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Byrdo skridimas į Pa
ryžių nevisai pavyko
Crockiui ir Zinovjevui gre

sia trėmimas į Sibirą

Anglijos, darbo unijų kongre
sas nutrauksiąs santykius su 

sovietų unijomis

Amerikos aviatoriams skri
dimas į Paryžių nevisai 

pavyko
Komandorius Byrd su savo 

draugais buvo priversti nusi
leisti i jūres

VER-SUR-MER, Francija, 
liepos 1. — laimingai perskri
dę per Atlantiko vandenyną, 
Amerikos aviatoriai su koman- 
doriu Richardu E. Byrdu prie
ky, buvo priversti nusileisti į 
juros Francijos pakrašty, -ne
toli nuo šio mažiuko Ver-sur- 
Mer rezortų miestelio, 175 
mylias nuo Paryžiaus. Nusilei
džiant vandenin jų milžiniškas 
Fckkero monoplanas buvo su
žalotas, ir aviatoriai prisigrie
bė prie kranto oro pripustu 
guminiu luoteliu, kurį jie su 
savim gabenosi kelionėj.

Aviatoriai pasakoja, kad nuo 
pat išskridimo iš New Yorko 
visą kelią per Atlantiką oras 
buvęs labai nepalankus. Aud
ros, lietus ir miglos trukdę ke
lionę, pasiekus gi Francijos 
žemę, dėl lietaus ir tirštos mig
los jie nieko negalėję matyti ir 
atitikti kelią į Paryžiaus avia
cijos lauką Le Bourget. l>el to 
jie skraidžioję ir skraidžioję 
aplinkui, ligi pagaliau visai pri
stigę gazolino ir aliejaus ir bu
vę priversti leistis žemyn. Tai 
buvo 2:20 valanda ryto.

Atsidūrę vandeny, aviatoriai, 
palikę monoplaną, savo gumi
niu luoteliu išplaukė krantan, 
kame vietos gyventojai tuojau 
suteikė jiems visos galimos 
tokiu atveju pagalbos.

Nuo išskridimo iš New Yor
ko iki priverstino nusileidimo 
Francijos pakrašty aviatoriai 
išbuvo ore 39 valandas ir 5(1 
minučių.

Dėdės Šamo piniginė su 
$635,000,000 kaupu

WASHINGTONAS, liep. 1.
Einančio iždo sekretoriaus 

pareigas Millso pranešimu, 
valstybės iždo perviršis šiandie 
pasibaigusiais fiskaliniais me
tais siekia bendrai $635,000,000, 
arba visa $10,000,000 daugiau, 
ne kad buvo iždo sekretoriaus 
Meliono apskaičiuota.

BANKO PLĖŠIKAI PASPRU
KO SU $14,000 PINIGŲ

TOPEKA, Kan., liepos 1. — 
Penki ginkluoti banditai puolė 
North Topekoj Kaw Valley 
National banką ir automobiliu 
paspruko su $14,000 banko pi
nigų.

Ihigėrė besimaudydami
DUBUQUE, Iowa, liepos 1. 

— Besimaudydami Mississippi 
upėj prigėrė Ollie ir John 
Stuhl, 23 metų amžiaus dvv 
niai. Nė vienas jų nemokėjo 
plaukti.

Trockio kalba pargabeno 
Stalinę iš Kaukazo

BERLINAS, liepos 1. — Iš 
Maskvos praneša, kad Stalinas, 
kuris buvo išvykęs į Kaukazą 
atostogoms, buvęs kuo grei
čiausiai paršauktas į Maskvą 
dėl šitokios priežasties:

Kai vienas žymus komunis
tinės opozicijos vadas, Smilga, 
važiavęs j Sibirą neva naują 
ten valdžios vietą užimti, iš 
tikrųjų betgi ištrėmimai!, Tro
ckis vagzale pasakęs kalbą šim
tams komunistų, susirinkusių 
Smilgai išlydėti. Savo kalboj 
Trockis pakakęs, kad jeigu į- 
vyktų karas, tai kiekvienas 
darbininkas, kiekvienas vals
tietis statytų klausimą: dėl ko 
turime kariauti? ir kuriomis 
priemonėmis kariausime? Di
džiausias pavojus —sakęs 
Trockis — esąs ne karas, bet 
dabartinis partijos režimas.

Toliau Trockis pasakęs, kad 
jei šiemet Rusijoj busiąs ne
derlius, tai komunistų partijos 
žlugimas busiąs neišvengiamas.

Didelė minia, susirinkusi 
Trockio kalbos pasiklausyti, 
stipriai jam plojus.

Sovietų valdininkai, pasLS 
bėję šitokią krajnolą; pama
tę, kad opozicija jau taip aukš
tai kelianti galvą, kuo grei
čiausiai paršaukę . į Maskvą 
Staliną.

Esą laukiama, kad dabar, 
kai jau tariama Trockis ir 
Zinovjevas pašalinti iš komu 
nistų partijos, jie bus taipjau 
išsiųsti į Sibirą.

Francijos rojalistų va
das vis tebeieškomas _________ j

PARYŽIUS, liepos 1*. —Vi
sos Francijos slaptosios polici
jos pastangos sugauti rojalis
tų vadą Leoną Daudet’ą, kurs 
prieš keletą dienų klasta iš
truko iš kalėjimo, iki šiol buvo 
bergždžios. Jis pasislėpė. Poli
cija mano, kad jis yra pabė
gęs iš Francijos.

JOS VYRAS BUVO MAURAIS 
APŽĖLĘS

NEW PHILADELPIDA, O., 
liep. 1. — Bosą Lovvmiller’ie- 
nė kreipėsi j teismą dėl išsi
skyrimo su savo vyru. Prie
žastis: nuo jųdviejų vestuvių 
1910 metais, vyras iki šiol dar 
nė karto nesimaudęs ir muilo 
nevartojęs.

SAKOTE KARŠTA? BRAU- 
KIT Į ARIZONĄ AT

VĖSTI

SALT LAKE CITY, liep. 1. 
— Aipie Flagstaffą ir kitose 
Arizonos dalyse oras nepapras
tai atvėsęs. Temperatūra nu
kritus iki 34 laipsnių. Salt Ba
ke City temperatūra siekia 50° 
o Y«Howaton Parke 44° F.

Anglijos ir Sovietuos uni
jos nutrauksiančios 

santykius
LONDONAS, liepos 1. — 

VVcstminster -Gazetle darbu 
korespondentas sakosi sužino
jęs, kad Anglijos darbo unijos 
netrukus visai nutrauksiančios 
santykius su sovietą Rusijos 
darbo unijomis (profesinėmis 
sąjungomis).

Santykių nutraukimas įvyk- 
siąs, paskelbus “akiplėšišką do
kumentą,“ kur raudonųjų pro
fesinių sąjungų kongresas įžū
liai puoląs Anglijos darbo uni
jų kongreso generalinės tary
bos nusistatymą ryšy su Ang- 
lijos-Busijos santykių nutrau
kimu.

Atlantiko skridikui gresia 
$500,000 byla

WASHINGTONAS, liep. 1.— 
Kai Charles Levine, Bellanca 
monoplano Columbia savinin
kas, kurs su Cląrence Cham- 
berlinu nuskrido iš New Yorko 
į Vokietiją, netrukus sugrįš iš 
Europos, vyriausybė prisiren
gus imti jį nagan ryšy su jo 
supirktais $500,000 sumoje at
liekamais armijos daiktais. 
Vyriausybė sako, kad Levine 
daiktus supirkti supirkęs, bot 
pagal kontraktą pinigų nieka
dos nesumokėjęs.

Algos krutamųjų paveikslų 
aktoriams nebus nukirstos

HOLLYlWOOD, Cal., liepos 
1. — Del griežto krutamųjų 
paveikslų aktorių organizacijos 
pasipriešinimo, visos, išskiriant 
dvi, filmų kompanijos, kurios 
buvo nutarusios algas akto
riams ir aktorėms nukirsti nuo 
10 iki 25 nuoš., savo nutarimą 
atšaukė ir paskelbė, kad algų 
nuskėlimo nebus. Tik Para- 
mount ir Warner Brothers 
kompanijos to paskelbimo ne
pasirašė.

Portugalija rinksianti 
prezidentą visuotinu 

balsavimu
LISABONAS, Portugalija, 

liepos 1. — Vietos spauda pra
neša, kad ministerių kabinetas 
svarstąs projektą respublikos 
prezidentą rinkti visuotinu bal
savimu.

[Dabartinis respublikos galva 
yra gen. Carmona, kurs pra
eitų metų liepos mėnesį nuver
tė Gomeso valdžią, sudarė sa
vo vyriausybę ir lapkrity pa
siskelbė prezidentu.]

Europos bankų valdyto- 
tojai atvyko j New 
Yorką konferencijai
NEW YORKAS, liepos I. — 

Garlaiviu Mauretania šiandie į 
New Yorką atvyko Montague 
Norman, Anglijos Banko val
dytojas, ir Dr. Hjalmar 
Schacht, Vokietijos Reichsban- 
ko galva, konferencijai su Ben
jaminu Strong, New Yorko Fe
deralinio Rezervos banko val
dytoju, ir Charles Rišt, Fran
cijos Banko vicepirmininku, at
vykusiu šios savaites pradžioj.

Mellon išplaukė į Europą
NEW YORKAS, liep. 1. — 

Iždo sekretorius Andrevv Mel- 
on vakar išplaukė į Italijų ke

liems mėnesiams atostogų.

Erik K. Reed (Washington, D. C.), 13 metų amžiaus, kuris 
jau baigė aukštesnę mokyklą. Jis išmoko skaityti turėdamas 
2 metu.

20,000 Perina, angliaka- Atstovų muštynės Prūsijos
šių streikuoja

CLEARFIELD, Pa., liepos 1.
— United Mine Workers dis- sijos landtage (seime) šį rytą 
trikte No. 2 šiandie metė dar- įvyko stipinų muštynių tarp 
bą apie 2O,()b(> 
Streikas paskelbta 
kasyklų savininkai 
liau mokėti algas 
JacksonviP.ės algų

angliakasių, monarchistinių nacionalistų, 
dėl to, kad socialdemokratų ir komunistų, 
atsisako to-j Centrininkai ir demokratai 

pagal senąjį! bandė besimušančius atstovus 
kontraktą, išskirti, vet nieko nepadarė, 

Tasai kontraktas pasibaigė ko- ir posėdžių salė iš galerijos ai
va 31 dieną, bet ligi bus susi
tarta dėl naujo kontrakto, tarp
kasyklų savininkų ir angliaka
sių buvo padaryta laikina su
tartis, kuria algos kasyklų dar
bininkams iki šiol buvo moka
mos senuoju kontraktu.

Sacco Vanzetti pargabenti 
į valstijos kalėjimą

...... ... . .iii

BOSTON, Mass., liejios 1.— 
Nežiūrint, kad gubernatorius 
Fuller jų mirties bausmės į- 
vykdymą atidėjo trims dešim
tims dienų, Sacco ir Vanzetti 
vakar vidurnaktį buvo parga
benti iš Dedhamo kalėjimo į 
Valstijos baudžiamąjį kalėjimą 
Ch a nl es tow n e. Parga ben i nla s 
buvo padarytas didžiausioj 
slaptoj.

Kanadietis rengiasi 
skristi į Londoną

()TTAWA, Ontario, Kanada, 
liep. 1. —r- Kanados karo avia
cijos kapitonas E. Janney ren
giasi netrukus skristi per At
lantiką iš ()ttawa į Londoną. 
Jis planuoja išskristi liepos 10 
dienų.

LIEPOS 4
Naujienos neišeis ir Nau
jienų Ofisas bus uždarytas 
visą dieną.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistąjęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; vėsiau; 
vakarų ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 76° ir 97° F.

