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W aukegan Lietuvių 
Karas dėl Klebono:
Abi Pusi Rengiasi

Pirmadienį įvyks astuonių areštuotųjų^ 
teismas

Stipri Policija Saugos Sekmadienio Pamaldas

Lietuvos Naujienos
• t I

VVaukegan, III., liepos 24. 
Waukegano Lietuvių šv. Bal
tramiejaus parapijonų kova dėl 
kunigo Klorio nemažėja. Abid
vi grupės intensyviai mitinguo
ja ir nė viena kitai nežada pa
siduoti.

Prašomas abiejų grupių pa
skirti specialę bažnyčios polici
ją tvarkai ateinantį sekmadie
nį palaikyti, policijos šefas Ed- 
vin Ahlstrom pareiškė, kad jo 
reguliarių policijos pajėgų pa
kaks suvaldyti bile įvykiams, 
galintiems kilti lietuvių šv 
Baltramiejaus bažnyčioj atei
nantį sekmadienį, ir jis polici
jos žvaigždžių niekam pašali
nių neduosiąs.

Abi pusės prašo ginklų

Kunigo Jono Kloris šalinin
kai pranešė policijos šefui, kad 
esąs daromas suokalbis atei
nantį sekmadienį išmesti kuni
gą Klorį iŠ sakyklos ir prašė 
apginkluoti keletą jų šalininkų 
specialės policijos įmonėmis.

Prieš-kloristai taip pat pra
nešė šefui, kad eina gandai, 
kad kunigo Klorio • ■< šalininkai»

Sharkey ir Walker 
greičiausiai gaus dar 

syk persiimti
Sharkey žada šiemet turėt 

dvejas imtynes

New York, liepos 24. Disku 
sijos apie grįžimą dar sykį per
siimti tarpe Sharkey ir Walker 
prasidėjo tuojau kaip kumšty
nės pasibaigė liepos 22 d. va
kare, kai teisėjai nusprendė 
“draw”.

Sharkey per savo managerį 
John Buckley tuojau pareika
lavo naujo persiėmimo iš 15 
roundų rugpiučio mėnesį. Wal- 
kerio manageris Jack Burns pa
siūlė iš 10 roundų. Manomą, 
kad susitars ant 12 roundų ir 
pelną pusiau.

Sharkey nori šiemet turėti 
dar dvejas kumštynes, su Wal- 
keriu arba Tommy Loughran 
rugpiučio mėnesį ir su Primo 
Camera rugsėjo mėn. •

Walker taip jau nesipriešina 
dar sykį imtis su Sharkey arba 
kad ir su tokiu, kurs butų už 
jį visa pėda aukštesnis ir 100 
svarų sunkesnis.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras 'šiai dienai pra- 
našauja:

Daugėjantis debesiuotumas, 
kiek šilčiau, švelnus, nepasto* 
vus vėjas.

Temperatūra vakar buvo per 
dvyliktą 75, pavakary 76.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 
8:18. Mėnuo leidžiasi 1:27 ryto. 

rengia užpuolimą jų grupės at
einantį sekmadienį ir prašė po
licijos vienintelės priemonės 
apsiginti.

“Policijos departamentas pa
jėgą apginti abiejus”, pasakė 
Ahlstrom abiem delegacijoms. 
“Aš pasiųsiu pakankamai vyrų 
prižiūrėti, kad jokių riaušių ne 
įvyktų, ir aš netikiu kad įvyks. 
Policijos biznis yra tuo pasirū
pinti ir aš nematau, kad butų 
reikalo rengti pašalinius polici
jos rūbais”.

Laukiama daug bylų
Tuo tarpu tarpe abiejų gru

pių vaikščioja kaltinimai vieni 
kitų, ir to pasekmė yra, kad 
jau aštuoni žmonės laukia teis- 
mo ateinantį pirmadienį, liepos 
27 d. magistrato teisėjo Cla 
ernce Brown kameroj. Abidvi 
grupės nusisamdę advokatus 
saviškiams ginti.

Vakar keli neteisėtai areštuo
tieji žadėjo iškelti civyles by
las prieš savo įskundėjus už 
pasodinimą į kalėjimą 
su pereito sekmadienio 
mis. * "•

sąryšy 
riaušė-

2,000 studentų ant 
barikadų; sukilo 

prieš prezidentą
Valdžia grasina studentus 

bombarduoti

Santiago, Chile, liepos 24. 
Carlos Ibanez vėl patapus pre
zidentu, studentai suruošė prieš 
jį atkakliausią demonstraciją. 
Vakar vakaro kovose sužeistu 
tarp 300 ir 500 žmonių. Są- 
mišio metu tapo išplėštos gink
lų krautuvės, apversti gatveka- 
riai ir ėjo aštrios muštynės su 
policija ,kuri vartojo ne tik 
lazdas, bet ir ginklus.

Apie 2,000 studentų ir jų ša
lininkų užsibarikadavo universi
teto namuose. Naujai prezi
dento Ibanez paskirtas premje
ras Carlos Froedden pasiuntė 
studentams ultimatumą, gra
sindamas, lad jei studentai 
tuojau neapleis barikadų,* ka
riuomenė pradės juoš bombar
duoti. i •

Studentai ultimatumo nepa
klausė ir pasiliko barikaduose. 
Vietoj paąidavimo jie pranešė 
prezidentui, kad, jei kariuome
nė į juos šaudys, studentai pa
tys padegs universitetą ir ver
čiau visi žus, bet nepasiduos.

Prezidentą Ibanez remia ka~ 
riuomenės vadovybė ir stipri 
kariška organizacija, karabinie. 
riai. .

Tarptautinis bankas 
ruošia Vokietijai v 

pagalbų 
/

Paryžius, liepos 24. Interna
tional Settlements bankas .Ba
zely, Šveicarijoj, gavęs iš Lon
dono instrukcijas, organizuoja 
komitetą Europos ’ finansams 
pagelbėti. Į komitetą įeisią 
anglaą, amerikietis, Prancūzas, 
holandas, šveicaras, belgas iy 
skandinavas.

į.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Aišku, kad Sharkey viršus
Paveikslėly matomas Mickey Walker ant kelių perkritęs penkioliktame rounde laike kumštynių
Ebbetš field liepos 22 d. Sharkey matomas su išskėstomis rankomis šokantis per M. Walker.

Anglijos lordienė ant 
kelių prieš sovietų 

komisarą
Aukšti Anglijos svečiai

Į čeką
pas

\ Maskva, liepos 24. Garsiajam 
anglų rašytojui George Bernard 
Shaw ir Lady Astor Maskvoj 
bolševikai iškėlė banketą. Lai
ke banketo jiedu gavo iš Yale, 
Conn. profesoriaus Dmitri Kry- 
nin telegramą, kurioj profeso
rius' rašė: poniškumo
principų, maldauju, gelbėkite 
mano žmoną Maskvoje”.

Lady Astor tuojau sujėškojo 
Maksimą Litvinovą, užsienių 
reikalų, komisarą ir atsiklaupu
si prieš jį padavė telegramą, sa
kydama “Aš ateinu pas jus kaip 
mužikas pas carą!” Tuo tarpu 
susirinko būrys komisarų ir 
apstoję Litvinovą visi perskaitė 
telegramą. ,

“Tokie reikalai nepriklauso 
mano skyriui”, sausai atsakė 
Litvinovas poniai Astor ir pa
tarė jai kreiptis į 
nelaukdami lordas 
torai, Gi. B. Shaw 
ambasados atache 
tomobilį išvažiavo 
kas nė vienas iš Čekos dar ne
grįžo.

Čeką. Nieko 
ir lady As- 
ir Anglijos 
pasiėmę au- 
į čeką. Kol

Edisonas paseno, 
sake dirbti

atsi-

West drauge, N. J., liepos 
24. Thomas Edison, vienas žy
miausių Amerikos išradėjas da
bar jau 84 metų senas, atsisa
kė bedirbti ir paėmė vakacijas.

Visą pernai žiemą senis Edi
son dirbo ant savo naujo išra
dimo, gamindamas gumą iš tam 
tikrų žolių.

Edisonas pradėjo savo karje
rą pardavinėdamas laikraščius 
Detroite ir pasiekė žymiausio 
išradėjo, mokslininko ir milijo
nieriaus pozicijr 
sumanė pagąmi 
mą, kurios vargu beteks baig
ti.

a.. Galų gale jis 
inti dirbtiną gu-

Jau robotais valdys 
laivus

San Diego, Cal. čia padaryta 
demonstracija su vienu karo 
laivu be jokio gyvo žmogaus. 
Visas laivas' buvo valdomas iš 
tolo su pagalba radio. gaivas 
darė, visus pasisukimus ir at
sitraukimus sulig guzikelio pa 
spaudimo. Ateities jcaruoąe to
kiais laivais naikinsią, priešė 
laivynus.

...■ . . ■' r. '
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Naujas sukilimas 
Čili

Kariuomenė visą dieną šaudė 
studentus

Santiago, Chile, liepos 24. Du 
tūkstančiai studentų šiandien 
pasitraukė iš universiteto rū
mų po to, k4i kariuomenės da
lis iš šautuvų ir kulkosvaidžių 
per visą dienfe į j uos "'Šaudė, du 
studentus uzmušdama ir būrį 
sužeisdama. Studentai čia buvo 
užsibarikadavę vakar vakarą.

Po pirmos salvės iš šautuvų 
ir kulkosvaidžių j universiteto 
langus, duris dr sienas studen
tai buvo paliepti išeiti, bet jis 
neklausė. Tuomet* kareiviai ir ga 
vę įsakymą “Tęsti šaudymą!” 
salvėmis paleido virš 2,000 šū
vių.

Tūkstantis kariškos policijos 
pastatyta ant stogų ir kampų 
su kulkosvaidžiais ir bombomis. 
Prezidentas ■ Ibanez, sukilėlių 
reikalaujamas pasitraukti, pa
sisakė nesitrauksiąs už jokią 
kainą, kol neatstatysiąs tvar
kos. Revoliucija kilo tuojau po 
to, kai’ prezidentas paskyrė 
premjeru laivyno komendantą 
Carlos Froedden. Aštri cenzū
ra įvesta ir visokios demons
tracijos užgintos.

Pranešamą apie smarkius 
tarp studentų ir darbininkų su 
policija susirėmimus kituose 
miestuose. Susirėmimuose esa
ma daug aukų.

156 metu kūdikis ruko 
pypkę

Konstantinopolis. Zaro, Agha, 
156 metų senas turkas, kurs 
neseniai; vizitavo Ameriką,- yra 
tik kūdikis' palyginant su kitu 
turku Hamit, Kara Halil. , -

Hamit Kara Halil jau buvęs 
suaugęs vaikinas, kuomet Žara 
Agha gimė 1774 metais. Ha
mit dar tebeturi ir tą pinigą, 
kurį Zaro Agha tėvas jam da
vė už parvedimą daktaro, kada 
Zaro gimė.

Hamit, kurs pats nebeatsime
na savo metų, puikiai kalbą an
gliškai, franeuziškaigliškai, franeuziškai, vokiškai 
ir gerai lošia domino. 

»

Sulakstė 2,800 mylių per 
17 valandų
--------- ,------

New Yęrk, liepos 24. Kapito 
nas Hawk, pagarsėjęs Ąmeri-, 
kos dakupaš, vėl sumušė visus 
greitumo rekordus, 4 nulėkda
mas ir sugrįždamas į ir iš Ku
bos sostinės Havana, viso 2, 
800 mylių per 17 Valandų;, ir 3 
minutes.
1 ■ į .. «■

O

. ‘ . i s rhr . 
s,;r 

■ ' r ‘

Baltosios vergijos 
Zwi Migdai banda 
išvažiavo Europon

Banda ir lietuvaites pardavinėjo

Montevideo, Uruguay, liepos 
24. Paskutinis iš 84 baltųjų 
vergių pirklių tapo išsiųstas. 
Visi 84 tokių “pirklių” buvo 
interenuoti ant Flares salos, iš 
kur visi ir išvažinėjo į savo 
gimtąsias šalis, Europoje.

Tie baltųjų vergių pirkliai 
buvo nariai Zwi Migdai, tam: 
tikros tarptautiškos gengės, va 
riusios savo biznį po,priedanga 
savitarpės pašalpos draugijos 
Argentinoje. Argentinoje tas 
nedoras biznis buvo iškeltai 
viešumon keletos lietuvaičių, 
kurios buvo per 
bandos parduotos 
pabėgo. Kaip 
prieš kiek laiko 
apie tą skandalą 
gengėje dalyvavo ir su j d rei
kalus palaikė kaikurie Argenti
nos žymsni lietuviai, Argenti
na buvo visus 84 tos bandos 
narius deportavusi į Uruguay.

apgaulę tos 
ir laimingai 

“Naujienose” 
.buvo pįačiai 
rašyta, toje

Majoras Cermakas 
rekomendayo Roo
sevelt į prezidentus

/ • 1 •  ' ‘ •

Sako, Roosevelt yra labai šlapias

New York, liepos 24. Chica- 
gos majoras Cermak, pasikal
bėjime čionai patarė Chicagos 
ir visų vakarų demokratams, 
kad jiems esą butų patartina 
indorsuoti New Yorko guber
natorių Rooseveltą kaip demo
kratų partijos kandidatą į pre
zidentus.

Cermako nuomone, Roosevel- 
tas yra pakahkamai šlapias ir 
sąžiningai šlapias, taip kad Illi
nois demokartai, kurie esą visų 
šlapių šlapiausieji, galėsią pa-, 
sitikėti. Prohibicijos klausimas 
demokrątąms busiąssvarbiau
sias 1932 .metų rinkimų-kam- 
fpanijoj..

Vėl skrenda aplink 
pasaulį

New. York, liepos 24. Hugh 
Herndon ir Clyde Panchątn 
rengiasi sumušti Post ir datty 
rekordą aplink pasaųlį.; oras 
bijs tinkamas /jiedu išlėks iš 
New Yorkę šį rytą anksti ir no
rį lėkti stačįąi į Maskvą, nesu
stodami Nevvfoundįandįį/ saloje* 
Jie. yra pasiryžę aplėkti pasaulį 
greičiau kaip Pbst ir Gatty.

Alaus bravorų kon
ferencija -

Du dideli Klaipėdos krašto 
alaus bravorai yra išstoję iš 
sindikato ir konkuruoja su ki
tais Lietuvos bravorais. Išstoję 
iŠ sindikato bravorai savo alų 
paręįubda pigiau, bet tą pigu
mą jaučia ne vartotojas, o tik 
tarpininkai t. y. pardavėjai.

Oklahoma paskelbė 
karo stovį, mobili
zavo kariuomenę

Karas su Texas dėl tilto aštrėja

Durant, Okla., liepos 24. Ok- 
lahomos nacionalės gvardijos 
kariuomenė šiandien užėmė 
Raudonosios upės pakrančių vi
są plotą, kuriame gubernato
rius Murray paskelbė karo sto
vį. Karo stovio zona yra 1,7 
mylios ilgumo ir 200 pėdų pla
tumo; ji randasi ties tiltgaliu, 
per kurį uždrausta bile kam 
praeiti ar pravažiuoti iš Okla
homa į Texas ir priešingai.

Iš kitos upės pusės prie til
to galo stovi Texas kareiviai, 
kurie taip jau nieko nepralei
džia į Oklahoma.

Šių tiltų karo istorija yra 
gana paini. Skersai Red upės 
yra du gretimi tiltai. Vieno til
to gale iš Texas pusės yra rink
liavos postas. Kitas tiltas yra 
laisvas. Kad publika važiuotų 
pro postą ir mokėtų tilto rink
liavą, Texas gubernatorius buvo 
laisvąjį tiltą uždaręs, bet Okle^ 
homa gubernatorius liepos 16 
d. paliepė užtvarą nuardyti. 
Dabar yra užblokuoti abudu 
tiltai. Texas pastatė karišką 
sargybą prie laisvojo tilto iš sa
vo pusės, o Oklahoma paskelbė 
karo stovį ir pastatė karo sar
gybą prie apmokamojo tilto iš 
savo pusės. Publika tokiu bu- 
du yra užtverta iš įbiejų pusių.

Susektas Irigoyenistų 
sąmokslas Argen-

- tinoje
Montevideo, Uruguay, liepos 

24. Keturiose provincijose ir 
dviejose teritorijose šiaurės 
Argentinoj suimta daug armi
jos karininkų ir daugely vietų 
suimti visi radikalų partijos va
dai, susekti suokalbiaujant su 
buvusiu prezidentu Irigoyenu 
prieš Uriburu valdžią. Būrys 

sie-
prieš Uriburu valdžią, 
pabėgėlių perėjo Uruguay 
ną. • ■

Ispanijej užmušta 2, 
i sužeista 4

■ ■ '

- r

Sindika- 
Sevilijoj 
2 ir su

Madridas, ilepos 24. 
listų naujose riaušėse 
ir Barcelonoj užmušta 
žeista 4 žmonės. Be to Malaga 
mieste rytoj žadama paskelbti 
generalįs streikas. '

Sevilijoj tūlas ' riaušininkas 
nušovė iš pasalų, pasislėpęs ant 
stogo civylės gvardijas -kapito
ną. Antras užmuštasis yra 
nakties sargas, pašautas pakly
dusios kulkos, besišaudant Ki
vyliai gvardijai su sniperiais.

SSSR baigia atvežti ' 
' mišką

v . r—-
Sutarty numatytą šių metų 

normą (apie 160,000 ktm.) 
SSSR j Klaipėdos lentpiuvės 
jaukiomis dienomis ątveža pa
skutinę partiją 
t'***; ' ' ’*

? 1

Rožančių pakartas 
kūdikis būt buvęs 
žymus stipruolis

Kaimiečiai nutarė, kad vaikas 
yra velnio apsėstas

Alovės valsč. Alytaus aps
krity viena kaimietė pagimdė 
nepaprastai stiprų kūdikį, ku^ 
ris turėdamas 2 savaites am
žiaus jau mėgino sėstis.

Tamsus ir prietaringi dzū
kai manė, kad vaikas esąs vel
nio apsėstas ir susirinkę kai
miečiai, padarė teismą ir kū
dikį rožančium pasmaugė, kad 
su vaiku kartu žūtų ir pikta 
dvasia.

Ekspertai skrosdami kūdikio 
lavoną, rado jį esant nepapras
tai stiprių raumenų ir tvirtina, 
kad, jei tik kūdikis butų svei
kas augęs, tai butų buvęs ne
paprastas stipruolis. Kūdikio 
pasmaugėjai traukiami tieson.

