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Vokiečiai Priešingi Naujiems 
Taksu Patvarkymams

Deliai jų gali griūti Brueningo kabinetas
BERLYNAS, birž. 12. — Ko- 

monistiniai agitatoriai šaukia 
savo šalininkus į gatves ir ke
lia riaušes “protestuodami” ne
seniai paskelbtus taksų pa
tvarkymus. ' Savo žygius jie 
vadina “visuomenės pasipikti
nimu”. Biaušes jie kėlė jau— 
didesnes ar menkesnes—Frank
furte, Kassely, Duisberge, Du- 
eseldorfe, Hamburge ir kitose 
vietose.

Stebėtis tuo netenka, nes ko 
munistai kelia riaušes kur tik 
ir kada tik pasitaiko proga. 
Reikia tačiau pripažinti, kad šie 
taksų patvarkymai sukėlė ne
pasitenkinimo ir tikrai plačiose 
gyventojų miniose.

Nužiūrima net, kad tšksų pa
tvarkymai galį tapti priežasti
mi Brueningo vadovaujamo mi- 
nisterių kabineto rezignacijos.
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Komunistų riaušės 
Vokietijoj

Komunistai šaukia mitingus ir 
triukšmauja dėl nepaprastų 
taksų

BERLYNAS, birž. 12.—Riau
šes sukėlė komunistai Mann- 
heime birž. 10 d. Sukrovę ba
rikadas gatvėje, komunistai 
šaudė į policijų ir ugniagesius. 
Kai susirėmusiais su komunis
tais policijai pribuvo pagelbos, 
tuomet komunistai išbėgiojo. 
Riaušėse išlupta gatvės akmens 
ir šalygatvių lempos sudaužyta.

Kessely policininkas nušauta. 
Piktadaris paleido kulkų iš 
tamsos ir pasislėpė. Policinin
kas nušauta kai policija- mėgi
no išskirstyti komunistų. mi
tingą. Tvarką atsteigus, poli
cijos viršininkas pareiškė, kad 
ateity bus uždraustos viešos 
manifestacijos.

Frankforte prie Maino ir 
Gelsenkirchene policijai teko 
darbuotis visas vakaras skirs
tant komunistų burius, kurie 
maršavo gatvėmis šaukdami: 
“Šalin Brueningų!”

Stalinas serga
šaukta specialistų pasitarimas 

dėl jo ligos

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
12.— Kremliaus daktarai nese
niai buvo sušaukę gerklės spe
cialistų pasitarimą deliai Juo
zo Stalino gerklės ligos.

Manoma, kad specialistai ne- 
nužiurėję rimtų komplikacijų 
diktatoriaus gerklės skaudėji
me. Bet kalbama, kad Stalino 
sveikata pastaruoju laiku bu
vusi ne geriausiai Pavojus 
Stalino sveikatai padidėjęs dū
liai ilgų jo darbo valandų ir 
stokos pasilsio, ypač dabar, kai 
jis sukoncentravęs visą savo 
energijų penkių metų planui 
vykinti.

Suprantama, pačios sovietijos 
spaudoj neužsimenama nė žo
džiu apie Stalino negaliavimą. 
Stalinas, kaip eina gandai, ta
pęs perkeltas iš Kremliaus į 
Gorki, Maskvos priemiestį, kur 
1924 motais mirė Leninas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gal būt lietaus tarpais; šil
ta; lengvi pietų vėjai.

Saulė teka 5:14 vai., leidžia
si 8:25 vai.

Aukščiausia temperatūra va
kar buvo, tarp 3 ir 4 vai. po
piet, 85 laipsniai.

Gal teis Kirklandą tre
čią kartą

VALPARAISO, Ind., birž, 12. 
—Valstybės gynėjas, Robert 
Esitill, kaltinęs Virgilį Kirklan- 
dą dėl mirties merginos Arlene 
Draves, pareiškė, kad galima 
butų Kirklando bylų atnaujin
ti trečiu kartu ir nubausti jį 
bent visam amžiui kalėti.

Jis, valstybės gynėjas, tačiau 
neatnaujinsiųs bylos, pirm ne
gu patirsiąs, kad piliečių opini
ja tikrai reikalaujanti Kirklan- 
dui sunkesnės bausmės negu 
ta, kuri buvo jam paskinta — 
būtent, nuo 1 iki 10 metų ka
lėti. __  * 
Popiežius rašo atsa

kymą Italijos' 
valdžiai

ROMA, Italija, birž. 12. — 
Vatikanas ruošia atsakymą į 
Italijos valdžios pareiškimų dėl 
Mussolinio ir\ popiežiaus ginčo.

Kadangi valdžia neatsakė j 
popiežiaus notas kuone dvi sa
vaites, tai nužiūrima, jog ir 
popiežius greitai neįteiksiąs fa
šistams savo atsakymo.

10 d. birželio popiežius už
dėjo drausmes visoms toms 
Italijos bažnyčioms, kurios ne
paklausė jo įsakomo susilai
kyti nuo viešų procesijų Corpus 
Christi dienų. Be to, popiežius 
įsakė trims žymiems italams, 
turintiems ryšių su.Vatikanu, 
nekelti kojos ant Italijos že
mės iki nebus ginčas tarp Va
tikano ir Italijos valdžios lik
viduotas. Tie asmens yra: 
“Oservatore Romano” redakto
rius, grafas Della Torre, mon
sinjoras Qiuseppe Pizzardo, pa- 
pos užsienio reikalų ministerio 
padėjėjas, ir komanduotojas 
Augusto Ciriaci, Katalikų. Vei
kimo draugystės prezidentas.

Vatikano viršilos vis dar te
bekalba, kad ginčo tarp popie
žiaus ir Italijos valdžios stovis 
esąs labai rimtas.

30 prigėrė potviniuose 
Turkijoj

ISTANBUL, Turkija, birž. 
12.—30 asmenų prigėrė potvi
niuose, Angora apieilnkėj, ku
rie kilo čia dėl didelio lietaus.

300 namų gyventojai apleido 
ir prieglaudą surado šventvie
tėse ir medžiuose.

.Užlieti laukai ir vynuogynai, 
žuvo daug galvijų.

Du fancuzai planuo
ja lėkti per Atlantiką

V '' ’

MARSEILLES, Francuzija, 
birž. 11.—Francuzai aviatoriai 
Lebrix ir Doret planuoja lėk|i 
aeroplanu per Atlantiką iš Pa
ryžiaus į Suv. Valstijas.

•• V-

40 asmenų užmušta 
Meksikos rinkimuose
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

12.—Sajitiago Rodriguez, atvy
kęs čia iš Coljma, pranešė, kad 
pastarojoj rinkimų k'arąpąnijoj 
Colima apielinkėj užmušta 40 
asmenų.

Rodriguez atvyko į Meksikos 
Mieštų prašyli, federalės val
džios sdstabdyti terorų Colimoj, 
kurį palaikanti vietos policija.

Kas Dedasi Lietuvoje
Svarbesnios 'Kauno 

naujienos
šis filmas bus rodomas visoje 
Lietuvoje, kad žmonės galėtų 
arčiau susipažinti su kitų kraš
tų linų Ūkiu ir linų išdirbimu.

[Acme-P, B A. Photo]

Charles A. Lindbergh ir jo žmona, kurie yra pasiryžę lėkti 
aeroplanu į Japoniją, sustodami keliose vietose pakeliu.

• h • * .

Dar smūgis Meksi
kos bažnyčiai

Pirmos viešos žydą 
vestuvės Ispanijoj

Ver Cruz valstijos legislatura 
priėmė kilių kunigų skaičiui 
apriboti ; -

VER CRUZ, Meksika, birž. 
12.— Vakar Ver Cruz valstijos 
legislatura priėmė čia bilių, ku
ris nusako, kad šioj valstijoj 
neprivalo, būti. daugiau kunigų, 
kaip vienas kiekvienam 100,000 
gyventojų.

Biliuje nurodoma sunkios 
bausmės tiems, kurie nusikals 
šiai priemonei.

Bilius dar teks pasirašyti 
valstijos gubernatoriui Adal
bertui Tcjeda.

Jeigu bilius taps įstatymu, 
tai visame Ver Cruz mieste 
pasiliks tik vienas kunigas, o 
visoj Ver Cruz valstijoj jų pa
siliks ne daugiau, kaip 10.v

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
12.—Ispanijos' respublikinė val
džia neseniai paskelbė tikybos 
laisvę šaly.

Remiantis šiuo patvarkymu 
praėjusį trečiadienį turėta 
pirmos viešos žydų vestuvės 
Ispanijoj nuo keleto šimtų me
tų. .

Mat, dar 1492 metais didysis 
Ispanijos inkvizitorius Torąuė- 
mada išleido įsakymą visiems 
žydams* išsikraustyti iš Ispani' 
jos. Tas įsakymas išleista 64 
dienų pirm to, kai Columbus 
išvyko Amerikos ieškoti.

Per paskutinį šimtmfetį įsa
kymas nebuvo
mas. žydams leista gyventi Is
panijoje. Bet jie buvo žymiai 
suvaržyti. Tarpe kita ko jiems 
drausta viešas vedybų ceremo
nijas laikyti.

Bet štai birž. 10 d. pirmos 
viešos žydų vedybos įvyko. 
Jaunieji buvo Abram Cohen ir 
Rachel Ventura—abu iš Saloni
kų. Rabinas atvyko šliuba 
jiems duoti not iš Morocco (Af
rikoj). Jaunieji jautėsi paten
kinti, kad jų buvo pirmos vie 
šos žydų vestuvės Ispanijoj po 
keleto šimtmečių drausmės.

Kursko apielinkėje 
turtingiausi geležies 

klodai pasauly
LENINGRADAS, birž. 12.— 

Turtingiausi geležies klodai pa-, 
šauly esantys Kursko apielin
kėj, 500 mylių tolumoj nuo 
Maskvos.

Taip sako komisija, kuriai 
pavesta tie klodai tyrinėti. Juos 
tyrinėja Rusijos mokslo 'akade
mijos komisija, vadovaujama 
prof. Gubkino.

Iškasusi žemę aštuonių dešim
čių septynių metrų gilumo, ko
misija vienoj vietoj užtikusi 
rudos, turinčios 55 nuošimčius 
geležies. Tai yra nepaprastai 
turtinga ruda.

Numatoma, kad abclnas kal
bamos rudos turtingumas esąs 
nuo 35 iki 40 nuošimčių gele
žies joje.

Ateinančių poros metų begiu 
manoma atidaryti čia - dvi ka
syklas.

Apskaičiuojama, kad visas šis 
klodų plotas slepiąs apie 200 
bilionų tonų geležies. ‘
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Anglai kritikuoja 
Briando pareiškimą

Vidaus Reikalų ministerijoj 
rengiamos taisyklės susisieki
mui per laikinąjį lietuvių len
kų rubežių. Tose taisyklėse 
numatyta, kad ištikimiems oku
puotos Lietuvos gyventojams 
bus leidžiama per laikinąjį ru
bežių atvykti į nepriklausomos 
Lietuvos pusę.

Lietuvos svetimšaliai, pagal 
naujai išdirbtas taisykles, dali
jami į tris skyrius (kategori
jas), būtent: pirmas — valsty
biniai valdininkai, antras—ap
sivedę su Lietuvos pilietėmis 
ir trečias—visi kiti svetimša
liai.

aštriai pildo-

Briandas kalba nonsensus — 
'sako “Labor Herald”

Streikai sumažėję 
Amerikoj

WASHlNGiTONAS, birž. 12. 
—Darbo departamento apskai
čiavimu, praėjusius metus 
sitreikų Suvienytose Valstijose 
buvo 653. Tai mažiausiai strei
kų* kiekis laike pastarųjų kele
to metų, išimant 1918 metus, 
kada, streikų buvo tik 629.

Streikų skaičius\ Suv. Vals
tijose buvo toks: 1916 metais 
jų buvo 3,789; 1917 m. — 
500; 1918 m. —629; 1919 m 
3,630; 1929 m.—903, ir pernai 
653.

25 žuvo audroj Bul 
garijoj

LONDONAS, birž. 12. —Ry
šy su praėjusios savaitės ang
lų-vokiečių konferencija Brian- 
dAs, Francuzijos užsienio rei
kalų ministeris, pareiškė, kad 
Youngo planas, nusakąs Vokie
tijai sąlygas reparacijoms mo
kėti, negali būti pakeistas.

Deliai Briando pareiškimo 
“Daily Herald”, pusiau oficia- 
lis Anglijos darbo valdžios or
ganas, sako: “Negali būti Eu
ropos vienybės, negali būti Eu
ropos nuraminimo, kada bet ku
ri stambesnė valtsybė panašiu 
budu (kaip Briandas) paskel
bia. savo tarimus kaip paskuti
nį žodį visos Europos įstaty
mams.

Peržiūrėjimas Youngo plano, 
kaip ir peržiūrėjimas kiekvieno 
kito susitarimo, yra dalykas, 
kurį tenka tyrinėti, apžiūrėti ir 
rimtai apsvarstyti. Nepripa
žinti to ir kalbėti apie Youngo 
planą kaip užbaigtų įąlykų 
reiškia netik nonsensą (nesą
monę) ; tai reiškia atmetimų 
tautų sąjungos, kuriai Briandas 
užtikrino savo ištikimumą.”

Neteko vilties išgelbėti 
submaririos įgulą

Lietuvos ministeris Ryme į- 
teikė Gedimino Ordenus dviem 
Italų Parlamento nariams ir 
Lietuvos garbės konsului Ry
me, ponui Rossi.

Kauno Ūkio Rūmai įsigijo 
linų apdirbimo filmą: “Bęlgijos 
linų ūkio ir tekstilės prdmonė”.

Teatro direktorius Sutkus 
per pasikalbėjimą su laikrašti
ninkais šiems pareiškė, kad nuo 
ateinančio rudens Klaipėdoje 
bus įsteigtas Operos skyrius, 
čia nuolat gyvens keletas dai
nininkų ir reikalui esant at- • 
vyks iš Kauno papildomos jė
gos.

