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Pažangieji senatoriai rei
kalauja pakelti taksus

Daro pastangas prailginti kongreso posėdį 
iki bus priimtas prezidento pasiūlytas pa* 
kėlimas taksų stambiesiems turtuoliams

VVASlllNGTON, biri. 21. — Pažangioji senatoriai pradėjo 
pastangas prailginti dabartinį kongreso posėdį iki bus 'priitn- 

■ tas prezidento Poosevelto pasiūlytas taksų pakėlimas ant pavel
dėto turto, dovanų ir nepaprastai didelių pajamų.

Vadovaujami senatorių uU Hobert M. La Follette pažangieji 
senatoriai pradėjo rinkti parašus po peticija, prašančia tęsti 
kongreso posėdį iki nauji taksai bus priimti.

Jei pasiseks surinkti didžiumos senatorių parašus ir jei sa
vo parašus jie parems balsu, tada kongreso posėdis bus tęsia
mas iki bus išspręstas takų pakėlimo klausimas.

ši peticijų neturi tegalės reikšmės, bet ji tik išreikš se
natorių pageidavimų ir parodys pažangiųjų elementų senato 
jėgų.

Jeigu pažangiesiems' nepasisektų gauti didžiumos paramų, 
tai jie galės kitomis priemonėmis versti atgaleiviŠkesiUus sena
torių^ nusileišti ir vistiek dar Šiame kongreso posėdyje svars- 
ty t i taksų pakėlimo klausimų.

Kiek žinoma, administracijos Šalininkai nepritaria skubiam 
svarstymui taksų ir tų klausimų norėtų palikti ateinančiam 
kongreso posėdžiui.

Anglijos ministeris 
atvyko teisintis

Francijai
PARYŽIUS. birt. 21. — An- 

glijos užsienio reikalų ministe* 
rio pagelbininkas kapt. Eden 
atvyko į Paryžių paąitarti su 
Francijos užsienio reikalų nri- 
rfibteriiT luinai ir "pasiaiškinti 
Francijai dėl Anglijos padary
tos atskiros sutarties su Vokie
tija dėl karo laivynų.

Francija skaito, kad tokia su
tartis yra laužymas Washing- 
tono laivynų sutarties, taipjau 
pačios Versallės sutarties ir 
ardymas talkininkų bendro 
fronto.

Anglija gi teisinasi, kad ta 
sutartis yra praktiškas ėjimas 
prie Europos ginklavimosi ap- 
rybojimo.

Kapt. Eden jau dvi valandas 
tarėsi su Lavai. Jų pasitarimai 
tęsis ir rytoj.

Spėjama, kad jiedu tarsis ir 
dėl oro sutarties, taipjau dėl 
rytų sutarčių Dunojaus sųjun- 
gos ir Ethiopia klausimo.

Nepavyko pastangos 
pašalinti guber

natorių Olson
MINNEAPOLIS, Minn., birž. 

21.—Distrikto teisėjas Dickin- 
son išmetė bylų, kuri buvo at- 
galeivių užvesta tikslu pašalin
ti darbietį gubernatorių Floyd 
B. Olson.

Klausytojai triukšmingai pa
sveikino teismo nuosprendį.

JOLIET, III., b. 21.— Trys 
įkalinti chicagiečiai plėšikai šį
ryt perlipo per 12 pėdų sienų 
ir pabėgo iš valstijos kalėjimo 
juos už kalėjimo sienos lauku
siu automobiliu.

lio oro biuras šiai dienai pranok* 
žauja:

Veikiausia giedra; Šalčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

29.
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Karas su Ethiopia 
Italijoje yra ne

populiarus
LONDONAS, birt. 21.—Man- 

chester Guardian koresponden
tas patvirtina gandus ,kad ka
ras su Ethiopia Italijoje yra la
bai pe|X)pulųirus. ^hup' pritaria 
tik dalis jaunų/ų juodmarški- 
nių ir dagi karininkai į tų karų 
žiuri labai nepalankiai. Nepa
sitenkinimas tarp gyventojų, 
kuriuos fašizmas stumia vis ) 
didesnį visuotinų skurdų, yra 
labai didelis.

Delei gyventojų nepasitenki
nimo fašistų valdžia stvėrėsi 
teroro prieš visus gyventojus. 
Kiekvienas, kas tik parodo ma
žiaus) nepalankumų valdžiai, 
yra areštuojamas ir aštriai bau
džiamas. 20 metų kalėjimo yra 
paprasta bausmė. Bet vistiek 
kiekvienas italas skundžiasi 
padėtimi.

Pavojaus diktatūrai betgi nė
ra, nes nėra organizuotos poli
tinės opozicijos. Tečiaus jai 
gręsia supuvimas ir išgleri- 
mas. .

Rusija susirupinusi 
kuro gamybos 

sumažėjimu
MASKVA, b. 21. — Nors Ru

sijos industrijų gamyba nuo
latos didėja ir nors nuolatos 
steigiasi vis naujos dirbtuvės, 
o ir geležinkeliai pradėjo ge
riau veikti, didelio rupesnio bol
ševikams teikia kuro gamybos 
sumažėjimas.

Anglių iškasimas jei ir nesu
mažėjo, tai jis vistiek nepadi
dėjo, kiek padidėjo kitų indus
trijų veikimas. O aliejaus pro
dukcija dagi sumažėjo. Jei tas 
tęsis ir toliau, tai neišvengtinai 
turės atsiliepti ir į kitų indus
trijų veikimų, nes jokia dirb
tuvė negali operuoti be kuro.

NEW YORK, b. 21. — Nuo 
aklosios žarnos uždegimo pasi
mirė Lee Alfred Ochs, 55 m., 
vienas pirmiausių kino teat
rų magnatų, pirmiau valdęs 
daugybę mūviu visoje šalyje, 
bet vėliau likęs iš to biznio vi
sai išstumtas.

Chicago, DU šeštadienis, Birželio-J une 22 <L, 1935
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UŽSIBAIGUS KALINIŲ MAISTUI HANSAS KASYKLOJE

anglių kasykloje, apleidžia kasyklų, ir gryŠta atgal j kalėjimų. J‘o nieko nelaimėjo ir bent maiš
to vadai busiu nubausti.

Rezignavo premiero 
Jevtič Jugoslavijos 

kabinetas
VIENNA, birž. 21. — Pro* 

mioro ir užsienio reikalų minis- 
torio Bogoliub Jevtič kabinetas 
rezignavo ir todėl rytoj nega 
lės įvykti mažosios entente — 
čechoslovakijos, Rumunijos it 
Jugoslavijos— užsienio reikalų 
ministerių labai svarbus šuva* 
žiavimas.

Dar nežinia kam teks suda
ryti naujųjį kabinetų ir kokių 
pozicijų užims naujoji valdžia.

Dabartinis užsienio reikalų 
ministeris Jevtič buvo Franci
jos šalininkas ir nusistatęs prieš 
Vokietijų. Bet jį nuvertė jo 
švogeris, karo ministeris. gen. 
živkovič, kuris yra Vokietijos 
šalininkas ir kartu yra nusi
statęs prieš Francijų ir Italiją. 
Jei jis vėl patektų valdžios 
galva, tai Jugoslavijos užsienio 
politika visai pasikeistų.

Trockio sūnūs suim
tas Maskvoj

LONDONAS, birž. 21. — 
Leono Trockio žmona pranešė 
laišku Daily Herald, kad jų 
sūnūs Sergei Trocki jau4 šeši 
mėnesiai sėdi Maskvos kalėji
me. :

Pats Leonas Trockis šiuo lai
ku randasi Norvegijoj.

BERLYNAS, b. 21. — Pa
skelbtos dalinės skaitlines ro
do, kad Vokietijos biudžeto de
ficitas šieemt siekia virš $165,- 
000,000.

ATHENAI, Graikijoj, b. 21. 
—Gaisras sunaikino 200 namų 
ir 120 sankrovų Edessa mieste
ly, Makedonijoj. 1,000 žmo
nių liko be pastoges.

FOOCHOW, Chinijoj, b. 21. 
—Nacionalistų valdžia skelbią 
aplaikiusi svarbių pergalę ant 
komunistų šiaurinėj Fukien 
provincijoj.

MINNEAPOLIS, Minn. b. 
21.—Atėjus j jo raštinę fede- 
raliniams narkotikų agentams. 
Dr. Richard Sitar išgėrė nuo
dų ir krito vietoj negyvas.

(J ŽUVO BRAZILIJOS TRAU
KINIO KATASTROFOJ

RIO JANEIRO, birž. 21. - 
šeši Žmonės liko užmušti ir 21 
sužeistas susidūrus dviems 
traukiniams ryto migloj prie 
Deodoro priemiesčio stoties .

Kruvinos riaušes

ninku streike

EUREKA,. >-Cal., birž. 21. — 
šiandie prie Eureka lentpjūves, 
kurios darbininkai streikuoja, 
iškilo kruvinos rianšės, kuriose 
vienas žmogus liko užmuštas, 
keli sužeisti ir šeši policistai 
liko sumušti.

Šiaurvakarinių valstijų lent- 
piuvių darbininkai streikuoja 
jau kuris laikas ir streikas da
rosi vis rūstesnis, kompanijoms 
vis atkakliau kovojant streikie- 
rius.

Saturnino Cedillo
■■■■■r •. «*!*:•*: -J

Calles išstūmimo iš politikos

Meksikoj liko sudarytas nau
jas kabinetas vien iš prezidento 
Cardenas šalininkų. Jis prižada 
pravesti svarbių ekonominių ir 
politinių reformų, kad šalį at
gaivinti. Ikišiol žymių rolę lošęs 

3 Meksikos politikoj, buvęs pre- 
?izidentas Calles, iš politikos pa
rsitraukė ir sugryžo į savo na- 
Imus. Bet manoma, kad jis vėl 
■ stos kovos laukan, jei respubli- 
-ka ats/durtų pavojun. Prie 
daug prisidėjo gen. Cedillo, San

Luis Potosi valstijos valdovas. Jis žvangina ginklu ir bando 
diktuoti Meksikos valdžios politikų. Naujame kabinete jis už
ėmė žemės ūkio ministerio vietų.

Specialė Naujienų laida, pašvęsta lakūnui 
Feliksui Vaitkui, išeis trečiadieny, birželio 26 
dieną. * Tai bus istorinis Naujienų numeris. 
Jame tilps daug įvairių straipsnių ir paveiks
lų. Įsigykit tą Naujienų numerį ir laikykit 
atminčiai.
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Lindbergh pavirto 
mokslininku; daro 

tyrimus
MmMU. . <—!■«■■ I < u II imi M

NEW YORK, birž. 21. — 
Garsusis lakūnas Charles A. 
Lindbergh pavirto mokslininku 
ir pasidirbdino mechaniškų Šir
dį ir plaučius, kurio palaiko 
stikle gyvybę įvairių kūno da
lių ir litft jas. augina.

. 1 ■ i ' ■ į . ' «l j

Apie tai Lindbergh ir Dr. 
Alexis Carrel, kuris už savo 
panašius mokslinius darbus yra 
laimėjęs Nobelio dovanų, pa
skelbė žurnalo Science.

Dr. Carrel ir pirmiau dirbo 
panašius bandymus palaikyti 
gyvybę kūno dalių. Bet Lind
bergh žymiai ištobulino aparatų 
ir juo pasiekta nepaprastų re- 
zultatų. Tikimąsi, kad tas su
teiks nepaprastų galimybių 
ieškoti ligų priežastis ir Įgudus 
tas ligas gydyti. Tolimesnius 
savo tyrinėjimų rezultatus jiedu 
paskelbsiu vėliau.

Weyerhaeuser vaiko 
žmogvagį nuteisė 45 

m. kalėjiman
t

VValey prisipažino prie kai t Cm ir 
liko nuteistas kalėjiman. Bet 
jo žmonai teisėjas prie kal
tės prisipažinti neleido

TACOMA, Wa»h„ birž. 21.— 
šiandie federalinis teisėjas 
CuHhman nagrinėjo bylų Ilar- 
inon W. VValey Ir jo žmonos 
Mnrgnret, kurie buvo pagrobę 
millonleriaus WeyurhaouHor 9 
m. valkų Georgo ir išreikalavę 
$200,000 išpirkimo už jo pa- 
liuosiivimų.

Perskaičius kaltinamųj) aktų, 
abu kaltinamieji prie kaltės 
prisipažino. Tada teisėjas nu
teisė llarmon W. VValey 45 me
tams kalėjiman.

Po nuosprendžio, VValey ėmė 
maldauti teisėjo pasigailėjimo 
savo jaunai žmonai. Jis aiški
no, kad ji nieko apie vaiko iš
vogimų nežinojo, nežinojo kam 
buvo paimtas namas Spokune ir 
sužinojo apie vaiko pagrobi
mų tik tada, kada vaikas jau 
buvo pagrobtas. Dagi ir pa
ties vaiko jai neteko matyti.

Išklausęs lokio paaiškinimo, 
teisėjus atsisakė priimti jos 
prisipažinimų prie kaitės ir jos 
byla bus nagrinėjamu atskirai.

Nusižudė pagrobto 
vaiko motina''* ...

\ J, . j i t •

ČlriČĄGOį— Mi-s^ Theresa 
Ranieri, 49 m., 4901 Altgeld 
St., nusinuodijo dėl nuolatinės 
baimes, kurioj ji gyveno per 
pastaruosius 7 metus.

Prieš 7 metus buvo žmogva- 
gių pagrobtus jos sūnūs Billy, 
dabar 16 metų, žmogvagiai 
buvo pagauti ir nuteisti 25 me
tams kalėjiman.

Nuo to laiko motina gyveno 
nuolatinėj baimėj italų juod- 
rankių keršto už jos pagelbėji
mų nuteisti žmogvagius. Ra
nieri namai buvo sai/gomi po 
licijos per daugelį metų. Del 
nuolatines baimes, jos nervai 
visai pakriko ir pastaruoju lai
ku pradėjo reikštis pamišimas. 
Tankiai užeidavo hysterija, ku
ri tęsdavosi po 2-3savaites. Ji 
gulėdavo lovoj ir dejuodavo.

Ranieri vaiko pagrobimo lai
kais buvo milionierius kon- 
traktorius, bet paskui visų tur
tų prarado ir dabar turi nedi
delį restoranų Fi/llerton gat> 
ve j.