Žemaite sužavėjo Aus 
trijos sostinę

Panelė Bronė Juškevičiūtė, 
aštuoniolikos metų lietuvaitė 
Iš Telšių, pusę Vienos miesto 
publikos užkariavo savo pui
kiais gimnastikos šokiais. Ji 
jau daug kartų rodė savo šo
kimo meną Vienos geriausiam 
vasaros teatre “Burggarten*e”t 
“Urania’*, Vienos miesto kul
tūriniam centre, liaudies švie
timo namuose ir7 kitur, visur 
lurėdama didelį -pasisekimą ir 
suteikdama žiūrovams didelį 
pasigerėjimą. Jos dideli tam 
darbui gabumai čia Lietuvai 
patraukė daug draugų.

Jauna menininkė turi dide
lio pasisekimo vietos kultūri
nio gyvenimo drauguose ir 
spaudoj. Vieniečiai gailisi, kad 
ta geriausia Vienos gimnasti
kos instituto mokinė greit Vie
ną palieka ir išvažiuoja tėvy
nėn savo menui pasidarbuoti. 
Ji čia mokėsi 3 metus. Dabar 
ji žada savo tėvynėj laikyti 
egzaminus.

Lietuvos operos solistė 
p-lė Gražyna Matu

laitytė
vakar dainavo Berlyno simfo- 
njios koncerte. Dainininkė at
liko ariją iš Rimskio Korsa* 
kovo operos ir kelias Čaikov
skio kompozicijas ir turėjo di
delio pasisekimo. '

/ •

Patvirtintas Kauno m. bur- 
mistr. p. Vokietaitis ir vice- 

burmįstr. p, , Morkus

Vidaus reikalų ministerią pa
tvirtino Kauno miesto burmis
trą p. Vokietaitį ir vicebur- 
mistrą p. Morkų.
................... ..........................

i ....:
LIETUVON

Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
'Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai.
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llniversal State Bank
MADOS MADOS MADOS agento

2839

meno rasite

KAINA TIK ąĮ įCBNTAl

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

visus jvy- 
pcbštaty ti 
nuveiktus

vokiečiu 
armijoj,

šilko 
Sukirp-

legionų” tam tikslui praleis
damas savo $50,000. Savannah 
kovoje legionas atakavo britų 
pulkus ir Pulaski buvo milti
nai sužeistas ir kelioms die
noms vėliaus numirė
11 d. 1779, vos sulaukdamas 31 
metti. F. L. I. S.

Musų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos Vedafnos, su specialėm lihijom ir lietuviš- 
kais ari£ga|v$is.' . - >

Amerikos revoliuci 
jos svetimtaučiai 

vadai

VMiiiSs korte! 
Vestuvėms Lai: 
ŠužiedtKrtuVėms 
Korteles 
Pasvei

2859 
padabinta baitu šilku 
tos mieros 36

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adrfešų. Kiekvieno pa
vyzdžio kalni 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti* 
Naujienos, Pattern Dept., 17Š9 
So. Halsted St.f Chicago, Ilk

Colonial 1
Kdolflet an 
ndh, Sheftdl buvo sUiniiaU ’ ifc 
pasddintds ant laivo. Karui iiž- 
sibaigUš jflifr tapo paskirti 
dalis žeftięšk; :

Tarpe garsiausių žydų turi
me May m Salpnion, imigran
tes iš Lenkijos; . Jis UitbU stt 
Robett Morrišį kpibdijų finnn-

Pirmi Morgičiai
Kurie Neša 6%

3252 Sb. Halsted Street
'i Katfipaš

■ Chicago, Illinois

Spaudos Darbus
Padaroftič frišiethš Grėttai ir Pt&itii

,------  ---™T BF nąrt<Iev«ju
------- 1, ar jūsų sveikata nėri 

.._j-Tbbė ir atraukite
:ną. Jie yra pardavinfijainas aptlekiuin 
Jeigu antlekirtinkas neturi J6. hapraėy

finansuojant revoliucijų.
Kili vdM.

Du kiti Vddėi, kulių vhfdni 
artimai surišti šit Jttrgld 
VVflšhih’gtohti, yi’d ThdeUšds 
KoščiUška ii’ KažimiėYSš Ph- 
laski. virširtinėtd drdhįgyšU 
pažymi šiuos dti yyHis kuip6 
lenkus, bet lietuviai pripižįŠtd 
Kosciuškų kaipo lietutį:

Kosciuškas, pilnai pHtyręš

Labai elegantiJka svečiuos^ eiti sukrtelS. Titika iš IcngVaūS 
Tokia suknelę galį dėvėti namie ir ant gatvės 

38, 40. 42. 44 ir 46 coliu oer krutinę.

programai iš stoties 
NcdėldiOhį nuo 
po pietų duoiia- 
Još. F. Budrikė

Kongreso Aktas įsteigė Uni
ted States George Washing- 
ton Bicentennial Commission. 
Šio komiteto svarbiausia už
duotis yra tinkamai per visų 
šalį vesti planus apvaikščioti 
1932 m. Jurgio Washingtonb 
gimimo 21)0 sukaktuves. Ko
mitetas pradėjo pilnai tyrinėti 
revoliucijos dienų 
kius, kad višlenis 
VVashingfttao vlšuš 
darbus.

Komiteto nariai 
kuomet pamalė 
taučiai tomis d 
dėjo prie šalies apsaugojimo 
ir išsivystymo.

Vokišku kirtėjo VHdhs.
Kiek vienas Amerikos stdderi- 

tas yrd apsipažinęs sii varaii, 
Bttron von Steubcn, Atriertkbs 
rovoliucinėš armijos kareivi^ 
lavintojo. Behjatnin fcbatikli- 
nas jį prikalbino prisidėti prie 
Amerikos kovos. Franklinas 
tomis dienomis atstovavo kd- 
lionijas Paryžiuje. Von Steu- 
ben rado, kuomet atvyko į šių 
šalį, pulkus liuosnorių karei- 

neapgink- 
netinkančius

Sdn^ldusias invbsliiienta»š ytn PIRMI MORGIČIAI. 
MušU banke pbršiduoda tik augščiausios rųšies pfrtfti 
moi’gičiai.

KuHc norite, kad jušų pinigai butų saugus ir nfcštų 
gera huošinitį; tai ateikite į muslj Bankų nusipirkti pir- 
rfių morgičių;

.tris galite pirkti ffibrgičhį už tttnŽas it didėleš šlftuids.
• • • k * , *

Už į morgičius investhotus pinigUs rcgUibriai gaūši- 
tė šeštų iiuOŠtltitį, b termihiii atėjuš pilnų sumų.

Prašome ateiti ir ^aušiU pilnų pdhiškfhinių.
Važiuojantieji į LihtUvų kreipkitės į mus. Kelionei 

btfšitė khogeFihusia prirbhgti ir keliausite geriausių li
nijų laivais. v

k du Jas Elektriklnis

$49.00 
vertės dvigubai ttį pinigų.

Elcktrikiniai Ledo šaldytu-

™ $49.00

J. F. Sudrik,
3417-21 S. Halsted St

Tol. Boulcvard 4705

AMERIKOS
PILIETIS

«. ■ • ’ i'•’*»• į -'i

Būtina V it labą! pagel . bingl ko'fM tn«k M 
ri« ftfti tibtl lio'i m
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PR,SV^R PR,E 
pd ašiMiėnine , vadovyste 

p» Juozo Vaičkaus 
FREdlIik VIII

nustebo 
kiek- svetini- 

ienomis prisi-

VVfsccnsin hlrtiiolė

Širt. tftleS Scdte,
itirtihįfiatišiii rttotėflš WiAcoh- 
šln; iŠ kUVlos Bififtlttai jpAprašS 
it jio tol toip 
(^sifitaii tttattSHĮ . '

LAiltfe ffeAOiitifetJ8A Atrtfef'llibA 
kolonijbš • bhVb mažai žydų, 
bfet vistifek jie ' atsižymėjo. 
Kontinentinės armijos karei
vių ir karininki 
malobie žydiškų
Majornš Benjamin Nom*$ ku
ris atvažlato iš Fttfncijbš 1777 
iii; it įŠithšė piipf*nMtii kdleivid, 
buvo ])avadnitak “žydų tautofe 
Lafayette.” Jis • tarnavo gene
role) - LttfayeHb ; ir generolb 
VVashingtpnb štabuose. Tryk 
žydai nešė Baronų de Kaili, 
kuomet j iš kritu? ,

Pietuose pulkas iiuofcnbriĮj 
žydų kovojo ;CharleŠtown, Š. 
C., po komanda kapitonų Lit^- 
htiigtbh. Gčorgia valstijoj MoP- 
dccai Sheftal' sUotį'anižavo it 
apginklavo vien'u/ę ir liepti 
mėn. 1777 m. ji? tapo paškir-

* General 
zįŠ Geotgid.

aėme Šuvati-

vių — neišlavintus 
luotus ir visai 
stoti kovon su gerai išlavinta 
Anglijos armija.

Von Steuben tuoj pradejb 
sunkų darbų organizuoti ka
reivius. Jam pilnai pasisekė. 
Iki Šiai dienai Amerika vertina 
tų jo pagelbų.

Vokietija pristatė kitų kovo
jantį generolų? revoliucijos 
pulkams — Baronų John de 
Kaib. Jis atvyko su Lafayettu 
1777 m., atsiveždanias milita- 
riško patyrimo, kuris buvo ne
išpasakytos vertes Wasliihgto- 
nb armijai.

"y1“"

gė, Cailibun ir kiti 
tarpe Carolinos vs 
šiaušių vadų. Šių din 
po Šuv. Vai.
Charles Carroll buvo Šauktas 
pasirašyti po Nepriklausomy
bės Deklamacija. Kubihet jis 
rašė savo vatdų po deklaraci
ja, tai pašalinis žmogus jam 
pašakė “fdū hSr ko bijotis pri- 
sirašaiit pavardę po ŠiUo tlbktt-

ris iš jų pAsirašŠ.” Tūbftiė^ jis 
po pavarde parašė “iš Carrbi- 
Boh”. Nėš tbiftiš diėhoftiiš bh- 
vp tiktgs^pavdjiiš tiems, kurie 
pasirašė * - -••

1739 •Š(K Halsted Sf'

IW.‘

apart kelių specialiai vokiškų 
batalionų po vokibčių vedėjų 
komanda. “Vokiškas ehnen- 
tas” buvo labai stiprus keliose 
kolionijoše. r Pennsylvanijoj 
trečirt dalis gyvėhtojų bitvp vo
kiečiai ir išloi’ijd rekbtdtibjd 
ginčus Kongrese knšliiik varto
jimo vokiškos arba angliškos 
kalbos kolonijose, nes buvo į- 
vesta, kad vokiška kalba butų 
vartojama.

batig vokiečių gyvehb Val- 
ley ot Vitginia ir įš ten paėjo 
dattg liuosnorių kareivių. Mė- 
žahic mieste, Woodstotk, Vir- 
gidia, Peteė Muhlenbcrg, dva
siškis, užbaigė šrtVb paipbkšlų 
bažnyčioj šilusio mėn. 1776 m. 
su žodžidis “yra laikas pamok- 
sldiuš, ir laikas poteriams^ bet 
irgi yra laikas karui, ir toks 
laikas jau atėjo.” Jis nuihetė 
savo kutiigišktis rubus ir stojo 
prieš savo patapijohus fconti- 
ncntalio drmijbš pttlkihlnko 
unitmmbje. ftet 4ttt) prie 
joMišidėjb. y

Philddeiphijoj UJirištbplier 
Lttdtvig, kopėjas, tattthVo prie 
“Po\Vdel Cbmmittoė” if 
lidti jiš tapo pdskiHaš Višdš dr- 
mijOS kepėju. ' Sii VdtlcttHVH 
liasidd^hhti Jiš iškepė hot 8,- 
odO svarų dubdbš per vietoj 
dreftį CornAvallis aėrhljdi.

Kuomet reikėjo apsaugoti 
Jurgio Washingtono gyvastį, 
tai jam buvo paskirta sargyba 
iŠ vokiečių.

kOlonijosO btivo labai ddUg 
Sectarians, Mennonites, (^nu
kers, Dunkards, Seven-Day/ 
Baplištš ii* kitų, ktlHij tikėji
mas draudė nešti ginklus. Tds 
gthpėš hednfyvdVb koVojė, bet 
pilnai prisidėjo prie Amerikos 
nfcptiklatišohiybėš, duodanti 
aukų ir prižiūrėdami sužeistus 
kareivius.

Fraiicuzų vadai.
Fbancija teikė pagelbų kold- 

hijonks, siųsdama ai’hiijų ir 
laivynų. YorktovVhe Wdshing- 
tono armija susidėjo iš 9,01)1) 
amerikiečių kareivių ir 7,800 
franeuzų kareivių po Count db 
RochainbeaU. Fraricuzų laivy- 
rihš po komanda ; CoUht dl^ 
GVasše prie Chešapcake BdV 
Nulaikė pagelbų M!h CorniVal- 
lis. Nedavė anglams prie šd- 
vO vedėjo prieiti. t /

Marųdis de Lafayette buvb 
tik devyniolikos metų, kuomet 
prisirašė prie Amerikos armi
jos. Neužilgo jam pavesta ka
reivių pulkas. Jiš gynė Virgi
nijų ir žymiai prisidėjo priė 
Yorktown kovos.

Kuomet Franeuzų Bastille 
puolė, Lafayette, kuris sugrį
žęs Fraricijon irgi dalyvavo 
Francijos revoliucijoj, pasiun
tė raktų to seno muro kaipo 
dovanų Wašhingtbnui.

Air iš ii} vadai.
Pirmas aitlšis atvyko Ame

rikon 1621 m. Atvažiavo į Ma- 
ššačhušetts valstijų. Ir kubihet 
revoliucija.- prasidėjo, airiai 
gyveiid jau Naujbj Anglijoj, 
Pennsylvanijoj, ir kitose kolo
nijose.

Airiai imigrantai iš Ulsterib 
buvo pirmieji “kovoti ne tik 
ųž Amerikų, bet ir jų priešų— 
Angliju.” Šavannali kbvojie 
1779 m. airių pulkai tarnavb 
po komanda savo tautiečio 
Count Dillon. Ketvirta dališ 
kontinantinės armijos kdrinin- 
kiį buvo airiai arba airių kil
mės. Iš keturių pirmųjų Wasli- 
ingtono paskirtų, generolų net 
du, generolas Monigomery ir 
generolas Sųllivąn buvo airiai. 
Jdckson, Polk, Moore, Kutled- 

airiai biivb 
tijos gar
ai net td- 

prezidentaiš.■ ' • v. i ■ L

NEATBŪTINAI PAMATYK

Uoli I
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ K4 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IšLY

Kiras Motor Sales Jnc.
Š2tf7-09 So. Ralėted Sh tel. Cftlfiftiet 4589

Milžiniškas Radio Piknikas 
atsibus Rirutes l)arže 
AUGUST 2 d., 1931

Radio 
WCFL kas 
t iki 2 vai. 
mi lėšomis 
krautuves.

NAUJIENOS Patirtu Dept. r 
1730 S. Halsted St., Chicigo. ty 

. <• . - ■ . , ,,v- ■ ' ? f(| •

čia įdeda 15 centų ir pralaa al

si 4 s U man pavyzdj Nd

Miiros

ihŽlhieritiš, dtsižyhifejd djij 
£bš ddtbe. Jis šuriidftč pi

Shi’atbgų ir taip hpšdbgo- 
Jq Wfest Poįrit, kad tas sulai
kė analus nuo Htidson Upės. 
yĄiatts Jis tarnavo veikusiu 
įhžihiėrhitti piėtti Miijdj, lai- 
kyddiiihš tų VIbtų iki kapo pa
baigos. Ir Washingtonas jam 
davė titulų “Colončl Engi- 
heeP\ ^ėliabš “Brigadier Ge- 
ne'Ril.0

TjiMtiHŠ .fettėt-sbiiilš buvo 
ktisfiiuško geruoju draUĮįu, Ir 
Su jub KbsčiuŠkaS paliko paš- 
kimhį tčstanientų, kuombt iš
vyko iš AnieHkoš. Jiš phVedė 
Jbffėfgbddi parduoti tuhų $. 
Vaištljbšb, paškiriaht iįtibs pi- 
ųigtts “pirkti ir palliiOsuoli 
vergus.”

Kazimieras PiŲaški buto sd- 
nus garsaus CoUht Jošeph Pii- 
laski. Kuomet jo tėvaš mirė, 
jiš bandė Užimti jo viėtų. Jis 
hpleido šhVb šalį ir iŠbdžiavb 
AmbHkoh biržėlib mėh. 1777 
m. ŠU kilu lenku, pulkininku 
KatkaUšku. Jis fhrijb šu sd- 
tith laiškų ^dšhittgttmui nub 
fraftitilhb'. Jiš btiVci Diį-fiihs kd-

Viiddš AffiSHkbjte. VŠ- 
li«tft MiMgatiteivil *PlilaskI

......_________________ į.

KLAIPEDON

Naujas automobilių rddiO 

tiktai $49*00 
su vislciid

Jus galite klausytis progra
mos važiuodami laukuose, 
tik pamislykite, kų tas reiš
kia už tokių mažų kainą tu
rėti gerų radio savo kare. 
Lėbavai įdedamas —į 2 va
landas.

kraščirj Biiš gatavais 
Jums patarfiauti. Jisai 
fetal .Stoti sma-
guifiui, bet Jnšij paid- 
ghmo delėi. -

4; t ■ Į - l, , 1 ft';*81.‘ ‘1^ " s

i ■ »> l •. J 1 Si , ,* ♦ . r •- ■ -

/fi ...........n.y*Įi mii hįi i............................................

šeštadienis, liepos 25, 1931 

Sustiprina Silpnus
Inkstus

Nuga-Tone išvalo kuntj nuo ligų perų ir 
firiduoda nauH stiprumą ir jėgą silpni emu 
nkątama ir kitiems organams. Jis išvalo 

kraują, nugali skilvio pakrikimus ir paša
lina, iš jūsų kupo skausmus ir dieglips- J^i- 
gu jus turite šilimus lnr 

gyvumą. <’' 
KU. u|. ................. ........ . —. .-y.*--.-,
kito ji užsakyti dėl jus iš savo urmininko

gėra

'l ' K



šeštadienis, liepos 25, 1931
......................... .....