Vėl kalba apie darbo 
valdžios griuvimą

sudaro vai
šiai patai-

su konser-

LONDONAS, birž. 12. —At
einantį antradienį Anglijos par
lamente bus balsavimas patai
sos prie žemės taksų biliaus. 
Pataisų siūlo liberalų partija. 
Darbo partija, kuri 
džią, yra priešinga 
sai.

Ir jeigu liberalai
vatoriais nubalsuos pataisą pri
imti, tai, manoma, darbo val
džia rezignuos ir bus paskelbti 
nauji parlamento rinkimai.

Tikimasi -betgi, -- kad 'darbo 
valdžiai pavyks iki ateinančio 
antradieniu susitarti su libera
lais ir kad ji išsilaikys.

Politikai taip Anglijoj, kaip 
kitose valstybėse laukia 
balsavimo susidomėję.

Nuo birželio mėn. 1 d. įve
dama visoje Lietuvoje į užru- 
bežį išvežamų kiaušinių stem- 
peliavimas. Ant kažno į užru- 
bežį išvežamo kiaušinio bus už
dėtas stempelis “Lietuva”. Aiš
ku, kad tuomet tebus leidžiama 
išvežti tik tam tikro didumo 
ir gerumo kiaušiniai. Tas kiau
šinių stempeliavimas todėl da
romas, kadangi yra nusiskundi
mų, kad kiti išveža į užrubežį 
blogus kiaušinius ir taip gadi
na Lietuvos kiaušinių vardų.

Vytauto Didžiojo Muziejaus 
rūmų, būdavo j imą apsiėmė 
kauhiškų Brolių Ilgovskių fir
ma. Ji apsiėmė rumus išbuda- 
voti už 890,000 litų.

u. ——

šio

Streiko riaušės 
Lenkijoj

Ties Garliava, netoli Kauno, 
šį šventadienį atsitrenkė j elek
tros stulpą pilnas autobusas ke
leivių. Autobusas nutrenkė 
elektros stulpą, 10 metrų pava
žiavęs, apvirto. Sužeisti 7 ke
leiviai.

VARŠUVA, birž. 12. —Var
šuvoj ga.tvekarių darbininkai 
streikuoja. Buvo ir riaušių. 
Gatvekariai pradeda operuoti 
vėl, bet juos operuojama su 
policijos apsauga.

1 ........ .... »■.. .1,1'

Kinijos pasiuntinis Wa- 
shingtonui rezignavo

*

.........  ' I

WASHINGTONAS, birž. 12. 
—Kinijos legacija paskelbė, kad 
rezignavęs tos šalies pasiuntinis 
,Washingtonui, Chao-Chu Wu. 
Sakoma, jis nepritariąs Nankin- 
go valdžios politikai.

Lietuvos Teismų Per
tvarkymas
Kauno laikraščių pra
yra numatyta dar šio 

pabaigoje parengti

Pagal 
nešimus 
mėnesio 
Lietuvos teismų sudavadijimo 
įstatymų. Pakai šitų naujų su
tvarkymą yra numatyta žymių 
pakeitimų Lietuvos teismuose, 
šalia kitų naujų patvarkymų 
yra numatyta įtaisyti visai Lie
tuvai vyriausi j į teismą, kuris 
turėtų atsverti atsišaukimus iš 
Lietuvos atskirų apygardų 
teismų.

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

Misionierius užmušta 
Kinijoj

PEIPING, Kinija, birž. 12.- 
Komunistai, užgriebusieji 
telį Kienning, šiaurinėj 1

SOFIJA, Bulgarija, birž. 12. 
—Žaibai užmušė 10 asmenų, o 
15 prigėrė laike didelės lietaus 
audros įvairiose Bulgarijos da
lyse. Kalbama audra siautė 
Bulgarijoj birželio 10 d.

Daugiau, kaip 50 tiltų nu
nešta. Prigėrė daug galvijų.

Komunistai, užgriebusieji mies
telį Kienning, šiaurinėj Fūkien 
provincijos daly, užjnušė kata
likų bažnyčios kunijgų Melchio- 
rą Geserį.
'' 1 ■ 1 .

Didžiausias vokiečiu ae
roplanas išlėkė Angli jon
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tiltų nuLONDONAS, birž. 12. ■ 
tani jos jadmiraltija neteko vii 
ties išgelbėti nors vieną iš pa
skendusios submarinos Posei- 
don įgulos.

Anglijos laivyno Kinijoj ko
manduotojas pranešė admiral- 
tijai; kad žinia buk kai kurie 
iŠ įgulos paskendusios ’subma
rinos tebėsų gyvi, neturinti pa
mato.

Septyniolika britų laivų deda amžiui kalėti nuteistas,Prieitų

Bri-

pastangas iškelti submarinų/

12 nuteista mirti
RANGOON, Ęurma, birž/.* 12. 

12. —Dvylika šalies gyventojų 
nuteista mirtį, o 26 kiti visam 
amžiui kalėti už tfuošimą suki- 
limo prieš Britanjjęs valdžių 
iTharowaddy apskrity? Visto

tarpe, ir budistas minykas. •

BERLYNAS, birž. 12 
lėkė Anglijon didžiausias Vokie
čių aerpplanas, G-38. Aeropla
nas sveria 24 torias. Jis gabe
no 14 pasažięrių.Jr šėšius as-< 
menis įgulos.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bankai turi teisę de 
pozitų neišduoti

Pasikartojant 'tokiems sąjū
džiams, kokių matėme ką tik 
praėjusiomis dienomis, tenka 
dar sykį ties jais apsistoti. Ką 
reiškia tie netikėti bankų kri- 
ziai, kas yra jų tikroji prie
žastis ir kas dėl to dagiausiai 
nukenčia ?

Bankai yra vietos, kur pilie
čiai gaJi saugiai laikyti savo 
uždarbio vaisius, be rupesnio 
ir baimės, kad kas atėjęs iš
vogs, atims, pasisavins. Vals
tybės ir privalo ir daro, kad 
tokios vietos, bankai, butų sau 
gus ir kad piliečių nenuskriaus
tų. Kaikurios valstybės ima 
labai energingą kontrolę ant 
bankų. Kitur, nors bankai ir 
turi plačią autonomijų varyti 
bankines operacijas nekliudo 
mai, tačiau valstybės per savo 
organus prižiūri, kaip tos ope
racijos vedamos ir kaip balan
sai stovi.

žinoma, nebuvo ir nebus nie
kuomet kad apgavimų butų ga
lima visiškai išvengti. Tačiau 
normalinėse sąlygose ir tvar
kingoj valstybėj tokie atsitiki
mai yra didelė retenybė, ir pa
prastai galima sakyti, žmonių 
įdėliai valstybės kontroliuoja-

Kooperatyvis Pirk 
liavimas ’

Vienas iš svarbiausių naujicnybių biz
nio pasaulyje yra kooperatyvis pirklia- 
vimas. Tai nėra vien susibūrimas gru
pėmis tikslu kartu pirkti, bet taipjau 
susibūrimas ir pardavimui sulig bendro 
plano. į

Pety pereitus 10 metų daug įvairių 
teorijų sugalvota, niekurios labai geros, 
kitos visai nepraktiškos ir nepritaikomos 
dabartinėms sąlygoms. Tečiaus ir daug 
konstruktyvio darbo atlikta.

Midwest Stores yra pirma organiza
cija Cbicagoje. kuri pradėjo kooperaty- 
vį pirkliavimą. Prie jos priklauso 230 
grosernės. kurios yra susivienijusios ves
ti biznį kaipo grupė, nuo pat prekių 
pirkimo iki pardavimo.

Pirmas žingsnis buvo suorganizavimas 
Midwest Grocery Co. Ji perka visas pre
kes ir padeda savo sandelyje iki išda
linimo Midvvest Stores, retail grosernėms, 
valdomoms nepriklausomų savininkų.

Nuo pat pradžios ši organizacija pa- 
sižvmėjo nepaprastu pasisekimu. Ji nu
pirko už šimtus tūkstančių įvairių pre
kių ir pardavė publikai. Didelė susivie
nijusių sankrovų pirkimo pajėga duo
da galimybės kiekvienam sankrovininkui 
daugiau pigiau pirkti. Bendros parda
vimo pastangos, pagelba apgarsinimų ir 
kampanijų, davė galimybės tas prekes 
greitai ir su pelnu parduoti publikai. 
Publikos pritarimas yra didelis, nes ko
operatyvis pirkliavimas nupigina kainas 
publikai, tuo pačiu laiku išlaikant aug
sią prekių kokybę.

Midvvest organizacijos tikslas yra pa
gelbėti nepriklausomam groserninkui iš
laikyti kompeticiją. kuru jam daro gran
dinės sankrovos. Yra dar daug vietų, 
kur galima butų atidaryti Midvvest san
krovas ir jos neštų savininkams pelną. 
Grosernių savininkai ir norintys eiti biz
nį gerai padarys, jei jie susižinos su 
Midvvest Grocery Co., 24 PI. ir Western 
Avenue. 
—e..................................................     —.....

mose finansų įstaigose būna 
saugus,

Bet valstybė iš kitos pusės 
taip jau stengiasi, apsaugoti ir 
pačių bankų interesus. Kuris 
bankas drįstų priimti piliečių į- 
dėlius, jei jis turėtų -būti nuo
latinėje baimėje, kad bilė dieną 
ir bite valandą piliečių minia 
užpuls ir pareikalaus tuojau, tą 
pačią minutę atiduoti visus de
pozitus? Netekęs einamųjų pi
nigų bankas kaip matai turi 
duris uždaryti. Bet to dar ne
gana. Labai retai atsitinka, 
kad bankas laikytų po ranka 
tiek laisvų pinigų, kad bite pa
reikalavime galėtų visus depo
zitus išmokėti. Jei bankai mo
ka už įdėlius kad ir tik po 3 ir 
pusketvirto nuošimčio, vis tik 
reiškia, kad laikydamas pas sa
ve įdėlius bankas turėtų ban
krutuoti vien dėl nuošimčių. 
Nuošimčiams uždirbti ir pats 
sau pelnyti bankas turi varyti 
pinigines operacijas, duodamas 
paskolas, investuodamas ir t.t, 
o tokiame atvejy, aišku, ban
kas negali pinigus per vieną va
landą per vieną dieną vėl atim
ti ir depozitoriams grąžinti.

Jei depozitoriai banką būti
nai spiria, bankui nelieka kito 
išėjimo,—kaip arba reikalavi
mus išpildyti ir pinigus atiduo
ti ir tada duris uždaryti, arba 
geriafisiame atvejy uždaryti 
duris lig niekam depozitų ne
davus. Daugeliui atsitikimų 
bankai taip ir padaro: panikai 
kilus, uždaro duris ir baigta. 
Praeis panika, vėl atidarys. Bet 
tas nei banuki nei depozito
riams neeina į sveikatą. Viena, 
kad sykį duris uždarius, depo
zitoriai tokiu banku jau nebe
nori pasitikėti ir duris atida
rius, vistik depozitus ima lauk, 
nežiūrint kaip dalykai gerai 
stovėtų; kita, kad depozitoriai 
savo pinigus išėmę, juos vėl 
deda kur nors kitur, ir dažnai 
pataiko nė kiek negeriau, arba 
kas blogiausia, kad išėmę labai 
lengvai juos praleidžia.

Ką valstybė daro bankams 
apsaugoti? Dažniausia bankai 
esti apsaugodami tam tikrais į- 
statymais nuo netikėtų atsiti-' 
kimų, kaip tai nuo staigių de 
pozitų išėmimų.. Pasirodo, ir 
Illinois valstijoje yra toks 
įstatymas, kurs duoda ban
kams teisę iki 60 dienų de
pozitų neišduoti, jei jų reika
lauja be rimto reikalo. Kodėl 
bankai tuo įstatymu nesinau
doja, tai jau jų pačių dalykas, 
bet gana to fakto, kad bankai 
neduodami depozitoriams pini
gų panikoms užėjus, daro pa
siremdami sau suteikta teise.

—Depozitorius.

Burnside
"T"—1***....... ..

Depozitoriai puolė banką
* ■' « , •  ’ i

Burnside TrUst and Sąvihgs 
Bahk turi didelių nemalonumų, 
žmonės mate laikraščiuose, kad 
didelės bankos vienijasi, tai jie 
mano, kad bankrutija, tai ir 
vietos žmonės puolėsi pinigus 
ištraukti iš viršminėto banko. 
Būriais vis; grūdosi vidun ir 
reikalavo išmokėti vįsus pini
gus, tai banko vėdėjai pasiūlė 
po dalį ir aiškino, kad bankas 
nėra blogam stovyje, bet ne
gali morgičius paversti viena 
diena į pinigus. " Kurie sutiko 
dalį irfiti pinigų, tie gavo, bet 
kurie reikalavo visų,, tie nieko 
negavo. Liepė laukti tolesnio 
laikę. Kas norėjo čekius mai
nė arba pinigus. Depozitorių 
noro neišpildė, visų pinigų ne
išduodami. žmonės apstoję ša- 
lygalvius visokių nesąmonių 
prikalbėjo, o ypatingai komu
nistiniai . elementai arba kurie 
nė cento neturi pasidėję net su 
ašaromis verkė, kad žmonių pi
nigai pražūsiu.' Tikrieji depozi
toriai juokavo, sako pinigai 
padirbti yra dėl vartojimo ale 
ne bankuose sudėjus laikyti 
jokio biznio su jais nedarant.

