę, kuri ją taip 
apsvaigino, kad buvo užmiršti visi prezidento Wilsono 
“punktai” ir nugalėtam priešui buvo padiktuotos sun
kiausios, kokias tik galima įsivaizduoti, taikos sąlygos. 
Versalės taika, kaip dabar visi bešališki žmonės pripa
žįsta, yra pamatinė priežastis tos politinės suirutės, 
kuri per paskutinį dešimtmetį su viršum ėjo Europoje, 
ir to ekonominio krizio, kuris šiandie kankina visą pa
saulį. •

Jeigu Amerika butų laikiusis nuošaliai, o ne ėjusi 
Anglijai ir Frąncijai taljcon, tai karas veikiausia butų 
pasibaigęs “be pergalėtojų ir be pergalėtųjų”. Tuomet 
taika butų buvusi padaryta “be aneksijų ir be kontri
bucijų”, ir šiandie Vokietija nebūtų smaugiama repa
racijomis, o Francįjai nereikėtų jos bijoti ir laikyti 
milžinišką armiją atsiginti nuo jos keršto. Ir Amerika 
nebūtų sukišusi Europai miliardus. dolerių, kuriuos da
bar yra sunku atgauti. > /

- Pagaliąųs, stovėtų daug tvirčiau pasaulio demo
kratija, kurią Wilsonas žadėjo “išgelbėti” nuo vokiečių 
kaizerio. Jis žadėjo demokratiją išgelbėti, bet jo politi
ka atvedė prie demokratijos susmukimo Rusi joje, Ita
lijoje, Lenkijoje ir visame Balkanų .pusiausalyje. šian
die demokratijos gyvybei grasina didelis pavojus net 
ir Vokietijoje, kuri nusikratė kaizerio, bet ųž tai ne
susilaukė iš pergalėtojų nieko kito, kaip tik pasityčio
jimo, grasinimų ir pasibaisėtinos reparacijų naštos.

“Naujienose” buvo pastebėta, kad ptamonę sovietų Rusijoje stato Amerikos, Vokietijos, Anglijos, Švedijos ir kitų kapitalistiškų šalių inžinieriai padirbtomis tose šalyse mašinomis. Bet bolševikai giriasi, kad ta statyba esanti “socialistiŠr ka”.Tą “N.” pastabą “Laisvė” laiko “paika” ir “demagogiška” ir sako: >“Juk tiems inžinieriams specialistams nepavedama šalies tvarkymas. Jie tik dirba technikinį darbą': buda- voja fabrikus, gamina mašinas ir t. t. Ko Sovietų Sąjungai reikia, kad prieiti prie socializmo, tai išvystyti šalį ant aukšto laipsnio pramoniniai. Ir tam Sovietai gali panaudoti (ir naudoja) kad* ir kapitalistus inžinie- 2JUS ir specialistus.”Tečiaus iš to fakto, kad kapitalistiškų šalių • inžinieriai stato sovietams pramonę, išeina keletas išvadų, kurios parodo gana keistoje šviesoje bolševikų tariamą “socializmą”. Viena, kaip bolševikai gali žinoti, ar iš tų darbų, kuriuos jiems atlieka amerikoniški, vokiški ir k. inžinieriai, išeis kas nors gero? Juk sovietų valdžia nuolatos šaukia, kad kapitalistai darą prieš ją “sąmokslus”, norėdami pakenkti sovietų pramonei ir net ginklais sunaikinti “proletariato tėvynę”.Bolševikai iškėlė visą, eilę bylų rusų inžinieriams ir, specialistams, apkaltindami juos dėl “sabotažo” ii; ..J‘pą^sidavimo” užsienių ’Tfdpitaiistams. Jeigu galėjo užsiimti sabotažu ir parsiduoti svetimų šalių kapitalistams toki rusų inžinieriai, kaip prof. Ramzinas ir daugelis kitų, stovėjusių atsa- komingiausiose sovietų pramonės vietose, tai ar nėra šimtą kartų lengviaus pražudyti Rusiją ekonomiškai tiems užsienių inžinieriams, kuruos tiesiog yra atsiuntusios sovietams kapitalistiškos kompanijos? Juk šitiems inžinieriams nereikia nė “parsiduoti”, nes jie jau yra kapitalistų samdiniai. Taigi pereitą kartą mes ir statėme. klausimą: kame yra pamato sovietų valdžiai pasitikėti užsienių kapitalistų inžinieriais daugiaus, negu savais inžinieriais, kurie yra nuolatos areštuojami, teisiami ir net sušaudomi? šitą klausimą “Laisve” bando visai apeiti, o tuo tarpu jisai yra be galo svarbus, nes pati “Laisvė” pripažįsta, kad nuo • to, ar sovietų pramonė bus pakelta ant aukšto laipsnio, ar nebus,, priklausys visa “socializmo” ateitis bolšeyiki- j’oje.Antrąs dalykas yra štai koks. * Jeigu be aukšto pramonės išsivystymo laipsnio negali būt socializmo, tai bolševikų viltis jau dabar įsteigti Rusijoje socializmą yra nieku neparemta. Rusija dar neturi nė ąayp inžinierių/ ne savo mašinų pramonę statyti; ji yra priverstą juos skolintis iŠ kapitalistiškų šalių. Tuo būdų Rusiją gali, be abejonės, t pagreitinti savo industriaUzacijąt' (visoms atsilikusioms šąlims Šiitų šalių kapitalistai padėjo į išvystyti savo pramonę). Bet t^s, tori tik su kįtų šalių pageHįa pajėgia budavoti , savo pramonę, aišku, anaiptol nedali ■ tas šalįs ūmai privyti; o apie jų prą- lenkimą negali būti nė \ .kalbos. Net ir po- “piatilietkos’į t$bai- ginro, jeigu ji ir kuoąerfaūsįai pasisektų, sovietų pramitaSĮ bus &na
. i I ’i '

tik kūdikis, f palyginant su, Amerikos, Anglijos arba Vokietijos pramonėmis! Tai kaipgi. galima manyt, kad Rusijoje tuomet jau bus socializmas, kuomet kitose, daug pramo- ningesnėse šalyse dar tebebus kapitalizmas? \Juk socializmas turi būt 
aukštesnė ekonominė sistema, negu kapitalizmas, o ne žemesnė.Tas faktas, kad sovietų Rusijoje pramonė priklauso valstybei, o ne privatiniems savininkams, tos pramonės dar

vo‘4. valdžios nuosavybėje, bet niekam mS|( galvą Į, neateis,*sakyti,. kad tie geležinkeliai biivo/“šbeįalistjš- ki”J Jie buvo valstybinio kapitalizmo pamatais tvarkomi.Taigi ir dabar Rusijoje, yra kuriamas valstybinis kapitalizmas (kadangi yra sunaikinti privatiniai kapitalai). šitam valstybiniam kapitalizmui einu j talką užsienių privatinis kapitalizmas.Jeigu Rusija jau butų pasiekusi socializmo laipsnį, tai butų atbulai: rusai mokintų kitas šalis, kaip pas save socializmą steigti.
: Apie Įvairius Dalykus