Bandė nusižudyti 
teisme

NEW YORK, b. 21. — Peter 
Christ, 32 m., kuris nužudė sa
vo žmonų, nuo kurios jis buvo 
atsiskyręs ir paskui bandė nu
žudyti ir sužeidė jos tariamų 
meilužį, šiandie pats bandė nu
sižudyti teisme, nurydamas dvi 
nitodų pilės, kurias jis buvo pa
slėpęs savo drabužiuose. Bet 
laiku liko suteikta pagelba ir 
jis veikiausia pasveiks.

_________________ No, 147

Priėmė prekių tak
sus visuomenės ap
tarnavimo įmonėms
Reikės mokėti prekių taknuN už 

elektrų, romu, vandenį ir su
sisiekimų. Bet fabrikantai 
nuo tų taksų iKiliuosuojami

SPRINGF1ELD, 1)1., blifli. 21. 
—Atstovų butas priėmė guber
natoriaus llorner pasiūlytų bi- 
lių, kuris uždeda 3 ntioš. pre
kių taksus ant visuomenės ap
tarnavimo įmonių pajamų.

Senatas jau4 pirmiau tų bilių 
priėmė. Bot bilius dar turės 
sugryšti senalan priimti atsto
vų buto pataisų.

Atstovų buto gi priimtoji 
pataisa yra ta, kad už gasų ar 
elektrų parduotų dėl jėgos ne
reikia mokėti prekių taksų. Tai 
reiškia, kad kuomet mažieji 
elektros ir gnso vartotojai tu
rės mokėti taksus, tai fabri
kantai nuo tų taksų bus liuosi. 
Bet mat, smulkioji vartotojai 
yra neorganizuoti, tai jų ne
paisoma ir apkraunama taksais, 
bet' kas kita yra su organizuo
tais fabrikantais, nuo kurių 
malonės daugelio tų legislatu- 
ros narių išrinkimas priklauso.

Taksus turės mokėti gaso, 
elektros, vandens, susižinojimo 
ir susisiekimo įmonės. Teisin
giau ne pačios įmones, bet var
totojai, nes tie taksai bus pri
dedami prie bilų.

Sweitzer neprisipa- 
žysta pasisavinęs 
kauntės pinigus

CHJCAGO.—Prieš kelias die- 
nas grand jury apkaltino paša
lintąjį kauntės iždininkų Ro- 
bert M. Sweitzer už pasisavi 
nimų $414,129 kauntes pinigų 
einant per 24 metus kauntės 
klerko pareigas.

Kada jau buvo {sakyta areš
tuoti Sweitzerį, vakar ryte jis 
atėjo į kriminalinį teismų, pri
sistatė teisėjui Sullivan, pa
klaustas ar prisipažysta prie 
kaltės, atsakęs esąs nekaltas 
ir užstačius $10,000 kaucijų ta
po iki teismo paliuosuotas.

Spėjama, kad jo bylos nagri
nėjimas be rudenio neįvyks.

Tuo tarpu Sweitzer vis dar 
bando per teismų atgauti kaun
tės iždininko vietų.

Nukirto galvą Kor
sikos banditui

BA'STIA, Korsikoj, b. 21. — 
Šįryt giliotina nukirto galvą 
paskutiniam iš garsiųjų Korsi
kos salos banditų, Andre Spa- 
da, kuris buk yra nužudęs 14 
žmonių. Jis buvo teistas ir pa
smerktas mirčiai už nužudymą 
4 žmonių.

Mirtį jis pasitiko ramiai ir 
dagi atsisakė nuo pasiūlymo 
paskutinio cigarete ir degtines 
stikliuko, nes jis niekad nerū
kęs ir negėręs, tad ir dabar esą 
neverta pradėti.



PADAUŽO FILOSOFIJA

Jis sUsikliovė su

ADVOKATAI

APSIDIRBO

G Y D Y T O J AI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

bus taip sudarytas, 
nebus jokių skylių, 
norės daryti skyles

Lietuviai komunistai 
bus po musų valdžia

Nepuolimo sutartis 
su sklotkininkais

414
Tel; Office Laf. 3650

Gandai dėl Marijonu 
prašymo taikos

Giriasi turįs gėdų, 
bet neparodo

Beda, kad gimdymu 
kontrolės nebuvo

JOSEPII X GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St
Tel; Republic

abiejų respublikų, 
frontas bus stato- 
visokius karus ir 
vieno galo frontas

tampa 
įplaukos 
Ir misterija dengia abu ir vis
ką, kas jiems priklauso.

Slinko metai po metų ir gal 
taip butų slinkę amžinai, jei ne 
Padaužos. Bet atėjo Padaužos 
ir kilstelėjo misterišką užklodę; 
o ant jų dviejų romanso nupųo-į 
lė šviesa. Ir sužiuro aplinkui 
esantieji ir trukčiojo pečiais. O 
saldus romanso medus neteko 
saldumo.

Norį pagerinti kalė 
jimus, o paskui pa 

leisti kalinius

West Town State Bank Bldg.
2400 Wešt Madfeon Street

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7830

Namų telefonas Brunswick 6597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo. 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai;, Nedaliomis nuo 10' iki 12: 

3343 South Halsted St 
Tai. Boulevard 140T

Kiti. Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris 
3325* So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

tikro siurbiškas reika* 
Duoti kaliniams gerą 
patogias kamaras ir 
gerai pas i valgys, pa-

vyriausybe su ja darys, bus nu 
tarta, kada susirinks ininište 
rių kabinetas.

Zcnith 8 Tube

18.00

A. Montvid, M. D
West Town State

Croslev 19 Tube

24.00

Dr. T. Dumblis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

pašventintais keliais šventini 
mais, ypatingai tu'rėtų vengt 
neteisingų kaltinimų.

Iš to' mes ir padarėme išva
(Tasa pusi. 3-čiam)

Neseniai musų sostinėje lan
kėsi sklokos vadas ir naudoda
masis šia proga padarė nepuoli
mo šutantį su Padaužomis, šią 
sutartį turėtų patvirtinti įsta- 
tymiški kurtai iš abiejų pusių, 
t. y. Seimas ir Suvažiavimas. 
Bet kadangi musų seimas yra 
išvaikytas, o jų suvažiavimo de
legatai neturi lėšų suvažiuoti, 
tai sutartis bus gera ir be pa
tvirtinimo.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

akys atitaiso* 
dinos' pigiau

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash 
756 Wešt 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8'nuo 6:80-8:80 

Nedėliomia pagal sutarti.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Valandos 1—4 po piety , 7—8vaL vak, 
išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedelioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

apie peklą, kaip matyt, jie ne
turi supratimo. Jie net nežino, 
kur yra geografiški peklos ru- 
bežiai. Koks tai biesas, gal būt 
dėl juoko, painformavo marijo
nus, jog pekla esanti musų 
Respublikos sienose. Iš tą dur
ną informaciją jie priėmė už 
šventą apreiškimą ir pradėjo 
grąžyti ir badyti musų sienas. 
Mes, žinoma, užprotestavome, 
o jie musų protestą suprato 
kaipo karo paskelbimą.

Sienų Ministeris.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 
2201 Westi 22rtd Streot 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plasa 2400

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Tel. Oficd WėntwortK 6380 
Rez. Hyde Park 8895 Dr. Šusanna Slakis

Moterų, ir valkti ligų gydytojaLACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Ayenue Phone Lafayette 3572

Philco Radios j:

*14.50

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47^h Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serodoj pagal sutarti.

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174Jos.F. Butfrik.iNc 

3417-21 S. Halsted St

BUDRIK
Furniture Mart 

3345-47 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705—8167

CHICAGO. ILL.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicrt Avenue Phone Yards 1138

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted' St 

CHICAGO, ILL.

Jis įsimylėjo į švogerkos se
serį, o švogerkos sesuo — į jį. 
Po keliolikos meilių žodžių,* ža- 
vėjančių žvilgsnių, artistiškų 
šyptelėjimų ir kryptelėjimų 
tarp jų dviejų užsimezgė ro
mansas. Laikas slinko pomaŽU, 
o romansas vystėsi visiems ži
nomu budu. . Ir romansas pripil
dė jų dviejų širdis saldumais, 
saldesniais už medų ir saldu
mynus. O žvilgsniai darėsi la
biau viliojantys ir karšti.

Bet romansas, jų supratimu, 
turėjo būt slaptas, niekam ne
žinomas, , niekįenp .nepastebimas 
ir misteriškas. Ir juodu roman
są užklojo. Viduje tarpo svei
kutis romansas, o iš lauko gau
bė tiršta misterijai

O juodu vienoj stuboj gyve
no, vieną smuiką griežė, vienu 
doleriu dalinosi, vienodai džiau
gėsi ir vienodai tylėjo. Nuo Hąr- 
ringtono • laikų--užsilikę -doJeryii 
x------ , abiejų doleriais; o jų*

abiejų įplaukomis.

JOHN B. BORDEN 
liėTuvis advokatas 

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

Vakarai?: Panedėlio, Sėrėdos ir 
? PStnyčioš 6 iki 9 » »•

Telefonas; Gstnal 1175 
Namai: 6459 Si Rdčkwell Street 

Telefonas Republic 9600

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
lik!3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
to“DP-

SUGRĄŽINKITE JAU
NYSTĖS DIENAS

NUGA-TONE yra paBtobOtlnaH vaistas dėl 
ligonių l>* silpni! žmonių. Po to kaip jus 
Ji vartosite vienų savaite, jus pastchfisitc 
abelnų patrorfljimų ir jeigu toliaus varto
site, jus atgausite savo normalių sveikatų 
ir spCkų. ;

Jokio kiti vaistai ne turi tokių' pastebėti- 
nų istorijų kaip NUGA-TONE. Per 45 melus 
jo gyvavimo milijonai moterų Ir vyrų atara- 
vd. savo sveikatų Ir spOkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose vaistlnyflioso. žiūrėkite 
kad gautumfito tikrų NUGA-TONE. Neimki
te pavaduotojų, nes jie yra bevertes.

Nuo užklotOjimo Imkit — UGA-SOL — 
Idealų vidurių Lluosuotojų 25c ir 50c.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__^__,Teli Yardtf 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisai

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West35th St.

kampas Halsted St.
Valandos uo l(L\-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drtzel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas kr Chirurgas 

Moterilkų. Vyriškų, Vaiky ir visy 
chroniškų ligų.

Ofisas 8161 Se. Halsted St 
arti 81st Street, 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
diliomis Ir iventadienials 10—12

šiomis dienomis Padaužų Re
spublikos vadas ir sienų minis
teris pasirašė vajauną sutartį 
su Sovietų Respublika. Sutar
tis nustato ir pabrėžia bendrą 
frontą tarp 
O bent Iras 
mas prieš 
ergelius. Iš 
bus statomas prieš visus norin
čius kariauti, o iš kito — prieš 
tuos, kurie bandys kelti ginklą 
iš vidaus.

Frontas 
kad jame 
Tie, kurie 
ar kilnoti ginklus bus skaudžiai 
baudžiami. Frontų žinovai tvir
tina, jog tai busiąs geriausias 
frontas pasaulyje.

Smulkmenų apie frontą ne
skelbiame. Jei kas nori daugiau 
žinoti, tegu kreipiasi į sienų 
ministerį.

BuVo pasklydę gandai, kad 
ir Marijonų Kolonija su visais 
kampais ir užkampiais nori pra
šyti iš musų taikos. Bet gan
dai nepasitvirtino.

Kiek mus liečia, dabartinės 
padėties su marijonais mes ma
žai paisome. Tokia padėtis, jei 
marijonai nori, gali tęstis, kad 
ir amžinai. Tarp musų ir ma
rijonų karo niekuomet nebuvo 
ir nėra; bet dėl jų neapgalvoto 
žygio įvyko konfliktas.

Kiek laiko atgal jie sumisli- 
no kariauti su pekla. Pekla, gir
di, griaunanti jų tikėjimą. Ir

Tasai didysis brolis, kuris 
rašinėja broliukams “Dienos 
kkiusiinus”, bara socialistui už 
neturėjimą gėdos. Iš jo maž
daug šventų žodžių buvo aiš
ku, kad jis pats turi didelę ir, 
gal būt, gražią bei pavyzdin
gą gėdą. Kitaip, negi jis drį
stų barti kitus dėl gėdos ne-

Dr. Charles Sega!
OFISAS w .

4729 So. Ashland Ate.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto. Iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. .

Phone MIDWAY 2880
2420 West Marųuettc Road 

‘arti Western Avė. Hemlock 7828

Sovietų Respublikos vadas, 
atsidėkodamas Padaužų Resp. 
vadui už vajauną sutartį, pa
dovanojo mums visą Lietuvių 
Komunistų Sekciją Amerikoje. 
Dovanojimo aktą pasirašė So
vietų Respublikos galva ir pa
tvirtino kiti komisarai.

Vadinasi: dabar ta sekcija 
su visais skyriais ir pridėčkais, 
vadais ir nariais, ir su visu in
ventorium — bus musų savas
tis. Ką Padaužų Respublikos

Juodu sukosėjo ir išvažiavo 
naujo medaus ieškoti.

Padauža.

Automobilio Radios po

•19.50

Dr. John. J. Smetana 
dM'OME'tftrSTAS ' w .1801, So. AahUnd

Kampas 18 St. Phone Ganai 0523 
Valandos nuo 9:80 iki' 12 ir nub 1:80 
iki 8:00 va. i 
flT’On iki 12:00 A.L.Davidonis, M.D.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenwbod 5107

VALANDOS:
mio* 9 iki 11 valandai ryte

i 4 nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Niekutis (prh$pšė Naujienose 
birž. 15 d., kąd ^‘Vagiliai grei
tai apsidirbo krautuvėj.”

Kokių paibelių jie lindo į

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Chicagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE WINE 
AND LIQUOR CO. Šiame sandelyje kiekvienas tavertlo 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelj ant kitos puses bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokėkit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės i musų sandėlj.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisių.

INTERNATIONAL TOOLESALE 
WINE AND LIQUOR C0‘

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

dr; VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akly SpėclaHėtiM. 
Palengvins akių-. įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoAu* 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius: Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam | mo* 
kyklos vaikus. Kreivos akys, atitai
somos. Valandos nuo lt) iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 
Daugely atsitikint: 

mos be akinių, 
kaip pirniiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

»a;^Rh5išical Therapj 
w Midwife

J 61<C S. Albanj
I Hemlock 9252

I Patarnauju prie 
i į gimdyme f į namuo 

ligoninėse, 
massagę 

ž eleptrfc^ j-tteat*

>. ■blankets ir tt
■; -^Mo^ms' itųaer-

•Wr.dbvw0

Nuo neatmėnaifių laikų gy
vena tokia pana vardu Mu
zika. Laikui bėgalit atėjo į1 gy
venimą nekurs Muzikantas ir 
jis ją pamylėjo. Iš Muzikos ir 
Muzikanto giihe dainos, kurios 
augo ir tarpo'; ir buvo visų 
mylimos.