Apiplėšė 3 mergaites
Jaunas vaikezas Burowbka 

apie 20 m. apiplėšė tris jaunas 
mergaites. Josios mat ėjo iš 
teatro vakare 9 vai. namon. Ne
toli jųjų namų jas su revolve
riu užpuolė ir atėmė iš vienos 
mergaitės 75 centus, o pas ki
tas nerado nieko, Pradėjo 
draskyti mergaitės-savo reika
lams. Joms pradėjus rėkti, žmo
nės sujudo. Jam buvo pasise
kę pabėgti, bet viena iš mer
gaičių jį pažino, pranešė poli
cijai.
rastas revolveris ir tie pinigai 
pas jį. - Reikalaujama už jį 
$20,000 bondso. Jam jau ne 
pirmutinis kartas sėdėti kalė
jime, bet šitą kartą gal teks 
keletą ,metų būti kalėjime.. Ne 
visada lengvai yra apsieinamu ; f ■

su tokiais vaikėzais, ba jis ani- 
žinhs bernukas bus: jis bėra 
pabaigęs nė pradinės mokyk
los, o darbo dirbti nenorėjo go
resniais laikais.-—A* M.

..įihiuin\iru,„illifll Į-aas* ' > .

Central Manufactur- 
jng District Bankas

Geras dalykas turėti musų 
kaimynystėje tokį stiprų banką 
kaip Central Mnnufacturing 
Distrikt Bank. Šiuo laikotar-

............................. ..  i.........   .»

pili, Central Mahufacturing 
District tur|8 kssėtų virė $100,- 
000,000.44 užstoja Central Ma- 
nufactūring Batiką, kas įrodo 
kąd tas fypikas yrą visiškai

Central Manufacturing Ban
ko stiprumas augo nuo pat jo 
įsteigimo 1912 metais, ir ligi 
šiol batikas paaugo resoursais 
ligi $12,000,000.00. Tai vienas 
iš saugiausių bankų Chicagoje.

Kaip pasekmė banko konser
vatyvu politikos ir kaip faktai

kad bankas visuomet, stengda 
vosi apsaugoti savo depozitorių 
įdėlius, jis yra nusipelnęs ge
riausią saugumo, ir patarnavi
mo reputaciją. Daugelis stam
biausių korporacijų Suvienyto-

se Valstijose palaiko bankinius 
reikalus su Central ManufactU- 
ring Banku ir turi visišką, pa
sitikėjimą j to banko saugumą 
ir kas kart labiau ptečia biznio 
operacijas

Vaikėzas suimtas ir

* '<

H0LLfx^,CA/Ll^

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM ' 
yra populiarifiki šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdafti’ą i ir iš visų dalių

A T L- N • I > A' M

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

SPECIALE
EKSKURSIJA

t

BILE pa

DRESe k Op
VYRŲ SIUTAI ■ U

IŠVALOMI 11 ■ į
DYKAI pasiėmimas ir

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

EXCELLO CLEANERS
14 VV. Waihington St. Dear. 0087 

»Browning Bldg.—Suite 612

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

tam

LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

I LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko 

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hambufgų

Trečios klasės laivakortes
$107.00
$181.00

New York į Klaipėdą......... .........
New Yorkas—Klaipėda ir atgal

Nepriskaitant takaus.
ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant,

/

Vartojamas visame pasaulyje 
įvairiausiems dalykams

1 ■

v Ką b\l butcb ' Ckanser ps
Kur jus nč eitumll, Old D

, ■ ''' ■

Y Ką Dtttcbv tkanser padaro purvams, visas pasaulis žilio. 
Kur jus nč eitumšl, Old Duteh padaro dalykus švarius ir svei
kus ~ ir šeimininkJs, gyria jo greitesnio valymo budus.

Švelnus, greitas pabraukimas, ir pkskuotos Old Duteh dalelšs 
Atliko savo darbą. Jokia purvas, matomas ar nematomas, neiš
trūksta.1 1

Yra įvairiausių vartojimų šio tobulo moderniško valytojo. Jis 
yra geriausias būdas valyti porcelianu enarhelį, tik, makvotas 
sienas, medį ir daugelį kitų paviršių, išvardytų ant Old Duteh 
pakelio. Old Duteh yra pagarsėjęs savo išlaikymu gražaus pa- 
viršio, išlaiko juo^ maloniais, kadangi jis neturi aštrių žvilgždų 
ir neb,raižo. Taipgi švelnus rankoms.

Laikykite;»Old Duteh paotogiai maudynėje, virtuvėje ir skal
bykloje Old Duteh holderiuose. Išsisįųsdinki.te šiandie vartodami 
žemiau t>adifot<1 kuponą, Už. kjekvkną holderį prisiųskite mums 
10c ir. malūno panelius iŠ ttijų Old Duteh kibelių.

Tiek Populiarus Tarp VyMj, Katy k Tarp Moterų.

bafuh.

; Mechanikai, tnašiniH- 
tai, f numeriai, darži
ninkui, muliorlai ran- 

i; (la. , kad Old Duteh 
yra pulkus de) ran- 

^‘Itiį. GrcHai pašalina
/. > ; purvus. žemuH. . riu- 

vArhlfthĮ ir domės.

■ . ", 1 :

Kerniuje Old Duteh 
išvalo potelnee, pa
daro nuodus ir skau- 
radarbltaganMus, nu
valo iiicškcreš, pa- 
gelbsti vyrams grei

tai atlikti visit valymosi darbiu

i

L

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI
TZELEIVIAI į Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 
“ žinomų ekskursijų vadų, parinktų dėl jų prityrimų ke
lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams uostuos, ke
lionėje ir laive. • 4

f

/

J. RYSHKAUS NUOSAVIOS MAUDYNĖS
Jeigu norite pasilinksminti, atsilsėti, pasimaudyti, žuvauti, 

lošti (galite lošti 18 skylių), laiveliu- pasivažinėti 
klausyti ir pašokti neaplenkite šio vasarnamio.

Čia muzika griežia kas vakarą.— “
gis.—Prieinamos kainos.—MandągUŠ patarnavimas.

Nuvažiuoti galima geru keliu.-—Netoli ubo Chicagos.- 
.važiuokite—lietuviškai pavaišinsime. SAVININKAI

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės į vie
tinius lietuvius agentus, kurių adresai čia nurodomi.
AMBRAZIEJUS, J. 

158 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

"AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street 

Worcestct, Mass.
BALTUTIS, P. P.

3327 So. Halsted Street 
Chicago, IU.

BARTKEVIČIUS. P. 
678 No. Main Street 

Montello, Mass.
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa. < 

“DIRVA”
6820 Supertor Avenue 

Cleveland, Ohio 
GENDROLIUS, N.

v 361 Broadway
So. Boston, Mass.

KAtEMBKAS, K. CH. ;
707 Rank Street 

Waterbury, Conn.
MOLIS, P.

1730 —24th Street 
Detroit, Mich.

MIKOLAINIS. P. 
188 Sands Street 

- Brooklyn, N. Y. 
ra Urtytė, j. -

123 Milibury Street 
Worcester, Mass. 

SEKY8, J.
226 Park Street

4. ^Hartford, Conn. 
SU&PRAS, K.

8?5 Cambridge Street 
|;Cambridge, Mass.

“NAUJIENOS”
' 1730 So. Halsted Street 

Chicago, III.
STULPINAS, V. M. 
3255 So. Halsted Street 

Chicago, Iii.
“SANDARA” ’ 1 

3236 So. Halsted St.
Chicago, III. 

TREČIOKAS, A. 8. 
197 Adams Street 

Ncwark, N. J.
URBfiAS. J. J.

187 Oak Street .
Lavvrence, Mass. 

“VIENYBE”
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
VASILIAUSKAS, J.

814 Bank Street
Waterbury, Conn. 

VELEčKtS, A.
502 South Avė.

Bridgeport, Conn.
VAIŠNORA, K. J.

Frankun Savings Bank &
Truat Co., Pittsburgh, Pa. 

VARAftIUS, A.
So. ižth and Carson Streats 

Pittsburgh, Pa.
VITKAUSKAS, f. T. 

2701 E. Allegheny Avenue 
\ Philadelphia, Pa.

į VIESULĄ, K. J.
■/Pt28 Washirtgton Street 

1/“ Norwbod .Mase.
ZOLO; •')» ■

4559 So. Paulina Street
Chicago, fU. a ' •

L

UNITED STATES LINES
Valst

» 
f

A ę

CHICAGO OFFICE 
ChnrlM Krcilek, Gen. Airi. 

216 No. Micnigan Avė

Fiat 
Paint i

Verti, $2.40'
■ • ■ ’l- ■

Galionas už, $1.85'

KLAUSYKITĖS Old Dntch MorgaitGa kiek
vienu paHe<l01i6. Hėredoa ir pčlnyčine rytu 
Coltpubia Brųadcantinjc- System tinklu.
AtHlntiklte tV h B M Moti’ 8:4h' 'vai. ryte.

1 *'f'"
------ ^JŠl’ILUYKITK KUPONĄ ŠIANDIE ...

Old Dtitcli ČieuiiHer, Dept. 502, 111 W. Monroe St., 
• ChiCHRO. UlięoiH. »<
RaHite pi idčtUB . . . Cent.ų Ir .". . leibelių, už kū
rinos i>riKitjHkito mnh'. . . Old Duteh Holdorių. 
Spalvų: IVOUY | 1 ŽALIOS   MĖLYNOS |—

Varilns .13 ą....

. Galv5
Miestas .......

■

.......... i niiiiiri m .............. ■

Paint
Ready Mixed , 

Galionas'už $1.40

PAPER

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvcngkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
į KLAIPĖDĄ

PER KOPENHAGENĄ

Liepos-July 3 d.
Laivu Frederik VIII

•cavo

HARDWARE & WALL 
' 'VHOLESALB IR RETAIL

20Č įvairių rūšių huo 5c iki $2.75 už rolę. 
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriudtojut

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET. TEL. V1CT0RV 7261

feailMMtMM.n•kfiijli I  *•—«•M

Vąrnish
Y«rt« $2.50

Galionas už $1.49

Enamel > 
Paint

; Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

Ihe ERIE LIMITED
SHIWB ■ IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPŲLIARIS KELIAS Į 

NEW YORKĄ 
PATOGUS i laivų prieplaukas

Žemiausios Kainos 
NEW YORK EXPREŠS - 

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pfibuna r.Nėiv Yorką (Jersey City Sta)

; į. , THE EJUE LIMITED
Išeini iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į Ncw York (Jersey City Sįta) 

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) ■ 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

11:00 A.
3:20 P.

M.
M.

M.
M.
r

M.

i

8:45 P. 
9:25 P.

>’ • ; 

10:20 P.
6:00 A. M.

Round Triin tikietai į New Yorką, sugryžimui 
per 30 įįiėpų, išeina iš Chicagos kas utardnką 
ir sukatą iki rugsėjo 1931 įskaitytinai, 

tiktai $46,05.
iii diiįii^iiĮ įmini I m "l'y .1^,.... ...
Dfl platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės:

CITY TlČKBT OFFICE, 163 jACKSON

GENERAL OFFICES 
4H Brondwiay 

New York City

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Važiuojanti su šia Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

■ i

TWIN LAKĘS, WISCONSIN fork, N. Y.

geros muzikos pasi- 

-šviežia žuvis kasdic.—Lietuviškas vai- 

.—Lietuviai at-
SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAęENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

- " i 130 Noth La Salk Street, CHICAGO, ILL.

248 Washington $t., Boston, Mass.— 27 Whitehall St., ,New ,",v \ .» ‘ ,

tl phtesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės: 
ICKBT OFFICE, 163 WįST JACKSON BLVD.

Telefonai Wabash 4600 ,
pEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830 

.v- Otba ■ • • /
H. T. HARLOW, Gert. Paw. Afcent, 327 S. La Šalie St.

TelifohM Marrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM



Penktadienis, birt 12, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pranešimas SLA 
nariams

S. L. A. Finansų Komisija 
gavo keletą užklausimų apie 
dabartinę Chicagos Bankų pa
dėtį ir kaip ta padėtis galėtų 
atsiliepti ant S. L. A. pinigų 
Chicagoje.

Žinoma, SJ». A. pinigus ga
lima depozituoti tik į stiprų 
ir saugų banką, ir todėl buvo 
nutarta S. L. A. pinigus laiky
ti Bridgeporto apielinkės lie
tuvių tvirtovėje, Universal 
State Banke, kurio prezidentu 
yra gerb. Juozas J. Elias.

Nepaisant to, kad paskuti- 
niomis dienomis kažkurie ban
kai negalėjo atsilaikyti prieš 
sunkumą dabartinės depresi
jos, bet tas nepakenkė Univer
sal State Bankos. Atpenč, ši 
įstaiga uždirbo tiek, kad jos 
direktoriai nutarė išmokėti 
“extra” dividendą savo šėri- 
ninkams.

Universal State Bankas pri
klauso prie Chicago Clearing 
House Association. S. L. A. Fi
nansų Komisija yra pilnai įsi-

“Savas Pas’Savą”
— sako biznieriai 

' BAGDONAS BROS. ’ 
FURNITURE « PIANO MOV1NG 

Local 8 Long Distaoce Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408
v J

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
T.I Y.rda 5069

"bRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
S17 West 34th St 

Te). Boulevard 9336 
I I —»■—... ■■■■■■ llll HM—

Telef Republic 6396

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

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

' M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendnojam
namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894 

t- —

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Republic 8899

* ...... ‘i.... i /

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR P0NTIA0 

Automobilio, 
80C W. 31 St Vietory 1S9S

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

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

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

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

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788

Sav. P. S. Pakštis

ERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųJies ir 

vertis, paikių spalvų

4171 Archer Avė. '
Netoli Richmond

' RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietnvių skalbykla Bridgepor- 
to—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St
Tel. Boulevard 9122

Bankas yra pilnai saugus 
S. L. A. pinigams pasidėti, ir 
užtikriria S. L. A. narius, kad 
šio atžvilgiu.jiems nėra ko rū
pintis. ' ‘

S. L. A. Finansų Komisija 
A. O U s
Geo, J, Stungis
K. Mačiukas.

Senas Petras grąži 
na Bimbai titulus
Bimbos pralotas Andriulis 

apie savaite laiko atgal su sa
vo maskoliška burna apipei- 
zojo Senę Petrą, sakydamas 
kad Senas Petras yra mažas 
žmogiukas su didele ambicija, 
ir visa tai už tai, kam Senas

3 poiiN^s

VotiVaMtr

KLAUSYKITĖS— 
Bhie Ribbon- Malt 
Baseball Rapo r t o 
’kas vakarą, 6:30 v. 
Central Daylight | 
Saving Time, iš! 
stoties WMAQ, 
Chicago.