|taK3M
.. .  —

Mokslo ir Pramonės
Muziejus

Ypatingas muziejus. — 60,000 
modelių. — Muziejus kai
nuos $60,000,000. *>Laipų 
modeliai. — Kasyklos. —Pri
laikomojo mokslo progresas. 
— Muziejaus direktoritis.Chicagoj baigiama statyti Mokslo ir Pramonės Muziejus. Tai bus pirma tos rųšies įstaiga Amerikoj. Jos sumanytojas ir įvykdytojas yra žinomas mi- l^micrius Julius Rosenwald.Muziejuj bus surinkta įvairiausi modeliai, kurie aiškiai parodys technikos vystymąsi šioj šaly. Vokietija toj kryp- tyj padare pirmą žingsnį, į- steigdama Deutches Museuni Miuniche. Chicagos muziejus žymiame laipsnyj bus panašus į vokiečių įstaigą, — čia tik viskas bus ant Ųidesnės ir platesnės skalės.Muziejuj bus surinkta apie 60,000 modelių, kurie reprezentuos kasyklas, geležinkelius, tiltus, .laivus ir įvairias mašinas. Kuomet sekamais metais atsidarys muziejus, jo verte sieks $10,000,000. Su trobesiais ir modeliais jis kainuos Chicagos miestui ir privaįiš- kiems žmonėms, kurie aukavo pinigus, apie $60,000,000.Apie trečdalis modelių yra gaminama muziej aus dirbtuvėse. Tam tikslui samdoma geriausi mechanikai ir kvalifikuoti darbininkai. Miniatiūriški laivai kainuos $10,000. Iki mažiausios smulkmenos jie bus tokie pat, kaip daba;* naudojami juros laivai. Muziejus turi kvalifikuotų darbininkų, kurie praleidžia ištisus mėnesius, bestatydami iš5’ mažų medžio gabaliukų pagarsėjusių tiltų modelius. Kai kurios modelių dalys yra auksu - apdengtos. Tuo t budu jos yra apsaugoja- mos nuo surudijimo ir sugedimo.Muziejus nebus vien tik senoviškų daiktų rinkinys. “Piešimo arba - skulptūros šedevras”, sako Kaeinpffert, “yru brangi retenybė, ir pirmos eilės meno muziejus dės visus pastangas, kad įsigyti originalą. Bet technikos muziejus visai nepaiso originalų. Joki paveikslo kopija negali patenkinti meno mėgėjus. Stepliepsonio garvežis ‘Raketa’ turi, žinbmą, sentimenlališkos vertės, bet iš tinkamo garvežio; modeliogalima tiek jau pasimokinti, kaip ir iš originale. Techniškas muziejus visuomet gali būtį jsiątematįškiau sutvarkytas neką d meno muziejus.“Pas žmones pestinga susi- domejiiuo technologija. Tatai patvirtina jąu tas faktas, jog visuomet susirenka būriai žmonių,; kur tik yra operuojamas garinis (kastuvas. , Bet. garinis kastpyąp pr kokia kilta’ mašina negftjli patenkinti tp ąinaįsumo, x$ra jokios progos susipažinti su mašinos mechanizmu, — tiksliau shkant, nė- pr.ogos patietLk^ip tą ma- a dirba. Rosenwaldo mi^io-
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[Acme-P. 0 A. Photo]Wm. Hill Niagara vandenpuoįy prie bačkos, kurioj jo tėvas nudardėjo žemyn su srove. Bačkai numarmėjus, ją pagavo sūkuriai, ir supui teko plaukti su virve prie jos, kad išvilkti tėvą, ir bačką į krantą. • 'jus kaip tik ir statomas tuo tikslu, kad suteikus žmonėms tą progą.”Miunichas turi apie 600,000 gyventojų. Bet kiekvienais metais iš Vokietijos jr kitų pasaulio kraštų atvyksta apit 1,- 000,000 žmonių aplankyti Dcutsches Museum. Kaemp- ffert mano, jog Chicagos muziejus mažų mažiausia galės sutraukti kas metą milioną žmonių. Kad labiau suinteresuoti žmones, jiems bus suteikiama galimybė ne tik apžiūrėti modelius, bet ir operuoti juos.Jei kas domėsis miegamaisiais vagonais, tai jis galės paragauti pirmųjų gelžkelių patogumus, kuomet vagonai buvo lyg drugio purtomi. Laipsniškai kelionė gelžkeliais vis darėsi parenkesnė ir parankesnė, kol, ant galo, tapo įvesti Pullmanai. Muziejuj visa gelž- kelių evoliucija tos kuo aiškiausia modeliais atvaizduota.Muziejus turės ir krutamųjų paveikslų. Aparatų paveikslams rodjtl bus iki šimto. Visokie daiktai ir praeities atsitikimai, kurie negalima modeliais atvaizduoti, bus krutumais paveikslais iliustruojami.Planuojama padaryti apie 200 visokių laivų modelius. Žmonės galės pamatyti modelį pagarsėjusio laivo “Levia- tlian”. Ne tik pamatyti miniatiūroj, bet ir patys jį operuoti. Pakaks paspausti kokį nors mygtuką, kad laivas pradėtų plaukti ir jo visa mašinerija veikti.Muziejaus skiepe lankytojai turės progos susipažinti su kasyklos operavimu. Šachtos dugne lankytojai matys mulus, kurie veža vagonėlius, ir angliakasius su senoviškomis lempelėmis, pritaisytomis prie kaktos. Kitoj pusėj bus atvaizduota moderniška kasykla su elektra varomais vagonėliais ir įvairiais reikalingais prietaisais. Lankytojai net patys galės kasyklas operuoti ir į- gayti tinkamą supratimą apie tai, kaip akmenine anglis yra iškasaina.Daug dėmesio muziejus kreips ir į naujausius itęchni* kos išradimus, bandydamas išaiškinti jų reikšmę. Nebus užmiršti ir visokie mokslininkų planai. Pavyzdžiui, jau per keletą metų spaudoj kalbama apįe pravedamą tunelio, kuris e su jungti Angliją su ija. Jeigu muziejus jau butų įsteigtas, tai jis jau turėtų to planuojamo tunelio uibdelį, iš kurio žmonės galėtų pamatyti, kaip tas tunelis bus pravestas ir kaip jis operuos, Muziejus turės keletą salių, kur žmonės galės patirti .apįe pritaikomųjų mokslų progresą. Imkime chemijos mokslą,: kum per paskutinį širnlpKefi1 purfarė neįmanomą pąžąngą. Vienoj pusėj tor -senoviškų ąlchemikų laboratorija, kur su pailginti mepką^ prietaisais susikūprinę senia ieškojo “filosofiškų akmens“
V;