Bėt Muzikaiito galvoje ėmė 
siaubti vėjai 
kažkokia MąiŠatiene ir pagim
dė Vilkoakj. Nuo to laiko ir 
prasidėjo nevaldomas gimdy
mas, kuris plėtėsi kaip limpah- 
'ti liga.

Vilkoakis pagimdė šviiikįi- 
Rlnkj, o švinkis-Riiikis pagim
dė Jovalą, iš 'kurio gimė dvi- 
rtukės — Juoltoldgija ir Dur- 
nologija. '

Juokologija pagimdė Vulga^ 
rizmą, Vidgarizrtiąs pagimdė 
Kritiką, o iš Kritikos gimė 
•Prova." O Proya pagimdė daug 
visokių bezliępyčių, kurioms 
nė vardų nebeužtenka.

Juokologijos sesutė — Dur- 
nologija pagimdė šarlataniz- 
mą, o Šarlatąiiizmas pagimdė 
Paparčio žiedą. Šis gemalas 
greitai atkreipė į;l save polici
jos dėmesį ir kąžkur dingo.

Ir prie visų aukščiaus minė
tų gimdymų Muzikantas buvo 
kartais tėvu, kartais motina.

— Statistikos Biuras.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų.
25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street,- Tel. Boulevard 0250

Anthony A. Dobbs
(Antanas Dubickas) 

ADVOKATAS
Perkraustė savo ofisą i naują

vieta, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209
TeE Central 5566

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 2566

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
nft G^yFas^iFnii%qKiq

DENTISTAS X-RAY 
ARCHER AV., Cor. Francisco 

res. Virg. 0669

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl Visokių akly

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8V 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigia* ir dų-omSkės ligaa. 
vyrų; moterų ir vaikų pagal s nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ...

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan 8l 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakarei

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar CentraT 74«

Nariai Ghicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime- Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

_______ ____________ ' Šeštadienis, birželio 22, 1935 
turėjimo, jeigu pats jos netu- 
retų. Juk ir šventas raštas 
draudžia kaltinti ką nors dėl 
neturėjimo kokio nors daikto. 
O žmogus, kuris manosi einąs

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

NAUJIENOS, Chicago, UI_________________________
krautuvę, kad apsidirbti?

Vienas kontraktorius garsin
damas laikraščiuose, kad jis 

‘apdirba porčiUs ir kitas riamo 
dalis labai pigiai, bet, rodos, 
niekas jo nesamdė.

AKUŠERĖS

Koks lai Siurba parašė platų 
reikalavimą Lietuvos preziden
tui ir “Pirmąjam Pasaulio Lie
tuvių Kongresui”. Reikalauja 
maždaug šit kokių dalykų:

“1. Tuojaus pagerinti' Lietu
vos revoliucinių kalinių* maistą 
ir aprūpinti geresnėmis kama
romis.

“2. Paliuofiuoti visus Lietu
vos revoliucinius) kalinius.”

Tai iš 
lavimas! 
maistą, 
kada jie 
togiai apsigyvens ir jausis pil
nai patenkinti, tada juos išva
ryti! Ne! Padaužų delegatai 
siurbiškų sumanymų nerems.

LIETI J VIA1
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

L J. ZOLP———
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

Rusišką ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD CĮgĮĮ
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 U
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming pool.
Rusiška ir turkilka pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

JOHN P. EWALD
. LOANS and INSURANCE

Jeigu reikaj-iuji pinigu Piniu. Ah>-<>;ėio. arba 
apdraudos nub ugnius, vėjo. etc.. <*< .-.sauk:

S40 Wcsr 33rd Streci
. TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IS BŪDAVOilMO B-VĖS



šeštadienis, birželio 22, 1935
visaiPadaužų Filosofų ŪSE

PARLOR SETAI
MUSŲ NUOSAVOJE DIRBTUVĖJE DIRBTI

Gamybos Ministeris, Burnside
Gedimino kavalieriai IR AUKŠČIAU

(Daugelio aktų komedija)

$19.50SKALBIMO MAŠINOS, mažos formos

DYKAI!DYKAI!
KVORTOS

Musų Specialiai
Išbandytos Atsakančios Motorinės ALYVOS

SUBATOJ ir NEDELIOJ

ACTION OIL 00
iN savininkai

817 West 34th Street

Naktinis piknikas. 
Rengia Zarasiškiai

SATURDAY NITE FOLK PARTY 
{vyksta Birželio 22 d. šeštadieny

J. B. Borden 
J. Russell, 
S. Biežis.

Už Taupomus pinigus 
Kurie Yra Pilnai 
APDRAUSTI 

iki $5000 
kiekvieno asmens.

kontroliuojami JUNGTINIŲ 
Čia galite pradėti taupyti nuo 

arba

VIRTUVĖMS LINOLEUMAI —kvadr. jardas

Didžiausia ir moderniškiausia gasolino stotis. 
Pasakykit apie tai ir savo draugams.

Wm. ir Anna Dambrauskai 
GREEN MILL TAV

kviečia visus draugus ir pažįstamus atsilankyti j šių pa- 
rę. Bus VELTUI skanus užkandžiai, geras orkestras iŠ 
4 muzikantų. Gros nuo 4 v. vakaro iki 2 ryto. Visi turė
sime good time.

Pasinaudokit iš šios naudingos jums progos. Atsiveškit su 
savim vaikus. Mes ir jiems duosime dovanas.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Kinsrnan aikštėje, 
ūeanica tikrenybei.

, Mes dalyvausime turnire
Twin Eagles birželio 23 d. 1935

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Pirmyn ir Vyrų 
chorai

ELEKTRINĖS LEDAUNES 5'/z pėdų didumo .... gQ

Ši finansine įstaiga yra 
VALSTIJŲ VALDŽIOS.
$1.00 iki $10,000.00 pavieni asmenys, partneriai
korporacijos. ' ■

neturėjimų. Tokiu

dingų ačiū visiems atsilankiū 
siems ir kuopų .parėmusįems.

—Valdyba.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

UOtVl akiniŲ išpardavimas

Mount Greenwood SLA. 178 Kuopa rengia
GRAŽU IŠVAŽIAVIMĄ 

Sekmadienį, Birželio 23 d., 1935 
ROJAUS DARŽE, CENTRAL PARKE

Į pietus nuo 115 gatvės, Mount Greenwood.
Bus daug linksmybių, išlaimėjimų, dovanų, lenktynės ir kitų įdomy
bių. Visi esate nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ir smagiai praleisti 
laiką kartu su mumis. Pradžia 11 vai. ryto.

Birželio 29, st/oatos naktyj, 
visi Zarasiškių Kliubo nariai ir 
svečiai važiuos į naktinį pik
nikų Big Tree Inn., Archer 
avė., 6 blokai j vakarus nuo 
Kean avė.
' Įžanga dykai. Bus muzikalis 
programas, šokiams gros Ge
orge Stephens Bevellers or
kestras.

Visi kviečiami atsilankyti.

Prastąjį regėjimą, I
silpnas ir kreivas akis galima 1—

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų 
vargį ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su j« . . _______ ______
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akhdua.’

SLA. 63 kuopos metinis iš
važiavimas įvyko 16 d. birželio 
Dambrausko farmoje, Willow 
Springs, III.

Diena buvo lietinga, narių ir 
svečių atsilankė ne perdau- 
giausia. Atsilankę bizniškai 
pasirodė kuo puikiausia. O jau 
roselandiečiai, 139 kp. nariai 
p.p. Ptfčkoriai ir Gailevičiai, vi
sados atsilanko į 63 kp. paren
gimus, nežiūrint ar lys ar snigs, 
ir kuopų visuomet paremia 
kiek galėdami.

Pasirodo, kad geriausiai mu
sų kuopa remia bizniškai Ro- 
selando biznieriai: visiems jau 
gerai žinomas draugas A. Bal
čiūnas ir Kruženausko partne
ris, kurie turi aludę prie 107th 
ir Indiana avė., Bi/rnsidės biz
nieriai p. Josiai, 63 kp. narys 
J. Stonkaitys ir kiti.

SLA. 63 kp. valdyba, o ir 
valdybos narių, jeigu ne vie
ni, tai kiti visados būna pa
rengimų komisijose, taria šir*

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
dų, kad jis turi didelę gėda. 
Tada klausimas atsistojo ge
resnėj tvarkoj. Pats turėdamas 
vykusių gėdų, kartais dėl pa
sididžiavimo, kartais dėl per- 
menko galvojimo, gali prikišti 
kitam 
budu brolio įsišokimas dalinai 
buvo pateisintas.-
Norėjome gauti gėdos sampelf

Padaužos jau senai rūpino
si dėl gėdos trukumų. Buvo 
kilęs sumanymas pradėti gėdų 
gamybų ir, jei pasiseks paga
minti vykusias gėdas, paleisti 
į marketa. Buvo daryta nema
žai bandymų, bet pasekmės bu
vo menkos. Musų inžinieriai 
skundėsi neturį tinkamo pa
vyzdžio arba sampelio.

Industrijos ministeris, per
skaitęs aukščiau minėta brolio 
pareiškimų, apsidžiaugė. Pra
dėta tėmyti tų brolį iš visų 
pusių su tikslu nufotografuoti 
jo gėdų. Bet gėdos pas jį ne 
pastebėta. Kur jis jų laiko, ir
gi neteko sužinoti. Pagalinus 
ministeris paskiria vienų išti
kimų dvasininkų ir pasiunčia 
pas minėtų brolį.

Pasiuntinio raportas
“Mano brangus Ministeri!

“Pildydamas Jūsų paliepimų 
kreipiausi į nurodytų brolį ir 
vardan visų gerovės, ir miela- 
širdingo darbo dėl kūno ir dėl 
dusios, prašiau jo parodyti gė
dų; bet jis mano prašymų at
stume. Sekiojau jį dienas ii 
naktis, tikėdamasis nors iš pa 
salų pastebėti jo gėdų, bet vėl-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI W00D ST.)

Klaidos atitaisymas
Birželio 20 d. “Naujienose” 

tilpo netiksli žinia, kuri sako, 
buk tai mes1'žemiau pasirašę 
dalyvausime tūlame turnire

štai nedelioj, mrzeiio 23 dieu 
nų, Jefferson giriose rengia iš 
važiavimų Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras bendrai su Chi
cagos Lietuvių Pirmyn choru. 
Tai taip butų, kaip ir tėvas su 
savo vaikais, nes prie vyrų cho
ro priklauso daugiausia seniai, 
veteranai, kurie prieš 26 me
tus dainavo Chicagos Lietuvių 
Socialistų Vyrų Chore ir vė
liau sutėvėr Pirmyn Mišrų Cho
rų. šis gi dabar yra skąitlin- 
giausias Chicago j ir susideda 
iš čia augusių jaunuolių, iš
skyrus kelius žilgalviUs senius 
veteranus, ir yra vadovauja
mas Kazio Steponavičiaus.

Taigi ve seni ir jauni meni
ninkai ir rengia bendrų išva
žiavimų į Jefferson girias. Iš
važiavimas įvyks nedelioj, bir
želio 23 d. Kviečiame visus Chi
cagos lietuvius skaitlingai at 
silankyti į šį menininkų išva
žiavimų, kad sykiu su jaunais 
ir senais musų dailės skleidėjais 
ir sykiu pu lietuvių kultūros 
palaikytojais praleisti smagiai 
laikų tarpe gražiai pavasario 
rūbais pasipuošusių lapotų me
džių. O senieji ir jaunieji cho
rų nariai mokės visus maloniai 
priimti ir bus labai dėkingi už 
parėmimų.

Tikiuos, kad visi pasimatysi
me nedelioj Jeffersono giriose.

—Žilgalvis.

Veikianti asmenys:
1. Minyška
2. Vargomistra
3. Davatkiška parapijonka
4. Subankrutavęs bankierius
5. Da labiau subankrutavęs 

bankierius
6. Fašistų prisiųstas agentas
7. šipkorčių agentas
8. žydas, apdraudos agentas
9. Kažkur su valdžios pini

gais dingusi merga
10. Medalių imti atsisakęs 

Jonas
11. Amerikos žvalgyboj tar

navęs advokatas.
(Autorius ieško daugiau ty- 

pų su medaliais, kad galėtų su
rikiuoti ant scenos visus kava
lierius ir pradėti komedijos ak
tus vienų po kito. Iš čia paso
dintųjų galite matyti, kas ir to
liau seks, todėl komedija bus 
ilga ir juokingiausia sviete.)

PRANEŠIMAS ALEKSOS DUONKEPIO 
KOSTUMERIAMS

Gerbiamieji: Mano išvežiotojas išėjo, nepaliko kostumerių antrašų — 
katrie norėsite musų duonos malonėkite pašaukti arba parašykite.

ALEKSAS BAKERY
3339 S. Morgan St. '

YARDS 7258

ELMER MESSINGER, Pres.

5559 Roosevelt Road, Cicero, III

DYKAI prie kiekvieno pirkinio 7 galionų gasolino ar daugiu. Jus 
galite paimti 4 kvortas iš sykio arba kiekvienų sykj po vieną kvortą, 
taip kaip jums patinka.

Šis Pasiūlymas Yra tik Porai Dienu
Pasaulinės Parodos Budinkų Materiolas

KRAUSTOMAS ADRESU
4000 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Pardavimui 1, 2, 3 colių lentos, durys, langai, plytos, grindys, 
t rimą i ir t. t.

GOLDMAN WRECKING CO.
PASAULINĖS PARODOS NAMŲ ARDYTOJAI. — YARDS 0036

tui. Maldavau ir grasinau; bot 
jis pasiliko prie savo. Sekiau 
jo darbus, elgesius, kalbas ir 
raštus; ir dabar darau* seka
mų išvadų.

“Jo kalbos apie didelę ir ge 
rų gėdų yra tuščias pasigyri
mas. Jis turi šiokių tokių gė
dų, bet menkos verties. Musų 
paprasti piliečiai turi daug ge
resnes ir tinkamesnes gėdas, 
negu jis.