MOST 
<zWBEST

MIDWEST) DIDŽIAUSI 
SUTAUPYMAI 

Jūsų Pačių Apjelinkes

MIDWEST 
STORESĮhoS wSes

Kiekviena taupi šeimininkė pasinaudos šia proga pri
pildyti savo kamaraitę £iais būtinai reikalingais maisto 

ir groserio dalykais.

IŠPARDAVIMAS
Petnyčioj dr Subatoj, BIRŽELIO 12 ir 13 

— -.... ......

3 10cKOPŪSTAI GRAŽUS

ŠVIEŽIOS. 
GRAŽIOSBULVES

KIAUŠINIAI ŠVIEŽI
Parinktiniai ,,M^dwest,, kortonuose

__ „ “ELMDALE
SVIESTAS ŪKIŠKAS . 271/2cSvaras ■ **

’ ^ALENCIA* ORANŽIAI Tuzinas 15c
V 4B • A 4. B   - --------.  ■■  ---------------------------- --------- ______

rrAXTA “MIDWEST” ŠVIEŽIAI P1 f*KAVA SPRAGINTA Svaras t ■ V

“CARNATION” MILKAS Ak±7
Granuliuotas 10 Sv,ų' 47 c

33c
15c

24 uncijų
džiaras ■ WW

MIDWEST” ŠVIEŽIAI 
SPRAGINTA

CUKRUS
“CHEF-B0Y-AR-DEE” PUttP>g,t11

SURAIKYTI CUX ”"c
BUROKAI
“American Family” Soap Flakes PaSlia 19c 
RYŽIAI SET" 2 LT 17C 

25c 
45c

“COMET” 
ČIELI

TOILETO POPIERA SEM1NOLE
“BUDWEISER” MALT SYRUP Seta!

__________________ ________________ _ -------- ._______________ O U L d 9

“Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupe yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus
PAUL DOMBRAUSKAS

858 W. 33 Street
ALEX CEBULŠKIS ,

836 W. 33 Place

KOPERATYVAS

auga 
laik-

visus

vėtras paraše "Naujienoms , 
kad prieš ponų draugą An
driulį ir jo bosą Bimbą 
opozicija, kuri net savo 
raštį rengiasi leisti.

Senas Petras šiandien 
tuo peizus grąžina atgal pa
čiam Bimbai per jo vietiriin- 
ką Chicagoje Andriulį: kad 
juodu pačiuodu tuos savo pei
zus sučiulptų, ir štai kuo pasi
remdamas Senas Petras tatai 
daro:

Kaip “Naujienose” buvo ra
šyta, taip ir įvyko, šiandien 
j nu Brooklyne Stilsonas, But
kus, Senas Vincas, Stasys 
Strazdas ir visa eile kitų ebi- 
eagiečių garsenybių išleido 
laikraštį, 16 puslapių biulete
nį, ir tame laikrašty duoda 
Bimbai-Andriuliui ir jo klikai

15 g 31c
. Tuzinas 4Oa 
......... 24c ' I wG

svar.
pak.

L r°-
I* lės

Komitetą Sudaro:
VICTOR SLEPIKAS 

4140 S. Maplewood Avė 
KONST. NAĘEWAYKO 

2975 Archer Avė.

4Ų SANKROVŲ.

5, Chicago, UI.
*‘ '* 1".......    h » y... "' M"r~
net patys «•

tikėjo.
Tas opozicijos laikraštis dar 

tokių dalykų papasakoja, ku
rie gali visus Bimbos ir jo bro
lių planus sugadinti. Ten pa
sakyta, kad bimibininkai žada 
pasigrobti į savo giminių ran
kas A.L.D.L.D. ir tos organi
zacijos organą “Darbininkių 
Balsą”. Tai butą puiki proga 
Andriuliui su eks-barberiu ret
karčiais pasivažinėti iš Chica
gos į Brooklyną su savo tote 
Bimba pasimatyti na ir pake
lėmis pasiubagauft Tas pats 
opozicijos laikraštis papasako
ja, kad jau du bolševikiškus 
laikraščius numarinę ir einąs 
skilimas ir tarpe kitataučių 
komunistų, tarp finų, vokie
čių, slavų, nes visur atsirado 
panašių bacilų kaip bimbistai 
tarpe lietuviškųjų' bolševikų.

Birželio 10 d. jau pats An
driulis paraudęs šaukia, kad, 
žiūrėkite, ve, Butkus su Straz
du biuletenį išleido I ...NVell, 
ką padarysit opozicija vadina
si auga, ir Senas Petras žino 
ką sako.

Senas Petras.

“Naujienose” apie Lietu

Mano patarimas lie
tuviams janitoriams

• Man tankiai tekdavo skai
tyti 
vių Janitorių Kliubą ir jųjų 
visą veikimą. Matyti, kad to
nais buvo gerų veikiančių spė
kų, bet ve atsirado kokis be- 
protis ir įskundė kliubą uni
jai, buk jis griauna uniją. To
kiu būdu unija suardė visą 
kliubą ir visą veikimą pąkrik- 
dė: neleido dauginus tuoju 
vardu veikti ir kad patys ja- 
nitoriai nebūtų valdyboje. Tas 
yra labai nemalonu ne patiems 
kliubo nariams, nė iš šalies 
žiūrint, štai aš turiu jumis ja- 
nitoriai gerą tįa|arim4: gali-

mo Amerikoje kuopą ir tas 
jums butų lengva padaryti, — 
yra narių tarpd: pačių’jūsų ja
nitorių, kąri#,, galėtų suteikt 
visas informacijas ir padaryti 
visai lengvą įstojimą į S. L. A. 
Kitas mano pienas jums, tai 
yra dėtis prie Joniškiečių Lab
darybės ir Kultūros Kliubo, 
kuris gana gerai gyvuoja ir 
yra gana veiklus ir tarpe ja- 
nitorių yra kliubo narių, kur 
yra gera dirva veikti visiems 
ir tas jums visiems patiks; 
taipgi įstojimas yra visai ma
žas. Tai prašau jūsų, pasitar
kite Visi tarpe savęs, tverkite 
S. L. A. kuopą, arba į Joniš
kiečių Kliubą rašykitės.

Aš tikiii, kad jus nesigrau- 
dinsite manė .patarimais; pa
tys sau naudą iš to turėsjtę, 
o pašaliniai neturės progos ra
šinėti apie kliubo kasą kas dat 
romą su ja. Atsiprašau iš kai*- 
no janitorių už savo patari
mus, kad nepyktumete; gal kai 
kam ir nepatiks.

B. Barniškis.

ANy DRESS^SUIT
CLEANEDIPMSSIO

79*
■ a DISJNV 1 

PATARNAVI
MAS 

Puikiausias 
Valymas 
Chicagoje 

DRABUŽIAI _________ ________
APDRAUSTI '

40% Nuolaidos ant Draper 
Vyrų siutai----------7»o _ ,
Moterų skrybėlės RSo '■ Saukit 
Vyrų skrybėlės-----60o Randolph 6028
Specialiai gesružBs mBn. dėl pristatymo 

pirfttynOs — pora 17c patarnavimo 
Dreses nudažomos $2.60 
SECURITY MASTER CLEANĘRS 

169 N. State St. 
kampas Randolph, Room 1612 

0 ar daugiau rūbai pristatoim dykai.
Atvežklt Juos.

'.i'..

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojy, 
Nugaros akaudojima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa akau- 
dėjimą, ir taip vieokiua skaudėjimus 
(tik ne ronaa ). & .
TukstanSIai žmonių yra Ualgyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati* sveria su* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.60 ir $3.00, 
ir 10 centi^ extra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptfekorlus taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO, 

P. O. Box $62 
Hartford, Conn.

19

Bedarbe.

Vietos dirbtuvės menkai 
dirba; daugelis darbininkų 
yra paleistų ir vis dar dau- 
giaus atleidžia. Gerovės visai 
nesimato, kada laikai pasitai
sys. Bėda darbininkams be 
darbo, kad negali pragyveni
mo sau pasidaryti. Taipgi bė- 
davbja ir biznieriai, kad biz
nis menkai eina. Vietos lietu
vių judėjimas yra apmiręs. 
Draugijos irgi vargsta dėl šios 
bedarbės.

Streikas
Wcst Harvey randasi faun- 

drė, kurią laikė maža kompa
nija. Tai buvusi pripažinusi 
darbininkų uniją ir algas mo
kėjo neblogas. Kaip tik nupir
ko American Steel Co. tą faun- 
drę, tuojaus numušė algas iki 
pusės prekės ir uniją panai
kino, tai darbininkai protes
tuodami išėjo į streiką. Neži
nia kuomi tas viskas baigsis, 
ba darbininkams yra sunku 
kovoti bedarbės laike;

— B.

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

, Tai gardžiausia balta duo-
na* Tinka pasidarymui

j ! valgių piknikams ir i dar-
“ ' I ^*'1 chnint. Taipgi ir kudi-
y W kiams parėjus iš mokyk-

k/ los, motinos greit gali pa- 
duoti jiems skanų užkan-

— Green Mill Duoną,
I kuri Yra pagaminta taip

kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALT4 SURAIKYTĄ 
/ , DUONĄ

NEW PROGESS BAKING,COMPANY 
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. GARSINTOS “NAUJIENOSE”

DR. A. J. BERTASH DR. S. NAIKELIS
praneša perkėlimą savo ofiso 

e i '
praneša perkėlimą savo ofiso ir 

permainymą telefono į

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

ir 35th St. 
/ • ■ \

Šiaurrytinis kampas So. Halsted 
ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914
/1 1 ■ f t > '♦ f » - ’ a « , .

i

Tel. Boulevard 5914 ir 5913 
t. •. i ■ ’■ • * ■'*%• * • • * 11 . .

Valandos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M. Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.

BANKAS
Kviečia Jus

1 • ■ -į •.' _______ J * ■

Vesti Savo
Biznį PasMus

o A O

Tvirtas
South Sides

* <

Peoples National Pank 
and urust Company 

of Chicago
47th Street and Ashland AveNue
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
na, : 

1139 a 
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Užsisakymo kaina:
CHicagoje — vaitu:

Metams _______________
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams .. ..........
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam mėnesiui .......

Chicagoj per išnešiotojus;

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60

.75

Savaitei ..........       18c
Mlnedui ........   76c

Suvieaytra M CMcaick

Mrtaart

•šlama
____  8.60 
_____ 1.75 
I.l.mmi 1JB5 
____  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose
(Atpiginta)

Metams I8.W
Pusei metu
Trims mtaesiams  .......   2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kurtu su ulBaknnu.
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. NEIŠMINTINGA SAU KENKTI .
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Susinervavimas, kurį iššaukė daugelyje žmonių 
dviejų milžiniškų Foreman bankų susmukimas Chica- 
goje, padarė daug žalos ir bankams ir žmonėms. Nusi
gandusi publika pradėjo urmu atsiiminėti savo depozi
tas iš bankų ir visą eilę jų privertė užsidaryti.

Tiesa, dauguma tų bankų veikiausia vėl atsidarys, 
ir gal būt daug pinigų nežus. Bet nuostolių jau yra pa
sidarę apsčiai. Biznis tapo laikinai sudemoralizuotas. 
Žmonės, atsiėmę savo depozitus iš bankų, patys neži
no, ką su jais daryti. Laikyt pas save tai — vesti j pa
gundą tuos “specialistus”, kurie tik laukia progos sve
timu turtu pasinaudoti.

Tuo tarpu bankas, iš kurio ištraukti depozitai, ne
gali veikti. Bankas, priima žmonių pinigus tikslu pa
leisti juos apyvarton. Jisai nelaiko pinigų savo spinto
se, išimant tam tikrą dalj, kuri yra reikalinga kasdie- 
niniems išmokėjimams. Jeigu visi žmonių sudėti pini
gai gulėtų “seifuose”, tai nei depozitoriai negautų nuo
šimčio, nei bankas nepadarytų pelno. Todėl, kuomet 
didelė minia depozitorių staigiai pareikalauja savo pi
nigų, tai bankui pasidaro keblumas, nežiūrint, koks 
tas bankas butų — kad ir gerų geriausias pasaulyje.

Iš bėdos bankas gali iš kur nors pasiskolinti, kad 
patenkintų staigų depozitorių reikalavimą, bet už tai 
jisai, žinoma, turi nuošimčius mokėti, O jeigu jisai no
ri šitų išlaidų išvengti, tai jam priseina užsidaryti ir 
laukti, kol “šturmas” praeis. Bet banko užsidarymas 
suparalyžiuoja biznį visoje apielinkėje, kurioje jisai 
veikia.

Be bankų šiandie joks biznis negali gyvuoti. Pa
naikink bankus — ir austos dirbtuvės, užsidarys krau
tuvės ir pasiliaus judėjimas. Kiekvienoje apielinkėje 
bankas yra reikalingas tos apielinkes gyvavimui. Todėl 
patys žmdnės sau kenkia, kuomet jie pasiduoda pani
kai ir spaudžia bankus prie sienos, atsiimdami iš jų 
savo depozitus. Ypač tai yra pavojinga dabartiniais 
ekonominio krizio laikais. Išimant pinigus iš bankų, 
jie ištraukiama iš apyvartos, iš biznio, o be pinigų biz
nis negali eiti. Ištraukimas pinigų iš bankų didina be
darbę.