— bandė iš pigios rųšies metalų padaryti auksą. Kitoj salės pusėj bus įrengta moderniška laboratorija, kur musų laikų chemikai tiesiog stebuklus daro.Panašiai bus su fizika bei kitų mokslų šakomis. Kiekvieną pritaikomąjį mokslą muziejus stengsis pristatyti istoriškoj šviesoj, — parodyti mokslo pradžią, jo besiVystyiną ir jo dabartinį stovį. Tatai duos Ihnky tojams galimybės palyginti, dabartinį musų gyvenimą su žmonių gyvenimu prieš šimtą, du šimtu ar daugiau metų, kada* žmonės beturėjo beveik jokių mašinų.Rosenwaldas, muziejaus įkūrėjas, pasirinko tos įstaigos direktorium Waldeihar Kaemp- ffertą, kuris yra plačiai žinomas kaipo mokslo populiariza- torius. Kaempffort baigė inžinieriaus mokslą, tačiau tą profesiją niekuomet nepraktikavo. Vietoj'to jis pašventė^ sa-r vo gyvenimą mokslo populia- rizavinuii. Turėdamas didelių rašytojaus gabumų, jis greit pasižymėjo savo raštais. Prieš ketvertą metų jam buvo pavesta parašyti veikalą apie technologijos mokslo besi vystymą Amerikoj. Veikalas išleista dviejose tonfuose. Tai gal geriausi techonobdgijos mokslo istorija, koki kada nors buvo išleista;

ANT KERTĖSSustojo didelis automobilis. Išlipo dvi storos poniutės, lietuvės. Apsidairė ir viena sako:-—Žinai, ką, Agne, pirksiu naują mašiną — šita jau iš stailos išėjo. Vyras gerą biznį daro, tai tegul užmoka.Kita moteris tarė:—Man dreses reikia. Turiu tris šimtus, tai gal būt rasiva ką nors tinkamo.Ateina senukas bedarbis, jiedvi pažinęs lietuvis ir prašo:—Poniutės prašau nors kvo- terį, nors nikelį, nevalgęs, be darbo.Viena poniutė rūsčiai pasakė:—Eik po velnių, poliemoną pašauksiu.Senukas sukando lupas, apsiverkė ir pasišalino, o moterys sulindo į saliuną. —Mat.

V

K. A.

GATVĖ PARAU 
DONAVO

s atvaizdinta
• v Si a

»♦*

Musų gatvė apsiniaukė: tiek durnų, tiek migio?, ti£k dulkių, ka^ jau ųė nežinom kur ir kaip savus snapus padėti. Trokštame visi ir visi verkiame kai vięnas: musų gatvė purvina ir tamsi.Vakar musų gatvėje buvo ap vaikščiojimas, Didis ir galingas ąpvaikščiojimas. Visi ė- jo ir visi šukavo, o mes žiūrėjosi© ir stebėjomės. Kas čia darošl, kodėl ' čia visi rėkia, 
šaukia jnes nesupratome ir dabą? nesuprantame.Stumdė mūsiškius ir mušė, o: mes žiūrėjome ir tylėjome, kaip sustingę stulpai. Tylėjome ir žiūrėjome. Ką čia jąu pacįarysi, mes sakėm, ir vėl tylėjome. Tylėjome ir žiūrėjome. 
O kentėt tai mums nereikėjo, bes nukentėjo musų broliai pirmutinėse eilėse. Mes tiktai žiūrėjome ir tylėjome.O kai rytas išaušo tai musų eiles padidėjo. Prisikėlė visi gyvi žmonės, o negyvi tylėjo. Gyvieji atėjo, o mes ir-gi sujudome, nes musų gatvė raudonai pasipuošė: saulutė ją savp raudonais spinduliais raudonai nudažė. Tada ir mes pųrnudonavom ir raudonos drąsos pasiėmę, pradėjome eiti ten, kur žmones stovi, kur raudonuoja musų brolių raudonas takas. — Mat.

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tai.

No. 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skit? Naujienose.

’i i1     ,. TW"-"r *11>

JUSU PATOGUMUI

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE i
Bridgeporto “AUŠROS” KNYGYNAS 3653 So. Halsted'Street Tel. Yards 4754

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St .
Tel, Lafayętte 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.:OS. CORp.

52 Ę. 107th St.
Tek Pullman 5950 '

. Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą. <

Garsinkitės “Nuošė”

n ■

*
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Sambrūzdis praeina

turiu .25

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon

Graboriai

S. D. LACHAVICH

išdavus visus Caponę vėl nuskriaudė Graboriai
bankai

AdvokataiDžiovos ligos Chicagoje
Lietuvės Akušerės

127

Akių Gydytojai

ryto

MARIJONA KVARACIEJUS

2-jų Metų Mirties Sukaktuvės

Lietuviai Gydytojai

KM

depozitus 
tačiau jis 
patys ne
pulti be 
Clearing

paten- 
laisvus 
bankų

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Mes 
nie-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

1103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

1327 So. 49th Ct, 
i 

Telefonas

Cicero 3724.1

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

vakaro. Nedėk nuo 10 iki 
Phone Midway 28Š0

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Grjš liepos menesio 
pabaigoj.

' ir Jurgj, dvi dukteris—Jadvygą ir Prancišką, brolį An- 
erį Stanislava Gutienę, o Lietuvoj—seserį Johanną Kas- 
fa neiš kų ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1333 So. 

Ci&ro

Majoras negauna 
pagalbos

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMŲOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose rųiesto ii 
miestelių dalyje. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
I Chicago, III.

Tel. yiętpry ,1115

20,000 miesto tarnauto 
jų be algų

Prohibicijos agentai vakar 
išlauže duris 5050 Wesl 32nd 
Street, Cicero, kur rado Ca- 
pone-Guziko degtines fabrikų 
vertes <$25,000, ir gatavo sky
stimo vertės $6,600. Dar suėmė 
tris “fabrikantus”.

Ofiso tel. Lafayette 7337
Res. tel. Hyde Park 3395

Dr. Susan A. Slakis
VAIKŲ SPECIALISTĖ 

4145 Archer Avenue 
(kampas So. Francisco)

Vai.: 10 įki 12 A. Mo 4 iki 7 P. M. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

\:: r 12 ▼. dieną

b nuo 6 iki 8 
10 iki 12.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-

Nedėliomis nuo

JOSEPH J. GRISU 
lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aon V*.

