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Adv. F. J. Bagočius Išrinktas ŠIA. Prezidentu
Čarteris Pataisytas

SLA. Centras bus perkel
tas į Pittsburghą

Kiti išrinktieji yra Mažiukna, Vinikas, Gu
gis, Mikužiutė, Mockus ir Dr. Stanislovai- 
tis. Bus atsteigtas visuotinas balsavimas

I i.un.. ................. | j .

DETROIT, Mich., biri. 29. —(“Naujienų” telegrama). — 
šios dienos itytmetinėj sesijoj SLA. čarteris liko pataisytas da
linai didele didžiuma balsų, bet didžiumoj—vienbalsiai.

SLA. konstitucija liko pataisyta taip, kad SLA. Pildomoji 
Taryba ateityje bus renkama visuotinu narių balsavimu, kaip 
kad būdavo renkama prieš pereitąjį Seimą Pittsburghe.

Seimas vienbalsiai nutarė perkelti SLA. raštinę ir centrą 
į Pittsburgh, Pa.

Popietinėj sesijoj prasidėjo SLA. Pildomosios Tarybos rin
kimai. Išrinkti:

SLA. Prezidentu—adv. F. J. BAGOČIUS iš So. Boston,

NAUJAS SLA PREZIDENTAS

Adv. Fortūnatas J. Bagočius, 
kurį vakar SLA Seimas išrinko SLA prezidentu.Mass.

Vice-Prezidentu—J. K. MAŽIUKNA iš Pittsburgh, Pa. 
Sekretorium—M. VINIKAS iš New York.
Iždininku—adv. K. P. GUGIS iš Chicago.
Iždo Globėjais^—E.MIKUŽIUTĖ iš Chicago ir S. MOCKUS 

iš So. Boston, Mass.
Daktaru kvotėju—Dr. J. STANISLOVAITIS-STANES- 

L0W iš Waterbury, Conn.
“Tėvynės”* Redaktorium paliktas S. VITAITIS.

Senąjam, baigusiam ^ilgą tarnybą, prezidentui S, Gegu
žiui ir p-iai Gegužienei didelė grupė delegatų įteikė gražių do- 
vanų.

Rytoj bus renkamos SLA. Pastovios Komisijos ir bus pa
skirta vieta sekamam dvimetiniam SLA. Seimui.

Nuo rytdienos vėl 
pakelia pieno kai

ną Chicagoj
Reikės mokėti 1c už kvortą 

daugiau už tai, kad pakėlė 
pieno kainą farmeriams pu
sę cento

CHICAGO. — Pradedant nuo 
rytdienos (sekmadienio) pieno 
kaina vėl pakeliama lc ant 
kvortos ir dabar už paprastą 
pieną reikės mokėti 10c už 
kvortą. (Paintė pieno kainuos 
7c.

Pieno kaina pakeliama todėl, 
kad valdžios įsakymu, liko pa
kelta pieno kaina farmeriams 
— po? pusę cento už kvortą.

Gubernatorius Lan- 
ger laimėjo nomi

naciją
FARGO, N. D., b. 29. —Gu- 

bernatorius Langer, kuris su 4 
savo sėbrais rastas teismo kal
tas už ėmimą iš šelpiamų be
darbių pinigų politiniams tiks
lams, ir visas jo sąrašas, šit 
viena išimtim, laimėjo repub- 
likonų nominaciją. Tik kelių 
komisiorium, išrodo, liko nomi
nuotas jo priešininkas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietaus su perkūnija, 
biskj vėsiau.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:- 
29.

Vienas žmogus žuvo 
Milwaukee gatve- 

karių streike
Liko užmuštas elektros, kuria 

buvo apsaugoti kompanijos 
dirbtuvių vartai

MILWAUKEE Wis. b. 29. — 
Gatvekarių darbininkų streike 
jau žuvo vienas žmogus. Juo 
yra Eugene Domagalski 24 m., 
kuris liko užmuštas elektros 
prie vienos kompanijų elektros 
dirbtuvių. Kaip matyt dirbtu
vės vartai buvo sujungti su 
elektra kad niekas negalėtų per 
juos įeiti. Kaip tik Domagals
ki palietė vartus jis vietoj liko 
nutrenktas elektros. Minia ta- 
da puolė dirbtuvę bet buvo at
stumta kompanijos mušeikų, 
kurie panaudojo net ir dujų 
bombas.

Gatvekarių vaigščiojimas Mil- 
waukee visai apsistojo. Sustojo 
gatvekariai ir Racine, kurie yra 
operuojami tos pačios kompani
jos.

Nors kompanija yra prispir
ta prie sienos, bet ji vis dar 
nenusileidžia ir federalinio tai
kintojo derybos su kompanija 
nedavė jokių pasekmių.

Pati valdžia pripažino, kad 
kompanija atvirai laužo kodek
są ir prieš kiek laiko atėmė iš 
jos Mėlinąjį Arą.

TOKIO, b. 29. — Premiero 
admirolo Soito kabinetas vei
kiausia turės rezignuoti dviems 
ministeriams įsivėlus į visai ne
garbingas Formosa banko afe
ras.

Spėjama, kad ir naują kabi
netą sudarys Soito, nes 'utilita
ristai jokio kito žmogaus neno
ri prisiimti.

SLA IŽDININKAS

Adv. K. P. Gugis, 
kurį SLA Seimas išrinko jau 
kelintam terminui eiti SLA iž
dininko pareigas.

Pasimirė 160 b. tur
kas Agha

ISTANBUL, Turkijoj, b. 29. 
—Po ne taip ilgos ligos, ligo' 
ninėj pasimirė Zaro Agha, ku
ris sakėsi esąs 160 metų am
žiaus—seniausias žmogus visa
me pasaulyje.

Jis turėjo 11 žmonų ir 36 vai
kus. Paskutinis vaikas gimė 
kai jis buvo jau 96 m. amžiaus.

Agha turimais dokumentais, 
jis gimęs vas. 16, 1774. Buvęs 
labai stiprus ir iki 100 m. am
žiaus dirbęs amunicijos dirbtu
vėse, paskiau susiradęs leng
vesnį darbą, kurį dirbęs iki 135 
m. amžiaus. Keli metai atgal 
jis lankėsi Amerikoj ir Angli
joj ,kur jam taip patiko, kad 
jis nebenorėjo gryšti namo. 
New Yorke buvo sužeistas tak 
sikabo, bet greitai pasveiko.

Pašovė moterį
BUKONYS, Ukmergės apsk. 

— čia neseniai šapuvėlės dva
rininkas K. Kačinskas, susiba
rė su savo brolio žmona ir 
negalėdamas priveikti liežu
viu, pasinaudojo šautuvu. Lai
mė, kad karštuoliui šautuvas 
pasipainiojo šratinis, tai su
žeidimas nesunkus, gal ir 
bausmė bus nedidelė. .

Du lenkų lakūnai, 
broliai ' Adamowicz, 
skrenda į Varšava

i —■ -------------------- -

Išskridę iš J*Jew Yorko ir su
stoję Newround!and saloj, da
bar skrenda per Atlantiko 
vandenyną

HARBOR GRACE, N. F., b. 
29.—Du lenkai lakūnai broliai 
Benjamin ir Joseph Adamowicz, 
Belanca lėktuvu Warsaw anks
ti šįryt išskrido iš čia į Varšu
vą, Lenkijoj. Oras Atlantiko 
vandenyne yra patogus ir jie 
tikisi kelionę padaryti į 30 va

landų.
I 'iš New Yorko jiedu išskrido 
vakar ryte ir čia buvo vakar 
vakare. Pasiėmę daugiau gaso- 
lino ir per naktį pasilsėję jie 
šįryt pasileido per Atlantiką.

Į Newfoundlandą kartu4 su 
jais atskrido jų mokytojas Hol- 
ger Hoiriis, kuris 1931 m. tuo 
pačiu lėktuvu, kuris tada vadi
nosi Miss Liberty nuskrido per 
Atlantiką į Copenhageną Da
nijoj. Jis skrido su jais tik iki 
Newfoundland salos ir čia pa
gelbėjo išsiruošti į tolimą ke- 
Mą.

Abu broliai jau pernai bandė 
skristi į Varšuvą, bet nusileis
dami čiu sudaužė savo lėktuvą. 
Abu jie turi ne taip didelį pa
tyrimą skraidyme, Benjamin 
Adamowicz, 36 m., yra išskrai- 
dęs 800 vai., o jo brolis Juozas, 
39 m., yra dar mažiau skraidęs. 
Abu jie yra New Yorke minkš
tųjų gėrimų išdirbėjai.

Sunkus darbininkams 
laikai

MARIJAMPOLE. — Atėjęs 
pavasaris nepatenkino darbi
ninkų vilčių: darbų maža, už
darbis dar mažesnis. Daugelis 
uždirba per dieną 2—2,5 lit., 
o kiti dar mažiau, šiek tiek 
buvo geriau, kai grindė Vy
tauto g-vę, bet dabar jau ir 
ten darbai nutruko dėl sto
kos tašytų akmenų. Atrodo, 
kad ir miesto savivaldybė 
“kombinuoja”: akmenis tašys 
tiktai žiemą, kada bus«dau
giau bedarbių ir darbo jėga 
dar labiau atpigs.

Naujoji dalyba nepa
naikino laisvių, sako 

Rooseveltas
Prezidentas radio kalboj atsa

kė kritikams ir klausė visi}, 
ar dabar jiems nėra geriau, 
negu buvo metai atgal.

WASHINGTON, b. 29. —Pre
zidentas Rooseveltas savo va
karykščioj kalboj per radio gy
nė savo Naująją Dalybą, kaipo 
darančią progresą be sunaiki
nimo žmonių laisvių.

Jis savo kalboj apibudino kon
greso nuveiktus darbui, atsakė 
kritikams ir prižadėjo įvesti 
nedarbo ir senatvės apdraudą. 
Jis kvietė pačius žmones nu
spręsti ką padarė Naujoji Da
lyba.

“Ar jums dabar nėra geriau, 
negu buvo metai atgal? Ar jū
sų skolų našta nėra lengvesnė? 
Ar jūsų banko sąskaita nėra 
saugesnė? Ar jūsų darbo są
lygos nėra geresnės? Ar jūsų 
pasitikėjimas jūsų pačių asme
nine ateitim nėra tvirčiau4 pa
grįstas?” klausė prezidentas sa
vo klausytojų, nurodydamas, 
kad valdžia dabar vykina ku
rių punktų programą—šelpimo, 
šalies gaivinimo, reformų ir 
rekonstrukcijos.

Apart prižadėjimo pravesti 
senatvės ir nedarbo apdraudą, 
jokių kitų naujų projektų pre
zidentas nepaskelbė.

Manoma, kad jo kalbos klau
sėsi daugelis milionų žmonių, 
nes jo kalba buvo perduota ne 
tik visoje šalyje, bet, trumpo
mis bangomis, ir svetimoms 
šalims.

Darrow rezignavo 
pasiuntęs trečią 

raportą
WASHINGTON, b. 29. — 

Adv. Clarence Darrow, pirmi
ninkas review board, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui savo 
rezignaciją, nes jis jau užbai
gęs savo darbą, pasiųsdamas 
prezidentui trečią raportą, ku
ris toliau puola NRA adminis
tratorių Johnson, NRA advo
katą Richberg ir visą kodeksų 
sutvarkymą.

Manoma, kad pasitrauks ir 
kiti tarybos nariai, nes tarybos 
ištekliai išsibaigė.

Johnson į trečią Darrow ta
rybos raportą atsakė tik aštria 
paties Darrowo pašaipa, bet 
atremti užmetimus neįveikė.

200 žmonių žuvo In
dijos potvyny

CALCUTA, Indijoj, b. 29. — 
Gautomis iš Assam provincijos 
žiniomis, tą provinciją ištiku
siame potvynyje 200 žmonių 
žuvo, 300 miestelių liko sunai
kinti ir 1,500 ketv. mylių plo
tas buvo užlietas vandens.

Tūkstančiai žmonių gyvena 
medžių viršūnėse. Potvynis jau 
pradeda atslūgti.

VARŠAVA, b. 29. —Pilsuds
kis atmetė seimo priimtas pa
taisas Lehkijos konstitucijos, 
kurios suteikė nepaprastai pla
čių galių prezidentui ir nustatė, 
kad senatą rinktų tik turtuoliai 
ir dvarininkai.

FEDERALE VALDŽIA ĮNEŠA $1.500,000 Į 
LIETUVIU ĮSTAIGA

Federalizuojama D.L.K. Gedimino Building 
and Loan Association (Spulka)

CHICAGO, birž. 29. — $1,- 
500,000 yra milžiniška suma pi
nigų kurią federalė valdžia į- 
neša į Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino Building and 
Loan Association (Spulką), 
2324 South Leavitt Street, kuri 
trumpu laiku yra federalizuo
jama.

Tos spidkos sekretorius p. 
Justinas Mackevičius, kuris yra 
ir iždininkas Amerikos Lietuvių 
Transatlantinio Skridimo Są
jungos, finansuojančios “LI- 
TUANICOč II” skridimą pra
neša džiuginančias kiekvieną 
lietuvį žinias ir sako, kad ši 
spulka bus bene pirmoji lietu
vių organizacija susilaukusi to
kio pasitikėjmio iš Amerikos 
valdžios.

P-s J. Mackevičius dėjo ata- 
tinkamu‘3 žygius ir pastangas, 
kad gauti federalės 
kapitalą spulkai ir 
kaip pasirodo, buvo 
gi.

Paskutinis J. V.
kuris išsiskirstė tik trumpą lai- 
ką atgal autorizavo įsteigimą 
Federal Savings and Loan As- hus referuotas 
sociation, kuriomis gali tapti kad jie galėtų aršiau su reikš- 
ir valstijinės spulkos, jeigu yra mingu įvykiu susipažinti.

valdžios 
jo žygiai, 
pasekmin-

Hitleris dedasi su de
šiniaisiais; palieka 

plienšalmius
Uždraudė rudmarškiniams pulti 

plienšalmius ir uždarinėti jų 
organizacijas. Von Piapen pa
tarėjas liko areštuotas

BERLYNAS, b. 29. — Didelę 
sensaciją sukėlė policijos areš
tavimas žurnalisto Edgar Jung, 
artimo draugo ir patarėjo vice
kanclerio von Papen. Kalbama, 
kad Jung. parašęs garsiąją vori 
Papen kalbą, kurioj jis atvi
rai, nors ir švelniai, kritikavo 
nacius.

Tuo pačiu laiku Hitleris tu
rėjo ilgą pasitarimą su von 
Papen.

Hitleris aiškiai pradėjo kryp
ti dešinėn ir suteikė kairesniam 
nacių sparnui didelį smūgį, at
mesdamas jų reikalavimą visai 
uždaryti plienašalmių monar 
chistinę karo veteranų organi
zaciją.

Kartu Hitleris įsakė savo 
rudmarškiniams paliauti žodžiu 
ar veikimu pulti plienšalmius, 
kurių vadas, Franz Seldte, yra 
darbo ministerio Hitlerio kabi
nete. O kaip tik pastaruoju 
laiku buvo nemažai dagi ir kru
vinų susirėmimų tarp nacių rud- 
marškinių ir plienšalmių it dau
gely apygardų plienšalmių or
ganizacijos liko visai uždary
tos. Hitlerio įsakymas reiškia, 
kad nacių persekiojimas plien- 
šamių dabar turės apsistoti.

SANTA BARBARA, Cal., b. 
29.-—Garsi krutamu jų paveikslų 
aktorė Marie Dressler, 62 m., 
arti mirties ir daktarai nesti
ki jos gyvastį išgelbėti.

tiek gerame stovyje, kad pa
tenkinti federalės valdžios rei
kalavimus. Po nuodugniausiai 
galimos egzaminacijos ir per
žiūrėjimo D.L.K. Gedimino sptfl- 
kos turto (assets), valdžios eg
zaminatoriai rado, kad spulka 
netik kap patenkina reikalavi
mus, bet juos ir viršija, yra 
daugiau negu- 100% gerame 
stovyje.