NAUJlENęą- Chicago. m,

Sveikatos Dalykai
Valgytų smėli dėl 

sveikatos
Rašo I)r. A. Montvidas

Daktaras Ra y Lyman Wilbur, 
kuris yra vidaus reikalų sekre
toriumi Jungtinių Valstijų ka
binot?, rašo, kad žmones valgy
tų smėlį, jei pardavėjas mokė
tų išrenklamuoti, buk jo pro
duktas esąs nuplautas specialių 
vandens pakilimų, į kurį subė
ga sveikatai naudingi šaltiniai.

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grosernink? 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonk^. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

bon-

Vericose Gyslos ’ -
Pagydoma Nauju Europejišku įčirš
kinto Metodu, be skausmo arba iš- 
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite otserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jads. Naujasai moksliškas įčirškinto 
r^itodas duoda gerus rezultatus, nėt 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naujų (čirškimo 
metodų. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitų ir nuo
latinį palengvinimų.

KONSULTACIJA DYKAI

64 W. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 V.

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus. 

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

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

Kitaip jis negali išaiškinti leidi
mo milionų dolerių kas metai 
visokiems patentuotiems vais^ 
tams ir kitokiam jovalui, ku
riais publika bando gydytis ar
ba sveikatą apsaugoti. Užtenka, 
kad čigonas, indijonas, negras, 
draugas arba sena boba ką pa
tartų sveikatos dalykuose, net 
taip vadinami inteligentiški 
žmonės patarimą praryja. Ka
da sugenda telefonas, neklausi
nėjame bobų, kaip pataisyti, 
neiname pirkti vinių ir Sriubų 
ir patys nesiimame darbo, o 
šaukiame kompaniją, kuri turi 
ekspertus šitam darbui. Sveika
ta ir gyvybė yra brangesnius 
žmogui, negu telefonas, vienok 
jis klauso nieko apie jas nenu
simanančius patarimo arba pats 
savo ligas spėja ir gydo. Da 
yra žmonių, kurie nors ir mėgs
ta vadintis moderniškais ir in
teligentiškais, einančių pas bur
tininkus, užkalbėtojus, žolių ir 
visokiŲ keistenybių “daktarus” 
sveikatos reikalais. Iš vienos 
pusės jie pripažista civilizaciją 
su jos faktais paremtais moks
lais, o ne spėliojimais, naudoja
si visais pagerinimais (elektros 
šviesa, telefonu, radio, trauki
niais), iš kitos gi pusės, svei
katos dalykuose, protauja ir el
giasi kaip puslaukiniai žmonės, 
kurie tikėjo, kad ligos paeina 
nuo velnio, piktų Mvasių ir rei
kalinga yra kreiptis j kokį ste
bukladarį, kuris yra gudresnis 
už jas ir mokės apgauti jas. 
Gėrimas, tepimas ir kitokis var
tojimas visokių makalienių, pi
liulių ir kitokių stebuklingų 
“liekarstų” yra nemažesnis šian
dien, negu buvo gilioj senovėj. 
Ir neatsižvelgiant į tai, kad 
medicina, sanitariškumas ir 
higiena yra padariusios didesnio 
progreso negu kitos sritys. 
Pirma netoli kiekvienas nežin
domas kūdikis turėjo mirti, 
žindomųjų didžiuma irgi mirda
vo. Močiutė arba bobutė skaitėsi 
vyriausiu žinovu apie kūdikį. 
Da neseni laikai, kad didžiuma 
vaikų augo kreivom blauzdom 
ir turėjo kitokius richito po
žymius. Dabar yra tikrai žino
ma, kaip kūdikius maitinti ir 
užlaikyti, kad kiekvienas aug
ti} ir butų sveikas. Šitą žino
jimą kiekvienas gali gauti. Bur
tai, prietarai, stebuklai čia vie
tos neranda. Seniau tūkstančiai 
ir milionai apsirgdavo raupais, 
drugiu, tifu, šiltinėm., Tapo su
žinotos šitų ligų priežastys, ne
toli vįisur ir netoli pilnai joj 
išnaikintos. Surasta, kad tūlos 
ligos limpa arba jomis galima 
apsikrėsti, nes gaivalai, bakte
rijomis vadinami, jas daro. Ne 
tik ištirta, kaip gydyti ligo,- 
nius, kurie jomis apserga, o ir
gi kaip jų pasisaugoti. Ieškota 
taisyklių sveikatos užlaikymui 
gerame stovy j, jos apsaugoji
mui nuo ligų. Visi dabar kal
ba apie tyro oro, tinkamo pa- 
silsio, pasimankštinimo, atsi- 
šviežinimo, švarumo, parinkto 
maisto svarbą, šituos ir pana
šius dalykus reikėjo tirinėti ir 
tikrai sužinoti jų reikšmę. Spė
liojimais ir abejojimais moksli
ninkai nesiremia. Gydytojams 
pavedama tvarkyti publikos 
sveikatingumo reikalus, šito 
darbo vaisiai visur yra mato
mi ir džiuginanti. Gydytojai 
raštu, paskaitomis ar asmeniš
kai teikia publikai žinių apie

[Acme-P. 8 A. Photo]

Dukrelė įnamės pasiilgo
• . \

Paveiksle yra John McCormick su ką tik apsivesta žmo- 
buvusia Mrs. Janet Hamilton Gattis, kuri po penkių savai- 
jau apleido vyrą ir išvažiavo pas motiną. Motina sako, kad

na, 
čių 
duktė jai sakiusi, kald vyras buvęs “žiaurus”.

tikėtinas šaltinis šitoj mokslo 
srity j. Prasčiausias gydytojas 
yra tūkstančius sykių geresnis 
jos žinovas, negu seniausia 
Mrs. Kuku arba gudriausias 
reumatikas. Jeigu jie sako, 
kad visi tie nonsensai, kuriuos 
žmonės perka, i|* visi šposai, 
kuriuos jie dėl sveikatos daro, 
nėra verti sudilusio dvilekio, 
kaipgi jiems netikėti? Kurie 
netiki, gali patirti. Daleiskime, 
tūli pusgalviai arba fanatikai 
skelbia, kad skiepai nuo raupų 
neapsaugoja, kad ši liga nelim
pa,, vienok dapg sykįu j iems bu
vo siulomąTąįi :̂4^&|‘JątA Jie 
pasirodo, turi gana .proto nepa
siduoti’ nes, matoma-, tiki ki
taip, negu skelbia.

Sveikatos dalykai nėra jokia 
misterija. Reikia tik nusikra
tyti senoviškų papročių, prieta
rų ir burtų ir atvesti savo 
protą sužinojimui to, kas jau 
yra ištirta. Tuomet negales ap
gaudinėti ne tik smėlio parda
vėjai, o ir kitokių makalienių 
pardavėjai, kurie iš kvailų žmo
nių lobsta.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. Bridgeport
Lietuvaites vestuves

Gerai žinomas Bridgeporto 
biznierius, Dominikas Gapšis, 
gyvenąs adresu 3323 So. Hals
ted Street, išleidžia savo duk- 
terę, p-lę Eleną . Gapšiutę, už 
Juozo Navicko.

šliubas jauniesiems bus duo-
sveikatą. Jie yra vienintelis pa tas rytoj, sekmadienį, 1 valan-

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

SThS. DUST

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, S»». 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu.
SOS W. 81 SL Victory 1690

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
tt—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tel. Boulevard 9122
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biznio prižiūrėtoja, ' 
keturi jauni vyrai, grūmodami 
revolveriais surišo buvusius vi- 
įluj. Po to ėmė šeimininkauti.

Iš registerio pasiėmė .$47. Iš 
merginos atėmė algą $25, iš
kraustė buvusių viduj poros 
žmonių kišenes.

Paskui plėšikai užėjo į vir
šų, kur rado prižiūrėtoją be
miegant. čia banditai priden
gė savo veidus, kad jis nepa
žintų jų. Banditai surišo jį 
taipgi.

Apžiūrėję jo drabužių kiše
nes, bet nieko jose-neradę,, bau-1 
ditai nusileido vėl apačion. Jie 
nuplėšė telefono dėžutę. Bet 
nusprendė, kad joje nedaug pi
nigų, dėžutės .nebedaužė.

Iš šoukėso paėmė penkias dė
žes cigarų, pasiėmė ir visus ci
garetes, ir išsinešdino.

Banditai šeimininkavo biznia
vietėj pusę valandos ar ilgiau.

Vienas bandytų, manoma, 
buvęs lietuvis. Jisai prižiūrė
tojos klausė^ ar ji esanti lietu
vė, Pasisakęs jai, kad jis lie
tuvis.—Rep.

Įėjusieji i kai, diplomatiniai korpusai h 
-------j—: padaužų Respublikoj pras

tų nėra. Joje visi valdininkai, 
kad neturėtų ką išnaudoti.

Ar bus programas?
Atsakymas: Tikrai. Ir turbut 

ne vienas. O jei kartais sve
čiams Padaužų programas ne
patiks, arba jis neišeis kaip 
reikia, tai publika pati galės 
surengti. Padaužų Ministerija, 
pripažindama asmens teises 
svečių valios nevaržys, kol ji 
pasireikš visuomenės pripažin
tose ribose.

Kas daugiau bus?
Atsakymas: Ak, atvažiuokite 

į pikniką, tai pamatysite!
Bukite visi: seni, jauni, vyrai 

ir moters, vedę ir pavieniai, to
kie ir kitokie, bile tik mėgiate 
linksmai naktį praleisti.

—Padaužų Reporteris.

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

YOUREVtO
Night and Moming to keep 
thetn Clcan, Clear and Healthy

or *‘Eye Beauty” Book 
Maria* C** Dm. DL £,9 E. Oki» SUCUcat*

Padaužų piknikas

Liepos-Paliulio

Kasdie 8 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro

ryto 
po pietų

Akinių Išpardavimas
PANEDĖLY IR UTARNINKE

Jūsų Pasiskirimui Didelis Pasirinkimas Įvairių Stylių Rėmų

dą po pietų, Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj.

Vestuvių puota keliama jau
nosios tėvų namuose.

Tai yra daili jaunų lietuvių 
pora.

Vienas minėtinas dalykas, 
už kurį taip jaunosios, kaip 
jaunojo tėvams tikrai priklau
so kreditas, yra tas, kad tėvai, 
kaip vestuvių dovaną jaunai 
porai, nupirko biznį adrešu 
3417 So. Uniop avenue.,

Pp. Gapšių ir Navickų šei
mynos turi plačią pažintį, ir 
todėl šliubą pamatyti, nužiūri
ma, prisirinks pilna bažnyčia 
žmonių. , Rėp.

Kada bus?
Atsakymas: šį vakarą ir per 

visą naktį.
Kur?
Atsakymas:

darže, Justice Park Grovc, prie 
Archer ir Kean avės.

Kas bus jame?
Visko btis. Nes iš Padaužų 

visko galite tikėtis.
Ko nebus? Well... daug ko ne

bus. Nebus muštynių, .nebus 
suirutės, nebus aukų rinkimo 
pasaulinei revoliucijai, ba pačių 
Padaužų Respublikai aukos ne 
renkama.

Kas dalyvaus?
Atsakymas: Visųpirma visa 

Padaužų Respublikos vyriausy
bė, aukštieji ir žemieji valdiniu- 

t ■» b

Skaitymui, Tolumui ar Siuvimui 4Ą,
AKINTA?__ Pritaikinti Jūsų Akims Musų

Registruotų Optometrijos Dakta- Pora
rų—-Įskaitant Akių Egzaminaciją eCHKr Su

Tikri Torte Spherical Stiklai Viskuo
OPTINIUOSE DEPARTAMENTUOSE TIKTAI PRIE

STATE IR M0NR0E—STATE IR MADISON

HOLLAND - AMERICA LINE

Didele Ekskursija Į Lietuvą

Radio valanda
Rytoj, liepoj126' d., iš radio 

stoties AVCFL, 970 kiloc., nuo 
1 iki 2 vai. po pietų girdėsite 
gražų ir įvairų radio progra
mą su naujausia muzika ir 
naujausiomis dainomiSj ką tik 
iš Lietuvos pergabentomis.

’ Mat, lietuvių programų lei
dėjas, Jos. F. Budrikas, buvo 
vakacijoms nuvykę^ Lietuvon. 
Dabar sugrįžo Chicagon su vi
su glėbiu naujų iš tėvynės ži
nių, kuriomis per rkdio pasi
dalins ;su gėrbiartiais, Jdpusytb- 
jais.

Nepraleiskite ryt dienos pro- 
gramo. —N. N.

................. . 1 1 ...... 1

Varicose Gyslos
IŠGYDOMOS BE , ‘

.OPERACIJOS
Viskaš $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
-r- tuo pačiu laiku zgalite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo agt vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
H Berlino Universiteto, Vokietijos 

190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834-t—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Plėtnyčiomis uždaryta.

Rengia
AMERIKOS LIETUVIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Išplaukia iŠ Ncw Yorko'
RUGPJŪČIO (AUG.) 29 d„ 1931

<
Žinomu Transatlantikiniu Laivu

A'’.VJ

Keleiviai laive turi būti dieną priei 
tai 8 vaL po pietų.

PUIKI PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ, SPECIALIAI 
NUPIGINTOS LAIVAKORTES 

Į TEN IR ATGAL.
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klase 
Trečia Klase
Turistų Trečia Kabin
Turistų Trečia Kabin

U.‘ S. karo mokesčiai atskirai.
Puikus patogumas ir patarnavimas.

Tiesiopinis

Vieną Pusf $107.00
Abi Pusi $150.00

Vieną Pusę $126.50
Abi Pusi $209.00

Holdapas lietuvių 
bizniavietėj

Mrs. Makutėpienė, Birutės 
Daržo savininkė, turi dar kitą 
bizniavietę adresu 90 ir Archer 
avenue. , ?

Ketvirtadienio vakarė, jaū pp 
11 valandos, šion pastarojon 
bizniavietėn įėjo keturi jauni 
vyrai.

Viduj buvo pora žmonių ir

Nepaprasti
BARGENAI
; • * z, \ d 1 •

28—-Bu)ck 5 pas. 120c. whėel base, 
Masier Six Sedanas x

28—Buick 5 pas. 128 c. wheel base, 
Master Six Brougbam

28—Buick 4 pas. 120 c. wheel base, 
Master Six Victoria Coupe.

28—Buick 4 pas. 116 c. Standard 
Master Six Rumble Seat Coupe.

Visi viršminėti Buick karai yra iš- 
naujo pertaisyti ir yra pirmos klesos 
stovyje. Nauja Maleva, nikelis, tairai 
ir t. t. , 
Daugelis kitų išdirbysčių ir modelią 

pasirinkimui.

A

ArcherBuickCo.
Archer prie Kedzie

VIRGINIA 2400

PLAYEO IN 
STOCK 

cofAPĄNies

tHBN .
IN ZIECFELO 
'"'FouuieS,'^ 

»I8T

’ tATBfc 
MuSicĄL 

COMCOY

ir patogus susisiekimas su KLAIPĖDA 
per Rotterdamą.

> <
INFORMĄCIJOMS KREIPKITĖS:

Ambraziejus, : J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.‘ 
“Amerikos Lietuvis'

14 Vernon St., 
Worcester, Mase. 

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted I 

Chicago, III. 
Bartkevičius, P.

078 No. Main St..
Montello, Mass.

Bogden, J. G.
432 W. Lopg Avė.

Du Bois. Pa. , 
“Dirva“

0820 Superi'or Avė., 
Cleveland.* Ohio 

Gendrolius, N. ,
395 Broadway, ■

So. Boston, Mass.
Kažemėkas, -K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury. Conn.

Makarevičius, K.'
95 Liberty St., 

Ansonia, Conn.

eAMB To\ 
HouurWooO 

iN t $25

st.,

Mollis. P.
1730—24th St..

\ Detroit. Miclr. 
Mikolainis; P.

188 Sando St., 
Brooklyn, N. Y.

Rauktytė, J.
123 Millbury St., 

Worceeter, Mass.
Sekys. J:

226 Park St., 
Hartford. Conn. 

Sidabras. K.
875 Cambridre St., 

r Cambridge, Mass.
“Naujienos“

1739 So. HalBtod St.. 
Chlcaro. 111. ' 

Stulpinas, V. M.
3255 So. HalstOd St., 

' Chicago, III.
“Sandara” ' s 

/ 873 Knsinrton Avė.
Chicago.! III.

Trečiokas, A. S.
197 Adams St.. 

Newairk. N. J.

Urbsaq, J. J. 
187 Oak .Street. 

Lawrenee, 
“Vienybė” 

193 Grand 
Brooklyn, 

Vasiliauskas, J. 
814 Bank St.. 

Waterbury, Conn. 
Velečkis, A. 

502 South Avė.. 
Bridgeport, Conn. 

Vaišnora. K. J. 
Franklin Sav. Bank and 

<Tru«t Co.. Pittebunrh. Pa.
Varašius, A.
So. l?th and Canon SU., 

PittMburgh. Pa.
Vitkauskas. J. T.

J87O1 E. Allegheny Are..
Fhiladelphia. Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Waahlnrton St..

Norwood. Man.
Zolp, J. J.

4559 So. Paulina St..
Chicago. UI.

Mass.

Si..
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88.00
- 4.00
- 2,00 
w 1.50
. .75

Matams ,---- u - , - - - -.
Pusei metų -•
Trims mėnesiams 
Dviem mSnesiams 
Vienam mtaesiui ., . -r-.

Chicagoj per iineKotojusi 
Viena kopija h——— 

Savaitei .. ..... ..... ..... ..
Mėnesiui . ....... ........

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Escept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Boosevelt 8500

■
, •:» ‘Z

■M ’ \
>‘į" . .• ?.■■ .. ' •

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi 
88.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
18.00 per year in Chicago 
8c per copy
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. - under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Hateted SL. Chicago, 
III. Telefonas Rooaevelt 8500.