T«L Republic 9725

Vakar dienų county hospital 
nebeišgalėjo užmokėti algas 
savo slaugėms (nursėms). Da
bar visų miesto tarnautojų, 
kuriems nėra iš ko mokėti al
gų, skaičius pasiekė 19,500. Al-

Prasidėjęs nerimas dėl kaž
kurių didžiųjų bųnkų susijun
gimo ir dėl Baino bankų už
sidarymo, pradeda atslūgti. 
Vakar dienų tolimesnieji ir 
mažesnieji bankai buvo žmo
nių gulte apgulti, bet pamatę 
kad bankai mielai reikalavi
mus patenkina, kažkurie jau 
išimtus pinigus vėl neša al

goms miestas jau skolingas 
$5,195,000.

Tai yra antras atsitikimas 
per dvejus metus, kada mies
tas net savo slaugėms nebega
li algų užmokėti. Dar 1929 
metais Continental Illinois 
bankas buvo miestui paskoli
nęs $1,019,657. Po to miestas 
vėl pajuto, kad negali apmo
kėti algas kitiefns valdinin
kams ir vėl paskolino $1,900,- 
000. Dabar vėl algų nėra ir 
bankui nėra jš ko skolos at
mokėti.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NĄKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir rąmųi 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. į
H BOi BNKIMfc ■■■ ■# 3 4b

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ąshland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

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

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avt.
. Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

tris seseris—Ne
it Anelę, brolį 

gimines, 
randąsi I. J. 

1646 W. 46th

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brųnsvick 0597

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Nubudę liekame, 
SUNAI. DUKTERYS, BROLIS* SESUO ir GIMINĖS.

Laidotuvėse pauraauja grabučius L\J. ZQLP, tel. Boulevard. 52.03

lok

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

Rez. 6600 South Artesian Avenue ° 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 it Blue Island Avė.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

BUTKUS 
Undcrtaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Roply Ha dykai 

710 West 18th Street 
Td. Canal 3161

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

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St
Ketvcrgais ofisai uždaryti.

A. A. OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 v«L >ak.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Radžius, tel. Victory 4088.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ąshland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residencc Phone Hemlock 7691

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 ht Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 rak.

Phone Canal 6222 v

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

Valandos: 1—3 ir *7—8 
Seredomis ir nedėliomis p^gal sutartį. 
■Rezidencija 6628 So. Richmbnd Street

Telefonas Republic 7868

Majoras Cermak sugrįžo iš 
Springfield lajini nusiminęs, 
nes nepasiekęs jokių vaisių pas 
gubernatorių nei legislaturoj. 
Laukti iš legislaturos finansi
nės pagalbos Chicagos despe
ratiškai padėčiai yra lygu kų 
ligoniui laukti mirties, .pasa
kęs majoras.

KOSTANTAS REKSNIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 10 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs 3 7 metų 
amžiaus, gimęs Janušaučiznos kai
me, Daugėliškio parap., Švenčio
nių apskr., Vilniaus rėd. Paliko 
dideliame nubudime brolį Kazimie
rą, o Lietuvoj— 
roniką, Elzbietą 
Jurgį, du švogerius 
Kūnas pašarvotas, 
Zolp koplyčioj, 
Street.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 13 dieną, 8 vai. ryte iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Kostanto Rėksnio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius I. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

3307 Auburn Avė 
dlICAGO, ILL.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5$27

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas . 
ir Chirurgas

Perkėlė 4bu savo ofisu į naują vietą po pr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tęl. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect, 1930

Telefonas Yards ,1138

Stanley P. Mažeika
, Graborius ir 

Baizamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinapia

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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. Sp^cialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Agnės Detz-Dečieųė 
Po tėvais KASPUJAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 8 dieną, 7 valandą vakare 1931 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Upynos kaime, Upynos parap., Ta,u^ 
ragės apskr. Amerikoj išgyveno 42 metus. Paliko dideliame nuliudįme du 
sūnūs—Franciškif ir Jurgi, dvi dukteris—Jadvygą ir Prancišką, brolį An
taną Kasputį, i 
putaitę ir brolį 
49th Avė., ,C>w*>v.

Laidotuvės įvyks* pėtnyęioj, ;bipielio 12 dieną, 8 vai. ryte iŠ ųamų 
į šv. Antano parapijos7 bažnyčią,'7; kprioie atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš t<ft. bjjš ^ulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Agnės Dėt z giminės, drangai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnayimą 
ir atsisveikinimą.

Pernai metais Chicagoj mirė 
nuo džiovos 2,335 žmonės ir 
dabar yra 51,548 džiova ser
gančių visame mieste.

Daugelis sergančiųjų, būda
mi paskutinėj ligos stadijoj, ke
liasi į priemiesčius, samdo bi
te kokias lūšnas, tikėdami ten 
“geresnio oro ir saules”, bet to
se vietose ypatingai trūksta 
medicinos priežiūros ir ligonių 
padėtis yra tuo sunkesnė.

Municipal Tuberculosis Sani- 
tačium stengiasi pastatyti to
kiose vietose saulės stotis; vie
na tokia statoma Norfolk Park 
distrikte, kita veiks prie Bryn 
Mawr and Crawford Avenues 
sanitorijos ir trečia bus toli
moje South dalyje.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte t 
• nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadiįnio ir ketvirtadienio }^

ADV0KA1 
29 S. La Šalie St. 
Tel. Central e890 
Rezidencija 6158 S. Talman Av, 

Tel. Prospect 8^2^

Labai sustiprėjęs dėl susi
jungimo su Foreman banku, 
First Nationąj Bąnk dabar pa
reiškė, kad jis gatavas padėti 
bankams išmokėti 
kiek tik kuris nori, 
tiki, kad gyventojai 
norės sayo bankus 
reikalo. Chicago
House praneša, kad dauguma 
bankų tolimesnėse miesto da
lyse randasi puikiausiose sųly- 
gose ir nereikalauja jokios fi
nansinės pagalbus.

JOHN B. BORDBN 
(John Bagdžiunas Rorden) ■ 
LIETUVIS , ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21J7 
Telephone Randolph 6727 ' 

Vakarais 2151 W. 22nd St. jnao £-9 
Telephone Rooaevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

f JŪSŲ GRABORIAI 
f . • • ‘ Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 
jV 4 Visi Telefonai: /YARDS 1741 ir 1742 .

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMŲOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

< 718 W. 18 St.
T«t Roosevelt 7532 '

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TcL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

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 46th St. Chicago, III.
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 441 ji 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

BRONISLOVAS TRUNSA 
' I

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 8:45 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Alytaus apskr., 
Alovės parap., Pavartėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 19 metų. Pa
liko dideliame nuliudime seserį 
Pauliną Atkočiunicnę, dvi pusse
seres—Karoliną Kiškunicnę ir Te
klę Pasnckienę, du pusbrolius— 
Feliksą ir Julijoną Miseliunus ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę Oną, 
du brolius—Joną ir Boleslovą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1410 
So. 49th Court, Cicero.