Laimė tečiaus, kad ta panika tęsėsi palyginti ne
ilgai, tik apie trejetą dienų.. Jau vakar padėtis buvo 
gana rami, ir daugelis tų žmonių, ką buvo pradžioje 
nusigandę, ėmė dėti savo depozitus atgal, iš kur buvo 
atsiėmę. Bankai, kurie šitoje audroje nesuklupo, pasi
rodė pakankamai stiprus, kad jais butų galima pasiti
kėti. Juo greičiau žmonės j juos sudės atgal savo išim
tus pinigus, tuo geriau bus visiems — ir bankams, ii’ 
depozitoriams.'

kokiais sumetimais komunistai 
tveria savo organizacijų. Jeigu 
pasirodytų, kad jiems rupi 
daugiausia kerštas prieš, senų- 
jį Susivienijimų, tai čarteris 
vargiai butų, jiems suteiktas.

Antras dalykas, kurį komi- 
sionierius nori patirti, tai — 
ar nėra “tas komunistų susivie
nijimas politiškus partijos įran
kis. Tam pamato davė patys 
komunistai, agituodami už sa
vo susivienijimą, visų laiką šu
kavo apie “bolševizmų”, “fa
šizmą”, “kapitalizmą” ir pana
šius politiškus dalykus. Jeigu 
komunistų susivienijimas butų 
pastatytas ant grynai partinio 
pagrindo, tai jam grasintų pa
vojus sukelti prieš save žmo
nes, kurie komunistų partijai 
nepritaria. Tas jau labai su
siaurintų jo veikimo dirvą. O 
be to, dar pas komunistus daž
nai įvyksta partijos skilimai.

Antradienį pas komisionierių 
New Yorke buvo atsilankę kai 
kurie bolševikų susivienijimo 
viršininkai. P-as Bacevičius bu
vo atkeliavęs net iš Chicagos. 
SLA. advokatai tuoj aus nu
rodė komisionieriui, kad bolše
vikai nori išimti čarterį New 
Yorko valstijoje, bet jų susi
vienijimo viršininkai 1 gyvena 
išsimėtę po visų Ameriką. Va
dinasi, dar čarterio neturėda
mas, tas jų susivienijimas jau 
veikia kitose valstijose, šis ar
gumentas pastatė bolševikų at
stovus i keblumą. Neturėdami 
ką atsakyti, jie daug nė nesi
ginčijo, kuomet buvo paduotas 
sumanymas atidėti klausinėji
mą tolesniam laikui.

OPEROS DAINININKAS 
NA I POLITIKĄ

EI-

Lietuvos tautininkų valdžia 
taip sudarkė savivaldybes nau
ju savo “įstatymu”, kad visos 
žymesniosios partijos atsisakė 
dalyvauti miestų tarybų rinki
muose, kurie turės įvykti bir
želio 15 d. Į rinkimus eina tik
tai tautininkai ir atžagareivių 
grupės iš tautinių1' mažumų.

Kad pritraukti daugiaus bal
suotojų, valdžios partija varto
ja visokius “triksus”, arba 
“triukus”, kaip sako Lietuvoje. 
Vienas tų triukų tai — išstaty
mas daugelio kandidatų sąra
šų, priklausančių vienai parti
jai. Kaune, pavyzdžiui, tauti
ninkai išstatė net 13 savo są
rašų.

Paskui, į kandidatus deda- 
“garsųs žmonės”. Kandida- 
į Kauno miesto tarybą ei- 
sakysime, tautininkų šu- 
“baronas” šilingas, ir ope- 
artistas Kipras Petraus-

VĖL HOOVERIS

Republikonų partijos nacionalio komiteto pirmi
ninkas Fess .vakar pareiškė, kad ateinančiuose prezi
dento rinkimuose vėl laimėsiąs Hooveris.

Už tokį jo pranašavimą dauguma Amerikos žmo
nių jam pasakys “Ačiū. Dar keturis metus Hooverio 
‘prosperity* tai -— perdaug!”

Apžvalgai

ma 
tais 
na, 
las, 
ros
kas. Del Petrausko kandidata
vimo “L. Ž.” pastebi:

“Regis, nereikia, ir burnos 
aušinti, kad tas triukas ne
pavyks, nes miesto savival
dybė nėra opera, o K. Pet
rausko savivaldybininko ta
lentas kol kas dai’ niekam 
nežinomas.” z

LIET. KOOPERACIJOS BAN
KO SUVAŽIAVIMAS

KOMUNISTŲ SUŠUIENIM 
MAS DAR NETURI 

ČARTERIO ;

Gavome žinią, kad New Yor
ko apdraudos departamento ko- 
misionierius nustatė, jogei bir
želio 24 dieną bus .svarstoma 
klausimas, ‘ar duoti ' komunis
tiškam “darbininką susivieniji
mui,” čarterį, kurio jliski ‘ dar 
iki šiol;netari.> '*> Į;

šio" mėn? 9 dieną, antradie
nį, jau buvo paskirtas “klatisi- 
nėjimas” (hearinĮfrr.N*** Yor* 
kė. Bet komisioniėritrš btivo da
vęs žinių SLA. atstovams tik-

ko nieko kito, kaip tik pasiū
lyti komisionieriui klausinėji
mų atidėti. Šis pasiūlymas bu
vo priimtas, ir dabar, kaip mi
nėta, klausinėjimas yra nukel
tas į birželio 24 dienų.

Ar bolševikai gaus čarterį, 
tai klausimas, šiaip, susišelpi- 
mo ir ąpdraudos organizacijų 
steigimo valdžia netrukdo, jei
gu tik steigėjai išpildo tam 
tikrus reikalavimus. Bet bolše
vikai, organizuodami savo su
sivienijimą, visų,, laiką varė 
biaurių agitaciją prieš SLA. 
Į^ktĮąaL syar .... . .. „
sivjenijimo tikslas 1 buvo pa
kenkti ! SliA.,kurį jiems nepa
vyko “užkariauti” pereitame 
seimo Ohicagoje. • ’

Komunistų užsipuldinėjimas 
ant SLA. iššaukė pastarojo 
protestus ir nusiskundimus, ir

tojų sur

Gegužės 30 ir 31 dd. įtyko 
Kaune Lietuvos Kooperacijos 
banko dalininkų suvažiavimas. 
Iš atskaitos paaiškėjo, kad per
nai metais bankas turėjo 63,r 
887 litų, gryno pelno.

Bankas turi 256 narius. Jo 
kapralo- suma sudaro 493,260 
lt. Ta suma yra padalinta į 
1,041 dalis (Šerus). Banko na
riais yra smulkaus kredito 
draugijos ir kooperatyviškos 
krautuves. Nariai atsako dvi
gubai dideąne pinigų suma, ne
gu vertas nario indėlis j ban
ką. Todef bankas yra saugus.

amebų 4
skirt? laiką, todėl jiems neli- dėlto dabar valdžia nori ištirti, • skite Naujienose.

• ■ ..m, ' H H H B

Prieš 25 Metus
Kaip šiandie, lygiai prieš 25 

metus, pabėgo iš Suvalkų ka
lėjimo, caro valdžios įkalintas, 
—? P.. Grigaitis, dabartinis 
“Naujienų” redaktorius’.

Gruodžio 6 d. 1905 m. P. 
Grigaitis buvo dragūnų eska
drono suimtas, kelyje iš Ma- 
riampolės į Buiką, kur buvo 
sušauktas valsčiaus ūkininkų 
susirinkimas. Kalbėti tame su
sirinkime Grigaitį kvietė Dr. 
K. Griniaus sesuo Ona. Suval
kų gubernijoje tuomet buvo 
tik-kų paskelbtas karo stovis.

Suimtąjį kariuomenė atgabe
no j Mariampolės kalėjimą, iš 
kur už dvejeto dienų jisai bu
vo nuvežtas į Kalvariją. Apie 
Naujus Metus kalinys buvo 
perkeltas į Suvalkus, čia. karo 
lauko teismas jį pasmerkė su
šaudymui, bet paskui, Kalvari
jos kaliniams paskelbus bado 
streiką ir pasiuntus ministeriui 
pirmininkui grafui Vitte tele
gramą į Peterburgą, tas pats 
karo lauko teismas nusprendė 
dauguma balsų (5 prieš 4) per
duoti Grigaičio bylą. Apygardos 
teismui.

Šis pradėjo bylos tyrinėjimą. 
Specialis svarbioms byloms tar
dytojas tęsė tyrinėjimą per ke
turis mėnesius. Susirinkus pir
mai Rusijos Dūmai, buvo ti
kėtasi visuotinos amnestijos 
politiniems kaliniams. Bet am- 
nestija neįvyko. Apie gegužės 
mėnesio pabaigą ėmė vėl stip
rėti reakcija. Tuomet pasidarė 
aišku, kad byla gali pasibaigti 
blogai. Vienas “Bundo” (žydų 
socialdemokratų organizacijos) 
agitatorius, sėdėjęs Suvalkų 
kalėjime, gavo žinią, kad teis
mas išleis jį po kaucija. Jisai 
tuomet pasiūlė Grigaičiui pa
dėt suorganizuot pabėgimą iš 
kalėjimo.

Pirmose birželio dienose atė
jo į kalėjimą tardytojas ir pra
nešė kaliniui, kad Varšuvos ge
neralgubernatorius Skallonas 
pareikalavo jo {Grigaičio) by
lą persiųsti jam, idant jisai ga-> 
lėtų nuspręsti, ar, ji eis į karo 
teismą ar į paprastą teismą. 
Už dienos kitos; Grigaitis gavo * č1 
žinia iš kalėjimo vyriausybės, 
kad prokuroras susiaurino jam 
teisę pasimatymo su giminėms 
— ženklas, kad byla krypsta j 
blogų pusę.

Birželio 12 d. (1906 m.) per 
pietus iš kalėjimo7* išėjo Mask
vos universiteto studentas Pie
taris ir Pr. Paršaitis (J. Gab
rio brolis), sėdėję vienoje ka
meroje su Grigaičiu. Jisai įda
vė jiem, raščiukų nuvežti pa- 
skirton vieton, kur buvo pabė
gimo organizavimo centras. 
Laiškelyje buvo pasakyta, kad 
pabėgimas turi įvykti “šiaądie 
popiet”. Apie trečių valandų 
jau buvo gautas signalas iŠ 
gatvės, kad viskas prirengta. 
Pusė po ketvirtos Grigaitis 
jau buvo darže, už kalėjimo 
sienos.

Iš daržo į gatvę. Tenai laukė 
mergina, kuri padavė Grigai
čiui dviratį su Raudonu kaspi
nėliu ant rankenos. Tuo dvira
čiu jisai centralme miesto gat
ve, pro žiopsančius policinin
kus ir vaikštinėjančius karei
vių būrius, niekieno nekliudo
mas, išvažiavo už miesto. Ant 
tilto laukė jo kitas žmogus su 
dviračiu. ,

Plentu į Račkų pusę. Priva
žiavus mišką, pasitiko dar vie
nas žmogus. Grigaitis pasislė
pė pnške, o jo-palydovas ir 
antrasis asmuo nuvažiavo to
linus. Už kokios valandos laiko 
antrasis asmuo sugrįžo su 
agentu, kuris veda keleivius 
peri sieną. / i ...

■į ReimkkVdjęs; vienį*. nsW .
' ,nt<ininksi.;

6rigąifis-,' su budeliu 1 žmbn|į, 
keiiavnsitj j Amerikij,’ ’ perėjo 
per sienų į Prusą pusę, ir, pa
ėmęs’ artimiausioje stotyje 
taukinį, ’ išvažiavo ‘į Berlyną;, 
į Jau iš užsienio Grigaitis p$ 

l siuntė j Suvalkus 20 rublių už

mokėti dviem kaliniam, po 10 
rublių kiekvienam, už tai, kad 
jupdu vienas nuvedė kalėjimo 
sargų j kitą dalj trobos, o ant
ras atidarė padirbtu raktu ka
meros duris ir duris j kalėji
mo* aukštų, per kurias kalinys 
paspruko.

Kalėjimo vyriausybė tik šeš
tų valandų vakaro pasigedo, 
kad Grigaičio kamera tuščia, 
— kuomet jisai jau buvo miške 
netoli Prūsų sienos.

LIETUVOS ŽINIOS
Nusižudė kalėjimo pri

žiūrėtojas
ŠŪŪL1AI

Gegužės 11 d. sunk, darbų 
kalėjimo prižiūrėtojas Felik
sas Grybauskas, išplaukęs 
valtele į Šiaulių ežterą, nusi
žudė, persišaudamas iš revol
verio. Paliktame raštelyje sa- 
vižudys prašo nieko dėl jo 
lįiirtiąs nekaltinti, tačiau po
licija jo nusižudymo priežas
tį stropiai tiria. Jau apklausi
nėta vienas, kitas asmuo, ap
klausinėtų tarpe ir viena pa
nelė.

Eina
kalba, esą 
skolos 
žudęs dėl nepavykusios 
lės.

įvairių gandų.
nusižudėlis 

pasidaręs, kiti —

Vieni 
daug 
nusi- 
mei-

Ūkiškos ir rinkos žinios
i Rokiškis. Gegužės 5 d. aukš

tesnėse vietose prasidėjo pava
sario darbai, žemesnėse vieto
se 30% išgadinta rugių; nuo 
kiškių ir sniego yra nukentėję 
50% sodų. Rinkoje labai gerų 
rugių centneris 8 litai, bulvių 
pusantro, sviesto kilog. 2 lit. 
80 cent., kiaušinių 12— 14 št. 
•-litas.

V. M. DoroševiŽius Vertė J. Patarška

GUDRUOLIS
!------------------------------- ■

Beotietis Akselos buvo su 
reikalais Atėnuose.

Apžiurėjo Akropolį.
— Akropolis, kaip Akropo

lis. Stovi aukštai.
Buvo teatre Dioniso. x
— Teatras gražus. Nutaisy

tas baltu marmoru.
Klausėsi geriausių oratorių 

ant agoro:
— Kalba daug.
Ir užsimanė pasikalbėti su 

Sokratu.
— Būti Atėnuose ir nepasi

kalbėti su Sokratu! Kamgi ta
da žmogui duotas liežuvis?

