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Didelis Skandalas
SLA. Centro Ofise

I

Sekretorę sumušus 
Centras nebegalės 
išduoti atskaitos

Dvi versijos dėl Jurgeliutės 
užpuolimo dar nėra patikrintos

Nevv Yorkas, liepos 27. (Spe- 
cialė) 
SLA. 
Zosės

Petronėlė Jurgeliutė, 
Centro sekretorė užpulta 
Krasauskienės-Vitatienės 

Centro ofise ir skaudžiai
sumušta pašaukus ambulance 
tapo nuvežta į ligoninę.

Pereitą penktadienį, liepos 
24 d. atvykusi į SLA. Centrą, 
307 W. 30th st., dabartinė “Tė
vynės” redaktoriaus Stasio Vi- 
taičio žmona ,p. Zosė Vitaitie
nė, Chicagoje buvusi Krasaus
kienė, akyvaizdoje savo vyro 
Stasio Vitaičio pradėjo mušti 
p. Jurgeliutę. Muštynės buvo 
tiek smarkios, kad SLA. Cent
ro tarnautojos, negalėdamos 
nieko kito padaryti turėjo pa
šaukti policiją, kuri atskubėjusi 
muštynes sustabdė „ir .nukentė
jusią Jurgeliutę pašauktu ambu
lance vežimu pasiųsta į ligoni
nę, kur jai suteikta pirmoji pa
galba. Dabar p. Jurgeliutė 
serga savo namuose.

Vitaitis muštynių netrukdė
Stasys Vitaitis, kurio aky

vaizdoje muštynės ėjo, išsilai
kė neitraliai ir į kovą visai ne
sikišo. Ofisui likus be virši
ninkės, tarnautojos perltolimos 
distancijos telefoną iš Mahanoy 
City pašaukė SLA. prezidentą 
p. Stasį Gegužį, kad skubiai at
važiuotų Centro padėties taisy
ti. Gegužis laukiamas šian
dien, liepos 27 d. Vakar p. Ge
gužis negalėjo atvažiuoti, ka
dangi turėjo dalyvauti savo ša
lininkų kokuse.

1
Auditorius negaus atskaitos
Padėtis Centre komplikuojasi 

dar tuo svarbiu faktu, kad 
šiandien, pirmadienį turėjo at- 

evykti į Centrą Valstijos audi
torius peržiūrėti Centro kny
gų, o dabar sekretorei sergant 
negalės gauti atskaitos.

Del kalbamų įvykių SLA. 
Centre buvo atsiklausta kaiku- 
rių SLA. asmenų čia pat Chi
cagoje ,ar jie girdėjo apie skan
dalą SLA. Centre. Gauta at
sakymas, kad “Girdėjome”.

SLA. Centre skandalas pasi
tvirtina ir iš kito šaltinio, bū
tent pranešime apie Gegužio ir 
geguŽininkų slaptą kokusą, j- 
vykusį rytuose pereitą sekma
dienį.

to R A
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai giedra ir šilta; piet
vakariniai vėjai. * »

Vakar apie 3 vai. tempera
tūra pasiekė 91 laipsnį šilumos.

, Saulė teka
8:14;
m.

menulis
5:38, ' leidžiasi 

leidžiasi 4:15 1.

Valdžios komisijos raportas 
prezidentui Hooveriui

Klebonas Kloris rezignavo; by 
los prieš parapijomis panai
kinamos

lėlė Jurgeliutė, SLA sekretorė, ir 
Gegužis, SLA prezidentas.

Bylos teisme prieš 8 parapi- 
nus, kadangi visų bylų kalti- 
nkas rezignavo, busią nu- 
auk<tos ir pereitą pirmadienį 
s nebeįvyko. \

Waukeganiečiai 
laimėjo 3 mėtų 

byla su kunigu

Waukegan, III., liepos 27. Lie
ti vi ų šv. Baltramiejaus para- 
ijos klebonas kun. Kloris ne- 
elaukė nė šio sekmadienio, bet 
adavė kardinolui , atsistatydi- 
imą, vengdamas toliini para- 
ijonus bekiršinti. Parapijonų 
rijų metų kova su kunigu lai- 
lėta. Chicagos pralotas Kru- 
as laikinai prisiusiąs kitą ku-

Lalėjimai pagamina 
daugiau kriminalų

Chile diktatorius pa
bėgo sukilėliams jį 
norint nulinčiuoti

LIETUVOS ŽINIOS
Kada generolas 

meldžiasi

Revoliucijoj užmušta 10U, 
žeista 2,00Q žmonių

su-

27.

Generolas Nagevičius nori, kad 
nuleidžiant vėliavą butų su

stabdytas judėjimas

Gegužininkai laikė 
slaptą konferenciją

Slaptojo kokuso nutarimai 
laikomi slaptai J

New Yorkas, liepos 27 d. 
(Specialė). Pereitą sekmadienį, 
liepOs 26 d. SLA. dabartinis 
prezidentas Stasys Gegužis ir 
jo šalininkai laikė slaptą konfe
renciją rytuose.

Konferencijoje dalyvavo pats 
Gegužis, adv. Lopato, Stasys 
Vitaitis ir Komarauskas. Kon
ferencijos nutarimai laikomi di- 
delioj paslaptyje. '

Pranešime apie siaptą gegu- 
žininkų konferenciją taip pat 
minimas pereito penktadienio 
skandalas SLA. Centre,/kur 
Zosė Vitaitienė primušė Cent
ro sekertorę Petronėlę Jurgp- 
liūtę. Tas klausimas buvęs iš
keltas konferencijoje. Ką kon
ferencijoje nutarė dėl tų muš
tynių, taip pat nieko nesako
ma.

Kelios užpuolimo priežastys

Del užpuolimo ir muštynių 
priežasčių specialiame praneši
me iš New Yorko nieko nepa
sakyta, bet yra žinoma, kad 
kova tarpe p-lės Jurgeliutės iš 
vienos pusės ir abiejų Vitaičių, 
vyro ir žmonos, iš kitos pusės 
jau senai ėjo. Viena ir bene 
pati svarbiausia priežastis bus 
buvusi ta, kaip spaudoje jau 
ne sykį buvo pastebėta, kad 
ponia Vitaitienė norėjusi gauti 
darbo SLA. Centre ir p-iė Jur- 
geliutė tam priešinosi ir atsi
sakė Vitaitienę priimti. Kita 
nemažiau pamatuota galimybė 
ta, kad Vitaitis su savo žmona 
Vitaitiene abudu aktingai lai
ko Gegužio pusę spaudoje ir 
žodžiu ir pastaruoju laiku ne 
sykį organe atakuodavo Jurge 
liūtę.. *

Washington, ‘liepos 27. “Da
bartinė kalėjimų sistema yra 
pasenusi ir netinkama. Ji ne
pataiso kriminalisto. Ji neap- 
giha visuOfrfČtiės. Yra rimtų 
priežasčių tvirtinti, kad ji tik 
užgrudo kriminalistus”, sako 
Wickersham komisija savo ra
porte prezidentui Hooveriui.

Vioss baudžiamosios įstaigos, 
kurių yra daugiau kaip 3,000: 
penitentiaries, reformatories, 
darbo namai, farmos, kalėjimai 
ir daboklės, per kurias kasmet 
pereina 400,000. žmonių, visos 
komisijos nuomone, yra žemiau 
kritikos. Ypatingai nupeikta 
100 federalių ir valstijų kalėji
mų su 100,000 kalinių, kurių 
išlaikymas kasmetą kainuoja 
$30,000,000 ir tie kalėjimai pa
tys kainuoja $100,000,000.

“Jei kalėjimai nė tik nepa
taiso kalinių charakterio, bot dar 
prisideda prie jų pagadinimo; 
jei jie iš mažai užkietėjusių pa
gamina visiškai užkietėjusius 
kriminalistus, tai jie ne tik ne
atlieka savo uždavinio, bet dar 
prisideda prie kriminalo didėji
mo visuomenėje”, sako rapor
tas.

Maskva, liepos 27. Ilgaplau
kių rusų daugiau nebebus ir 
neskustas veidas bei padribę 
peisai nebebus proletaro “gar
bės” požymis. Prolėf;arės ga
lės nagų manikiūrą pasidaryti 
pačiose dibrtuvesė, kadangi j- 
sirengia savo kirpyklas.
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Oklahoma išlaimėjo til
tu karą su Texas

Durant, Okla., liepos 27. 
Texas pusėje federalis teismas 
atšaukė injuction atidarydamas 
laisvąjį (tiltą. Dabar Oklaho
ma gubernatorius grįžta iš ka
ro lauko su visa amunicija ir 
sako “Atsiekėme visa dėl ko 
buvome pasiryžę kariauti. Joja
me namo”. -

Sugavo 25 pėdu ryklj ir 
patys vos nežuvo

' ' . •• '• 
J'-, ! I .! ii nįly .
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Searbright, N. J., liepos 26. 
Keli vyrai laively išplaukė žu
vauti netikėtai, pajuto didelę 
žuvį . prikibus. Bandant iš
traukti jų laivelį pradėjo vilk
ti ir versti tik po dviejų va
landų kovos ištraukė veik ne-

Francija gabenasi 
iš Anglijos auksą 37 ligoniai žmones

‘ ■ f“1* V 1 tt- .i ,1 < C

Po Amerikos Francija turtin
giausia šalis

r » ‘.s* I
■

Londonas, liepos 27. Angli
jos bankų lyderiai turėjo pasi
tarimą, *kaip apsaugoti auksą 
nuo franeuzų, kurie pradedant 
nho liepos' 13 d. jau išgabeno 

>į Paryžių iš Anglijos apie $145,- 
000,000. Vien tik pereitą šeš
tadienį franeuzai išgabeno or
laiviais $18,300,000 aukso.

Franeuzai turi įsitaisę Pary
žiuj po vandeniu 100 pėdų gi
lumoj tokius kambarius auksui 
laikyti, kurių niekas negali iš
laužti nei paimti. Sandėliai tu
ri 18 pėdų storumo plieno sie
nas ir be to dar sluksnius be
tono ir įvairius elektros prie
taisus. Vietos ten yra tiek 
daug, "k'ad\ gali tilpti 2,000 ka
reivių, kurie maistu ir deguO- 
niu aprūpinti gali atlaikyti bi- 
le atakas.
'Francija turi aukso pusę 

tiek, kiek turi Suvienytos Vals
tijos ir jos abidvi sykiu turi 60 
nuošimčių viso pasaulio aukso.

Hindenburgas 14,000 
vaiku kurna

.—.—.

M’ *Berlynas, liepos 26. Vokieti
jos prezidentas Hindenburgas 
didžiuojasi būdamas krikšto 
tėvas 14,000 vokiškų vaikų. 
Prezidentas kiekvieno v tokio 
vaiką tėvams parašo pasveiki
nimo laiškelį ir pasiunčia po 
$5 dovanų. Per 6 metus tokių 
dovanų išleido $70,000. • .

Ima divorsą kad vyras 
nemoka virti valgyti

-— ---------- .

T r en t o n, N. J. liepos 26. Mr s. 
Isabella Skyrę apskundė vyrą 
dėl. divorso, kaltindama jį, 
kad pęj keturis mėnesius • vy- 
tas virdamas valgį neišverda 

— « • • • iW « > abegyvą 25 pėdų ilgio milžinįjj-l dorų pietų dr ji negąli valgyti. 
x—ėdantį ryklį Vyras'yra kontraktorius ir hk-

* statulas.
ką žmones 
(shark),
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Daugelis yra apdegusių 
dingo be žinios

11

Pittsburgh, Pa., liepos 
Pereitą šeštadienį įvykus gais
rui Little Sisters of the Poor 
senelių prieglaudoj žuvo gyvy
bių viso 37, įskaitant tuos ku
rie vėliau mirė nuo apdėvimo. 
Laike gaisro apie 250 įnamių 
tapo perkelta į kitas ligoninės 
ir kaikųrie jų rodo plaučių už
degimo ženklus. Vienuolika 
asmenų nežinia kur ding'ę.

Gaisras įvyko naktį iš penk
tadienio ir staiga apėmė visą 
prieglaudą. Kol pagalba atsku
bėjo, jau daugelis buvo pri- 
troškę. Kaikųrie sudegę sene
liai rasti beklupą šalę savo lo
vų su rožančiais rankose. Gais
ro priežastis kilusi užsidegus 
grindų dažams.

27.

Rado senovės žmonių 
palaikus

Santiago, Chile, liepos 
Carlos Ibanez, Chili diktatorius, 
atsisakė nuo savo vietos ir 
slapta pabėgo į Argentiną, kuo
met minios sukilėlių jo jėškojo 
po visą miestą reikalaudamos 
diktatorių nulinčiuoti.

Trijų dienų revoliucijoje už
mušta 100 žmonių ir apie 2,- 
000 sužeista. Kongresas pasky
rė laikinu prezidentu liberalą 
senato prezidentą Opazo, kurs 
pavedė valdžią sudaryti žmonių 
mylimam demokratui Esteba- 
nui.

. Vakar pirmą kartą po eilės 
metų Chile buvo valdoma tivy- 
lės valdžios. Ibanez su savo ka
rininkais buvo šalį, atvedęs į 
bankrotą ir sunkią nelaisvę.