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne ŲNcagoj. 
Dalint

Metams -__ _ ____________ 17.00
Pusei metu ................. . ■8.50
Trims mėnesiams ......  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ... .... ... . .16

Lietuvon ir kitur nisieniuose 
(Atpiginta)

Metams , ........ -__ S8.00
Pusei metų-----------......-------- 4.00
Trims mėnesiams —----- 2-50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ANT KELIŲ PRIEŠ KOMISARĄ

Iš Maskvos, kur dabar vieši garsus Anglijos dra
maturgas George Bernard Shaw ir Lady Astor su sa
vo vyru, pranešami tokia žinia: Per bankietą, kurį 
Britanijos pasiuntinys Rusijoje iškėlė Bernard Shaw 
pagerbimui, pastarasis ir p-ia Astor gavo kablegramas 
nuo Yale universiteto profesoriaus, Dimitrijo Krynino,' 
iš New Haven, Conn., kuriose maldaujama “žmonišku
mo principų vardu padėti mano žmonai Maskvoje”. 
Lady Astor tuojaus nubėgo pas sovietų užsienių reika
lų komisarų Maksimų Litvinovą, kuris buvo tarpe ban- 
kieto svečių, ir, atsiklaupusi ant kelių, įteikė jam prof. 
Krynino prašymą. Bet Litvinovas, perskaitęs kablegra- 
mą, pareiškė, kad tas reikalas nepriklauso jo departa
mentui.

Tuomet anglų keliauninkų grupė kartu su vienu 
Britanijos ambasados štabo nariu sėdo į automobilių 
ir leidosi į savo hotelį su tikslu pasiekti politinės poli
cijos (G-P-U) viršininkus ir prašyti jų susimylėjimo 
Krynino žmonai. Bet visos pastangos telefonu iš kote
lio prisišaukti žvalglybą buvo bergždžios, ir anglai tu
rėjo atidėti tą dalyką į šalį, nes jiems reikėjo rengtis 
į kelionę Leningradan.

Tai yra gana charakteringas vaizdas iš dabartinės 
sovietų Rusijos: moteris ant kelių maldauja komisarą 
pasigailėti kitos moteries, pakliuvusios į nagus bolše
vikų žvalgybai!

Ponia Astor veikiausia tolLgražu nebuvo apimta 
tokiu nusižeminimo jausmu prieš Litvinovą, kokį ji pa
rodė, atsiklaupdama prieš jį. Bet ji yra gera aktorė 
ir instinktyviai suvaidino sceną, kurioje tiksliai atsi
spindi santykiai tarpe beteisių žmonių Rusijoje ir visa
galinčios, diktatoriškoj valdžios. Rusijoje šiandie nėra 
įstatymo, kūris apsaugotų žmogų nuo neteisingo areš
to, kalėjimo ir sušaudymo. Tenai viskas priklauso nuo 
diktatoriaus ir jo padėjėjų malonės. Jeigu diktatorius 
nori, tai visai nekaltas žmogus gali būt nugalabintas 
arba supūdytas kalėjime; jeigu diktatorius susimyli, 
tai ir didžiausias nusidėjėlis išsisuka nuo bausmės.

Tas incidentas anglų ambasadoje Maskvoje duos 
medžiagos rašytojui Bernard Shaw pagalvoti. Bolševi
kai pasitiko jį su muzika ir stengėsi jam parodyti ką 
jie turi geriausio. Bet prof. Krynino kablegrama pri
minė svečiui iš Anglijos, kad už papuošto vėliavomis 
bolševikiškos diktatūros fronto slepiasi kitas gyveni
mas: despotizmas, teroras ir žmonių pavergimas.

mažesni, negu 1921 m. Statistikos apskaičiavimai rodo, 
kad per aną depresiją šubankrotavusių biznių skolos 
siekdavo vidutiniškai $31,926, o dabar — $25,357. T/aipj 
pat dabar yrą ne tiek daug nupuolęs eksportas: tik 
86%, vietoje 45%. ,5tl

žodžiu, negalima sakyt, kad ši depresija yra vi
sais atžvilgiais aršesnė už praeitų laikų depresijas. Kai i 
kuriais atžvilgiais 1921 m. depresija buvo blogesnė už' 
dabartinę. O ką jau bekalbėt apie didžiuosius pereito
jo šimtmečio krizius — 1873 ir 1893 metų!

Kriziai, arba depresijos, tyra naturalė kapitalizmo 
sistemos liga. Jie, matyt, nėra “smertelna” liga, ka* 
dangi po kiekvieno krizio biznis atsigauna ir eina dar; 
smarkiau, negu ėjo prieš krizį. Bet jeigu taip, tai ir 
priemonės kovai su kriziais arba apsisaugojimui nuo 
blogų jų pasėkų turi būt atatinkamos.

Kadangi nuplatos atsikartojančios biznio depresi
jos yra neišvengiamas kapitalizmo sistemos reiškinys, 
tai aišku, kad, kol gyvuos kapitalizmas, tol jie bus. 
Biznio depresija skaudžiausiai paliečia darbininkus, 
nes jie nustoja uždarbių. Todėl dąrbininkai privalo 
kovoti, kad jie nebūtų paliekami “Dievo apveizdai”, 
kuomet ateina krizis. Jeigu Amerikos darbininkai bu
tų šitą dalyką supratę, tai dabartine depresija nebūtų 
užtikusi jų be apsaugos. Bet, deja, jie to nesuprato, 
nežiūrint į tai, kad, kaip aukščiaus parodyta, jau ne 
kartą jiems teko praeityje kentėti dėl nedarbo.

Nesuprato reikalo apsaugoti darbininkus ,t krizio 
metu net ir tie “baisus revoliucionieriai” komunistai, 
kurie giriasi esą vieninteliai darbininkų klasės drau
gai. Kada socialistai 1919 m. sake, kad reikia kovoti 
už nedarbo apdraudą, tai komunistai juos plūdo ir 
šaukė, * kad tai esąs “darbininkų mulkinimas.” Net atr 
ėjus aukščiaus paminėtam 1921 m. krizini, kuomet bu
vo koki keturi milionai bedarbių Amerikoje, komunis
tai nenorėjo nė klausyti apie apdraudą nuo nedarbo. 
Jie buvo įsivaizdavę, kad kapitalizmas jau griųva: to
dėl kam čia rūpintis apie darbininkų būvio pagerinimą, 
kad ryt-poryt jau beturčiai bus išganyti! Bet tos karš-; 
tagalvių viltys da ir šiandie nėra įvykusios, ir dąbar 
jau jie mato, kad buvo labai kvaila nedarbo apdraudą 
niekinti. ’ * /

| Milionai Amerikos darbininkų tečiaus da šiandie 
mano, kad ta depresija tai koks nelaimingas atsitiki
mas arba įvykusi per kieno neapsižiūrėjimą klaida. Jie 
laukia, kad valdžios ir biznio galvos ^ueis, padiskų- 
suos, suras kodėl atsitiko tokia nelaime ir ją pašalinu. 
Bet, žinoma, nieko panašaus negali įuti. Kiekviena 
depresija, t buvusį praeityje, taip pat ; kaip u ir dabartinė, 
demonstruoja » tą faktą, kad biznio . bosai žiuri savp1 
naudos, valdžia pataikauja kapitalui, o darbininkais 
niekas nesirūpina. Už gerus laikus valdžia sau ima 
kreditą, o blogais laikais ragina žmonės turėti kantry
bės. Kol darbininkai neturės jėgos valdžioje, tol kitaip 
ir nebus.

PIRMESNĖS DEPRESIJOS

Dabartinė biznio depresija daugeliui žiponių atror 
do kokia tai nepaprasta ir išimtina nelaimė Amerikos 
istorijoje. Ne vienas kalba net, kad tai esąs jau kapL 
talistinės sistemos galas.

Bet tikrumoje Amerika jau yra pergyvenusi ne 
vieną panašų krizį. 1873 m. ir 1893 m. depresijos buvo 
didesnės ir skaudesnės, negu dabar. Tokio biznio puo
limo ir darbininkų skurdo, kokius tuomet matė ši ša
lis, šiandie Amerikai dar netenka patirti.

TeČiaus daugelis užmiršta, kad gana aštrų ekono
minį krizį Jungtinės Valstijos turėjo pakelti ir visai 
netolimoje praeityje, būtent, 1921 m. Tas krizis, tiesa, 
nesitęsė taip ilgai, kaip dabartinė depresija, kuri pra
sidėjo daugiau, kaip»prieš pusantrų metų ir dar vis 
nepraeina. Jisai neiššaukė tokio staigaus “stakų” puo
limo biržoje, kaip rudenį 1929 m., ir j tokio didelio be
darbių skaičiaus, katy dabar. Bet, to neveizint, ekono
minis krašto gyvenimas ir tuomet buvo labai skaudžiai 
papurtytas.

Prekių kainos 1921 m. buvo nupuolusios 36.7 nuo
šimčiais. Tas sustabdė firmų užsakymus, Mažmenų (re
tai!) prekyba nukrito 7 bilionais dolerių per metus. 

‘Daugelis biznių subankrotavo. Kadangi kitose šalyse
irgi buvo krizis, tai Jungtinių Valstijų eksportas tais' 
metais sumažėjo ^45 nuošimčiais, palygint 1920 m. 
Spėjama,' kad bedarbių tuomet buvo i Amerikoje apie 
4,000,000. * , - . , ;

Bedarbių skaičius šiandie yra didesnis. Nors tikros 
skaitlines niekas nežino (kaip nežinojo ir tuomet), bet 
manoma, kad dabar bedarbių yra Amerikoje bent šeše
tas milionų. Tečiaus biznio bankrotavimai šiandie yra
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sigaiįėti, norėjau greičiau pa- ;
baigti visą tą reikalą, kad tu 
vėl galStemri dirbti techniška
me biuro ir tapti žmogumi. Ne
panorėjai, tai pate kaltas. Pa
teksi dabar į tokias sąlygas, 
kuriose greit padvėsi.”

Tamsus skiepas
N. tapo perkeltas į tamsų 

karcerį. Drėgnose skiepo patal
pose buvo visiškai tamsu ir 
šalta. Tik nuogi maigūnai. Die
ną ir naktį tamsu. Elektros 
lemputę užžiebdavo tik kelioms 
minutėms, kai /atnešdavo val
gyti.

Biąuriausias dalykas kame
roj — tai daugybe didelių ir 
mažų žiurkių. Jos glaudėsi iš
matų duoboj, kuri buvo viena
me kameros kampe. Ištisomis 
dienomis šlapios ir smirdančios 
žiurkės bėginėjo po skiepą, o 
naktį, kai N. užmigdavo ke
lioms minutėms, jos pradėdavo 
bėginėti po jo kūną. Kašmarai 
pradėjo slėgti N. Kartais jam 
rodydavosi, jog jis netenka 
proto.

i “Prisipažįstu, — aš — kenkė
jas. Bet kitų neišduosi u” 

‘ v

Kada kelioms dienoms praė
jus, tardytojas yėl pašaukė N., 
tai tasai sutiko duoti parody
mus apie kenkėjų organizaciją.

Jis parašę, kad nuo to laiko, 
kai sovietų valdžia atsisakė 
nuo nepo, jis nutarė prisidėti 
prie kenkėjų. Jis esą prisidėjęs 
prie vienos kenkėjų organiza
cijos. Tardytojas šį kartą pa
sirodė labai mandagus, paliepė 
išduoti N. pusę svaro sviesto ir 
perkelti į kalėjimo kamerą. Vi
są naktį N. praleido kokiame 
tai sustingime, retkarčiais me
džio pągaliuku dėdamas svies
to gabaliukus sau į burną.

O ant rytojaus jį vėl pašau
kė tardytojas ir pareiškė, kad 
dabar beliko mažos smulkme
nos tardymo užbaigimui. Esą 
N. prisipažino, kad priklausęs 
kenkėjų organizacijai, papasa
kojęs, nors ir ne visai vyku
siai, apie savo kenkimą, dabar 
reikalinga pranešti Vardai tą 
asmenų, kurie su juo veikė 
organizacijoj. Juk N. gali su
prasti, kad nėra organizaciją 
iš vieno nario. Nors N. buvo 
labai prikamuotas,. bet negalė
jo išsilaikyti ir su pasipiktini
mu pareiškė, kad tardytojas 
gejrai žino, jog jokios kenkėją 
organizacijos nėra. Ir jis, N., 
apie jokius narius nieko neži
nąs. • Tardytojas grubi joniškai 
ėmė kalbėti: “Na, vėl savo

n i, n mįiŲĮijisi.Mjiiįii'iry^įĮ į

sakydavo prižiūrėtojas. Neįma-; 
nomai prastas maistu, kurte 
susidėjo beveik išimtinai iA, 
duonos k košės. Jokią riebalą 
nebuvo duodama.

Kas kelintą dieną, tardytojas 
pašaukdavo N, ir bandydavo iši 
jo išgauti prisipažinimą. Kokią 
tik priemonių jis nesigriebda- 
vo! Dažnai tardymai užsitęsda
vo po 8 ir 10 valandą, prasi
dėdavo vakare ir pasibaigdavo 
ryto metą. Tardytojai dirbda
vo pamainomis.

Kartais sargams jie įsaky
davo N. išvesti į koridorių, kur 
jis būdavo priverčiamas stovė
ti ištisas valandas. Stovėti kar
tais tekdavo apie šešias valan
das, kol tardytojas ilsėdavosi.. 
Kai kada tardytojai grasindavo 
sušaudymu, smulkmeniškai pa- 
pasakodrini, kaip tai įvykdo
ma: kaip sušaudymas įvykdo
ma techniškai, kaip nuo sušau
domojo nuvelkama drabužiai 
(“kam jie gadinti”), kaip ant 
galvos uždedama guminė arba 
vailoko maska, kad kraujas ir 
Smegenys neištikštą, kuomet 
šaunama į galvą. «

Kdis kartus tardytojai, kuo
met N. griežtai atsisakė nuo 
prisipažinimo, grūmojo sušau
dyti ir inscenizavo sušaudymo 
sceną. Kartais jie naudojo ir 
/kitokias priemones. Pašauktą 
ivotai N. jie labai mandagiai 
pasitikdavo, pasiteiraudavo apie j 
jo sveikatą, apie duodamą mai
stą, ir žadėdavo tuoj pagerinti’ 
gyvenimo sąlygas,- jeigu jis tik. 
“teisingai” visk^ papasakos.

“Duokite tik mums teisingus ( 
parodymus ir jums bus suteik
tos puikiausios sąlygos. Sovie-į 
tų valdžia moka įvertinti to
kius stambius specialistus!”

Salta kamera
Po kelių menesių atkaklaus 

priešinimosi,- tardytojas liepė 
įmesti N. į nešildomą kamerą 
be jokio lango. Kameroj buvo 
tik skylė, užtaisyta geležiniais 
pinučiais.

a N. ten buvo įmestas be jo-i 
kių daiktų, be matraso, be kal- 
droS. MAistas dar labiau tapo 
pablogintas.1 Ilgas, neįmanomai 
ilgas dienas N. pragyveno ta
me karcere. Naktimis N. nega
lėjo miegoti, kadangi kankino 
šaltis (buvo jau vėlus ruduo). 
Mintys apie žmonos ir vaikų 
likimą, apie kuriuos jis netu
rėjo jokios žinios, pradėjo at
siliepti į jo psichiką.

Du kartu N. kėsinosi nusi
žudyti, pasidarydamas virvę iš 
savo marškinių. Bet sargas 
budriai seko jį ir kiekvieną 
kartą ištraukė , jį iš kilpos.

Net tardytojas, kuris iššau
kė jį tardymui, pasibaisėjo: “f 
jus tiesiog Šiurpu žiūrėti. Taip 
ilgiau tęsti negalima; Galimas, 
daiktas, kad ne visi musų kal
tinimai tėra teisingi, bet po 13 
metą sovietą vadžios gyvavi
mo GPU negali, neprivalo klyk
ti. žinote ką, duokite mums 
bent kokius parodymus ir mes. 
jumis paliuosuosime. Juk, ant 
galę, jąs nebuvote tobulas. Sa-; 
vo darbe padarėte šiokių tokių- 
Maldą.”

Pirmas nusileidimas
f

N. pasidavė. Jis putarė, kad 
geriau bus ištrėmime, negu 
tęsti tas baisias kančias, Jty 
parašė, jog turi prisipažinti, 
k^d padaręs keletą klaidą: pri
ėmęs gaminius be asmeniško 
patikrinimo, panaudojęs tech
niškus > pietudąs, kurie nębuve! 
pakankamai patikrinti ir todėl 
netinkami ir L t.

Perskaitęs1 tuos parodymus,^ 
tardytojas pareiškė, kad to ne
pakanka, J<ad reikalingas prisi-;’ 
pažinimas, jog N. dalyvavęs! 
kurioj ners kenkėją organiza
cijoj.

Kada N. atsisakė, tardytojas 
ėmė liįkti: “Nk, m silpusi, ka-t 
Įėjimo/
yra reiMlhgas tavo prisipąži- 
niws. Mfmąi, kad mes tave 
Jjųtipai teisinu pągal nustaty
ta tvarka? Ne, mes tave įe 
tų taisyklių j aną pasaulį pa- 
riąsime< Aš norėjau tavęs

>
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giesmę giedi... tu parsidavėlis, 
savo tyrumą saugoji, o nenori 
skaitytis su tuo, kad tavo šei
ma žūsta. Aš tavęs gailėjausi, 
nenorėjau sakyti, kad tavo sū
nelis mirė iš bado, o žmona, 
kad kitą išmaitinti, greit gat
vėj atsidurs ir pradės parsida- 
vinėti už pusrublį. Tu dėl savo 
prakeiktos garbes sūnų pra
žudei, o dabar žmoną stumi j 
gatvę. Na, ką jau darysi, su
pūk prakeiktas sutvėrime. Mes 
tave pačiupinėsime, kad, jeigu 
ir išliksi gyvas, tai visvien 
daugiau laisvės nebematysi. 
Niekam mes neleisime tavime 
pasigerėti. .♦ Mes tave sausą į 
aną pasaulį pasiųsime.”

Daugiau nebeina jėgų 
priešintis

Vėl N. atsidūrė tamsioj ka
meroj. Šiurpios mintys slėgė 
jį. žmona, vaikai... Tikruma 
susiliejo su haliucinacijomis.

Greit N. neteko jokio supra
timo apie laiką. Atskirti tamsoj 
dieną nuo nakties nebuvo gali
mą. Valgyti duodavo į vaisiu lai
ku, bet tvirtindavo, jog visuo
met duodama valgyti vienu ir 
tuo pačiu laiku. Kai jis pareiš
kė dėl to abejojimų, tai jam 
tiesiai pasakė, kad jis krausto
si iš galvos. N. rodėsi, kad jį 
toj baisioj duobėj užmiršo, pas
merkdami, anot tardytojo, “sau
sai mirčiai”. 