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 11 dieną, 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Trun- 
sa giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Pusseserės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai____

DR, HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

Valaudo?: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki/7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdie, Plaučių. Inkstų ir Kraujo pakriki- 
m ui BCktninrai gydomi. Taipgi Akių, Ausų.

Nosies ir Gerkite 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurras, OateopatM 

4407-9 North Kedsle Avė. 
Tel. Independenco 0033

Valandos: O ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki 9.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

i ... .......................... .... ............................ ...........

CHICAGOS 
ŽINIOS

PETRAS GREVIŠKIS

persiskyrė su šiuo pasauliu 13 die
ną birželio mčn. 1929 m., sulau
kęs 22 metų amžiaus, gimęs Chi
cagoje. Paliko didėliame nuliūdi
me patėvį Raymond Dugnas ir 
gimines. Liūdnai atminčiai mano 
brangaus sunaus Petro Greviškio 
bus laikomos šv. Mišios šv. Do- 
vido bažnyčioje. 32nd ir Emerald 
Avė., 13 d. birželio mėn., 1931 
m., 7:30 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas, 
tave mano brangusis sūneli 
kuomet neužmiršime. Ilsėkis 
miai nuosavioj koplyčioj, šv. Ka
zimiero kapinėse. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant.

Nuliūdę lieka
Patėvis ir Giminės.

t Telefonas Yards . 0994

Dr. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. oho 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

po tėvais Kibartaitė
•

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 11:10 valandą va
kare 1931 m., sulaukus 31 me
tų amžiaus, gimus Telšių mies
te. Paliko dideliame nuliudime vy
rą Petrą, du sūnūs—Edvardą, 10 
metų ir Jurgį, 5 metų, motiną 
Liudviką ir patėvį Kazimierą 
švagždį, krikštomotiną Emiliją 
Skrodienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3238 S. Halsted 
St., Radžiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 13 dieną, 1 vai. po piet iš 
Radžiaus koplyčios bus nulydėta 
į Tautiškas kapines. z

Visi A. A. Marijonos Kvara- 
ciejus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavmią ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, i
Vyras, Sunai, Motina, 
Patėvis ir Giminės.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmitstyjs 
. Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Coi, Washington and Clark SCI 
Ofiso Tel. Centrą! 297« 

Namų Tel. Hyde Park 3395 i

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

Tel. Lafayette 4146

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

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

M
Taip bus pigiau ir smagiau. 

Rašykite tuojaus į 
Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

■
9 Ma n o Studijoj 
I arba savo namuo- 
■ se, nėra skirtumo 

kur: SAVO ŠEI- 
I MYNĄ, V E S- 
| TUVES, ŠER- 
| MENIS. Taipgi 
■ atlieku visokius 
■ ki t u s fotografo 

Į darbus 
m metų patyrimą.

Praneikit i! anksto telefonu:

ENGLEWOOD 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

Buy gloves with what 
it savęs

NSra reikalo moiteU B0o »r 
sssr

tie. Be to galite ■utaupinti 
>3, už kuriuoa galite nusipirk
ti plrlUnaltes ar M kitų. 
Lambert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Chicags, m

. Valstijos auditorius Oscar 
Nelson paskelbė, kad dvylika 
bankų tolimesnėse miesto da
lyse ir vienas priemiesčio ban
kas. laikinai užsidarė. Priežas
tis Ta, kdd depozitoriai staiga 
užpuolė ir bankai nebuvo pri- 
siruošę visus iš karto 
kinti 
pinigus taptų pakirsta 
veikimas.

Veik visi uždarytieji 
priklausė prie Bain bankų si
stemos. Tuose bankuose per 
pereitų žiemų depozitoriai iš
ėmę apie $12,000,000. Dauguma 
tų bankelių buvę labai maži, 
keturi turėjo tik po $250,000 
depozitų. PaU Bain aiškina, 
kad susitvarkius bus išmokama 
depozitoriams pilnos sumos.

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Lietuviai Gydytojai
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ik 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036



Atyda CLASSIFIED ADS
Furnished Rooms

name ant automo

ponios

PRANEŠIMAI

Jei kas

Laiškai Pašte

ristikui Karoliui Po-

Darbas

MADOS

Cicero

SSIFIEDADS

išteks.
Walter M. Maraus

3155

Augusiai

•Pasirinkite tokį atmokėji

klaidos.

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti Sl Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Real Estete For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Šia savaitę pas mus yra di 
delis bruzdėjimas. Su pirmadie
nio vakaru pasidėjo didelė pa 
rodą, kuri tęsis per visą savai-

Educational
Mokyklos___

BARGENAS
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640

'’airfield Avė 
ifayette 0455

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

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

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

PARDAVIMUI valgomo kambario 
setas, knygynas ir dieninė lova už pir
mą pasiūlymą, 6839 S. Maplewood A v.

PAIEŠKAU pusbrolio Povilo Samuo 
lio, paeina Skapiškio valse. Pirmiau* gy 
veno Chicago. Meldžiu atsišaukti. Povi 
las Buknas, 6204 South Park Avė.

kirpti paduotą bUnkutė 
dudti pavyzdžio numeri, 
mierų ir aiškiai paraT 
dą, pavarde ir adresą.
vyzdžio kai: .. L“ L.. .. ,
siųsti pinigus Urbą pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ;

Naujienų Pattern Dept.» 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

PINIGAI skolinami ant Šerų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
Wi Monro e St, Tel. Pranklln 3495.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VACUM Valytojas, kaip naujas ir 
elektrikiniai mog|iai. Tel. Prospect 5339.

PARDAVIMUI 3 ruimų furniči, 
galima ir 3 kamb. butų renduoti. 51 
W. 18th St. Iš fronto 1-mos lubos,

kiti budinkai
lio, 3 % mylios į miestą. Ta farma ant 
gero kelio. tZILl 
lengvų išmokėjimų

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

Effingham, Illinois

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.

lo prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

tai lietuvis, seniausias Cbicagpj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

Vieša padėka Karo 
liui Požėlai

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS pirmarankis bučeris, 
turi kalbėt lenkiškai, lietuviškai ir ang
liškai. Meldžiu atsišaukti

1814 W. 47th St.

Iš pusmetinio Jonis 
kiečių kliubo susi

rinkimo

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

•jg paisjEH onu snit^eA Į o^oįu %

•oav lunąnv , 
NOILV1S 

0NISV3H9 9 SVO NHflaflV 
suieuaumjsoų setu

-lui^uajed — snfaųe ji seseS stisneua^ 
•Šuįzįuoujįs *00’i $ SujsaajS je

nuw{ hsnf smuiABiu^Bd smųrj

Krautuvės daro įvairius iš
pardavimus. Vadinas, nuo Chi
cagos neatsiliekame. Chicago 
ima iš musų pavyzdį. Mes per 
keletą metų turėjome preziden
tą čeką p. Klehn. Dabar ir chi- 
cagiečiai išsirinko čeką, Cerma- 
ką. Kitais rinkimais mes iš
sirinksime lietuvį prezidentą. 
Chicago gaus neatsilikti.