Washington, liepos 26. Moks
lininkas Frank Setzler su bu
riu darbininkų,s apsiginklavę 
revolveriais ir fnaskėmis nuo 
dulkių pradėjo ; kasinėti vaka
rų Texas vieną seną uolos ur
vą, pilną, barškančiųjų gyva
čių, skorpionų ir šimtakojų. 
Prof. Setzer kelis kartus buvo 
užpultas barškančiųjų gyva
čių, bet spėjo jas nušauti pir
ma negib tos įkando. <

Bėkasant rado prosenovišką 
lopšį irx vaiko kaukuolę, rodan
čią kad ten įgyventa mongoh 
veislės žmogaus dar prieš 
krikščionystės gadynę.

Militaristai žada žudyti 
“žmoniškai” '

. Loiidonas^ liepos 27. Vartoji
mas mirties spindulių ir. nuo
dingų chęmikalų kare yra klai
dingai aiškinamas kaip nežmo
niškas. Tai yra visųžmoniš- 
kiausiąs žudymo būdas! išaiški
no amerikietis Charles Pharson 

12,000 susirinkime.
i '■ v>...
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Generolas Nagevičius prašo 
Kauno miesto burmistrų, kad 
kaęo muziejuje, nuleidžiant vė
liavą, kiekvieną dieną Duone
laičio gatvėje butų sustabdy
tas judėjimas. Esą judėjimas 
kliudąs susikaupti ir blaškąs 
maldos nuotaiką.

Amerikiečiu ekskursija 
Klaipėdoje

M

Liepos 7 d. 5 vai. popiet at
vyko 19 amerikiečių ekskursi
ja, dr. Puskunigio vadovauja
ma. Uoste svečius sutiko Mar
tynas Jankus, Stikliorius, šau
lių rinktinės vadas Bruvelai- 
tis, čia viešįs amerikietis ad
vokatas Bračiulis ir Klaipėdos 
lietuvių būrys. Ekskursija at
plaukė laivu “Borgholm”. Eks
kursijos vadą šauliai, pasvei
kinę, papuošė tautine juosta* 
o kitiems svečiams dovanoją 
gėlių. Ekskursijos dalyvių dau* 
►guma tą pačią dieną išsiskir
stė po visą kraštą.

- ’ - - - \ ekskursija atvyko Čika-
Ibanez atsistatydinimo buvo k°xnsuJ?.s Kalvaitis.

Prezidentas Carlos Ibanez De 
Campo, Chili diktatorius, kurs 
paits save vadindavo “likimo 
vyras”, pats savo rankomis su
griovė savo galybę. Akyvaiz- 
doje civylės revoliucijos jis j- 
teikė kongresui • atsistatydini
mą ir paprašė apsaugos, kad 
gyvas galėtų apleisti kraštą.

reikalaujama kelinta savaitė, 
bet jis laikėsi pasitikėdamas sa
vo ginkluotąją organizacija, 
karebineriais. Atsistatydinimas 
įvyko tik po trijų dienų kruvi
nos revoliucijos, .kurioj žuvo 
apie 100 žmonių ir apie 2,000 
žmonių tapo sužeista.

Ibanez diktatūra laikėsi fa
voritizmu, keliant dideles algas 
armijai, laivynui ir oro polici
jai. Muitai buvo pakelti ligi 
500 nuošimčių. Tūkstančiai ni
trato kasyklų darbininkų be
darbių deportuoti į tolimas pro
vincijas, opozicijos vadai iš
tremti, spauda užgniaužta, kon
gresas paverstas diktatoriaus 
pupetišku įrankiu, industrija 
paraližųota, tuo tarpu diktato
riaus šalininkams buvo statomi 
brangus kasino ir ekspeiisyvios 
vilos pajūriuose.

Suomiai atsiunčia 14 
žmonių į Olimpiadą

»

Lake Placid, N. J. liepos 26. 
Čia šią žiemą vasario mėnesį 
įvyks sporto olimpiada, į ku
rią ir Suomiai atsiunčia 14 sa
vo geriausių sportininkų, kaip 
pranešė Suomių sporto lygos 
prezidentas iš Helsiki.

Lenkus krausto ant 
farmų

Chicago. čia atvažiavo iš 
New Yorko lenkų kunigas 
Przybysz, kurs jau suorgani
zavo lenkams keletą kolonijų 
Kalifornijoj ir Texas. Przybysz 
žada ir Chicagos lenkus kraus
tyti į farmhs.

Guldamas nusiauk kojas

Londonas, liepos 27. Tūlas 
Reginalas Hiam, parėjęs vėlai 
gulti ir tingėdamas kojas auti, 
atsigulęs lovoje nusvaidė nuo 
kojų čeverykuskojų čeverykus ir vienu pa
taikė į gazo rankeną, kurtai at
sisukus, gazas įėjo į kambarį 
ir Hiam nebeatsikėlė.
* V','1' * '*1 .

Iki Švedijos svečiai atplau
kė transatlantiniu laivu, o iš 
Švedijos į Klaipėdą — “Borg- 
holm” laivu.

M. Sleževičius atsisakė 
ginti Voldemarininkus

Kaune pradėta kalbėti, kad 
p. M. Sleževičius sutikęs ginti 
voldemarininkus Kariuomenės 
teisme. Tuo reikalu pasiteira
vus pas p. M. Sleževičių sužino
ta, kad p. M. Sleževičius visų 
bylos dalyvių vardu buvo pra
šytas juos ginti. Tačiau, apsi
pažinęs su byla, p. M. Sleževi
čius ginti atsisakė.

Nubaudė kunigą
žiMiroslavo klebonas kun.

gas, sakydamas savo parapi
jos avims pamokslą, perdaug 
pasakė apie dabartinės vyriau
sybės padieviškumą ir atsidū
rė kaltinamųjų suole, Alytaus 
II nuov. Taikos Teisėjo kame
roje. š. m. birželio 30 dieną 
teismo sprendimu nubaustas 2 
savaites kalėti be pakeitimo 
pinigine bauda. Anksčiau kun. 
žigas už panašų nusikaltimą 
buvo baustas tl/2 mėn. kalėji
mo arba 700 litų pinigine bau
da. .

LIETUVON
Siunčiame Pinigas Pal
tu tr Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

Naujienos
im SOUTB HALSTED ST. 

CfflCAfc. ILL
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, iventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai



Apetitas yra

Waukegan, III
kimi

base

r ei

DabarToronto, Ont

KAINA TIK 25 CENTAI Apsaugok savo brangųjį

jaunimo nei susirinki 
nei parengimuose nesi

laikraš- 
užtikti, 

aukštes- 
mokslus

AMERIKOS
PILIETIS savo kare 

į 2 va-

Nepaprasti
BARBENAI

as čia apie visus 
vyriausiai apie

nuosakiųjų tėvų vaikai, 
liek iš kai- 

vaikai

rengiasi stoti į

Saules spinduliai nokine^IHuma tvarkia 

** Ap»<yqq — Prieš knitoįlmus —|

NAUJĄS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS ' 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejitna, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau» 
dėjimą, ir teip visokius' skaudėjimu* 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moetis . yra J tiek 5 
verta aukso, klek R pati sferini su-' 
«g;naudos gydymd.^ /<■ • 1

kios nors skrandžio t ligos p< 
valgio kankina.

Šiaip dcl apetito nėra reika

BALTIMORES LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.

Jus galite klausytis progra
mos važiuodami laukuose, 
tik pamislykitc, ką tas reiš
kia už tokią mažą kainą tu
rėti gerą radio 
Lengvai įdedamas 
landas.

atrodo, kad (lėliai to 
levai, kurie

> OINTMĘNT. ’ 
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bpx 352

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St.

t

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

su tėvais lietuviškai nebenori 
kalbėti.

Keistai pasirodo, kai paten
ki į jų namus. Tėvas kalba 
lietuviškai, o vaikai atsako an
gliškai. Kalbasi, kaip kokie 
svetimtaučiai. Tik dar tiek, 
kad jiems pirštų nereikia var-

Apart staigiųjų ligų, apetitas 
pusėtinai dingsta plaučių džio
voj, kroniniaine skrandžio įde
gime, jo vėžyj, protiškuose su
sikrimtimuose, tūluose neuro- 
zuųse. Tūli žmonės patys yra 
kalti apetito sugadinime. Ar
ba nepasirenka tinkamo val
gio, arba bile kaip ir bile ka
da jį valgo, arba jieško visokių

Pavapijonai laimėjo, — 
gas Klotis rezignavo

Kunigas Jonas B. Klot is, ku
ris Šv. Baltramiejaus parapi
joj ėjo klebono pareigas per 
paskutinius 12 metų, liepos 21 
dieną įteikė savo rezignaciją. 
Kardinolui kun. Kloris prane
šė, jog jis tuoj norįs pasitrauk
ti iš užimamos vietos, kad tuo 
budu išvengus tolimesnių ne
susipratimų su parapijonais.

Vietos anglų laikraščiams 
kun. Kloris pranešė, jog jį iš 
parapijos “išedę” priešai. Da
bar jis imsiąs ilgas vakacijas, 
o po to vėl stosiąs prie darbo. 
Kur jam teksią kunigauti, tai 
jis dar ir pats nežinąs, nes 
apie naują paskyrimą iš kardi
nolo jis dar negavęs praneši
mo.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Rašo l)r, A. Monlvidas,
Yta žinoma, kad visose kiek 

nors žymesnėse ligose ir suiri
muose gyvuliai arba visai ne
ėda arba ėda labai mažai. Mat 
maisto virškinimas ir jo apy
kaita kūne tuomet tampa su
trukdyti, ir jo ėmimas da 
trukdytų kovą su liga. Apsir- 
gusieji žmonės irgi netenka a- 
petilo. Maitinti juos prisieina 
tik lengvu, parinktu valgiu, ir 
mažai jo. Gailestingi, bet ma
žai žinanti žmonės, ligonius 
bando apščiau maitinti, negu 
sveikus. Jie sako: “nevalgysi— 
negyvensi.”

Tik džiovoj ir vienoj kitoj 
da ligoj yra stimuliuojamas 
apetitas. Kitose visose pati li
ga jį tvarko ir nėra reikalo 
ligonį kankinti ir silpninti vai-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderį arba kraso* 

ženklelius.

Nesutikimai tarp kun. Kk»- 
rio ir parapijonų prasidėjo 
prieš tris metus. Ir juo tolyn, 
tuo tie nesutikimai labiau aš- 
trėjo. Prieš tris mėnesius ko
va pasidariusi itin aštri. Para- 
pijonai padavė kardinolui pe
ticiją, kad kun. Kloris butų 
pašalintas, o jo vieton paskir
tas naujas kunigas. Tačiau 
kardinolas Mundelein atsakė 
parapijonams, jog kun. Klorio 
darbuote jis esąs labiau nei 
patenkintas. 

<
Atrodė, jog parapijonų “kei- 

sas” pralaimėtas. Bet jie ne
nusiramino ir kovą varė to
lyn. Ant galo, prieita prie riau
šių bažnyčioj. Teko pasikviesti 
net . policiją, 
apie tai jau bu v 
ta. Pndurinyj iškelta astuonios 
bylos, kurios turėjo būti nagri
nėjamos vakar. Bet kadangi 
kun. Kloris rezignavo, tai ma
noma, jog bylos bus panaikin-

Seniau buvo kaltinami pa
tys ateiviai, kad jie nemokėjo 
tinkamai tvarkytis. Organiza.- 
cijų susirinkimai paprastai bū
davo labai triukšmingi ir skan
dalingi. Jaunimui priklausyti 
prie jų buvo visai neparanku. 
Šiandien lokių triukšmų nebė
ra: Kiekviena srovė veikia at
skirai ir todėl peštynių nebėra. 
Tačiau 
urnose, 
matp.

Man 
yra kalti patyš 
jaunesnius ateivius skaito far- 
meriais. Kuomet senesnieji 
Kanados lietuviai taip žiuri į 
vėliau atvykusius lietuvius, tai 
nieko nėra stebėtino, jog ir 
jų vaikai šalinasi nuo lietuviš
ko judėjimo.

Butų dar pusė bėdos, jeigu 
čia gimusieji jaunuoliai užsi
imtų . mokslu arba dalyvautų 
švarioj kompanijoj.' Bet taip 
nėra. Aš pats mačiau, kaip 
vieno didelio veikėjo sūnūs 
grįžo namo prisikaušęs, kaip 
šiaurius.

Didesnis kreditas priklauso 
paprastiems darbininkams, 
kurių vaikai “neišponėjo.” 
Tiesa, prieš trejus metus ir su 
jais buvo sunku susikalbėti, 
bet tiesiog manė, jog lietuviš
kai kalbėti jiems yta sarmata. 
Dabar jau visai kitaip yra. Jų 
dažnai negali atskirti nuo atei
vių, -r-taip gražiai lietuviškai 
kalba. Tiek mergaitės, tiek 
berniukai priklauso prie lietu
viški) organizacijų ir lanko lie
tuviškus parengimus.

įdomu dar pastebėti jr, tas 
faktas, jok su lietuviais pasi
lieka
Kraštutinių tėvų 
rėš, liek iš dešinės 
su lietuviais nebepalaiko ry
šių. Jeigu .užkalbinsi tokių tė
vų dukrelę lietuviškai, tai ji 
tol kalbės lietuviškai, kol ne
pamatys kokį italijoną.