Praeinantis atėnietis parodė 
jam po portiku Akademijos už
simąsčiusiai vaikščiojantį men
kos išvaizdos žmogų.

— Tai Sokratas.
— Toks didis vyras galėtų 

būti aukštesnio ūgio, aiškesnės 
išvaizdos. Bet gudruoliai apie 
tai nesirūpina! — pamąstė Ak
selos.

Jis priėjo prie Sokrato ir že
mai pasilenkė.

Sokratas mandagiai atsakė 
ant pasveikinimo ir nuėjo to
liau. Akselos vėl užbėgo iš 
priekio ir nusilenkė.

Sokratas nusišypsojo, pasi
lenkė ir tęsė pasivaikščiojimų.

Tada Akselos vėl užbėgo iš 
priekio ir tarė:

— Pasveikinimas tau, gud
riausia iš mirtingųjų!

Sokratas sustojo, nusišypso
jo akimis ir tarė:

— Ar tu matei visus žmo
nes pasaulyj?

— N-ne!
— Jeigu tu jų nematei, tai 

negalėjai nė kalbėti ’ su visais 
pasaulio žmonėmis. Ar ne taip?

— Visai teisingai.
— Tai kaip, tokiu budu, tu

T

taip butų

nežinai, ant 
kiti žmonės 

tavo manymas 
Ar ne

žinai, kad aš esu gudriausia iš 
visų pasaulio žmonių ? Ar ne
atsargiau butų buvę iš tavo pu
sės, pasakyti: “‘Man rodos, kad 
tu esi gudriausis iš žmonių?”

— Taip, beveik 
protingiau.

— Bet jeigu tu 
kiek protingi yra 
pasaulyj toks
niekuo nepamatuotas, 
taip?

— Išeina, kad taip.
— Pertikrinėja kame nors, 

neturėdamas tam jokio pama
to, arba apgavikas, arba kvai
lys. Ar ne tiesa?

— T-taip!
— Ar tu norėjai mane ap

gauti, sakydamas, kad aš esu 
gudriausis iš visų žmonių?

—• Ne.
— Reiškia, tu neapgavikas. 

Kas gi tu tada esi? Spręsk 
. pats.

“Vienok” 
los ir tarė: 
daryti, kada 
Kamgi rožė, 
ir gudruolis 
ba?

Sokratas nusišypsojo.
— Puiku. Pasakyk: Arklio 

ypatybė yta žvengti?
— Aš manau!
— Jaučio baubti?
— Ir dar kaip!
— Avino bliauti?
— Na, žinoma.
— Ar arklys be paliovos 

žvengia?
— žinoma, kad ne!
— Ir jautis be paliovos ne

baubia?
— Suprantama!
— Tai gal būt avinas be pa

liovos bliauna?
(Bus daugiau)

— pamąstė Akse- 
Kųgi aš turėjau 
tu nieko nesakai! 
jeigu ji nekvepia, 
jeigu jis nekal-

r

TheWestSideTrust&SavingsBank
Roosevelt Road prie Halsted St.

yra DIDELIS BANKAS DIDŽIOSIOS Wesl Sides

Stipri Direktorių Taryba
\ : ■

Didelis Turtas

Konservatyvė Vadovybė 
Atsargi ir Rūpestinga

Stiprumas šio Banko tapo parodytas, daugeli kartų sunkiausiais 
laikais ir jis visuomet pasiliko tvirta uola.

r

DIREKTORIAI

t
■

■

■ cJh^BunliofŠafet^ andFnendių Smicė\

No. 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaų-

•f •* ’.' 9 ' >; , : ■, .1 4 i.) I ) i

Naujienose. Kaina 45 cen-
I v,.s

LOUIS H. HEYMANN, President
LOUIS BOISOT, Retired. Formerly Vice- 

Pres. and Trust Offieer First Trust & 
Savings Bank, Chicago

WALTER M. HEYMANN, Vice-Pres.
First National Bank, Chicago

H. ISAACS, Pres. Yžth Street Store 
NELSON MORRIS

C. L. -JERNBERG, Vice-Prcs. 7
IRVINO N. KLEIN, Pres. L. Klein. Ine.

- A. G. LEONARD, Pres. Union Stock 
Yards & Transit Co.

M, B. MERVIS
H. S. PFLAUM, Vice-Pres.
W. H. REGNERY, Pres. W estėm S hade 

Clolh Co.

RooscvelfRoadjat Halstcd SteeU Chicado
■■ _ į- . ilinr 11     - ' ; , .*■ X
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Lietuviai Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

Graboriai

S. D. LACHAVICH
Pbone Armitage 2822

Išvažiavo LietuvonGraboriai

Phone Boulevard 4139bau

Lietuvės Akušerės

Advokatai

127

2-jų Metų Mirties Sukaktuvės

me

SPECIALISTASAKIŲ

Duokite savo akis išegzaminuoti

Lietuviai Gydytojai

'M**

Telefonas Republic

Mrs. A. K 
JARUSH

opc- 
and 
jam

moterys vienu vy 
ru pasidalina

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

AMBULANCE! PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Męs visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra! labiausiai reikalingas,

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m 
4649 S, Ashland Ava, 

kampas 47th St. 
Tek Boulevard 6487

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

finansuoja Chicago Tribūne 
bet jį organizuoja pačių tau
tybių komitetai.

LIETUVIS GRABORIUS

1646 W. 46th St.

Telefonai .

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Hahud St.
Telefonas

Victory ^115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

revizoriai 
Liet

Vitas, T 
—Draugijų Susiv 

teisėjas;

CHICAGO TEMPLB ijfcUNlt t i 
77 W. Washingtoh St.

Cor. Washington ind Clark'.Btl. 
Ofiso Td. Centrą! 2974 .

Namų Tek Hyde £rk 3311

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Nauja Darbo Farmerių 
Partija

Vakarais 2151 W. 22
Telepbont Roost 

Namie 8-9 ryte. Te!.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avt. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Loomts St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avi. 

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

Res. Phone Pairtas 0353

Demonstracijos masines spor
to gimnastikos ir fizinės kul
tūros įvairių tautinių grupių 
iš Chicagos ir apylinkių įvyks 
ateinantį birželio 21 d. Sol- 
diers* Field stadiunio.

Tai bus pirmas kartas, ka
da įvairios tautinės grupės sy
kiu parodys, kas yra galima 
atsiekti atletiško veikimo sri-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicago, Ilk 

Tek Victory 1115

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Skyrius priešais di
džiuosius vartus 
Holy Scpulchre 

kapinių.
Tek Bąverly 0601 
“Amžių Akmens“ 

paminklai. 
Augščiausia 

kokybė. 
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Cbicagoje

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotuino, skaudamą 
akių karsti, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. SpecialS atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

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

2400 IV. Madison SL
Vai.: 1 iki 3.po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswkk 0597

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki I 

Rez. Telepbont Plaza 3202

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisai vidUrmltrtyje
One ^o^USMe Hldg, į

One North La SaUėSt.' J.

Re t. 6600 South Artesian Aoenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

P. Paulauskas -— teisėjo raštininkas 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.CHICAGOS 

ŽINIOS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Ncdėliomil nuo 10 iki 12.

Dalijimu Ja daugelio tautų 
sportininkai

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai *

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Hayes Monunient 
Company 

2724 W. lllth St.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Room 780 
Tel. Central 6390 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talmmi At. 

Tel. Prospect 3525

• Nuliūdę liekame, A

SUNAI, DUKTERYS, BROLIS, SESUO ir GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J.ZOLP, tel. Boulevard 5.2Q3

Lietuvis Advokatas 
46>1 ^O. Ashland 'At*.

TeL Republic 9723

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

(kampas North ir Dame*n Avės) 
Tel. Brunsvick 8281 

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

Nedėbomis pagal lusitarimą

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

Čekoslovakai, Lenkai, Vo
kiečiai, Ukrainiečiai, Norvegai 
ir švedai visi dalyvaus to kon
greso programoje Soldiers 
Field. Gimnaztikose dalyvaus 
įvairių gimnazijų klasės, skai
čiuje 5,000 jaunuolių.

Įėjimas į sporto kongresą 
kainuos lik 25 centai. Kongre
so pelnas bus aukautas lab
darybei. Tribūne sau nieko ne
pasilaikys.

Daugelis jau žino apie Bo
hemų Sakalus, Vokiečių Tur- 
verein ir lenkų Vanagus. Dau
gelis taip jau matė Norvegų- 
Amerikicčių ir Ukrainiečių 
tautinius šokius, bet niekuomet 
dar tos grupės nebuvo susi
jungę kartu.

Tos tautos dalyvaus bend
roj ir atskirose programose 
per 4 valandas, paskui visi 
maršuos orkestrai lydint.

Programa prasidės 1:15 vai. 
popiet su paroda. Bus įvairių 
masinių žaislų, geimų, lenkty
nių ir nematytų dar spektak
lių. Galop dar bus bendra 
mankštos gimnastifta, tūkstan
čiams jauniklių besilauksiant 
sulig muzikos ritino.

Tad ateinantį birželio 21 d. 
popietų verta yra paaukauti, 
pamatyt ir pasimokinti svei
kos fizinės kultūros.

Vakar dieną jau tarėsi ati
daryti duris šie bankai: Wcst 
Town State Bank, Washlnglon 
Park National Bank ir North- 
wcstern Trust and Savings 
Bank. Daugely tolimesnių mie
sto bankų operacijos pradėjo 
eiti normaliai ir kaikuriuosc 
įdėliai jau pralenkia išėmi
mus. Taip , jau Lincoln State 
Bank ir South Side Savings 
Bank and Trust Company va
kar tarėsi dėl atidarymo 
racijų. Tik Italiah Trust 
Savings Bank abejoja ar 
bepasiseks atsidaryti.

Vakar dieną tik vienas 
kas beužsidare,' būtent Štate 
Bank of Beyerly. Hills.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas , 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

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

52 East 107th St 
kampas Michigan AVt.

Tel. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutarti ..

127 N. Dearbom St 
Ketvergais ofisai Uždaryti.

- - ■ -.....—---------

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

Tel. Kenwobd 5107
VALANDOS:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

nuo 6 iki 8 valandai vakare 
tipart, iventadienio ir ketvirtadienio 

mii.iiIiiii .K n,!.; i ....................m mii i

Susitvėrė nauja/politine par
tija, pasivadinusi Farmer-La- 
bor Party of Illinois. Naujoji 
partija yra pasiėmusi tikslu at
stovauti farnių darbininkų 
idėjas ir pageidavimus ir kvie
čia visas Cook county pro- 
gresyves organizacijas susi
jungti su ja.

Pirmas platus tos partijos 
mitingas šaukiamas Musicians 
Hali, 175 W. Washington St., 
Chicago, sekmadienį, birželio 
28 d. 2 vai. popietų.

Kiekvienai organizacijai su
teikiama po dvi vietas atsto
vams.

Naujos organizacijos pirmi
ninkas yra D. A. McVey, sek- 
retorius-kasininkas E d w a r d 
Hammond. Partijos obalsis: 
Už Politinę ir Industralinę De
mokratiją.

t Street . 
andolph 6332

i
— 7 iki 9 vįAart • 
Ketv. k SųbMOT m. 
Ser. h Pėtnyčit*• ... .L-t į

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 
" Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas:
Perkėlė abu savo ofisu į naują Vietą po nn 
4645 So. Ashland Avė. 

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį t 
Tel.. Boulevard 7820 !

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Victory 6893 . 
Rez. Tel. Drttel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 Irt Street

Valandos: 1—3 po pietų,' ___
Nedėliomit it Iventad* 10—12 dienų.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
■ — Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \3th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

PHYSICAL
THERAPY

B M1DWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas■

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

JŪSŲ GRABORIAI 
z Didysis Ofisas; ‘ .

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii TMonah YARDS 1741 h 1742

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisai vldurmltatyk «-

MARIJONA KVARACIEJUS 

po tėvais Kibartaitė

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.

R. A. VASALLE
ADVOKATAI 

11 South La Si 
Room 1934 Tel. 
Valapdoinub 
3241 S. Halei 
odteuVakndoi 
Olb—■ Utarn., 
Vasalle—Pan.»

“Prašau, imk jį sau; jis my
li tave!“

“Ne, tu imk jį; tau jis la
biau reikalingas“.

Dvi moterys, ištekėjusios už 
to paties vyro, bandė išlygin
ti keblumą tiesioginėmis dery
bomis aną dieną ties Felyny 
teismo durimis.

Mrs. Vera Cieroke,“ su ma
žu vaiku, kuri turi pirmąsias 
teises į savo vyrą Frank, drau
giškai susitarė su antraja Mrs. 
Lūkėti, kad nėra reikalo lauk
ti kol teismas išspręs, kurini 
jis priklauso, kadangi teismas 
Franką paleido už $5,000 bond- 
so ligi liepos 10 d.

“Tu imk jį; aš jį tau ati
duosiu, nors aš jį ir myliu“, au
kavusi Mrs. Cieroke. “No, no; 
jis myli tave ir aš gatava pa
siaukauti: aš jo nebeimsiu“, 
nusileido Mrs. Lukett.

“Aš nežinojau, kad jis jau 
vedęs“.

“Tai niekis; imk jį”, i

Bankai ruošiasi atsi 
daryti

Agnės Getz-Gečienė
Po tėvais KASPUTAITĖ , >

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 8 dieną, 7 Valandą vakare 1931 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Upynos kaime,^Upynos parap., Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyveno 42 metus. Paliko dideliame nubudime du 
sūnūs 
taną Kasputį, 
putaitę ir brolį Pranciškų ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1333 -So. 
4 9th Avė., Cicero. . j.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, birželio 12 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Antano parapijoj bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agųcs Getz giipinės, draugai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

KOSTANTAS REKSNIS

Persiskyrė su šiuę pasauliu bir
želio 8 dieną, 10 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs 37 metų 
amžiaus, gimęs Janušaučiznos kai
me, Daugėliškio parap., Švenčio
nių apskr., Vilniaus rėd. Paliko 
dideliame nubudime brolį Kazimie
rą, o Lietuvoj—tris seseris—Ve
roniką, Elzbietą ir Anelę, brolį 
Jurgį, du švogerius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
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.