—“N.” rašėjas.

Adv. Šlakis atidarė 
naują ofisą

Šiomis dienomis Walter M. 
Murauskas, 842 W. 33 St., bai
gė pagarsėjusį Armour* tech
nologijos institutą ir gavo in
žinieriaus diplomą. Studijavo 
nuo gaisro apsisaugojimo in- 
žinierystės skyrių. Tai dar pa
lyginti nauja mokslo šaka, ku
ri juo tolyn, tuo darosi popu- 
liariškesnė.

Walter Murauskas yra dar 
jaunas vyrukas, vos 23 metų 
amžiaus. Tilden High School 
baigęs, jis tuoj pradėjo stu
dijuoti inžinierystę. Linkėtina 
jaunam profesionalui kuo ge
riausio pasisekimo.

Beje, Murauskai yra ne tik 
“Naujienų” skaitytojai, bet 
taip pat platina “Naujienas”, 
—- pardavinėja jas sąvo krau
tuvėj. — N.

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

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

Kliubo. Jeigu 
atvykti į susirinkimą

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 12 
d. Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Taip
gi bus svarbių reikalų, malonėkite da
lyvauti visi. Valdyba.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40

RELIABLE REFRIGERATOR CO.,
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PERKAME Lietuvos Laisves 
Paskolos Bonus, 
parduoti, kreipkitės i Naujie 
nas, Bos No. 1258.

tam pardavimui. 
Englewood 1162

KAMBARYS rendon vaikinams, mer
ginoms ar vedusiems, su ar be valgio 

6920 So. Talman Avė.

1— Armalui Antanui
2— Barauskas Bornico
4— Bardušankas Antanas
5— Barkui Aleksendrui 
10—CiapulienįįQnąl 
23—Kamberis’Sam ;
26—Kizis Ipolitas 
33—Markunene Anna
49—Pranckeičis Aleksandr 
52—Rakauskis Semanas 
60^-Sinslanei Cranis
64— šlapelis Simin
65— Spetilą Anton 
68—Stupelis Kazimer
77—Zamulskiui Tadeušui

Janitorių Kliubo nariui: — 
Tamstos ,paaiškinimas, kad 
Janitorių Kliubo kasa randasi 
saugiai padėta Univcrsal State 
Banke ir Tamstos paraginimas 
Kliubo valdybai sušaukti susi
rinkimą ir išspręsti kasos klau
simą arba formaliai likviduo
ti Kliubą, yra visai vietoje, bet 
kadangi “Naujienos” jau buvo 
duota viėtos dviem to Kliubo 
nariams, tai pilnai turėtų pa
kakti. Lai dabar valdyba ima
si žinksnių.

Advokatas Antanas šlakis 
atidarė naują vietinį ofisą prie 
4145 Archer avenue (kampas 
So. Francisco ave.)> Priėmimo 
valandos bus antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais.

PIKNIKU RENGĖJŲ DOMEI

Visos draugijos, kurios esate paren 
davę piknikams “Birutės” (buvusį Cher 
nausko) daržą, tuoj atsiliepkite 
sužinokite su Mary Makutenas 
neatsilieps iki šio sekmadienio, 
žas bus išrenduotas kitiems.

Telefonuokite
Willow Springs 58

BARGENAS dėl jaunavedžių. Pilni 
rakandai dėl 4 kamb., kaip nauji, 9x12 
Oriental kauras, puikus seklyčios setas, 
valgomojo kamb. setas, riešuto miegama
sis setas, 9x12 Wilton kauras, lempos, 
kėdės, pusryčių setas, radi o. Parduosiu 
ir atskirai. 319 S. Keeler Avė., 2 apt., 
Van Buren 3780.

Prastas tfts paukštis, kuris 
savo triusu sudaręs lizdą, jo 
neapžiuri; prastas tas narys-ė, 
kuris nesirūpina savo organi
zacijos labu. Buvo duodamas 
atsibuvusio bankieto raportas, 
su pataisymu liko priimtas, 
įstojo į Joniškiečių L.K. Kliubą 
šie nauji nariai: Adelė Pup- 
kienė; perstatyto ja, p. V. Chiu- 
berkienė. Mikolas ir Stela Nor
vydai (tie Norvydai, kurie turi 
pekarnę ant 2424 W. 69 St. ir 
kepa gardžią lietuvišką duoną). 
Perstatytojas p. J. Butautis. 
Visi ^vienbalsiai liko priimti ir 
pilnai narines mokestis užsimo
kėjo. Nors laikai blogi ir Jo
niškiečių Kliubo veikimas apsil- 
pęs ,bet nauji nariai kas susi
rinkimas rašosi.
Joniškiečių Kliubo pirmas šio 

vasarinio sezono piknikas įvyks 
birželio 21 d. V. Buishio darže. 
Į rengimo komisiją įėjo šie 
draugai: M. Rakštelionė, J.’ Bu
tautis ir J. Gasparaitis. Taip 
pat liko išrinkti ir darbininkai. 
Nutarta ant švenčių Fourth of 
July suorganizuot didelį būrį 
Joniškiečių kliubiečių ir turėti 
šaunų išvažiavimą. Tas darbas 
pavestas atlikti Jonui Gaspa- 
raičiui ir Anikletui Rimdžiui, 
Aš nuo savęs patarčiau, kad šis 
pastarasis komitetas suorgani
zuotų joniškiečių Kliubo narius 
(bus galima priimti į savo tar
pą ir nenarius), pasamdytų bu 
są. Busan telpa apie 30 žmo
nių, kur visai nebrangiai lė- 
šuoja pasamdžius ant vienos 
dienos, aplankyti istoriškas vie
tas kaip tai Starved Rock (In- 
dijonų tėvynę), Sand Dunes ir 
kitas vietas

4 kambarių * namas, 
30x50, 2 virštininkai, 
ir namas 
pumpuoti. Kaina 
$l,25p.00, kitus du žygiu į metus mo
kėti po $115/50 už sumą it procentą. 
Labai geras bargenas.