Taip neprivalėtų būti. Man 
atrodo, jog visokių pakraipų 
lietuviai privalėtų savo vaikus 
lietuviškai mokyti. Jei jie to 
nedaro, lai didžiausias apsilei
dimas. — Prdletaras.

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarki}, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

Vericose Gyslos Iš 
gydomos $15

Ir $2 už treatmentą 
{čirškimo metodas. < 
skausmo, saugus ir tikras. Jokis pei
lis nėra vartojamas. Jums bus sma
gu matyti kaip šios didelės, negražios 
gyslos išnyksta,, kad niekad daugiau 
nebesugryšti. Sutinimai, skausmai, 
nuovargis ir atdaros žaizdos, kurios 
paeina nuo šių padidėjusių gyslų, iš
nyksta gyslas išgydžius. Palieka ko
jos švarios ir švelnios kaip kūdikio. 
Aš vartojau šį metodą be paliovos ir 
sėkmingai per pereitus tryliką metų.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Naujas Elektrikinis Radio

$49.00 
/vertes dvigubai tų pinigų.
Elek Bikiniai Ledo šaldytu-

$49.00
J. F. Budrik,

Skaitant Amerikos 
čius nuolat galima 
kaip ten stoja darban 
nius ir aukštuosius 
baigęs jaunimas, kuris gimė ir 
augo Amerikoj. Jaunieji pa
deda darbuotis senesniems lie
tuvių veikėjams. Smagu ir 
linksma skaityti tie praneši
mai, nes jautiesi žmogus, kad 
senesnių veikėjų pastangos ne
nuėjo niekais.

Naujo kunigo ŠV| B^iltriimįp- 
jaus parapijai dar nėpasfftffa 
(’Jiicagos pralotas Krušas pri
siusiąs waukeganiečiams ku
nigą, kuris laikinai ten klebo
nausiąs ir vesiąs para Į) i jos 
kalus.

' ' - [Acme-P. K A. Photo]

čia sudegė 8 žmonės
Mount Pleaaant, Mich. Matomas degantis aliejaus šulines, 
kur laike gaisro žuvo 8 žmonės ir daugelis apdegė, aptaškyti 
degančiu aliejum. , .

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų išgydytų, patenkintų 
pacientų randasi mano rekordd^se.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LI.GOSE

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

.rakiam..
'/ingy

šiuose diktatūrų ir hoove- 
rizmo laikuose, kuomet maiš
ias brangus ir uždarbių jokių 
milionai žmonių neturi, dide
lis apetitas yrii pavojingas. 
Yra visai normalių ir sveikų 
žmonių, kurie nesvietiškai 
daug valgo. Kemša lig į kiau
rą maišą. Jie vadinami buli
ui ikais. Niekas da nėra ištyręs, 
kodėl jie tiek gali valgyti. Dik
tatūrose, kur porcijos dalija
mos, juos sušaudytų už sabo
tažą.
Pcrdidelius apetitus gauna ir 

daugelis tų, kurie serga cukri
ne liga, hyperthyrodizinu ir 
rūgšties pervirsiu skrandy j. 
Pastarieji valgo įlaug iję lodei, 
kad kūnas reikalai 
medžiagų apyk-airoiį V’fcad su*- 
mažinti rūgštį. Cukrinė liga ir 
hyperthyrodizmas padaro at
mainas apykaitoj.

Senesni veikėjai daugumoj 
išėjo iš darbininkų tarpo. Jie 
patys per savo prasilavino ir 
dėjo paskutines pastangas, kol 
aukure pašaipiuos ir kitokias 
organizacijas. Šiandien tiems 
veikėjams ateina į pagalbą ir 
Amerikoj augęs jaunimas.

Bet pas mus visai kitaip yra. 
Nemanykite, kad, sakysime, 
Toronte gyvena neseniai atvy
kę ateiviai. Ne, yra gerokas 
skaičius šeimų, kurios čia ap
sigyveno prieš 20—30 . metų. 
Jos turi jau užaugusių vaikų. 
Kai kurie jų yra baigę aukštes
nį mokslą ir 
universitetus.

Nekalbėsiu 
jaunuolius, o 
tuos, kurių tėvai įgijo daugiau 
turto, pasidarė labiau nepri
klausomi. Tie tėvai galėjo 
duoti savo vaikams daugiau 
mokslo.

•Dažnai į pasitaiko taip, >kad 
tečai ųėmrižai/yra veikę’ ar i.Uęt 
ir; dabar tebeveikia įvairios^ 
organizacijose. Bet-jų vaikai 
su lietuviais jau jokių ; ryšių 
nebenori palaikyti: nepriklau
so lietuvių organizacijoms, ne- 
Janko jų parengimus. Namie

28—Buick 5 pas. 120c. whecl 
MaJfcr Six Sedanas

28—Buick 5 pas. 128 c. wheel 
Master Six Brougham

28—Buick 4 f M- 120 t. whcel 
Master Six Victorh Coupe.

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

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

pasirinkimui.

Archer BuickCo.
. ' t . *

Archer prie Kedzie 
Avenue

Tel. V1RGINIA 2400

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. TeL Calumct 4589

j.,fr. ■■ ■'':=a:

Yra žmonių, kurie turi nor
mali) apetitą, bet nevalgo kiek 
reikia, nes nėturi iš ko, arba

1 '
mano maistu pusiskriausdami 
prasisieksiu / arba bu vinį as ko-

Uždėkite saVo pfrštų ant gerklės - ant vadina
mojo "Adomo Obuolio?’ Jūs dabar aktualiai 
palytėjote larynxą. Tai jūsų garsinė, dėželė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Del; savo gerklės apsaugos, atsiminkite, kad 
20.679 Amerikųs gydytojų yra pareiškę, jog 
LUęKlES turi mažiau gerklę erzinančių ypatybių 
negu kiti cigarėtai.
Vienas Gydytojas Rašo:

“Aš asmeniškai jau keletą metų kaip naudoju 
Lucky Strike, kuriuos randu'mažiau erzinančius 
gerklę negU'kfti cigarėtai.”

Kitąs Gydytojas Rašo:
“Neabejojamai niaho gerklę mažiau erzina Lucky 
Strike negu kufle nors kiti cigarėtai, kuriuos man 
teko rūkyti.”..

"SRRĄGlNlMU0 pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerkles apsauga - prieš khitėji- 
nW. - prieš kosulį. . _ 
bakg. .

Milžiniškas liądio, Piknikfu 
v alsibįtis Ikįriįtės^Di^tę fi}

AUGUSI 2 '
Radio programai iš .stoties 
WCFL kas .NedSįdieiij, nuo 
1 iki 2 vai. po pietų -duoda
mi lėšomis Jos.dK. Bu^riko 
krautuvės.

Naujas automobilių radio

$49.00
s u viskuo

-



ĮVAIRENYBES

varto

Darbo

Gyvuliai teisme

NAUJIENŲ
JUSU PATOGUMUI antras

PIKNIKAS
Įvyks Nedėlioj

Rugpiučio- Augusi 9 d
THE O AKS

inY^ICTures

CONTRACT

AupėviCve

niai šokiai Vienoje 1924 m. Už
gavėnių dieną. Tą dieną mies-

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

FEw~p»cTuM$
MDČTHENr

Kylantis skaičius 
išdeportavimų

VĄUDBVILLE

krašte 
šaltose

NATiONKUj

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yards 3408

Kad 
būti gyvybe 
tai neneigia

tiek šokama viename mieste it 
vieną dieną. O kiek šokama 
visame pasauly!...

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų m uvėriai vietoje* ir 

toli, patarnavimas gera* ir pigas. 
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUCIO APTIEKA

2832. W. 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKIEW1CZ 
2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pulhnan
WAITCHI?S B.iOS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pulhnan 5950

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

Viduramžiais teismai baus- 
davo ne tik nusikaltusius žmo
nes, bet ir gyvulius. Dabar 
mums atrodo juokinga, be,t ta
da į dalyką buvo žiūrima visai 
rimtai. 1682 m. pietų Vokieti
joj daug baimes j vare žmonėms 
vilkas, sudraskęs daug vaikų

Niekada taip daug nešokama, 
kaip Užgavėnių savaitę. Ta 
proga 'tenka paminėti rekordi-

17 milij'onų kilometrų 
šokio

ir gyvulių. Ilgai vilko nepavy
ko sugauti, kol jis, visai neti
kėtai, buvo rastas įkritęs šuli
ny. Teismas j j nuteisė duobėj 
užmušti, o paskiau aprengti 
rūbais ir pakarti. Teismo spren
dimas buvo tiksliai įvykintas. 
1474 m. Bazelio mieste, Švei
carijoj, buvo nuteistas užmuš
ti gaidys, padėjęs kiaušinį, iš 
kurio išsiritus! gyvatė (!). 
XVI amžiuj škotlandijoj teis
mas paskyrė vieną šunį sude
ginti 
buvo 
tikra 
vavo

Iš šių samprotavimų 
kad žemei visiškai netinka di
džiuotis gyvybės monopoliu pa
sauly. Matomos žvaigždės • yra 
saulės ir apie jas, be abejo, 
taip pat sukasi planetos paly
dovai. Kiekviena žvaigždė turi 
atskirą planetų sistemą, kurioj 
irgi gali būti gyvybė. Taigi, 
teisingiausia bus manyti, kad 
nepabaigiamose visatos erdvė
se yra nepabaigiamai daug pa
saulių ir gyvybių rųšių.

šalies imigracijos įstatymai bu
tų pilnai ir varžlngai užlaiko
mi” FLIS

Ar yra gyvenamos kitos 
planetos

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku čirš
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jųe turite olterius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moklHškaf JflrlkimO 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

Paskutiniuoju laiku vėl pa
didėjo susidomėjimas ar kito
se planetose gali būti gyvybė, 
vis tiek panaši ar nepanaši į 
musų žemiškąją, šiuo klausi
mu yra pasisakę daugelis žy* 
mių užsienių astronomų Ir šiaip 
mokslininkų, kurįe pareiškė 
daug savotiškų įvairių nuomo-

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam* 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu* 
80< W. 81 St Victory 1191

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

kitose planetose gali 
to niekas rim- 
nes jei gyvybė 

galėjo atsirasti žemėj, tai ko
dėl jos negali būti kitur? Juk 
sunku patikėti, kad tik vienin
tele žemė turėtų palankias gy
vybei plėstis sąlygas, nors vie
nas kitas mokslininkai tvirti
na, kad taip. Paprastai nurodo
ma, kad vienose planetose, 
kaip antai, Merkurijuj ir-Ve
neroj, yra per šilta, o kitose, 
už žemės, — per tamsu ir šal
ta, Bet giliau panagrinėjus, 
toks tvirtinimas pasirodo ne
teisingas. Del karščio, tai se
niau pačioj žemėj buvo daug 
šilčiau, \ o tuo tarpu gyvybe 
buvo daug įvairesnė ir pasižy
mėjo didesnėmis formomis, ne
gu dabar. Tyrinėjimai parodė, 
kad karštuose žemės šaltiniuo
se, kaip antai, Amerikos geize
riuose, kurių temperatūra sie
kia daugiau kaip 50 laipsnių, 
kai kurios bakterijų rųšys kuo 
puikiausiai gyvena. Šaltis taip 
pat nėra kokia nenugalima 
kliūtis. Mat, šalčio, kaip tokio, 
gamtoj visai nėra. Yra tik ši
lima. Vandens užšalimo, arba 
ledo tirpimo, temperatūra, ku
ri žymima 0, iš tikrųjų yra 
273° šilimos, skaitant nuo ab
soliutaus nulio, kai daiktai 
bendrai jau visai netenka šili
mos;*- Skaitant jokio/absoliutaus 
nulio, žmogaus kūno* tempera- 
turą siekia 309° šilimos. Tai 
kodėl negali būti gyvų daiktų; 
kurių kūno temperatūra galėtų 
būti lygiai, .sakysim, 209° nuo 
absoliutaus nulio, t. y., gyven
ti tokiam šalty, kurio žemėj 
nėra net šalčiausiose vietose. 
Marso temperatūra, kaip rodo 
matavimai, pusiaujo srityse 
siekia daugiau kaip 20 laips-

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

64 W. Rando!p h »t., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, ęhieago, III; 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketv. ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

nių šilimos; vadinasi, Marse 
galėtų ramiai gyventi net že
mes žmonės. Visos planetos, 
išskyrus sayo palydovuš-mene- 
lius, turi atmosferą; taigi, oro 
trukumas nesudaro kliūties gy
vybei reikštis. Net tokios toli
mos planetos, kaip Uranas, ku
ri yra už Jupiterio ir Saturno, 
atmosferoj yra pastebėta pėd
sakų chlorofilo, kurs suteikia 
augalams spalvą. * Iš to tenka 
spręsti, kad Urane yra auga
lų, nors iš Urano žiūrint, sau
lė atrodo tik šviesia žvaigždė, 
kuri duoda jam 400 kartų ma
žiau šviesos ir šilimos, nekaip 
žemei. Tie augalai yra tokios 
rųšies, kurie ir musų 
gali augti tamsiose ir 
vietose.