“Jūsų Dvasininkas.”
Buvo pasklidęs gandas, jog 

nekuris artistas nešiojasi di
delę gėdų, bet patyrinėjus pa
sirodė, kad jo gėda nepataiso
mai apipuvusi. Tokiu budu gė
dos reikalai pasilieka neapru-

HOME FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1618 W. 18th St., Tel. Canal 0045 
bloko j vakarus nuo Ashland Avė.)

ROOSEVELT FORNITORE 00., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, ILL.

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagin 

l t-l tw |Qr or Adui t. At all Druggists.

Ivrite for Free Eye Book Murino Company, Dept. II. S., Chicago

FEbERAL
SAVrHGSgL 
AND 

1 OAN

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. 
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryto iki 8 

. Ketvergais nuo 9 ryto iki 12 dieną.

i
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Apžvalga
KIRK GI JISAI UŽDIRBA?

MarUMsla#,

$7.00 TAUPYKIT1 M W 11'

Miltas PINIGUS!
$8.00

SKANDALAS COOK KAUNTBJJ}

neno

E K S K U R SI JOS:TUŠČIOS PASTANGOS

par

2.00
1.00

Naujienos eina kasdien, ilakirtant 
a«kma<lieniu«. Leldlla Naujienų Ben
drovė 1789 S, llalstod SU Chloogo, 
III. Tolo tona* Cannl W00.

Kntored na Sooond ęiaas Maitot 
Mareli 7Ui 1014 ai tho Pont Offlee 
et Chlcago, III. undor tho aat of 
kfaroh 3rd 1870.

šlstal net 1,6 sodnlMų bandė 
prigirdyt ežero.

Subscrtpllon Rotos t
$8.00 per year In Canada
$7.00 vor ycar outsido ot Chlcago
•8.00 per year in Chlcago 
3o per cųpy.

NAUJIENOS
Tho UihuanJan Daily Newa 

PublUhod Daily Kxoopt Suuday by 
The Llthuanian Nows Pub.» Co„ Ino.

1799 South Halstod Street 
Tolephono CANal 8300

ho dabar bu# 14 #oolall«tų nl- 
dorrnnnų prieš 12 nosoelftlistų.

Tokiu budu #oclali#lų 'vado
vaujama Furmer-Lubor partiją 
dabar pilnai kontroliuoja Ml- 
nneitpollHO miestų. Visa miesto 
administracija tapo Nudaryta iš 
Farmer-Labor narių, ,

'Mlimonpoll# yra didžiausias 
pramonė# miestus Mlnne#otoH 
valHitljoju.

Bet ko 
užmirštu. vargšu# proto- 
pavalgydini kaip žino

“Laisvė” No. 124 rako: Mak
alui Giorkij Žuvu#lu# Sovietų 
valdžia garbingai palaidojo, jų 
Šeimyna# arba artimu# aprū
pino pnaugštlntoml# ponsljo*

dalintų veikėjas. Jisai gavo 
25,000 balnų daugumų. |' kvieti
mo tarybų išrinktai Arthur Le- 
Suour, buvę# Soc. Partijos vyk
domojo komiteto narys, Alder- 
nuiiuiln išrinkti socialistai: Al, 
G. RunIIh. A. L Gofllon Ir L G. 
Senti Ir dar keturi' nodallntal.

Buvo renkama tik dalia mlon- 
to tarybos. Dar yra 7 andai In
tai aldormannl, kurių terminu# 
buvo nopanlbalg^a, taip kad vl-

StambuH Chicagoa demokratų politikleriua Robort 
M, Sweitzor tapo pašalintas $ Cook kaustės (kurion 
įeina Chicagoa miestas) iždininko vietos, kuomet buvo 
užtikta $414,129 trukumas fonde, kurį jisai per ilgus 
motus kontroliavo, kaip kauntfis klerkas. Grand jury 
išnošO prieš jį formali apkaltinimo “d01 sulaikymo vie
šų pinigu”, kuris buvo jam vakar įteiktas teismo, ir kal- 
tinamasai dabar yra po $10,000 kaucija.

Roberto M. Sweitzer, bojo, yra no tik vienas stam
biausiųjų demokratų šulų Chicagojo, bot yra labai įta
kingas asmuo katalikų organizacijose. Jisai per eilę mo
tų buvo katalikų labdarybės draugijų (“Catholic Char- 
itiesM) pirmininkas. Dabar jam grasina kalėjimo baus
mė. Bet. žinoma, be kovos jjsai nepasiduos. Jisai turi 
gerų sėbrų politikoje, teismuose ir biznyje Žmogus, ku
ris gali įsidėti netoli pusės miliono dolerių svetimų pi
nigų, nėra “Dievo apleistas”.

Sweitzeris buvo sučiuptas netikėtai — dėl to, kad 
jisai senatvėje sumanė užleisti klerko vietų kitam, o 
pats pastate savo kandidatūrų (ir buvo išrinktas) i 
kauntės iždininkus. Jo įpėdinis, bijodamas, kad jam ne
reikėtų vėliau atsakyti už fondus, esančius klerko glo
boju ėmė daryti tų fondų revizijų, ir tokiu budu truku
mas buvo atidengtas. Jeigu Swoitzeris butų norėjęs pa
likti savo senojoje tarnyboje, tai jisai, be abejonės, bu
tų buvęs vėl išrinktas, ir iki jo gyvoa galvjps niekam ne
būtų atėjusi į galvų mintis, kad toks populerųs politi
kierius ir toks “pabažnas žmogus” gali nusikalsti pini- 
giškuose dalykuose. »

Bet kai Sweitzeriui teks teisintis teisme, tai jisai, 
žinoma, galės daug ką papasakoti apie savo ir kitų 
aukštų politikos urėdų paslaptis, apie kurias publika 
nieko nežino. O jeigu tie, kurių rankose dabar yra jo 
likimas, nenorės jį per skaudžiai bausti, tai ir jam ne
bus reikalo būti per daug atviram.

Teismai vargiai gali apvalyti nuo korupcijos val
džios įstaigas, nes teismai irgi yra tos pačios sistemos 
dalis. Vienintelis tikras būdas jas padaryti švarias, tai 
— išrinkti visai kitokius žmones.

$75.00 puikų# console, 7-8 
Triubų Bailios 

29.95

Dabar M. Pūkis ir kili ame
rikoniški bimbininkal gali spręs-, 
’ti,. ar tai yra “geras” uždarbis, 
ar ne.

Yra faktas, kad Amerikoje 
bedarbiai, kurie yra “ant re-' 
Įjief”, gauna iš valdžios dvigu
bai didesnę pašalpų, negu Le
ningrade “penkto rezriado” 
darbininkai, kurie dirba.

Bet gal Rusijoje gyvenimas 
yra daug pigesni?, negu Ame
rikoje? Kaip, tik priešingai. Vi
si svetimtaučiai, atsilankę Ru
sijoje, kaip vienu balsu tvirti
na, kad prekių, brangumas. Ru
sijoje esąs nepakenčiamas, — 
dėl- to, kad prekių Rusijoje la
bai trūksta. O kur trukumas, 
tenai aukštos kainos.

paskolinimui Sportas turi 
daug įtakos. įvairus konlestal 
dėl sporto pirmenybės, Irgi 
daro jaunimų protišku tlngl-

“Laisve” No. 117« rašo.; Far 
šiltiniai studentui bandė pri
girdyti 16; socialistų- studentų. 
Fašistiniai Wisconsino univer
siteto atletai it kiti hitleriško 
plauko Studentai; užpuolė ant 
studentų socialistinės organi- 
zącijos, Industrinės Demokra^ 
tijos Sų jungos susirink:— — 
grobe jos sekretorių M; Sweet- 
lapdą, studentų B. Weinstinų, 
ex-studentų Š. Priedų ii? tem-

$30.00 5-kių dalių Brcak 
fast Setai ,

14.95

MINNEAPOMSE LAIMĖJO 
FARMER-LABOR KANDI

DATAS

Bolševikų suagituoti vadinami “rank and flle” čiže- 
nitoriai savo bylų teisme pralaimėjo.

Jie norėjo su teismo pagelba pašalinti unijos virši
ninkus, kaltindami pastaruosius, kad jie imą kyšius U’ 
kad jie nesu teisėtai išrinkti. Bet teisėjas Lindsay jiem? 
pasakė, kad, jeigu viršininkai ima kyšius, tai ne ma
žiaus kalti yra ir tię, kurie kyšius duodą. Kas ateina 
skųstis j teisingumo teismų, tas turi turėti “švarias, ran-. 
kas”. Nusikaltimo dalyvis skųstis negali.

O kai dėl to, ar unijos viršininkai yra išrinkti tet 
sėtai, ar ne, tai čia ne teismo, bet pačios unijos reika
las. Teisėjas patarė skundikams dalyvauti unijos virši- 
ninkų rinkimuose,' kurie įvyks ateinantį rugsėjo mėnesį, 
ir stengtis išsirinkti tokius viršininkus,, kokių, jie nori.

žodžiu, visos tų- “rank and flle” dženitųrių pastan
gos “sutvarkyti” unijų teismo keliu nuėjo niekai?.. Tai 
buvo galima pramatytu “Naujienos” jau keletas mėne
sių atgal, dedamos prierašų prie dženitorių grupės 
straipsnio, nurodė, kad iš jų skundo niekų neišeis —* tik 
be reikalo jie leidžia pinigus ir stato save ; pavojų, kai
po unijos nariai. Apie pačių bylų “Naujienos” pasakė 
beveik įodis žodin tai, kų dabar nusprendė teismas.

į tų bereikalingų “trubelį” dženitorius įvėlė bolševi
kai, kurie užuodė, kad pas dženitorius da yra pinigų, ir 
norėjo pasipelnyti. “Skymas” buvo gana geras. Bolševi
kai pasisiūlė vesti 4<kovų” prieš unijos viršininkus, kad 
tik dženitoriai duotų jiems pinigų. Girdi, tos aukos bus 
priimamos slaptai, nė atskaitos nebus skelbiamos (idant 
unijos viršininkai nepatirtų, kas aukoja), taip kad au
kotojams nebus jokio pavojaus. Na, ir atsirado lengva
tikių, kurie davėsi ant šitos meškerės pagauti!

Byla išmesta, o kas su aukotojų pinigais pasidarė, 
žino tiktai tie, kurie juos priėmė. Atskaitos jie neduos, 
nes juk fondas buvo — slaptas. Gudresnio budo pasipi-

Kaip matomu, Stalino vald
žia no tik žuvualųjų šeimyna# 
bot Ir artimu# aprūpina piiaug- 
Stintom!# pon#ijoml# 
dčl JI 
turu# 
no# ?

Informacijų, laivakorčių ir ekskurai- 
jok brošhirSl&s (folder) kreipkitės i 
bet kurį sąjungos nari, autorizupta 
laivakorčių agentą arba bet aųria 
raštine:

Swedteh American Line
. 18Į N. Michjgan Ave^ Chicago. Ill.

Imame senas ledaunes j mainus ant rifrigeratorių 
didelė nuolaida. Lengvus Išmokėjimai.

No. 86 “Laisve” ra$o: Qor- 
Ipo automobilių fabrikas 
(SSSR) išdirba šiemet auto
mobilius naudojimui darbinin
kams.

Jdomu butų patirt, kur ir 
;koks juodo darbo (černorabo- 
čij) proletaras Sovietų, Sųjun
goj važinėja automobiliu.

“Laisvėj” No. 115-me komu<- 
uistas (Bimba) ye kaip rašo: 
Jeigu tu manai,’1tad New Yor- 
įlws yra gyvas miestas, tai lu- 
jrėtum pamatyti Leningradu. 
Leningradas pralenkė Nęw 
Yorki) savo judėjimu... Lenin
grade taip pat yra pakanka
mai šunų, kačių ir linksmai 
besišypsančių sveikų piliečių 
■veidų.

Kad šunys, stf katčmis bė
gioja Leningrado; gatvėmis, tai 
Rimbai vaizduojasi galvoje di
delis judėjimas. Tur būt jau 
:atrodo, kad katės su šunimis 
įsociąlizmų b.udayoja Leningra-

DIDIS
JUNE BRIDE

$30.00 Studio Couchcs

15.95

“UilHvė” |dčjo, vieno buvusio 
amoiildečlo kųmunlsiU), A. Zlot- 
kaus, laiškų Iš Leningrado, ku
riamo laiško rašytojas labai 
ismarklul uždrožia “visiems 
‘Šmeižikams” Iv “melagiams”, 
pasakojantlem#, kad sovietų 
Rusijoje žmonės kenčia vargų. 

t Zlatkus atsako | eilę klausi
mų, kuriuo# jam uždavė karš
iu# “ščyrųjy” šalininku# M. Pū
ki#, matyt, ėmęs abejoti, ar 
bolševikų karalystėje yra taip 
gera, kaip Bimbos Ir šolomskui 
skelbia. Tarp kltoko Zlotkus 
rašo Jam apie savo uždarbius:

“Toliau# klausiat}, klok už- 
; dirbu iv tu* moka nuo dienų 
■ ar nuo štuklų. Mums moka 

nuo štukių (reiškia, “plece 
. work. — - “N.“ Red.), bei no 

taip, kaip pus Jumis. Mes dir
bamo brigadomis Ir ‘resrla- 
dal#’. •Hoariada#’ yru nuo pir
mo iki septimto (Zlotkus, mo
ly t, norėjo pasakyti “razrla- 
<laM“, kas rusų, kalboje reiškia 
skyrius, laipsnis. — “N-nų" 
Red.). Septintam ‘resrlade’ 
darbininkui gaunu aukščiau
sių užmokėsi|. Abolnal mos 
uždirbamo nuo 200 Iki 450 
rublių por mėnosj. Tai gerui, 
ar ne? Aš dirbu, penktame 
‘rvsriado’, tai uždirbu Iki 300

1 r. per mėnesĮ.”
Zlotkus Čia pripažĮsta, Kad 

darbininkai Rusijoje yru pada
linti* j daugybes visokių ryšių, 
ir vieni J y uždirba dvigubai 
tiek, kiek uždirba, kiti. Na, o 
pradžioje (Lenino laikais) bol
ševikai skelbė; kad visi žmonės 
turį gauti lygų atlyginimu už 
savo darbų, nes, girdi, kiekvie
nas nori tiek pAt valgyti. Tik* 
sunkaus darbo darbininkams 
buvo mokamą daugiau, nes jų 
organizmas suvartoja daugiau 
'maisto.