Nuliūdę liekame?

Brolis ir Gimines. *
Laidotuvėse patarnauja grabo

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

PETRAS GREVIŠKIS

persiskyrė su šiuo pasauliu I 3 die
ną birželio mėn. 1929 m., sulau
kęs 22 metų amžiaus, gimęs Chi- 
cagoje. Paliko dideliame nubudi
me patėvį Raymond Dugnas ir 
gimines. Liūdnai atminčiai mano 
brangaus sunaus Petro GrevįŠkio 
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. Mes 
tave mano brangusis sūneli nie
kuomet neužmiršime. Ilsėkis ra
miai nuosavioj koplyčioj, šv. Ka
zimiero kapinėse. Tu pas mus jau 
nebesugrjsi, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant.

Nuliūdę lieka
Patėvis ir Giminės.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
III;: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evaftston, 111., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Gudonienė, 7917 
S. Hatvard Avė., fin. sekr. ' Ant. 
Valančunicnė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškicnė, 3018 So. 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Urš. Radzevičienė, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė. 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

lubatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

718 W.*18 St. 
Tel. RooseVclt 7532

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
želio 8 dieną, 11:10 valandą 
kare 1931 m., sulaukus 31 
tų amžiaus, gimus Telšių mies
te. Paliko dideliame nubudime vy
rą Petrą, du suuus—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.

Visi A. A. Marijonos Kvara- 
ciejus giminės, draugai ir pažįsta- 

•mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse, ir suteikti jai 
paskutinį patarnaVYnią ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sunai, Motina, 
Patėvis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, tel. Virtory 4088.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
girdiee. PlauCių. Inkstų Ir Khrtljo pakriki, 
niai scktninral gydomi. Taipgi: Aklų, Augų.

Nosies ir Gerkles 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Tel. Indepondence 0033

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kile- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas, viet-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38‘th PI.; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher A ve.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, '3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 3 3rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Raceviče, S. 
Rutnčikas-—knygų revizoriai; J. Šku- 
das, J. Yushkevičius—Liet. Audito- 
rjios Atstovai; J. Vitas, P. Paulau
skas, A. Žilinskas 
Atstovai; J. Yushkevičius

Ofiso tel. Lafayette 7337
Res. tek Hyde Park 3395

Dr. Susaji A. Slakis
VAIKŲ SPECIALISTĖ 

4145 Archer Avenue 
(kampas So. Francisco)

Vai.; 10 iki 12 A. M., 4 iki 7 P. M. 
Seredomis it nedėliomįs pagal susitarimą

DR. CHARLES SEGAL
1 Praktikuoja 20 metai 

OFISAS !
4729 South Ashland Av».t 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, mio 2. iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakare* Nccjėl. nuo 10 iki 12 V, dieni 

Phone Midway 2880

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street,

< Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir* nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

~ ‘ 7868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Ąvenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

K. GUGIS
ADVOKATAI 

MIESTO OFISAS
/. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 »O tf«tų 
Gyvenimo virta

3313 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandoa: nuo 6 iki 8 VaL kiekvieni 
vakarą, išskyras ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto ■'

A. K. Rutkauskas,MD.
4442 South Westėm Auėhue 

Tel. Lafayette 4146 

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RooseVclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Chicagos Sporto Kon 
greshs

» k 11 -1^ ąl nnttsgwį_ fft. t

... . 1.1 y f

JOHN B. BORDEN
105 IV. Adome St., Room 3117 

Telephone Randolph 6717 
- “ M 6-9

1 F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ.

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negU kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

4**^ w*j bų isdirbystės.
OFISAS: 

-668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
Bigy '3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

John KucnuiSKas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti LeaVitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

■ Seredoj ir Pėtnyčioj fino 9 iki 6
tim ...»■ i ......... . «i.i »i i..*'m>i*^*M*



Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Senas Petras gavo

North Side
Morning Star Kliubas rengia 

išvažiavimo v

Nedėlioj, birželio 14 d. Mor
ning Star kliubas rengia sma
gų išvažiavimą į Jefferson gi
rias, tai bus kaip ir atidary
mas šio vasarinio sezono, nes 
dar yra rengiamas tik pirmas 
išvažiavimas. Todėl patartina, 
kad visi nepamiršiu atsilanky
ti, bus lietuviška muzika, ka
me visi galės pasišokti ir sma
giai praleisti laiką tyrame ore. 
Prie lo kaip ir visados kliu- 
bas pagamins visokių skanių 
užkandžių ir kliubas savo sve
čius priims ko mandagiausiai 
ir galima iš anksto užtikrinti, 
kad visi bus užganėdinti taip 
kaip ir kiekviename Morning 
Star Kliubo parengime.

Jeffersono eigaiis.

praeityje stovi gatavas paten
kinti visų savo depozitorių ob
ligacijas.

Stipri finansiniai ryšiai, at- 
sakomingas Board of Diretot- 
ors, konservatyvi tvarka ir di
deli resursai tai yra tie keturi 
svarbiausi pamatai, kurie su
teikė šiam bankui visos Great 
VVest Side gyventojų pasitikė
jimą. šios apylinkės gyvento
jai visuomet yra atsargus ir 
galvojanti žmonės.

Dabartiniai direktoriai
• Walter M. Heymann, 

President First National 
Nelson Morris 
Louis Boisot, Retired.

merly Vice-pres. and Trust Off- 
icer First Trust & Savings 
Bank.

II. Isaacs, President 12th 
Street Store.

Irving N. Klein, President L. 
Klein, Ine.

A. G,. Leonard,’ Pres. Union 
Stock Yards & Transit Co.

M. B. Mcrvis,
Louis H. Heymann, Pres.
W. H. Begnery, Pres. West- 

er Shade Cloth Sa.
C. L. Jernberg, Vice-Pres.
II. S. Pflaum, Vice-Pres.

laišką

..   * 'į»'i' i1 

ir angliakasiai turi veltui va
lyti daug akmenų ir purvo.

Miesto gyventojui tokioje

12, 1931

Marąuette Manor
IV. A. Jučus atidaro naujų 

restaurantų
Gerai žinomas W. A. Jučus 

atidaro naujai 1-mos klesos 
restauraciją 6236 So. Western 
Avė., prie 63-čios gatvės. Su- 
batoj, birželio 13tą bus atida
ryta dėl biznio. Visi įrengimai 
moderniški; šioje vietoje kaip 
tik ir reikalinga gera lietuvių 
valgykla, o ponas Jučus tu
rintis daug metų patyrimo, ga
lės pilnai patenkinti lankyto
jus ir turės pasisekimo bizny
je. Žvalgas.

West Side Trust & 
Savings Bank stovis

VVest Side Trust & Savings 
Bank prie Roosevelt Road ir 
Halsted gatvės yra kaip ir ko
kia pastovujno bei saugumo 
tvirtovė.

šis bankas yra žinomas chi- 
cagiečiams jau nuo 1905 metų 
kaipo viena iš konservatyviš- 
kiausių bankiškų įstaigų Chi- 
cagoje. Direktorių ir valdi
ninkų tikslas visuomet čia buvo 
proteguoti ir saugoti savo virš 
40,000 • kostumerių depozitus.

Ačiū ryšiams su visoje šalyje 
žinomų finansinių institucijų ir 
biznio firmų interesais, VVest 
Side Trust & Savings Bank įro-

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą.

Praneskit is anksto telefonu:

ENGLEWOOD 5840
P. CONRAD

730 Wešt 62nd Street

yra : 
Vice- 
Bank

For-

Andrijauskas gavo 
divorsą

Simpson & Baker adv. firma 
praneša, kad jų klientas Law- 
rence Andrijauskas gavęs Cook 
county Superior teismo nuo
sprendį, kuriuo paanikinama jo 
moterystė su jo žmona,

Cicero

Auna.

Draugyste Lietuvos Kareivių 
turės išvažiavimą šį sekmadie
nį, birželio 14 d. toje pačioje 
vietoje, Camp Bcnnis. Tas iš
važiavimas tufEjo būti pereitą 
nedėlią, bet lietus sutrukdė, 
tad šią nedėlią tikrai turbut 
nelys, o jeigu nelaimei lytų, 
tai išvažiavimas vis tik bus, 
nes p. Aglickas sako, ilgiau 
laukti negalima: gėrimai su- 
rugs. Tad jei ir lytų, susirin
kite p. Lukštienės svetainėje 
iš kur prasidės išvažiavimas.

Komitetas.

Šį penktadienį svarbi diena 
p. L. W. Kizui. Keletą metų 
triūsas mokyklose nenuėjo nie
kais: tą dieną musų jaunas Ki- 
zas gdus diplomą kaipo ad
vokatas. Smagu, kad susilauk
sime naujo profesionalo. Lai
mingos ateities jaunam advo
katui. D.

Kasparas Poška 
serga

Kaip einasi Pennsylvanijos 
angliakasiams 

........... ..
Daug kas gauna laiškų, bet 

Senas Petras negauna daug 
laiškų. Tik šiomis dienomis 
Senas Petras gavo laišką iš 
Portage, Pa., iš anglių kasy
klų, nuo sesers sūnaus Pra
no Saukaičio.

Laiškas, kaip ir visi giminių 
laiškai, bet šis įdomu — kad 
jame įdėtas statementas už pu
sę mėnesio gautos uždarbio al
gos, iš ko matyti po kiek šian
dien vietomis uždirba Penn
sylvanijos angliakasiai. State- 
incnte pažymėta, kad už 9 dar
bo dienas algos $16.09.

Portage yra Seno Petro tė
vynė Amerikoj, nes į Ameriką 
atvyko stačiai iš Lietuvos į 
Portage, Pa., 1911 melais. To
se dienose visi Portage ang
liakasiui buvo organizuoti į 
U.M.W.ofA. uniją ir ta unija 
buvo pripažinta. Šioje apylin
kėje, Central Pa. buvo U. M. 
W. A. of A. No. 2 distriktas, 
kuris, apėmė apie 45,000 or
ganizuotų darbininkų.

Po pasaulinio karo anglių 
trustas ir atskiros kompanijos 
pradėjo kapoti angliakasiams 
algas. Paskutinis galutinas pa
sikėsinimas i$rieš uniją buvo 
balandžio 1 d. 1927 metais, 
kada pasibaigė unijos kon
traktas su anglių kompanijo
mis. Tuomet anglių trustas pa
reiškė, kad jis daugiau nebe
siskaito su unija ir kapos al
gas visiems angliakasiams su
lig savo nuožiūros. Angliaka
siai išėjo į streiką. Kova bu
vo sunki. Prieš angliakasius 
buvo panaudoti valstijos ka
zokai, indžionkšinai, streiklau
žiai.

Po ilgos kovos, kurioj ir Se
nas Petras dalyvavo per 14 
mėnesių, streikas tapo pralai
mėtas, anglių trustas sulaužė 
uniją ir nukajojo algas ligi že
miausio laipsnio.

Šiandien ten bgjjjpka dir
bantiems padieniui po $4 į die
ną, o dirbantiems nuo tonos 
už rankomis ir pikėmis pri- 
kirstų anglių toną po 65 centus 
o už mašinomis prikirstų to
ną 50 centų. Bet šiandien an
gliakasiai neturi savo žmogaus, 
kurs prižiūrėtų svarstykles, 
tad dažnai už dvi tonas ang
lių darbininkas gauna tik to
nos užmokestį. Dar reikia ži
noti kad angliakasiai turi var
toti savo nuosavą paraką ir di
namitą ir visus kirtimo įran
kius.

Anglis Portage yra žema, vos 
tik nuo dviejų su puse ligi 
trijų su puse pėdos aukščio

Chicagoj moką 
ną po $7.50 ligi $11 
angliakasis tufi tą 
kasti už centus ir be to rizi 
kuoti gyvybę. , .

Tai toks laiškas iš Portage, 
Pa. Senas Petras.

toną, o

Lietuviika Teatr. Dr-tė Rūta Nb. 1 
rengia išvažiavimą Birželio-June 14 d. 
Kviečia visus draugus ir drauges atsi
lankyti. Nepamirškite, kad bus linksma 
muzika, taipgi visas patarnavimas kuo- 
geriausias. Vieta—pas Grybą ant Kean 
Avė., priešais Tautiškas kapines. Nėra 
įžangos.

Kviečia visus Komitetai.

PRANEŠIMAI
PIKNIKŲ RENGĖJŲ DOMEl

1 • ■ i ’ i

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

Telefonuokite
Wil|ow Springs 5 8

Jei kas 
tai dar-

kp. naWest 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.l

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

Indiana Harbor, Ind.—Pranešimas S. 
L. A. 343 kp. nariams. Gerb., narių 
labai prašau Tamstų užsimokėti užsi
likusias' mėnesines piokesnias. Aš pra
šau, kad ateitumėt pas mane ,į nųmus. 
Aš bunu namie kas vakarą. Butų labai 
gerai,, kad sumpkėtunlėt iki 20 d. bir
želio. nes po 20 dienos aš pasiųsiu į 
Centrą ir • nebepriimsiu, jeigu vėliaus at
eisite. Pageidaujami tie, kųrię yra pasi
likę po du mėnesiu, „

P. S. Rindokas, fin. rast.
2111 Broadway.

SVARBUS WISCONSINO LIETU
VIAMS PRANEŠMAS

Birželio 14 d. yra ruošiama S.L.A. 
lOto Apskričio piknikas South Mįl- 
vvaukee, Wis. Vieta: Badger Grove, 
priemiesty prie So. Milwaukee Highvvay 
15 kelio.

Visos šio apskričio kuopos pradedant 
nuo Waiikegano, baigiant Sheboygan, 
kviečiamos skaitlingai šiam piknike da
lyvauti.