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALK KONTRAKTORIUS x
Statau namus kaip muro taip it me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir re n du o Ja m 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894 ,

Šiais metais tie išdeport avimai 
pasieks net 20,000. Iki šiam lai
kui, 1930 metai su 16,631 iš
deportavimų laiko Rekordą, 

i

Nelegališkas įvažiavimas ar
ba įėjimas yra svarbiausia 
priežastis. Daugiaus kaip pusė 
išdeportuotų ateivių išdepor- 
tuoti todėl, kad nelegališkai 
atvyko. Antra priežastis — “ga
limybė tapti visuomeniška 
sunkenybe”. Praeityje, imigra
cijos valdininkai mėgo viso
kius išdeportavimus pažymėti 
“visuomeniškomis sunkenybė
mis”, bet kadangi labai daug 
žmonių kreipėsi prie teismų, 
ir tie teismai pripažino, kad 
daugybė nebuvo visuomeniško
mis sunkenybėmis, tad ta prie
žastis daug atsargiau 
jama. z

Gegužės 13-tą dieną 
Sekretorius, „ William 
Doak, kalbėdamas gelžkelių 
dąrbininky konvencijoj, papa
sakojo, kaip valdžia stengiasi 
išvaryti ateivius, kurie čionais 
atvyko nelegališkai arba kurie 
dėl kitų priežasčių yra depor
tuojami. Tarp kitko sakė “Mu
sų valdžia teikia visiems iš sve
tinių šalių visokių progų, ir to
kią įstatymais apsaugą, kokią 
teikia savo piliečiams. Ir tik 
nuo jų prašo, kad jie užlaiky
tų musų įstatymus ir tikėtų į 
musų įstaigas ir jas užlaikytų.

Bet vistiek labai daug imi
grantų čionais atvyksta, ku
riems tas viskas visai nerupi. 
Ir kiti atvyko visai nelegališ
kai. Galiu sakyti, kad apie 
400,000 ateivių* atvyko nelega
liškai. Ir mes bandome tik to
kius ateivius išdeportuoti. Per 
dešimts metų valdžia išdepor- 
tavo 92,157 ateivius, kuomet 
net 95,147, kurie buvo depor
tuojami, liuosnoriai išvažiavo. 
Nuolat prižiūrėsiu, kad šios

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greita* patarnavimas 

819 W. 35th St 
TtL Boulevard 9122

r . i i i < ■■■

Kas tik skaito dieninius laik
raščius, gerai žino, kad Darbo 
Departamentas dabartiniu bu
ku veda tam tikrą kovą prieš 
ateivius, kurie atvyko į Suv. 
Vai. nelegališkai. Ir išdepor- 
tavimas tų ateivių, ir kitų de
portuojamų ateivių, labai spar
čiai eina. Praeityje iiiekad 
tiek daug ateivių nebuvo iš- 
deportuota. Per pirmus šio 
imigracijos meto dešimtis mė
nesių, tai yra nuo liepos iki 
balandžio mėn., 14,585 apeivių 
išdeportuota, arba kas mene
sį po 1,485. Ir tikima, kad

Patys išdirbant ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau- 

kit musų pigių kainų.

S47.95
• ir augščiau

Midland Parlor Fur
nitūra Manufacturing 

Company
A. Patcjunas, Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Aye. Lafayette 7404

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
W nosyje, burnoje 

it gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Programas, bus įvairus
!' "H < "t' . 't ‘J;.4 . y * į

Smulkmenas' paskelbsi'
' me vėliau..

dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie ano 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

ant laužo. 1619 metais 
iškelta Glaruso mieste 
byla pelėms. Byloj daly- 
pelių gynėjai ir kaltinto- 
Teismas išklausęs abiejų 

pusių, nusprendė iš miesto iš
tremti, bet jų nežudyti. Ay bu
vo šis teismo sprendimas įvyk
dytas, t. y. ar pelės buvo iš 
miesto ištremtos ir kuriuo bu- 
du, — miesto raštuose nieko 
neminima. Kai kuriuose vidur
amžio įstatymų rinkiniuose yra 
numatyta bausmė ir gyvuliams, 
kurie padėdavo nusikaltėliams. 
Taip antai, jei kas raitas pa
vogdavo svetimą moterį, tai 
arklys būdavo nužudomas kar
tu su kaltininku.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

YOURtYtd
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Bye Care*’ 
or “Eye Beauty” Book

Morise Ce^Dept. H. 8^9 B. OHeSuCMcofe

po 20c už bonką.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NBP'RINOKU- 

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100./ ■>,
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲŠKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

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, Pm.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Daktaras r “į
Kapitoną* ųHB

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

balių ir rautų ir 1200 mažes
nių balių • bei šokių vakarų. 
Tuos balius aplankė 630 tūks
tančių žmonių. Jei priimsime, 
kad pUsė tų atsilankiusių 'stro
piai šoko, tai sudėjus visa, be
šokant padaryta kelione siek
tų 17 milijonų kilometrų, tai 
yra, butų galima apeiti 42 kar
tu aplink pasaulį.* Tuose ba
liuose patarnautojai uždirbo tą 
dieną 77,5 milijonų kronų. Tai |

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Antradienis, liepos 28, 1931 ‘

UįP'. Padaro
Skalbimą

r Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

WISSIG, 
Pasauliniame Kart

Seno Krajaus
I PER U METUS.1 

NEfšGYDOMOS JOS YRA

ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausm



18.00

Subscriptfon Rateu

padėti darbda

DAR VIENAS DIKTATORIUS KEBERIOKŠT

savo

saVi

RUSIŠKA “PROSPERITY

Lietuvos

VOKIETIJOS KAPITALISTŲ UiMACIOS

aujienos” nori, kad jus tuos

savaitę

J

seimo lai 
nuo pasi

vadinasi, 
girdėti

laiku 
jokio! 
nei 10 

’* buvo
kitaip

gen

doti tam, kad butų pablogintos gyvenimo sąlygos dar
bininkams.

tafištai
lo .auntažinti

4OYEA0
25 ounces forlSt

KODĖL TAUTININKAI
MĖGSTA PARTIJŲ

NAUJAS numeris. Atė-

KOKIO SEIMO NORI 
SMETONA

USING
Kbakinc

POWDĖR

. Šlifai .anuMi ........... ....

Editot P. GRIGAITIS

Del svieto 
organizacija

KURSTb KRlAUčlUS PRIEŠ
UNIJĄ

viešai valdžios
o “G. V,” savo

darbų kelioms dienoms* kaip
* ką<j jie patys užtikrina bd-

Sutartinas darbo sustabdy
mas ir streikas yra, žinoma, 
tąš pats. Tai kodėl komunistai*

Neperseniai “Naujienos” nurodė, kad dėl dabarti
nio Vokietijos kriaio negalima kaltinti vien tik fran- 
cuzus, bet kad didelė dalis kaltės puola ir ant pačių vo
kiečių. šitą mueų nuomonę patvirtina Vokietijos social
demokratų partijos centro valdybos išleistas liepos 14 
d. atsišaukimas į žmones.

Tame atsišaukime sakoma, kad krizį ant Vokieti* 
jos užtraukė milžiniškų Vokietijos prapionės ir bankų 
įstaigų ‘susmukimai. Tos įstaigos susmuko dėl jų vedė* 
jų!negabumo, apsileidimo ir nesuvaldomo Ppa' ,

i. į Bet,į nųbankrotayę \p*^***™^

ų i. pašalpąsTbedarbiams
Tie, patys'kąpiūliatai savo pinigais išaugino Hit

lerio nacionalsocialistų partijiį, kiiri pereito rugsėjo 14 
d. rinkimuose j reichstagą pravedė 107 atstovus, sukel
dami baimę Vokietijoje ir užsieniuose ir tuo. budu už-

Kbndtėtu**, kelia leVmą? Atro
do, kad jie nepatenkinti ramiu 
darbo sustabdymu. Jie norėtų, 
kad jisai butų neramus. Ir kad 
nebūtų ramus, jie šaukia prieš 
unijos,-viršininkus, pravardžiuo
dami juos “pardayikais”.

Kada unija kviečia darbinin
kus kovon prieš darbdavius, 
kelti triukšmą prieš unijos va
dus raiškia 
viams.

rr-i.-r --*■ '—Į- 1-

ja^nų V 
naųtpjų^^iS^i^ijųhr sėmimą 
rijų mojimų s ir./tt.į«^k ■ Mtijį 
“G. V.” 1 u rė j o, sunku tikslia 
pasakyti, bet per daug didelis 
tas skaičius nebuvo, ir “L. Ai

“G.' VtfA-o” veikinkds po Volde
maro nuDertitno.

Po 1929 metų rugsėjo 19 d. 
—nuvertus Voldemarą nuo mi- 
nisterių pirmininko kėdės — 
“G. Vilko’* organizacija beveik 
visa stojo Už Voldemarą! ir 
pradėjo vesti akciją už pašali
nimą Tūbelio valdžios. Volde
maras, būdamas . “G. V.” vy
riausiu vadu, dėjo pastangas 
su “vilkų” pagelba vėl atsisės
ti j diktatoriaus vietą ir iš
krapštyti iš valdžios savo koik-

Vienas Amerikos korespondentas praneša iš Mask
vos, kad sovietų valdžia išleido atsišaukimą į žmones, 
prašydama, kad kiekvienas, kuris turi atliekamą porą 
senų čeverykų, atneštų ją į kooperatyvę (valdžios) 
krautuvę. Tiems, kurie išpildys šitą valdžios prašymą, 
valdžia žada ateityje duoti pirmenybę, perkant naujus 
batus.

Mat, Rusijoje pritruko žmonėms batų.
Jau daug kartų telegramos iš sovietų “rojaus” mi

nėjo apie maisto stoką, apie kuro stoką, apie gyvena
mų butų stoką. Dabar prisidėjo dar batų stoka, šį 
paskučiausią ekonominio krizio reiškinį bolševikai nori 
pašalinti senų batų paaukojimais.

Šiandie Rusijoje gali pirkti batus kartą per pusme
tį tiktai svetimtaučiai ir tam tikri privilegijuoti Rusi
jos gyventojai, kurie pasižymi nepaprastu skubėjimu 
darbe. Jie yra vadinami “udarniki” (vajininkai). Val
džia jiems duoda rekomendacijos laiškus į specialus 
krautuves, ir tenai jie už prasčiausią porą vyriškų ba
tų moka $5.70, o už porą moteriškų batų $7.75.

Bet kiti Rusijos darbininkai, kurie perka batus be 
rekomendacijos laiškų, turi laukti daug ilgiau, negu 
pusmetį, iki krautuvėje tas tavoras atsiranda* Ir pirk
dami batus, jie už prasčiausias rųšis moka nuo $15.50 
iki $20.70.

Tie batai, anot korespondento, yra padaryti iš blo
go materiolo. Jų padai susidėvi į dvejetą savaičių arba 
jie atšoka tuojaus, kai tik sušlampa.

Tai ve jums ryškus pavyzdys, kokią “gerovę” Ru
sijos žmonėms atnešė “piatilietka”. Kada diktatorius 
Stalinas sako, kad sovietai per penkis metus .(dabar 
jau tik per pustrečių metų!) pasivys ir pralenks Ame
riką, tai jisai tur-but yra įsitikinęs, jogei rusai yra 
greitesni dėl to, kad jie yra basi.

pavyks laimėti tokį 
kuriame atstovai “nesi- 
bet rems viską, ką val- 

seimus” 
Lenki- 
ir Ke

pa skuti iiė Lietuvos sensaci
ja—voldematininkų vilkų by
la, artėja. Kiek galinta numa
tyti, byla žada atskleisti Lietu
vos diktatorių užkulisius ir pa-, 
rodyti “tėvynės gynėjus” nuo
gus. Todėl galima abejoti, ar 
Smetonos valdžia ras Užtenka
mai drąsos tą bylą svarstyti 
atviromis durimis. Į voldema- 
rininkų vilkų bylą yra įpainio
ta visa eilė aukštų kariškių,; 
kurie ir dabar dar Užima labai 
atsakomingas vielas (dabarti
nis gen. Štabo Viršininkas Ku
biliūnas, 7-to pulko karinin
kai, Kauno technikos dalių' 
karininkų dalis ir k.) Kaltina
mųjų suole sės tik maža dalis 
aktingųjų maištininkų, o iš 
kariškių tik 3 kapitonai gavo 
kaltinamąjį aktą: kap. Ma- 
ĮčiUika, vyriausias gruodžio 17 
d. “didvyris”, kap. Virbickas, 
žinomas iš atentato prieš Vol
demarą ir kap. Gineitis. Kiti 
kaltinamieji civiliai, kurių tar
pe keletas žvalgybos agentų.

Kaltinamieji: Sliesoraitis,
Butkevičiiįs^Povihųiskąs, Po
žėla, Šileika, Juršėnas, Vatikfc- 
vičius, Pupaleigis, kap. Ginei
tis, SteikUnas, Svetlauskas Ir 
Ramančionis laikomi kalėjime. 
Kaltinamieji Mylimas, ViliušiS, 
Vėžys, Bogdanavičius, Sipkevi- 
čiutė ir Pakarklis, paėmus už
stato turtu, ir RabačiUs, paė- 

Įmus piniginį užstatą, iki teis- 
paleisti. Kaltinamieji ka- 

Virbickas ir Mačiuką 
yresnybės 

e ir trys kaltinamie-

J. Dauginis. v

Voldemarinių Kova su SmetoniniaisTapo nuverstas dar vienas diktatorius.
Tris dienas ėjusios riaušės respublikos Čilės sosti

nėje Santiago privertė jos prezidentą, Carlosą Ibanezą, 
įteikti savo rezignaciją parlamentui. Vakar naktį Iba- 
nez pabėgo į Argentiną.