šiandie saulė teka 5:18, leiw 
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi j 
11:4(> vakaro.

landtage.
BERI J N AS, liepos 1. —Pru- 

rodė kaip tikra mūšio vieta.
Muštynės įvyko socialdemo

kratams įnešus interpeliaciją 
dėl pastarųjų riaušių, per ku
rias vienas asmuo buvo užmuš
tas.

Nikaraguos liberalai 
užėmė amerikiečių 

kasyklas
MANAGUA, Nikaragua, lie- 

pos 1. —.Liberalų generolas 
Augusto Sandino užėmė Nuevo 
Segovia apskrity aukso kasyk
las, priklausančias vienam A- 
merikos k.apitalisitjiii,. Chir’te-s 
Buttersui, kurs sakosi į tas 
kasyklas esąs investavęs 700,- 
000 dolerių. Butters kreipėsi 
į Washingtono vyriausybę dėl 
protekcijos.

Kanada sutrumpina ka 
Įėjimo bausmes nusi

kaltėliams
OTTAWA, Ontario, liepos 1. 

— Kanados konfederacijos še
šių dešimčių metų sukaktu
vėms pažymėti, nusikaltėliams 
kalėjimo bausme bus sutrum
pinta. Nubaustiems nemažiau 
kaip šešiais mėnesiais, baus
mės nuleidžiamas vienas mė
nuo, o nuteistiems ilgesniems 
terminams, nuo kiekvienų me
tų neleidžiamas vienas mėnuo. 
Patvarkymas įeina galion lie
pos 15 dieną.

Linberghų valdžia “už
dirbs” 100,000 dolerių
Kapt. Lindbergh skridimu 

per Atlantiką valdžia pelnys 
apie 100 .ūksiančių dolerių. 
Taip pašto vyriausybė apskai
čiuoja.

Valdžia mat atspaudino 15 
milionų oro pašto ženklelių su 
skrendančio iš New Yorko į 
Paryžių aeroplano paveikslėliu. 
Jie pardavinėjami po 10 centų. 
Vyriausybe mano, kad ant 
konvertų jų pateiks nedaugiau 
kaip 5 milionai, visi kiti bus 
žmonių laikomi kaip suvenirai.

Policija užgina vartoti fe
jerverkus Liepos 4 šven

čiant
Chicagos policijos viršinin

kas Hughes išleido įspėjimą 
nevartoti jokių feierverkų, 
sprogstamųjų medžiagų ir šo
vinių švenčiant Nepriklauso
mybės šventę, Liepos 4 dieną. 
Savo pranešime visuomenės 
žiniai policijos viršininkas sa
ko:

Visokios rųšies feierverkai, 
spragučiai ir spalvuotos ugnys 
užginama. Kaimynijos iliumi
nacijos gali būt surengtos tik 
su prideramu atsargumu ir 
miesto vyriausybei leidus.

Piliečiai turi žiūrėti, kad jų 
vaikai nežaistų feierverkais ir 
sprogstamomis medžiagomis. 
Visoks šaudymas užginta.

Kova su komunistą propa
ganda Norvegijoje

OSLO NORVEGIJA, liepos I. 
— Ministerių kabinetas nutarė 
pradėti energingą kovą su ko
munistų propaganda Norvegi
joje. Vakar policija užėmė ko
munistų centro įstaigą Oslo ir 
konfiskavo daug literatūros Ir 
šiaip svarbių dokumentų. Ko
munistų partijos vadas, jos 
laikraščio redaktorius ir trys 
kiti žymus komunistų agitato
riai areštuoti. Suimtas taipjau 
vienas komunistas, kurs va
kar stortinge (parlamente) 
trukdė posėdį, iš galerijos nuo
latos garsiai darydamas “revo
liucines“ pastabas ir keldamas 
trukšmą.

Trys Kiny komunistai su
mušti ir nužudyti

LONDONAS, liepos 1. —. 
Reuterio pranešimas iš Šancha
jaus sako, kad nacionalistų 
generolo Jang Hu, Šanchajaus 
srities komendanto, buvę Nin- 
gpo mieste nužudyti trys ko
munistai, jų tarpe viena mote
ris. Pirma jie buvę skaudžiai 
sumušti, idant išgavus iš jų 
informacijų, paskui išvesti lau
kan ir sušaudyti. \

Stato naują aeroplaną 
skristi iš Seattle i 

Tokio
NEW YORKAS, liep. 1. — 

Fokker aeroplanų statymo 
kompanija skelbia, kad ji jau 
pradėjus statyti naują aeropla
ną, kuris galėsiąs lėkti, nenu
sileisdamas, per 72 valandas. 
Aeroplanas esąs specialiai tai
komas skristi iš Seattle į To
kio, Japonijos sostinę, viso 5,- 
000 mylių.

SMARKI AUDRA S. DAKO- 
TOJE.

MITCHELIa S. D., liepos 1. 
— Davison kauntėj praeitą 
naktį siautė smarki audra su 
lietum ir ledais. Daug farmerių 
trobų sugriauta ir didelės ža
los padaryta laukams.
----------------------- 1--------------------------

LIETUVIŲ VASARINE KOLIONIJA 
EKSKURSIJOS DYKAI LIEP. 3 ir 4

Kas nori pamatyt puikias vietas, kreipki
tės į Naujienas ir gausite platesnių infor
macijų. Ekskursijos išplauks liepos 3 ir 4 
dd. 9:45 iš ryto ir grįš vakare.

Palydovais: P. Dubickas ir Širvys.

Lietuvos žinios.
Nesveiko proto sūnūs 
nužudė tėvą ir motiną
ŽASLIAI, Trakų apskr. — 

Birželio 5 dieną Kumiškių 
vienkiemy, Stankauskas Vikto
ras, apie 40 metų amžiaus, 
kuolu užmušė savo tėvą ir mo
tiną sutriuškindamas jiems 
galvų kiaušus. Užmušęs už ko
jų nuvilko į netoli namo esan
čius rusins ir užkasė. Atvykus 
policijai tėvažudys smarkiai 
gynėsi svaidydamas ką su
griebdamas į susirinkusius. 
Suimtas ir paklaustas, kodėl 
užmušęs tėvus, pareiškė, kad 
jie patys mirę, o jis tik nuvil- 
kęs čia pat į duobę dėl to, 
kad neturįs lėšų laidotuvėms.

Tėvažudys yra buvęs Ameri
koje, kur geležies fabrike be
dirbant jam nusilpo protas. 
Paskutiniu laiku dažnai būda
vo pamišęs ir, kaip vietiniai 
žpionės pasakoja, nekartą kė
sinęsis prieš tėvus, tik kiti su- 
nųs, kurių dar yra trys, jį nu
malšindavę; kada jis nužudė 
savo tėvus, broliai buvo išvykę 
į bažnyčią.

Tuo tarpu užmušikas paso
dintas kalėj i man.

Nužudytas Gudijos 
“čekistas” 

f / '•-------------------

Žinios“ rašo:
nužudytas Gudijoje GPU-če- 

kos narys Opanskis yra lietu
vis, kilęs iš Utenos apskr. Karo 
metu gyveno Patrapily, 1917 
m. drauge su kitais lietuviais 
bolševikais sudarė “Lietuvių 
rajoną“ prie Rusijos komunis
tų partijos. Uoliai dirbo bolše
vikų darbą Kerenskio laikais. 
Po nepasisekusio bolševikų su
kilimo prieš Kerenskio vyriau
sybę 1917 m. liepos 6 d. buvo 
suimtas. Raudonajai armijai 
dižėmus Vilnų jis buvo čekistu 
prie Kapsuko valdžios. Lietu
viams ir bolševikams keičian
tis belaisviais dalyvavo kaipo 
atstovas iš bolševikų pusės.

[Opanskis buvo užmuštas 
birželio 8, kai jam su dviem 
kitais čekistais gabenant tram
vajų į, Minską vieną suimtą 
lenkų šnipą, tramvajus buvo iš
sprogdintas.]

Susekę Lenkų šnipų 
organizaciją

KAUNAS. — Kriminaline 
policija atidengė šnipų organi
zaciją, dirbančią nuo 1925 me
tų vasaros lenkų naudai. Orga
nizacijos štabas buvo Seinų 
apskr. o ryšiai Kėdainiuose, 
Vilkavišky ir Kaune. Sulaikyti 
septyni žmonės, tarp jų viena 
moteriškė. Vienas organizacijos 
narys Vilkavišky, atėjus krimi
nalinės policijos valdininkui, 
nusišovė. Byla perduota ka
riuomenės teismui.

CLARION, Pa., liepos 1. — 
Suimtas ir į kalėjimą nugaben
tas kasyklų darbininkas Ed- 
ward Aaron, kaltinamas dėl 
nužudymo savo žmonos. Aaro- 
nienė buvo rasta su suskaldyta 
kirviu galva.

PFRFECT IN ORIGINAL 1
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EXTRA

DIDELIS PIKNIKAS!
Crysler Sėdau Automobilius Oovany

Rengia

BRIGHTON PARK L. A. & B. CLUB

Fanedėlyj, Liepos 4, 1927
CHERNAUSKO DARŽE

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Muzika J. F .Pociaus.

Kurie turi tikietus dėl laimikio tiems įžanga dykai.

PUIKUS PIKNIKAS
Rengia Draugystė Atgimdęs Lietuvių

Tautos Moterų ir Vyrų
JUSTICE PARK, ILLINOIS
Prieš Tautiškas Kapines, Salaime Darže,

Nedėlioj, Liepos-July 3 ir 4 d., 1927
Tas piknikas bus per dvi dienas ir vieną naktj 

Trokas išeis pa 10:30 A. M. ryte, kas norit važiuoti, — stovės ant 
35-18 So. Lowe Avenue.

Kviečiame visus nuoširdžiai Lietuvius ir Lietuvaites ant šviežio 
oro linksmai laiką praleisti prie geros muzikos. Bus gardžių valgi- 
mų, gėrimų ir saldainių. Prieg tam bus visokių pamarginimų, dova
nų, bulvių nešimas ir maišuose lenktynės ir taip toliaus. Prie tam, 
kas norit įstoti į šitą Draugystę per šitas dvi dienas už vieną dolerį.

Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.V • ----
------------------------------- r------------------------------ -s---- ■---------- <

DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
*

Rengia
LIETUVIU PILIEČIU DARB. PAŠELPOS , 

KLIUDĄS

Sekmadieny, Liepos- luly 3, 1927
JUSTICE PARK, ILL

Prie lietuvių Tautiškų Kapinių
Pradžia 10 valandą iš ryto ir trauksis iki vėlumui.

Muzika J. Phillips. Įžanga 50c. ypatai > 
Kviečia KOMITETAS.

P. S. Važiuokit Archer Cicero karais iki Joliet 
karų, o Joliet karais iki daržui.

---------------------------------------------------------------- --- ------------------------------------ - i

i Geriausios Gyduolės
Nuo skilvio ligų ir reumatizmo. — “AŠ turėjau 
reumatizmą per 3 metus ir skilvio trubelius per 5 
metus, vartojau visokių gyduolių ir lankiausi prie 
įvairių gydytojų, bet be pasekmių. Nelabai senai 
aš pamačiau daug paliudymų laikraščiuose tų žmo
nių kurie išsigydė užsisenėjusias skilvio li
gas ir reumatizmą, jis išsigydė ORIENTAL GY
DUOLĖMIS. Aš įtikėjau, ką jie rašė ir pats nu
važiavau pas tą patį gydytoją. Aš vartojau tas 
Oriental Gyduoles apie tris savaites. Dabar aš 
esu sveikas, neturiu jokių skausmų, nei gasų vidu
riuose ir neturiu jokio kūno sustyrimo ir skausmų. 
Aš noriu pasakyti ir kitiems žmonėms apie tas 
Oriental Gydules. Jos yra puikios nuo skilvio ligų 
ir reumatizmo. Kas turi tokią pat ligą kaip aš, lai 
pabando šias gyduoles.”