Antra, Zlotkus pripažįsta, 
kad bolševikai moka darbinin
kams nuo štukių (“piece- 
work”), o ne nuo valandų, šir 
toks būdas atlyginimo leidžia 
darbdaviui labiau išnaudoti dar-

— ——i
DABAR LOŠIA

Sovietų Rusijos grSžų sensacinį 
veikalų

‘Tbę Youth of Maxim’ 
su angliškais parašais

Subatoj ir ned 35c. iki 6 v. v. 
Vienatinis lošimas mieste šį 

seąona

Sonotone Teatras 
69 E. Van Buren St.

«DAI

Jau nei moderninėje urclillek- 
lurojo perdaug pasireiškė ne
subrendęs niiizIkidlngumiiM. 
VldiirnmžhioHU gotika Išdigo 
iš bažnytinė# muzikos, o da
bartinis Dienus, kariu Ir ine- 
cliunlzmus, glaudžiasi prie 
muzikos.

Kas lankė pasaulinę paro
dų, negalėjo mipaslebėli pa
viljonų trobesių, kurie buvo 
taip “sumuzlkullnll:”

Amerikos dailininkui, nelo- 
IJ visi, užsikrėtė importuotu 
“modernizmu.” Impresioniz
mu# prigijo friincuzuoso kaipo 
geru# dalykus, bet Čia, Ame
rikoj*, jis yra svetimas. Ame
rikoj) uIhIhuIo daug Sezanu- 
kų, Monetukų ir Pikusukų, bet 
Jie, sekdami paskui šituo# 
inodernoHlo# (hillė# įkūrėju#, 
dingo jų šešėliuose.

Žmonės nuohilo# ieško nau* 
jovių. Mčnlninkal irgi 
i,'ėdami paslllkli asketai#, taip
gi graibosi po erdvę nieko pa
stovaus nesurasdami, Moder
ninių kuripiuj liaudžiai nėra 
suprantami dėl lo, kad jie nė
ra sukurti 'Iš kasdieninio gy
venimo motyvų.

Greita# gyvenimo lempa# 
pergreit sugalvoja, sukurta ir 
pergreit vėl po kojų sumina. 
Užtat nieko pastovaus, kas 
pasiliktų amžina, šiandien ne
simato. *

9x12 Gražios Klijonkos

3.95

■, ........Į ... ........

pė juos laukan, šaukdami. 
“Prigirdysime!” Vienas iš pro
fesorių, Dr. Lcndrum, 1 
fašistus sulaikyti, bet jie pa
sičiupo ir j|, nusitempė visus 
ketuTius prie Mendota ežero ir 
sumetė j vandenį,

“Laisvė” djenų iŠ dienos tau
zija niekus, buk tarp, socialis
tų ir fašistų nėsų jokio polk 
tinto skirtumo. Dabar ji pati 
turi pripažint faktų, kad fa:

HINIJA
Moderniškuoju motorlaiviu 

, “G « I P
Liepos 3 d., 1935
per Gothenburg, Švedija 

iKoleiviai išplaukia iš Stockholm nau
jų modernišku laivu “MARIĖN- 
HOLM” per Baltijos jura i KLAI
PĖDĄ. Keliones laikas 24 valancįo#. 

* EKSKURSIJA RENGIAMA 
Liet. Lalv. Agentų Sąjungos Am.

.Kartu, išplaukia Am, Liet. Kat Stu
dentų ir Profesionalų Sąjungos eks
kursija, kuria vadovaus Są-gos cent
ro pirmininkas p. Jonas K. Morkū
nas, Rochester, N. Y. ir Sų-gos cent
ro dvasios vadas kun. J. Balkunap. 
Maspeth, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas

Iš visų meno šakų, muzika 
čia kuogevlauHla allllko, bot 
|r jų jaunoji karta perdirbo 
aut savo kurpalio. Tuo budu 
muzika Amerikoje lapo vieš
pataujančiu menu jaunuolių 
(lva#i()N gyvenime, Jaunuoliai 
operų lankyli nemėgsta, Jie 
sako, lai supelėję#, sena# ir 
nuobodus dalykas.

Užėmus “moderninei” mu
zikai šitokių pozicijų, nešte" 
bėllna, kadi Ir kito# meno ša
kos pradėjo keisll savo pozi
cijų ir artintis prie muzikos. 
Ne lik plastikinis menas, bet 
Ir II tora turą, ypatingai poezi
ja, pasirinko muzikų įsavo ide
alu. Išsižadėdama mini les.

Dabartinis Amerikos džia
zas nėra ta ulbi ė muglku. Jji 
nėra, nė tarptautinė, Galimu 
sakyti, JuJkinus s ūpo dalykas, 
Kųjp Ji buvo vėjų atnešta, taip 
.vėjai# Ir nueis, j 
t Aš visgi nenorėčiau, kad vi
sas menas įsusirglų muzikaiin- 
gumu, nes reiklų tų, kad 
muzika dominuoju visų menų.

$25.00 gražų# nauji 
Lounging Krėslai

*15.95
$184,00 Didelės mieros 

nauji Refrigcratoriai

110.00
Naujos Mados garantuoti 

Midget Radios

7.95

$75.00 3-jų
Kambarių Setai

39.75
$80 Gružus Seklyčios Setai

43.50
$XQ0,00 3rjų dalių, moder
niški Miegamų Kamba

rių Setai’

ŠileiMu,MENAS

Miesto valdžios rinkimuose 
Minneapolise didelę pergalę ląi- 
mėjo Fanner-Labor partija, 
prąvesdama savo kandidatų j 
merus ir (taip pat išrinkdama 
švietimo tarybos narį ir kele
tą aldęrmanų.

Miesto mčru tapo išrinktas

$30,00 gražus, naujos ma
dos, 9x12 Kaurai 

16.95
$53.00 7-nįų dąlių Valgy

klų Setai 

*29.95 
$55,00 stalo viršų mados

Gesiniai Pečiai

*29.95
$85,00 Refrigcratoriai vidų 

tinęs mieros Dcmons- 
toriai

54.50

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP 
$2.50 Perm.

Wave už $*-49 MB? >(5 00 Glo Tone (340 
f Shampoo and Finger

f Wave ................... 25c
' J\ Petn, ir Subatoj 35c.

< ' Elektriškas Masažas.
VISKAS PIGIAU IR GERIAU. 
3641 S. Union Avė. 

Tęl. Yąrds 1393—2nd FL Front

Trečia, Zlotkus mini, kad jo 
fabriko daribninkai uždirba nuo 
200 iki 450 rublių per mėnesį, 
ir jisai klausia: “Tai gerai, ar 
ne?” Bet jisai nepasakot ki«k 
verti dabar yru rusiški rublįai? 
Sulig Amerikos korespondentui 
pranešimais tiesiog iš Maskvos, 
bolševikiškas rublis šiandie yra 
vertas apie du aJT tris ameriko
niškus centus1. Vadinasi, jeigu; 
pats Zlotkus uždirba per mė
nesį “iki 300 rublių”, tai ame- 
irikoniškais pinigais jo uždarbi# 
siekia — 9 dolerius, Per mene-

(Tų«o)
Amerikos Jaunimas lik ma 
), kad protu gyvena, bot Ilk

ederalSavings 
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO
Prndėklt laupyti savo pinigu# šioje Fcdcralėje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c | mėnesi Ir augščlau,

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI, 
Jūsų pinigai Šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Kedeni! Snvlng# and Loan Insurance Corporation, 
Washlnglon, I), C.
Darome paskolas ant pirmų morglčlų, nlmokėjlmo mor- 
glčlų, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniai# išmokėjimai#.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN, 
2242 Wcst 23rd Placc Phone Canal 8887 

)ien J. Kazanauiltai,

BAIGSIS filA SAVAITĘ 

Stebėtinai Gera Proga Visiems 
PIRKTI NAMŲ REIKMENIS

Uįsakymo kulnai
Chlcafiojo — paltui 

Metama $8.00
Ihuel motų ............. ............... ..
Trims mOnoaiamii 
Dviem inBne»lmn« 
Vlonnm mfinonhil ....... ...........

Cliicugoj pon lindletojuii 
Vlona kopija 
Savaitei ................... .............   18a
Mėnonlul •imttmutimiimitHimtttu* 7lfa

Suvienyto^ Valulljoiio, no Chloairoji 
paltui 

Molams ...................  I
JPusol motų 
Trim# mOnoilumi aaMOtooomtioHioo 

Dviem mėnontama ................. ,
Vienam mCnoaiul

Lietuvon Ir kitur ulalonluoso 
(Atpiginta) 

Metama ........... .
Pusei metų ............ .
Trims mOnoalami .....
Pinigus reiki n siųsti palto Monoy

.Orderiu kartu su užsakymu.

J. W. KALEDINSKAS, Manager

Duodame grąžius lietų v iškus radjo programus kas ne- 
dėldienį, U-tą v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kiL

SEDiĮAMEPII
HOLM

Išplaukia iš New Yorko
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Bolševikų Revoliucija 
Hollywoode

I pu .*1 i * ■ ......
Birželio 13 dienų Htdlyvvood

Bnirtė mokslii Lcw1h 
Institute

svetainėj (vyko bolševikų1 cho
ro praktikos. Pamokų briku 
choro mokytojus iššaukė gin
čą mii stambiu stalinei! S. iiplv 
buvusi Keistučio klhiho pikui- 
ky.

Ginčus ėjo ktamdmu, kodėl 
bolševikų chorini nedahmvo 
pirmu kilų chorų. Tni butų 
huvęs lubiri natūralūs dalykus, 
nes pupriiMlui komunislnl mė
gta pniddlitkuNUoll, Bet,,,..

Iš diskusijų virio debiliai, o 
U debilių kumštynėm gi Iš 
kumštynių išsivyslė kruvinu re- 
voliucljii. Choro vedėjus -- 
nu draugu pu leido vienus klhun 
kumščius j darbų, aiškindami 
vieniui antram komunlamo tė- 
nhis.

Aiškinimus buvo revoliuci
niu: po kiekvieno kumštynių 
sukinio buvo dednmii raudo
nus taškus. Prie Šitų dviejų

aktyviai’ rišančių komunisti
nius klausimus prisidėjo dar 
septyni, kurio norėjo užgesini 
liepsnojančią kruvinų revollto 
elją evoliucijos priemonėmis.

Bet dPJu, Jie no laiku pm 
lietė revoliucionierių raume
nim ir visi septyni buvo palie
sti rovoliuelonlškų smūgių.

Ant rytojaus po revoliucijos 
reporteriui teko atlankyt tų 
kruvinąjį kovos laukų (llolly* 
\vood svetainėj, 2117-19 Wesl 
43rd SI.).

Nors reporteris lavonų km 
vos lunke nerado, bei kraujo 
žymių buvo matomu, kur tik 
rovoliueljonlerhil darė atlikus.

Be krauju žymių, klek bm 
vo mėlynų akių, Išlaužtų pirš
tų, pramuštų komunistiškų 
galvų, mėlynų dėmių kūne, lai 
nol reporteris, nei pats nela
basis negalėtų suskaityti.

- - ErmiK1 Bnhiui.

Jlimil keletas brangių dovanų; 
Atsilankęs į pikniką' turės pro
gos Išlaimėt! Vieną iš dovanų 
be jokio ekslra prlmokėjhno, 
Kadangi Postas rengia tik vto^ 
ną |>er motuh pikniką^ lai Ir 
stengiasi padaryti JĮ kuo ((lo
mesniu, prašmatnesniu ir links
mesniu, visus patraukiančiu.

Kaip Durlauš-Girėno Postas 
velkė itiirpe lietuvių

Didžiumoj loglonločlul remiu 
lietuvius biznierius Ir profesio
nalus, dalyvauja didesniuose 
parengimuose, .sutelkia no kar-

Makalų šeimynos gy 
veninio istorija per 

traukta vasarai

dalyvavo, kulp Jų glmlnėK ir

Makalai.
i Chieagločiai lietuviai Jau ke
letą metų kaip gyveno su Ma
kalais, atjautė Jų bėdas, apver
kė Jų neini mos, džiaugėsi Jų

CMICAGOS 
ŽINIOS

Vienas žuvo, penki su
žeisti autoinobiliv 

kolizijoj

Du automobiliai susikalė 
prie Purk F.ime kryžkelės, Ar- 
lington lleighls apiellnkėj. Ne
laimėj užmuštas Budolph 
Mauna, 07 metų, iš MeKees- 
port, Pn. Jisai važiavo su 
savo dukteria p-lo Ida Manus, 
su sūnumi ir jo žmonn ir šių 
dviejų stiliumi \Valtcriu. Li
goninėj daktarai manė, kad ir 
užmuštojo duktė Ida mirs.

Jų automobilius susidarė su 
,♦ daksikebu, kur) operavo AL 

bert Kacnkcr, 403 \V. Haxv- 
tbornv st., Arlington lleights.

Pasak policijos Budolph 
Manns važiavęs pergrotai, 
kati sulaikyti savo automobilį 
ir išvengti nelaimės.

Liūdnos atostogos.

tusių gvmblcrlavliuul tautų 
narius.

Iki šiol bvluoll ant arkliukų 
Illinois valstijoj gulimu buvo 
legaliai lik ten, kur arklini 
bėgn. t. y. Irckėsc. Tuo gi 
tarpu vien Chlcngoj, upsk'iiL 
ėluojiimn, buvę kokie 5,000 
patalpų, kurios priimdavo be
ina nelegaliai, t. y. {statymams 
neleidžiant.

šios patalpos operuodavo, 
kaip kad savo laiku operuo
davo vadinamos splkysės <— 
be įvisoių. Fš lokio opera vi- 
mo Imdavo ir šiandie dar yra 
didelio graflo policijai ir įvai
riems politikieriams.

Dabar tačiau legislaturn 
nelėmė bilių, kuris legalizuoja 
belavimų ant arklių ir tam 
tikrose patalpose, kurios turės 
reikiamus laisnius, o ne vien 
trekėse. Manoma, kad iš šios 
betų legaliKiivimo bus gražaus 
pelno valstijos valdžiai.

Kad bilius taptų Įstatymu, 
reikia daV jų jų pasirašyti gu
bernatoriui Hornvriui.

ChavloH L. MntokonlH yva hu- 
miH pp. Knzlmlcvo MnUImnlų, 
3437 .Inckaon Boulcvnvd.