Buvęs Čilės prezidentas valdė tą kraštą diktatoriš
kai nuo 1927 m. Jisai pats save vadino “likimo skirtu” 
respublikos gelbėtoju ir nepripažino jokio kito autori
teto, kaip tik savo valią.

Carloso Ibanezo diktatoriavimas tečiaUs žmonėms 
taip įkyrėjo, kad nė kariuomenė neįstengė jį apginti. 
Matydamas, kad bus riestai, jisai rezignavo ir prašė, 
kad kongresas leistų jam ramiai išvažiuoti į užsienį. 
Bet kongresas jo prašymą atmetė, matyt, rengdama
sis patraukti jį atsakomybėn už jo nusidėjimus prieš 
krašto konstituciją ir įstatymus. O tuo tarpu minios 
gatvėse šaukė, reikalaudamos jo galvos.

Todėl diktatoriui nebeliko nieko kito, kaip dumti 
iš savo palociaus į svetimą šalį. Respublikos “gelbėto
jas” vos išgelbėjo savo gyvastį!

Kada nors ateis eilė ir likusiems pasaulio diktato
riams panašiu budu bėgti nuo savo “mylimų” valdinių.

kąd žmonėsJaU štikOjo, į tauti
ninkus, tai bus pasktibti ?in 
kimab.

kūrentus Smetoną, Aleksą, 
MUsteikį ir k. 1929 m. spalių 
13 d. Smetona davė' parėdymą 
senąjį “G. Vilko” štabą paleis
ti ir paskyrė naują štabą su 
pulk. iš ton celių priešakyje. Bet 
didelė “Vilkų” daugumu pali
ko ištikima Voldemahii ir lai
kėsi toliau senojo štabo, ku
riam vadovavo Voldemaras ir 
jo dešinioji ranka Sliesoraitis 
Algirdas, buvęs “Tautos Ke
lio*’ redaktorius. štencelis pa
sistengė grasinimais, areštais 
ir papirkinėjimais voldemari- 
nius vilkus demoralizuoti ir 
patraukli Smetonos pusėn, už 
ką voldemariniai labai ant jo 
buvo įširdę ir lapkričio 30 d. 
įvyko pagarsėjęs smetoninio 
“G. V.” Štabo sprogdinimas, 
kurs tik* dėka sampuolidi neiš
nešė Stcncelfo ir jo prietelių į 
padanges. Rietenos “vilkų” 
tarpe tęsėsi iki 1930 m. pava
sario, kada (gegužės 24 d.) “G. 
V.” organizacija buvo uždary
tį o praėjus šešioms savai
tėms ir visai buvo likviduota. 
Bet “likvidavimas” faktiškai 
palietė tiktai smetoninius “vil
kus”, tuo tarpu kaip voldema
riniai vilkai ir nemanė nusi
leisti. Jie lik sulindo į pogrin
dį, savo veikimą dar labiau už- 
konspiravo ir akciją prieš 
Smetonos-Tubelio valdžią dar 
labiau paaštrino. Pasityčioda
mi voldemariniai vilkai sme
toninius vilkus pravardžiuoda
vo “blokiniais vilkais” ir nesi
gailėdavo šiaip jau “kritikos” 
savo buvusiems sėbrams

(Bus daugiau)

KLAUSIMŲ ONTESTAS 
“Ar Žinote?”
Mokama Cash Dovanos .Už Geriausius 

Atsakymus
Jau ir už skaitymą moka!
Senai žinoma, kad apsimoka skaityti, bet Šj kar

tą yną prOgth kad gyvais pinigais apmoka už skai-

iertų** fekaitytojai* tokie Jkurie ir garsinl- 
. baidyti iaimę gauti cash prizus,

Skaitytojams kas savaitę.
us straipsnių apie įžymius biznio 

idamos “Naujienose” kasdien, 
raptts paversti.
straipsniai btis dedami kasdien ligi kaiku- 

___ Kasdien bite po kitokį straipsnį* .
Ar žinele?” kOhtestas supažindins “Naujienų”

kokiu
LietuVO0 žmones seimui, kutte 
kada nors “bus”. Jisai išleis 
“įstatymą”, kuriuo bus atimto 
bdteaVimo teisė darbininkams 
(taip, kaip saviVąldybių rinki* 
muose); Visas priešingas parti
jai periifekiųSi o talitininkį 
partiją org^nižuos, siUhtipėda-

mus skali 
kttrie tais

Grafos ______
žmones ir įstaigas ran 
tik teikta r

skaitytojus su biznio ir profesijos žmonėmis, firmo
mis Ir (steigomis.

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 jiims suteiks tikrą atsakymą. 
Galite jiems patelefonuoti arba užeiti juos pamatyti.

Trys žmones, 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 k;

Atsakymai turi but| atsiųštį ligi vakaro trečios 
dienos ;po) to ,kaipi straipsnis įųs atšpaiisdinią& ’ 

j. kohtesto “Ar žinote?” redakto-

Gal šitokiu budu tautiniu 
kams ir 
seimą 
bars”, 
džia siūlys. Tokius “ 
šiandie turi Pilsudskis 
joje, Mussolini Italijoje 
mal Paša Turkijoje.

Bet juk gali būti ir 
Ispanijoje, pavyzdžiui, 
Primo de Rivera ir karalius 
Alfonsas per keletą metų dar
bavosi “ruošdami” kraštą sei
mui. O kai atėjo pirmas balsa
vimas, tai Jo Didenybė monar
chas iš Dievo malonės smuko 
pro užpakalines duris 
mė į Franciją!

rią bandys sugrusti mums 
į gerkles.*

“Ir kas gi nutarė šaukti 
tą ‘stapičiy’? Mums kriail- 
čiams Hillmanas su kitais 
viršininkais kalbėjo apie vi
suotiną streiką. Mes visi ne
balsavome už , tikrą streiką 1 
Mes Visi balsavome iškelti 
reikalavimus, kuriais galėtų 
būt pagerintos kriaučių są
lygos dirbtuvėse. Bet Hill- 
manas ir jo Šaika dabar, 
kaip ir pirmesniuose atsitb 
kimuose, pardaVė narių nu
tarimus, išdavė kriaučių rei
kalus, sumindžiojo jų valią. 
Vietoj tikro streiko jie skeL 
bia tiktai ramų sustabdymą

.t .K .

ma gauti Naujienose. Kai 
na 45 centai.

Trims

raitam mtoMial
Chieagoj IMktoM

Vimta kopija

do” skelbiamas 
skaičius 50,000 (!) 
abejonės Ėuvo daugiau 
kartų patiftiintašk “G. V 
kartu ir vieša ir slapta organi
zaciją. Jos negalima lyginti 
su Italijos fašistų partine mi
licija/ liek fašistų milicija vei
kia Viešai ir 
yra išlaikoma, 
veikimą slėpė, savo narių skai
čiaus neskelbė ir jokių viešu 
pasirodymų nedarė. “G. V» 
mėgdavo “veikli’' patamsyje t 
—jo buvo daromi užpuldinėji
mai ant nepatinkamų redakto- 
lorių, bpožicijos Veikėjų, buvo 
Suruoštas vienas Žydų ir vie
nas lenkų pogromas ir t. pa
našus žygiai, bet visa M1 buvo 
atliekama, “slepiantis”, kas 
reiškia, jog Visi Žinojo tat 
esant “Geležinio Vilko“ darbu 
o vienok policija “negalėjo” 
kaltininkų surasti. Tuo žvilgs
niu “G. V.” daug primena sa
vo laiku pagarsėjusią Ameri
koje Ku-Klux-Klano organiza
ciją.

17.00 
8.60 
1*75 
1.25

No. 11 “Kovos*’ gautas 
šiandfc. Kaifta 10c. Klau
skite Naujienose.

. ■■ ... , i *-------- j----

Antanas Smetona pasakė kal
bą Žemaitijos ūkininkams. Tarp 
ko kito jisai kalbėjo taip:

- “Dabar Lietuva be seimo 
valdoma, bet tai nereiškia, 
kad ji visuomet be jo bUs 
valdoma. Seimas atgis, sei
mas bus Lietuvoje, kada jam 
bus paruošta dirva, kada 
kraštas bus įstatymais ir 
vyriausybės darbais paruoš
tas. Bet tas Seimas turės 
būti taip šaukiamas, kad jis 
nesibartų, kad jis darbą 
dirbtų, kad jis drauge su 
vyriausybe įstatymus leistų, 
kad jame tikrai pasireikštų 
tautos, viso krašto atstovy
be. Ir gal nebetoli 
kai. Tatai pareina 
ruošimo.” 
Ponui Smetonai, 

visgi yra nemalonu 
žmonių priekaištus, kadd tauti
ninkai valdo Lietuvą be seimo. 
Jisai bando žmdhes raminti, 
tad “seimas bus“. Bet pirma; 
girdi, reikia “paruošti dirvą” 
statymais ir vyriausybės dar
bais. Tai skamba gana keistai* 
Jau 1920 metais Lietuva jau
tėsi esanti “paruošta” seimui 
ir seimas (steigiamasis) buvo 
išrinktas.\ Paskui buvo išrinkti 
dar trys seimai, ir pats Sme
tona nemanė, kad dirva seimui 
nesanti paruošta, nes kiekvie
nuose rinkimuose jisai statyda
vo savo kandidatūrą, taigi no
rėdavo į seimą patekti.

Tik Smetonos it jo vienmin
čių bėda buvo ta, kad žmonės 
už juos nebalsuodavo. Viso tik 
vieną kartą, rinkimuose j tre
čiąjį seimą, trys tautininkų 
šulai pateko į seimą, bet ir tai 
tik vai. liaudininkų dėka. Liau
dininkai su tautininkais buvo 
susiblokavę, norėdami užbėgti 
už akių krik-demams, ir tuo 
budu su liaudininkų pagelba 
Smetona ir du jo draugai ga
vo pakankamai balsi) atsisėsti 
atstovų suoluose.

Na, o dabar Smetona sako, 
kad Lietuva esanti “neparuoš
ta” seimui! Tur-but neparuoš
ta dėl to, kad ji “nesusipran
ta” balsuoti Už tautininkus, o 
balsuoja už vai* liaudininkus, 
socialdemokratus, krikš. demo
kratus ir kitokias partijas, bet 
ne už vienintelius “tautos va
dus”. Galima todėl numanyt, 

budu Smetona “ruoš”

' ~ p.

duodami skaudų smūgį Vokietijos kreditui tadia 
kapitalai ėmė plaukti is Vokietijos ir Vokietijoje pra
dėjo reikštis finansinis krizis.

Tie patys Vokieti jos, kapitalistai remia saVo pini
gais nacionalistinę' *THetiO šalmo” (Stahlhfehn) orga- 
nižaciją, kuri rengia karingas demonstracijas ir viešai 
grūmoja Francijai ir kitiems kaimynams. O dabar tie 
kapitalistai reikalauja, kad Francija ir kitos šalys gel
bėtų Vokietijos pramonę ir bankus.

Ir, iš tiesų, kai įsižiūri į tą propagandą, kurią Vo
kietijos kapitalistai veda savo šalyje ir užsieniuose, tai 
matai, kad jiems pirmiausia rupi savi interesai, bet ne 
“Vaterlando” gerovė. Jie rėkia, kad valstybės finansus 
pakrikdė mokėjimas pašalpų bedarbiams, o tuo tarpu 
visa eilė subankrotavusių Vokietijoje industrijos fir
mų ir bankų buvo privatinės įstaigos, kurios nieko 
bendra neturėjo su valstybės socialine politika.

i j •. • 4 f • irT j ž š i- Ii i!

Suvienytos ValetijMte, M CMetgol* 
Baltai 

Metame ----- -- ---- --
Pusei metą 
Trims miMsiąBMi « 
Dviem mtneeiams . 
Vienam minėtini •

Lietuvon Ir kitur aHenluota 
(Atpiginta) <

Metams ........ .......... ...............  $8.00
Pusei metą ...................   4.00
Trims minesiams SL50
Pinigus reikia siąsti palte Money 

Orderiu kartu su uieakymu,

«Raitei M4 • Jr ’fjteąi 
O®Bngias ■■ ^gAw & progos 
pąpųsii t' mums ^pelenų 4 
lošdamas ‘kovotojo’ rolę;'jis 
daro " naują ' pardeyystę/ kU«-

■ J 'U- <1 J ’ G >>• ■
J : ■ ■1 " 1 , < i ' ' 1

1739 ’So.’ Halsted St., Chieago, IH

mo 
pitonai 
laisvi, bet skaitosi 
priežiūroj
ji: Voldemaras, Gedminas ir 
Didelis "yra laikomi policijos 
priežiūroje. ,
Kas tai ytd ^Geležinis Villcas”

1927 metais Voldemaro ini
ciatyva ir su Smetonos pritari
mu tapo įkurta “Geležinio 
Vilko** organizacija, kuri tu
rėjo tikslo suburti apie dikta
torius “tautišką” jaunuomenę 

Į pasiryžusią ginklu ginti esatną 
krašte diktatūrą 
akių “G. Vilko” 
buvo vadinama “sporto orga
nizacija”, bet tikrenybėj lai 
buvo diktatūros ginkluota pte- 
totionų gvardija.