Todėl valdžia ir sutiko per
imti spulką po savo sparnu ir 
įnešti į jos apyvartą milžiniš
ką sumą—$1,500,000. Tuos pi
nigus spulka turės teisę išsko- 
linti namų savininkams ir tie, 
kuriuos yra užgulusios sunkios 
finansinės sąlygos, gali kreip
tis į spulką su aplikacija pa
skolą gauti.

J. Mackevičius, spulkos sek
retorius, išreikšdamas didelį 
džiaugsmą tokiu dideliu pasi
sekimu jo spulkos biznio eigoje, 
praneša, kad rugpiučio 3 d., 
Barausko svetainėje, 2242-44 

kongresas J 28 Place yra šaukiamas 
visuotinas spu’lkos dalininkų 
susirinkimas, kuriame klausimas 

dalininkams,

$1,250 pabauda NRA 
kodekso laužytojui
■PHILADELPHIA, Pa., b. 29. 

— Federalinis teisėjas Welsh 
nubaudė Harry Sley ir Sley 
System Garages, Ine., $1,250 
už laužymą NRA kodekso, ku
rio ta firma nebuvo pasirašiu
si.

Uždedamas pabaudą teisėjas 
pareiškė, kad į tolimesnius ko
dekso laužymus jis žiūrėsiąs 
kaipo į pasipriešinimą patiems 
įstatymams ir uždėsiąs didžiau 
šią galimą pabaudą už kiek
vieną apkaltinimą.

Sley buvo rastas kaltas už 
tai, kad jis nemokėjo darbinin
kams kodekso nustatytų mini- 
mum algų ir nesilaikė maxi- 
mum darbo valandų.

PARYYŽIUS, b. 29. —Nice 
ištiko- smarkus susirėmimas 
tarp komunistų ir rojalistų, ku
riame apie 100 žmonių liko su
žeista. 60 komunistų areštuo
ta.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka- 
mai, per patyrusj laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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IŠ SLA. SEIMO
Rašo S. BĄKĄNAS.
SESIJA SEPTINTA.

KpnįfHtiicįjo^ Įtatflm tvarsty- 
rpas.

DETROIT, MICH. — Birže
lio 28 d. sesiją 7-tą atidaro 
prezidentas Gegužis 9:15 vai. 
ryto. Seka delegatų vardašali
kis ir skaitymas vąkarykščių 
sesijų protpjeolų. Protokolai 
priimti*

Tai jau pradedam ir konsti
tucijos pataisas. Tačiau dar 
kol kas nežinome, kaip sek
sis su tomis pataisomis* Bet 
pirm pradedant konstituci
jos svarstymą, pribuvo nauja 
delegate p. Kaminskiene 215 
k p. iš Newark, N. J. vieton 
delegato Trečioko, kuris ne
galėjo atvykti į seimą* Kįlą 
seime klausimas ,del delegatės 
teisėtumo. Kadangi Centro se
kretorius neturėjo laiko patik
rinti pribuvusios delegatės 
narystės stovį, nutariama pa
siųsti telegramą j Centrą, dėl 
patikrinimo ir kaip bus gau
tas patikrinimus, tai delegatė. 
Kaminskienė bus teisėta dele
gate. Įstatų Komisija dar nėra 
prisirengus pasiūlyti seimui

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIU 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

PARANKUS DRAUGIŠKAS j 
TVIRTAS

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

HaJsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

RADIO
VASAROS METU 
ŽEMOS KAINOS 
Dabar Yra Laikas 
Jūsų Radio Išmai

nyti

Midget Bąby Grand su Po- 
lice Calls .............. $9.90
7 lubų 1904 Baby Grand,
$35 vertės, .... . . už $22.Q0
Boseli 8 t ubų console

lik už ..............  $19.50
10 lubų 1934 ('.ros i e v

gražiame kabinete
už ........ ........... $39.00

12 tūbų Short ir Long
Wave už ..........  $49.00

9 tūbų Pliilco 1934
už .......  ...... $39.00

11 tūbų Philco 1934
už ..... . . $49.00

8 tūbų 1-934 Zenitli
už   ............... $39.50

R. C. A. Victor Kombi
nacija už ..........  $49.00

Automobilio Radios
po -.............. $19.$0

Įdedame jums belaukiant.

Jos J, Budrikę
3417-21 S. HaJsted St.

Tel. Boulevar.d 8167 '
CHICAGO. ILL.

''*rADid” /i* *1 *
WCFL 970 K. nedaliomis 1:00— 

1:3V vai. po pietų.
WAAF 9201 K. nedaliomis ,1:30—

2:00 vai. no pietų.
WHFC 1420 K. ketvergais 7:30

—8:30 vakare. ‘

kpnsti|ucijos pataisąs, pinapia 
prie Jkųppų įųešimų, kurie ne
siriša su konstitucija. Daugu
moj prįįiųąiną kpDĮfoijps reko- 
ąien.dącijęę. pasirodo,
kad {statų Komisija nedaug 
teturi prirengus seimui ir jos 
netrukus pasibaigė. Žada ne
trukus daugiau kuopų įneši
mų prirengti.

Seįųiąs kol kas neturi ką 
svarstyti. Iššaukiama Dr. J. T. 
Baltrušaitienė Išduoti savo ra
portą, kaipo Apšvietos Komi
sijos mažumos raportą. Dr. 
Baltrušaitienės raportas buvo 
trumpąs ir labai gerai apdirb
tas ir buvo pateikta eilė gra
žių yekomeįidacijų mokslei
vių paskolų davime ir kitais 
reikalais. Raportas priimtas 
yleųbalsiai su delegatų ploji
mu.

Iššaukiama Skundų, Apelia
cijų ir Prašymų Šeiminė Ko
misiją, tačiau paąiro.do, kad ir 
šioji komisija dąr nėra prisi
rengus išduoti sąvo raportą.

Tai tokiu b.mJu jau seimas 
ir neturi ką veikti šioje va
landoje, tad padaroma per- 
trąuka dešimčiai minučių.

Reiškia, tai dąr pirmas at
sitikimas šiame seime, kad 
padaroma pertrauka.

Po pertraukos Skundų ir 
Apeliacijų Komisija išduoda 
savo raportą ir pirmiausiai 
pradedama nuo pašalpų mo
kėjimo ir nemokėjimo na
riams kalėjime esantiems. Ra
portą skaito adv. šalna. Dau
gumoj komisijos rckonienda- 
jCijos priimamos, tik kiek il
giau užkliūva ,deJ išmokėjimo 
86 kp. nariui j- Katkui ir 121 
kp. Clinton, Ind. nariui Anta
nui Vai nori ui. Seimas nuta
ria užmokėti pašalpą ir Anta
nui Vainoriųi.

pirm uždarymo jiriešpi e ti
nęs sesijos padaroma nutari
mas, kad priėmus Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos raportą 
ir ne priimti daugiau jokių 
skundų.
’ Uždaroma priešpietinė sesi
ja iki 2-ros valandos po pietų.

Popietinė sesija atidaroma 
jau po 2-ros valandos po piet. 
Centro sekretorius Vinikas 
praųcša, kad yra gauta tele
grama iš centro ir ją paskaįto. 
Pagal telegramą pasirodo, 
kad Kaminskiene esanti sus
penduota, tačiau iš Centro per 
telefoną buvo pašauktas į 
Newark, N. J. pas Trečioką ir 
Trečiokas pranešęs, kad Ka
minskiene esanti geram stovy
je.

Tečiau seimo delegatai neti
ki nė į telegramo pranešimą, 
nei į telefono pasikalbėjimą. 
Stato balsavimui Kaminskie
nės delegatystės teisėtumą. 
Advokatas Grišius reikalauja 
vardošaukio balsuoti, tačiau 
prezidentas Gegužis abejoja 
dėl vardošaukio reikalingu
mo. Vaidyla bando kalbėti už 
Kaminskienės d e legatysies
priėmimą. Delegatai ploja ir 
Vaidylai neduoda kalbėti. 
Prezidentas Gegužis su kuja- 
liu daužo į stalą ir reikalau
ja nusiraminti, leisti Vaidylai 
kalbėti. Delegatai kiek a.psi- 
rapiiną, bet p. Vaidyla jau 
susimaišęs ir nieko negalėjo 
pasakyti.

Einama prie balsavimo ir 
nubalsuojama, Didžiuma bal
sų Kajniuskicųės delegatystė 
aJmcsta.

Tai tokiu bųdu šis seimas 
padarė galą tų nclegališkų 
delegatų “paReviipui” pirm 
seimo uždarymo. Tarpe dele
gatų kilo bruzdėjimas sužino
jus, (kad ir Cleyelando jau 
yra atvykusių ekstra delegatų, 
ka<|l pagc.lbejus išrinkti S.lrum- 
skį prezidentu. Bet po atmeti
mo Kąnilusklė.aes, rląi Cleve- 
lando ekstra “delegatai” var
giai drįs ir pasirodyti.

Padaromas tarimas, kad 
Jcųopų valdyty kaucijas 
prlžjurėtų P^onipji Tarybą 
ir kąd kuopos neatbūtinai už
statytų kąųeijas ųž savo val
dybas.

TEISJA KANADOS PROVIN
CIJOS PREMJERĄ

lan, 22 m., bu- 
darbininkė, kuri

-1 - ■; ’t ■»■“■■*'* .....*—

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Atviras laiškas ne 
priklausomiems 

biznieriams

Bųyo pakeltas klausimas apie 
kĮiubo varęto permaiąymą. Nu
tarta palikti senasis vardas, t. 
y. tąs, Jcuyį kliudąs turėjo iki 
šiol.

Marauette Park
SLA 260 kp. susirinkimas 

neįvyks liepos 1 d.

Vivian Mac 
vusi valdžios . • ............
kaltina Alberta provincijos pre- 
mierą J* E. Brownlee, kad jis 
ją suvyliojęs ir s.u ja santykia
vęs tris metus. Ji patraukė jį 
teisman ir dabar byla nagrinė
jama Edmonton, AJta.

Einama prie konstitucijos 
pataisymų ir papildymo svar
stymo. Pirmiausiai referuoja 
Įstatų Kom. pirmininkas p-as 
Birštonas, bet ne pergeriausiai 
sekasi. Užleidžia savo vietą 
adv. Bordenui, kurio balsas 
daug aiškesnis ir galingesnis. 
Bet kol kas nekaip sekasi su 
pataisomis ir reiškiasi pas de
legatus pasipriešinimas auk
štesniems mok esc i a i n s 
saugos skyrių naujai 
siems nariams.

įstoju- 
Vargais, ne

galais bandoma eiti prie bal
savimo. Grišius ir vėl reika
lauja vardašaukio. Susidaro 
mažas sujudimas ir pasidaro 
seime ne aiškumas.

Pakviečiama adv. Bagočius, 
kaipo Įstatų Komisijos narys, 
kuris gana vykusiai aiškina 
apie įvedimą aukštesnių i.no- 
keąčių, bet ir vislįek pas de
legatus reiškiasi pasipriešini
mas mokesčių pakėlimui.

Nubalsuojama nekelti jokių 
mokesčių.

Nubalsuojama įvesti aukš
tesnius apdraudos skyrius.

Sesija uždaroma 5:30 vai. 
po pietų.
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KORESPONDENCIJOSI

Philadelphia, Pa
Klaidos atitaisymas

Šį laišką r&šo Albert Bala
noj, Progressive Food Ųeąlep 
Associątion prezidentą^. Kadan
gi laiškas yra itin ilgas, tai ši
čia priseina pasitenkinti tik vie
na kita ištrauka iš jo. štai tos 
ištraukos:

Kaip Progressive Food Deal- 
ers’ Association of Chicago pre
zidentas, aš naudojuosi šia 
proga, kad raginti visus nepri
klausomus biznierius remti vi
sais galimais budais musų drau
gus, streikuojančius kepyklų 
darbininkus. Jie yeda kovą se
kamose kepyklose: Continental 
Baking Co., kuri kepa Wondex 
Bread ir Hostess Cakes; Schul- 
ze Baking Co., kuri kepa Schul- 
ze Bread ir Dolly Madison 
Cakes, ir Kroger-Consumers 
plente.

Aš norių pasakyti, kad ne 
vienas groserninkas dejuoja dėl 
grandinių krautuvių (chain 
stores) pikto. Tačiau dauge
liui groserninkų ne j galvą ne
ateina mintis, kad kai jie par
duoda WoAder Bread, Hostess 
Cakes, Schultze Bread ir Dolly 
Madison CaJtes, tai jie remia 
didžiules grandines įstaigas 
(chain enterpriseę), kurios dė
jo visas pastangas nepriklau
somiems biznieriams sunai
kinti.

Be abejonės, jus sutiksite, 
kad mes turime teisę reikalai?-, 
ti nors poros centų peįųo ant 
duonos bekaniuko už musų pa
tarnavimą. Progressive Food i 
Dealers’ Association direktoriui 
taryba pasiuntė ( reikalavimus! 
Continental ir Schultze kompa- 
nioms. Tie reikaiavįmai yra: 
Jeigu nebus pasirašyta su ke
pėjų unija sutartis ir jeigu mesį 
negausime nors dviejų ,centų pel-i 
no ant duonos bąkaniuko, tąi 
nepardavinėsime jų produktų.

Mes šaukiame mjįžinišką yW 
sų groserninkų ir valgomų reije- 
menių pardavėjų mitingą pir-i 
madienį, liepos 2 d., 8 valandą 
vakaro. Vieta— Grand Bąli] 
Boom Sherman viešbuty. Bukj-I 
te visi, kurie tik galite. Tar“ 
simės apie prįempnes kovai su 
grandinių (chain) kųmbinųotė- 
mis.

Musų asociacijos telefonas 
yra State 5092; mano krautu
ves telefonas Beverly 9312. Pro
gressive Food Dealers Asso^ 
ciation ofiso adresas yra 
North Clark St., room 
Reikalui esant pašaukite 
telefonu arba parašykite 
ką.

Laišką pasirašo Albert 
lanow.

Piknikas
Suairiąkipias išrinko darbi

ninkas kliubo piknikui, kuris 
įvyks liepos (July) 1 dieną Wm. 
Dambrąųsko darže —Winewood 
Beer garden—Willow Springs, 
6 blokai už Kean avė., kairėj 
pusėj nuo Archer avė.

TrpĮtąs publikai į pikniką vež
ti s(toyėę iš ryto, 11 valandų, 
prie svetainės ties 18 gatve ir 
Union avė. Svečiai ir kliubįe- 
čiai nesivėluokite.

Rengimo komisija deda pa
stangas, kad visi atsilankę bu’ 
.tų patenkinti ir šauniai pasi
linksmintų prie geros muzikos 
žaliam gojuj.

Piknike prisirašymas prie 
klii/oo bus veltui. Nukirta taip
gi priimti į 20 Wardos Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos Kliubą ki
tus kliubus ir organizacijas, 
kurios yra nusilpusios finan
sais. Tokios organizacijos, tu
rėdamos narių, gali susivieny 
ti su musų kliubu, jeigu norė
tų. Tuo reikalu! kreipkitės j 
kliubo pirmininką A. Zalagėną 
adresu 7132 So. Racine avė.

Pastaba nariams: Liepos me
nesį kliubo susirinkimas neįvyks, 
ba susirinkimo diena pripuola 
Fourth of July. Reguliaris su
sirinkimas atsibus rugpiučio 1 
dieną.

-—Kliubo korespondentas^

155 
315. 
mus 
laiš-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 260 kuopos pusmetinis su
sirinkimas neįvyks liepos 1 die
ną. Jisai yra perkeltas liepos 7 
dienai, t. y. antram mėnesio 
sekmadieniui.

Tą sekmadienį jau bus dele
gatai parvažiavę iš ąeimo ir ga*^ 
les išduoti raportą. Jie, be abe- 
joąės, pasakys ką nors naujo.

M. P.

Rytoj Meno Parodos 
atidarymas

Liepus 1 d., antrą valanda 
popiet, Woodmano svetainėje 
(33-čia ir Eime ,prie Halstcd) 
Llotuvią Draugijęs
meno paroda iatsidarys.