šiomis dienomis j 1h baigė 
r.mvln InHtltnto eloktvon Inžl- 
nlovlauH kurną ir penkladlonĮ, 
birželio 20 <L, gavo diplomą hiv 
Bncholor of Science InlpHiilu.

Diplomų dalinimo ccrvmoni- 
jos Įvyko First (kmgrognblom 
ui Church patalpose, prie Aalh 
lund Ir WaHhington bulvarų.

Charles L. MuUkonls buvo 
vicnintėllK' Iš lietuvių- baigusių 
kursą nurys A I K IC draugi^ 
Jos nurys; Jis taipgi buvo So 
nlor Soeinl Comniltteo narys.

P-nas Matekonts baigė Šios 
mokyklos keturių metų kursą 
per pusketvirtų motų.

Lietuvių' tarpo Charles L 
Mutokonls pasižymėjo savo 
darbuoto:

Pirmyn choro — kaip vei
kiantysis preztdbntas;

Yi’n Chivagos Lietuvių Drau
gijos nurys;

Priklauso Lietuvių Universi
teto Studentų Klubui Ir yru 
Sodai Conunittoe narys;

Yra “Nnujiemų” kontostan- 
tas.

čia taipgi tenka pažymėti, 
kad Charles L. Matokonlo so* 
šuo Francus lanko Illinois Busi
ness Collogo ir neužilgo pa
baigs šioj mokykloj knygve- 
dystės ir stenografijos kursą.

rloins įvykiams Ir oolobraoL 
Joms, bliu tik būna kas daro
ma musų tmitos ir tėvynės nau
dai ir garbei, Niekuomet neat
sisako nuo prakilnių visuome
nės darbų Ir tt. (

Tad besiartinant šiam didžiu
liui Legiono DarliuiN-GIrėno 
Posto piknikui, komanduotojas 
B, II Pli'tk'lowl(jz vardo Posto

blznlorlun Ir profonloniihin 
skaitlingai alnllankytl birželio 
30 d. | tho Oakn daržą, | tą 
taip gražų Ir malonų ąžuolyną, 
kur vinį bunlto patenkinti.

Krank Kranaunkln,

RADIO
ProM'reNH KrnutuvS lin 
ksniins ruclio klaipyto 

jus ncdčldienio 
proKT’ainu

* Dar nubuvo neono j tu Ir radlo 
vaindavlmo tokion Intorljon, ku
ri taip daug žmonių butų nu- 
Judlmešl Ir taip daugeliui piill- 
•kunl—bu pažiūrų Ir tikybų nklr- 
tumo.

Non Makalai yru tikras munų 
gyvenimo veidrodin, Ir vaizduo
ju mun piuMun sąžiningai, Air-

perėjo no vieną l’iizą, Iki Šiol 
per radlo Jim buvo duota apie 
140 scenų, užimančių nuo 10 
.iki 15 minučių laiko, Atspaus
dinus Makalų veikalą Jau4 susi
darytų knyga su viršum 500

larp Jų Nora (Jiiglonė, K, Liut
kus, St, Rimkus, Povilas Aal- 
tlmloras, Helena Počukaltč Ir 
kiti. Pačioj pradžioj Aldona 
buvo Vanda MlsovIČIutė.

Pereitą kotvorgą J, Budrike 
radlo programa buvo praneštu, 
kad Makalų dramos vaizdavi
mas yra pertraukiamai vasa
rai.

Makalų Istorija čia nutruko 
Žlngoidžlaulsoj vietoj: Aldona 
pnslšalliio, nenurėdama būti 
sunkenybe savo mylimam My
kolai, o Mykolas, patyręs Iš 
laiško, kad JI gal tebėra Chl- 
cagoje, Išbėgo Jos J Ieškoti. 
| Ar Jis suras Ją?

Ar JI sutiks bull Jo pati, 
Jeigu Jis Ją Ir surastų?

• Ar Jos atmintis ant visados 
bus pusiau pamesta?

Šitie klausimai dar turi 
rišti.

Ir Chlciigos lietuviui be
Jo nekantriai lauks rudenio, ka
da Makalų Istorija vėl ketina 
prasidėti,—S,

riko nulio krautuvė, 3417 N 
llulstod st„ Ir Budrlk Furnitūra 
Mart, 3345 S, llulstod st.

L Lietuviškas maršus. Or 
kostrus.

2. Ak, myliu tavo, Sopranu
solo.

3. Linksmu polkutė.
Lovoiidrėlls, Soprano solo.
Mhrcoies polka,

Gersim, broliui, ullavoslm 
Duotus.

7. Vatais. Okordlono solo.
—K.

5

Ui t IIMMIHIIĮH

IŠhL

ii Iki-

i Bot Makalun padarė tokiais 
gyvuln, tokiais tikrais tipais no 
tik gabus rašymas, bot Ir ne
paprastai gabus lošimus. Pet
ronėlė Milerienė buvo lokiu pul
ki Makalo žmona— Onytė, Jad- 
Viga GrIČaltė buvo nepnlyglna- 
inu dukrelė—Aldona, Antanas 
Rutkauskas buvo rimtas minus 
Juozas, o putu Makalų autorius 
Kl. Jurgollonls buvo tėvus Ma
kalas, Jie Ištlkro taip huhL 
gyvono Makalų vaizdavime kas 
savaitė, kad Jautėsi Ir dabar 
Jaučiasi kaip vienos šeimynos 
žmonės. Mukalhoso taip pat

Budriko programas
WAAIA—5—5:30 po plotų
Ryt dieną, t. y. sokmadlonj, 

pusi kiaušy k Iki puikių musų 
liaudies dainų Ir muzikos iš ra- 
dlo' stoties WAAF, 920 kll., 
nuo 5 iki 5:30 po plotų.
programą duoda Jum. F. Bud-1

limo 
PI Ol)t mi i> 

l-YI*.

u* Mi kn|noNl
Vyrl«itoltt Viela Jhnkruto Kfako 
AtNlIttiikyklt | bliu kuria IA mtiNU 
8 krautuvių ir imsIAIurėkit—jus 
čia mitu klakvlmia žinoma maie- 

i vom ruAI už nupigintas kaina*.
«2.00 JlulU žlbuntl M u- <4 AE 
Ieva, už (UI. ........ ...........* I -UO
$2,25 Bulla IHnL Mu- <4 O A 
lava, už Gal.
$1.25 HlutoliamN M u Ieva, C Am 

i už Gal.................................. OUC

. 5,““ >1.00
Vlaa Malė v a 10(1% Garantuot A'*- 

Arba. Hiiaražlnalms IMnlttua
Paint Exchangc of Chicago

1 1557 MI!waiiI«w av, 2274 IClaton a v.
08110 S.ltalatMl at. talfArmltaKa 1440

dų prieš pietus kiek vienas už- 
slstalęs savo’ radlo galės pasi
džiaugti gražiu radlo progra
mų, kurio Išpildyme dalyvinis 
koletas žymių dhinlninkų; mu
zikai, kalbėtojai iv pranešėjai. 
Išklausius šlį valandėlę bus ga
lima dau’g ko hhujo ir gražaus 
sužinoti. P’rle . to

KONTIlAKTOIHAl
I). ShtlklN ft Co.

Stulom nnujiiN Ir tulHhm aonua 
namuti.' Putyrimiia 115 molu. Dar- 

bnH tfurimluotnu
, 4131 HO. FRANGIHCO AVM. 

Phond Eiifnyutta 3824.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTKKNTH NTR1CKT BATU HOUSK 

008-010 West 14th Htreat 
Motorą dlonn sorodomls,

Po naują Miivlnlnką nrMiura, nuujni įremontuota 14 IftmnlcsvoU, — 
MhmiižiiI—ChlropodlsUl—Atdara dlonij ir nokt|,—

HVVIMMING POOL PHONH CANAL »5M>’

regresu

Nusižudė, kodėl? Atsa
kymas: dėl moters

\Veisc \Villiams, 40 metų, 
pardavėjų direktorius Ban- 
kvrs l'oiuinercini korporacijoj, 
520 North Michigan avė., nusL 
žudė gaso dujomis.

Nusižudžiusiu buvusi pati 
liudijo. kad tarp jo ir jos, 
pirm \Viiliamso nusižudymo 
įvykęs rimtas nesusipratimas. 
Pasėkoj to nesusipratimo, mo
teris mano, \Villinms ir papil
dęs saužudystę. Kadangi vy
ras jau miręs, o moteris dar 
gyva, tai aišku, kad vyras bu
vo kaltesnis.

Trys kaliniai pabėgo iš 
Jolieto

\ ............ ......... -

Trys kaliniai pabėgo iš seno
jo Jolivt kalėjimo perlipę 12 
pėdų aukščio sieną ir paspru
kę laukusių jų pabėgimo au
tomobiliu. Paliegę kaliniai 
buvo Jack Kilis, George AVhite 
ir Vvrnon Gutliric.

Dariaus Girėno Po
sto piknikas jau 

nebetoli

įiŠ savo
l vertybių.
pasiklausyti.— Rbp, C. C.

miųf' didžių prekių 
OdeV ilopamirškite

RCONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840 

Dur gražinu, modornlfi- 
kinu įrengtu,

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS .
ALfABETO .TYABKOJB

flh skyrius yra vedamai tikslą pagelbsti maią ekaitytojama dti, 
ilrasti, kur Kalima, nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaką ir reikmeną. Jelįpi i* telpančią čia skelbimą tia* 
galite susirasti ko jieškot, pakaukite Naujienas, Conal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia Jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti;

Robert Sweitzer užsidė
jo $10,000 bondsą

Penktadienį, birežlio 21 d., 
Robert M. Swcitzer, buvęs 
Cook kauntės iždininkas, tapo 
suimtas. Kaltinimas jam pa
daryta toks, kad jis savo liue
są valia pasilaiko $414,120 iš 
kauntės klerko ofiso fondų ir 
neatiduoda pinigu dabarti
niam kauntės reikalų vedėjui. 
Reiškia byla Swcitzeriui tapo 
oficialiai iškelta.

Svvcitzeris užsidėjo $10,000 
bondsą ir tapo paleistas iki jo 
teismas bus nagrinėjamas.

Arkliukus lošti bilius 
praėjo Illinois legis- 

laturoj

Moteris papildė saužudystę

Apie 7 metus atgal Chicagų 
smarkiai sujudino žinių apie 
pavogimą italų šeimos Ranieri 
vaiko. Sąjūdis bUVo taip di
delis, kad kidnaperiai’ sugrą
žino Ranieriams vaiką neiš*- 
kolektavę pinigų už j j.

Bet Ranierių šeimoj nebuvo- 
ramumo. Vaiko motina, The- 
resa Ranieri, 4901 Altgeld st., 
vis lauke kidnaperių arba juo- 
drmikių keršto.

ši nesilibVusi baimė per sep- 
lynius mtUs taip pakrikdė mo
ters nervus,- kad penktadienį, 
birželio 21 d., ji nusižudė pri
imdama nuodų.

Birželio 30 d. jvyksita’ didžiu
lis Dariaus-Girėno posto 271 
Amerikos Legiono piknikas the 
pakš daržo, prie 119 ir Archer 
Avė. Programas žada būti ne
paprastai gražus ir linksmas. 
Bus dainos, šokiai ir gera mu1- 
zika. Prie to bus rištynės' it 
kumštynės, nes būrys lietuvių 
sportininkų Žada parodyti labai 
gerą show. I | j| |Į;

Taipgi bus leidžiama išlaiini

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S.- Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 

vJML. ton; D. C. Apdraustas kiekvie-
ZsŽĮMr no žmogaus inVestmentas' iki

$5,000.00.
Mes mokam už kiekvieną 

dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius;

Reikalau darni 
___ . . Visada galite

gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

2324 So; Leavitt Street
Telefonu. CANAL 1679

JUSTIN1 MA'CKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

LIGONINES
HOSI’ITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tomiilaf Išimami

vaikams
Palagas ligonl-

nije
Akušerija na-

i muosc ................
Medikais egzami*

nacija
DOUGLAS KARK HOSP1TAL

1000 S. Kedzie Avė.

>12.00
>45.00
>15.00

>1.00

; Radiatoriai ir Katilai
BADIAT0R8 A BOILEHS

Paprastas, sunkų darbų dir
bąs lietuvis Chicagoj tikrai 
nusistebėtų patyręs, kiek jo 
brolių tautiečių “betina^’ ant 
arklių, kad lengvu ir greitai 
pasidaryti daug pinigų. O ką 
bekalbėti ~ apie labiau pra

Galit gauti dykai 
keturias kvortas 

alyvos
CICERO, H.L.— šaiihe mies

te ką tik dabar atsidarė mo
derniška gasolino stotis, Action 
Oif Co., 5559 Roosevelt Road, 
Cicero, III. Per dvi dienas, su- 
batoj ir nedėlioj, birželio 22 ir 
23 <£» čia bus duodama dykai 
4 kvortos alyvos kiekvienam 
kostumeriUi, kuris pirks 7 ga
lionus ar daugiau gasolino.

* Vaikams irgi bus duodamos 
dovanos.

i Vertėtų ta proga* pasinau
doti.—Šp:

STANISLAVA 
JANčAUSKIENfi 

Persiskyrė su šiuo pasauliu' 
birželio 20 diena, 5:45 valanda 
vakare 1985 m., sulaukus pu- 

k šes artižiaUs, gimus Kvėdarnos 
par., Gvaldu k., Tauragės ap. 

Gyveno po adresu 545-1 So. 
liaflin St'. Republlc 8172.

Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdima 

vyra Juozapa. 2 sūnūs Juoza
pa ir Balislova, 3 dukteris Mi
kalina. Bladislova ir Stanisla- 

. va. 2 broliu Petrą ir Julijona 
Dausinas. broliene Paulina Dau^ 
si Piene, seserį Ona Račkauskie
ne, švogerj Franciškų Račkaus- 

■ ka. 1 žentą Joną Gavin, 2 mar- 
( tas Katrina ir Alvina, 2 anukU 

Dorothy ir Walter, ir gimines, 
: o Lietuvoj broli Juozapa ir gi

mines. 
. Kūnas pašarvotas randasi 

4204 S. Maplewood Avė.
Laidotuvės i vyks antradieni, 

birželio 25 dh 8:00 vai. ryte iš 
namu i šv. Augustino parapi
jos bažnyčia. 5045 S. Laflin St., 

: kurioje atsibus gedulingos pa- 
i maldos už vėlionės siela, o iš 

ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Jan- 
čauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Vyras, SUnus. Dukterys, Broliai 

: Brolienes, Seserys, žentas. 
Marčios, Antikai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A.Petkus, teLCicero.2109'

repEkAt Savinos 
AND UOAN 9ASIOCIATION 

OF CHICAGO^

susirasit 
ko

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

RADIATORIAI IBBOlLERIAt 
Kainos dabar numažinto!