“G. Vilkas” buvo ištaikomas 
iždo pinigais, ginklus jam da
vė, Voldemaro parėdymu, ka
riškieji ginklų sandėliai. Visi 
stojantieji į 
duoti iškilmingų priesaiką ųA- 

klausįįli savo vadų^ (Bučia
vimas kardo ir tam panašios 
vidurainžiO apeigos lydėda
vo priesaikų davimų). Vy- 

jriausias “G, V.“ vadas buvo 
Augustinas VoldeiHjačas, O jb 

I oficialiam “globėju** skaitėsi 
1 Antanais Sittėtona, | “O. V?* 
stojo daugelis karlpiukų, ypač 
ii jaunųjų, nemažai jame buvo

“L. žinios” rašo apie 
valdybės rinkinius Plungėje:

“Į Plungės savivaldybę iš
rinkta 4 žydai ir 5 lietuviai 
(2 krikščionys, demokratai ir 
3 artimi ?iaudiidnkams. ir 
nė vieno tautininko, kurie — 
p. Šniukšta — vos 145 bal
sus surinko).*^
Kad ir oppz|cjja oficialiai 

boikotavo rinkitoUsy bet pliih- 
giečiai ėjo balsuot ir išrinko 
visus tautininkų priešus.

Ve delko Lietuvos tautinin
kai nuolatos s smerkia partijas, 
nors patys savo partijėlę kiek 
įmanydami stipr 
žmonės ■ tautininkams neprita
ria. <

O t, kad Lietuvą valdytų 
koks nors Urachas (kurį Sme
tona ir kunigai norėjo pasodin
ti į Mindaugo sostą), tai butų 
kas kita. Karalius visada skir
tų smetonininkus ministeriąis, 
nežiūrint; ar žmonės jų nori, 
ar ne.

18.00 per year in Chlcaro 
8c per copv 

ta " . .n I .......  —
Entered as Second Class Matter 

March 7th' 1914 at tha Port Ottfce 
•f Chicago, III. tmder tha Irt oi 
March 8x4'1879.

“Laisvė” įdėjo komunistiško 
“Eilinių Narių Komiteto** atsi
šaukimą, kuriame rubšiuvių 
Amalgameitų unijos nariai yra 
raginami snbotažnoti unijos 
nutarimą iššaukti darbo su
stabdymą (‘tetapičių”) dirbtu
vėse, iki darbdaviai nepriims 
unijos sąlygas. Komunistų Ko
mitetas sako, kad unijos Vir
šininkai jau esą slaptai susita
rę su darbdaviais ir rengiąsi 
rubsiuvius “parduoti”; todėl 
rubsiuviai turį neklausyti pre* 
ridento Hillmano ir, vietoje 
“stapičiaus”, padaryti “tikrą 
streiką*’. Atsišaukime skaito
me: r

“Ęillmanas, bpąįįi, majoras
Waikeris ir
rl gatavai prirengtą susita
rimą savą kišeniuose — to--

- liaus mus pavergi trims toe* 
/ lUmš,' toliaU's mums uždftr-

bius Mpoti # buvusiu ^vanorių, fae-
| aUgatlŽiiljiĮ bedarbių vĮgį žvalgybos tarnauto^ 

b“*’, ,u,.i ii®



Įvairus Gydytojai
- -------------— —1^1--------------------——

foto

pra

Office Phone Canal 1913

Graboriai

pradedant

Išvažiavo Lietuvon
Dailės institute

Valandos

Advokatai

Room 1934randasi 1835

Teatruose
pradedAn

A. A. SLAKIS

Phone Canal 6222

Nedėlioj pagal sutartį

dFaiigal, ft-į.fįąSljBta

5203

8413

Mrs. A. K 
JARUSH

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

to iki 8 vakaro. 
Icmlock 7691

kinti, kas reikalinga, kad su 
daryti pačiam tikrai gėrę 
grafinių paveikslų rinkinį

IR CHIRURGAS 
So, Loornis St. 
Blue Island Avė. *
12 A. NL, 2 to 

8:30 P. M.

nie, 
broliu 
gimines,

3238 , 
Tek Victory 4088

DR. J. J. KOWARSKA8 
gydytojas IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3

šiuo lai-
The

ISO VALANDOS!

tą k au 
lėk nno

Musą patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dek kad neturime ii 
laidą • užlaikymui aky

tarnauja grabo 
Yards |741.

John Hammersbach, valsty
bės gynėjo Svvansoho ofiso dar

Huckleberry 
paveikslas ir paVadin- 

kitokie nume-

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

5| W. 2|«f St. nuo 4>9

HM

. ;ViBi>a 
mi' ėfrat nM 
teikįŪ

f Nuliūdę liekame

Dantei Fiore, laikraščių iš
vežioto jų unijos biznio agen
tas, pasidavė policijai, Jo ieš
kota ryšy su nužudymu Ely H. 
Orr, tos pačios organizacijos 
sekretoriaus iždininko. Policija 
norėjo klausinėti Fiore.

Phone Boulevard .4139 
A. MASALSKIS

Circuit, superior ir criminal 
teismų džiurės, kurie tarnavo 
koronerio tardymuose, susilaukė 
pagalios užmokėjimo. Jiems ta- 
po išmokėta $93,219.

bininkas
Mrs
Temple Street, Nelaime atsiti
ko prie $Įilwaukęe, ir Ogden 
avės.

Hammersbach, kai nelaimė 
įvyko, sustojo, paėmė sužeistą 
moterį ir nuvežė ją į ligoninę, 
kur ji mirė.

sužeidė moteriškę
Anna Wichowski, 746

1327 So. 49th Ct 

Telefonu 

Cicero 3724

Meras Cermakas sako 
kad galima sumažinti

> išlaidos

Valdininkas užmušė 
moterį

4145
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietą. 
Seredomie ir nedžliomu pagal suskAimą 

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

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

CHICAOOS 
ŽINIOS

Užmuštas unijos virsi 
Įlinkas

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Avė.

Valandos:. 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovehill 1595

PRANCIŠKUS GE£AS

'Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 26 dieną, 7 valandą vakare 

Įs puses amžiaus, 
Žvingių 

Lapkasių kaime. Amerikoj

i 7 iki 8:30 vaL 
0 iki 12 y. dieni 

Phone Midway 2880

domas paveikslas
RichH; tarpe scenos 
Išpildys numerius Ali£e White. 
viena Hollywoodo Žvaigždžių. Phone Armitage 2822

TYT? W P ITATTCMF 
JLJJLV. v v • <K* • Jl» 1 jn

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

Seredes vakare uždaryta
Nedėlioj pagal rauni

Chicago teatre 
liepos 31 diena bus rodoma pa
veikslas “The Magnificient 
Lie”; svarbiausią rolę jame lo-

J3YDYTOJAS 
Office 1724 
kamp. 18 ir 

Valandos: 10 to 
8 7 to 

Res. Phone Fairfax 6353

J J. Lulevičius 
1 GRABORIUS IR 

} balsaMuotojas 
Patarnauja laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelią dalyse. Mo- 

. derniška koplyčia
1 Veltui. 

į3103 Si Halsted St 
1 Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

2400 W. Madison St.

Val.t’l iki 3 po pietą, 6 iki 8 vale.
Tel. West 2860

Namą telefonas Brunsvrick 0597

Neseniai Chicagos ir Cook 
kauntės biznio ekspertas pri
žiūrėtojas, Jacobs, pareiškė, 
kad galima miesto išlaidos su
mažinti bent 15 nuošimčių.

Miesto tarybos narys, aid. 
Clark, deliai to pareiškimo iš
leido paaiškinimą, kad suma
žinti kalbama suma miesto 
ekėpensus negalima, nepakrik- 
džius darbo našumo,

Dabar meras Cermak vėl pa
reiškė, kad ekspensus 15 nuo
šimčių galima sumažinti ir kad 
jie busią sumažinti. Esą, eks- 
pensai 15 nuošimčių buvę su
mažinti Cook kauiitės reikalų 
vedime, jie busią sumažinti ir 
Chicagos reikalų vedime,. O 
miesto reikalai busią prižiūrėti 
taip gerai, kaip kad nemaži
nant išlaidų.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiansla.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

arba 2516

Ofisas Ir Akintą Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomįs nuo 10 iki* 12.
.......... .................... .. ..... ■■■■. .i--

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
-g-jg. optombtrist 

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

kampas 47th St.
. Tel. Boulevard 6487

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi' per 24 metus 

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

ketverge, lie- 
8:00 vak ryte iš 

ykolo parapijos baž- 
kurioje atsibus gedulingos 

Slionės sielą, o iš 
ita į Šv. Kazimiero

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą1 savo dentisterijos 

ofiso Ū 3506 So. Halsted Street
Dr. Susan A. Slakis 

Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

Dr. A. P. Kazlauskis
Deiitistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 
Residenęe Phone

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

Tek Lafayette 4146

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

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

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart fventadįenię ir ketvirtadienio

Jonas Smaižis
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 25 d., 3:25 vai. 

ryto, 1931 m., sulaukęs pusamžiaus; gimęs Skuodo parap. 
Amerikoj išgyveno 23 metus,

Paliko dideliame nuliūdime gimines ir draugus.
Kūnas pašarvotas randasi 9243 Paxton Avė., tel. 

South Chicago 3863.
Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 29 d., 8 vai. ryte iš 

namų į $v. Juozapo bažnyčią, So. Chicago, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į £y., Kazūplero kapinei 

gimto

Namą Tel. Ravenswood 1664 

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Snbatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedėliomįs pagal susitarimą

darbu busite užganėdinti.
Tek Ronsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS,

1439 S. 49 Court, Cicero, Ui.
TeL Ci«ro 5927

Kokias algas gauna 
resyveriai

Ilgai Užaitęsusios 
širdies. Plaučiu, Inkartu ir Kraj 
tnal sėkmingai rydoml. Taipgi j

Jiortea tr (tarkim 
Akiniai prirenkami

DR. CHARLES BEG AL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterttką, Vyrilką 1r Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 v«L <tao 2 iki 4 
vai. po 
vakaro.

Iždo kontroleris Washingtone 
paskelbė kokias algas ima resy
veriai, kurie buvo paskirti še
šių užsidariusių nacionalių ban
kų Cook kauntėj reikalams 
perimti.

Jo pareiškimu, vienam resy- 
veriui, būtent K. B. MeCandles, 
mokama $9,000 algos metams. 
Jis paėmė Washington Park 
National Banko reikalus. Kal
bamas bankas buvo adresu 6306 
Cotage Grove avez

R. C. Sullivan, Inland Irving 
National Banko resyveriui mo
kama $6,500 metams. Tas ban
kas buvo adresu 4717 Irving 
Park blvd.

Gordon Ramsey yra resyveris 
Albfuiy Park National Bank & 
Trust (to. adresu 4324 Law- 
rence avė. Jis gauna $6,000 
metams.

M. J. Pfahl, resyveris Austin 
National Bank, 5634 WestGhi- 
eago avė., gauna algos $6,000 
metams.

James B. Beret, resyveris 
First National Bank of Oak 
Park, gauna $3,600 rųetams.

šios algos esančios daug maž 
tokios, kokios yra mokamos 
valstijos (statė) kontrolėj bu
vusių ir užsidariusių bankų re- 
syveriams,

Jei bankai didesni, tai tegy
venama mokama šiek tiek di
desnės algos.

Besyveriai samdo advokatus. 
Kiek moka jie advokatams, dar 
nėra raportų išduota. Bet ad 
vokatų algos turi būti, bent 
nacionalių bankų likvidavi
mui, patvirtintos valstybės iždo 
kontpoiferto.

Nacionalių bankų resyveriai 
turi pranešti apie esančių jų 
žinioL,.j>ikato uorU valstybės 
iždo kontrolieriui kas trys mė
nesiai. , . .

iiesyverio išlaidos pradžioje, 
kai jis tik paima banką, bmm 
didesnės, nes tenka samdyti 
didesnis darbininkų štabas. Vė
liau dalis darbininkų paleidžia
ma.

Sulig valstybės iždo kontro- 
lierio raportų, apimančiu 898 
bylas, resyverystė kaštuojanti, 
abdnai imantr *4>ic 3,87% ka
pitalo, kaip jis yrg įrašytas į- 
s tai gos knygose. Kadangi te- 
čiau kai kada tenka parduoti 
paimto biznio turtas pigiau, nei 
jo vertė knygose, tai resyve- 
rystė kaštuojanti praktikoj apie 
6.65% paimto turto.

193 4 m., sulaukę 
gimęs Tauragės apskr 
parap 
išgyveno 20 metų.

Piliko dideliame 
«es<ris
pusseseres it pusbrolius 
nes.

Kunap pašarvotas, randasi 4605 
So. Herinitage Avė.

I

Laidotuvės įvyks serejdoj, liepos 
29 dieną, 2 vai. po pietų iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Franciškaus Gečo gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jafti pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Seserys, Pusseserės, Pusbroliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yatds 1741.

Ketvirtadienį, liepos 30 d., 
James Simpson teatre, Fieldo 
muziejuj, bus rodomas vaikams 
paveikslas “The Silent Enemy” ; 
paveikslas iš indėnų gyvenimo. 
Įžanga vaikams ir tėvams vel
tui. Pradžia 10 vai. ryte.