»

Kai tardytojas vėl pašaukė 
N., tai tasai ėjo tarsi ant nu- 
kryžiavojimo. “štai jus žudote 
save ir savo šeimą, o kiti ne 
tokie kvailiai. Jūsų kolegos 
(tardytojas paminėjo kelis var
dus) prisipažino, kad priklausė 
kenkėjų organizacijai, kurios 
nariu ir jus buvote. Jeigu jus 
dabar patvirtinsite jų parody
mus, tai* visas reikalas greit 
bus užbaigtas”.

N. perskaitė savo bendradar
bių prisipažinimus. Jie prisipa
žino visakame, nors ir nebuvo 
kalti. Kad prisipažinimus rase 
jo kolegos, dėliai to negalėjo 
būti jokios abejonės,—> jis pa
žino jų rankos raštą. N. valia 
buvo * galutinai sulaužyta? Jis 
parašė, kad patvirtina tokių 
tai prisipažinimą ir kad kartu 
su jais priklausė vienai ir tai 
pačiai kenkėjų organizacijai. O 
toliau— seka teismo nagrinėji
mas, kur teisiamųjų likimas pa
vedama nugalėtojo malonei.

Ko Bijosi Neg r i želia i
šiurpi teismo “prisipažinimą” 

mechanika
Užsieny j nesuprantama bai- 

bė aukštų sovietų tarnyboj 
esančių specų, kurie gauna įsa
kymų važiuoti į Maskvą. Bet 
patys specai gerai žino, kuo 
baigiasi kaltinimas “kenkimu” 
ir kokiais budais raudonieji 
tardytojai išgauna “prisipažini- 
mus”*

Štai pasakojimas vieno spe-7 
co N., kuris ant savo kailio pa
tyrė raudonųjų budelių meto
dus.

Areštavo kaipo kenkėją
X '

Tas dalykas įvyko Maskvoj i 
N. buvo gana talentingas inži
nierius jr dirbo stambioj įmo
nėj. Savo darbu jis labai do
mėjosi, dirbo su didžiausiu pa-, 
sišventimu ir entuziazmu. Jam 
rodėsi, kad su įvedimu Nep’o 
šalies padėtis po truputį gėrė
ja. Jis svajoję apie tai, kad 
kartu su žmonių medžiaginės 
būklės gerėjimu ateis ir lais
vė, jr. demokratija. Jis dirbo poį 
16—18 valandą per dieną už'! 
menkiausį atlyginimą. Kada 
prasidėjo persekiojimas specia-1 
listų ir ieškojimas kenkėjų, N. 
tapo areštuotas. *

Fizinis ir dvasinis kankininuąs

Sunku atpasakoti tuos šiur
pius metodus, ’ kuriais buvo 
bandoma išgauti prisipažini
mas. Aršesnių ■ priemonių var
gu naudojo ir viduramžių jn-, 
kvi^itoriai. 1

Iš N. buvo pareikalauta pri
sipažinimo, kad jis priklauso 
kęnkėjų organizacijąi, išduoti 
tęs organizacijos narius, nuro
dyti kenkimo faktus, prisipa
žinti, kad jis dirbęs svetimų 
šalių kapitalistų naudai, gauda
mas už tai tam tikrą atlygini
mą ir t. t.

N. atsisakė inkriminuoti sa
ve, ir kitus. : Tada įdūkęs vy
riausias tardytojas pradėjo 
šaukti: “manai nugalėti savo 
valios tvirtumu. Rodai- savo 
prakilnumą, į parsidavęs sutvė
rime. Ir ne tokius privertėme 
šokti pagal musų dūdelę. Kar
tą ant visados įsidek sau. į gaj- 
yą tą faktą,1, kad kas patenka 
pas mus ir atsisako prisipažin
ti, tęs daugiau nebegyvena Šia
me baltame pasaulyj. Jeigu tu; 
priversi mus papaudętį kraštu
tines priemones, tai daugiau 
tą nebeišyisi nei laisvės,' nei 
savo šeimos, pagalvok gerokai; 
apie tąi.” , /- • -

šaukti:- “ma

•-——▼-1.1^ -s r, t

tardymais. Įteiktas tapo pa
lestas patyrusiejns, aorsdr 
mažai kultūringiems tardyto-^ 
jams, kuriems vadovavo GPU 
narys, žmogus su aiškiais psi
chiniais nenormalumais.

t

ipat > Bę;' laiškų. ; Bė' laikraščių. 
Be >kpygų. Be pąsiyąikščiojįųąų.’ 
Be jokio susisiekimo su pasauk 
jiu. Per ištisas dienas matė tik 
kalėjimo sargą, išgirsdavo'tris
ar keturis žodžius, kuriuos

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No, 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

I?;
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KLAUSIMŲ KONTESTAS
“Ar Žinote?”
Mokama Cash Dovanos Už Geriausius 

Atsakymus
V

Jau ir už skaitymą moka!
Sanai žinomu, lod apsimoka skaityti, bet šį kar

tą yra proga, kad gyvais pinigais apmoka už skai
tymą.

4<Naujieną” skaitytojai, tokie kurie ir garsini
mus skaito, galės bandyti laimę gauti cash prizus, 
kurie bis duodami skaitytojams kas savaitę.

Gražus skaičius straipsnių apie žymius biznio 
žmones ir įstaigas randamos “Naujienose” kasdien, 

' tik reikia lapus paversti.
Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi Raiku-

* rią .laikę. Kasdien bus po kitokį straipsnį.
“Ar Žinote?” kontestas siu>ažindins ‘‘Naujienų” 

Skaitytojus su biznio ir profesijas žmonėmis, firmo
mis ir įstaigomis.

Kiekviename minėtų straipsnių rasite po vieną 
ar daugiau klausimų. “Naujienos” nori, kad jus tuos 
klausimus atsakytumėt.

Atsakyti negalima spėliojimais!
Norėdami tinkamai atsakyti, turite pamatyti ar 

paklausti to žmogaus ar firmos apie kurį straipsnis 
bus parašytas, ir tie jums 'suteiks tikrą atsakymą. 
Galite jiems patelefonuoti arba užeiti juos pamatyti.

Trys žmonės, kurie atsiųs laiškais geriausius at
sakymus į klausimus, gaus prizus kas savaitę. Pir
mas prizas yra $5.00, antras prizas $3.50 ir trečias 
$1.50. Laimėtojų vardai bus paskelbti kas savaitę.

Atsakymai turi būti atsiųsti ligi vakaro trečios 
dienos po to kaip straipsnis bus atspausdintas.
/ Siųskite laiškus kpptesto “Ąr ..žbaote?” red^kto- 
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NMMOENOS
1739 So. Halsted St., Chieasro, III.
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APTARNAUJA PLAČIUOSIUS
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FHE OAKSEitra Pale Alaus
DARŽE

me vėliau.

Tri. Hualfti MW

Dar noriu primintų kad kiek 
vienas iš narių pasiimtų po ke

2536-40 W. 63rd St.
Cor. Maplewood Avė.

Ji buvo apleista., liaujas sąvi- 
ininkas d^rys dideŲ darbų viso 
manio Viduje. z

kii^bo nariai, būtent, Mr. ir 
Mrs. Miller, kurie turi valgyklų 
adresu 4622 So. Wostern Avė., 
vienam iš komisijos per puse 
lupų pasakė: “Kaip .butų gė
riau—su kaulu, ar be kaulo?” 
Tai ir viskas, ką nugirdau. Ir, 
žipoma, daug ką rašyti apjo tai 
negaliu. Ta slaptybė išsiaiškins* 
išvažiavime.

Kliubo nariams, kuriems pri
klauso gauti dovanos , už neėmi- 
mą pašalpos iš kliubo, jos bus 
įteiktos išvažiavime. Tie nąriai 
prašomi nepamiršti savo dova
nas atsiimti. Taipgi kurie na
rių buvote pasiėmę parduoti iš
važiavimo tikietų, prašomi bu-

Jau laikas pradėti rengtis, 
nes tik dvi savaitės beliko.—V.

Prašykite savo groseminko wba aptiekorlaus/ jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

Strumilos svetaines bjzny ridu 
jas savininkas.

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmbnd St.

J. P. Rakštis, nuo seniai žy
mus aptiekorius, neseniai pirko 
apticką šioje apielinkėje (1900 
S. Halsted St.). Užėjau ir aš 
pasižiūrėti j jo naujai papuoš
tų aptieką. Viskas taip švariai

Žinomos aptiekos naujas 
savininkas

Beje, paskutinius 3 metus A. 
Balčiūnas gyveno Ėnglewoodc 
prie 8H-«aQ8 Vinoennes avė. 
Gero pasisekimo naujam Ro- 
selando biznieriui. —Vietinis.

Toliau, raportas buvo duotas 
apie metinį baliaus surengimų.’ 
Balius atsibusi spalių mėn. 25. 
dienų 1931 m. Lietuvių Audi-3 
tori jos svetainėj. Draugijos na 
riai biznjeriai pasižadėjo aukoja 
dovanas, laimėjimui: Jz. Pet
rauskas—vyriškų siutų; AlejC 
foknevičią— laikrodėlį; Bridge- 
port Furniture Co.— grindy 
lempų; J. Balčiūnas — .dideli 
(kumpį. Draugija taria ačiū vi
siems aukotojams. Taipgi na
riai pasižadėjo reikale kokių 
pirkinių nepamiršti savo drąu-

Jungtinių Valstijų valdžia 
depozituoja Šiame banke 
lavo specįalius fondus.

INVU»QRATWO_____
K>M> »•« ConvauiCC***™

,mrRK*WN<>
OOOD »OA THt H0M« 
ikt.i.m mwm«i co-

šiemet 
įvyks

Boulevard
D,e| aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 

3824 Deodor Št., Indiana Harbor, Indiana

įtaisyta, kad net malonu ir bū
ti jo aptiekoje. "

P-nas Rakštis sako, kad jo 
seni kostumeriai 'dabar jau pra
deda grįžti atgal, peš jis teikia 
jiems gerų ir mandagų patar
navimų. Aš irgi pastebėjau, kaxi 
jis su kostumcriais apsieina 
kuo mandagiausiai. Taip ir rei
kia. Ir tai yra pagirtinas da 
lykas. Kiekvienas biznieriui 
turėtų imti pavyzdį nuo J. P. 
Rakščio.

Dabar p-nas Rakštis savo ap
tiekoje turi didelį išpardavimų. 
Kas dabar jo aptiekoje pirks ta- 
vorų už^75c., tai gaus dovanų. 
Verta pasinaudoti šia nepa
prasta proga.

Užeikite į p-no Rakščio ap- 
tiekų ir patys pamatysite, kaip 
ji yra gražiai įrengta, ir nusi
pirksite sau reikalingų dalykų.

—Kaimynas.

įetą tikietų paskinti tarpe Ra j 
vo pažįstamų ir draugų. Ifyo pa
sidarbuosite draugijos ląbujL; 
Iki pasimatymo j-ugpiučio 9 diė-i 
nų P. Kučinsko darže.

«... < p. «ut raAt , į

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS MUS

Pcoples Furniture Kompanijos Krautuves išdirbinėjo 
parlor setus nuosavoje dirbtuvėje, o kitas prekes perka 
dideliais skaičiais tiesiai nuo išdirbčjų už išdirbystės 
kainas. Todėl ir gali taip žemai tas prekes parduoti kaip 
kad parduoda ane kokia vvholesale įstaiga.

American Lithuanian Citizens 
Club gražus išvažiavimas su 
muzika, šokiais ir su daug pui
kių dovanų atsibus nedėlioj, 
lieĮpos (July) 26. Pradžia apięj 
11 valandą iš ryto. Vieta M. 
X Sakalauskų darže prie JUe- 
’tuvių Tautiškų kupųdų.

Aš m^nau, kad kliubo nariai, 
narių šeimynos, draugai ir pri
tarėjai skaitlingai atsilankys 
pamatyti, kaip piliečiai linksmi
nasi, o ir patys turės progos 
kartu pasilinksminti. Visų-pir- 
ma bus gera munka po vado
vyste gabaus smuikiniųko p. 
Naudžiaus, kuri grieš įvairius 
šokius. Visi tupėsime užsiėmi
mą: šokti, išsigerti, užkąsti,; 
lietuviškas žaismes žaisli, tyrą-į 
me ore pasilsėti, su savo įmyli
mais draugais pasikalbėti, do-j 
vaųas gauti. O kujįe ištikrųjų 
nonės savo gyvenimą pasaldint 
ti, tai galės padaryti rnaport uo
tais iš (Lietuvos Birutės saU* 
dainiais, kurių bus užtektinai^ 
visiems laimingiems "“lygu ar, 
nelygu”.

Be to, išvažiavime jturbut 
bus koks ten siurpryzaš, apie 
kurį gerai neteko sužinoti. Tik

Vardošaukis valdybos paro
dė, kad, dalyvauja visi direkto
riai.

Finansų sekretoris, J. P. 
Ewald, išdavė metinį raportų 
apie įplaukas ir išmokėjimus. 
Viso Draugijos turto yra $1,- 
023,000.00. šiemet įstojo į 
draugiją naujų narių 848; viso 
narių yra 2,984.

šeštadienis, liepos 25, 1931

Antras “Naujienų 
piknikas

Simano Daukanto Draugija 
laikė pusmetinį susirinkimą lie-; 
pos 5 dieną Lietuvių Audito- i 
rijoj.

Apsvarsčius visus bėgančius 
reikalus, prieita prie 'raportų. 
Pirmas buvo apie finansų stotį. 
Komitetų raportas parodė, kad 
draugiją gerai stovi finansais, 
nes jos turtas yra 18 tūkstan
čių dolerių suvirš, nors šį me
tą draugija ir daug išmokėjimų 
turėjo.

Nors daug narių yra mirusių, 
bet vistiek tarpe narių ūpas 
geras. Yra sumanyta surengti 
gegužinį išvažiavimą, kuris at
sibus rugpiučio 9 dieną šių me
tų P. Kučinsko darže, prieš 
Lietuvių Tautiškų kapinių, Wil- 
low Springs, Illinois. Numato
ma, kad išvažiavimas bus labai 
didelis. Nekurie nariai troką 
svečiams nuvežti į parengimą 
duoda veltui. Draugas B. Kile- 
vičius prižada nuvesti į Gegu
žinę tuos, kurie neturi automo
bilių.

Daug metų,Simano Daukan
to Draugija rengia metinius pa
rengimus: balius, koncertus ir 
kitokius pasilinksminimus. Bei 
šitas išvąžiavinlas bus vienas iš 
linksmiausių;; ^Suvažiavę drau
gai turės progos praleisti links
mai laiką.

Del žindamų • moti-; 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SAUGUMAS IR FASITIKfemiAS, kaip iš
rodo', yra svarbiausias faktorius, kuris 
traukia kostumemis į Peoples National 
fianteų, kadangi daugelis depozitorių gyve
na išsiblaškę po visas plačiąsias pietų ir 
pietvąkarių . Ghicagos miesto dalis.

Jis "yra" 'rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Keistučio Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugija laikė meti
nį šeri n inkų susirinkimą liepos 
17 d., 1931, Ghgo. Lietuvių Au
ditorijoj. Pirm. B. Butkus ati
darė susirinkimą; paprašė visus 
užimti vietas.

wn»i

užlaikys? kur musų jąujauome-, 
nė, jeigu ji nenori su liefovBri$: 
dalyvauti ir dirbti? Mes visi’ 
žinome, kad jaunuomenė nenę- 
ri prie musų darbo prisidėtą 
Jos butų didžiausias reikalas 
dalyvauti su lietuviais ir remti1 
lietuvių įstaigas, lietuviškas or-- 
ganizacijas.

Jaunuomenei yrą geriausia 
dirva išdirbta. Tik jai reikia’ 
susiprasti. Jau pradžia yrage-’ 
ra ir dalyvumui imti. Jaunuo
mene vieųa vargiai ką galės į-; 
sisteigti naujo. Gerbiamieji j 
pradėkite organizuotis savo ge
rui. Nedirbki t visada tik ki
tiems. Dirbkite sau, remkit sa
vuosius. Kaip sako patarlė:! 
savas pas savų. Lauksime jūsų; 
pradžios

$95.00 Vertės nauji valgomų arba mie
gamų kambarių setai po ......................«•
$40.00 Vertes 9x12 gražus Axminster 
arba Velvet kaurai, pasirinkimas po
$98.00 Vertės naujausių madų gražios 
ir tvirtos eleklrikines plovyklės po .......
$65.00 Vertės pilnai parceliuoti gesiniai 
pečiai, wholesalc kaina ............................
$9.50 Vertės baltos vatos m atrašai pasirin J| 
kimus visokių didžių .....................................
$225.00 Vertės kombinacijos radios su
gramafonu visokių Standard išdirbysčių U U
$175.(M) Vertės naujausios mados elektriki-
niai refrigeratoriai, pilnai įrengti po | | w
$9.00 Vertes 9x12 Felt base kaurai, platus fl* y| 
pasirinkimas spalvų, po ..............................

J. Talačka, Strumilos svetai
nes Mznio savininkas, parda- 

! ve savo biznį Antanui Balčiu- 
1 nui, ir jau uuo liepos 1 dienos 
1 A. 'Baičiunas paėmė biznį jį sa- 
vo rankas.

Antanas Balčiūnas yra buvęs 
j Cicero gyventojas ir daug vei-. 
j kęs vietinėse draugijose,
• ypač organizavime bendrovės,1
• katra pasistatė Liuosybės sve-‘ 
į tainę.

M............ .. . II I H

A. Bal&unus > nau
i ■ Strunaife sve

$50.(X) Vertės nauji radios pilnai įrengti AA
ir gvarantuoti tik po ................................................................... U
$80.00 Vertės gražus Jacųuard parlor "ĮĮE
setai naujausių madų pasirinkimas po Wu ■ 5?

547.50 
$19.75 
$59.50

Peoples‘Bank 
and Parusi Company ’ 

Chicago t

47TB STftECT AND ASHLAND AVENUE 
NARYS R£6£RV£ 6Y^r£M '

R^guliaris Naryt '■
CHICAGO CLEAR1NG HOUSE ASSOCIAT1ON

Antras ir paskutinis 
“Naujienų” piknikas, 
rugpiučio (August) 9 d 
Oaks darže.