$jęįe parodoj bus visokių au
dimų; kai kurie jų austi virš 
šįmto metų ( atgal. Matysite 
gražius inarg^čius, kurie buvo 
muing prisiųsti iš Baltimore, 
Md* Rus piešinių. Be piešinių 
musų penesniųjų artistų, Kaip 
p.p. šjleijcię, Liutkevičiaus ji 
įeitų, turėjime didelį ir gražų 
rinkinį mt^ų jamiimo darbų. 
Kai kurie j,ų rodo tikrai nepa
prastą gabumą ir galima tikė
tas, kad ateityje bus musų pą- 
sižymčj.ę artistai.

$ mųsų paroda tapo pareng
ia tikslą duoti tokiems gabiems 
jaunuoliams progą pasirodyti 
savo darbais, “Encourage” norą 
tokiam darbui, ir kad šie jau
nuoliai, kai jei pasižymės, eitų 
vardan lietuvių.

Kviečiame visus lietuvius at- 
SiįąjjJkyti ip padėti mums šia
me musų darbe.

PAMOKOS

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos banlor

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Pocahontas mine run tonas
TEL. REPUBLIC 8402

*r

NEW YORK....... $15
PHILADELPHIA ................... $14

28 valandas smairio| kelionės 
PITT8BCRHG ______1_____________  $9.7ff
CLEVEI.AND ------------------------------ *7.50
DETROIT-____________________ *3.75
TOLRDO ------------------------------- ’
YOUNG8TOWN $8---------- AKRO N 7JM)

Bile kTir I BYTU8 
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuyeš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimu.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St.
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS-”
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CENTRAL AVĖ. BEACH REFRESIIMENT
ATIDARYMAS

įvyksta Liepos-July 1 d., 1934
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i mu
sų naujo pleiso atidarymą. Bus skanių gėrimu ir užkandžių! Links- 
minšimes iki vėlyvos nakties.

Kviečia Savininkės A. JAKUSZ ir P. RISELL 
CENTRAL AyE. SAND PUNRS, INDIANA.

T l',JI' i. »'!',SŽ'U Iii. 4.1!,* » »■*'.

SENAS UŽTIKIMAS 
BANKAS SU GERO 
PATARNAVIMO 
REKORDU
Nepaliaujamai progresuojąs ir yisuoraet ei- 

i nąs žingsnis i žingsni su sveiku Ekonomi
niu Išsivystymu, Drovers siūlo jums in'teli- 

’ gentiškų ir mandagų Rankini Patarnavimą.

Drovers uusiątatyflias yra visuomet suteikti naudingą patarnavimą 
sutariantj su tvirta finansine padėtim.

Nauji Bankiniai Patvarkymai suteikia šios rūšies Bankini Patar
navimą bet Drovers jo prisilaiko jau nuo 1882.

žemos Pinigų Persiuntimo Ratos.
Kviečiame jus atidaryti Savo Sąskaitą.
Pamatykite p. Stungi.

U.S 
COVtftNMtNl 
DIPOSITARY

Drovers National Bank 
Drovers Trust Savinos Bank 

(Laikinis Adresas)
Ashland Avenue prie 47th Street 

CHICAGO
Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ry±o iki 3 v. po piet. 

šeštądięniąis: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. pp piet.
šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikala
vimu.

Tilpusioj žinioj iš musų 
miesto, iš atsibuvusios Lietu
vių Aviacijos dienos ir pikni
ko “Vytauto Parke”, birželio 
10, 1934, surengtų VVSS. ko
miteto, Antram Lietuvių Skri
dimui per Atlantiką remti, įsi
skverbė pinigų sąskaitoj stam
bi klaida.

Ten pasakyta buvo, kad abie
jų parengimų įplaukos buvo 
$1652.40; išmokėjus parengimų 
iškasčius, paliko $731.31/ Tik- 
ruiųoj gi įplaukų per abi yier 
taa buyo $1624.45. išmokelia 
viso $795*^9- G^yno pelno liRo 
$8^6,$6. Jš ,to$ sumos ALTASS 
centrui Chicagon pasiųsta $800. 
Pas iždininką Ą. Tvąraoayičių 
bėgantiems reikalams paliko 
$28,86. Taigi šiuo aitsipr^ai 
visų skaitytojų, o ypač visų tų 
darb,uotojų ir žmonių, kurie 
prisįijėjo Liątuyįų Aviacijos 
;dieną jr pįloiilsą padaryti įek- 
mingais. —Z. JaKkawkM

Iš 20 WąrdQS lietu
vių Politikos ir Pa
šalpos Kliubo dar

buotos
20 Wardos Lietuvių Politikos 

ir Pašalpos Kliubo pusmetinis 
ekstra susirinkimas buvo laiky
tas biyžęlio 27 d. • Bagdonienės 
svetainėj adresų 1J50 So. Union 
avė. < .

Susirinkimą ^tidąre pirminin
kas A. ZalagčnasG , Nutarimų 
raštininkas K. Baltis perskai
tė praėjusio susirinkamo pųtja- 
rimųs. Jš nuturimu pąąišĮ<ejp? 
kad kliubo reikalai "yra .vedami 
gera tvarka ir, kad kliubąs fi
nansais yra tvįrtąš. Vieną tų!- 
kstaątj doląrių ^ąu ųžįbąijge mp-

Tųliaų. Kadangi viĄe-pįj^i- 
ninĮcasW. Buięįiąs, ^aįęiĮ^kę 
į įeturiąs susirinktum tąi y;i- 
ce-ipirmijiinkų iųpo^rįųktąs - ę. 
Shutkus.

Anglų Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Ąritmėtikęs 
Knygvedyštės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo’ 
Abelųęs Ist^ijęs 
Geografijos

•MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki. 3 po .pietų, ir 

nuo 7 i|ci 9 vai. vakare.

Pilietystės 
Dąįliąrašystės 
Gramatikos

* Retorikos 
Literatūros 
EVm.olęgi.ios 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III,
. . .JJ 1Į1 . . n i|į III 1 .1 ,_| ra. r

i - .A- f V- f» r

ST.PAUL’S 
HOSPITAL
8^8 W* 35th piace

Tel. YARDS 2909
Tpl. BOU,LJ-:VARD KOftO

St. Paul’s yra jūsų apielinkės li
gonine, kur" kiekvienam ligoniui 
y,kuomet įteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikahs, 
chirurgijos ir prie' gimdimo patar-

Itonšilii, dftktaro pątaHiaVimag,

rv rY ’ r • t M t '< • t « ' ♦ f'S t < t1 • O• I i • » C* I i ? * 1 * '♦ » t . >. /’/U.„J /

TA VERNU SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo ataką Likerių, ateikite ir pir- 
miaus ■ mus pamatykite.
Mes kasdien turime special kainas ant visų žinomų rusių, tokių kaip,

Crab Orchardj Shipping-Port, Four Kosės, 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

kjės, 3 Star Herinesey
ir daugelio kitų gerai žinomų rusių. Atsilankę pas mus jus persitik- 
rjųmite, k$d jus sutaupysite nę maža sumą pinigų ant savo pirkinių 
ir gausite tinkamą pasirinkimą*

BRIDGEPORT UQUOR 60.. Ine.
3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

Rusišką ir Turkišką Pirtis
DOUGLAS BATHS 

351446 W. ROGSEVELT ROAD 
arti St. Louis A v. y$l. Kędzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vąnos. 

svrimming popl.
Rusiška ir turkiška pirtis ,« 

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

PwąąRąiftWie kaje

GYDO VISA8 LIGAS VYRŪ4R MOTERŲ PER 28 METUSNEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOSr ir NEIŠGYDOMOS JOS ! 
YRA. Speciali šk^i gy4v l’gas pilvo, plaučių ir pudčs. užnuo-
dijimą kraujo, odos, ligas, žaibąs, reumatizmą, galvoš skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gęrklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką .lis jums gali‘padaryki. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė j 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Rasdje j 

■ niib 10 valandos ryto iki 1 valandai Įr nuo 5—8 valandai vakare. I Į Tel. Crayford 5578 :
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Leitenantas Feliksas aukštumoje lėktuvas sunaudos 
kuo mažiausiai gazolino, bet 
,duos kuo daugiausiai greičio; 

W 7 • H 1 • v • v ■ Į kiek sunaudoja gazolino moto-Vaitkus grizo is rytų
------------------ .kokioje aukštumoje patogiau- 

Baigė aviacijos dienų maršrutą; lankėsi Sn^'^u1

SLA. seime, Detroite
Šiandien pradedama ruošti lėktuvą trans

atlantiniam žygiui

šiandien ALTASS vakaras 
Melrose Parke

Užbaigęs ilgę aviacijos dienų 
maršrutą (paskutinioji diena 
įvyko Clevelande, birž. 24 d.)

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
Iš New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgą

GREITA 
.KELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Didelė Ekskursija
Rengiama

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje 
Modernišku baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko

Liepos (July) 3,1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm, Liepos 17 
Gripsholm, ........  Liepos 25

Kungsholm, .... Rugpiučio 18
Drottningholm, Rugpiučio 25 

Kreipkitės i vietini agentą arba: 
SVVEDISH AMERICAN LINE 

181 N. Michigan Avė.. Chicago, III.

leitenantas Feliksas Vaitkus va
kar grįžo Chicagon, kur susto
jęs kelioms valandoms, išskrido 
j VVisconsin valstiją.

Lėktuvas “Lituanica II” jau 
užbaigė savo darbą kolonijose, 
tad šiandien ją jau pradės 
rengti transatlantiniam žygiui. 
Bus išimtos kėdės, kurios iki- 
šiol buvo lėktuvo viduje, bus 
išimti langai, ir vietoje kėdžių, 
sudėti gazolino tankai. Viso 
‘‘Lituanica II” turės 703 galo
nų gazolino įtalpos, ko pakaks 
žygiui per Atlantiką i Kauną 
be sustojimo.

Tuo pačiu laiku lėktuvui bus 
sudėti ir visi instrumentai, ku
rie buvo supirkti trumpą laika 
atgal. .Jie yra nauji, specialiai 
instrumentai navigacijai, paro
dą įvairias kryptis, motoro vei
kimų, instrumentus persergian- 
čius apie artėjanti pavojų, etc.

Naujas motoras Hartforde
Po to, kai lėktuvan bus su

dėti tankai ir kitos dalys, “Li-

sąlygų, etc.
Reikia iš anksto išplanuoti 

ir kelią, bent kas 50 mylių nu
statyti poziciją, kurioje lėktu
vas turėtų būti, skrisdamas iš
anksto nustatytu keliu ir kaip 
apie tą pozicijų patirti. Yra 
daug įvairių problemų, su ku
riomis lakūnas jau ėmėsi per 
paskutines savaites ir kurias 
baigti įveikti. Jis dabar yra 
daugiau, negu kuomet nors pir
miau, įsitikinęs, kad tą kelionę 
per A'tlantikų laimingai pada
rys.
šiandien didžiulis vakaras skri

dimui Melrose Parke
Melrose Parko lietuviai šian

dien vakare rengia didžiules 
prakalbas ir margumynų vaka
rų Melrose Parko Field Ilouse, 
prie 16th ir North street, Mel
rose Parke. Pradžia 7:30 v. v.

Tose prakalbose dalyvaus 
daug vietinių veikėjų, ALTASS 
skyriaus valdyba ir pp. Macke
vičius ir A. Vaivada, iždinin
kas ir sekretorius Centro val
dybos. Be to, bus muzika šo
kiams, paįvairinimai, taip kad 
visi atsilankę smagiai praleis 
laiką. Įžanga nebus imama, tad 
visi kviečiami kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

Staigiai mirė jaunas 
lietuvis

Eudeikio ambulansas išvažia
vo parvežti kuną

Kazimieras Shimkus, 33 me
tų lietuvis, gyveno Roselande 
adresu 12242 So. Union Avė. 
Dirbo kaip operuotojas Pos
tai Telegrapli kompanijai.

šiomis dienomis jis buvo 
kompanijos pasiųstas į Spring- 
fieldą, kad raportuotų apie 
didelį golfo turnamentų, kuris 
dabar ten eina.

Penktadienio rytų, 5 valan
dų, Kazimieras Shimkus mirė 
nuo kaitros (ovcrcomc by 
heat).

Eudeikio ambulansas išva
žiavo į Springfieldų, kad par
vežti velionio kuną į Chica- 
gų. Kūnas bus atvežtas Cbi- 
cagon šiandie ir pašarvotas 
namuose, kur Shimkus gyve
no. Laidotuvės įvyks antra
dienį, liepos 3 dienų 8 vai. ry
to. Laidotuvėse patarnauja 
graborius Jonas Eudeikis, 
4605 So. Hermitage Avė.

V. P.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS. SPRAGAS, FISTULAS. PRURITIS 
(NlržančIoH Pilės), PROSTATITIS ir kito*

tuanica II” bus nugabenta į 
Hartford, Conn., kur po me
chaniko Viktoro Jesulaičio prie
žiūra bus įdėtas naujausios 
konstrukcijos “Wasp” motoras, 
tipo SISI, kuris juros aukštu
moje turės 650 arklių jėgos.

Bengiant lėktuvą kelionei, 
ruošis ir leitenantas Vaitkus, 
nes pirm skrendant per vande
nyną reikia padaryti specialės 
studijos, bandymai, reikia pa
gaminti kelionei tam tikras 
sitatistines žinias, pa v. kokioje

18-tos gat. Apielinkė
Lietuviui 20 metų kalėti

Skandalingas dalykas užsi
baigė. Vieni laimėjo, kiti pra
laimėjo.

Senas žmogus Soukup no
rėjo ženytis su ponia Paliu- 
liene ir atsinešė $6,900. Paliu- 
lienės sūnūs Bruno davė po
rą kartų seniui pažandėn ir 
išėjo su pinigais.

meOlin^M Ilgo. Kydamo. musą Švelnu ir ne* 
akaudžlu VARICUR Metodu.
Me. ypatingai kviečiame tuo., kurie yra ne* 
tekę viltie, būti pagydytais. Yra atačlok 
nuostabu kaip to. ruHČIos, be viltie. Ilgo, 
greit atsiliepia l treatm.ntą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugeli. f.monlq mano, kad Jie kenčia nuo 
RHEUMAT1ZMO, NEURITIS, NEURALGIA, 
ARTHHITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jq liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOCIV. SU
TINUSIŲ BLAUZDV arba MEILINES LI
GŲ.
The VARICUR padarl tūkstančiu, linksmai. 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKA! 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

OIIm> Valando.: 0 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 0.—Nedaliomis 
nuo 0 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tot lubos Garrlek Theatre Bldg.

Vandravodamns po svietų, 
Bruno rado gerų draugų, ku
rie pagelbėjo jam pasismagin
ti tais pinigais. Bet galų gale 
Bruno Paliulis pateko prieš 
teisėjų Lynch, kuris davė Bro
nio ■ paprovai' 20melų mažai 
kalbėti (kalėti), o motinai 
metus. 'Žvalgas.

North Side
Priviso daug čigonų

Pastaruoju laiku Northsidėj 
priviso daug čigonų, kurie tu
ri užėmę keletu namų ir pras
tų butų didelėmis šeimynomis.

Visi seniai moka kalbėti ru
siškai ir lenkškai. Praeivius jie 
kalbina: “Idi siuda, tovarišč! 
Ja tebie vsiu p ra v du* raskažu”.

Kyla klausimas, iš ko jie da
ro pragyvenimų. Reikia juk do
lerių tokioms didelėms šeimy
noms užlaikyti, o nesigirdė
ti, kad čigonai kur nors eitų 
dirbti. Taigi “ne sėja, nei 
pjauna, bet žyvnastį gauną”. 
Įdomus gyvenimas.

Prie to dar galima, pastebėti, 
kad čigonės yra dideles patrio
tės ir niekad nesitaiko prie sve
timos šalies madų. Jos visada 
laikosi savų madų, sulig kurių 
viena eilė aprėdai ų susideda 
bent iš kelių dešimčių jardų 
audeklo.—X. S.

Dar žodis kitas apie 
dr-gą Butautį

Praėjusio antradienio vakarą 
si? dr-gu Butaučiu atsilankėme 
pas Dr. Kadzewick, 6859 So 
Western avė. Paaiškinus drau
go Butaučio padėtį, daktaras 
Kadzevvick sutiko gydyti jį 
lengvomis išlygomis fr tuojau 
padarė egzaminaciją.