ANIELE NOCIENĖ 
po tėyais Mališauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 26 diėJtta. 3:00 valandą ryto 
1931 m., sulaukus 56 metų am, 
žiaus, gimus Mažeikią apskr., Ak
menės parap., Muncėlių kaime. 
Amerikoj iĮgyvęno 21 pietus. Pa
liko dideliame iuJiudinle vyrą Jo
ną, dukterį Stanislavą, du sunU 
— Joną ir Albertą, marčią Min- 

seserį Elzbietą Butnerienę, du 
Juozapą ir Julijoną įr 
Liėtdvoj seserį Julijo-

Kunas pašarvotas, 
N. AVincheistėt AVe.

Laidotuvės įvyks 
pos 30 diąn; 
namų į šv. 3 
nyčią ' _ 
pamaldos Už 
ten bus nUly. 
kapines.

Visi a. a. Antelės Nocienėą gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laidotuvėse ir sutfeikd jai paskuti
nį patarnavimą ir atąisvėikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrai, Duktė, Sutiki, ;
Broliai, ^ėsao jr Giminės.

LaidotuVėse 
rius E udeikis, ti

Re*. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted StrMt 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drcxd 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Cbicagd 
arti 31sr Stnet

Valandos: 1—3» po pietą, 7—-8 oi* 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieng.

3307 Auburn Ave<
CHICAGO, ILL.

Graborlai
x Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kama prieinama

8319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

JOHN Ii. BORDEN 
(John BagdžUnas Bortai) 

b LIETUVIS ADVOKATE 
105 W. Adams St.» Room Z 

Tetephont Randolph «7|7 
VakariM 21f* “

Telepbone Rooserelt 9090 
Namįe 8-9 ryte. TeL Reptrtrifc

Duokite savo akis išegzaminuoti 
. , DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

w "to 'f t * 1

Ietims 'Advokatas j
4631 So. ’Ashlaod Aoh,

T«L RepnHic S»5. . _3si

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIROL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas"

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį į 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ irTfAKTĮ 
Mes visuomet .teikiame širdingą, Bimpątingij ir rami 
nnfhPinnvirnn >'IcrintYipt /fvrn < Inhikiisini

tipas Wabash . Avenue 
tel. Pullinan 0856 
Gaząs, ,X-Ray» 6tc.

J, . , 'Didysi! Ofisai \ z •

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai-. YARDS 1741 it 1742

nuliūdime
Petronėlę it. Elžbiet;

girti

Lietuviai Gydytojai

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 
z Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vaL dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

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

Iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Akių Gydytojai 
Tėt Yards 1829 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

LaidotuVėse pa ta man- 
ju geriau ir pigiau, 
hegu kiti todėl, kad 
priklausau prie grai- 

‘ t”! Udirbystės.
L'įAo OFISAS: , 

668 W. 18th Street 
Canal 6174

SKYRIUS: / 
Halsted St.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

Miesto Ofisas 77 >. ^ashington St. 
Room 1502 Tel. Central W8

Valandos: 9 ryto iki 4 po pittą

Vakarais: Uranu, Ketv., fr Subatoe 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7137,
■ ė........................■■■■■■

Namą Tel. Hyde Parik 33M

i irfT*<». i i ■ į .... , .i.

BUT K U S ' 
Undertaking Co.

Wth. A. Pakotny 
Roplbčia dykai 

0 Wešį 18th Street
Tel. Chnil 3161

Telefonai Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAflN
4631 South Ashland Avestas. 

'Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Ori 3 pO plet.

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

MIESTO OHBA6
127 N. Dearbotm St., 1IH 

Telefonas Central 44)1 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po fMtą 

Gyvenimo vieta 
33Ž3 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nno 6 iki B yH* kiekvieną 

vakarą, išskyrus fcetvetgą 
Nedėlioj hito 9 iki 1$ lyto

.I, ...— r |1. Į- II i į.i |- liti llillit—

S. M. SODAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BAtSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TA Roosevelt 7532

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomįs pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandose

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 r. 
4608 South -i Ashlahd Ate. 

Netoli? 46tb‘ St. ChUagdi llL B v

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th
Telefonai , # dM

Boulevard

Boulevard

Giminės ir J>mugai. <

Laidotuvėse patarpauja graborius Eudeikis, totemas 
Yards 1741.

DR. HERZMAN
I— Iš RUSIJOS —

Gerai (ietuviann žinomas per 25 me
tus kąipo pątptta 87fJF»jaą, chirurgą! 
J Gydo staigias ir ttaonį^tas ligas *y- 

rą, enotcrų dr %aiką 
metodus | X-Ray ■ Ir įkitokrtjs ^lekuos 
prietaisu}. < { • ■ . > - 't ’

Ofisas ir Laboratorijai
1025 Itlh* St., netoli Mdryan St. 

'■> Valandos: riuo 10-*-12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydį Park 6755 at Randolph 6800

Denoa.

C Akužėr^B

■MMi Vidikas- 
Lulevičienė

■^■^ra AKU8ERKA 

3103 S. Hal.t.d St.
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

ono 8.iki 2 p° P‘e- 
tą ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

&iuo laiku dailės institute yra 
paroda fotografinių paveikslų. 
Viso paveikslų parodoj yra ke
turi šimtai su viršum.

Taipjau šiuo laiku yra paro
da franeuzų piešėjų paveikslų.

Yįra daug žmonių, kurie mė- 
gia imti fotografinius paveiks
lus. Daugelis ima tokius pa
veikslus be rimtesnio apmąs
tymo. Tuo gi tarpu pasirinki
mas, paieškojimas taško (vie
tos), iš kurio imti paveikslą? 
atsižvelgimas į šešėlius pavei 
kslų traukime turi didelės svar* 
bos. Atsilankę į dailės insti? 
lutą pažiūrėti fotografinių pa
veikslų parodos gali pasimo+

■......... " ■' . ...............................„.„f,, i,............. ...... ... ,4

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dėntistas \

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

__________ _______ 0332
Valandos a«o 9 tyro iki * Wk tak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vfdtįtr 0M2 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Ketv. it Subattta Vlk. 
Vasalle—Paa., S«. ir Ptaiyiira fšk.

■ į ■— i ■ i.............. ..... .................. .. i i

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ] 

2221 Wt 22ad St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2553 
Valandos 9 ryto Iki 8 vikšro. 

Seredoj ir Pttnyčioj Ho l ld g

K. GUfiiS

Antradienis, liepos 28, 1931 
-------------------------.m., ............................................į- ----------------- ---- - ----------------- 

šia Ruth Chatterton; kitokie 
numeriai.

Roosevelt teatre 
laiku pasirodys paveikslas, ku
rio šiužėtas yra paremtas gar
siojo Amerikos rašytojo Mark 
Twain apysaka 
Finn 
tas tuo vardu 
riai.

McVickers teatre 
ku rodoma paveikslas 
Public Enemy’*; paveikslas ro
do “gengsterių karaliją”; kito
kie numeriai.

United Artists teatre 
dedant ateinančiu penktadieniu 
bus rodomas paveikslas “An 
American Tragedy”; paveiks
las remiasi Theodore Dreserio 
novele tuo pačiu vardh. Apie 
šį Deriserio veikalą, kai jis iš
ėjo iš spaudos, Europos kriti
kai išsireiškė, kad tai esąs kuo
ne vienintelis naujovinių laikų 
Amerikos raytojų veikalas, ku
ris užsitarnauja tarptautinės 
garbės.. Kitokie numeriai.

Oriental teatre 
ateinančiu penktadieniu bus ro-

“Newly 
numerių

iį
t?'Eju

iM



PRANEŠIMAI CLASSIHESADS

Bridgeportas

dirba didžiu
Karšta busią porą dienų

Radio programas

M r s. Nellie Danis

taip pataria Lietuvos bankai
CHICAGOS ŽINIOS

CLASSIFIED ADS
Burnside

Naujienos Kontesto Kom

dova

Cash ar i<

3055

Tel. Lafayette 0455

(Vardas ir pavarde)

(Adresai)

Bendrovei 
kulturini-

išradimo 
su durnais

grįžti atgal į 63 
turi dabar netoli

Naujienos, Chicago, III 
Gentlemen:

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimai

Educationąl 
JĮ Mokyklos__

paprastas 
gerai supran- 
tautos vardas 
dėl musų ge- 

vedamų biz-

Chicagos paštui statyti dar
bas prasidėsiąs rugsėjo mėne
sio , 10 d. Pastatymas didžiau
sio pasauly pašto kaštuosiąs 
$21,000,000.

HEMSTITCHING išmokiname. $5; 
darbo parūpinamas dykai. Mokykla. 4500 
S. Micbigan Avė., tel. Atlantic 5513.

Kaip ir kas antradienis, taip 
ir šiandie, tarpe 6:30 ir 7:30 
vai. vakare iš stoties W G E S 
1360 kilocycles, lietuvių firma 
Peoples Furniture Kompanija 
duos lietuvišką radio programą.

Kaip visuomet, taip ir šį va
karą yra pažadėta duoti labai 
gražių ir įvairių dainų, muzi
kos, juokų ir kalbų programą. 
Todėl mėginkime nepamiršti 
pasiklausyti.

avenue. Ves-
26 dieną, šių

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

traukinio vagonan ir iškeliavo. 
Vienok netoli teko keliauti. Tik 
iki Rock Island. Iš. čia buvo 
sugrąžintos atgal į • Chicagą ir 
atiduotos tėvams.'

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie- 

' . Dykai iš-
nuo %

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pagelba 2 pski\ SLA. ir 139 
kp. liepos 11 d. 1914 m. iš 10 
narių sutverta buvo SLA 63 kp. 
Tame susirinkime kalbėjo Dr. 
Rutkauskas, 2 apskr. organiza> 
torius Šarka, 139 kp. organ. 
Orinikaitis ir org. 74 kp. P. Ši
maitis. M. Bacevičius pildė ap
likacijas.

Naujos kuopos valdybon bu
vo išrinkti: pirm. J. Aleksan- 
dravičia. užrašų rašt. J. Stanai
tis, iždininku K. Varanius ir 
fin. sekr. ir org. P. Pivorunas, 
kuris ir iki šiai dienai minėtas 
pareigas enia.

Pradžioj kuopa gražiai tvar
kęs. Jokių vidujinių vaidų ir 
nesutikimų nebuvo. Laikui bė
gant kuopa augo nariais, pra- 
lenkadma net didesnių kolonijų 
kuopas, ir dasivarė iki 240 na-

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už'pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

Tel. Pensacola 7983, arba
Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 ,

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

PARDAVIMUI 118 a\rų farma Mi
cbigan 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.

Vėliau pradėjo kilti vaidai ir 
nesutikimai. Atsirado vadina
mų bolševikų ir kitokių, kurie 
tunkiai be reikalo keldavo gin
čus susirinkimuose ir spaudoj. 
Buvo perstatoma kuopa kaip iš 
vienų tik bolševikų. Ir kad ap
sisaugoti nuo tų bolševikų, tai 
keli nariai išėjo į naują sutver
tą jaunuolių kuopą. Kita nedi
delė dalelė narių po 36 seimo 
atsiskyrė, laukdama “darbinin
kų susivienijimo”. Tokiu budu 
mažutėj Burnsidės kolonijoj ša
lia SLA. 63 kp. atsirado dar dvi 
kuopos: Jaunuolių kuopa ir 
“darbininkų susivienijimo kuo-

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

PARSIDUODA bučernė geroj apie- 
linkėj tarp lietuvių ir lenkųc Biznis iš
dirbtas per penkis metus, priimsiu ma
žą mainą. Turiu parduoti šią Savaitę. 

1814 W. 47th St.

C. A. Donnel, vyresnysis oro 
spėjikas, sako kad# karštas oras 
busiąs Chicagoj dar porą dienų. 
Bet vėjai nuo ežero sulaikysią 
kiek karščio kilimą.

Paštui statyti darbas 
rugsėjo mėnesį

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

M. KANE 0 SON., 
Tel. Mansfield 9707

REIKALINGA moteris arba mergini 
dirbti į Lunch Room. Valgis ir guo
lis. Patyrimo nereikalinga. 944 West 
37th PI.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, Z 
2—4 kamb. C 
Gera 
2246

Tolimon kelionėn su 10 
centų

ir visokių gyvių namuose. . 
kame darbą arba kontaktuojame, 
bandymas. " Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE 
17 S. Paulina St, 
Tel. Seeley 3354

Rimtesni nariai mažai paisė 
apie atsiskirimą . mažo skait- 
liaus narių. Atsiskyrėliai vie
ni ėjo i dešinę, o kiti į kairę. 
Gi 63 kį>. paliko vidury. Na, o 
kada 63 kp. paliko vidury, tai 
žinoma, ir didžiuma narių prie 
jos liko. ■ Ir paskutiniu laiku 
pradeda nariai iš virš minėtų 
dviejų kuopų 
kuopą, kuri 
200 narių.

Užsibaigus 
zaviumui, 63

Situation Wanted
Darbo Ieško

tų savo pirkėjams tokias geras 
prekes.' r;,.. • ■ , -

Ant klausimo kiek Nevy Pro
cesą Baking Co. suvartoja kas- 
die sviėsto, kiek man (teko pa- 
tirti, tai apie •šimtą svarų į 
dieną; sviestas esąs grynas ir 
šviežias. Reiktų tarti ačiū Nevv 
Process Baking Co. vedėjams 
už jų gerą biznio vedimą.

Su tikra pagarba,
Juozas Grymala,.

iš Bridgeporto.