MR. F. ROBOK,
2444 Lotus Avė., Chicago.

W. K. CHANG’S
Oriental Remedy

Specialiai dėl skilvio ligų ir reumatizmo
1652 West Division St., Chicago

L netoli N. Ashland
Valandos nuo 3 po pietų iki 8 vakaro. Nedėlioj nuo 12 iki 2 po pietų

' - i1 . ’ --------------------- ------

BURKSTINO KAROLIAI DYKAI!!!
Nuo Liepos-July 1 bus duodama burkštino karoliai dykai 

dovanų kiekvienam, kuris pirks reikalingų daiktų $1 vertės iš 
GOLOMB1EWSK10 APTIEKOS.

“Camera” paveikslams traukti po 95 centus.
Dovanos ir nupiginta kainą tęsis kiekvieną sfcvaitę.
Registruojame laiškus į Lietuvą, išrašome money orderius, 

priimam, gas, elektro ir vandenio bilas.
Švariai, atsakančiai ir greitai išpildomo receptus.
Visko galite gauti GOLOMBIEWSK1O APTIEKOJE.
Jei ko negaunate kitose vaistinėse, reikalaukit GOLOM- 

BIEtVSKIO APTIEKOJE.
Seniausia ir vienintėlė gero vardo receptų pildyme lietuvių 

aptic’;a yru

GOLDMBIEWSKIO APTIEKI
2633 West 47 St.

Tel. Lafayette 2886

Keliaujantiems Lietuvon 
žinotina •f

Apie 10 lietuvių, senų ir jau
nų, vyrų, moterų ir vaikų, 
rengiasi keliauti Lietuvon: pa
viešėti, pasilinksminti, pasilsė
ti; pasimatyti su giminėmis ir 
draugais; pasižiūrėti kaip jie 
ten gyvena ir darbuojasi.

Pailsėję, atsigaivinę tyru o* 
ru ir sveiku maistų, didžiuma 
jų mano vėl grįžti į Jungtines 
Valstijas ir kalti dolerius.

Važiuojančių Lietuvon tarpe 
jus keletas tokių, kurie mano 
pasilikti ir apsigyventi Lietu
voj. Jie yra tokie žmonės, ku
rie turi savasties ten arba ma
no jos įsigyti.

Dar randasi vietų taip laive, 
taip I/ietuvoj visiems, kurie pa
norės važiuoti. Tik reikia pasi
skubinti su rengimosi važiuoti, 
reikia pasiskubinti priruošti 
reikalingus dokomentus.

Bengkitės visi tuojau. In- 
ormacijų delei kreipkitės į 

“Naujienų” ofisų. Ofisas bus 
atdaras nedėldienyj nuo 10 v. 
r. iki 2 vai. po pietų, o panedė- 
yj — nuo 2 vai. iki L vai. po 
pietų. Čia galima gauti visi rei
kalingi patarimai.

“Naujienų” laivakorčių 
Skyrius.

Dabar Geriausias Laikas Šiame 
Liepos Mėnesyje

Jums pasidėti savo pinigus šiame pirmuti
niame ir stipriausiame lietuvių Valstijiniame 

Banke Amerikoje

2201 W. 22nd St.
Kampas Leatvitt Street 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $375,000.00 
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti d-tą nuošimtį ant pirmų morgičių.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai ijsiimk ja 
tuojaus, o jei laikiii savo pinigus išskleistus keliose vieto
se, tai sutriiuk juos vienon vieton, kur žinosi kad busi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankumo mes 
patariame kad atheštumet savo bankos knygutes, bile ko
kios bankos, o mes perkelsim Tamistos pinigus su visais 
nuošimčiais į šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiamo pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taip- 
prirengiame j kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau

sių laivų.

BANKOS VAL.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. Vak.

Garsinkites ‘‘Naujienose
Juokai |j

.Jis: “Ar jus teketumet už 
manęs?”

Ji: “O kokį patyrimą jus 
turite?”

Glamonėj imąsis yra kaip ke- 1 
lionė scenišku geležinkeliu. Y- 
ra smagus ir sujudinantis, kol 
jis trunka, bet paskui jaučia
tės kaip apglušę.

Aš girdėjau, kad tu panaiki
nai susižiedavimą su Jonu?”

“Taip, .lis pasidarė perdaug 
nuobodus. Jis nori apsivesti.”

----- -- -----------TT-

Kvailys.
.Julius: “Aš esu ekktrikinin- 

kas. Vakar būnant pas pane
lę Marę išdegė fiuzas ir aš jį 
pataisiau.” -

Petras: “E, tu ne elektriki- 
ninkas, bet paskutinis kvailys.”

Mokytojas: “Pasakyk, .Jonuk, 
kas yra ledininkas?”

Jonukas: “Tai vyras, kuris 
ateina, kadą papos nėra na- 
mie.’,

Duosni.

Petras: “Tik vienas bučkis, 
mano brangioji, ir aš busiu lai 
-iningas visą savaitę.”

Marykė: “Gerai! Tai aš tau 
duosiu visam tavo gyvenimui.”

Gali pilniausia pasitikėti, kad 
moteris parduos savo bučkius 
brangiausiame markele.

SUVĖLUOTOS VESTUVĖS.
Trims mėnesiams po vestu

vių praslinkus, naujagimį kri
kštijant.

Krikšt. tėvas. — Taigi kuni
gėli, biškį peranksti, bet ką be- 

Į daryt...
Kunigas. — Sūnūs laiku, tik 

vestuvės kiek suvėluotos...

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vat. po pietų

Residence Phono Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas 
127 N. Dearborn St.

Room 805
Telephone Central 5999 
/ Chicago, Illinois

Phone Central 1110
Bos. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI /
ADVOKATAS

54 W. Kandolph St.
Room 607 Woods Bldg.

Naujas Lietuvių Hotelis

. Stanley Tamošiūnas, Savininkas

’ 6136-38 Archer Avenue, Argo, Illinois
Telefonas Summit 105

• v

Puikiai įrengti kambariai. Prieinamos Kainos

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Pirmas Metinis

PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Republikonų 

Organizacijų

Panedėlyj, Liepos-July 4, 1927 
Justice Parke, Justice, III.

Prasidės 10 vai. ryte, baigsis vėlai naktj.

J. F. Pociaus muzika — geriausia Chicagoj; vieta šokiams pui
kiausia. .Suvažiuos 15 arba 20 tūkstančių žmonių. Gėrimų ir val
gių išteks visiems. Tikietai pas organizacijų narius dykai.

CMICAOO

na

S. P. KAZWELL
Subdivizino Ofisas

P. KAZLAWSKI
(Žemės Savininkas)

> SPRJNG
FOREST, IL

S.P.Kaxwe/I&■ Ca.
ArcJ^r Art •

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102

gatvekarių linijos, geri kampai bile 
kokiam bizniui. Parsiduoda tik po 
$30 ir $50 pėda, lengvais išmokėji
mais.

Čieli blokai 5 akrų dydžio, su dide
liu mišku, tinkami Piknikų Daržams, 
parsiduoda specialiskai pigiai leng
vais išmokėjimais.

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų 

kalnų, su lopatų miškų 1/į ir J/2 akro 
dydžio, parsiduoda tik po $650 ir 
aukščiau, lengvais išmokėjimais. Ku
rių kainos be paliovos užaugs 10 kar
tų tiek, kol pabaigsi mokėt.

Kiti Lotai parsiduoda tik po $300 
su $100 {mokėjimo, likusius po $10 į 
mėnesį. Su visais parankamais .kai
po: gatvekariai, geležinkelio stotis, 
cementiniai bulvarai, mokyklos ii 
Storai.

Hile kas gali išplanuoti Subdivizio- 
ną, bet tik gamta gali užaugint to
kius medžius.

i JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, 
KURI ĮVYKS 1933 M. Todėl turime nepraleist, bet naudotis pirkime Nuosavybių kuodaugiausia, nes per 
sekančius 6 metus Nuosavybės kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvieną metą dubeltavosime savo pi
nigus indėtus, kurie tik razikavosime ir pirksime, o kurie prasnausime, tie gailėsimės.

Neapsakytos pasekmės Nuosavybių (Real Estate) pirkėjams padaryti begalo didelius pelnus, perkant 
i/2 akro dydžio Lotus, iš pirmų rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta 
sausa ir sveika vieta gyvenimui ir čion pat arti prie namų. \

Biznio Lotai
Ant 87-tos gat. ir Archer Avė.

Specijališkas Išpardavimas Lotu
TIK PER DVI DIENAS, NEDELIOJ IR PANEDĖLYJ, LIEPOS (JDLY) 3 IR 4 dd„ 1927

UŽ LABAI NUŽEMINTAS KAINAS
• ' L. . | • M ‘ . • -. ’ .

Naujoj Lietuvių Kolionijoj Spring Forest. Pirmiau vadintas Willow Springs
Kainos ant visų lotų bus pakeltos 30% nuo Liepos (July) 15 dienos, 1927

Atmesk viską ir važiuok kaip greitai gali ir pamatyk šitą gamtišką subdivižiną
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Phone Brunswick 2378Prastas Apetitas? KORESPONDENCIJOS

fcnosta, Wis,

Pradėkit Taupyt Dabar

140

OifBOjųa

Lietuvis Kontraktorius

The WestSideTrust&Savings Bank

JOS. F. BUDRIK

Garsinkitės Naujienose
Lietuviai Advokatai

Telefonai6%BONAI

BLDG

Clark

ADVOKATAS

TAUPYDAMI PAS MUS JUS 
TAPSITE VIENAS IŠ MUSU

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimu.

LINE 
N. Dear

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žini 
kaip Naujienos.

duot 
mis 
kelt.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 S'o. Michig-an Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tol. Pullman 6377

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterl.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

Tel. Boulevard 6487
4649 S’o. Ashland A ve.

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

4604 So. Paulina St., Chicago, III

Utaminkais ir subatomis nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 3Fpo pietį?

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERALIS KONTRAKTORIUS

1814-34 W. 33 Place

' ' • 
įte b ■

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. „p. p

Suvertam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jv.s ir senus namus i) 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

<WcmberFf(faal 
save System .

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Chicago, III.

Viršuj Universal
State Bank

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

Moterys ir mergi 
nos kreipkitės si 
re kalai i nuo 12 ik 

8 vakaro. Kitu lai

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Investuokit Savo Pinigus
l šiuos geresnės rųšies invesmentus

Halsted St. ir Roosevelt Road 
CHICAGO

$500,000
PIRMŲ MORGIČIŲ COLLATERAL TRUST

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looinis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofisę valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarus/,-Kaushillas 

AKU6ERKA 
3252 So. Halsted St.

akute- 
kolegiją: 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon 
Sąži 

patar- 
visokio

DABAR jus galite investuoti labai parankiomis sumomis $100 ir $500 ir tu
rėti saugiai investuotus pinigus, ir jau čia bus didelė pradžia įsigijimo 

pirmų morgičių dėl kurių seniau reikė lavo turėti keturis ar penkis tūkstan
čius dolerių.

Tą galima dabar padaryti su pagelba Pirmų Morgičių Collateral Trusto 
W ( Bonų ir išleistų daugelio mažų Pirmų Morgičių, depozituotų j North- 

> tern Trust and Savings Bank dėl gavimo visų abligacijų, kurios yra iš
dalintos i bonus.

lymc laikrodžių, žiedų ir kitokių auk- 
nnių daiktų kreipkitės ant žemiaus 
padėto antrašo. Visiems atsilankiu
siems suteiksiu teisingą patarnavimą.