' ŽS0' *“ 35%
Lengvi iimokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesio. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SŲPPLY CO.

1486 W. Divlsion SL 
kampas Marshfield

I I i I i.i.ii i i i Iii 1 i • ‘ii 1

HAMBURGER
SINCE 1868

4707 So.
Tel.

NATHAtf KANTER

! Ar Reikia Pagelbėti? 
l&es padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senų dalių. Atveftk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl' visu karui 
perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

C & J. Auto Parts Co.
3220-30 AtcheC AvenUe

Phonc Lafayette 1090______

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS. 
.Rarai ir kiti krautuvams fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng

vais išmok&jimais. __
. GARFIELD STORE FIXTURE 

EXCHANGE 
5300—5814 So. Halsted St.

Dištributoriai

Co
Street

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Halsted i
YARDS 0803

\Jt ________
Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų?

MES HKOLEKTUOJAME 
Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 
Notas, Morgičius už cash.

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE 

, La Satte Street 
Central 8982

PLŪMEINGO III NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Viterous china cloaet kombinacija, 
aržuolitlėff ar klevinCa M Qfi 
sėdynės ________________I
Metalinės chrome kombinacijos min
ką, kranas, su nuimama 
sėdyne __________  fc»svfw
Kaisto vandens Šildytuvas Att 
ir tanka 4o galionu įtalpos w«<T'w 
Pilnas pasirinkimas tavonj. Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
pieta.

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake SL teL Seeley 3513

dtthU

STOGAI
ROOFING

blikorystifo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėltx>, 
kad pačios Naujienos

I
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CLASSIFIED ADS
BiiHlncHH ChanccHPRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

pu n

Roseland
Siu n

W. 71 St. Ir Morgan SU

CLASSIFIEDADS

Wost4701

2633 W 43 St.

Frigidaircs

Kokiu gi reikalu

centų

dienų Pranešimas

Fumished Rooms
Ir mes nieko bendra

u sveiksta, 
tebesii’ahda

reikėjo 
kulka, 
tačiau!

Naujienų Rengiamas 
Tenniso turnamentas

REIKIA _ 
darbui ir pridaboti 2 metu kudvki 
Geri namai, 
2838.

PARSIDUODA grosernė. saldainiu 
ice cream ir kitu mažmožiu krau
tuve. Box 276, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavernas 
ifidirbtss 
tirsite ant vietos. 2540 W. 45 PI

Apsigyvenk, Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, 1 
muziejaus ir visu 
taigų.

Visos draugiJoN, kliulmi, m- 
toliai, kuopos rengia įvairius Iš- 
važiavimus. Kreipiasi | Nnujio- 
n,na, kad Jų viefll Išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nnu- 
jlonoso.

Tokių Išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmoktum! po 70 centų 
už col|. Todėl prisiųsdami Išva
žiavimų pranešimus, paŽymOkit, 
kiek užimti vieton laikraštyje,

NauJioniOHo tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonia prlMlIuiiky ti.

ii. mau- 
1.50 iki 
iė vietos

Galima pirkti be jokio įmokėjimo 
ir išmokėti taip mažais mokesčiais 

kad pareitų tik..... .............................

STEAM HEAT apšildomas kam
barys dėl vaikino arba ženotai porai 
Su ar be valgio. 8312 S. Union Avė. 
Pirmos lubos.

MOTERIM
Labinusiai' Patinka 

GENERAL MOTORS

WESTINGHOUSE, GRUNOVV, CROSLEY, 
GIBSON, SPARTON, NORGE ir tt. Tavem fixturiai

Laimėjime $2000.00

jaunos merginos namu 
■ ■ : __ \ ■ ■‘i.
Mostovoy, Butterfield

SUMMER RESORT 
Hotel — 28 

110 mylių nuo

Sekmadieni, birž.; 30 d„ įvyk 
sta Draugijos "Lietuvos Ūki 
ninko” metinis piknikas A. Pu-

' COMPANY® , 

2536-40 W. 63rd St
TeL Hemlock 8400

PARDAVIMUI 5 veidrodžiai 66x22 
colius didumo i duris, visai nevar
toti. Taipgi 3 komodes, du stalai 
krėslai ir kitokiu mažmožių, 8808 S. 
Hermitage Avė. 1 lubos.

Su laidotuvių reika 
lais klebonijoj

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

_____  _____ biznis 
renda pigi, priežastį pa-

CASTLE HOME ROADHOUSE 
Parsiduoda, 4 metai {steigtas. Tin
kamoj vietoj. Pardavimo priežastis 
— liga. 56th Avė. ir So. 98rd St. 
Oak Lawn, III. arba šaukit Oak 
Lawn 20

jo nabašninkų laisvai, bn mo 
kėjo su kunigu pasikalbėti.

-Senas Petras.

PARDAVIMUI 
barai ir visi įtaisymai už $65.00, 

6758 Campbell Avė.

PARSIDUODA Tavern biznis iš 
dirbtas perdaug metu, turiu du biz
nius, vienai perdaug darbo.

5617 W. 68 Place.

nori, kad tamsta
nabašninkų su

TAVERN ant rondo*, pilnai įreng
tas, gerojo vietojo, prio put Illinois

PARDAVIMUI arba rendon West 
Side Tavem — Pilnai įrengtas. At
sišaukite Antanas Gužauskas, 2158 
W. 28rd St.

PARDAVIMUI namas mūrinis 2 
po 5 kambarių, šiltu vandeniu apšil
domas; iš priežasties mirties, par
duosiu pigiai. 6811 S. Campbell Avė.

TAVER PARDUOSIU 
visa arba puse, su kambariai* prie 
biznio, Randa nebrangi, lyses ant 
ligai, kampinis namas, greitam par
davimui, 'vienui motorini per*un-

PARSIDUODA TAVERN su sve
taine ir septynių kambarių flatas 
ant viršaus ir cottage su penkiais 
kambariais. Gera proga dėl dide
les šeimynos. Parduosiu pigiai.

JOS. TAVERN 
82 and Kean Avė.

GOLD FRONT TAVERN ant par
davimo arba ant rendos su fikče- 
riais; labai pigiai, 5413 South 
Wentworth Avė.

Paskutinė savaitė, dalyvaut 
vertės dovanų—Paskubinkite!

PURI) —- Mos turim Jų 4, Du 1034 
Modanai, kaip liauji, ir du 11)32 
Nedaliai, Visi kaip nauji ir turi 
inusų 90 dienu garantija. 
;iw pm«i, $265 
kaip ..      ■•vv

PASIRENDUOJA kambarys prie 
švarios gaspadinės. vaikinui, 8429 S. 
Union Avė., 3 lubos iš užpakalio 
Eikite per šonines duris.

PARDAVIMUI deUcatessen ir 
grosernė. Uždarbio $50.00 į savaite. 
Yra 4 kambariai* gyvenimui. Tinka 
vedusiai porai. Yards 5021.

RENDON Tavern su visai* įren
gimais, Randu pigi Prie didelių 
dirbtuvių, arba kas nori pirkti na
mų, uš mainysiu i bungulovv, 4300 
S. Wood St. l’ol. Vlrglnhi 1564.

AR I JUS SKLEPĄ BĖGA VANDUO ? 
Paprasta—-Saugu—Sanitariška Ne
bėga iš paipų—nėra smarvė* stuboj, 
Nereikia sienų griauti, nereikia ce
mentuoti nei paipų laužyti. Nėra pa
vojaus dėl vandens veržimo grindų.

C. H. PILKIS.
8886 So. Halsted St. . .
Tel. Boulevard 1969

FORECLOSURE BARGENAI
Morgičio savininkas parduoda 

2 flatu murini narna, garu Šildoma, 
ir 6 kambarių mūrinė cottage, garu 
šildoma. Labai pigiai už cash. Par
duos abudu namus už $6950. Atsa
kantiems žmonėms parduos lengvais 
išmokėjimais. Pamatyklt ,tuos na
mus: 6501 ir 0503 S. Bishop St, o 
paskui pasimatykit su:

MR. W R. LEMKE, 
88 W. Randolph St.. 

2nd floor
Phone Randolph 3750

DODGE — Mes turimo 8, 19115 
l)oluxo aiman, ir du 1982 Medu
liu*. Visi geroj padėtyj Ir ne
gulima ulNkit'vl nuo $PQIZ 
naujo, Muku kulnu ....

Mainai
NAMAS, 4 flatai ir Storas, noriu 

mainyti ant 2 flučio Brlghton Par
ko, priežastis esu našle sunku nri- 
Žiurfitl dideli narna. Agota Utakionš 
552 W. 18 St.

RENDON Tavern Ir Kubumtns. 
Pilnai įrengtus. Didele vietų šo
kiams. Pigiai. Viliu Vonlco Cafo, 
5426 S. Wontworth Avė

PAHIRMNDUOJA kuiiiburys 
-mylime moterį. Taipgi raikai 
liurtnorls kas myli eiti I bizni. Mrs. 
Mlller, 2481 Wo*t 47th Plrtce 2n<l 
II oo r,

PARDAVIMUI mūrinis bungalow 
dideli 6 kambariai, loto žemės, 
2 karų garadžius. laibai pigiai.

2458 W. 45 PI.

i — šeštadienio va- 
y. šiandie, Morton

RECEIVER’S SALE
Muro naujas 4 ir 4 kambariai 

Brighton Park, $4200.
Medinis Cottage 5 kambariai $1750.
Muro naujas 5 ir 5 kambariai 

octagon front, garadge, karštu van
deniu apšildomas $6500.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Tve., Virginia 0757

J. Stąligai
Nes

per Jcoją, 
kaulo šonų, 
savęs 
pa sveikti J f ;

— Senas Petras

RENDON Tavom su kambariui*. 
Pilnai įrengtus — Pigi randa, geroj 
vietoj — ant Street kur line ir 
Boulevardo, 802 W. 51 St. 2 lubos.

MŪRINIS namas ant pardavimo, 
4 flatai ir tavem su garadžium. 
Taipgi medinis namas — 4 flatai ir 
garadžius. Atsišaukite 919 W. 35th 
Street.

RENDON ROADUOUZfi Ir pik 
nikų daržus, nu visais įrengimais 
labui graži vieta; už prieinama kai 
nu, I’alppat rendon Tavern; blz 
uis Išdirbtai per daug motų. Atsi 
Šaukite paw Navininką.

4585 So. Hermitage Avo.

Tnltfi Siamo turnamonto yra 
laukiama knd dalyviniu viul go- 
rinuul tennluo lošėjui. No tik 
Chicagoa, bot Ir kitų mioutų 
tonu Ino lošėjui gnll stoti J šį 
turnumontų, kurio tikslas yra 
surasti liotuv| loimiso čampl- 
jonų, idant j| pasiunti,u Lie
tuvon dalyvauti OllmpiJadoJ.

Idant surinkus pinigų paden
gimui kelionės lėšų po turna- 
monto bus surengtus nepapra
stas pasilinksminimus, | kutj 
visi jaunimo mylėtojui yra 
kviečiami rengtis atsilankyti.

PARDAVIMUI 2 flatu muro na
mas, netoli McKintev Parko. Pečium 
šildomas, kaina $4500. 

Republblic 4283

Čainpijonas bus pasiųstas Lietuvon 
dalyvauti Olimpijadoj

MTUDEHAKER - Sodan 1981,, knl 
naujUN. Bisk| vartotas, $195

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

ANT RENDOS Tavom, 1 blokas 
nuo South Water Markat. Fintas 
imt viršaus ir svelainš dėl šoklų už
pakaly, 2001 Walnut St. Telefonas 
kodzlo 4058

TAVERN IR LUNCH KUOM 
PARSIDUODA 

tarp didelių dirbtuvių, biznis išdirb
tas per daug nitų, Parduosiu pi
giai, puse ar visa. Našlė moteris 
turi daug biznio, negali apžiūrėti, 

8729 S. Morgan St.
Savininką gulite matyti 

8428 Ho. llalwUal St.

PARSIDUODA Tavern, gerol vie
tojo, angy vanta trijų tautų, trisb. 
8wedlsh Ir Uetuvlų arba priimsiu 
pusininke. PriežastiN, du bizniai, 

2646 W, 08rd St.

BARMENAS, pardavimui Room< 
Ing IIouno, 88 kamb,, garu šildomu 
Rondo $50 i mėnaal, Geroj violoj 
Arba nminyNiu i ko nors.

1718 H, ANhland Avo.

IIUPMOBILE — VfilinUNiON mados 
1082 l)ohixo Hodim, Taip kai 
iš dirbtuvėm, 0 dratinlnl ratai, 
gružus karuN. Muku $295

Ir daugeli kitų — virš 150 karų

IHflCK - 1082 Doluxa sudan, kai 
nuujuM, Taipgi 1981 $J>Plį 
Nodun, tik ..... .... .

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJU. Geras komisas ir bonusai 
mokami. Pasimatykit su Mr. Motei, 
2088 West 51st St.

PEOPLES KRAUTUVES pasiūlo naujus 
už sekančias kainas

Real Katate For Sale

PAUL M. SMITU & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4681 So. Aahland Avė. 

2nd fl wlth hwyer J. J. Grluh 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus, štorus, formas ir tt. Turi
mo estra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, groeernių, bučer- 
nių ir galiūnų /tavernų), Dabar yra 
laikas pirkti tavernas prie* llcense 
balMma, Jane 80. Norintiems tavern 
pirkti, matyklt mus. TAbal geru 
vietų turimo ant South Side ant par
davimo. ! Saukit telefonu Boulevard 
281)0 arba Lafayette 2285.

RENDON kambarys prie mažos 
šolmynoN — vaikinui ar morglnah 
arti tgatvokarlų, 7042 Ho. Cumpboll 
Avoniie.

BRIGHTON PARKE 2 fl. po 6 
kambarius. Aržuolo medžio trimai. 
platus lotas, netoli Archer Avė 
Kaina $3700. įmokėti $1000, ir po 
$20 i mėnesį. 3087 Throop St.