Del‘blogo oro, birželio mėn. 
rengtas piknikas neįvyko ir 
rengtas liepos 5 d. dėl tos pa
čios priežasties nebuvo toks 
skaitlingas, kaip būdavo kitais 
metais. Tad tikimasi ,kad atei
nantis “Naujienų” piknikas 
bus tikrai pasekmingas—ir gra
žumu oro ir skaitlingas publi
ka. Turės progos visi daly
vauti (tame piknike, kurie dėl 
kurios nors priežasties neturėjo 
progos dalyvauti pirmame pik
nike.

Infprmatijos laivakortės ■ gauna
mos pas savo agentą arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
Jgl >1. Midbigan Avė.. Cbfcago

Dr. John A. Bartkus 
SPECIALISTAS 

Reumatizmo ir Paralyžiaus

Dr. J. Bryant
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

IR IVĄLRŲS SPECIALISTAI 
GYDYTOJAI Į

Mes isgydom Reumatizmą ar Paralyžių.} 
GYDOM visokias ligas VYRŲ, MOT£-5 
RŲ IR VAIKŲ, nežiūrint kaip }UŽ&i-į 
senėjusios ar neišgydamos ligos,—musų' 
SPECIALISTAI GYDYTOJAI 

kaip išgydyti.
SCtENTIFIC z !

MBDlCJfL LABORATORIES 
4358 Šo. Fairfield Avje.

Virginia 1628
Valandos: 11 iki 8- P. M.

Ned. 10 iki 12 A. M.

Senus Radios ar rakandus imame į mainus ant naujų 
Lengvus išmokėjimai suteikiami pagal pirkėjo norą.

Prieita prie rinkimo dinekto-i 
rių. Yra mikama jkas metai 
keturi, prus labai šiltas, tai 
nariai davė įnešimą visus senus į 
direktoriuj vienbalsiai išrinkti. 
Įnešimas priimtas. Eita prie* 
balsavimo ir nubalsuoti visi 
senieji, Tai yra: S. F. Martin- 
kus, J. Pupauskas, Kaz. Deme- 
reckis ir J. Gauba; taipgi už
tvirtino vienbalsiai seną nota
rą, J. Zacharewicz.

Keistučio Spulka yra viena-iš 
seniausių ir didžiausių lietuvių 
spulkų Chicagoj, arba pasauly, 
uždėta dar 1897 metais. . Tūks
tančiai lietuvių įsigijo namus, 
taupydami šioj spulkoj savo 
sunkiai uždirbtus pinigus, pra
dėdami mokėti i>o mažą suma 
pinigų kas savaitę. Jei mokėsi
te po $5.00 savaitei, tai per tris 
metus pusę gausite vieną tūks
tantį dolerių. Taipgi už vaikus 
galima mokėti savaitei po 10c. 
arba 25c. ir daugiau. Nauja se
rija prasidės rugpiučio (Au
gusi) 6-tą d. Arba, galite pra
dėti ir August 1.

Norėdami daugiau informaci
jų, pašaukite telefonu: Yards 
2790 arba ypatiškai ateikite 
pas sekretorių, p. Ewaldą, į! 
spulkog raštinę, 840 Weat 33rd 
St. Raštinė atdara kožną dieną; 
ir tris vakarus savaitėj — tre-, 
čiadienį, ketvirtadienį ir šešta-! 
dienį.

Keistučio Spulka yra viena; 
geriausių pinigams taupyti.; 
Musų visų privalumas yra pra
dėti taupyti savo pinigus ge
roj spulkoj. <) kurie netaupė 
ir dabar neteko darbo, tiems- 
yra labai sunku gyventi.

Ar nebūtų gerai, sutaupius 
kiek pinigų, / senatvei turėti 
sau nuoasvą namą? Ir nerei
kėtų rūpintis dėl bedarbių. Mes 
žinome visi, kad žmogus gyve
nime vis padarai klaidą. Ir vi
si padaro. Bet mums, lietu-i 
viams, jau laikas susiprasti. 
Štai kodėl mes turime savo vai
kus pradėti mokinti taupyti pi
nigus. Mes gal kiti jau perse- 
ni. Bet mes jau daug ko ge
ro pądarėm lietuvių tautai ir 
lietuvių vardui pas amerikonus.} 
Mes, lietuviai, ? ęhĮcagoj turim 
lietuviškų parapijų, mokyklų; 
apie 20 spulkų; bankų, turim

M .-r- ■
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West PuIIman

Roseland

Nepavyko “Ekonomija

SMULKMENOS

PADAUŽŲ NAKTINIS ■ Mk V M ■■ U ■'' 11 ft H 11II I ip

Šiandie Vakare

AuštantPradžia Temstant

Svečius vaišins patys PADAUŽOSĮžanga 50 Centu
. . .. - - i

Lietuvos 
Narių į 
ne dau- 
atidarė

Skaityta

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
GERAS PROGRAMAS VISIEMS

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kviečiame visus gerus žmones, biednus ir ba- 
n ' ■'<•< ;■ i■ <;i.?’. ; < ' ■* ■'

gotus, jaunus ir senus, vaikinus ir merginas.
Vietos užteks, diskusijų neturėsime, nes reikės 
linksmintis. Apie politikų nekalbėsime.

Tarp Chicagos 
Lietuvių kad dau 

jos nepraktikuosiąs.
— Vietiniis.

dar vieną ' išvažiavimą. Bet 
paskui jis buvo atmestas. Po 
visų bėgančių reikalų nutarta, 
kaip pernai, taip ir šiemet ap
lankyti Oak Forest prieglaudoj 
esančius lietuvius senelius ir 
duoti jiems pietus, o taipgi iš
pildyti programą. (šiam tikslui 
išrinkta darbščiausia komisija, 
kurion įėjo Emilija Milerienė, 
Urs. Radzevičiene, A. Dudo- 
niene, A. Valančienė, O Mažei
kiene ir Aid. Tolvaišiene.

Lietuvos Dukterų Draugys 
tės susirinkimo

Taipgi prašomos * ir kitos 
draugijos prisidėti kartu, nes 
laiko yra. Dabar dar oras gan 
šiltas, tai lauksime vėsesnio. 
Aplankysime apie rugsėjo 20 
d. Nes, kaip žinote, kur dau
gybė, ten ir galybė. Galėsime 
geresnius pietus iškelti sene
liams Oak Forest prieglaudoj.

šiuo reikalu šaukite draugi
jos pirmininkę tel. Greenleaf 
9182; arba raštininkę — Tri- 
angle 0799. —A. D.

West Pullmano Lietuvių Pa
šalpos ' Kliubas, vienas iš se
niausių draugysčių šioj apie- 
linkėj, rengia šaunų išvažiavi
mą nedelioj, liepos (July) 26 
d., Washington Heights miške, 
kampas 107-ta ir May gatvės. 
?radžia kaip 11 vai. iš ryto.

Yra privalu kožnam vienam 
iš musų paremti šią draugiją, 
atsilankant į išvažiavimą. Prie 
to, norintieji galės tą pačią die
ną išpildyti aplikacijas. Drau
gija yra gerame stovyje. Išmo
ka pašalpą ligoj ir pomirtinę 
mirusio nario šeimai.

Aš manau, kad ne pro šalį 
priminti dar vieną dalyką kan
didatams, kurie yra vedę. Na
rio moterei mirus, West Pull
mano Lietuvių Pašalpos Kliu
bas taipgi išmoka pomirtinę.Pasitikėjimas

yra paremtas faktais
Draugelis tūkstančių musų kostumerių, 
kaip jauni, taip ir seni, per daugelį metų 
depozituoja savo pinigus šiame banke, ka
dangi jie pasitiki nusistatymu Central Ma- 
nufacturing District Banko vadovystės.

Didelis kapitalas, perviršis ir.rezervas, 
tvarkomi gabių ir atsakomingų viršininkų 
ir direktorių užtikrina jums

SAUGUMĄ JŪSŲ SUTAUPOMS
Mes kviačiame jus atidaryti savo sąskaitą, 
vistiek ar tai didelę ar mažą.

su kokiu tai keno išleistu pa
tvarkymu.

Vienas Roselando pilietis ir
gi buvo sugalvojęs “ekonomi
ją:** savo Automobiliui nepirk
ti steito (valstijos) laisnio 
1931 metams,' o, prisilaikant 
“ekonomijos**, perdirbti 1930 
metų laisnį. Vieton 0 išspausti 
1, ir bus 1931. Kiti gi visi nu
meriai tiks.

Roselando pilietis, nors ir ne 
kriaučius, bet geras meisteris. 
Zero (0) išprosino, o jo vieton 
įspaudė 1, numaliavojo pritai
kydamas 1931 metų steito lais- 
nių spalvai, na ir atliktas kriu
kis. Ir tikrai atatinką “ekono
mijos** principui. Tokiu “eko
nomišku** steito laisniu Rose
lando pilietis naudojasi vieną, 
antrą, tretį mėnesį labai sek-

JUSTICE PARK GROVE — ARCHER IR KEAN AVENUES KAMPAS

No. 11 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

Dabar, kada siaučia Ameri
koj didelė bedarbė, tai visi 
kalba apie ekonomiją. Kiek
vienas visus savo reikalus 
tvarko kiek galėdamas ekono
miškiau, nepaisydamas net, 
kad jo ekonomija prasilenkia

Liepos 18 dieną Mark White 
Suarė Parke, įvyko 
Dukterų susirinkimas, 
susirinkimą atsilankė 
giausia. Susirinkimą 
pirm. E. Milerienė, 
protokolas praėjusio susirinki
mo. Priimtas. Po to sekė ra
portai.

išvažiavimo komisijos rapor 
tas priimtas su pagirimu. Ii 
raporto paaiškėjo, kad draugi 
ja turėjo gražaus pelno.

Prieita prie naujų sumany 
mų draugijos labui. Duota su

Reiškia, už vien tuos 25 cen
tus per mėnesį ne tik save tu
ri apdraudęs, bet dar ir savo 
moterį.

Susirinkimai atsibuna kas 
pirmas nedėldienis po pirmos, 
Zalatoriaus svetainėj, kampas 
119-tos ir Union Avė., kaip 2 
vai. popiet. Kurie nesuspėsite 
išpildyti aplikacijas kliubo iš
važiavime liepos 53 d., tai atei
nantį nedėldienį galėsite atsi
lankyti į susirinkimą.

Atsilankiusieji į išvažiavimą 
esate užtikrinti, kad turėsite 
real good time. Todėl iki pasi
matymo.

Rengimo Komisija.

juk ir jis pripažįsta ekonomi- manymas surengti šią vasarą 
jos principą.
' Ekonomija nepavyko. Rose 
lando pilietis sako 
giau

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

MANDAGUS PATARNAVIMAS UŽTIKRINTAS 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
PETNYCIOJ ir SUBATOJ, LIEPOS 24 ir 25

Dykai Dovanos!!
•$1.00 Vėliausis .Gillette Skustuvas arba $1.50 Duoble 
Compact su COTY L’ORIGAN Milteliais bus duodami 

dykai su kiekvienu pirkiniu 75c ar daugiau.
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą 

lietuvių aptieką šioje apielinkeje.

J. P. Rakštis
REGISTRUOTAS APTIEKININKAS
1900 South Halsted StreetTHE JELL-X-CELL CO. of Illinois, 1129-1143 E. 74th St.. išdirbėjai želatino dezerto produktų, kurių labai 

daug parduodama Pacifiko pakraščiuose, dabar ką tik užbaigė statyti šią didelę modernišką dirbtuvę prie 74-tos gat
vės ir University Avė., kuri turės aprūpinti tos kompanijos produktais centralinius vakarus, viso 3 7 valstijas. Naujoji 
dirbtuvė yra 2 augštų. mūrinė, specialiai pritaikinta želatino produktų gamybai sanitariškiausiose sąlygose. Prie dirb
tuvės yra pastatytas moderniškas 5 kambarių apartmentas, tikslu demonstruoti Jell-X-Cell maisto produktas. Kartu tapo 
paskelbta, kad Jell-X-Cell Co. pradės gaminti naują iįelatino produktą, padarytą slaptu procesu. Jis vadinsis “Ready 
To Serve in Thirty Minutes”. Busiąs labai skanusi sveikas ir lengvai suvirškinamas. Dabar ruošiamąsi prie formalio 
dirbtuvės atidarymo. Dienos dar nėra paskirta, bet manoma, kad tai įvyks už kelių sakaičių. Atidarymą ruošiamąsi pa
daryti tokį, kad kiekvienas jį atsimintų ilgam laikui. Kdhipanijos viršininkai yra patyrę biznio žmonės: prezidentas 
Clarence E. Nelson, sekr.-ižd. S. Stanley Frisch; direktoriai: Charles H. Branson, Noel E. Durand, S. Stanley Friscb, 
Clarence E. Nelson, Diek Tiedcman. - '

Centralm““£^Bank
ATRUST COMPANY 

UI0We$t35th Street 
A State Bank • • • • A Cleariag Kauše Bank

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

r r r

VAISTAI ' SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas re
ceptas neišeina iš musų aptiekos iki jis nebūna TRIS 

SYKIUS PATIKRINTAS ir TIKSLIAUSIAI išpildytas 
patyrusių vaistininkų.

rfr r r Trr t$

M

T ? NAUJIENOS. Chlcago, m.
■ ~..................................Į- - |- f- - ------------ —— .. —

minga!. Niekas negalėjo pa
stebėti.

Vieną dieną Roselando pi
lietis, kur tai skubiai važiuo
damas, mėgino pralenkti trb- 
ką, važiavusį pirma jo. Lenk
damas, jis nepastebėjo, kad ki
tas automobilis atvažiuoja iš 
priešingos pusės, nepaspėjo 
sulaikyti savo mašiną. Visu 
smarkumu trenkė į prieš jį va
žiavusią mašiną, kuri apsiver
tė kelis sykius. Ęet laimei, kad 
žmonių nesužeidė.

Tik mašina kiek nukentėjo. 
Todėl lengvai prieita prie su
sitarimo ir nuostolių atlygini
mo už mašinos pataisymą.

Nei kviestas, nei prašytas iš 
kur tai policmonas atsiranda 
ir pradeda nosį visur kaišioti. 
Ir suranda, kad ekonominiu 
steito ląisniu draudžiama nau
dotis. Su poliemonu juk neisi į 
ginčą. Prisilaikydamas “eko
nomijos’’ principo, dešimkę 
sprausk poliemonui į delną:

L■gu



GrabiniaiUžmušė šrtėiJSd Vifefo

Graboriai 0036Lietuvės Akušerės

Išvažiavo Lietuvon

Surasta bomba kalėjime

Lietuvis Grabonus

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

■MhKH

TAS

CHIRURGAS

Įvairus Gydytojai

Tel.Prd«pect<BB2t>

6800

uo 6 iki 
vakare

6657 So. Ashland Avenne 
Telefonas Prospect 6257

nito 6-9 
: 9090 
epublic 9600

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

graborius i'R bAlsaMuotojas 
Didele ir graži koplyčia dykai

1327 Sė.z49tH

Telefonas

Cicero 3724

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis 'Advokatas

4631 So. AMtod Ant.
T<l. 2800 L

Rex. 6511 So. RocJmM SL JFĮ

Nuliūdę liekame, 
. Tėvai 

Laųlotųvėsę 
rius 
1138

1646 W. 46th St
> I

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard '8413

O jo automobilis dingo. Pa 
sinodo, kAd kofiai policininkas 
rūpinosi kitų automobiliais, tai 
vagiliai nuvažiavo jo paties au 
tbmnbili, kuris buvo paliktas 
prie pat policijos stoties.

Reikalaukite “NAU
JIENAS^ ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščiy bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stoti tie savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delen

SkelbirMl N&ujiefidse 
duoda nUūdą deltb, 
kad pačios Naujienos 
yra naUdirigbŠ.

JANETTE PETRULEVICH

Persiskyrė s 
pos 23 dieną 
te 1931 th 

gimus Chicagoj 
nui ’

V. W. RUTK
- ADVOKA1

29 S. La Saite St 
Tek Central 6390 
,. » » ‘ •«**.*» •* •

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietą. 
Scredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Musų patarnavimai lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kalė visuomet esti iąži 
ningas it nebrangus to 
dėl, kad neturime H 
laidą užlaikymui sky

Duokite savu akis išegzaminuoti 
DYKAI

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St. ■
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos

Seredoj ir

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vidikas- 
Lulevičlenė 

AfcUŠERKA

3103 S. Halsted S t. 
Telefonai 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tą ir i

9 vai

CHIRURGAS 
e 3

On0s Beperlti'enės 
**' palfštMI / etat 

“ ftti fai- 
įskŪHHl

M. S. Allen
Praneša apie perkelinę savo dentisterijos 

ofiso ii 3506 So. Halsted Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS

2403 W. 63td St, I
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal i'dtartj

Gazolino bomba, padegti jaji 
knatas, o taipgi pielyČla. ilžtik
ta kamaroj Stateville kalėjime. 
Kalėjimo sargyba darė kratas 
po to, kai aplaikė Įspėjimą apie 
kalinių planus pabėgti. Kraty
dama surado ir bombą.

Iškirto šposą polici 
ninkui

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

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. tVesr 2860
Narną telefonas Brunswick 0597

AMBULANCE, PATARNAVIMAS DTjNĄ ir NAKTĮ 
Meš vistioinet teikiame širdingą, siaįpatingą

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
, , ’ J

Patarnaujti laidotuvėse kboplgiausia.
Reikale nieldžid atsiŠaūktl, 6 mano 

dirbi busite užganėdinti. ,

Nepatenkinti valstijos 
aiidttoriu

BALTIMORES LIETU
VIV ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO

Valgykloj
702 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.

Akių Specialistas. Virš 15 metų 
patyrimas 

Akiniai nuo $3 
Valandos: 9 ryto iki 9 vak., kasdie.

Sesuo ir Gimines, 
i ’ 

patdtnaųja grabo-
Mažeika, Tel. Yards

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Te|. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekUt^ 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryt®

J. Luievičitis
GRABORIUS IR. 

balšAajuotojaS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
mietelių dalyse. Md- 

dėrhiška koplyčia 
keltui.

3103 S. Udlstėd SI 
| Chicago, III.
i Tel. Victory 1115

Patys išdirbam ir parduodam už pi 
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau 

kit musų pigių kainų.