FRANK WA TE KAITI S,
949 W. 59th St., 

Tel. Engiewood 4299

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMESTR1ST

W. J. STANKŪNAS
FOT( )G R A F A S
Vestuvių, Gru-
pių ir šeimynų
Musų Speciali-BEL JJB 

škumas.
33L5 So u t h
Halsted St.

Tel. Yards 1546 ^^T Upjfl

Heverlv 2300

Padėkit savo taupymui pinigus pas mus dabar ir užsitikrinkit sau 
didžiausį nuošimtį laike ateinančių šešių mėnesių.

Mes kasdien maloniai ir atsakančiai patarnaujame tūkstančiams 
žmonių, kurie yra pasirinkę šį banką dėl savo taupymų.

Del jūsų parankumo musų taupymų departmentas yra atdaras utar- 
ninko ir subatos vakarais kaipo priedas prie paprastų bankinių valandų. 
Atsilankykit dėl susipažinimo.

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75« W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

DVI—I VIENĄ—APSAUGOS
Viso vertės praperčių apsaugojančių šių Pirmų Morgičių, yra apie antra- 

tiek sumos, o collateral vertė yra tokia pat kaip ir bonų.
Tie bonai yra abligacija Depositorš Securities Company, kuri yra kon

troliuojama per Depositors State Bank.
Atsilankykit į banką ir dasižinokit daugiau apie šiuos pelningus, saugius 

ir parankius bonus. Reikalaukit liepos mėnesio investmentų surašo, kuria
me randasi visokių rųšių Pirmų Morgičių Investmentų. •

Sumos $500 ir $1OO; užsibaigs 
vasario 10,1930

K.GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Koom 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nekėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

VrIc < iru i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Speciali/as Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ,r visų chroniškų ligų 

Ofisas 3 V 2 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valand//: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Paprastas ir pagražintas stucco 
I le'steriavimas. Stucco pleiste- 

riavimas — musų spccialumas.

3451 N. A vers Avė., 
Chicago

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

• Tel. Yards 1119

Telephone Yarda 0904

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomia nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8210
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
neriams, kad savo krautuvę perkė
liau nuo 18-tos ir Union Avė., į savo 
namą, 949 West 59th Street.

Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose. 
ninRai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki-1 
tės, o rasite pa- 
gclbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 pol 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 

x4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tei. Midway 2880

| Jei plaukai slenka? $
| Naudok |

Ruffles

Nuolatines Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenčiat skausmus bile <la*Iy sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užslnuodjimų, Goiterio, Mo
terų lyt’nio netvarkomo, Nervuotumo, 
Kosulio, Odos ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MER!TEX. Pasauly geriausia 
ir nekenkamlng'ausia Gyduolė $1.00 už 
buteliuką.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Meritex Lab„ (Mėtota 1882 
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

Phone Junlper 90-11

Frank Ryniecki & Co 
KONTRAKTORIUS

CUNARD
(Per Angliją)

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
J Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aąuitania......................  $215
Mauretania ..................  $211

J Liepoją ir atgal šiais
laivais ......................  $186

T Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas Svarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į

CUNARD

Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operaviino, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking 

College
J. F. KASNICKA 
190 N. State St, 

kamp, 14tke St. 10 fl.|

Mes jau n uolia i turėsime dar 
ved ilsiems progos su mu- 
susikibt ir argumentus 

Nebuvo juokams galo, 
vedusieji pradėjo boles 

mušt ir argumentus laikyt tarp 
, savęs ir tarp jaunuolių, — tai 
kain ant konferencijos išrodė. 
Vedusioms dar galas nebuvo, 

i nes jaunuoliai parodė jiems, 
kad ir virvę moka traukt. Ma
tyt buvo, kad jų argumentai 
iiems daug pakenkė atimdami 
jiems visų energiją. Negalėj 
jo nieko vedusieji padaryt prieš 
jaunuolius, nes jaunuoliai išlo
šė ir “piknic bam,” o vedusie
ji pasitraukę į šalį laižėsi, kaip 
katinai, matydami, kad toks 
gražus kavalkas mėsos iš jų 
nagų buvo ištrauktas. Visi tu- 

: re jo gražų ir linksmą laiką ir 
saulei nusileidus pradėjo skir
stytis ir važiuot namo. Jaunuo

liams liko geras pelnas, tai pa
dės padidint musų naują iždą.

Birželio 24 d. Jaunuolių 338 
kuopa laikė mitingą p-lės An- 
na Tautvidas namuose, ir buvo I 
nutarta daug svarbių dalykų. 
Buvo nutarta, kad jaunuoliai 
surengtu viską “tripui,” kuris 
įvyks liepos 2, 3 ir 4 dieną. 
Visa kuopa žada išvažiuoti ant 
ežero trims, dienoms. Taigi, 
katrie jaunuoliai dar neprisira
šė prie' musų kuopos, prisira
šyk it tuojaus ir galėsite sykiu 
su mumis išvažiuot ir smagiai 
laiką praleist. Komisijon iš
rinkti yra B. Macnorius ir C. 
Bružas. J. Bružas apsiėmė su
tvarkyt ir surinkt “camping 
outfit.” Po mitingo buvo pa
gaminta skani vakarienė, už ku
rią tariame jaunosioms gaspa- 
dinėms, Anna Tautvimas, Mary 
ii- Helen Šilo n.m. Ai vding’fį a^iu.

Birž. 26 d. buvo SLA. 10-to 
apskričio susirinkimas So. Mil- 
vvaukee. SLA. 338. jaunuolių 
kuopa nusiuntė du delegatu, 
J. Bružą ir B. Macnorių. Kuo
pa buvo vienbalsiai priimta į 
dešimtą SLA. apskritj.

Iš viso su valdyba buvo su
važiavę 31 delegatas. Dešim
tas ajvskritys paskyrė jaunuo
lių kuopai, kaipo pirmai Wis- 
eonsino valstijoj, penkioliką 
dolerių dovanų. Už dovaną tu
rim SLA. 10-tam apskričiui šir
dingą ačiū,

Dešimtas apskritys nutarė 
laikyt parengimą Milwaukėj 
rudenį. Milwaukės 328 kuopa 
užkvietė apskritį laikyt meti
nį mitingą Milwaukėj. Užkvie- 
timas buvo priimtas.

SLA. 338 Jaunuolių kuopa 
turės mitingą liepos 8 d. Mar- 
tin’s ofisg kaip 8 vai. vakaro. 
Neužmirškit visi jaunuoliai su
sieiti, nes mitingas bus labai 
svarbus.

B. J. Macnorius, 
SLA. 338 kp. sekret.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

LOUIS W. VVOJTYLA
GRABOR1US IR 

BALZAMU OTOJAS
Limozinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį

2509 Fullerton Avė. Chicago Birželio 19 d., SLA. 338 jau
nuolių kuopa buvo surengus 
gražų pikniką Dexter’s miškuo
se. Susirinko pusėtinai gražus 
būrelis. Taipgi turėjom svečių 
ir aplinkinių miestų. Mums pa
sisekė prirašyti keletą naujų 
nariu prie jaunuolių kuopos.

Suvažiavus visiems į įnin
ką po piet, buvo užkviesti vi
si vedusieji vyrai į basebalo 

, rungtynes su jaunaisiais, susi- 
I dedant iš Dailūs Ratelio ir jau- 
j nuolių kuopos bolininkų. Di
dieji tik ragino jaunuosius, kad 
eitų boles mušt, norėdami jau
nuoliams kailį išlupt. Vyrai, 
kurie vedė tai jau vedė, argu
mentus jie užmiršo palikt na
mie, tai mumis tik sumuša ar
gumentais, o jaunuoliai nepai
so jų ir juokaudami lošė bo- 
les. Ant galo pasirodė, kad ar
gumentai visai ant nieko nu
ėjo, nes jaunuoliai laimėjo 
rungtynes G prieš 3.

Ad E-6
Mr. AIm Taylor, Gdter. Ala., sako, 

“Nuaa-Tone pag«lbčjo man puikiai. Kuomet 
•i pradėjau jaa vartoti, ai turėjau skaus
mus tone, mano apet tas buvo prastas ir 
nevalydavau nakti serai pašilaiti. Dabar 
tone skausmų nebeturiu, mano a,»ctitas se
ras, mano miegas pamainantis ir atAvieii- 
nantis. ai jaučiuosi geriau v;sais ativil- 
Šiais.” x

'Tūkstančiai vyr"u ir moterų Isike pasku
tinių 35 metų isijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti. 
itblyAkę. Kiti turėjo skilvio ir viriklnuno 
trubelius. g asus viduriuose ir lamose, svai- 
sul|. edpnumą. inkstų tisas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trubelių su virftkinimu. 
Nuga-Tone suteiki jiems daug.au jėgos, ge
resnę sveikatą ir energją. Jos padaugino 
jėgą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jauuesnj. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekąinuoe. žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 bu tei j iiandie.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

(Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Va.1. 9-10 ryto ir ę>o 8 vak.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 172G

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ą

daug.au


Šeštadienis, Liepos 2 d., 1927 NAUJIENOS, Chicago, UI. ----------- L
-----------t-- - - —  1

Prastas Apetitas? Phone Brunsvvick 2373

Ad E-6
Mr. Alex Taylor, Geiter, Ala., aako, 

"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
aė pradėjau jas vartoti. aA turėjau skaus
mu* ftone. mano apet tas buvo prastas Ir 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
*<>ne skausmų nebeturiu, mano apetitas ge_ 
raa. mano miegas pasisinantis ir allvieti- 
nantis, aA jaučiuosi geriau visais suvil
gtais.” \

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų (gijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti. 
iAblyikę. Kiti turėjo skilvio ir virAkinimo 
trobelių*, ganus viduriuose ir iarnose, svai
guli, silpnumą, inkstų ligas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trobelių su virAkinimu. 
Nuga-Tone suteikė jiems daugiau jėgos, ge
resnę sveikatą ir enerip'ją. Jos padaugino 
jėgą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi Jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekainuos, žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 buteii šiandie.

LOUIS W. WOJTYLA
GRABOR1US IR 

BALZAMUOTOJAS
Limozinus suteikiu visokiems

* reikalams
Atdara dieną ir naktj

2509 Fullerton Avė. Chicago

KORESPONDENCIJOS

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterl.

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo. Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dreasmaking

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St, 

kamp. I.ake St. 10 fl.

FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Be veri y 2300---------- -----T

Phone Junlper 9011

Frank Ryniecki &
KONTRAKTORIUS

Paprastas ir pagražintas stu< 
I le'steriavlmas. Stucco pleis 

riavlmas — musų specialumas
3451 N. A vers Avė., 

Chicago

e-

Kenosha, Wis.

*. Jei plaukai slenka? J
S Naudok S

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKU6ERKA
3252 So. Halsted St.

Pradėkit Taupyt Dabar

“Dalis
priguli man

aš uždirbu

Birželio 1!) d., S LA. 338 jau
nuolių kuopa buvo surengus 

'gražų pikniką Dexter*s miškuo
se. Susirinko pusėtinai gražus 

f būrelis. Taipgi turėjom svečių 
ir aplinkinių miestų. Mums pa
sisekė prirašyti keletą naujų 
nariu prie jaunuolių kuopos.

Suvažiavus visiems į miš
ką po piet, buvo užkviesti vi
si vedusieji vyrai j basebalo 
rungtynes su jaunaisiais, susi- 

1 dedant iš Dailės Ratelio ir jau- 
! nuolių kuopos bolininkų. Di
dieji tik ragino jaunuosius, kad 
eitų bolės mušt, norėdami jau
nuoliams kailį išlupt. Vyrai, 
kurio vedė tai jau vedė, argu
mentus jie užmiršo palikt na
mie, tai mumis tik sumuša ar
gumentais, o jaunuoliai nepai
sė jų ir juokaudami lošė bo- 
les. Ant galo pasirodė, kad ar
gumentai visai ant nieko nu- 

| ėjo, nes jaunuoliai laimėjo 
i rungtynes 6 prieš 3.