100 akerių farma Effingham County, 
85 akeriai dirbamos, iš to yra 18 ake- 

as 5 kambarių namas it 
1U mylios _iki kieto ke-

* Ė

Kaina $30.00 akeris. Ant

REAL ESTATE 
LOANS S INSURANCE

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

4425 Sc

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

PARDAVIMUI barbernė, 2 krėslai, 
biznis geras, 5 kambariai pagyvenimui, 
renda* nebrangi, 1 karo garažas. Savi
ninkas turi kitą biznį. Box 1309, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

IŠVALOMI 
Gyvumas ir spalvos atsteigiamos 
fe kaf ----- ------

Nieko nelmain u 
ant $5 ar * 
gojimao nuo 
apdrausti musų 
rantuotas. ,__

CRYSTAL 
Dirbt., 4420

NAUJIENOS Patterri Dept.
17?9 S. Halsted St. Chicago.
čia įdedu U centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No, 

Mieros

Jurgis Pricevičius
Nuros G ūgis tėvas, pasimirė 
$ayo namuosę Waterbury, Con- 
neetieut, birželio 9 d. vakare.
* Velionis buvo žymus vietos 
biznierius ir apylinkės lietu
viams plačiai žinomas ir ger
biamas žmogus. Ilgus metus 
gyvendamas Waterbury, jis 
buvo pavyzdžiu tos kolonijos 
lietuviams, todėl jo mirtis yra 
kolonijai skaudus nuostolis. 
Velionis mirė širdies liga, su
laukęs 64 metus amžiaus.

Ponia Gugienė vakar rytą 
išvažiavo Waterhurin. “Nau
jienos” reiškia jos skausme 
širdingiausios užuojautos.

Miscellaneous 
įvairus

Pereitą penktadienį G. Kren- 
čiaus svetainėje (Town of 
Lake) įvyko Joniškiečių L. K. 
pusmetinis susirinkimas. Narių 
į susirinkimą atsilankė nedaug. 
Kur didžioji dalis narių? Kodėl 
jie neatvyko į šį pusmeitinį Jo
niškiečių Kliubo susirinlįmą. 
Juk kiekvienam nariui-ei fi
nansų sekretorius išsiuntinėjo 
atvirlaiškius, kviečiančius su- 
sirinkiman. Paklausus tų na
rių kodėl negalėjote būti šiame 
svarbiame susirinkime, dauge
lis maždaug atsakys taip; netu
rėjau laiko, buvau pavargęs-us, 
daug kitokių privatiškų reika 
lų-reikalėlių turėjau, tokiu bū
da ir negalėjau į kliubo susi
rinkimą atvykti.

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandusA-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.

REIKALINGAS senas auksas. Cash 
už seną auksą, sidabrą, platiną, brang- 
menis, dantų crowns. U. S. Smelting, 
39 S. State St., kamp. Monroe.

PARDAVIMUI delicatessen ir groser- 
nė. Lietuvių apielinkė. Senai išdirbtas 
biznis. 932 W. 3 Ist Place.

moterei naujos3155 
mados suknelė. Tamsesnio šilko pada
binta su margų šilku, šįmet labai madoj.

Sukirptos mierOs 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 .ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
Viršnurodytų ^pavyzdžių, prašome i§- 

I arba pri- 
, pažymėti 
ti savo yar- 

, __ iekvieno pa
aria 15 centu. Galima pri-

9x12 KAURAI 
Domeatlc 

------- : — $1.75 
• ' i 

naujiems.
pasiSmimą ir pristatymą 

daugiau orderio. Dykai apsau- 
kandžių. Jūsų kaurai būna 

žinioje. Geras darbas ga-
PENSACOLA 7083

“ CARPET CLEANER8 
Elston Avė., prie Montrose

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai gret- 

6730 S. Aberdeen St.,

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

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

O ar jus, gerbiamieji, mano
te, kad tie, kurie dalyvavo šla
ma susirinkime liuosi buvo nuo 
tų visų kasdieninio gyvenimo 
reikalų? štai vaizdas: Emilija 
sako, palikau vieną vaiką store, 
atvykau susirinkiman, kad iš
girsti kas dabartiniu laiku yra 
veikiama Joniškiečių Kliube. 
Kazys taip pat turi biznį, bet 
uždare savo dirbtuvėlę ir atvy
kęs susirinkiman lygiai su ki
tais draugais apkalbėjo-svarste 
kliubo reikalus. Veronika, gy
vendama su jaunute dukrele 
Onute kas dieną sunkiai dirb
dama dirbtuvėj nors nuvargus 
bet padėjus į šalį nuovargį ir 
kitus ąavo reikalus atvyko abid
vi į susirinkimą. Kaip kiti 
nariai taip ir jos išklausė su
sirinkimą ir užsimokėjo meti
nes mokestis. Antanina dirb
dama lietuviškoj krautuvėj už 
pardavėją (Brighton Park pas 
p.p. Vaitkus) jaunuolė mergai
tė nebūdama labai drūtos svei
katos, bet visgi neatsisakė — 
aplaikius pakvietimą atsi
lankė ant susirinkimo ir 
užsimokėjo metinę duok
lę. Monika net įėjo į ko
mitetą dėl surengimo Joniškie
čių Kliubo išvažiavimo. Vale 
prirašė savo draugus prie Jo
niškiečių L 
galėjo 
Emilija, Kazys, Veronika, Onu 
tė, Antanina, Monika ir Valė 
taippat Vincas, Antanas, Karo
lis, Pranas ir Benadiktas, kuris 
gyvena apie 20 mylių nuo Chi
cagos, tai kodėl negalėjo atsi
lankyti Juozas, Jedvyga, Akvi
lė, Jeronimas, Mase, Stasė, 
Anielė, Marijona ir daugelis ki-

Mes Oak Forest prieglaudoj 
lietuviai norime širdingai padė
koti musų pagarsėjusiam spor
tininkui 
želai. Jis pirmas atsiliepė į mu
sų prašymą ir maldavimą siųs
ti daugiau laikraščio “Naujie
nų” kopijų.

Karolis Požėla tuoj atsiliepė 
ir užprenumeravo mums varg
šams net dvi “Naujienų” kopi
jas visiems metams. Tai mums 
labai brangi dovana. Perskaitę 
“Naujienose” apie Požėlos to
kią gdraširdystę, mes net apsi
verkėme iš džiaugsmo. Mums 
nepaprastai pasidarė malonu, 
kad lietuviai turi tokių garbin
gų vyrų, kurie neužmiršta nei 
musų prieglaudoj prislėgtų 
vargšų.

Mes visi prieglaudos lietuviai 
linkime Karoliui kuo ilgiausių 
metų ir visokeriopos laimės. 
Mes trokštame, kad jis visuo
met laimėtų ir keltų lietuvių 
vardą Amerikoj. Dar kartą 
mes tariame jam širdingą ačiū 
už jo tokią jautrią širdį.

—.Jonas Rusteika.
Inst. Ward 52, Oak Forst, III.

PARSIDUODA groseris pigiai, fikče 
riai, lentynos, skėlos ir šiokeisai.

4755 So. Princeton Avė.

Specialistas rydyme chronišku ir nai 
grų. Jei kiti negalfijo jumis ‘ 
kykit pas mane. Mano ptl 
mas atidengs jūsų tikru lig 
imsiu Jus gydyti, sveikata------ ------------
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
L_. E ™ "u —
po galutino išegzaminavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba 
20 W., Jackson Blvd., netoli $tate

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.'