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
naudokitės progai

Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje 
S. 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; pomirtinė 
$250, nariams nėra jokių extra mokes
čių apart mėnesinių, nėra kitų verstinų 
pareigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. Šita draugija yra skaitlingiausia na- 

turi arti tūkstančio narių, turtin- 
turi arti trisdešimt

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

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte turės savo mėnesinį 
susirinkimą, 28 d. liepos, 8 v. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos salėje. Vi
si viršininkai ir atstovai malonėkite pri
būti, nes daug dalykų turime dėl ap
svarstymo. M. Kadziauskas, rašt.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia_

-REIKALAUJU Lietuvių vyru su biz
nio patyrimais,ix katrie turi gerus pa
liudijimus, tokiems turim gerą pro
gą.

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COATS DEVELOPMENT CO 

29 So. La Šalie St.
Room 1001

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. Wabash 5150.

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

Taip bus pigiau ir smagiau.
; įgykite tuo jaus j 
Patterh Departamentą

PILNAI ĮRENGTA FARMĄ v 
68 akrai, 6 kamb. namas, bank barni, 
šilo, juodžemis, visi javai, 2 arkliai, 250 
vištų, 11 galvijų, 5 kiaulės, 10 avių, vi
si įrankiai; savininkas serga; kaina už 
viską $7,500, su $3,000 cash, likusius 
išmokėjimais.

A. R. GEER, Dowagiac, Mich.

Specialistas jrydyme chroniškų ir nauj 
grų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydytl, at« 
kykit pas mane " “ l"
mae atidengs jūsų tikra liga ir jei 
imsiu jus gydyti, 
klt pas tikrą, specialistą, 
kur ir kas jums skauda, ___
po galutino ISegzaminavlmo—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 pietų.

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbudavoju už $1.56 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam. Oak. 3805.

Furniture & Fixtures 
Raka n d ai-įtaisai

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

tai SLA. 63 kp. rengia išva
žiavimą 2 d. rugpiučio. Išva
žiavimas bus burnsaidiečiams ir 
apielinkės lietuviams gel’ai ži 
nomoj Dombrausko farmoj, 
Willow Spings. Kurie norės 
važiuoti troku, tegul susirenka 
10 vai. iš ryto. 90 Str. prie Tu- 
ley Park, Burnside. Už važia
vimą troku mokėiti nereikės. 
Bus gera muzika, galėsime ge
rai pasilinksminti ir tyru oru 
pakvėpuoti.

Kviečiami nariai ir ne nariai 
skaitlingai dalyvauti šiame iš
važiavime, 
sija- 
nis, ( 
vičia

NAUJI ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI 

25% nulaidos—3 metų garant.
ViBifckai nauji, via! parcel. 1031 visoj 

Šaly žinomi elektr. retrigeratoriai; visokių 
model.. caah ar Išmokėjimais. Atdara vaka
rais iki 9 vai. Tel. Harrison 1093.

CENTRAL MANUFACTURERS 
Room 670

Peoples Gas ' Bldg.. 122 S. Micbigan Avė.

visam perorgam 
kp. gerai tvarko

si. Susirinkimai būna ramus, 
jokių vidujinių vaidų nėra. Da» 
bantinė 63 kp. valdyba susideda 
iš sekamų narių: pirm. P. Ku
činskas, vice-pirm. A. Teličė- 
nas, užr. rašt. A. Laurutėnas, 
fin. sekr. ir org. P. Pivorunas, 
ižd. P. Giilis, iždo glob. ’Ad. Be
linis, M. Atkus ir maršalka B. 
Saplis. ,

Kad praleisti linksmai laiką 
.tyrame ore nors vieną dieną*

Naujienų Kontesto Dept.
“Vilijos” Bendrovę įkūrė 

garbingų lietuvių būrelis dar 
prieš Pasaulinį karą. Lietuvių 
gero vardo auklėjimas tarp 
svetimtaučių, ir savųjų nuo iš
naudojimo apsaugojimas, yra 
“Vilijos” biznio pamatas, štai 
“Vilijos” patarimas: “...pirki* 
te anglis sulig jų duodamos 
šilumos, o ne sulig mokamos 
už jas kainos”,,. “Vilijos” Rei
kalų Vedėjas, per telefoną:, La- 
fayebte 2584, ar žodžiu, pas jį. 
nuvažiavus, 3700 S. Spąuling 
Avė., savo daugelio metų paty
rimus apie ajiglių rųšis, sąži
ningai išaiškins.

Namų apšildymo klausime, 
lietuviams patartina susižinoti 
su musų genialiu mechaniku 
gerbi Al Kazlausku, 4425 S.

[Acme-P. 8 A. Photo] '

Miss ar Mis. Case, operos solistė
Matoma buv. Metropolitan operos soprano Miss Anna Case
Dalykas tame, kad ji žada patapti Mrs. Kas jis? Nesvarbu.

rifais, 
giausia pinigais 
tūkstančių dolęrių. 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 draugijon galima priduoti 
bile vienam Šios draugijos nariui arba 
malonėkite kreiptis į šitos draugijos pir
mininką J. Mickevičių, 3653 S. Halsted 
St. Tel. Yards 4754.

Už pašoyimą šuns $50
William Eaton, gyv. 6436 So. 

Stewart avė., pašovė p-nios 
Anna Brand šunį. Teisėjas nu
baudė jį užmokėti $50 baus
mes.

BARBERYS, pilnai patyręs savo ama
te, ieškau darbo, pastovaus, arba vaka
rais. Atsišaukit Box 1331, Naujienos 
1739 S. Halsted St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

% LOANS B INSURANCE • 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garan'uotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385

“Naujienų” Kontesto 
nas gavo šie laiškų autoriai: ,

1. P-lė Biru ta Rutkauskas— 
$5.00.

2. Juozas Grymala—$3.50.
3. Mrs. Nellie Danis—$1.50.
čekiai jiems jau tapo pa

siųsti.
Klausimų Kontestas “Ar ži

note” prasidėjo Naujienose lie
pos 17 d., 1931. Sulig Kontes
to taisyklėmis duodamos trys 
cash dovanos—$5.00, $3.50 ir 
$1.50—kiekvieną savaitę už tin
kamiausiai .parašytus atsaky
mus į klausimus, kurie telpa 
Kontesto straipsniuose,.

Kontestas eis ir toliau pel
itam tikrą laiką.

žemiau paduodame laiškus 
už kuriuos tapo pripažintos pir
mos savaitės dovanos.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui________

PARDAVIMUI FARMA. 14 akrų farma 
prie pat 47-to kelio. į vakarus nuo St. 
Charles: geros triobos, vaismedžiai, pavėsis, 
veja, $6,500: $2.000 cash. Tel. Central 1715. 
Nepriimsiu mainų.

Adele Veresh į 10 metų, gyv. 
4437 Thomas ąt., ir Stęfani 
Skizjdek, 7 mejtų, gyv. 4436 
Thomas st., sumanė pamatyti 
platųjį pasaulį. Turėdamos 10 
centų porai aiskrymo konų nu
sipirkti, mergaitės nusitarė pa
gelba. tų pinigų verčiau pasau
lį apvažiuoti.

Nutarta, padaryta. Jos, ne
matomos porterio, įlipę , Chica
go, Rock Island and Pacific

Apsivedė p-nas Antanas Ba
kaitis su ponia Ona Makunie 
ne, 2900 Poplar 
tuvės buvo liepos 
metų.

P-nas Bakaitis 
liam Chicagos dienraščiui Tri
būne jau daugelį metų. P-nia 
Ona Makunienė (dabar Bakai- 
tienė) priklauso Real Estate 
Metropolitan kompanijos dar
buotojų štabui.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi jaunavedžiams velija lai
mingo gyvenimo.—Rep.

NUPIGINTA NUO $8500 iki $7500
GREITAM pardavimui tikras bargenas 

Reikia pinigų. 5 kambarių mūrinis bun> 
galow, labai dideli Šviesus kambariai — Jei
gu Jletkote gerus namus — pamatyk Šiuos. 
Geros ISlygos. 10637 May St. Tol. Beyerly

Western Avė., tel. Lafayette 
8227. To garbingo vyro išradi
mas užpatentuotas “Kaz Heat 
Intensifier Co.”, bus Chicago 
Pasaulinėje Parodoje rodomas, 
žinoma, lietuvių išradėjų sky
riuje.

Gerb. A. Kazlausko išradimas 
sutaupo tą anglių išgaruojan
čią dalį, kuri be jo 
panaudojimo, išeina 
per kaminą.

Garbė “Vilijos” 
už savų viengenčių 
mą savoje biznio šakoje ir lie
tuvių gero vardo auginimą. z

—Biruta Rutkauskas, 
Kelley Junior High School mo
kinė, 14 metų. '

$2 RADIO APTARNAVIMAS 
jūsų namuose, nežiūrint laiko. Pastatyklt 
savo radio i Al stovį; bile setas, bile kur 
mieste.
North, Northwest. West—LINCOLN 8854. 

South, Southwest, West—PLAZA 3532.

Išvažiavimo komi- 
—F. Skrabutėnas, F. Beli- 
O. Mockienė ir M. Stanke- 
—viską gražiai sutvarkys. 

Taipgi prie progos noriu pri
minti, kad sekamas 63 kp. su
sirinkimas bus 7 d. rugpiučio 
(August), 7 vai. vakare Tuley 
Park svetainėj, 90 St. ir St. 
Lawrence Avė.

63 k p. narys.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA veiterka, nuo 21 iki 
30 metų amžiaus. Turi kalbėti'ang
liškai. — Mrs. Malinauski. Justice Park, 
III., ant Archer Avė., 1 blokas į vakarus 
nuo Kean Avė., arti Tautiškų Kapinių.

!. Greitai pasiuvama ir labai praktiška 
Gdlima siūdinti iš lengvaug šilko su baltu kalnie* 

Sukirptos mieros 14, 16,

Mano pilnas iėegzamlnavi- 
' ■ . "ją ir Jei aė apui- 

sveikata Jums sugryB. Ei- 
kuris neklaus Jūsų 

, bet pats pasakys 
i yra

nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ir
■ ■ - ’ ‘ , $14.00.

SLA. 63 kp. pilnai susitvarkė, 
Jokių vidujinių nesusiprati
mų nėra. Susirinkimai ra
mus. Rengiamas išvažiavi
mas.

Kas gavo kontesto 
dovanas?

My mother has beėm reading 
the Naujienos and we found 
about (the Contest in your 
paper. We would likę to enter 
the contest because we need 
money. We are LithuiaiTans, 
būt my fnother can’t write.

We know Mr. -Ewald, for our 
aunt usėd to keep her money 
in his špulka. ;He is a real 
nice -man and m^ mother liked 
what Naujienos said ab«ut 
him is true. We live on Union 
and 18th Street, -būt our letters 
come to 1737 S. Halsted Str., 
because our mail box was 
stolen. ■

Thanking 'you for your an- 
swer, i; > ■ ;■ . •

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Geras plumbingas. Elekt. 
transportacija. Duokite pasiūlymą. 
Maypole Avė., tel. Seely 666lą

< ................ ..
i ***

3055 — Vasąrine sporto suknelė 
karštesniam orui užėjtis. r .................

riųm, arba iš batisto bd kitos vasarines materijos 
18, 20, taipgi> 36 it 38 per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių,

Gerbiamos Naujienos:
Leiskite man kaipo senam 

Naujienų skatytojui pareikšti 
savo nuomonę dėl einamo Nau
jienose Kontesto. Man' rodos, 
kad gerai darote, gerbiamieji, 
kad rašote apie musų lietuvius 
biznierius. Aš esu 
darbininkas, bet 
tu, kad musų 
pasilaiko dalinai 
ra i ir sąžiningai

NAUJIENOS Pattren Dept.
/ 173P S. Halsted St., Chicago, III.

I * ■ 1 - "■ ■■ '• ■

čia įdedu 15 centų ir ‘prašau at-

siųsti man pavyzdi No
'■ 1 'v 'V'’ ■ "x ‘ •

Mitros per krutinę

Noriu tarti keletą žodžių dėl 
musų* gerai žinomos firmos 
New Process Baking Co., kuri 
itiĮkstantimis lietuvių kasdie 
pristato duon^. Ta firma yra 
man'gerai žinbma, nes ne tik 
visa mano šeimyna, bet ir mu
sų draugai ir pažįstami perka 
jų kepamą duoną, ypatingai 
Green Mill duoną, kuri yra ne
pamainoma. Butų gerai, kad 
visi biznieriai butų tokie man
dagus ir malonus ir* kartu (įuo-

1739 So. Halsted St 
Įba.

* Exchange—Mainai
BARGENAS, buČemę mainysiu ant 

2 flatų po 6 kambarius, arba ant loto, 
ar cottage. Prospect 7737.

(Miestas ir valst.)

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 už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą, Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
tą ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus, reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept.* 1789 
So. Halsted St.* Chicago, UI.

Financial 
_________Finanaai-Paskoloa______

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių. rakandų ar algos.*

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

Business Service
Biznig Patarnavimas . _ _ _ 

SPECIALUS KAINOS DEL LIEPOS 
Cbambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas, 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

Business ChUnces 
Pardavimui Bizniai

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

3200 Wallace St.

Atdara vakarais iki 11 vai.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI • 

' 20 rolių Craftex popieros, užtekti

valgomojo kambario, su viskuo 
CONNORS

— Jeli Raddiffe 3284