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75R W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Padėkit savo taupymui pinigus pas mus dabar ir užsitikrinkit sau 
didžiausi nuošimtį laike ateinančių šešių mėnesių.

Mes kasdien maloniai ir atsakančiai patarnaujame tūkstančiams 
žmonių, kurie yra pasirinkę šį banką dėl savo taupymų.

Del jūsų parankumo musų taupymų departmentas yra atdaras utar- 
ninko ir subatos vakarais kaipo priedas prie paprastų bankinių valandų. 
Atsilankykit dėl susipažinimo.

TAUPYDAMI PAS MUS JUS 
TAPSITE VIENAS IŠ MUSU

The WestSide Trust & Savings Bank
Halsted St. ir Roosevelt Road

chicago

Utaminkais ir subatomis nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 3,po pietų.

Investuokit Savo Pinigus
Į šiuos geresnės rųšies invesmentus

$500,000
' PIRMU MORGIČIŲ COLLATERAL TRUST 

6%BONAI

Sumos $500 ir $100; užsibaigs 
vasario 10,1930

DABAR jus galite investuoti labai parankiomis sumomis $100 ir $500 ir tu
rėti saugiai investuotus pinigus, ir jau čia bus didelė pradžia įsigijimo 

pirmų morgičių dėl kurių seniau reikė lavo turėti keturis ar penkis tūkstan
čius dolerių.

Tą galima dabar padaryti su pagelba Pirmų Morgičių Collateral Trusto 
6r t Bonų ir išleistų daugelio mažų Pirmų Morgičių, depozituotų į North- 

' tern Trust and Savings Bank dėl gavimo visų abligacijų, kurios yra iš
dalintos Į bonus.

DVI—I VIENĄ—APSAUGOS /
Viso vertės praperčių apsaugojančių šių Pirmų Morgičių, yra apie antra- 

. tiek sumos, o collateral vertė yra tokia pat kaip ir bonų.
Tie bonai yra abligacija Depositorš Securities Company, kuri yra kon

troliuojama per Depositors State Bank.
Atsilankykit j banką ir dasižinokit daugiau apie šiuos pelningus, saugius 

ir parankius bonus. Reikalaukit liepos mėnesio investmentų surašo, kuria
me randasi visokių rųšių Pirmų Morgičių Investmentų. '

^&4shland cdycit

Mes jaunuoliai turėsime dar 
duot vedusioms progos su mu
mis susikibt ir argumentus 
kelt. Nebuvo juokams galo, 

.kai vedusieji pradėjo boles 
i mušt ir argumentus laikyt tarp 
i savęs ir tarp jaunuolių, — tai 
kaip ant konferencijos išrodė. 
Vedusioms dar galas nebuvo, 
nes jaunuoliai t parodė jiems, 
kad ir virvę moka traukt. Ma- 

; tyt buvo, kad jų argumentai 
jiems daug pakenkė atimdami 

! jiems visą energiją. Negalėj 
jo nieko vedusieji padaryt prieš 

! jaunuolius, nes jaunuoliai išlo
šė ir “piknic ham,” o vedusie
ji pasitraukę į šalį laižėsi, kaip 
katinai, matydami, kad toks 
gražus kavalkas mėsos iš jų 
nagų buvo ištrauktas. Visi tu- 

; rėjo gražų ir linksmą laiką ir 
saulei nusileidus pradėjo skir
stytis ir važiuot namo. Jaunuo
liams liko geras pelnas, tai pa
dės padidint musų naują iždą.

Birželio 24 d. Jaunuolių 338 
kuopa laikė mitingą p-les An- 
na Tautvidas namuose, ir buvo 
nutarta daug svarbių dalykų. 
Buvo nutarta, kad jaunuoliai 
surengtu viską “tripui,” kuris 
įvyks liepos 2, 3 ir 4 dieną. 
Visa kuopa žada išvažiuoti ant 
ežero trims, dienoms. Taigi, 
katrie jaunuoliai dar neprisira
šė prie' musų kuopos, prisira- 
šykit tuojaus ir galėsite sykiu 
su mumis išvažiuot ir smagiai 
laiką praleist. Komisijon iš
rinkti yra B. Macnorius ir C. 
Bružas. J. Bružas apsiėmė su
tvarkyt ir surinkt “camping 
outfit.” Po mitingo buvo pa
gaminta skani vakarienė, už ku
rią tariame jaunosioms gaspa- 
dinėms, Anna Tautvimas, Mary 
ir Helen Sleam, širdingą ačiū.

Birž. 26 d. buvo SLA. 10-to 
apskričio susirinkimas So. Mil- 
vvaukee. SLA. 338. jaunuulių 
kuopa nusiuntė du delegatu, 
J. Bružą ir B. Macnorių. Kuo
pa buvo vienbalsiai priimta į 
dešimtą SLA. apskritį.

Iš viso su valdyba buvo su* 
važiavę 31 delegatas. Dešim
tas apskritys paskyrė jaunuo
lių kuopai, kaipo pirmai Wis- 
eonsino valstijoj, penkioliką 
dolerių dovanų. Už dovaną tu
rim SLA. 10-tam apskričiui šir
dingą ačiū.

Dešimtas apskritys nutarė 
laikyt parengimą Milwaukėj 
rudenį. Milwaukės 328 kuopa 
užkvietė apskritį laikyt meti
nį mitingą Milwaukėj. Užkvie- 
timas buvo priimtas.

SLA. 338 Jaunuolių kuopa 
turės mitingą liepos 8 d. Mar
tini ofisą kaip 8 vai. vakaro. 
Neužmirškit visi jaunuoliai su
sieiti, nes mitingas bus labai 
svarbus.

B. J. Macnorius, 
SLA. 338 kp. sekret.

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aąuitania......................  $215
Mauretania..................  $211

I Liepoją ir atgal šiais
laivais......................  $186

T Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar j

CUNARD LINE 
140 N. Dear- 
bor SU 

•OliBOĮip

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i) 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodam* 
ant lengvo išmokė j i-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERALIS KONTRAKTORIUS

1814-34 W. 33 Place

k u pūga!

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
re kalai ; nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai-

Viršuj Unlversal
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTR1ST

Tel. Boulevard 6487
4649 S'o. Aahland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

; Nuolatinės Slogos iri 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenčiat skausmus bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne
smagumų, DiikuIIo Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užsinuod'jimų, Goiterio, Mo
terų lytnlo netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosu.io, Odos ligų, Socialių ligų ir tt.

Vnrtokit MEKITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenkuming ausia Gyduolė (1.00 
buteliuką.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Meritex Lab., jsteilrta 1882
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO. ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

BUDR1K0 NAUJA 
KRAUTUVE

už

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimu.

PRANEŠIMAS
ranešu visiems draugams ir kostu- 
eriams, kad savo krautuvę perkė
lų nuo 18-tos ir Union Avė., j savo 
imą, 949 West 59th Street.
Visais reikalais kaip pirkime, tai- 
me laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
lių daiktų kreipkitės ant žemiaus 
įdėto antrašo. Visiems atsilankiu- 
jms suteiksiu teisingą patarnavimą.

FRANK WATEKA1TIS,
949 W. 59th St.,

Tel. Englewood 4299

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111

Telefonas Central 4411. (
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

’o pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
lylos visuose teismuose. — Ab- 
įtraktai. — Ingaliojimai. — Pas
ala pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas (anai 2552 

įlandos 9 ryto iki 8:00 vakare, 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
sdėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. ,p. p.

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose
Advokatai
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St.
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 S'o. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V”uk<ir<ii s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. y. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

• Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 

i nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 

1 kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
SąŽi- 

patar- 
visokio-

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

r— 1 ............ . . ......... ........
Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po piety, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10

I iki 12 dieną.
j Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VAI^ANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

(Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South Shore 2288 
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 

\4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinii 
kaip Naujienos.
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Subscription Ra tęs:
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111 — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................
Pusei metų ..........................
Trims mtnesiama ...............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .........................
Savaitei .................. —..... —
Mėnesiui ..................—. ........

$8.00
4.09
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

17.00
8.50
1.75
1.25

.75

Metams .......... —
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

Metams ..............-........
Pusei metų ..............—
Trims mėnesiams ......
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.50

IR TU, BRUTE!

Kai 44 m. prieš Kristaus gimimą Romos senatoriai, 
keršindami už respublikos sutrempimą diktatoriui Ceza
riui, puolė prieš jį su peiliais, tai Cezaris, sako, buvęs la
biausia nustebintas tuo, kad užpuolikų būryje jisai pama
tęs ir savo gerą asmeninį draugą Brutų. Šituo reginiu 
jisai buvo taip sujaudintas, kad galėjo tiktai sušukti: “Et 
tu, Brute!” (Ir tu, Brute) ir uždengęs savo galvą apsiau
stu, susmuko ant grindų.

Panašų jausmą turbut pergyveno nesenai ir Maskvos 
agentai Kinuose, kuomet staigiai jų pikčiausiųjų priešų 
tarpe pasirodė “krikščionių” generolas Feng Ju-hsiang, 
kurį sovietų valdžia savo lėšomis vaišino ir rengėsi pada
ryti pavyzdingu “proletarų” vadu.

“Jr tu, draugas Feng, eini su tais judošiais?”
• Netikėtai pavirtęs “išdaviku”, “krikščionių” genero

las, kaip jąu; žinoma, pareikalavo anądien, kad bolševi- 
kuojanti įarikow valdžia apsivalytų nuo komunistų ir vi
sus Maskvbs sekėjus išguitų į sovietų'“rojų”. Ir bolševi
kų komisarams naujas nusistebėjimas: Hankow Valdžia 
ne tik nepasipriešino Fengo reikalavimui, bet leido gene
rolui Tang Šengči nuginkluoti sargybos kareivius ir už
imti komunistinių unijų centro įstaigas..

“Ir tu, drauge Tang!...”
Akyvaizdoje šitų įvykių, kai perskaitai tik išleistą 

Kominterno atsišaukimą, kur sakoma: “Rusijos ir Kinijos 
revoliucijų gynimas šiandie turi būt centrinis komunistų I 
obalsis masėse”, — tai nežinai, ar čia juoktis, ar čia ste
bėtis Maskvos humbugierių drąsa. Jiems kiniečiai duo
da, anot tos rusų patarlės, “i v chvost, i v grivu” (ir j uo
degą, ir karčius), o jie dar vis šaukia: “Mes giname Kini
jos revoliuciją!”

GRĘŽIMAS Iš VIDAUS

Komunistų spaudos burnojimai prieš SLA. centrų yra 
tik menkniekis, palyginant su ta “gręžimo iš vidaus” kam
panija, kurią jie veda Susivienijime jau per kokius 6 me
tus. Tie burnojimai tiktai iškelia aikštėn daugeliui senai 
žinomą faktą, kad komunistai yra apskelbę karą Susivie
nijimui.

Kaip briedžiai išgelbėjo 
Alaskos žmones Juokai

Apžvalga

PARTINIS EGOIZMAS VIETO
JE TEISINGUMO.

kad“Garsas” skundžiasi, 
Lietuvos valdžia ėmusi aštriai 
cenzūruoti jau ir klerikališkus 
Amerikos laikraščius. Sako:

“Nuo tos cenzūros neliuosi 
ir katalikų laikraščiai, kaip 
‘Garsas? ‘Darbinink as’ 
‘Draugas,’ kurie visais 
kais visom jėgom rėme 
tuvos (?) reikalus.