Hoover vac. cleaner

WISSIG,
Pasauliniame t Kate 

Seno Krajaus

Personai 
Asmenų Ieško

Juodieji ipksth-ai, spuogai pašalinami ant 
visados, taipgi visokie odos išbėrimai.

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St.

Normai 6303- 1
Valandos 10 a. am. — 6 p. m.

7-9 p. m.

Nudažykit debesis su saules šviesa ir 
Elektriklniu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusi
pirkti garantuotą elektrikinl Refrigeratorių už 

$59.50 ir augi. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1735 Jackson Beeley 10090
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgewater 1300

, garnišmintu. Įn
ikta užstatu; ne- 
*red tapė'; jokia 
maža ar per di-

........
(Vardas ir. pavardė)

Automobiles\_
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimu naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai ‘ .

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

6328 Mozart St.

KADA SKOLINATfiS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turSjo chieagiečių pasitikeji- 
mą ir prielankumą per 28 metus.

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite 
Saukite .

T. B. WARD
- >

8 S. Dearborn St.
Room 612 Tel. Randolph 2060

MES PALIUOSUOSIME JUS 
NUO SKOLŲ <

Sulig musu orlginallo visoj šaly žinomo pie
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausiu bisnieriu, samdytoju ir ekonomis
tų. kurie tik'j| žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?“
Visą savo skolą paverskite j, mėnesini pie

ną. su mokėjimu tiktai vienoje vieptoje. Iš- 
vengklte algų anraštoėjimo, 
bai griežtu kolektavimu.

Nereikia skolintis: nerel 
reikia pasirašytojų: nėra 
suma nėra dcl mus per 
delS,

Mes tetmam mažą kainą už patarnavimą 
ir išsiuntinėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

Ketvirtadienis, birž. 11,

Kurio išvažiuojate ‘Birželio 
16 d. laivu “Aųuitania”, ma
lonėkite tuojaus priduoti pas- 
portus, kad galėtumo parūpin
ti reikalingas vizas.

— Naujienos.

;> 'j (Adresus)
• ..m,....v.,♦...•.d...  ..i, 

;(MfeŠtUj ‘ "

Mirė Noros Gugie 
nes tėvas

DUMAN
SHEET METAL « ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir_stogų 
dengimas. Žemiausios kainos, 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
Šaukite Yards 0385

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės prieš-pusmetinis susirinki
mas įvyks nedelioj, Birželio 
(.Tune) 14 d. 1931, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj 12 valan
dą dieną.
Susirinkimas yra svarbus tuo- 

mi, kad bus svarstomi daly
kai kuriais privalo susidomė
ti visi nariai ir nares.

Iš žymesnių tarinių bus die
notvarkėje svarstoma kas link 
pagaminimo draugystes ženk
lelių, kurių draugyste iki šio- 
liai neturėjo.

Antras neužbaigtas tarimas 
yra apie tolimesnį rengimą ba
lių ir jų kiekybę.

Trečias svarstymas bus klau
simas dovanų, kurios yra duo
damos nariams nesirgusiems 
per 12 metų.

Dažnai tenka girdėti nusi
skundimai per narius ir nc- 
užsiganėdinimas dėl įvairių 
tarimų, kuriuos valdyba vyk- 
dina ir prižiūri jų pildymą. 
Yra ir tokių, atsiįikimų, kad 
nekurie nariai tiesiog kaltina 
valdybą. Turiu žymėti kad 
Valdyba įstatymų nedaro; ką 
nariai nutaria, tų ir privalo 
pildyti.

Todėl narių privalumas yra 
skaitlingai lankyti susirinki
mus ir balsuoti taip kaip jiem 
geriaus patinka.

Kurie esate pripildę aplika
cijas ir nesuspėjoti įstoti į 
draugystę, malonėkite butiniai 
atsilankyti į sekantį susirin
kimą ir išpildyti formalumus. 
Jūsų vardai bus iššaukti ant 
vietos.

Teisybės Mylėtojų Drau
gystes sekretorius.

i .S, NarlcU
« 2859 W. 38tlV PI.

Daktaras 
„ , I
Kapitonai

Specialistas iš
gydo Visas ligas vyrųIrTmoterų per 26 metus, 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS lt NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnnodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 tf to Jki ’ 1 yaį 
4200 West 26 St., kampas Keeler Av<«» Tek Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

per krutinę

/ Business Service 
Biznio Patarnavimas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

t Business Chances t. 
jPąi^ąviuiui. Ęizniai

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, t&i mes turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė rooming house. ra
šo stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Hm, 603, 612 N. Micblgan Are.

Farmg For Sale
l Ūkiai Pardavimui ____

ILLINOIS FARMOS
120 akerių farma Fayette County, 

visa dirbama. Namas geras, ir yra kiti 
budinkai. 3 % 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 
fruktų sodnas. 35 akeriai gero miško 
ir ganyklos. 1 mylia nuo miesto ir 
1% mylios nuo kieto kelio. Yra geras 
4 kambarių * namas, beismento barni!

18x26 kožnas, 
gasolino enginu vandeniui 

$3,750.00. Įnešti

For Rent
PASIRENDUOJA . už $14 į men. 

3 šviesus kambariai, 2 flatas, iš priekio 
gasas, elektra, toiletas.

913 W. 20th St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško _____

IEŠKAU darbo prie namų, trumpas 
valandas, turiu patyrimo.

6920 So. Talman Avė.

Financial

REAL ESTATE BONM PERKAMI, 
PARDUODAMI ir ikąąftuojami; ge- 
riausia cash kaina. A.

C. L. STRAUSS INVBšTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

Partners Wanted
Pusininku Reikia_________

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

Financial
Finansai-Paskolos

TUOJAUS^pli
bilių, rakandų ar 

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

Specialistas gyi 
gij. 
kykit pas mane. 
inTsiu^Jųs gydyti, 
L:; _____  ._____ ________ ____
kur *ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

.....  ‘ ‘ — i yra.

illnas Išegzamlnavi- 
igą ir Jei aš apsl- 
i Jums sugryš. Ei-

irra atėję iŠ Europos 
aušo, tegul nueina 1

, Reikia klausti prie 
padėta iškaba “Adver 

j nuo Adams gat* 
. :o NUMERI, kaip 

kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
pas-

šie laiškai 
Kam jie pri .. ,
vyriausįji paštų J Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti, 
langelio, kur i 
tised Window” lol 
vės, pasakant lai

paštas laiko tam tikra laikų, 
kui sunaikina. ■.>. k..į

T

PARDAVIMUI medinis 2 flatų na
mas su bizniu. Galima, pirkti su bizniu 
arba atskirai. Priimsiu automobilių mai
nais. 6009 So. May St.