Kadangi ligonis yra jau ke
turias metus bedarbių eilėse, o 
du metus nepaliaujamai serga 
ir gydytis pinigų nebeturi, tai 
prašomi apsiėmė keli jo drau
gai parinkti 'jam aukų.

Joniškiečių bu'rely birželio 23 
d. geraširdžiai draugai-ės suau- 
kavo $6.00 (Jų vardai buvo mi
nėti jau Naujienose). Tikimės, 
kad ir daugiau bus galima su
rinkti aukų ir pagelbėti musų 
geram draugui, Joniškiečių L. 
K. Kliubo veteranui ir nenuils
tančiam darbuotojui nuo ligos 
išsigelbėti.

Smagu buvo išgrįsti iš vieno 
Joniškiečių Kliubo valdybos na
rio, kad ir Kliubas rengiasi su
teikti auką iš savo iždo dr-gui 
Butaučiui.—R. š.

apielinkės lietuviams rasti tik 
kliubo, kurio jokia partija 
nekontroliuoja.

Dar turiu priminti, kad kliu
bo nariai, kurie yra nepilie- 
čiai, o norėtų tapti šios ša
lies piliečiais, turi kreiptis 
prie D-ro A. M. Makaro arba 
adv. J. P. \Vaitches. Dr. Ma
karo ofisas yra So. Michigan 
avenue prie 108 gatvės, o adv. 
\Vaitches prie State st. ir 103 
place. Jie suteiks naudingų 
patarimų ir pamokų apie pi
lietybę veltui.

— Senas Antanas.

Roselando Žinios
Iš politiško kliubo veikimo

Suvienytas Lietuvių Kliubas 
9 wardoj birželio 26 d. laikė 
savo antrą susirinkimą, kuria
me darinkta keletas pildomo
sios tarybos narių. Taipgi pri
sirašė keletas naujų narių, 
nors ne tiek, kiek pirmame 
susirinkime. Nes tada prisi
rašė, rodos, 30 naujų narių. 
Visi užsimokėjo duokles, vy
rai po $1.00, o moterys po 25 
centus metams, gi bedarbiai 
nemoka nieko.

Po perskaitymo tarimų iš

“Misteriškasis Europos žmo
gus”, ginklų ir amunicijos ka
ralius Basil ZaharofF, gal tur
tingiausias žmogus pasaulyje, 
bet apie kurį mažiausia yra ži
noma, nes jis niekur viešai ne
sirodo. Nežinoma net jo kil
mės, tautybės ir pilietybės. 
Vienomis žiniomis, jis yra vi
sai susenęs, dalinai paraližuo- 
tas, gulys mirties patale, bet 
dar aktyviai veda biznį, parda
vinėdamas ginklus ir skolinda
mas pinigus abiems kariaujan
čioms Pietų Amerikos respub
likoms —- Paraguay ir Bolivi
jai. Kitomis gi žiniomis, nors 
jau susenęs, bet dar ketina 
vestis Monaco princesą Char- 
lo'tte, dukterį Monaco karaliaus, 
princo Louis de Gnmaldi. Se
nis ZaharofT ir dabar gyvena 
mažytėj Monaco valstybėlėje.

LIETUVOS ŽINIOS
Amerikoniškas Plė
šimo Triukas Lie

tuvoje

jo draugų, kurie norėjo to
kiu pačiu budu lengvai pra
lobti. Tsb.

Geriausias
Vasarinis Tonikas 

dėl Skilvio
Vasara prasidėjo birželio 21 d. 

Jeijzu jus norite būt liuesas nuo va
sarinės skilvio ligos, priimkite regu
liariai
Triner’io Kartųjį Vyną 
kuris yra tarptautiškai žinomas 
kaipo geriausias tonikas dėl skilvio 
ir kaino lengvas liuosuotojas. Jo su
dėtinės dalys išbandytos per pasku
tiniu^ 45 metus ir atrasta, kad jos 
labai pasekmingos. Triner’io Kartu
sis Vynas sulaiko viduriu užkietėji
mą, gazus, atsteigia apetitą, praša
una galvos skaudėjimą, nemiegą. 
Vasaros metu jis yra neapseinamas. 
Visi vaistininkai jj užlaiko. Jos. Tri- 
ner Corporation, 1333 So. Ashland 
Avenue, Chicago, 111.

rinkimo darbininkų piknikui 
arba išvažiavimui, kuris at
sibus liepos 15 dieną prie 127 
St. ir Wentworth Avė. — miš
kuose prie Calumet upės.

Toliau eita prie rinkimo pil
domosios komisijos. Jon įėjo 
Taleris (vardo nenugirdau), J. 
P. Waitches ir A. Draugelis. 
Korespondentu išrinktas vi
sais balsais Antanas Jocius.

Kliubui čarterį parūpins J. 
P. Waitches, dalyvaujant ko
misijai. Išrinkta taipgi komi
sija iš penkių asmenų paga
minti kliubui konstituciją. Į 
šią komisiją įeina geri to dar
bo žinovai. Knygoms patik
rinti komisija turės patikrin
ti abiejų buvusių kliubų tur
tą ir suvesti į vieną, kad raš
tininkas galėtų savo knygas 
geriau tvarkyti.

Išrinktas taipgi Legal Ad- 
viser Committce, į kurį įėjo 
legalis kliubo patarėjas advo
katas J. P. Waitchcs. Jis ža
da duoti patarimų ne tik kliu
bui, bet ir kliubo nariams vel
tui.

Daktaru išrinktas Dr. A. M. 
Makaras.

Kaip matote, pradžia gera. 
Taip valdyba, taip nariai pil
ni energijos darbuotis, kad 
butų galima kas nors naudin
go nuveikti. O naudingo ga
lima tik tada nuveikti, kada 
yra visų sutikimas ir vieny
bė.

Jeigu tačiau ir toliau lie
tuviai veiks taip pakrikusiai, 
kaip iki šiol, tai žinoma, kad 
nebus galima nieko atsiekti.

Gegužės 30 dieną Kaune 
banditas Uogintas dienos me
tu pačioje Švietimo ministe
rijoje norėjo nužudyti ir pi
nigus atimti — ministerijos 
kanceliarijos viršininką Bočį. 
Jau iš pat ryto Bočys išėjo į 
banką parnešti ministerijos 
tarnautojams algų. Paėmęs 
23,000 litų, jis grįžo atgal į 
ministeriją. Tuo laiku Uogin
tas dar su kitu banditu vaikš
čiojo prie švietimo ministeri
jos durų ir laukė sugrįžtan
čio Bočio. Kai tik šis pro du
ris įėjo į ministeriją, plėšikas 
šovė į Bočį, tačiau nepataikė. 
Tada jis pribėgęs manė atim
ti portfelį su pinigais. Tačiau 
šūvio sukeltas triukšmas iš
kvietė daugiau valdininkų į 
koridorių, kuriems prieš akis 
tuojau atsisTojo scena: kance
liarijos viršininkas kaunasi su 
plėšiku. Pamatęs daugiau žmo
nių, banditas manė pabėgti, 
tačiau policija jį tuojau su
čiupo. Tardymo metu jis pri
sipažino, kad esą ir daugiau

PROGRESS
FURNITURE CO.

EINA DIDIS
JULY

CLEARANCE

išpardavimas
DAUGYBES BARGENŲ 
Didžiausis sučėdymas!

Puikus seklyčiom Setai, ver
ti iki $95.00 

$47.50

W^sI)ENT4t
Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS $20.00 Garantuoti Springsi- 

niai Matrasai po 
$9.95

326 S. STATE ST
Opposlte Dnvls Store, 2d FlooF »'

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR
COMPANY

praėjusio susirinkimo eita prie Tokia vienybė galima šios 4707 So. Halsted St.

$12.50 Simmons Dobeltavi 
lovom Springsai po

$5.95
$30.00 vertės gražus Studio

Couches po
$19.75

Lengvus Išm okėjimai

3222-26 S. Halsted St
Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Išgirskite musų radio programą 
nedėlioj, 11-tą vai. prieš piet^ iš 
WGES stoties, 1360 kilocycles.

Tel. YARDS 0803
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lapiai kalba, kad tai esąs pasikėsinimas užnerti bizniui , 
kilpą ant kaklo. į

Tikrumoje visas tas triukšmas keliama dėl to, kad 
elektros magnatai numato, jog valdžios įsikišimas ne
leis jiems taip begėdiškai išnaudoti žmones, kaip lig- 
šiol.

M. ARCIBAŠEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

FRAKCIJA RENGIASI NUPIGINTI PINIGUS

Mes gyvename elektros amžiuje. Be elektros negali 
apsieiti jokis miestas, jokis miestelis. Štai kodėl elektros 
gamyba yra viena stambiausių Amerikos pramonių. 
Statistikos daviniai rodo, jog Amerikoje randasi 1,627 
privatiškos kompanijos ir 1,824 visuomenės (vyriausiai 
municipaletų) kontroliuojamos elektros įmonės.

Šiais laikais labai daug kalbama apie “regimenta- 
ciją”. Tuo žodžiu bauginama publika. Bandoma įtikinti, 
jog “regimentacija” bus tikra pražūtis Amerikai. Re- 
publikonai tą baubą rengiasi panaudoti tam, kad lai
mėti rinkimus.

“Regimentacija” reiškia sutvarkyįmą, ) suorganiza
vimą, susistematizavimą. Kada tas žodis yra taikomas 
bizniui ir pramonei, tai reiškia, jog valdžia ryžtasi tiek 
biznį, tiek pramonę sutvarkyti, antmesti tam tikrus pa
tvarkymus.

Stambiajam bizniui toks kišimąsi iš valdžios pusės, 
žinoma, negali patikti. Ligi šiol buvo įsigyvavusi nuo
monė, kad valdžia kuo mažiausiai privalo kištis į pri- 
vatišką biznį. Buvo bandoma įrodyti, jog Amerikos pa
sisekimas vyriausiai ir pareina iš to, kad nebuvo suvar
žymų, kad privatiška iniciatyva galėjo laisvai pasi
reikšti.

Kaipo pavyzdys buvo statomas Fordas. Girdi, jei
gu valdžia butų varžiusi Fordo iniciatyvą ir bandžiusi 
kištis į jo biznio reikalus, tai automobilių pramonė ne
būtų pasiekusi dabartinio laipsnio.

Gal taip, o gal ir ne. Tačiau, iš kitos pusės, šimtai 
pavyzdžių rodo, jog laisva iniciatyva pramonėje atne
ša labai daug žalos visuomenei. Kuomet nėra jokios 
kontrolės, tai pramonininkai nesivaržo žmones išnau
doti.

Per pastaruosius 25 metus, bendrai imant, elektros 
įmonės buvo labai silpnai kontroliuojamos. Tiesa, kai 
kurios valstijos turėjo komisijas, tačiau jos mažai ką 
tepadarė. Ačiū tam, kainos elektrai yra labai nevieno
dos. Kiek už elektros naudojimą mokate, tai priklauso 
nuo to, kur gyvenate. New Yorke vienokia kaina, Chi- 
cagoj kitokia, o San Francisco — dar kitokia.

Dėl visko bus įdomu palyginti tų trijų miestų elekt
ros kainas. 1932 m. New Yorke už 180 kilo vatinių elek
tros valandų reikėjo mokėti $9.55; Chicagoje — $6.48, 
o San Francisco—$6.80. šešių kambarių butui, kuris tu
ri šaldytuvą, maždaug tokio elektros kiekio reikia per 
mėnesį.

Tuose miestuose elektros įmonės radasi privatiško- 
se rankose. Pažiūrėkime dabar, kiek toks pat elektros 
kiekis kainuotų kituose miestuose. Springfield, III., — 
$4.20; Tupelo, Miss., —- $4.10, Tacoma, Wash., — $3.20.

Kodėl toks didelis skirtumas? Kodėl newyorkietis 
už elektrą turi mokėti beveik tris kartus daugiau, negu 
Tacomos gyventojas?

Atsakymo nereikia toli ieškoti: New Yorkui elek
trą parūpina privatiškos kompanijos, o Tacomai — 
miesto kontroliuojama elektros gaminimo įmonė.

Kai tik gyventojai pradeda bruzdėti, jog kainos 
elektrai yra perdaug aukštos, tai privatiškos kompani
jos tuoj skaičiais “įrodo”, jog kitaip ir būti negali. Esą, 
jeigu jos imtų mažesnes kainas, tai jos negalėtų verstis.

Bet ar taip, iš tiesų, yra?. Nieko panašaus. Cleve- 
lando Electric Illuminating kompanijos istorija tuo at
žvilgiu yra* labai parhokinanti. 1910 m. kompanija iš 
savo abonomentų už kilovatinę valandą ėmė 10 centų. 
Tuolaikinis miesto meras Johnson pradėjo kovą, kad 
nupiginti elektros kainas. Kadangi kompanija spyrėsi 
ir tvirtino, jog tai prives prie bankroto, tai meras pra
dėjo statyti municipalę elektros įmonę, kuri buvo- už
baigta jau jam mirus.

Kompanijai grūmojo pavojus netekti biznio. 1919 
m. ji kainas elektrai numušė per pusę. Kuriam laikui 
praėjus dar nukirto vieną centą kilovatinei elektros 
valandai. Na, ir kas atsitiko? Kompanija ne tik rienu- 
sibankrutijo, bet žymiai sustiprėjo, šiandien ji yra vie
na stipriausių elektros gaminimo įmonių.

Tuo tarpu Chicagoje, kur InsulFo “geniališkaL irii- 
ciatyvai” buvo suteikta pilna proga laisvai pasireikšti, 
įvyko didžiausias krachas ir žmonės pražudė šimtus 
milijonų dolerių. /

Dabar, kai valdžia rengiasi sutvarkyti elektros ga
minimo įmones, tai keliama didžiausias triukšmas. Did*

Pernai, kai Londone jvyko pasaulio ekonominė 
konferencija, tai Franci ja vadovavo taip vadinamam 
“auksiniam blokui”. Vadinasi, toms šalims, kurios neno
rėjo atsižadėti nuo aukso standardo.

Kaip žinia, pirmiausiai nuo aukso pagrindo nu
smuko Anglija. Kuriam laikui praėjus tą pat padarė ir 
Amerika,. Tačiau Francija visą laiką laikėsi įsikibusi 
aukso standardo ir nenorėjo savo pinigus nupiginti.

Bet štai dabar laikraščiai praneša, jog ir Franci- 
joje prasidėjo didelis bruzdėjimas dėl infliacijos. Vadi
nasi, norima pinigus nupiginti. Esą, prekybos balansas 
juo tolyn, tuo darosi nepalankesnis, nes importas vir
šija eksportą. O tai reiškia, jog šalis turi išmokėti dau
giau pinigų, negu ji gauna už savo dirbinius. Kada, pi
nigai nupigtų, tai tame atvejyje turėtų padidėti ekspor
tas. Todėl dabar Francija ir nori įvesti infliaciją arba 
pinigų nupiginimą.

jo galvą. Tos

ir dėl kurio 
nusišypsojęs,

t

PASTABOS
235 ministeriai. — Jokioje 

kitoje šalyje neįvyksta tiek 
daug vyriausybės krizių, kaip 
Franci joj. Ministerių kabinetai 
ten dygsta, lyg grybai po lie
taus. Ir dažnai jų amžius tė
ra tiek ilgas, kaip grybų.

Vienas franciteų žurnalistas 
sumanė patirti, kiek Francija 
dabartiniu laiku turi žmonių, 
kurie buvo ar dar tebėra mi- 
nisteriais. Gauta 
skaičius. Būtent, -

Įdomu pastabėti, 
mente randasi

Galvos didumas, sako Papp, 
pražudys žmonių 
dymas juo tolyn, 
kesnis. Pagalios, 
kai pranyks nuo 
šiauš, o jų vietą 
dės.

veislę. Gim- 
tuo bus sun- 

žmonės visiš- 
žemės pavir- 
užims skruz-

pusėtinas 
235.

jog parla- 
172 buvusieji

ministeriai. Likusieji arba ne
buvo išrinkti i parlamentą, ar- 

rioru pasitraukė iš 
Dvylika ministerių 
nebuvo nei parla- 
senato nariais. Tai 
buvusieji karo mi-

ba liuosu* 
politikos, 
niekuomet 
mento, nei 
daugiausiai
nisteriai. Buvusiųjų., premjerų, 
kurie dar tebegyvena, žurna
listas priskaitė 14.