“Tas faktas rodo, kad
tuvos dabartiniai valdovai bi- 

• jo parodyt Lietuvos žmo
nėms, ką mano Amerikos lie
tuviai.

“Nemanome, kad tokia po
litika gali išeit dabartiniams 
valdovams, o ypač Lietuvai 
sveikatą.
palankumą Lietuvai, sukelt 
duosnumo jos kultūriniams 
tikslams yra sunku, o su
kiršinti ir nustatyti prieš 
Lietuvą yra lengva.*’

veido, 
dalyviai 

“bendro 
už

kiti konte
pradėjo 
fronto“' 

j U pa
savo kon-

Komunistai reb 
aukos eitų į jų 
daugelis delegatų 
nurodydami, kad

NORMALUS STOVIS
—Kaip gi Tamstos sveikata? 

Ar dar vis skauda galvą?
—Ne, galvą jau nebeskauda, 

bet taip jaučiuosi kvailai!
—O! tai labai gerai! Tams

ta jau grįžti prie normalaus 
stovio!

Adomaitiene: — Teta, ar jus 
5ia neturite daktaro ar pielčie- 
rės ?

Šileikienė: — Kur tau kūmu
te, nėra. Musų sodžius netur
tingas, mirštame be daktarų 
pagalbos.

centų

net 1,-
mėsos

i r 
lai- 

Lie-

Lic-

Išdirbi žmonėse

Bet “Garsas” visai neprotes
tuoja prieš tai, kad smetonine 
valdžia draudžia į Lietuvą įvež
ti ir kitų demokratinių srovių 
laikraščius. Jam rupi tiktai 
savo partijos reikalai. Todėl 
tuščias yra jo pasigyrimas L»e-’ 
tuvos reikalų rėmimu.

“Garsas,“ kaip ir kiti kleri
kalų organai, rėmė smurtą ir 
smurtininkus, bet ne Lietuvos 
reikalus.

OBJEKTU^GUMAS.”

“Sandara“ sakosi jokiu būdą 
negalinti pripažinti . objektin
gu tilpusiu “Naujienose“ san- 
dariečių seimo aprašymo, ka
dangi musų reporteris (jų bu
vo ne vienas, bet keli) “visur 
ir ypatingai stengėsi pabrėžti 
‘kovą su fašizmu’/’ ir tai la
bai paviršutiniai.

Pati “Sandara“ tečiaus net 
| parodo, kad musų reporteriai 
butų prasilenkę su tiesa. Tas 
faktas, kad jie pabrėžė tam 
tikrą dalyką, kuris jiems ro
dėsi įdomesnis, vargiai gali būt 
peikiamas. Beportcriai papras
tai paduoda ne tik nuogus 
faktus, bet ir savo ispudžius— 
ir tuo jų aprašymai skiriasi 
nuo protokolų.

Bet jeigu Bostono savaitraš
tis reikalauja iš kitų gryniau
sio objektingumo, tai butų ge
ra, kad jisai pats jam nenusi
dėtų. Jisai, pav. mini vieną 
atsiųstą iš Lietuvos (veikiausia 
politinės propagandos tikslais) 
aviatorių ir tik dcl to, kad ji
sai moka mikliai lakioti, lygi
na jį su — Lančlbergh’u, perlė
kusiu per Atlantikąl

dymus, jeigu tik šaudytojai bu
tų ne jų priešai, bet jų vien
minčiai.

Šitaip nupuolus kaukei nuo 
komunistų 
rencijos 
tarkuot 
inžinierius 
sikesinimą
trolėn aukas, skiriamas kovai 
su fašizmu, 
kalavo, kad 
fondą, kam 
pasipriešino,
komunistai iš savo fondų neiš
duoda atskaitų visuomenei ir 
pinigus suvartoja ne tiems tik
slams, kuriems jie buvo ski
riami, bet savo ‘badaujančių’’ 
komisarų šėrimui.

Po šitos kritikos konferenci
joje kilo sumišimas ir draugi
jų atstovai ėmė eiti lauk. “Ke
leivis” tų užbaigų aprašo taip:

‘Delegatai eina prie stalo 
mandatų reikalauti. Kęmu- 

. nistas sekretorius griebia 
mandatus į glėbį ir sako ne
duosiąs. Delegatai už ko
munisto. Kiti komunistai 
ant delegatų. Prasidėjo vel- 
tynės. Tuo tarpu atėjo salės 
gaspadorius su policijos laz
da ir pareikalavo tvarkos. 
Komunistas Kautkus surin
ka: “O kas tu* toks, kad 
stoji už buržujus?“ Bet sa
les gaspadorius kaip bamp- 
tels savo buože j durną ko
munisto kaktą, tai iššoko 
toks guzas, kaip visa Soutb 
Bostono komunistų partija.

“Tuo tarpu salėj pasirodė 
poliemonas, ir termas nutilo. 
Per šitą “revoliuciją“ komu
nistai mandatus buvo paslė
pę. Sakoma, kad jie buvo 
pakovoję juos po Čeikuvie- 
nės sijonu. Bet policmono 
pasirodymas salėj tuos “rrr- 
revoliucionierius“ taip nu
gąsdino, kad jie tuos manda
tus kažin iš kur ištraukė ir 
sugrąžino. Draugijų delega
tai tuomet apleido salę. To
kiu budu užsibaigę komunis
tų “bendrojo fronto“ sor- 
kės.”

Kas iš mus tikimės valgyti 
briedžių mėsos? šiaurvakaruo- 
se briedžių mėsa regulariškai 
parduodama. Vienas pirklys 
Sealllc mieste parduoda tik 

briedžių mėsą, 1926 m. parda
vė net 1,129 briedžius. Netik 
briedžių mėsa parduodama, bet 
iš jos gaminama visokių deš
rų ir pati mėsa vartojama kaip 
yra vartojama jautiena ir ver
šiena. Taip vadinami “cliops“ 
parduodami po 35 centus už 
svarą, kepsniai po 20 
už svarą, ir tt.

Nuo 1918 iki 1925 m. 
875,000 svarų briedžių
išsiųsta iš Alaskos. Beveik du 
trečdaliai pusės miliono Alas
kos briedžių priguli vietiniams 
gyventojams eskimams.

Briedžių industrija yra vie
na iš Alaskos svarbių industri
jų. Pradėta 181)0 m., Dr. Shel- 
don Jackson, Jungt. Valstijų 
fedearlis apšvietos agentas A- 
laskoj, aplankė mažus kaimus 
netoli Beringo jūrių ir Artic 
okeano. Alaskos pusės žmo
nes buvo vargingame padėjime, 
prasimaitindavo vien tik žuvi
mis. Bet Sibiro pusėj gyve
nimas buvo visai kitokis,- čia 
žmonės turtingesni, sveikesn 
ir linksmesni. Turėjo pulkus 
briedžių. Ir Dr. Jackson tuo. 
pamatė, kaip buvo svarbu Alas
kos žmonėms turėti briedžių.

Kuomet Dr. Jackson gryŽo 
VVashingtoną, jis pasiūlo pla
ną, sulig kurio Alaskos žmo
nės gavo briedžių. Ir žygiai 
padaryta permainyti Alaskos 
žmones iš keliaujančių žuvinin
kų i kaimiečius.

Pradžioje, pinigai sukelti iš 
privatinių šaltinių, bet vėliaus 
Kongresas padarė paskyrimą ir 
tarpe 1892 ir 1902 m. laivai at
vežė 1,280 briedžių iš Sibi
ro j Alaską. “Stotys“ įsteig
tos tinkamose veitosc ir iš Si
biro vyrai atvyko į Alaską 
pamokinti kaip tuos briedžius

Briedžiai netik svarbus gy
vuliai maistui ir drabužių ga
minimui, bet yra puikus “trau- 
kimo’’ (draft) gyvuliai, trau
kiant roges per sunkiausias su
šalusias vietas.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokitc Humboldt 1331

WONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 

ALBINAS VEKBYLA, Manager 

2435 N. Western Avė.

MALT JONIO - EKTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

NUMASKUOTAS “BENDRAS 
FRONTAS.”

“Tėvynė” labai teisingai atremia komunistų laikraš
čių atakas, atkreiptas prieš SLA. Pildomąją Tarybą, pa
stebėdama jiems, kad ne jų reikalas kifeti savo nosį į Su
sivienijimą.

“Mes į kitų (pavyzdžiui, komunistų) partijų rei
kalus nesikišam, pageidautume, kad ir komunistai 
mus ramybėje paliktų. SLA. be komunistinės spau
dos pagalbos gimė, augo, išbujojo, be jų mokės ir da
bar savo reikalus tinkamai sutvarkyti.”
Tik šitokio atrėmimo komunistų atakoms vargiai gali 

užtekti. Komunistų ofensyvą (puolimus) reikėtų irgi su
tikti ofensyvą, o ne vien tik defensyvą (apsigynimu).

Santykiuose tarp komunistų ir Susiviėnijimo svarba 
juk yra ne tame, kad jie “kišasi” j svetimus reikalus. Jo
kia organizacija, o ypač stambesnė, negali tikėtis išvengti 
peikimo, gyrimo, patarimų ir kritikos iš pašalinės spau-l 
dos pusės. Patys savaime komunistų mėginimai daryti 
įtaką į Susivienijimo gyvenimą visai nebūtų smerktini, 
jeigu tiktai jie nebūtų tokie įkyrus (nachališki) ir butų 
paremti nuoširdžiu noru patarnauti Susivienijimui.

Svarba yra tame, kad komunistai vartoja sulig Susi-
vienijimo tam tikrą “strategiją”. Jie nori SLA. pasigrob So Bostono k(>muniatai bir. 
ti i savo nagus, veikdami jame iš vidaus ir puldami jį | želio 24 d. sušaukė konferenci- 
iš oro.

Komunistų spaudos atakos ir turi tikslą susitprinti 
savo partijos akciją (veikimą), vedamą Susivienijimo vi
duje. Kad jie veikia Susivienijime, kaipo organizuota 
grupė, klausanti savo partijos centro instrukcijų, apie tai 
negali būt nė mažiausios abejonės. Bet jeigu taip, tai 
tuomet aišku, kad vien protestai prieš komunistų “kiši
mąsi” į SLA. reikalus nedaug ko tegalima atsiekti.

Daug povojingesnis dalykas, negu visos “Laisvių” 
priovonės prieš p. Gegužį ią^Vitaitį, yra tos “minos” ,ku
rias komunistai yra padėję ir kurias jie tebededa Susivie
nijimo kuopose, apskričiuose ir t. t. Laiks nuo laiko kai 
kurios tų “minų” sprogsta (kaip, pav. 36 kuopoje), ir iš 
žalos, kurią šitie sprogimai padaro, galima nurpgnyt, kas 
atsitiktų visam Susivienijimui, jeigu tokių eksplozijų 
įvyktų sykiu keletas dešimčių!

Štai kame yra pavojus tai didžiulei Amerikos lietuvių 
organizacijai, ir štai prieš ką ji privalo pradėt griežčiau
sią ofensyvą, jeigu ji nori atmušta savo užpuolikus.

ią neva “bendram frontui“ su
daryti prieš fašistus, bet kon
ferencijoje pasirodė, kad tik- 
rasai jų tikslas buvo pasipini
gauti iš publikos. Komunistų 
klastą iškėlė aikštėn ypatingai 
gabiai “Keleivio“ redaktorius, 
drg. St. Miehelsonas, kuris, at
vykęs į konferenciją, pastatė 
komunistams griežtą klausimą: 
ar jie stoja už tai, kad Lietu
voje butų atsteigta demokrati
nė tvarka — ar ne?