— 7 iki 9 vakari
Ketv. ir Subatos tilū 

Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Td. Canal 3161

Rez: 6600 Soath Artesidn Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0Ž57

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

lįcpozi torių bėda su paskir 
tuojau Nefebrio rešyverilt ešan 
ti tokia. .Pradžioj VVentzlaft 
pareiškė, kad jam užteks ketu
rių darbininkų uždaryto banko 
reikalams likviduoti. Dabar gi 
dirba dvylika darbininkų, ne
skaitant nė. paties resyveHo, hė 
jo advokatų.

Minėto banko depozitoriai 
įturi tokių pat keblumų, kaip it 
kai kiltie kiti. Jų keblumai yra 
su vaitai jos .auditorių,. Valstijos 
auditorius nenori šbtėikti jleitis 
užsidariusių bankų depozitorių 
sąrašo. Sulig Įstatymu, valsti
jos auditorius turi permainyti 
rešyyeri, jei to reikalauja dii 
trečdaliai uždaryto banko de
pozitorių. Bet kaip gauti visų 
depozitorių vardus ir adresus, 
jeigu auditorius nenori duoti 
juos? .

ir augščiau

Midland Parlot Fur- 
niture Manufacturing 

Company
A. Patejunas, Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

Mrs. A. K. 
JARUSH

physicAl 
THERAPY 

13 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Pbone 
Hemlcck 92$2

JŪSŲ <£RABORIAI 

nnitage Avėhlie 
IDS 1741 Ir 1742

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

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

Jbhn BAlkovatž, 22 metų, 
rastas nušautas ir subadytas 
yla ledui Skaldyti. Jis nužudy
tas jo namuose 10649 Bcnsley 
avenue. Pasuk Balkovatžo mo
ters, jos vyras virdavęs Snapsą. 
Policija mano, kad Caponės-Gu 
ziko sindikato samdiniai galva- 
žudystę papildę.

Užsidariusio Boulevard State 
Banko depozitoriai deda pastan
gas, idant nusikratyti resyverį, 
kurį paskyrė valstijos audiitoris, 
Oscar Nelson.

Nelson paskyrė to banko au- 
dtoriu buvusį politikierį, Emil 
Wehtzlaffą. Wentzlaff Seniau 
prižiūrėjo buvusio mėro Thom- 
f58ono ofisų Shermah viešbuty. 
Jis taipjau buvo Thompsono- 
Crovve politinės organizacijos 
sekretorius. Tuo pačiu laiku 
jis turėjo apmokamą politinį 
džiabų vietinių pataisų taryboj 
(Board of Lovai Improve- 
ments).

Daugiau, kaip keturi tukstan 
eini Boulevard State Banko 
depozitorių prašo OScarų Nel
soną pašalinti Wentzlaffą, o jo 
vietoj paskirti jų, dopozitorių, 
rekomenduojamų resyverį, Ro-

, NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
’ 455.6. .So. St.

■___ Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai
• OFISAS 

4729 Soath AshUnd Avė., 2 taboi 
CHICAGO, ILL. . .

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS t 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midvray 2880

Policininkas Thohias A. Kel
ly pasiėmė glėbį popierų, idant 
prikabinėti jas prie tų automo
bilių, kUriuos užtikš gatvėj ne
užrakintus. Policininkas sąži
ningai pildydamas savo už^u^tj 
ffetzihfėjo Vlštfs automobilius, 
išmėgino juos ir sugrįžo į tą 
vietų, kur paliko savo autotni)

460o-07 Sdiitfi 
' ■'< Vfel Telėfon'ait

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAt
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
' 4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

landą W. EHckšoną, kuris gy
vena adresu 4338 North AlbUiij’ 
avė.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —} .

Gerai lietuviams, žinomas per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
k akušeris. . x,
į Gydo stai^hl ir cbrthlŠkai . Ilgas vy
rą, motetą Ir vaikų pagal rfaujausiąs 
metodus X-R4y ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisai Ir Laboratorijai 
1025 W. 18th č?t.» t 

Valandos: nuo 10 
fttto 6 iki 7:30 valv vakari 

Tel. Canal 3H0

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halsted S t. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phdhi Lafd^e 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nuffhro^ akaudojinia. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusult, Galvos akaų- 
dėjimą, ir teip visokius skaudejimuė 
(tik ne ronas )• .
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostts yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Raina 75 centai, it,,50 tr $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimu.

Klauskite pas aptfelcorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S dibmta&rr co.

P. O. B4x 352 
Hartford, Cdnn.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lletuvys Gydytojas . 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

(Acme-P. U A. Photo]-

“Nėra didesnės meilės kaip piasiaukaut už artimą”
Matomi Štephania PoQatka, 23 mėtų ir įsileista Jošėph 

Killian, kurs nori Stephaniją vėsti sRii ūž žmbną, kitd tik 
imigracijos autoritetai jos nėdeportuotų. Ji matA turi netikrą 
pasportą. ■ ■ .

Office Pbone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Otflck 1724 So. Loomu St. 

’ kamp. 18 ir Blue letand Avi.
Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 

V 7 to 8:30 P. M.
Rea. Pbone Fairfėz 6353

A. A. OLIS
R. A. VASALLR

ADVOKATAI
11 South La Sallė Street ' 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL tšk. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0581 

Valandos 
Olis—Utara. 
VasalU

Didžiausia Lietuviu 
PĄRLOR SETŲ 

Dirbtuvė

^514 W. 23rd Pi.,' Chicago
SKYRIUS:

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

Pbdrib Canal .6222

DR. S. BtEŽIS 
gydytojas f: 
2201 West :

Va^'s?: 1;
Seredomis n hedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Riėhmond Strėet

Telefonas Republic 7868

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietį, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedčliom nuo 

iki 12 dieną.
TelepbOnai dieną ir naktj Virginla

A. K. Rutkauskas, M. ĮL 
4442 SoJĮjį Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
z nuo 9. iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Mūri. Cervan, 2537 
apollN, .Minu., rašo: "Aš lu^lhlal kenžiaii nuo 
labai HinikatiN Hirglmo henlOroliTalH. 
meti) atgal 
ko man i 
bet be itaneknih) 
KuHom _ 
Dr. P. D. 
t<»v 11MJ» X 
vykau Dr 
hr Išgydė. I 
nilau!" . 

'PAfiTAB/Ų 
morolrti) yra 
>no, be ligoniiiŠM. 
Naujo* Jemoi. J 
Ateikite šiandie,- 
m» 3 dlehij n'ahi

NAMAI N-.M-M rtEtt’ft-NU TblŠlC-

Sąžiningai ir pi
giai patarnauji) 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

. Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandai t

9 iki 12, 1 iki 3 d. h 6i30 iki 9:30 4.

4608'' South Ashland. Avė. 
; N«oli 46'tbriSti .! CMeaįo. III.

DYKAI UEMOiiOlDŲ 
GYDUOLĖS

PaMebėtini) iiaKlulynU, iluodn vieniu U, žy> 
nilniiMlij llemoroldu Npeeinliptu šioje šalyje, 
kuriu priHii)M 5 dienu Zoljų 'YAlstoS il.vkai, 
krtd įrodyti buvo Htigeliėjinta išgydyti Hemo- 
roidiiB ir kitan rėkt tuno iIki|h. Be peilio, 
be opernęiJoM—be Hkiiiinino. Ateikite šian
die, arba rašykite: Dr. P. D. SYMANSKI8, 
1860 X. Dilinėti Avė., l'lilea’gd.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 1588 Milvoaakte Avė.

(kampas North ir Damed Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: 

nub 9 iki 11 vaHhdal ryte) 
nuo 6 iki 8 valandai vakari 

apart iventadienio ir ketvirtadiehio

Phone Armidge 2822 '

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvauket Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. U

MRS. L. MAGNUS 
Akušerė 

Praktikavusi per Ž4 metus 

6042 So. Peoria St. 
Tel. Wentworth 6866 

arbd Norriial 7988

Ilgai Užsitęsusios Lighs 
šlrdloa. PlauCių. Inkatų ir Kraujo pakriki
mai aekmingal gydomi. Taipgi Aklų.

Noriee Ir GerkMa
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas. Chirurgą*. O«teopatM

■ iMkoS.T’oožr 
Valudo.: "irto 131 dl«w.. Valu t m ».

. y*, n. ,■

A. A. SLAKIŠ
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washingt^> St.
Room 1502 Tel. Central ,^2978

Valandos: 9 r#o iki 4

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
. — 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7537
Namą Tel. Hyd« PaA 3395

........................ . ..........................A..I., ..i ........    ,

JOHN B. BORDEN
(John BagdžitidSI Bordeti)
LIETUVIS ADV(V----------

105 W. Adams St., M
TelebtonV Randolpf

Vdkarati ŠI 51 tV. l2nd

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevk/rd 5913 

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 

756 W. 35th St.
(kampas 35-tos ir So. Halsted St.)

Ofiso valandos 
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modertiška KokplyČia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

,0/isas ir Akiniiį Dirbtuvė
756 West S5th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Telefonas (Yards 0994

Dr. MaURICE KAHN
4631 Soath Ashland AventsS 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

ONA BEPERŠTIENĖ 
Po tėvais Aušttidtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 24 dieną, 3 valartdą po piet 
1931 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Suvalkų rėdyboj. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. Pa
liko dideliame nubudime vyrą Jo
ną. sūnų Jodą C., marčią Anelę, 
anūkę Helen ir gimines, o Lie
tuvoj seserį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3145 W. 40tH Place.

Laidotuvės įvyks panedėly, lie
pos 27 d., 8:30 vai. ryto iš ba
rnų į šv. Onos parap. bažnyčią, 
38 PI. ir California Avė., kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. < 
girttirtČš. drittgai ir pa$f: 
budširdžlai'Iviečiami ;• tfalyV; 
dotuvėse irsuteikti ‘ jai 
pitardavitbą ir Atsisveikininią.

I^uli’tidę liekame,

Vyras, Sūnūs,- Marti, Anūkę

šiuo pasauliu Lie- 
9:45 valandą ry* 

šulabkus 2 metų am
žiaus, gimus Chicagoj. Paliko di
deliame nuliūdime motiną Domi
cėlę, tėvą Joną, seserį Florencę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 5045 So. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, Lie
pos 27 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku- 
rioj’e atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. 11 - Vi? 'U* -.' i

Visi A. A. Janette* Petrulevich 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
l.lidbjttvčse ir suteikti jai pasku
tinį palarbavimą ir atšisveikihi-

Tel. Yafdš 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKty SPECIALISTAS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Ofilo Tel/ Victory 6MI 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU 
e 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisait 3102 So. Hdited St., Chidgd 
arti 3 Iri Street

Valandos: 1—3 po pietą, 7—8 tik. 
Nedėliomis ir šventad. 10^—12 dicrią*

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. Ulth St.
- Kampas VVahash Avenue 

Tel. Pufjman’ 0856 
Gazas, X-Ray, eteJ

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

- ^A^vokatai • \ „

K. GUGIS-

33r<l Avė., .Mlnne- 
i 

_____  ____ Šešiolika 
aš buvau operuota, bet tau nie- 

Iieparelbfjo. Aš Viską išbandžiau, 
mokinių. .48 nebetekau vlltlen. Pa
sižinojau apie pažangiu* metodus 

šyinaunklo, Hemorohlij Npeclalls- 
. Dameii Ayc„ , Chleago. AŠ nii- 
i,e. P. D. Kyblannkl Ir jis ina- 
Kad biifiati apie ji žinojus |>lf-

Pagaljos kenkiantieji nuo tie- 
Išgydomi be peilio, be Hkuus- 

X e reikia išlikti lša darbo.

rašo

f/ji

Mgp



Tarp Chicagos 
Lietuvių

I Trokas slido ir apvirto. Virs
damas, jis sutriuškino mergai
tę. Sunkiai sužeistas nelaimėj 
tapo ir mergaitės tėvas. Jis bu- 

į Southwest

■ , ' - c
žada tinkamai priimti ir pavai
šinti,—papsą ir kitus minkštas 
gėrimus duosiu veltui.

Lietuvių mergaitė 
užmušta

Trokas, virsdamas, užmušė 
lietuvių mergaitę

Goge Parko apielinkėj, prie 
59 gatvės ir Albany avenue, 
nelaimė ištiko lietuvių šeimy
ną.

J. Petrulevičia (angliškuose 
laikraščiuose buvo jis pava
dintas Petroil), gyvenus adre
su 5945 South Albany avė., 
vežė vežimėly kūdikiams savo 
dukterį, 2 metų mergaitę. Prie 
59 gatvės ir Albany avė., ties 
ta vieta, kur Petrulevičia vežė 
savo dukterį, važiavo trokas. 
Kad išvengti susikulimo su au
tomobiliu šoferis mėgino tru
kę urnai sulaikyti.

vo nugabentas 
General Hospital.

Troko šoferis, 
serman, gyvena 
Essex avenue.

Ahner 
adresu

KEPENŲ
V’dnrhi Ir TulĮlęn 'LIrimvunriu ir jjroh

Yvas- Gazai, kollK, akauamni (UAininnio Šono, un- 
i no.

paaakVRlif apie tas Ilgas dykai. Atolklto Man" 
dlo. Dr. P. D. SYMANSKIS, apooialistas, 
1809 North Damon Avcnuo.

——. ~ | lutiniiH nr.hiipnčjiinaH. 
/ / 1 / gelbėjo. pakol gavo

OR

Lietuviai Ristikai Paro
dys Savo Jėgą South 
West Harmony Kliubo 

Išvažiavime

Nedalioj, liepos 26 d., Murays 
darže (prie 127 ir Archer) 
įvyks South West Harmony 
Kliuho išvažiavimas su pro
gramų. Programas susidės iš 
ristynių ir kitų pamarginimų. 
Iš lietuvių ristikų dalyvaus St. 
Bagdonas, Adomas Widzes, J. 
Bancevičius ir kiti. Bus ir J. 
Fehey, kuris parodys akroba
tiškos triksus.

Kliubas randasi prie 68 ir 
May, iš kur nariai išvažiuos 12 
vai. dienos. Svečius kliubiečiai

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS. STIPRUS, SMARKUS IR 

' PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $2025 f. o.
b. ATVAŽIUOK PAS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 

TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Pres>

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Specialistas arydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti noralšjo jumis lArydytl, atsilan
kyki: pas mane. Mano pilnas ifersaminavl* 
mas atidengs jūsų tikrą lirą ir jei aš apei- 
Imsiu jus rytlytl, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus- jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutino išerzaminayimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

PRANEŠIMAI

yra.

St.

po

Padaužų piknikas įvyks šeštadienio 
vakare, liepos 25 d., 
Darže. Padaužos 
čiai ir viešnios pi 
naktelę.' Tai 
nikų, kokius 
surengęs.

Liepos-Paliulio 
patys, jų draugai, sve- 
iknikaus per visą mielą 

bus vienas smagiausių pik- 
yra kas nors ir kada nors

ir apielinkėt lietuviai.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.

Biznieriams-
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis^

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.NAUJIENOS

1739 South Halsted Street

Chicagos 
naudokitės proga!

Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje
P. eina kontestas; narių įstojimas yra 

žymiai papigintas. Į draugiją gali pri
klausyti vyrai ir moterys. Pašalpa ligo
je mokama savaitėje sulig priklausomo 
skyriaus: $6, $10 ir $16; pomirtinei 
$250, nariams nėra jokių extra mokes
čių apart mėnesinių, nėra kitų verstinų 
pareigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. Šita draugija yra skaitlingiausia na
riais, turi arti tūkstančio narių', turtin
giausia pinigais — turi arti trisdešimt 
tūkstančių dolerių. Narys įstojęs draugi- 
jon gali apsigyventi bile kur Jungtinėse 
Valstijose, pašalpa mokama nariui ap- 
sirgus lygiai kaip ir tiems,* kurie gyvena 
Chicagoje, pomirtinė mokama ir už tuos 
narius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
kviečia Chicagos ir apielinkių vyrus ir 
moteris rašytis į šią organizaciją. Pra
šymus įstoti drahgijon galima priduoti 
bile vienam šios draugijos Hariui arba 
malonėkite kreiptis į'šlt&r draugijos pir
mininką J. Mickevičių, 3653 S. Halsted 
St. Tel. Yards 4754. ’

S.

Nedėlioj, Liepos 26tą .d. įvyksta šei
myniškas išvažiavimas ' Midland Build
ing and Loan Spulkos (Brigbton Par
ko Lietuvių įstaiga), 4038 Archer Ay. 
Išvažiavimas bus Svelainio darže, ku
ris yra ant 83rd Street ir Kean Avė., 
skersai gatvės nuo Lietuvių Tautiškų 
kapinių.

Tikietus šiam išvažiavimui galima 
gauti pas bile narį ar išvažiavimo ko
misiją. Kas svarbiausia, kožnas tikie- 
tas’ yra vertas dovanos, ii viršmlnėtos 
dovanos bus įteikiamos tiem, kurie pri
duos tuos tikietus Spulkos ' bile ku
riame susirinkime, kurie įvyksta kas 
utarninko vakarą, 4038 Archer Avė.

Prašome visų atsilankyti ant šio 
draugiško išvažiavimo, pasilinksminti, 
smagiai laiką praleisti, o prie to, ir 
naudingą dovanėlę įsigyti.

— Komisija.

CL ASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO
t. .• <

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba, rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

HEMSTITCHING išmokiname $5: 
darbo parupinimas dykai. Mpkykla, 4500 
S. Michigan Avė., tel Atlantic 5513.

Daktaras WISSIG,
Pasauliniame; Kare

SenoKrajaus
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkzi gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tel Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 ’

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄI.: 
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoj^. Čia f mokinama kiekvieną 
žmogų lengvą!, greitai, [ gražiai-thisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatu, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografaot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni A

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.
■ CHICAGO. ILL.

Financial
■ Finansai-Paakolou

3514-16 RooKvelc Rd. TUOJAUS paskoliname arit automo
bilių, rakandų ar algųs.

WES.T HIGHLAND’ LOĄN, CO. 
7848 Si Ashland Avė. Tel, Stewart 8815 

/ * • • . /
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Business Service
Št’EClALES KAINO? DEL LIEPOS 

Chambers Roofing Co., seųas darbas spe
cialybė, visas 'darbas "garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. , 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943,

■ ‘X
Personai

‘ Asmenų lefiko

KAS turite kvitą pinigų siuntimo 
Lietuvon num. 13668, malonėkite atei
ki ofisan num. 60, svarbu.