CHEVROLET — 1084 Doluxo so
dan, tikrai kaip naujas, Mažai 
važinėtas. Musų MJR 

kaina tik ...   O I U

TAVERN pardavimui arba priim
siu partneri. Randasi geroj vietoj 
pigi renda. 4314 Archer Avė.

—MANUFAC.T 

4179-83 Archer Avė.
TeL Lafayette 3171

Adomus Gttaovičius ir 
ley Gttsovičius, IŠ ('imnda, To
ronto, Ontariu, buvo atsilankę 
pas p. Pivarunų, 10714 Prai- 
rio avo., ir papasakojo, kad To
ronto miesto darbai no per go
riausiai eina. Nekurio dirba, 
bot dauguma visai nedirba. 
Viršmlnėti asmenys dirba dirb
tuvėj kartu su P. Pivoriūno 
švogerit.’ J. Draboto, kuris ir 
prašė, knd užeitų pasimatyti su 
jo giminėmis. —Korcsp.

kionės darže, 871h ir Forest 
Avė., Willow Springs, 111.

hva Lukošiūtę lln, rašt.

PARSIDUODA Tavern nu lunch 
ruirnlu ant karų llnijON, darantis ge 
ra bizni. Parduosiu pigiai, n<*N tu 
rlu du bizniu, 779 W. 81 St.

TAVERN pardavimui, yra 4 kam
bariai iš užpakalio gyvenimui. Ran
dasi skersai gatvės nuo Stock Var
dų. Pardavimo priežastis — turiu 
kita bizni. 1228 W. 47 St.

REO — VėlIftuNloh hrnuioN 1088 
DoIuno Ntalkn. N^impruNUi gra
žus ir ekonomiškus kuras, ’l aln 
Išrodo kai IA dirbtu- 
v(to. Muhu kaliui tĮklui

ANT RENDOS gorus Tavern. mi 
flktariulN Ir visaiN itulsymuis, Ron 
du pigi, 5 kambariai gyvenimui.

2950 Normai Avo,

TAVERN PARDAVIMUI - Blz- 
iiIn išdirbtas nar daugal motų. Prol- 
ŽunIIn pardavimo patirsite ant vlatoN. 
Goldtm Gato Tavom, 4070 Archrr 
Avenue.

PARSIDUODA foreklozeriai už 
mortgečius du — du flatai, nauji 
mūriniai namai po 5 ir 6 kambarius 
flatas, apšildomi. Kainos: vieno 
$5000; antro $6000. Taipgi naujas 
mūrinis namas apšildomas su Storu 
ir kambarių flatas viriui. Kaina 
$5650. Ir du flatis medinis namas 
no 4 kambarius, flatu kaina $2975. 
Visi namai randasi Marouette 
Paiko apielinkėje.

Kazys Urnikis.
Adresuokite tik laišku*

CHARLES URN1CH 
56 W. Washington St, 

Room 514. .

Justinas StA
Roosęyelt roud, |turj banditai 
pašovė apie 4 savaites utgal 
ties jo, namais,; 
Nors • dar tliįoni
Frances Weber ligoninėj, be 
jau už poros savaičių žada par 
važiuoti namo.

l)r-gui
operacijų, daryti 
nors perėj
kliudė

Nuo
greitai

Summer Resort 
ruimai — 10 lotų — _ „
Chicagos. Ant pardavimo ar mai 
nymo — ant 2 flatu ar bungalow. 

MRS. A. SYC 
1471 W. Huron St 

Haymarket 7640

DiMitildJoJo Ii- 
$6.00 

Ityjo Ir $16.00 
... 50c., $75. ir 
Extru mokoNŠIų 

lomlrtlnflM rolkulumN išmo- 1260,00 iš Draugijos iždo,
Lietuvių DHiugijii yra 
izacija UlinoiN valNtlJo- 

prliinaml vyrai Ir mo- 
iki 48 motų amžiau*.

malonėkite 
gijos ofise, 
onlnls tikta!

Štai, taip sakyti, dramai fo 
nas. Mirė laisvamanis namų 
šeimininkės brolis. Kitas šei
mininkės, reiškia ir velionio, 
brolis ir moters vyras, reiškia, 
velionio švogeris yra laisvama
niai.

Ir velionis buvo laisvų pažiū
rų žmogus, reiškia, neturėjo 
nieko bendra su bažnyčia. Ta
čiau sesuo tikinti ir mylinti 
lankyti bažnyčių moteris. Ot 
ir keblumai, ir klausimas kyla 
kaip laidoti nabašninkų.

žinoma, sesuo nori, kad bro
lis butų palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. O brolis ir 
švogeris bevelija matyti velionį 
palaidotų be bažnytinių apeigų, 
kaip ir pridera buvusiam lais
vam žmogui.

Bet moteris visgi yra mote
lis. Dar Will. Rogers savo lai
ku pastebėjo, kad vyrai valdo 
pasaulį, o moterys valdančios 
vyrus. Na, tai ir šiame atsi
tikime moters valia paima vir
šų. Ji siunčia savo vyrų ir 
brolį į klebonijų mirusiojo lai
dotuvėms sutartį padaryti.

Vyrai atsilanko į klebonija. 
Klebonas, išėjęs iš kito kamba
rio, klausia jų:

—Ko tamstos norite?
Vyrai:—Nežinome ko mes no

rime. .
Klebonas:—Tai ko čia atėjo

te, jei nežinote?
Vyras:—Moteris čia mite at

siuntė.
Klebonas

ji atsiuntė jus?
Mirusiojo brolis:—Mano bro

lis, o štai jo švogeris mirė, tai 
mano sesuo 
palaidotume! 
bažnytinėmis apeigomis.

• Klebonas:— Ar velionis, gy
vas būdamas, priklausė šiai ar 
kitai kokiai parapijai?

Vyrai:—Ne, jis jokiai para
pijai nepriklausė ir nemanė pri
klausyti.

Klebonas:—O tamstos ar pri
klausote parapijai?

Vyrai 
neturime su parapija.

Klebonas:—Eikite namo; nė
ra vietos šventoj žemėj bedie
viams.

Tai taip, dėka kunigo pagel 
bos, brolis ir švogeris palaido-

Peoples Krautuvės, siūlo specialiai sumažintas kainas 
ant didelio pasirinkimo ir kitokių Standard išdirbysčių 
refrigeratorių—

Policinkų parengi 
mas

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISOOUNT CORPORATION IšparduoN vIniin novo naujai 
IgyUiN aulomoblIluN tloMlog žmonoms
Paxlnaudoklt Ala ntųiapraNta proga ir nuHipirklt aau aptoinoblllų dabar. 
Niekur kitur inloNto Jum nogallto gauti panašiu* bargonuH.

MKN PILNAI GARANTUOJAME. KAD MUSU KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE. P

KlokvionaN kara« turi minių noaprlbuotų 1)0 dienų garantijų ir hoptynla* 
diena* dykai lAbandynml pa*lvažlnAJIm»|. Ju*ų Nonų karų prilinzimo J 
mainu* už pilnų vertų ir <2 iki 18 mėne*lų užmokėti balanųų,

IIUICK — VAIIauNlaM 1085 Doluxa 
NOtlan. Tik anie 30 dienų Menu- 
mo. Turi originale (|lrbtuvflM 
garantijų. Taipgi mu*ų 90 die
nų garantijų. Turi knee autlon 
ai r ratu*, automatiAkų oluteh. 
ParduoNlmo pigiai.

dyklės ir ohower. 
$4.5Q į savaitę. Vali 
kas nori. .
SŠuth Central Hotel 

JULIUS BASKIS, Sav.
1245 8.Mlehl»» A». VM»ry46M

Automoblles
NORI pirkti karų — Ford — 

Coupe arba Roadetor, Buh užmo
kėtu eaNh. NoNonoNnl Modol kaip 
1929, Georgo, Canul 9719.

PARSIDUODA mažai vartota* ra- 
froNhmunl *t<mduM ant I2to kelio 
Mlchlyan City, Ind. A moli* Maži* 
Tol. Caual 0980.

Naujienų rūpesčiu liepos mė
nesio pradžioj yru rengiamus 
tenniso turnamentas.

Loš pavieniai ttnnlso lošėjai 
vienas prieš kitų, kol nepasi
liks vienas laimėtojas — ėam- 
pionas.

šio tenniso turnamento 
čampionas bus imsiųstas Lie
tuvon dalyvauti ten rengia
moj viso pasaulio lietuvių olim
pijadoj.

Tennis yra vienas Iš labiau
siu prasiplalim&ių sportų Eu
ropoj ir Lietuvoj, ir tai bus 
tinkamiausias dalykas musų 
Chicagos čampijonui imsi nuly
ti Lietuvoj kiek mos čin esa
mo tobuli tenniso sporte.

Naujienų tenniso turnnmon- 
tu vedėju bus vienas iš ga
biausių tenniso lošėjų Juokus 
J. Žukas, kurs pereitų Žiemų 
vedė beaketball turnnmentų.

C.hieagoje tuTiine daug la
bai gabių tenniso lošėjų. Mu
sų jaunuomenės tarpe yra ne 
vienas laimėjęs laurus visoti- 
nuoso Chicagos tenniso turnu- 
mento. Ypatingai yra atsižy
mėję Tilden mokyklos lietuviai 
mokiniai.

. CICERO 
kare, t. ;
High School auditorijoj vietos 
policininkai arba jų organiza
cija duos gražų f pertsatymų. 
Įžanga $1.00. L

Visas pelnas yra skiriamas 
sušelpiinui ištiktų nelaiipčs 
policininkų, ir jų šeimynų. 
Fondas šiam tikslui yra labai 
reikalingas.

Vietos biznieriai ir šiaip vi
suomenė remia tų .vakarų. Ma
noma, kad publikos susirinks 
keli tūkstančiai. ~ "

—r Zr. aš busiu.

pUNi rinkimui.
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA APVIOIRTII 

Atsiminkit, kiokviona* musų karas turi 90 dienų raštiškų garantijų ir 
7 dienus dykai išbandymo pasivažinėjimų.
Musų krautuvė atdaru kasdien, taipgi nodėlloj Iki 9 vai. vakaro.
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit toiriingų patarnavimu.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Cravvford Avė. (l’ulaski Itoad)

Tik ekspertai dirbs ant Juhu stogo. 
Voltui apHkalčiavImaH ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčlo.

LOUIS MEITUS* 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6000

PARDAVIMUI modenHIka. 7 
kambariu namas, lotas 50x125, gra
ži pieva, krūmai, gilės, vaisiai, sod
nas, 2 karų garažas, 9 mylios nuo 
miesto, gera transportacija. Bar-

3651 W 64th Place

Banditų pašautas 
Justinas Staiiga 

sveiksta

For Kent
2 STORAI RENDON

VionuN nu Tavorn fikMui*, ku
riuo* gulimu vartoti. Bizni* išdirb
tu* per daugeli motų — Antru* Sto
ru* tinkama* dol Mulluno ir wbo- 
lesnlo liatior*, no* vinto* užtektinai 
dėl 2 biznių.

8341 H. llalMted St.

PARDAVIMUI Tavern ant biznia
vęs gatvės — pilnai įrengtas. Di
delis kambarys užpakaly — su 8 
stalais. 587 N. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas /

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų (Rengimo 
ir taisymo —■ biznio namam* ir re
zidencijoms. , •• > > 

Asfaltiniai stogai 
Asbesto Bingeliai 
Asfalto Bingeliai 
Muro Bonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant ju*ų

Ar Inu esi nariu Chicagos Llotuv.ii 
Draugijų*? Jeigu no*l, lai kodėl 'I 
Du tukMtanėhil lietuvių vyru Ir mo
torų yra nariui* Bilo* didelė* pašal
pos ir k ui turo* organlzuoijo* —• atei
kit ir Tam*ta 1 akaitllngo* Belmy- 
no*. nariu*.

Chicago* Lietuvi. ... 
go* pašalpa yru trijų *kyrlų: 
Navaityje, $10.00 *uvu ‘ 
suvaitylo. Mokesti* 
$1.25 mėne*yje. 
nėra, 
kaina

Chicago* 
logalė orgai 
Jo. Nariai* 
tori* nuo 16 .... ____ ...._____

lairašyt Draugljon gulimu per mu 
*u konkur*untuH arba 
kreipti* tioNlul 1 Drau„ _ ___
panodėllai* ir ketvergei* ofisu* atda 
ra* visų dienų, o nodėldli.Z__
nuo 0 ryto Iki 1 po plot.

Chicago* Lietuvių Draugija, 
1780 So. IlalNtod St.

(“Naujienų” namo — 2-ro« lubos)

OLDHMOBILE -- Vėliausios mados 
11132 sodan, geroj padėtyj, mu
sų garantuotu* taip $P({|£ 
nauja*,’ lik ...... .

l’ONTIAC 1032 Doluxo sodan. 
Maža* ekonomiška* kuru*. Pul- 
kluuNln* vlspse dėtu- 
Buomo, tik ...... 
,il .WV.5HiaiB.IWW lt* IMMUBui

NASH •*“» VėliauMloM mede* 1082 
Modan. > Nepaprastai gražu* 
karu* ir sutelk* Jum* daug 
motų okonomijoa,1 $£>QR 
tik ..... ..................

PIERCE ARR()W 1082 Doluxo 
*edun. Gražiausias karu* mie
sto. Turit pamatyti, $4fįfi 
kad įvertinu*, tik ....

Frigidaire
Jie Inbni gražini ntrodo; ekonomiški, tvirtai padaryti 

ir labai prieinamos kninos

Rakandai-Itaisai_______

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coli Baksals 
ir Sinkom. 'Taipgi Storų fikčerius 
dėl. byle kurio biznio įskaitant svar* 
stykles, reglsterius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

I-'urniNhcd IlooinH
KAMBARYS ant rendso vaikinui

— modernišku* — nebrangi rondo
— otNlšauklto Nubotos vakare arba 
nedėlios ryta. 7029 H. Arto*lun Avo. 
liamiouk 6564.

,RENDON naujai . IBdekoruotn* 
hotel!*, 4-5 ir 6 kambarių, 2868 So, 
Oakloy Avo. ’Tėl. Caridl 0986.

Business Čhances
______ Pardavimui Bizniai____
PARDAVIMUI grosornė ir bučer- 

nė, 13 metų toje pačioje vietoje. Da
roma* gera* ca*h bizni*. Modemiš
ki fikČorial ir Baidymas. Parduosiu 
su namu arba be namo. Pi-