Šis piknikas ruošiama apskričio nau
dai,1 todėl privalom remti, nes ir ap
skritis kuopas remia. Tuo laiku ap
skričio iždas sumažėjo, turim dapildy- 
ti. Pilnai esu tos minties, jog S.L.A. 
visi nariai supras šį reikalą ir kiek iš
galėdami parems.

— S. L. A. KRot Apskr. Organ.

Morning Star Kliubas^ rengia smagų 
išvažiavimą į Jefferson^, girias nedėlioj, 
birželio 14 d. Chicagos visuomenė šir
dingai kviečiama atsilankyti į šį musų 
smagų parengimą/ •' — Komitetas.

18-tos Apielinkės S. L. A. 129 kuo
pos pusmetinis susirinkimas atsibus bir
želio 14 d., 1:30 vai. po pietų, G. 
Chernausko svetainėj, 1900 S. Union 
Avė. Malonėkite Visi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Ar Zalągėnas, Prot. rast.

Dr-tė Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 
1 laikys pusmetinį susirinkimą birže
lio 14, Antano Česnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St., 1 vai. “* 
nėsite ' atsilankyti, nes 
bių dalykų aptarti. 

» __
Naujas adresas 5217

po piet» Malo 
yra daug svar

Joe 
S.

Dabulski. 
Union Avė.
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SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stoginmkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas, žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas.
3552 So. Halstęd St. 
Saukite Yards 0385

Situation Wanted
Darbo ležko

IEŠKAU darbo prie 'namų, trumpas 
valandas, turiu patyrimo.

6920 So. Talrnan Avė.

ESU patyrus painteris ir karpente- 
ris. Pataiiau ir naują budavoju — ga
udžius arba kas reikia prie nbmų. Dirb
siu gerai, sąžiningai ir pigiai. 129 E. 
104th St., tel. Pullman 6640.

< Specialistas gydyme chroniškų >lr nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mano. Mano pilnas IŠegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kaipbąrys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1

St.

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

Ijojnuo 10 rvt<» iki 1 po pietų.

CL ASSIFIE D ADS
L , ---------

Educationąl
Mokyklos

po

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

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

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Formati State Bank Bldg., 
' Franklin 5664

KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

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

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

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

KETVIRTA—Nepadarykite klaidos.
Šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 2060

AUTOMOBILIŲ7 PIrS^ 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, .širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su giliau
sios mados • automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4080 Archer Avę.

Lafayette 2082

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

■ REIKALINGAS partneris į biznį. Tu
riu du bizniu. Turi turėti $200 kapi
talo. Patyrimas nereikalingas. 4405 S. 
Fairfield Avė.

REIKALINGAS pusininkas su visai 
mažai pinigų prie papso ir byro išve- 
žiojimo. Biznis išdirbtas, patyrimas ne
reikalingas. Klauskite JURIS, 4454 So. 
Western Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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

6328 S. Mozart St.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS užtikimas žmogus 
su $1,000 investuoti į einantį biznį 
— algos $35 savaitėje, šaukite

Keystone 6706

Nudažykit debesis su saulfis Šviesa ir 
Elektrikiniu 

REFRIGERATORIU 
Kam pirkti ledą kuomet jus rallte nusi
pirkti garantuota elekirlkini Rflfrlgeratorltj u 2 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1736 Jackson " --------
1401 W. Randolpb 
5081 Broadway

Business Chances
______ Pardąvirpuj Ęjzniai _ J 

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI? •

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to Ir pageidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams Ir parda
vėjams. Mus specialybė rooming house, ga- 
so stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Km, 603, 612 N. Michigan Are.

Seeley 10090
*Sdgewater 1300

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englevrood 7640 

----------------j.............. .............................. ■■■.,;---- L-
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 grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

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

PARDUOSIU saldainių krautuve, pi
giai. Pigi renda. 4 kambariai gyveni
mui. Tel. Canal 4782.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDAVIMUI grosernė su ar be 
namo. Galiu priimti mažus mainus. 5959 
S. Crawford Avė., tel. Hemlock 0291.

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

VACUM Valytojas, kaip naujas ir 
elektrikiniai mogliaį. Tel. Prospect 5339.

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

Senas naujienietis K. Poška 
sunkiai serga. Jam neseniai 
buvo padaryta operacija ant 
akių. Del ištikusios ligos ji
sai yra sunkiame finansiniame 
padėjime, šioj Naujienų lai
doj telpa jo skelbimėlis, kuria
me jisai skelbia parduodąs sa
vo namelį, nes neturįs iš ko 
pragyventi. Jeigu kam iš chi- 
cagiečių reikalingas toks na
melis, paremkite Pošką pirkda
mi nuo jo.—M-tS.

Apie 100 lietuvių iš
plaukė su laikraščių 

ekskursija
Ekskursantai plaukia į Lietuvą Holland 

America linijos laivu Rotterdamy

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevek Rd. 
arti St. Louis Ava. 
CHICAGO, ILL.

Birželio 6 d.' Holland America lini
jos laįvu “Rotterdam” į Lietuvą iš
plaukė su laikraščių ekskursija apie 100 
lietuvių ekskursantų. Ekskursiją rėngė 
laikraščiai “Naujienos”, Amerikos Lie
tuvis,' Dirva ir Vienybė, bendrai su 
lietuvių laivakorčių agentų Sąjunga. 
Tarp ekskursantų nemažas būrys buvo 
ir ebieagiečių lietuvių.

Tuo pačiu * laivu išplaukė į Rusiją 
apie ?25 rusai darbininkai, _____
kai ir mechanikai, turintys kontraktus 
su sovietų valdžia. ,

Kartu gryžo į Europą . daug moks
lininkų iš įvairių šalių, dalyvavę Ame
rikoje įvairiose konvencijose. Daug Ame
rikos mokslininkų išvyko E.uropon įvai
rioms konvencijoms ir studijoms, taip
gi nemažai studentų ir profesorių iš 
įvaįrių Amerikos universitetų.

amatnin

, VVISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Skilvio Rugštumas 
Pašalintas

“Stafford Springs, Conn., Kovo 28, 
1931.—Aš išbandžiau įvairias gyduo
les nuo nevirškinimo, kurios buvo, gar
sinamos per radio, bet be pasekmių. Pa
galios aš pradėjau imti

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

Miscellaneous
įvairus 

MAIN 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

Farms For Sale

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 
f rūktų sodnas, 35 akeriai gero miško 
ir ganyklos. 1 mylia nuo miesto ir 
1% mylios nuo kieto kelio. Yra geras 
4 kambarių liamas, beismento barn? 
30x50, 3 virštininkai, 18x26 kožnas, 
ir namas su gasolino enginu vandeniui . 
pumpuoti. Kaina — $3,750.00. Įnešti 
$1,250.00, kitus du žygiu į metus mo
kėti po $115.50 už sumą ič procentą. 
Labai geras bargenas.

100 akerių farma Effingham County, 
85 akeriai dirbamos, iš to yra 18 ake
rių laukų. Geras 5 kambarių namas it 
kiti budinkai. 1% mylios iki kieto ke
lio, 3% mylios į miestą. Ta farma ant 
gero kelio. Kaina $30.00 akeris. Ant 
lengvų išmokėjimų. v .

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

Effingham, Illinois

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

LaisvSs 
norite 

Naujie-

TRINERIO 
KARTŲJĮ VYNĄ 
valgių, ir pasekmės buvo stebėtinos.

TUOJAUS paskoliname ant automo- 
bilių, rakandų ar algos.

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

TURIU nauj^ trpką, galiu vežti pik; 
nikan 30 ypatų. Gerai patarnausiu.

SAM BURBA 
816 W. 33rd PI.

Į ■’ ..... - . W

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

6920 So. Talrnan Ąve.

PARDUOSIU arba mainysiu ant Chi
cagos prapertės, 160 akerių farmą, Mi- 
chigan valstijoje. Esu našlė moteris, nė
ra kam dirbti, tai kas ką turite mai
nyti, prašau atsiliepti. Gera farma geram 
žmogui.

717 W. 2 Ist Pt. 1-mos lubos 
Tel. Roosevek 2128

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkžtų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jut išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite,, ką jis jums gali padaryti. > 
Praktikuoja _pet daugelį 'metų ir išgydė tukinančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie. nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai, ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nbo 10 ryto iki 1 vai.

. 4200 Weft 26 St.. kampas Keeler Ate,. TeL Crawford 5573

PO
Rugštumas ir nerviškumas išnyko. Aš 
jaučiuos puikiai ir pareiškiu, kad Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra pastebėtina gy
duolė. Jūsų, Barth ą.” Pabandykite jį 
nuo rugštumb ir gasų po valgio ir jū
sų nesmagumai greitai išnyks. Gydyto
jai jį rekomenduoja. Pas visus aptie- 
kininkus, mažos ir didelės bonkos, ver
tingas kuponą^ kiekviename pakelyje. 
Jeigu negaunate savo apielinkėje, rašy
kite Jos. Triner Coi, 1333 S. Ashland 
Avė., Chicago, III,

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informaęijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

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

RENDON du kambariai švariems vy
rams. Kambariai modemiški; nebrangi 
renda. 845 W. 54 St.. Ist fl.

I fiarsinkitės “N-nose”

PRAKALBOS
, temoje

’TRANA'SYŠČIŲ IŠS1PILDIM0
■ . LAIKAS ATĖJO,>’V’ i ' ’

Dabar visos tąutos yra pasta
tytos ant Jehovoj teismo, todėl 
senasis pasaulis yra nusigan

dęs ir skęsta į pražūtį.
Net Romos papa susirūpinęs. 

Apiė tai bus kalbama

Ned., Birželio-June 14 d.
,Svetain6j > 

2458 W. Mth Street 
prie pat Archer Avė., 

ant 3-čių lubų.
Pradžia 16 vai. i$ ryto.

.A-širdingai kviečia visus
Biblijos Studentai

Įžanga liuosa. Rinkliavos'nebus
f
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REIKALINGA paskola $5,000 ant 
pirmo morgičiaus dėl gero bizniavo na
mo, geras komišinas. A. Ambrozevičius, 
3210 S. Hąlsted St., tel. Calumet 5784.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So. Halsted St. 
TeĮ Victory 4965

Į,........... ............................ ........... .. .1! . ....... . .. Į I '■ ».■ ..........

0x12 KAURAI 
Doinestio * 

IŠVALOMI ------- $1.76
Gyvumas ir spalvos atstelgiamos 

kaip naujiems.
Nieko neimam už pasiėmimų ir pristatymų 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai apsau- 
gojlmao nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas.

PENSACOLA 7083 
CRYSTAL OARPET CLEANER8 

Dirbt., 4420 Elston Avė., prie Montrose
... ...... ............... ... -r ' ................

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

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board stogai $1, durys $J, ga» 
ražo .durys ‘$2. Garažai ir remodėliavi-. 
mas.' Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO.

For Kent
PASIRENDUOJA už $14 į mėn. 

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

913 W. 20th St.

Real Estate For Sale
Namal-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

PASIRENDŪIOJA 6 dideli šviesus 
kambariai, karštu vandeniu šildomi, at
skiras boileris. Arti Elston Avė.; busų. 
$55 su gatažium. 5410 N. Lottfs Avė., 
Jefferson Park. •

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai, spuogai pasalinami ant 
Visados, taipgi visokie odos išbėrimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
408 E. 61 St. / 
Normai 6303 

Valandos 10 a. am. — 6 p. m.
7-9 p. m.

MES PAUUOSUOSIMR JUS
NUO SKOLŲ

Sulig musų otlginallo visoj Saly iinomo pie
no. indorsuoiamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytojų ir ekonomis
tų. kurie tik j| žino.
KAM ‘ SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visų savo skolų paverskite t mėnesini pie

nų, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. Iš- 
vengkite algn anraSinfijimę, garnlSmenių, la
bai griežtų kolektavimų. ’

Nereikia skolintis: nereikia užstatų; ne
reikia paalraSytojų: n0rą *red tapė’; jokia 
suma nėra (lot mus per maža ar per di
delė.

Mes telmam mažų ’ kainų už patarnavimų 
ir ISsluntlnėjlmų.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Smte 4^0 30. N. La Šalie St.

REIKALINGAS senas auksas. , Cash 
už-seną auksą, sidabrą, platiną, brang- 
menis, dantų cfoyns. Ui S. ■Stotlting, 

5201 W* Grand Avė., Berkshire 1321. 39 S< State St., kamp. Monroe. ’ ... t' • • -kamp. Monroe.

.....- ofiMKa

Tel. Lafayette 0455

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

ALGONQUIN, ILL.
Keletas puikių namų prie pat Fox upės, 
yra vanduo, gasas, suros ir elektra. Kai
na $3,000 ir augščiau. Ištirkite šiuos 
bargenus. Del platesnių žinių kreipkitės 
i ■ » . >

JOHN DVORAK. Jr.
Telefonas Algonųuin 8J

NETRAUKIT pinigų iš banko, nes 
galite pražudyti. Aš priimsiu jūsų ban
ko knygelę, o jums duosiu geriausį na
mą, 2 flatų, geriausioj apielinkėj, be
veik už pusę kainos. Ąrba kampinį lo
tą, 72 ir Maplewood Avė. už kainą 
kiek improvementai kainavo. Kas norė
sit—pastatysiu jums namą kokį tik jus 
norėsiu. Arba jei norite fannukę Le- 
monto apielinkėje, matykįt L. J ARUS Z, 
6109 S. Albany Avė.

. PARDAVIMUI kampinė biznio pra- 
pertč. 2 flatų namas, garažas, skersai 
gatvės nuo mokyklos. 5002 S. Hermit- 
age Avė., tel.' Lafayette 8361.

PRIVERSTI parduoti už žemiausią 
kainą iš priežasties ligos medinį kam
pinį t>ungalow, karštu vandeniu šildo
mą, dviejų karų- garažas. 7200 So. 
Wbod St., * “tel. Republic 8114,