3335 So. Halsted Street
■ z ■ '------- o-------

F?.- ------ -——------------

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

.PARSIDUODA ’ bučernė geroj apie
linkėj tarp lietuvių ir lenkų. Biznis iš
dirbtas per penkius metus, priimsiu ma
žą mainą. Turiu parduoti Šią savaitę.

1814 W. 47th St.

DABAR VABALŲ VEISIMOS LA'.KAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduūdąme nuo 
gal, iki 50 galionų. 

CHICAGO GERMICIDE CO. 
*17 S. Paulina St.. 
Tel. JSeeley 3354

j"****,'.' '
......... .. . 1..... ..

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamęl., su medžia
ga. už $29.50. Cash ar išmokėjimais. 

'-------------------- .... .... .

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai. .■,

DUMAN ROOFING GO.
3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385 
---------- --—------------- y-...................... ...............

SEKLYČIŲ SETAI naujai apmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35. 

M.' KANtf SON.. 
Tel. Mansfield 9707

PA.HEŠKAU švogerio Joe 
Apulskiš, žemaičių Kalvarijos. 
Girdėjau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu svarbių reikalų. 
Domicėlė Apulskienė, po antru 
vyru Horodeckienė, 2622 W. 
69th St., Chicago, III. , 

.----- o-----

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė. su namu arba atskirai. 821 W. 
34 St., Tel. Boulevard 3379. /

. ................. ... ..................‘..........

PARDAVIMUI groserne ir kendžių 
krautuvė. Parduosiu arba mainysiu ant 
automobiliaus. 3600 S. Marshfield Av.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

KRAUSTYMAI storiUžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers. 
Telefonas Rogers Park 1190.

, SPECIALIAI; DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko peimam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

Tel. Penąacola 7983, arba 
Mr. Pick, tėl,' Roosevelt 8500 ' 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., , prie Montrose

ir

........... ... .............................. t,*1, - ■ 11 . '

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS
Apmušu kėdes ir pęrbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam, Oak. 3805.

PATENTŲ Advokatas, su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą Išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S? Clark St. Tel, V^abash 51£0.

POPIERIAVIMAS ' 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex pppieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ir 
valgomojo kambafrior sd viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Ridetiffė 3284

—............. . ■ ’
$2 RADIO-APTARNAVIMAS

JtiRų namuose, nežiūrint laiko. Pastatyk lt 
savo ratilo j Al stovai bile -setas. b|le kur 
miesto. • >• /Av ,• c,
North, Northweat. West—-LINCOLN 8884, 

South, SouthweB5,t'-1Ve8t>—PLAZA 3532.
i*.!,' fv ■

le

Miscelianeous
Ivtfirus

Didelis Petrt&lj Auginime 
“BANQUfi'iIo’’ VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti Šiame biznyje su bi- 
suma nuo $1 ir auks. I
Jūsų investmentas yra* tiktai nupir

kimas kokio tik jus norite skaičiaus mu
sų “Banųuet” yištukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo 1% iki 2 , sfa- 
rų Sunkumo. Mes apmokėsime visus 
auginimo kaštus ir tada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba -—
Atdara vak. ir Ned. Prašome atsilankyti. 

2512 Irving Park Blvd.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS • 
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4080 Archer Avė, 

Lafayettė 2082

PARSIDUODA automobilius, Chev
rolet, keturių durų‘sedanas, labai ma
žai vartotas, išvažiuotas tiktai dvylika 
tūkstančių mylių, kaip naujas* Man 'la
bai reikalingi pinigai. Atsišaukit Box 
1329^ Naujienos, 1739 So. Halsted St.

CADILLAC DE LUXE SĘDAN
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Cadillac^ keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yrą absolibČtai kaip 
naujas. Tai yra gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas, kokį ,aš< turėjau.; Tūri . 6 
origijnąjius visiškai tfaujūs, tairus, 4 ra
tų brėžius, Lorain spūt; light, snubers, 
gražų užbaigimą. Jjs< kainavo man virš 
$3,650. Priimsiu įtik $375, nes man 
reikia pinigų. 2238 Noręh Savvyer Avė., 
1 flat. Atsišaukite nedėlioj.

NASH “ADVANCED. 6” SEDAN
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Nash sedaną. Varto
jau tiktai nedeltOĮns ir šventėmis: ka- 
ras yra kaip dieni išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus - užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas. Karas 
yra kaip naujas. Pirmas $350 paims jį. 
Atsišaukite nedėlioj, ;223l North Kedzie 
Avė. ' ( '' ■ J \
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GYVENIMO PROGA
Packard 6 vėliausio modelio sedanas. 

Moteris tur;: parduoti. Išvažiuotas, tik 
kelis tūkstančius mylių. Karas yra ge-

stovyje ir nuo

2538 Nori!

NORITE DARRO? Penki gra
žus laiškai gavimui darbo. Pri- 
siųskit vieną dolerį šiandie. 
THE JOB LĖTTER LIBRARY 

1219 Manhattan Building 
Chicago

PARDAVIMUI delicatessen ir groser
ne. Priežastis—vienam persunku apsi- 
dirbt. 5605 So. Halsted St.

DELICATESSEN ir groąernė, išdirb
ta per 6 metus, daranti labai gerą biz
nį. Pastebėtina proga porai pasidaryti 
pinigų ir. dirbti kartu. Turiu parduo
ti iš

Šituation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų—carpen- 
ter, painter, elektros, plumbing. Galiu 
dirbti bile ką, už flatą arba valgį ir 
kambarį. Box 1330, Naujienos, 1739 
So. Halsted St,

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS shearmanas. 
būti patyręs. Kreipkitės' Aetna 
Parts Co., 2105 So. Statę St.

Turi 
Auto

REIKALINGAS patyręs barberys. Dar
bas ant visados. 1827 So.. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

WUsRrfU*M*l*k*lWk^*U»WMl**k*W*Z*w*^»^W^a**^M*****^******^**

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Valgis, guolis ir užmokestis. Ma
tykite nedėlioj per visą dieną.

5239 Harper Avenue

REIKALINGA veiterka j restauran- 
tą. Patyrusi, ant' trumpų valandų.

2517 W. 69th St.

Furnished Rooms
RENDON didelis, šviesus kambarys, 

garu šildomas. Atskiras įėjimas. John 
Shitnbel, 3301 Wallace St. 

—------O---------
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RENDON gražus kambarys jaunai 
porai be vaikų, prie mažos šeimynos, 
visi patogumai. Galima ir virtuvę nau
doti.- Box 1327, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. ,

RENDON moderniškas kambarys vie
nam vaikinui prie šeimynos *be vaikų. 
2-ros lubos, 6522 S. Rockwell St.

PASIRENDUOJA švarus kambarys 
su visais parankumais, vaikinui, mergi
nai arba vedusiai porai. 7121 So. Rock- 
well St., Tel. Hemlock 0863.

PASIRENDUOJA didelis kambarys 
vedusiai porai ar pavieniams prie ma
žos šeimynos, apšildomas. 2854 West 
40th Št., tel. Lafayette 7819.

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų su valgiu ar be; yra ir garadžius. 
2113 So. Halsted St., tel. Canal 7055.

PASIRENDUOJA kambarys su vi
sais patogumais, pigiai, netoli nuo Ar-, 
cher Avė., 4328 S. Spaulding Avė., 
2-ros lubos.

For Rent
RENDON garadžius 150 mašinom 

su visom tulžėm ir įrengimu. Pigiai. 
4 64 2 So. Western Avė., Tel. Engle- 
wood 8047.

PASIRENDUOJA storas tinkamas 
kriaučiui arba barberiui, pigiai. 6839 
Šo. Loomis Blvd., tel. Hemlock 9325.

PASIRENDUOJA flatas 4 
ruimų, iš fronto 2-rds lubos, 
šviesus, yrą porčiai ir maudy
nė, garadžius mūrinis, galima 
mašiną pasistatyti. Su maža 
šeimyna. Savininkas 1-mos lu
bos 827 W. 34th PI.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-{taiRRi

RAKANDĄI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip aauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario sętas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai Ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marshfield ąye. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

.....*.......        E"

NAUJI ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI . 

25% nulaidos—3 metų garant.
/. Vifelftkat nauji, visi narcel, 1981 visoj 
šaly žinomi elekti*. refrižeratoriai; visokiu 
model., cabh ar l&mokSjimals. Atdara vaka
rais iki 9 vai. Tel. Harrison 1093.

CENTRAL MANUFACTURERS , ' 
Room 670

Peoples Gas Bldg„ 122 8. Midhigan Avė.

‘ PARDAVIMUI delicatessen štoro fix- 
turiai ir sfakas. Labai geras bargenas 
tam, kam reikalingi fixturiai ar sta- 
kas. 2917 Lowe Avė. \

rakandus, visus kartu, antros lubos ii 
užpakalio. Klauskit pas, laikrodininką

priežasties ligos.

3200 Wallace St.

Atdara vakarais iki 11< vai.
I l ■—I(y* i ■ II II ■ i II » —M———I II l  ......................

BARBERNĖ ant pardavimo. 719 W. 
123rd St., West Pullman.

, .... „o

PARSIDUODA minkštų gėrimų ir 
"sandvvich shop”, graži vieta, parduo
sim pigiai. 818 W. 18th St.'

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
gera vieta, įvairių tautų apgyventa, iš
dirbtas cash biznis, pigiai arba mainy
siu. Galima matyti vakarais iki 
nedėliomis. 

215

9 ir

Tel.

E. 107th Street 
Roseland 
Pullman 3319

BARGENAS. Kampinis minkštų gė
rimų. aiskrimo ir tabokės, 6 kambarių 
flatas, lysas ilgas.

3932 So. California Avė.

GROSERNĖ su vieno augšto na
mu, 4 kambariai užpakaly, mąudynė, 
uždaryti porčiai, 2 karų garažas. Mor- 
gičiaus $3,500 ant 5 metų, atiduosiu 
labai pigiai už pinigus, arba mainysiu. 
Turiu apleisti miestą.

Savininkas 
2640 W. 47th St.

PARDAVIMUI arba mainui pigiai 
restaurantas su namu arba atskirai.

506 W. 39th Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui •

PARDAVIMUI FARMA. 14 akrų farma 
prie pat 47-to kelio, j vakarus nuo St 
Charles; g-eros triobos, vaismedžiai, pavčais. 
veja. $6.500: $2.000 cash. Tel. Central 1715 
Nepriimsiu mainų.

< i 5

PARDAVIMUI gražus ūkis, 80 ak
rų, Washbum paviete, Wisconsino valst. 
Labai tinkama vieta dėl privatiško ar 
bizniško rezorto. Visa mylia pakraš
čio vandens prie 'trijų ežerų. Pušynas. 
40 akrų išdirbtos. Mažos triobos, ge
rame stovyje. Gėras vieškelis. Kaina 
$3,500. Adresuokite Box 146, Birch- 
wood, Wis.

PARDAVIMUI 118 akrų farma Mi
chigan valstijoj: gera žemė, netoli nuo 
Alba Lake, visi namai geri. 130 my
lių nuo Chicagos. Jeigu kas norite ge
rą farmą, matykite savininką.

' '3253 So. Halsted St.

80 AKERIŲ FARMA—Michigane, 
tik 85 mylios nuo Chicago. Apie 10 
akerių girios, 4 akeriai vynuogių 
(grapes), apie 10 akerių alfalfos lau
ko, likusi gera dirbama žemė. Visi rei
kalingi budinkai kuogeriausiam padėji
me. Mažas sodnas. Mainysiu ant bun- 
galow arba 2 iki 4 flatų namo. At
sišaukit pas savininką:

2151 West 22nd St., 2nd floor 
Tarp 7 iki 9 vakare.

40 AKRŲ žemės, su budinkais, gy
vuliais, žemė derlinga, graži vieta. Mai
nys ant namo.

160 AKRŲ su budinkais, žemė der
linga, puiki vieta, geri budinkai. Mai
nys ant namo.

MŪRINIS namas du' po 5 kamba
rius Marųuette Park. Mainys ant pi
gesnio namo.

CHAS. ZĘKAS
4454 S. Western Avė,

40 AKRŲ FARMA, R^scoman, Mi
chigan, gera dirbama žemė be budin- 
kų, mainysiu į 2 pagyvenimų namą 
arti bažnyčios Brigbton Parke. Atsi
šaukite 1737 So. Union Avė., 2-ros 
lubos užpakalyj.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

t PARSIDUODA nužemintą kaina 6 
ruimų rezidencija. Vėliausios mados įren
gimas, 50 pėdų lotas, garažas. Graži 
vieta, gera transportacija. 9510 West 
Shore Drive, Oak Lawn, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOĄNS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, faunas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. • Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.
t Tel. Lafayette. 0455

.NUPIGINTA NUO $8600 iki $7600 
GREITAM pardavimui tikras bargenas 

Reikia pinigų. 5 kambąrių mūrinis bun-
u JloSkote g 
toros išlygos,

amus —- pamatyk Šiuos. 
>7 May St. Tel. Beverly

BARGENAI
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos 

kambarių cottage .... $3,500
kambarių bungalow .... $6,200 
flatų namas ..................... $13,500
flatų namas ................  $18,000
flatų namas ...................... $21,000

E. J. GLACKIN
7330' S. Western Avė.

Tel. Hemlock 6375

3
5
2
3

PARDAVIMUI 2 augštų namas, po 
5 kambarius, Brigbton Parke. Lotas 
37% pėdų. Pigiai. Taipgi soft drink 
parlor, geras lysas, pelninga vieta. Par
siduoda dėl svarbios priežasties.

4246 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2234

-—o------

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 6 kambarius, garu ap
šildomas prie Jackson parko, tik už 
$6500, tur būt parduotas už morgičius. 
šaukit

Hyde Park 5376 arba 
Mr. Jamieson 

6332 Ellis Avė.

PARDAVIMUI ' 2 flatų modemiškas me
dini,, karštu vandeniu šildomas. Ule mau- 
dynA. Tuščias lotas šalę namo. Arti mo
kyklų ir bažnyčių, rera transportacija. 7207 
8. May 8t. Savininkas—1 fl.

. ......... O ...... — .

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 2—5, 
2—4 kamb. Geras plumbingas. Elekt. 
Gera transportacija. Duokite pasiūlymą. 
2,246 Maypole Ave„ tel. Seely 6661.

■■■■ ■ ■■ 0.—^

PARSIDUODA namas 5—6 kamba
rių, šiltu vandeniu šildomas. 2 karų ga
ražas. arba mainysiu ant farmos. Savi
ninkas 6404 So, Campbell Avė., 2-ros 
lubos.

PARDUOSIU arl^C mainysiu savo 
biznio prapertę ant loto ir cash.

2011 South Fisk St.

PARDAVIMUI kampinis lotas 58x 
125, Fairfield ir 69 gat. Pigiai Frank 
Dub, 2779 So. Trumbull Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bnnga- 
low, su karštu vandeniu, 2 lotai. 2 ka
rų garažas, mainysiu ant 2 flatų kur 
mažas morgičius.

3833 W. 66th Street 
____ a----------------------------------------------------------

2 augščių gera biznio praperte—už
pakalyj namo 3 kambarių cottage, pi
giai. 1715 So. Jefferson St.

MARŲUETTE PARKE 2 
mūrinis, moderniškas namas, du 
torius. Pigiai arba mainysiu į 
arba kitą biznį.

6822 So. Talman Avė.

augščių 
po ke- 
bučernę

6 kamb., moderniška “bungalovv”, 
randasi lietuvių gražiausioj apielinkėj 
Marųuette Park. Mainysim į farmą-ukę, 
arba nebrangų namą.

Naujas muro namas, 2 po 4 ir 3 
kambariai beismante, garažas ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi Marųuette 
Park apielinkėj. Recyveris atiduoda už 
$9750. Įmokėt kas kiek gali.

2 flatai po 6 kamb., gražus ir mo
derniškas muro namas, garažas ir pla
tus lotas. Randasi arti Western Avė. 
ir 66 St. Kaina tik $11,500. {mokėt 
$2500 arba daugiaus.

2 flatai po 4 kamb., muro namas. 
Randasi Brigbton Parke. Recyveris ati
duoda tik už $8500. {mokėt $1500 ar
ba daugiaus.

5 flatų geram padėjime namas, pla
tus lotas ir garažas. Rendų neša $ 110 
į mėnesį, pečiais apšildomas. Kaina tilt 
$11,500. Mainysim į bungalovv arba 
2 flatų namą. Proga darbininkui žmo
gui.

5 kamb. moderniška “bungalow’* it 
garažas. Randasi arti lietuvių bažnyčios 
Marųuette Parke. Pigiai parduodam ar
ba mainysim į seną namuką.

Grosernė ir namukas randasi geroj 
bizniui vietoj—Bridgeporte. Mainysim į 
privatį namuką.

Lotas 30x125 randasi arti Marųuette 
Parko, gatvės ištaisytos. Kaina tik $1,- 
350. Graži vieta būdavojimui namo. •

4 flatų naujas muro namas ir gara
žas. Randasi Marųuette Park apielinkėj. 
Mainysim į Tamstos seną išmokėtą na
mą.

Reikalinga poros gerų farmų-ukių 
Michigan, Indiana, Illinois ir Wiscon- 
sin valstijose, kurie norėtų mainyti ant 
namų Chicagoje.

Del platesnių informacijų malonėkit 
kreiptis ypatilkai, telefonu arba laiš- 

kasdie arba nedėliomis pas

K. J. MACKE « CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė. 
Tel Prospect 3140

ku,

PARDAVIMUI 4 LOTAI, 
šiaurrytinis kampas 52 gatvės 
ir Normandy Avė. (6700 W.) 
ir 2 kambarių namas—gara
žas.

Šaukite

Republic 2266

6147 S. Artesian Avė., 8 kamba
rių mūrinė rezidencija; tile maudynė 
ir virtuvė; stiklo ir skrynų porčiai; 
ąžuolu trimuota; 4 dideli miegamieji 
kambariai, 2 karų mūrinis garažas. Ori
ginali kaina $11,500. Paaukosiu už 
$9,000. Cash $2,000. Nepriimsiu mai
nų. Tel. Beverly 9557.

PIGIAI GARADŽIUS. 100x130 su 
dideliu show room, geroj apielinkėj. Mai
nysiu ant dviejų ar. 4 flatų namą, at 
ką turite. Matykite

JUOZAS VILIMAS,
4556 So. Rockwell S t.

Virginia 2054