Taip dažnai ministerių ka
binetų kriziams vykstant, kiek
vienas penktas parlamento 
rys turi, progos anksčiau 
vėliau tapti ministerių.

na-
ar

Pran si
jų

Ateities žmogus, 
šų niekuomet netrūksta, 
buvo ir, tur būt, visuomet jų. 
bus. Biblistai jau seniai pra
našauja visokių gerų ir blogų 
dalykų. Tačiau visa bėda su 
jų pranašavimais yra- ta, kad 
jie niekuomet neišsipildo.

Vienok savotiškus pranaša
vimus mėgsta daryti ne tik 
“šventos dvasios” apšviesti 
žmones, bet ir gana rimti mok
slininkai. Pasiremdami žino
mais faktais, jie bando nusa
kyti, kas bus ateityje. Pavyz
džiui, antropolbgams yra gana 
gerai- žinoma, kaip atrodę pri
mityvia žmogus, Romo Sa- 
piens. Per tūkstančius metų 
žmogus kitėjo; — veikė jį1 evo
liucijos dėsniai, šiandien jis 
labai žymiai skiriasi nuo savo 
protėvio, kuris, sakysime, gy
veno prieš šimtą tūkstančių 
metų; Nėra abejonės, kad už: 
kelių cįesėtkų tūkstančių me
tų fiziška žmogaus išvaizda 
bus kitoniška, negu dabar.

Tad koks bus ateities žmo
gus?

Į tą klausimą- bando atsaky
ti Desiderius Papp,’ austrų, mo
kslininkas. Jis mano, jog žmo
nija dar- randasi kūdikystėje. 
Visi mirtsų išradimai yra tik 
vaiko žaislas palyginus1 su tuo, 
kas bus padaryta ateityje. Jis 
piešia paveikslą; kaip ateities’ 
žmogus užkariaus orą ir galės 
nuskristi be jokio sunkumo į 
kitas planetas.

žmogaus išorinė išvaizda* žy
miai pakitęs. Ateities žmogui 
bus visiškai plikas, neturės jo
kių plaukų. Fiziškai* jis bris 
silpnesnis nei dabar. Bet už 
tai jo galva busianti kur kas 
didesnė ir geriau- išvystyta*

—o—
Pabėgėliai apie Sovietų Ru

siją. - 
žiuje darė pranešimą buvifeis 
bolševikų lakūnas G. V. Kravc, 
kuris pabėgo lėktuvu j Latvi
ją

Susirinkusiai publikai' jis 
papasakojo daug įdomių dalykų* 
apie'bolševikus. Pasak jo, Ru
sijoje dabar labai daug dėme
sio kreipiama j aviaciją. Avia
cijos srityje atsiekta labai 
daug. Skraidymaš pasidarė pa
prastu dalyku. Lakūnai1 yra lai
komi priviligiruotoje padėtyje, 
— jiems net didesnės porcijos 
duodamos. i

Tarp žmonių 'nepasitenkini
mas bolševikais esąs didžiau
sias, bet jie yra "bejėgiai. Bol
ševikai jaučiasi pusėtinai įsi
galėję ir nieko nesibijo. Bijosi 
jie tik karo, nes tada jie grei
čiausiai nušluoti.

Darė taip pat pranešimą apie 
Rusiją T. V. černavina, pro
fesoriaus žmona. Jai su vyru 
ir sunum tiesiog stebuklingu 
budu 
sijos

Ji 
toje

ir visas; 
nulėkė, 
pasigir- 
gaiduko

Prieš kiek laiko Pary

(Tęsinys)
Pagalvojus apie Karsaviniu- 

tę, jame linksmai ir švelniai 
[viskas užmirė. Dėdamas pas
tangas Jurgis privertė save 
pagalvoti, kad' visa tai menk
niekis, menkniekis sulyginus 
su tom svarbiom ir giliom 
mintimis, kurios, kaip jam iš
rodė, pripildė
pastangos ir priverstinas jau
smas atkeršijo jam nepatenki
nančiu lindėsiu ir noru gy
venti.

—Kasgi pirmoj vietoj, — su
stingusia širdžia Jurgis pa
klausė savęs.

Jau ir vėl taikindamas, ku
riuo netikėjo 
sarmatlyvai
Jurgis pridėjo revolverį prie 
smilkinio ir, neatiduodamas 
sau atskaitos, dėl savo veiks
mo, paspaudė gaiduką.

Kažkas su tuščia baime, 
šaltas ir aštrus, atsitiko pas jį. 
Suskambėjo ausyse 
kambarys lyg kažkur 
Bet šūvio nebuvo, tik 
do silpnas metalinio 
pliaukštelėjimas.

Jurgįsi apimtas silpnumo' 
nuo galvos iti kojų, staiga* 
nuleido ranką su revolveriu. 
Viskas jame drebėjo ir alpo,* 
apsisuko galva, burnoj mo- 
mentališkai perdžiūvo. Kai* 
dėjo revolverį, jo rankos šo
kinėjo ir kelis kartus barkšte
lėjo į stalą‘.; ' <

—Geras; — pamanė jis ir, 
nusiraminęs, priėjo prie veid
rodžio ir pažvelgė į jo tamsų, 
šaltą paviršį;

—Vadinasi, aš bailys? 
—išdidžiai pamanė jis:

Švelhiai

nutrūkimo tarp vy- 
ir žmonių, kaip Ru-

kalėjimuose ir ištrė-

pasiseko pabėgti iš Ru- 
į Suomiją.
pabrėžė, kad jokioje ki- 
šalyje nėra tokio didelio 

santykių
riausybės 
sijoje.

Sovietų 
mime, pasak černavinos, kan
kinasi apie 2,000;000 žmonių. 
Nuo 12 ligi1 15 nuošimčių ka
linių sudaro žydai, žydų pa
dėtis esanti sunkii Už žodį 
“žyd” piliečiai yra1 vedami į 
miliciją ir bkudžiami. Bet teis
muose tardytojai visai nesivar
žo tą žodį vartoti. Oficialiai 
antisemitizmas yra persekioja
mas, bet tai1 nei kiek nekliudo 
valdininkams būti antisemi 
tais.

Jeigu į kokią nors įstaigą; 
įsigauna gruzinaš, tai ten nei1 
vieno žydo nebelieka...

didžią mergaitę, kokia ji dar 
nesenai buvo, jie nė žodžio 
apie tai nepasakė, kas iki jų 
sielos dugno įsmigo. Ir Seni
nas suprato, jog juodri bus 
nelaimingi, kai pasakys abie
jų laimei, kol* nekalba. Jis 
jautė, kad aiškų ir paprastą 
dalyką dėl jo jie gali rasti tik 
pavirŠutihume, per 
nelietė jų, bet kai 
kad šie du žmonės 
uždarytame rate ir 
mas neišvengiamas.

—Na, gerai, — Saninas pa
manė
nuo vargo jie bus švelnesni ir 
švaresni.. Tegul !

Dabar jis pajuto, kad jau 
laikas atėjo.

Navikovas stovėjo prie lan
go jr tylėdamas žiurėjo į gęs
tantį dangų. Jis buvo persiė
męs keistu jausmu, kuriame 
liudėsis jį slėgė dėl sugrąžini
mo praeities, susiliejo į' dre
bulį neiškenčiamo laukimo 
naujos laimės.

(Bus daugiau)

Kambario durys atsidarė ir 
kaž-kas įėjo vidun, 
apsidairė.

—A!... Sveikas, — 
atitraukdamas knygą. — Na, 
ką nauja pasakysi?

Navikovas silpnai pasdaudč 
jam ranką ir šyptelėjo palša, 
skausminga grimasa.

—Nieko. Vis taip prastai, 
kaip ir buvo! — atsakęs jis 
mostelėjo ranka ir nuėjo prie 
lango;

Iš ten, kur Saninas sėdėjo, 
matėsi tik jo augęs ir gražus 
siluetas, švelniai apdekoruo- 
tas gęstančios 
ninas ilgai ir 
į jį-

Kai pirmą 
nuliūdusį ir susikrimtusį Na- Skelbimai Naujienose 
vikovą pas liūdną, susidrai- duoda naudą dėltOį 
kiusią Lydiją, visiškai nepa- kad pačios Naujienos 
nrišią į tą gražią drąsią ir iš- yra naudingos

Saninas

pasakė jis

žaros fone. Sa- 
atidžiai žiurėjo

vargą ir 
pamatė, 
randasi 
susitiki-

tegul pavargsta...

kartą jis atvedė

Ne, 
ne 

bailys! Visgi aš tą pad’ariau, 
bet tai ne mano kaltė, kad 
niekas neišėję! ,, 

xxm;
ir maloniai, kvė-

puodamos žolėmis ir kvietko- 
niiš į atdarą Ihngą plaukė su
temos'.

Saninas sėdėjo už stalo ir 
prie paskutinės dienos švičsos 
skaitė jau daug kartų jo skai
tytą apysaką apie tai, kalį) 
tragiškai mirė vienas arltirie- 
jus, apsuptas minios žmonių 
ir paskandintas kodilo ritimų 
debesų sūkuriuose, brilianti
nių kryžių aplamai didelėj 
pagarboj l

Kambaryje 
jauku ir švaru; kaip ir lauke; 
ir po kambarį Vaikščiojo leng
vas laisvas vakaro kvėpavi
mas, pripildydamas krutinę; 
judindamas švelnius Saninb 
plaukus ir glostydamas 
stiprius pečius, atidžiai 
rimtai suteikupriiiusius 
knygos.

Saninas skaitė, galvojo, ju
dino lupas ir buvo panašus į 
didelį, mažą berniuką,. įsigili
nusį įt knygą,. Ir juo’ labiau 
jis skaitė, juo stipriau’ ir gi
liau į jį įstrygo skaudžios min
tys apie tai,, kiek baimės žino* 
gaus gyvenime, kaip buki ir 
žiaurus žmonės ir kaip jis toli 
nuo jų. Ir jam atrodė, kad jei
gu jis butų žinojęs tą, arkirie- 

Įjų, tai butų gerai ir seno ar-

taipjau buvo

■

PASISKIRK S AU

89J0
Šis naujas Standard pada
rymo refrifteratoris lygus 
$130.00 vertės, sumažinta 
kaina tik

Gėri. Motors
FRIGIDAIRE

nuo $117.60
ir augščiau'

K

REFRIGEHATOfll
KURIS GERIAUSIAI PATINKA!

Peopies Rakandą Krautuvės
Užlaiko Visų Geriausių Išdirbysčių 

Refrigeratorius, parduoda mažiausiomis 
kainomis ir ant lengvų išmokėjimų.

^•į

CROSLEY 
Refriff oratorius nuo 
*99.50 * auKS* 

čiatfi

T

GRUNOW
'Rėfrigeratoi|ai 
nuo $139>50 

ir augščiau
jo 
ir 

ant

i WESTING-
i HOUSE Refrigc-
, ratoriai nuo-

$137.00
ii4 augščiau

1

c
L

SPARTON 
(Rėfrigoratoriai 
nuo1 $129.50 

ir augščiau

NORGE
Refrigeratoriai'
nuo $116.50

• ir augščiau

LEONAKD-
Refrigcratorihi' nuo

$117.00
it augščiau

šiaudinių halsavjmų daviniai; Ikiriejaus gyvenimas, nebūtų 
— “The Literary i Digest” žur- buvęs toks vienodas, 
nalas jau per kelias savaites 
veda šiaudiriius balsavimus, — ——————
kad patirti, kaip ? piliečiai žiu- npjį !>« afejo naujas 
ri Į prezidento Rbosevelto RulturbS-IlUmeris'5- 
naująją dalybą”. * Ligi šiol jau _______

balsavo daugiau nei pusantro TURJNYS*: 
milijono žmonių. į Už “naująją 
dalybą” pasisakė g prieš 2. Va
dinasi, dauguma pritaria. Į KovsJ]Į^ski sPihduliai

žurnalas taip pat veda-sky- KašgaVas — Jarkendas 
rium davinius ąpie M-kaip At^ąs prąn);ois 
balsuoja profesionalai ir biž- tos, galvažudžio ir poeto g^venP

Kultūros būvis, politiniai ivykiai ir 
mokykla—- J. Laisvūnas.

...............  '• ‘ — Doc. P. Sla-

Konst.

DIDELĖ NUOLAIDA UŽ SENAS LEDAINĖS 
į mainus ant' Rfefrigeratorib;

Lengvus išmokėjimai prilhtkomi blsiėrtii.

Garantija ir Patarnavimas nuo 1 iki 5-kių melą veltui, 

lankykite šias didžiausias ir patogiausias' Refrigerato- 
rių Krautuves ir bukite patenkinti.

venas

balsuoja; profesionalai’ ir biž-|j’ 
nieriai. Pasirodo, kad^ dakta- L^- ^„‘^Veneįova, 
ral; mokytojai ir Advokatai Galybes rnisM — S. Kapnya. 
daugumoje pritaria Roosevel- EpbpMNi poema J. Radžvilas. uausuiuvjc y** « Ruduč netobulas Antanas. Rūkas,
trii. Visai kitaip yra su ban- p0 kryžuočlu vėlIaVa — K. Radek. 
kininkais: dauguma jų pasisa^ 
ko prieš “naująją dalybą .

—. K* Atiguras.
.f.,.

Paukščiu Kelias'

f

Galima gauti* Naujienose; — Kaina 
. 45 centą*

MANUFACTURI

4179-83 Archer Avė.: 2536-40' W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ICL.
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UOS
ro gemblerj
džia įtvirtina, kad 

barbens, o vė- 
biržoj, John Fac- 
daugelį Anglijos 
yliojęs iš jų apie 
nglijos valdžia il- 
kalavo, kad Ame- 
Factorą j Angli- 
tuo Factor tapo 

abar tačiau fede- 
; Evans paleido 
galėjimo, reiškia, 
leportuos.

Jaunoji buvo p-lė Jean May, 
23 m., iš Amarilio, Texas, o 
jaunasis Charles Mueller, 24 
m., iš Mihvaukee, Wis.

I parodos vietų vedybų gru
pe įėjo pasirėdžiusį kaip ir 
visi kiti. Pasirinkę vietų ve
dyboms, ceremonijos dalyviai 
numetė civilizacijos skudurus 
ir atsistojo prieš kunigų daug 
maž kaip Adomas su Jicva 
prieš Dievų.

ir nušovė jį. Millay yra bu
vęs T. M. White Excavųting 
Company vežimų bosas. Jis 
tik apie nąėnesį laiko atgal 
buvo paleistas iš Leavenvvorth 
kalėjimo, kur pateko ryšy va
gystėmis vieškeliuose. Spėja
ma, kad Millay išdavęs kai 
kurias vagių genges paslaptis 
policijai ir kad už tai tapo 
nudaigotas.

kils ji pasėkoj to, kad farme- 
riąpis busiu mokama už pie- 
ųų brangiau.

ninistracijai 
taurumai

ą tarp Chicagos 
sijų eina j teptos 
[ palaikyti tvarkų 
, AAA (Agricul- 
mert Administra- 
odeksus. šie ko- 
dis bendrų NRA 

fedcralis teisėjas 
os srity išnešė 
ulig kuriuo sutar- 
rdavineti Chicagoj 
tucine. Bet antra- 
i d., kitas federa- 
jutent Barnes, iš- 
s pieno kompani- 
tšenų, kuris d ran
govams kištis i tų 
iznį.
?nas teisėjas išne- 
losprendį, o kitas 
iltural Adjustment 
n ruošia skubiai 
resnei teismo in-

Į 30 minučių 35 metai 
kalėti

Ketvirtadienį nagrinėta by
la iškelta Eddie Durrow’ui. Ji
sai kaltinta, kad priklausęs 
gengei, kuriai, gyvas būdamas, 
vadovavo Jack Klutas. Eddie 
Durrowo byla užsitęsė tik 30 
minučių. Bausmes jam paskirta 
35 metai kalėti. Tai buvo kaip 
ir rekordinė greitumu Chicagoj 
kriminale byla.

Auto nelaimėj žuvo du; 
kiti du sužeisti ’

..................... ...................■■........