Prispirti prie sienos, komu
nistų Plepiai ėmė visaip išsisu
kinėti, ir susirinkusiems drau
gijų delegatams tuojaus pasida-• 
re aišku, kad maksvinių šuka
vimai prieš fašistinę diktatūrą 
ir terorą tai grynas “kamuflia
žas.“ Komunistai patys nori 
Lietuvai diktatūros ir visai ne
protestuotų prieš žmonių sau-

mVlOORATANO 
OOO ro*> CONVAt»*t«HT»

RtmMHlNO 
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Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaus

MOKYKLOJE.
Mokytojas: Kiek bus sudė

jus penkis ir du?
Mokinys: Nežinau.
Mokytojas: Sakysim, kad tu 

gavai 5 balandžius ir /tavo dėdė 
davė du, kiek jų iš viso turėsi?

Mokinys: Aštuonius.
Mokytojas: Aštuonius balan

džius? Tu klysti.
Mokinys: Atsiprašau, ponas! 

mokytojau, aš manau, kad aš 
neklystu, nes aš jau turi vieną 
balandį.

GYVENIMAS
MlneainiM Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidijas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boalerard 3669

Važiuodami atastogų, pa
siimkit su saVim GYVE
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
Prenemerata metams ....... $2
Pusei metf 
Kopija _

Tcgul jūsų pinigai uždirba 67c

20c

Ateikite į musų banką ir klaus

kite bile vieno viršininkų apie

musų pirmus morgičius ir bonus.

Ponai Macikas, Grisius, Sedcm- 
ka, Jagminas, Rymkicwicz ir 
Mickiewich visuomet pasirengę 
jums patarnauti.

Peoples Bank

Garsinkitės Naujienose
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa> 
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tol Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. VVailace Street

DR.MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospcct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

uaiiuunioj im
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Ai
Tel. Kenwood 5107

Valandos:) nuo 9 ?.* I1 v,aL r?vv’
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

Dr. G. A. O'Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo G iki 8 vakare

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes G987 arba Hemlock 5524
... ---------- UI J

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas <
* • ' ' 

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo l___ J _ _ *
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevąrd 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Westcrn Avė.

Tel. Lafayctte 4146
1 nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos 'į nuo 9 vai. vak.

r
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.
■ ■ '■■■!■*» ■ ■» ........................ ....

A. MONTVJD, M, P. 
1579 Mįlwaukee Avc. Room 209 
Kampas North Avc. ir Rvbey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospcct 6659 
Ofisu Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

I

I



NAUJIENOS, UHfflgO, UI. ’

ROSELAND BOTTLING CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas 

Tel. Pullman 5625 ‘
Olselis ncar-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Baigė Normai College

BE KIMBALL PIANO
JUS NEBUSITE PATENKINTI

ANKŠČIAU AR VĖLIAUS JUS TURĖSITE
ĮSIGYTI DEL SAVĘS

IM BALL
GroąklĮ Raną

Ir kad nusprendus piano pirkimų atlanky
kite Peoples Furniture Co. Krautuves šian
dieną, nes čia nupirksi geresni pianą mokė

damas pigiau su geresniomis išilgoms.

PEOPLES FURNITURE CO KRAUTUVĖS gali parduoti 
Jums bile pianą padarytą/ Suvienytose Valstijose, nes musų 
piniginė jiega ir didis skaičius pardavimo yra pageidauja
mas kiekvienam pianų išdirb"jri. Bet mes sekdami savo 
biznio pamatinį nusistatymą: “Teikti žmonėms tokius tavo- 
rus, kurie geriausia patenkina Juos’’, ii" musų pačių patyri
mas verčia mus tvirtinti, kad KIMBALL PIANAI geriau
siai patenkina musų pirkėjus visais žvilgsniais, kad kiekvie
nas įsigijęs KIMBALL yra pilnai dėkingas mum ir išdirbo- 
j ui. Todėl Jus padarysite protingai įsigiję KIMBALL, kai
po instrumentą, kuris teiks geresnę muziką, dailą, ekono
miją ir didžiausį džiausgmą per ilgiausius metus Jums, Jū
sų vaikams ir Jūsų vaikų vaikams.

KIMBALL GROJIKLIŲ turime didelį pasirinkimą skirtin
gų madų ir baigimų po:

$395, $450, $500, $595, $650, $695
Duodame ant lengvų išmokėjimų

■ - -• *
Jei reikia jūsų seklyčiai Seto, nepamirš

kite, kad Peoples Furniture Co. dailiai ir tvir
tai juos padaro nuosavoje seklyčioms setų 
dirbtuvėje. Ir iš musų perkant, Jums yra 
proga sučėdyti veik ’/z pinigų.

Musų Krautuvėse rasite didelį 
pasirinkimą seklyčioms setų pa- 
darytų-apdengtų su Velour, Jac- 
<|uard, Mohair-Frieze ir 11, už 
žemą apkainavimą 3 šmotai po:

$75 $90, $125 $150 $200
Lengvi Išmokėjimai

Dvi Krautuves ir Setų Dirbtuvė

4177-83 Archer Avė. 1922-32 S. Halsted St.
M. Kezes, Vedėjas. J. Nakrošis, Vedėjas

PIRMIEJI AUKSO MORGlClAI
/

25
Pritaikimc

PATYRIMO
dėl visokių akių

P-lė Eug. Radžiūnaitė
Ši jauna lietuvaitė, gyvenan

ti 3308 Kvergreen avė., birže
lio mėn. baigė Chicagos moky
tojų seminariją.

Jinai yra tyki ir rami mer
gaitė. Jos tėvai džiaugiasi, kad 
jų vienintele duktė pasiekė 
tikslą.

Chicagos lietuvių profesiona
lų skaičius tuo budu dauginasi.

Sportas
Pasiaiškinimas cleve- 

landiečiams

Sports “Dirvoj” rėkiančiu 
balsu teikėsi pitreikšti, kad, 
girdi, Požėla pabūgęs Šimkaus 
ir todėl neatvažiavęs į Cleve- 
lajidą ristis. Esą Požėla pasta
tęs tokias išlygas, kurias jokiu 
budu negalima išpildyti.

Jeigu p-nais Sports butų pa
dorus žmogus, tai jis butų pa
sirūpinęs teisingai išdėstyti 
mano išlygas. O tos išlygos 
buvo štai kokios: už ristynes 
su p. Šimkum aš turiu gauti 
$300. Tuos pinigus aš turiu 
gauti prieš eisiant ant matra- 
so, vadinasi, prieš pat' ristynes.

Taigi kodėl p. Sports begė
diškai meluoja ir sako, kad aš 
reikalavęs $300 į Chicagą per
siųsti? Tokio reikalavimo aš 
niekuomet nestačiau.

Be reikalo p. Sports velia 
Clevelando biznierius. Jie ma
nęs niekuomet nekvietė. Pa
kvietimą prisiuntė p. Karpa
vičius, sakydamas, kad man 
atlyginsianti už ristynes Ben
drovė. Neturėdamas iš Bendro
vės jokio užtikrinimo, aš ir 
pareikalavau, kad pinigus man 
sumokėtų ristynių dienoj, kaip 
tik aš išeisiu ant matraso. O 
tai todėl, kad po ristynių man 
nereikėtų bėginėti nuo Aino- 
šiauš prie Kaiipošiaus pinigų 
atgavimui.

Ir kada tik tos išlygos bus 
priimtos, aš be jokio atsisaky
mo atvažiuosiu į Clevelandą 
ristis su p. Šimkum.

O kai dėl p. Komaro gąsdi
nimų, tai aš turiu tik tiek pa
sakyti: aš p. Komaro bijau 
tiek, kiek išverstų kailinių 
Tegul p. 'Komaras praneša, ka
da jis nori atvažiuoti j Chica- 
gą ristis su manim. Kelionės 
išlaidos jam bus pilnai atmokė
tos. — K. Požėla.

1 1 ..................... >
Virginia 0777

IT PAYS WITH
SIGNS

TO ADVĘRTISE 
See L. Lange

41į)4 Archer Avenue

JOHN T. ZUKIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tol. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakaro

Didžiausia nauda kokia saugiai įdėti pinigai neša yra 6% mokamas
Pirmų Aukso Morgičių.

Mes turime gerą pasiskirimą Pirmų Aukso Morgičių nuo $500.00 ir dau
giau, ir patogiausia laikas juos pirkti yra dabar, po Liepos Pirmos Dienos.

Čia paduodame keletą jūsų pasiskirimui :
$500.00 ant 3313 So. Halsted St.
$500.00 ant 3321 Lowe Avė.,
$500.00 ant 3420 Wallace St.
$1000.00 ant 3149 Emerald Avė.
$1500.00 ant 3338 Emerald Avė.
$2000.00 ant 1726 So. Halsted St.
$2500.00 ant 3645 Emerald Avė.

išeina Kovo 8,1929
• išeina Balandžio 23,1928 

išeina April 2, 1928 
išeina May 9, 1928 
išeina Sept. 4, 1931 
išeina Jan. 7, 1930 

išeina Jan. 18, 1929
ir daug, daug įvairių kitų

Atsineškite savo taupimo knygelių bilę kurios bankos ir mes iškolektuo- 
sime jūsų pinigus su pilnu nuošimčiu ir įdėsime jums ant Aukso Pirmų Mor- 
gičių, nešančių 6%. į

Nesivėlinkit, nes kas pirmesnis tas turės didesnį pasiskirimą.

UNIVERSAL STATE
BANK

3252 South Halsted St.

Extra Jėga—
Gaunama su skriejimo vienodumu

Tas extra prirengimas ir veikimas Hudson jėgos, kaip kiekvienas 
. Žino, vien tik yra suteikta dėl Super-Six. Jo negalima sumaišyti su kitu 

kokiu nors karu.
Prie kiekvieno veikimo progos pastebimas lengvumas, vienodumas, 

unius praskynimas kelio, greitas bėgimas ir labai lengvas įp urnas su
stabdymas su keturiais ratų brekiais. Jėga taip lygiai yra suteikiama 
prie kiekvieno jo veikimo, kad jus beveik negalite to nei pastebėti.

Su išsivystymu ir padauginimu Super-Six principo, taipgi prie to 
dar yra pagerintos ir chassis iki pat smulkmenų dėl saugumo, kad jos 
butų nuolatines ir ekonomiškos dėl greitumo, jėgos ir dėl saugumo 
motoro.

Važiavimas su juo pertikrins jus, sykiu su besidauginančiais tūks
tančiais žmonių, tai yra “Didžiausia Vertė Pasaulyj.”

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETKISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

b ■ i

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s ' atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F, GZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

L.-,-----;------------- g--r, , 7

Grant Works Pharmacyj
4847 West 14th Street^

Esu baigęs mok 
alą Idiana uni 
versite. Esu 

. ąistruotas ap- 
tiekorius ir tu- 
r i u daugeli
metų patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar- 

j giai už pigiau-: 
Į šią galimą kai

ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi 
sus dalykus, ki 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKASV- - ■ -a

ILGO LAIKO PATYRIMAS

navimas geriausia.

Hudson SupeY-Six turi lietuviu departmęntą. Kuomet jus atsilan
kysite į pardavimo kambarį, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

/ ■ . '

Klauskite Mr. Montvid

SUPER-SIX
Standard Models: Coach, $1385$ Sedan, $1385.

(Justom Built
Roadster, $1508$ Phaeton,$1650|

5-Pwa. Sedan, $1750; 7-Pass.
I Ali prlcęs f. o. b. Dstrplt,

dIuj tvar excis» ta*.