Penktadienį susikūlė auto
mobilis su troku prie 159 gat-, 
vės ir Wood St., miestely Har- 
vey. Nelaimėj automobilio šo
feris Edward Peck ir jo pa- 
sažierius p-nia Ęeed užmušti. 
Sužeisti yra troko šoferis E. 
F. Moss ir p-nių Olivia Peck.

Nori atgauti $37,000,000
Sam Howard iškėlė bylų Su- 

perior teisme buvusiems Cor
poration Secu rities Company 
of Chicago direktoriams, ši by
la taikoma, kad atgauti nuken- 
tėj tįsiems šėrininkams $37,308,- 
646.

Skundžiamų buvusių direkto
rių "surašė; maityti tokie vardai, 
kaip Samucl Insull, Samucl In- 
sull, Jr., Stanley Field, Hor- 
tense N. Svvift, Charles Swift, 
Philip Svvift, Edvvard Svvift ir 
kiti.

Iššoko iš aukšto trobe
sio; užsimušė

Iš Verslo Tarybos trobesio 
viršutinio aukšto iššoko ar nu
virto žemyn į La Salio gatvę 
žmogus. Tiesiog dužte sudu
žo.

Serga stambus po- 
litikieris

Serga statybos komisionie- 
rius John E. Erickson. Dak
tarai neturi vilties, kad jis be- 
pasveiktų.

Nemalonus panašumas
F. A. Wcber, 37 m., automo

bilių selesmanas, gyv. 3218 
Catalpa avė., išėjo iš kr u tanių
jų paveikslų teatro, čia j j ap- 
spito policija.

Pienas pabrangsiąs
Numatoma, kad neužilgo 

kaina pienui vėl pakils. O pa

Legionierių diena 
parodoj

šiandie yra Amerikos Le
giono diena parodoj. Tikima
si sutraukti į parodų apie 100,- 
000 žmonių šiai dienai.

RADIO
Radio programas iš stoties 

W.CFL 970 k.; laikas kaip ir 
visados—sekmadieniais 1:00 iki 
1:30 vai. po piet. Geros dai
nos, gera muzika, o gera sto
tis pasiekia visur. Todėl bus 
malonu pasiklausyti. Kaip ir 
visuomet, leidėjai stengsis parū
pinti pusę valandos geros mu
zikos ir liaudies dainų. Pro
gramas duodamas Budriko 
krautuves.

NAUJANYBe. Sekmadienį 1:- 
30 vai., kai tik Budriko progra
mas pasibaigs iš stoties W. C. 
F. L., tai prasidės kitas Bud
riko programas lygiai 1:30 iki 
2:00 vai. popiet. Tas progra
mas pasiekia ir toliau nuo Chi
cagos, ir jo klausosi daugelis 
amerikonų. Kai kilo Stock 
Yards gaisras, tai ta stotis bu
vo sudegusi, o dabar jau tapo 
atbudavota ir daug pagerinta. 
Tad mums visiems bus malonu 
klausytis gražaus Budriko pro- 
gramo.

Sekmadienį DU BUDRIKO 
PROGRAMAI: WCFL 970 K.,

Rytoj, nędėJcŲeny, U-tų vai. 
prieš pietus ,iš stoties WGES.
Progrcss Furniture Co. Krau
tuvė, 3224 So. Halsted Street, 
transliuos reguliarę nedėldienio 
programų. Išpildyme dalyvaus 
keletas žymų dainininkų, muzi* 
kų ir kalbėtojų, kurie sudarys 
vieną iš įdomiausių programų 
pasiklausyti. Todėl malonėki
te užsistatyti savo radio minė
tu laiku.—Rep. R. J.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Siunčiame Gėlės Telegramų i vty 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkae

Gilės Dil Vestuvių, Bankietama U 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814

Lietuvės Akušerės

I išgelbėti pieno Kas atsitiko? Pasirodė, kad 
Lies likimų. Mat. jis yra labai panašus j Dillin- 
3 nuosprendis ga- gėrį. Taigi piliečiai, matę We- 
■ą audrų kodeksų j bėrį, davė žinią policijai, kad

Tavern Savininkai Gaukite 
KEISTUTIS

Lįętuvįškos .rųšięs degtinę, ši degtinė yra ta 
portuotos, jog sunku atskirti vienų nuo kiti 
pigesnė. Yra dviejų didžių buteliai, su gn 
kais Žirgvaikiais; didesnių butelių eįna 1*. 
Bukite pirmi savo apieŲnkėj su pigiai lietuvis

Taipgi užlaikome pilnų pasirinkimą i Ken 
......... ‘ '* ’ ’’ ’ ’ * Įeina

'•tuvii
kitokiu gėrynių. Musu kainos labai 
i Tavoms, ši kompanija yra grynai 
JOHN PAKEL (PAKALNIS).

Reikale šaukite Prospect 80(10.

ši dęgtįine yra ta p gerai pritaikyta prie im- 
s, o kaina beveik 2 sykius 
žiai atspausdintais lietuviš- 
i j keisą, o mažesnių — 2^. 
Ka degtine.
tieky ir Illinois Whiskies ir 
įos. Mes parduodame tiktai 
cit, kurios pianadžerium yra

1 :Q0 iki 1:30 vai. popiet. WAAF
920 K., 1:30 iki 2:00 vai popiet

Jos. F. Budrik, Ipc.,
Juozas Budrikas, pirm.,

Leidėjai.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englevood 5883-5840

Amerikos Lietuvių
Draugijos N ar

Tel. Ofice Wentwoi
Res. Hyde Park

Dr. Susanna A
Moterų ir vaikų ligų i
6900 So. Kalsi

Valandos 1—4 po pietų, 
išskyrus serede

DR. YAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Anelia K. Jarusz
Physįcal Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albąny 

Avenue 
Phone 

Hemlpck 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligopinėsę, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Ofiso Tel. Bouleva 
Rez. Tel. Vieton

DR. BERf
756 W. 35tl

Cor. of 85th and Hi 
Ofiso valandos nuo 1-8 i 

Nedėldieniais pagal

DR. RUSE
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR C1
2515 W. 69i

Ofiso valandos 2 iki I
Ofiso telefonas Hen

Lietuviai Dal

DR. MAR(
3325 So. Kals 

Valandos: nuo 10 r. ii 
ir nuo 6 iki 8 

Šventadieniais nuo 
Phone Boulevan

Ofiso Tel. Boulevi

DR.NAIK
756 W. 35t 

(Cor. of 85th and B 
Gyvenimo vieta 8139 I 

Tel. Victory 
Ofiso vąlandos: nuo 

Nedeldieniais pags

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzanuiotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
z CHICAGO, ILL.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETR1STAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas

A. K. Rutkaus!
4442 South Westei 

Tel. Lafayette 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vąl 
nuo 6 iki 9 vak

Ofiso Tel. Lafay< 
Rez. Tel. Virgin 

Dr. V. E. Sic 
DENFISTJ 

4143 Archer av., kamp.

___ įvairus Gyd;

DR. KERI
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Paliuosavo gemblerį
Anglijos valdžia įtvirtina, kad 

buvęs Chicagoj barbens, o vė
liau verteiva biržoj, John Fac- 
tor, apgavęs daugelį Anglijos 
piliečių ir išvyliojęs iš jų apie 
$7,000,000. Anglijos valdžia il
gokų laikų reikalavo, kad Ame
rika išsiųstų Factorą į Angli
ją. Ryšy su tuo Factor tapo 
areštuotas. Dabar tačiau fede- 
ralis teisėjas Evans paleido 
Factorą iš kalėjimo, reiškia, 
Factoro nebedeportuos.

Jaunoji buvo p-lė Jean May, 
23 m., iš Amarilio, Texas, o 
jaunasis Charles Mueller, 24 
m., iš Milwaukee, Wis.

Į parodos vietą vedybų gru
pė įėjo pasirėdžiusį kaip ir 
visi kiti. Pasirinkę vietą ve
dyboms, ceremonijos dalyviai 
numetė civilizacijos skudurus 
ir atsistojo prieš kunigą daug 
maž kaip Adomas su Jieva 
prieš Dievą.

Į 30 minučių 35 metai 
kalėti

AA Administracijai 
nesmagumai

Ketvirtadienį nagrinėta by
la iškelta Ėddie Durrow’ui. Ji
sai kaltinta, kad priklausęs 
gengei, kuriai, gyvas būdamas, 
vadovavo Jack Klutąs. Eddie 
Durrowo byla užsitęsė tik 30 
minučių. Bausmės jam paskirta 
35 metai kalėti. Tąi buvo kaip 
ir rekordinė greitumu Chicagoj 
kriminale byla.

Ilgoką laiką tarp Chicagos 
pieno kompanijų eina į teptos 
peštynės. Kad palaikyti tvarką 
šiame bizny, AAA (Agricul- 
tural Adjustrpeiįt Administra- 
tion) įvedė kodeksus, šie ko
deksai yra dalis i bendrų NRA 
kodeksų.

Neseniai fedcralią teisėjas 
Holly Chicagos srity išnešė 
nuosprendį, sulig kuriuo sutar
tis pienui pardavinėti Chicagoj 
esanti konstitucinė. Bet antra
dienį, birž. 26 d., kitas federa- 
lis teisėjas, būtent Barnes, iš
davė šešioms pieno kompani
joms indžionkšeną, kuris drau
džia AAA atstovams kištis i tų 
kompanijų biznį.

Reiškia, vienas teisėjas išne
ša vienokį nuosprendį, o kitas 
kitokį. Agricultural Adjustmęnt 
Administration ruošia skubiai 
apeliaciją vyresnei teismo in
stancijai, kad išgelbėti pieno 
biznio sutarties likimą. Mat, 
teisėjo Barnes nuosprendis ga
li sukelti tikrą audrą kodeksų 
vykinime gyvenimai!.

Nori atgauti $37,000,000

Gubernatorius protes 
tuoja bulių kantines
Illinois valstijos gubernato

rius Horner atsiuntė protes
tą įpėrui Kelly. Gubernato
rius protestuoja bulių kanti
nes (bull fights), kurių pra
džią Riverview Park garsino 
ateinančią savaitę.

Nudistų vestuvės 
parodoj’

Penktadienį Chicagos paro
doj apsivedė pora nudistų. 
Jaunasis ir jaunoji ir šeši liu
dininkai šliubo laiku buvę pus
nuogiai, o kunigas dėvėjęs ožio 
kailį.

ir nušovė jį. Millay yra bu
vęs T. M. White Ę^cąvąting 
Company vežimų bosas. Jis 
tik apie m.enesį laiko atgąl 
buvo paleistas iš Leavenworth 
kalėjimo, kur pateko ryšy va
gystėmis vieškeliuose. Spėja
ma, kad Millay išdavęs kai 
kuriąs vagių genges paslaptis 
policijai ir kad už .tai tapot 
nudaigotas.

kils ji pašėltoj to, kad famie-l 
riąpis busią mokama už ple
pą byapgiaų.

Auto nelaimėj žuvo du 
Įkiti (dy sąąeistj

i

Penktadienį susikūlė auto-’ 
mobilis su troku prie 159 gat-į 
vės ir Wood St., miestely Har-' 
vey. Nelaimėj automobilio šo
feris Ėdward Peck ir jo pa- 
sąžierius p-nią Ręęd užmušti. 
Sužeisti yra troko šoferis E. 
F. Moss ir p-nią Oliyia Peck.

Legionierių diena 
pąrodoj

Šiandie yra Amerikos Le 
giono diena parodoj. Tikiipa 
si sutraukti į parodą apie 100, 
000 žmonių šiai dienai.

1 ;Q0 iki 1:30 vai. popiet. WAAF
920 K., 1:30 iki 2:Q0 vai popiet.

Jos. F. Nudrik, Ine.,
Juozas Budrikas, pirm.,

Leidėją!

Sam Howard iškėlė bylą Su- 
perior teisme buvusiems Cor
poration Secu rities Compąny 
of Chicago direktoriams, ši by
la taikoma, kad atgauti nųken- 
tėjusiems šėrininkams $37,808,- 
646.

Skundžiamų buvusių direkto
rių sąraše maityti tokie vardai, 
kaip Sąmųeįl InsulĮ, Samuel In- 
sull, Jr., Stanley Field, Hor- 
tense N. Swift, Charles Swift, 
Philip Swift, Edwąrd Swift ir 
kiti.

Iššoko iš aukšto trobe
sio; užsimušė

Iš Verslo Tarybos trobesio 
viršutinio aukšto iššoko ar nu- 
virto žemyn į La Šalie gatvę 
žmogus. Tiesiog dužte sudu
žo.

Serga stambus 
litikieris

po-

Serga statybos komisionie- 
rius John E. Ericksoh. Dak
tarai neturi vilties, kad jis be- 
pasveiktų.

Pienas pabrangsiąs
Numatomą, kad neužilgo

Nemalonus panašumas kaina pienui vėl pakils, o pa-

RADIO
Radio programas iš stoties 

W.GFL 970 k’; laikąs :kąi 
visados—sekmadieniais 1:( 
1:30 vai. po piet. Gėrps dąi-l 
nos, gera muzika, o gera sto
tis pasiekia visur. Todėl bus 
malonu pasiklausyti. Kaip ir 
visuomet, leidėjai stengsis parū
pinti pusę valandos geros mų- 
zikps ir iiąųdįęs dainų. Pro-I 
gramas duodamas Budriko 
krautuvės.

NAUJANYBp. Sekmadienį 1 
30 vai., Jtai tik Bųdri^o pjęogrą- 
mas pasibaigs iš stoties W. G. 
F. L., tai prasidės kitas Bud-1 
riko programas lygiai 1:30 iki 
2:00 vai. popiet. Tas progra
mas pasiekia įr tojiau puo ,Ch,i- 
cagoSj ir jo klausosi daugęlis 
amerikonų. Kai kilo Stock 
Yards gaisras, tai ta stotis bu
vo sudegusi, o dabar jau tapo 
atbudavota ir x daug pagerinta. 
Tad mums visiems bus malonu 
klausytis gražauls Budriko pro- 
gramo.

Sekmadienį DU BUDRIKO 
PROGRAMAI: WCFL 970 K.,

Rytoj, nedėldieny, J 1-tą yąl. 
prieš pietus ,iš stoties WGES. 
Progresą Furniture Co. Krau
tuve, 3224 So. Halsted Street, 
transliuos reguliarę nedėįdienįo 
programą. Išpildyme dalyvaus 
keletas žymų dainininkų, muzi
kų ir kąlbė.tojų, kurie sudarys 
viepą iš įdomiausių programų 
.paąįkląu^yti. Todėl malonėki- 
Įte užsistatyti savo radio minė
tu laiku.—Ręp. R. J.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840• •

t

D

Amerikos Lietuviu Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A, Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1-—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

aip ir
..00 iki

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Siunčiame Gėlės Telegramų i vi^» 
pasaulio dalis. „ loVeikis 

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams |r 

' Pągrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicagoj UI. 
Phone Boulevard 7814

■ i, i > p . 1 ■, ■> ..1

Lietuvės Akušerės

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrięąlly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. S.pecialė ątyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos puo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal patartį.

Lietuvis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2515 W. 69th St 
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

rhyBįcalTIierapy 
and Midwife

6109 S. Albąny 
Avenue 
Phone

Hemlock ,9252.
Patarnaują prie 
gimdymo namuo 
sė ar ligoninėse, 
duodu massąge 
eleetirie tn e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

PR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 

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

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Mrs, Anelia Ę, Jarusz
' "P Vi ir cinai TliPronV

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Ldwe Avė.

Tęl. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedeldieniais pagal sutartį.

25 METU PATYRIMO
Pritąikime akinių dėl visokiu akių

f. a. weber, 37 m., uutomo- Tąvieni įSavininkai Gaukite į
bilių selesmanas, gyv. 3218
Catalpa avė., išėjo is krutamu-, j|gKU.ne-..Ž! yra, W prie jm-J
jų paveikslų teatro, čia JI ap-! portuotos, jog siunku atskirti vieną nuo kitos, o kaina beveik 2 sykius 
„ ’ pigesnė. -Yr^ dyięjų .didžių buteliai, su gražiai atspausdintais lietuviš-
spito policiją. kais Žirgvaikiais; didesnių butelių eįna — 12 į keisąl. o mažesnių — 24.■

Kąs atsitiko? Pas.irędė, kad gilkite pįrjpi ąąvo ąpielinlįėj su .pigia lietuviška dagtine. \ . . !
‘ o foko- onaSno t nillin J Taipgi užlaikome pilną pasirinkimą Kęntųcky ir Illinois Whiskies ir Jis yra laoai panašus i uiiun- atokių gėrynių.’ Musų kainos labai prieinamos. Mes parduodame tiktai 

gėrį. Taigi piliečiai, matę We- į Tayėrns. $i įompą.hiją yra grynai lietuviška, kurias'rnanądžęrium yrą 
bėrį, davė žinią policijai, kąd j

Dillinger esąs teatre. WESTERN WHOLESALE LIQU0R CO.
..^Vėliau-Węber-bųyo^aleistąs,-į — 6540 SOUTH WESTĖRN AVĖ.. ęniCAGO
bet tik po to, kav jo pirštų žy-1 Reikalingi SalesmoJiai
mes parode, kad jis nėra Dillin
ger. YKA 

PAVOJINGA

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
0rąborius įr 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
l ' CHICAGO, ILL. ’

A. K. Rutkauskas, M J). 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarų.

Apiplėšė pašto vągoną
Pašto inspektoriai įr gele

žinkelio policija vakąr med
žiojo gengę vagilių, kurie įsi
laužė į pašto vagoną (kely 
tarp Chicagos ir Kąnkakee) 
ir apkraųstė 177 maišus bran
gių pašto siuntinių.

Pašto viršininkai praneša, 
kad praeis keletas savaičių, 
pirm negu pavyks pjlnąi ap
skaičiuoti, kiek žalos vagiliai 
padarė.

KIEKVIENOS
RŪŠIES'
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti pąlengvimmą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — 'ateikite pas'mus dėl diržo ' su 
pilnu pasitikėjimu!' ' »
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (.Gupiinės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BĖLTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. . . '

CHICAGO ORTOPEDIC CO. s
183 Wešt Lake $t.; Arti Wells St.

yfkl-HV .l-ll ___ _______ 1 <________ __________ ______________

Nudaigojo kompanijos 
bosą

Du vyrai prisiartino prie 
Robert J. Millay, 46 metų, ,kąį 
jis sėdėjo ant laiptų savo na
mų adresu 2428 West 25th St.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangųmo
Laiddtųvėse..„....Pašaukite.......

5349 So. Kedzie Avenue 
(Nętuririię sąryšių su firma tuo 

'* 1 pačiu vardu)

Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kėąn Avė.
Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ąr kitų ’ parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vietą ' dėl autpmobįlių suštojimo, 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius. ' ' 
Savininkas z ‘ ’

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs ^3

Willow Sppngš, III.

J. Fr KADŽIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augliau.

Modernišką koplyčią dykai.
668 W. 18fh' St. rTeI. Cahal 6174

CHICAGO, ĮLL.

. 1............" 1 i ........... ............

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedtinskis
DENTISTAŠ

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Npchigan Avė.

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS: *

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
♦ - * \

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligą>. 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokiiųi 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
► I .

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
_______ Tęl. M'puroe 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139

MORTA BALČIŪNE 
Po tėvais Lenkartaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 28 dieną, 10:20 valan
dą vakare 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Kvėdarnos parap., 
Gvaldu kaime. Amerikoje iš
gyveno 33 metus. Prikląusė 
prie šv. .Onos, Jįijžancavos Dr- 
jų ir prię Kęstučio Pašalpos 
Kliubo. Paliko dideliame nu
budime sūnų Juozapą ir mar
čią Petronėlę Brazauskus, dvi 
seseris Veroniką Žogienę ir 
Barborą Liekienė. du broliu 
Juozapą ir .brolienę Marijoną 
ir Antaną Lenkartus ir gimi
nes. o Lietuvoj seserj Uršulę 
ir švogerj Aleksandrą Mazi
liauskus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, raudasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadienį, 
Liepos 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Jurgio para- . 
pi jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėiio- 
nies sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapipes.

Visi Ą. A. Mortos Balčienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti' laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnąvimą ir 
atsisveikinimą.

Npliudę liekame,
' Sūnūs, Seserys, Broliai ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grą- 

boriuš Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

LAIDOJA)! PIGIAU NEGU KITI
JIEVA CHEMOSKIENĖ 

Po levais Kiaunikė "
Persjskyrė su šiuo pasaulių 

,Birželio 28 dieną/ 2 vąląndą 
po piet 1934 m.', sUlaUkus 66 
pietų amžiaus, giipūp Panevė
žio apškr., Krekanavos parąp., j 
Mairiškių kaime. Amerikoj iš- J 
gyveno 28 metus, paliko dide
liame nubudime vyrą Adomą, 
2 dukteris Veroniką Mažėįkįė? 
ne, žentą Vincentą, Teklę Mas- ’j 
koliunienę, žentą Juozapą, 2 
sūnūs Joną, marti Eugenia, 
Antaną ir marti Wanda, 9 anū
kas ir gimines. Kūpąs pašar
votas, randasi 6117 So. Camp
bell Avė., Republic 5227.

Laidotuvės Jvyjęs Panedelj, 
Liepos 2 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų Vus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jievpp Cbemqs- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiasi dalyvauti laidotuvėse įr 
suteikti jai paąkutįinj patąrna- 
vmią ij ątsisveikįnįmą.

Nubudę liekame, ,
Supai.;

žentai. Marčios, Anūkai
, . Jr, •Lmqo.tųvese patarnauja gra- 

bonus S. P. Mažeiką. TeLsfp- 
uas Yards ‘ 1138. * '

Ambuląnce Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Mędęrnjšką Roply^ $ Vargęąąj pykai!

J. F. EUDEIKIS
Ląjdątnvįų DirękWus per 30 Metų

Tek Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALS AMUOTO JAS 
Pątarnąuja Chica- 
goje ' ir apįelinkeje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. Z0LP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir’8418

1327 So. 4ftth Ct.
Tfil. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

v 3 5 ’’ ff f*** t*, i h vr I 1 A * f) KI ■»<♦<«* 1
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J, J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rųpesčiųs man.
2506 West 63rd St.

Tej. REPUBLIC 31.00 *

A. MONTVID, M, D.
<XVąst Town State Bank Bldg. 

2400 Westi Madison Streęt 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vąk.

Tel. Seęley 7830
Namų ^telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ąshland Ąve.

arti 47tįh Street
Valandos pųo 9 iki 8 vakąro.

Sęrėdoj pągal sutartį,

DR. T. DUNDULIS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĘNUE 
Telefonas Virginia 0036 J 

Qfiso valahdos nuo ' 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki į.2 
valandai dieną.

n Phbne MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofisą valandos: '
Nuo 10 iki 12 dieną; 2 Iki 3 pp pietų

7 iki 8 vai. Nądėl. nuo 10 iki 12 ‘ 
Rez. Tęlephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų į' vipų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

3 9 4 *1 O vai
VH80 valiai I dslinmio ir 1A 19DR. P. Z. ZALATORIS - ^diena?*61^ '

GYDYTPJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. Advokatai

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laidotuvėse kuopigiaugiai 
Reikale meldžiame atsišąukti, b mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W, 2&d PL, Chicago

Tel. Čanal 2515 arba B516
v ' - SKYRIUS: ' ‘ ’

1439 g. 49 Ct., Cicere, UI
TeL Cicero 5927

..... •«...*

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDVTOJĄS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo* 7 iki 9 
vai., Nedėįiomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J, GRJSH 
Lietuvis Advokatas 

463J South Ashland Avę. 
Tel. BoulevarJ 2$00 

Rez. 6515 So. RockveU St 
Tel. Republic 9723 ’

Phone Canal 6122
PR S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS
I 2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
SfBredomis ir nedėl. pagal sutartį.

Rez. 6631 So. Califotnia Avenue”
Telefonas Republic 7868

JOHN R BORDĘN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 J3. Rockwell Street 

Telefonas ’ Republic 9600

Tel. Cicero 2109 . į DR. STRIKOL’IS
Anfemąs Gydytojas ir Chirurgas

” ■ ■ i c>HįįB 4S45 so. 'Ashland avė.
Qfišb vai.: Nuo 2 iki 4 if nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutąrimą 
Ofiso Tel. r Bo’iflėvard 7820 
Namu'TeLFrospect 1930

Tel. Cicero 2109

Graborius 
KOPLYČIA dykai 
1410 So. 49 Ct.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W.‘ Vashingtpn St.

Kambarys 402 M. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5319 Šo. Hermltdge Avė. 
Tel ProspectldO
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REAL ESTATE

Furnisbed Rooms
PRANEŠIMAI

PARDAVIM

rast.
, 6001 So. Carpenter

North Side
For Rent

Dr. Petrauskas apleido Chicagą

Roosevelt F urniture Co

3

tinkamai ekonominiu

Threads

MATRASUSTAIP!

CLEVELAND, ORIO

$20.06
$34.06

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, seniai išdirbtas biznis^ visokių 
tautų apgyvei 
Street.

GRAŽUS kambarys dėl moterų, 
kurios dirba arba vedusios poros, 
nebrangiai. Mrs. M. Evans, 3316 W. 
55th St.

PARDUOS 
sininkus aludfes ir vai

NAUJAI įrengtas saliutas “ready 
for business”, priimsiu partnerį ar
ba parduosiu tik už kaštus. Pama
tykite 3417 So.) Union Avė.

Layerpf 
upporting'

zika ant žaliojančios pievos, 
žaliojančių medžių. fi Pradžia 10 vai. 
iš ryto. Visus užprašo dalyvauti

Komitetas.

ANT pardavįmo bučernė ir gro- 
sernė. Kas ndri tokią vietą. Gera 
proga — malonėkite pažiūrėti. Pa
šaukite Cicero 18500.

ANT pardavimo 4 show kęsai, 
lentynos dėl grosernės, labai pigiai. 

730 W. 17th St.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino. Galima valgį pagaminti. Ren
da pigi. Pirmos lubos užpakaly.

819 W. 34th Place

RESTAURANTJAS ir Tavern par
davimui, darantį gerą biznį arti 
South Water Marketo. Nebrangiai.

953 WJ 16th St.

ANT rendos ruimas dėl vaikino. 
Be' valgio. Atsišaukit Subatoj ar 
Nedėlioj. 4067 So. Richmond St., 
antros lubos.

—o—

PARDUOSIU pigiai gerą restora
ną, dirbtuvių apylinkėj arba mai
nysiu ant Aludės fikčerių.

1947 So. Halsted St.

[ CLASSIFIED ADS
----------------------- — ' ----------------------- ■ - - • _

Air
Screen

nsulati
Buffier

Lietuvių

farmoj. Automobiliais, va- 
Archer Avė. iki Willow 
miestuko, ‘Sukdami po de-

■HhhhhbHoi

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Trečiadienį “Naujie
nų” radio programas 

buvo puikus
Praeitą trečiadienio vakarą 

“Naujienos” davė tikrai gražų 
lietuviškų liaudies dainelių pro
gramą iŠ stoties WSBC. Prog- 
ramo vedėjas, p. A. Žymontas, 
atidarydamas programą, pasa
kė gražią kalbą. Jo kalba man 
patiko tuo atžvilgiu, kad jis pa
sakė daug tiesos, būtent: Ang
liški laikraščiai esą sudaginti, 
jie yra priešingi dabartinei val
džiai; kas reikia kritikuoti, tai 
jie tą giria, o kas reikėtų 
smerkti — rašo nebūtas sen
sacijas ir tt. Pasak pranešėjo, 
“Naujienos” niekam nepatai
kauja ir nieko be reikalo nekri- 
Cikuoja. Jos yra teisingų žinių 
šaltinis ir talpina daug pamo
kinančių straipsnių.

Dabar keletą žodžių apie mu
zikali programą, kurį išpildė 
vadovaujama pp. Steponavičių 
rinktinų dainininkų bei solistų 
grupelė. Buvo gražus duetai, 
kvartetai, o ypatingai šiuo kar
tu musų šeimynai labai patiko
p. Vytautas Tarutis. Jis daina- Carthy road. McCarthy road

18-tos Apielinkės METINIS PIKNIKAS!
Rengia 20-to Wardo Lietuviių Politikos ir Pašalpos Kliubas.

Nedėlioj, Liepos-July 1 d., 1934
10-tą valandą iš ryto.

Wm. Dambrausko Darže, Winewood Beer 
Gardens, First Avė., Willow Springs, III.

6 blokai už Kean Avė.
Važiuojant Archer Avė. pirma gasolino stotis; davažiavus pasukite 
po kairei į kalną, už pusęs bloko rasite daržą. Bus puiki muzika ir 
programas. Trokas stovės iš ryto pas svetainę ant 18 gat. ir Union 
avė. Kaip 11 vai. trokas išvažiuos į pikniką. Nesusivėlinkite!

Prisirašymas į Kliubą bus veltui!
Kviečia visus atsilankyti KLIUBO VALDYBA.

APLAIKE VISĄ VAGONĄ MATRASŲ 
KURIE TIKRAI

NUSTEBINS JUS TAIP SAVO KAINA KAIP IR KOKYBE 
Pavyzdžiui ar esate matę arba girdėję, kad matrasas butų 

galima numazgoti vandeniu ir muilu, nieko jam 
nepakenkiant?

Fe! t

MUSŲ NAUJAI APLAIKYTUS 
GALITE NUMAZGOTI.

Atminkite, kad jus daugiau kaip % savo gyvenimo pralei
džiate lovoje, ilsėdamies po sunkaus darbo dirbtuvėje. 
Jūsų poilsis bus daug pilnesnis, sveikesnis jei jus gulėsite 
ant gero matraso.

Ypač dabar, kada mes parduodame matrasus už stebėti
nai žemas kainas — jums nėra reikalo daugiau savęs var
ginti gulint ant pasenusio, sužniubusio matraso.

.Atsilankykite musų krautuvėn ir apžiūrėkite šiuos mat
rasus. JIE JUMS PATIKS.

Springsini^i matrasai..........po $7.50
Vatiniai matrasai....... ..........po $4.50

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, navininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

Atidarą kasdien iSskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
Antradieniais, Ketvirtadieniais nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakare.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 v. v.

vo solo. Paskutine jo dainele, 
kurios pavadinimo neatsimenu* 
nes jis ją sudainavo “ekstra”, 
nepaprastai gerai pavyko.

Daugiau tokių radio progra
mų!

Mes klausomės kiekvieną 
kartą “Naujienų” radio progra- 

imų ir norėtumėm, kad jos ne- 
•paliautų ir toliau tęsti savo 
programus.

Su pagarba,
Mulevičių šeimyna,

Chicago, III.

Golfininkų Turna- 
mentas

tik- 
ka- 

Dar

Lietuviai golfininkai rengia 
turnyrą Twineagles Country 
Club sekmadienį, liepos 1 die
ną. Lošimas prasidės 8 vai. 
ryto.

Dabar tai jau prasideda 
rasis tarnamentas, tai bus 
ras už prezidento trofiją.
ir daugiau bus dovanų. Sąjun
ga gauna iš Vilija Coal Co., kuT 
yra golfo mylėtojai savininkai 
J. Vitkus ir L. Petrulis, di
džiausią blėkinę saldainių. Tai 
jau ta dovana bus dėl dailio
sios lyties, teks 
arba poniutei, 
nesnauskite.

Važiuojant į 
Country Club,
Southwest Highway iki Mc-

kuriai panelei 
Na, mergeles,

Twineagles 
reikia važiuoti

uiuhih imT- 7-'. *88^’ ’ ' . . -C 1P".
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šeštadienis, 30 1934

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus automobilius ko
kius Cnicaga dar nėra mačiusi. r / 

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINA PROGA*
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.

--------- --------- WILLYS-KNIGHT 1932 De Luxe 
Sedan. Puikiausia karas kokį pini
gas gali nupirkti. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. Musų kaina $99^h 
jus nustebins. Tiktai .....
GRAHAM 1931 Sedan. Mažai va
žiuotas. Negalima atskir- <4 QC 
ti nuo naujo. Tiktai ■ 
PACKARD De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratinitii ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš 3900. Mu- $991* 
sų kaina tiktai ...........
STUDEBAKER 1931 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. 
Saugus stiklas, ętc. Negalima at
skirti nuo naujo. $1 OI* 
Tiktai ......u.............. .
REO 1931 Sedan. Visai $O < C 
kaip naujas. Tiktai ...... fc I v
ESSEX De Luxe 1981 Sedan. Ge
ras visais atžvilgiais. C*fl OI* 
Tiktai ....... *.... .

PLYMOUTH paskiausia 1931 DeLux 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina 
tiktai ...........     TCCU
NASH De Luxe Sedan 1931. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. , Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų £9 O E 
garantija. Tiktai ........ 
i’RANhLIN 1931 Sedan. Mažai1 var
totas. Puikus išbaigimas jV tairai. 
Kainavo naujas virš $9 7 E
$2800, musų kaind tiktai ■ w 
AUBURN 1931 Sedan. ^Puikiam 
stovy. Turi 6 ratus, tairus C91 R 
kaip naujas. Tiktai JU....w
CHRYSLER De Luxe 193J Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
iš dirbtuvės. Tarnaus jttms dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina E97E
tiktai ................  ■ M
CADILLAC 1931 Sedan. Mąžai var
totas. Puikus išbaigimas, nįotoras ir 
tairai.- 90 dienų raštiška $9 7 E 
garantija. Tiktai .......... fc ■ w
Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šį svarbų išpardavimą. Dabar yra lai
kas nusipirkti sau Ikarą. — Mes duosime nuolaidą ant, jūsų seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

yra iškeltas ir eina tiltas pėr 
Southwest Highway. Tai, vie
ton važiuoti po tiltu, reikia pa
sukti dešinėn į McCarthy road 
ir važiuoti į vakarus iki sura
site dirvoną kairėje pusėje.

Pastaba: j turnamentą ne
reiks mokėti įžangos—-bus vel
tui.

Dr. G. I. Bložis, LGS.

Ketvirtadienį, birželio 28 die
ną, anksti rytą Dr. J., Petraus
kas su žmona apleido Chicagą 
ir išvažiavo į Detroitą. Dakta
ras ten pradės praktikuoti sa
vo profesiją kaipo dentistas. 
Dr. Petrauskas, užbaigęs uni
versitete mokslą, atvyko į Chi- 
cagą paviešėti ir svečiavosi pas liškus šokius. Be to visokių 
savo dėdę Martyną KrajauskąJ
1907 Evergreen avė.

Svečiai aplankė pasaulinę pa
rodą ir žymesnes vietas Chica- 
goj. Dr. J. Petrauskas liko pil
nai užganėdintas aplankymu 
Chicagoj. Jis ne tik pasisvečia
vo pas savo dėdę, kuris nuo
širdžiai priėmė, bet taipgi bu
vo pagerbtas dėdės draugų, su 
kuriais smagiai praleido laiką;' 
Prie to dar aplankė žymias vie
tas, kurios yra reikalingos dak
taro profesijai. *

Visi išleisdami daktarą veli
jo jam geros kloties jo profe
sijoj. —X. S.

Kaip nuvažiuoti 
Palangos Vilą

Keletas žmonių telefonu 
klausė, kaip busais nuvažiuoti 
i Palangos Vilą.

Šiuomi visiems pranešu, kad 
i Palangos Vilą lengvai, paran
kiai ir greitai galima nuvažiuo
ti South Shore Bus Lines. Bu
šai eina kas 20 minučių iŠ se
kamų vietų: 31 St. ir South 
Park Avė., 63 St. ir South Park 
Avenue, prie White City ir 79 
St. ir Stony Island Avenue. Tie 
busai veža iki Gary, Ind., ten 
paimkite Miller Bus, važiuoki
te iki Gary Beach automobilių 
pastatymo vietos, čia klauskite 
Palangos Vilos.

Nuvažiuoti busais kainuoja 
tik 40c.

Palangos Vila randasi ant 
Michigan ežero kranto, Central 
Beach, Miller, Ind., Sand Dunes. 
Tik 30 mylių nuo Chicagds. 
Puiki vieta praleisti atostogas. 
Mano žmona, Johanna žymon- 
tienė, yra Palangos Vilos šeimi
ninkė. —Antanas žymontas.

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė.

Ęiknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvąžiąvimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už Į colį.

Naujienų1 Administracija.
f. riti'/ ■ I.

Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo metinis išva
žiavimas įvyksta '- rytoj, nedalioj 
(July) 1 d., Washington Heights 
miške, 107 ir May ! Street. Per Šat
kausko nuo 10841< Michigan 
garsakalbį gros ^lietuviškus ir

Avė. 
ang- 
žais- 
pra- 
mu- 
tarp

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
kliubo išvažiavimai-įvyksta rytoj, 
Raibužio 
žiuokite 
Springs

■ -4 2- • . ■. . Ą? - ■ -?
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Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kiid ligai atėjus 
būtumėm tinkanįai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš" ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

GHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHIC AGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro - ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijom

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.
1411'So. Halsted St.

Tel. CANAL 3063
Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite Šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą, Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 4^ ir augš- 
popiera .........  čiąus
Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas ....... ........    $1.19 
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ..... ................ $9*90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popiėros va-

šinę, pervažiavę tiltą, prie antro 
kelio po kairę, rasite rodyklę į Rai
bužio farmą. Trokais važiuodami, 
bukite Liet. Auditorijoj 10 ir 11 
vai. iš ryto. Už nuvežimą ir par
vežimą tik 25c.

B. J. Jakaitis, Sekr.

Simano Daukanto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimą sekmadienį, 
Liepos 1 d. 1934, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus1. Š'*uomi visi Uariar ‘yra kvie/- 
čiami būtinai atsilankyti. Jeigu ku
rie negavote atvirutę, tai būtinai 
paduokite savo tikrą antrašą nuta
rimų raštininkui. P. K. rašt.

< ;. ...  -'“T;
SLA. 226 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, Liepos 8 d., Association 
HouSe, 2150 W. North Avė., 7:30 
valandą vakaro. Malonėkite visi na
riai pribūti į susirinkimą. Gal iš
girsime kas yra nuveikta Seime4 gal 
gausime kokią žinią iŠ musų kuo
pos delegatų. Taipgi kitokių dalykų 
turime, kurie liečia SLA. gerovę. 
.0 kurie nariai yra pasilikę su duok
lėmis, tie malonės užsimokėti, kad 
butų gerame narystės stovy.

— Ben Aluzas, užr. rašt.

MORTGAGE BANKERS

Biznis pamatuotas teisingumu t
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musų spulką.
' TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,
Naujai atidaroma GOLDEN GATE 

BUFFET, Subatoj, Birželio-June 30 
1934 adresų 4070 Archer Avenue, 
South-West nuo California Avenue. 
Tel. v Lafayette 4054.

Dalininkės yra 
MRS. A. SVILOW 
ir MRS. A. PRUSIS.

CLASSIFIEDADS I
I I ........

Automobiles

nėms.

CADILLAC 1931 Sedan su šešiaię 
dratiniais tekiniais. Saugus stiklai 
perdčm. Važiuota -labai atsargiai. 
Puikus tairai ojtiginalis Duco — 
Mohair išbaigtas. Daugelis extras. 
Visai kaip naujas, karas. Man rei
kia tuojaus šukelti cash. Paaukau
siu už tiktai $325. Galėsiu duoti ge
ras Sąlygas atsakofhTfigiems žmo-

3138 Clybourn Avė.
, arti. Wėstern & Belmont

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

MATT KAISER ir LEO CERNET 
General Contractors. Didelius ar ma
žesnius darbus, padarome viską vi
sur už labai prieinama kalną. 1823 
W. 22nd PI., tel. Canal 7975,

Miscellaneous 
Įvairus

GERA NAUJIENA
Vyrai, rašykite iš visur, čia yra 

jūsų geriausia proga. Ištirkite kas 
tai per tokia proga ir nusidžiaug
site. Adresuokite: — Box 129, Nau
jienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, III,

Heln Wanted—Malė
________ Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaušius, darbas 
ant visados. Geistina, kad butų blai
vas. Palace Tailors, 1825 So. Halsted 
Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai___

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti' kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

—o—
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DIRBTUVĖS URMO SANDĖLIO išpar
davimas. Privytas Pratuštinti . 
250 naujų 2 Am. parlor setai tuojaus turi 
imt parduoti. Gražus pasirinkimas, apdan
galų ir framų, kiekvienam asmeniui patin-. 
kainas stylius.
$ 69.60 2 fim. sėtai dabar
$ 79.50 2 ftm. setai dabar
$125.00 2 ftm. uotai dabar $39.50—$49.60 
Daugelis kitų barmenų. studio couėhes, valg. 
kamb,, mieg. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted St.

Duodame apskaitliavimus <151 storage ir per* 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

REIKIA cash. Paaukausiu 6 kam
barių rakandus, kaurus, parlorio, 
mieg. ir valg. kamb. setus, radio, 
skalb. mašina, gazo pečių. Bargenas. 
2263 N. Kedzie Blvd., Belmont 8554. 1

3 kambariai ir toiletas, $7.00 i 
mėnesi, 2 lubos. Dekoruojamas kas
met. 913 W. Culterton St. (20 str.) 
arti Halsted St.

RENDON Storas su aludės barais 
ir gražia svetaine. Renda pigi, 5 
kambariai dėl gyvenimo. 4531 So. 
Paulina St.

6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi — $15.00.

1534 S. Central Park Avė.

RENDON duonkepykla ir 4 
kambarių flatas užpakaly, garad-

RENDON Storas ir 4 kambariai. 
Geras bile kokiam bizniui. Pigi ren
da. 10613 Edbrooke Avė., telefonas 
Republic 9228. 

ir——.     r
— duonkepykla ir 4

žius; renda $25 į mėnesį; 5403 So. 
Winchester. Atsiklauskite pas J. J. 
Kucera, 3938 W. 26th St., tel. Lawn- 
dale 1300.

RENDON 5 kambarių flatas — 
$15.00. /

1948 Washbųrų Avė.
"V • ...............

Business Chances
---------------

TAVERN ir lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo highway. Renda $20. Kai
na $250. 7013 S. Western Avė.

PARDAVIMUI kriaučių Storas, ge
rai įsteigta, su visais fikčeriais, su 
namu ar be namo.

1909 So. Halsted St.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, dide
lė, graži, modemiška krautuvė. Idea
liška vieta dėl vyro ir moters, arba 
priimsiu partnerį. Labai pigiai. 

1039 W. 59 St.

PARDAVIMUI išvažuojimo alaus 
biznis su 2 trokais, visi įtaisai, ge
ras routas išdirbtas nuo pradžios 
atidarymo alaus. Priežasties nelai
mė, tapau sužeistas. Taipgi noriu 
išrenduoti saliuną su fikčeriais. Ge
ra vieta, atsišaukite apie 6 valandą 
vak., 10419 So. State St. Tel. Pull- 
man 8011.

PARDAVIMUI Tavern, biznis iš
dirbtas per 8 metus, prie Jackson 
parko. Pigi renda su kambariais, 
garu šildoma. Parduosiu greitai, nes 
vienam persunku užlaikyti. Vieta 
randasi 5526 Lake Park Avė., teL 
Fairfax 2619.

PIGIAI pasirenduoja saliunas su 
visais modemiškais įtaisymais. Yra 
Turkish ir Russian pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų.

3322 So. Morgan St.

TAVERN rendon arba parduosiu, 
pigi renda. Daro gerą bizni, gerai 
įsteigtas. Pilnai įrengtas.

622 W. 37th St.

TAVERN pardavimui. Atsišaukite 
dėl informacijų Box No. 128, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA gera grosernė, nė
ra arti kito tam panašaus biznio, 
su gerai įtaisytu Ice' Cream pado
riu. šitas biznis užtikrintas, neša 
gerą pelną. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

4554 So. Rockwell St

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, turi tuojaus būt parduota.

4350 So. Hermttage Avė.

MAŽAS NAMAS pardavimui — ar
ti mokyklos ir bažnyčių. Lotas 60x 
125, gražus, didelis Žolynas, medžių 
pavėsis, vaisią medžiai, sodnas, 2 
karų garadžius, didelė vištinyčia, % 
bloko nuo gatvekarių. Atsišaukite 
nedėlioj per visą dieną, o šiokiomis 
dienomis po 7 vai. vak.

5535 S. Normandy Avė.

BARGENAS. Pardavimui aludė su 
visais įrengimais,, nauji fikčeriai — 
pigi renda, tik >25.00 į mėnesį su . 
šviesa ir šiluma. Ant didelės biznio 
gatvės. Victory Tavern, 4644 So. 
western Avė.

PARDAVIMU saliunas, geroj vie
toj, pigiai.

7200 So. Green Street

grosernė ir bučer
nė, visas stakls, geras biznis, iš
dirbtas per 9 rietus; geras pirkinys. 

5258 Sd. Union Avė.

arba priimsiu i pu- . ...... ...... ...... ,r„ „ Jgyklosr bizny. 
Vienai moteriai perdaug darbo.

3738 So. Halsted SL _ _______
SPECIAL. pardavimui drug store, 

biznis išdirbus per 10 metų. 6 dak
tarai neša prescriptionus. Kas nori 
pinigų pasidaryti pasiskubinkite. 

5106 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui štoras ir 2 flatų mūrinis. Gera 
vieta dėl taverno, arti Rock Island 
dirbtuvių. Reikia cash. Turiu tuo- 
iaus parduoti. Atsišaukite apačioj 
kriaučių šapoje.

4641 XVentworth Avė.

Real Estate For Sale
___ Namai-žemė Pardavimui

PAAUKAUSIU rinktina biznio na
mą, mažas morgičius, gali būt- at
naujintas. štai yra puiki proga — 
štoras — 3 flatai — 3408 S. Halsted 
St. Pamatykite Mr. M. Lustig iš ry
to Halsted Exchange National Ban
ke, 19th & So. Halsted St* arba va
kare 3410 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 flatų namas ir 
saliunas, foreclosure pardavimas. La
bai prieinama kaina. Namas 1484 S. 
49 Ct, atsišaukite 5400 W. 25 St, 
Cicero. ,

PRIVERSTAS parduoti Marauette 
Park apielinkėj arti gatvekarių ir 
arti parkų moderniška cottage už 
$2.000, Kitą dviejų flatų už 5,500. 
Priimsiu ką į mainą.

Adresuokite Box 131
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavę mūrinį namą ant privatiško. 

2640 W. 47th St.

BARGENAI. 2 flatu po 5 ar 6 
kambarius, kaina $6,500. 4 flatų 
kaina $8,000. Muro cottage $2,200. 
Taipgi kurie turite ką ant išmai
nymo, su reikalais kreipkities pas

A. GRIGAS
6827 So. Rockwell St 

Prospect 3368

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-6 kambariai, 2 karų garad
žius, karštu vandeniu apšildomas. 
Randasi Brighton Parke. Kaina $6,- 
900. Atsišaukite 4917 So. Keeler 
Avė., tel. Lafayette 2044.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui _

PARSIDUODA farma 80 akrų, su 
gerais namais ir gyvuliais, žem8 ge
ra, parduosiu už $4,000. Esu našlė 
moteris, vienai persunku gyventi. 
Anna Araminas, Goodman, Wis.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant namo, gera farma prie Chica- 
gos, 60 akrų visa dirbama. Dėl in
formacijos kreipkities 725 W. 34 St,

PARDAVIMUI arba mainymui 95 
akeriai su namais, be stako. Savinin
kas B. Belunski, R. 1, Momence, III.

WISCONSINE 50 akeHų farma, 
6 kambarių naujas namas, beismen- 
tas, stiklinė veranda, 11 gyvuolių, 
kiaulių, žąsų, vištų .ir mašinerija. 
Parduosime labai pigiai — $8200 — 
$1000 įmokėti, likusi lengvais išmo
kėjimais.

TeL Hemlock 5070

20 akerių farma Manistee eounty, 
Michigane, 8 kambarių namas, vi
si modemiški parankamai, bamė, 
vištinyčia, 2 karų garadžius, nau
jas $2500, patogios sąlygos. Christy 
Brown, Brethren, Mfch.