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties diąbčjo, o 
šitas, tai yra musų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge- 
riausį materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar

GLOBĖ FURNITURE & 
OPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

Garsinkites Naujienose
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NAUJIENOS, Chicago, Dl. Šeštadienis, Liepos 2 d., 1927

Į KLAIPĖDĄ! Į KLAIPĖDĄ!
Paskutinė proga lietuviams

Važiuot šią vasara tiesiai i Klapėdą tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! ir PENKTAS!
šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
Baltike—Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”

Tarp Chicagos
Lietuvių

Parapijonai nenurimsta
%

Tūlas bukas atgal “Naujie
nose” vienoj žinioj apie Bridge- 
porto pafapjjony mitingą Re
porteris pastebėjo, kad jam ro
dosi, jog daugelis parapijonų 
nenurims tol, kol
tarnaus p-lė Paulina (p-lė Pet
kai te iš VVaukegan, III.). Išro
do, kad spėjimas ytin teisingai 
nužiūrėjo ateit j.

klebonijoj

LIEPOS-JULY 19 DIENĄ, 1927
Ekskursijas ant šio laivo rengia:

Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,
6 East Market St., 1739 So. Halsted St„

Wilkes Barre, Pa. Chicago, Illinois.
ar Laivu “Estonia” 9 Rugpiučio-August, 1927

JUST) VIETOS AGENTAS:
SI TEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

parūpins popieras ir paša 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ J LIETUVĄ

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107

Kainos j Klaipėdą ir atgal 
Trečia kliasa ....  $181

Turistine III kl. .. $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Di«t. Bank 
J no P. Ewald 
S. L Fabian 
Vinc. Milaslewic_ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
Wargin & Wargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSąlle St., Chicago. III

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St, Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chicago, III. 
809 West 35th St, Chicago, III. 
1723 West 47th St, Cldcago, III. 
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 
726 West 18th S U Chicago, III. 
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
4559 So. Paulina St., Chicago, 111. 
2201 W. 22 St, Chicago, III.

535 Mitchel St., Milvvaukee, W:s.

I N IT 
WEKJHT

Išpardavimas virš miliono kenų j vieną mėnesį, patvir
tina įsitikinimą tų kurie apie jj žino. Gaukit pilną 
vertę savo pinigų — gryną čielų miežių salyklo ifisun- 
kas —- pilno skanumo didelj trijų svaru keną. Sykį 
pabandęs — vartosi visuomet. Paprasta arba apynių 
skonio. Vyriausi Dastatytojai NotionaI Premier Sale* 
Corp. 1525 Newherry Av. Chicago. Tel. Canal 1310.

STRICTLY 
UNION 
MA D E

i.
THE FAVORITE 

FROM MAINE To CAU FORNIA
■ ’J *7 » i ■.

ADVOKATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimą visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybes dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street x

Telefonas Canal 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir PėtnyČioms 

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Garsinkities “ Naujienose”

Pirm keleto dienu Reporteriui 
teko vėl susitikti su keletu pa- 
lapijonų. Ir kuone pirmi žo
džiai, kuriais parapijonai krei
pėsi j Reporterį, buvo tokie: *

Pasakyk, Reporteri, .kas 
buvo ta ypata, kuri andai “iš
nėrė” tau kailį dėlto, kad “Nau
jienose’’ parašai kai kada apie 
parapijos reikalus — moteris, 
ar vyras?

Kodėl jus, vyrai, manote 
kad ta ypata buvo moteris? — 
tsakė eporteris į klausimą sa

vo klausimu.
Todėl, kad mes težinom 

tik vieną tokią moterį, kurį 
nritars visam kam, kas darosi 
klebonijoj. Už ištikimybę ir 
storonę jai net medalis savo 
laiku buvo suteiktas. Taigi mes 
Iručiai nužiūrime, kad ji nori 
užsitarnauti ir antrą.

—Ne, ne moteris. Bet paaiš
kinkite, gerbiamieji, kodėl jus 
taip esate užsispyrę parapijos 
reikaluose?

Ir parapijonai pradėjo aiš
kinti visu rimtumu savo pozi
ciją, savo nuomonę apie nesu
sipratimus.

1. Buvimas p-les Paulinos šv. 
Jurgio parapijos klebonijoje pa- 
nik jų, esąs papik tinimas pa
tiems parapijonams ir jų šei
mynoms. Kodėl papiktinimas? 
Todėl, kad pralotas nepildąs 
vystui po kanceliarijos Įsakymo: 
nralotui, esą, buvę įsakyta pa
šalinti p-lę Pauliną iš kleboni
jos, o ji randasi klebonijoj. 
Girdi, mus bažnyčiose mokina 
paklusnumo. Mes patys moki
name savo vaikus paklusnumo, 
— bet kokj paklusnumo pavyz
dį duoda mums musų dvasiš
kas vadas? Parapijonai taipgi 
tvirtina, kad esąs Rymo kata
likų bažnyčios ar vyskupo 
kanceliarijos įsakymas nelaiky
ti klebonijoj moterų, jaunesnių 
kaip 35 metų amžiaus, o senes
nes galima laikyti kad ir 1(M) 
metų amžiaus. Tam ribos ne
nusakytos.

Parapijonai prisiminė tą šv. 
RiAšto vietą;, kurioj sakomai: 
jei akis piktina tave, išlupk ją; 
iei ranka, — nukirsk ją. Išva
dą iš šios citatos parapijonai 
padarė tokių: jei buvimas tos 
ar kitos ypaįos yra papiktini
mu parapi jonams, klebonas, 
kaip dvasiškas parapijos vadas, 
privalo pašalinti ją.

2. Parapijonai mano, kad ir 
kasdieninės moralybės dėsniais 
remdamiesi jie turi teises rei
kalauti, idant pralotas su jais 
skaitytųsi. Esą, paimkime, pa
vyzdžiui, bile kokią šių dienų 
komercinę kompanijų, kurioj 
moralybės nedaug paisoma — 
net ir tokioj kompanijoj mora
lybes dėsniai pripažinti bent 
tiek, kad žmonės, kurie sudė
jo kompanijoj) pinigus, yra vy
riausi kompanijos bosai. Kom
panija gali turėti prezidentų, 
vice-prezidcntus, visų ekzeku- 
tyvį štabų. Ale vyriausias kom
panijos balsas priklauso visgi 
šerininkams.

Dabar, argumentavo parapi
jonai, pažvelgkime į musų pa
rapijos reikalus. Esą mes, pa
rapijonai, pastatėme bažnyčių; 
mes dėjome ir dedame jos už
laikymui pinigus; atsiras gal 
būt nė vienas toks parapijomis, 
kuris dėjo daugiau, negu jo 
išteklius leido jam dėti. Su 
musų noru tečiaus nesikaito- 
ma net tiek, kiek skaitosi pa
prastos komercinės įstaigos su

(Seka ant 7-to pusi.)

for Everybody, Eve

THE COACH
Plačiai žinomas dėl savo pui
kios išžiuros, patogių sėdynių 
pritaikymo ir savo pigumu. $595 
f. o. b. Flint. Mich.

TARPE aštuonių gražių 
Chevrolet pa saž i erinių kąru 
modelių, randasi vienas la
biausiai vartojamas’ dėl vi
sokio važiavimo — tai Chev-

THE IMPERIAL LANDAU 
šis žymus ir pavyzdingus sty- 
lius karų užbaigimo yra pada
rytus taip kaip ant specialio už
sakymo, gražiai išrodo ir pato
gus. $780 f. o. b. Flint, Mich.

JŪSŲ AKYS

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

THE SEDAN
Puikus uždarytas karas, visur 
žinomas savo spalva ir veikimu, 
'laipinantis 5 asmenis labai pa
togiai. $695 f. o. b. Flinjt, Mich.

THE TONRING CAR
Karas nepaprastos ekonomijos, 
nes jis Ifivartoja mažai gaso ir 
ulyvo, ir jis Kali vežti ir sun- 
kias prekes. $525 f. o. b. Flint, 
Mich.

rolet dėl kiekvieno ir visur. 
Šeimyna nori turėti viso
kiems reikalams karą—mo
terys ir vyrai kurie nori tu
rėti savo karą ir gražų karą 
—kurie nori pądaryti ekono
mijos ir tuo pačiu sykiu ge
rai pasirodyti—savininkai
brangesnių karų kurie nori 
pasinaudoti dar kitokia tran- 
sportacija be jokio aukavi- 
mo gerumo ir prestyžo— 
—visi suranda, kad Chev
rolet yra kaip tik tas karas 
kuris atsako jų reikalavi
mams, o jų kainos yra pi
gios todėl, kad ekonomiškai 
yra išdirbinejami* ir labai 
daug!

THE ROADSTER
Plačiai žinomas yra tarpe tų 
žmonių kurie nori turėti ekono
mijos prie jo operavimo ir ge
ros išžiuros dėl dviejų pasažie
rių atdaro karo. $525 f. o. b. 
Flint, Mich.

THE SPORT CABRIOLET
labiausiai žinomas dviejų- 

keturių pasažierių karas koks 
yra pasiūlomas pigia kaina. 
Sėdynes padarytos geriausiai. 
$715 f. o. b. Flint, Mich.-

THE LANDAU
Gražiai išrodo, nes yra rusvo 
Duco užbaigimo, juodos skuros 
išmušimas ir “landau bows.” 
$745 f.o. b. Flint, Mich.

THE COUPE
Jis sujungia gražią išžiūrą ir 
labai nebrangų yra jj užlaikyti. 
Tinkamas profesionaliam arba 
asmeniniam vartojimui. $625 f. 
o. b. Flint, Mich.

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet iųs atsilankysit pas 
mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiaus) Chevrolet Vertelgą
SOUTH

Orme Bros. & Sheets Motor Co.
6522 Cottage Grove Avenue

Superior Motor Sales
6943 S. Halsted Street

S. X' M. Chevrolet Company
8622 Commercial Avenue
Vanderploeg & Rietveld
South Holland, Illinois

Warme Motors, Ine.
Chicago Heights, Illinois

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 
Summit, Illinois

Ashland Avenue Motor Sales 
5436-42 S. Ashland Avė.

Barron Mauloff Chev. Sales 
2339-43 West lllth St.

Bauman Chevrolet Sales 
3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10G38 S. Michigan Avenue

F. L. Cravvford Motor Sales 
9321 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co.
4741 Cottage Grove Co.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue

A. J. Oosterbeek Motor Co.
7541 S. Halsted Street

NORTH
Milvvaukee Avė. Motor Sales

2504 Milvvaukee Avenue
Nelson Chevrolet Sales
812 Diversey Parkvvay

Nickey Auto Sales 
5010 Irving Park Blvd.

Ross Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST
Ray O’ConnelI Motor Company

4625 W. Madison Street

Roosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road

R. & N. Motor Sales 
6827 Ogden Avenue, Bervvyn

West Auto Sales
2632 W. VVashington Blvd.

George W. Durst Chev. Co. 
741 W. Jackson Blvd. 

•
Fivek’s Sales & Service 
2546 S*. Turner Avenue

Keenan Motor Sales 
Cicero, III.

King Motor Sales 
Mayvvood, Illinois

Lewis Auto Sales 
3838 Ogden Avenue

y, > T lLOJ£ C O S,T

Didelis Išpardavimas
Liepos 3 ir 4 Prie Justice Park, 111.

Netoli lietuviškų kapinių ir kitų ten lietuvių kolonijų
Vieta: Prie Archer Avė. ir 79 St.

Nurodymas kaip nuvažiuoti. — Imkit gatvekarj Archer Avė. iki Cicero. Paskui imkit Joliet elektrinį karą 
iki Justice, Illinois.

Automobiliais kelias: Archer Avė. arba West 63 St. iki Argo, III. Paskiau Archer Avė., iki Justice, III.

PRIEMIESČIO LOTAI

DIDELI LOTAI Kai “S «lml
BUS IŠPARDUOTI LENGVAIS,IŠMOKĖJIMAIS 

PROGA PADVIGUBINTI SAVO PINIGUS 
Neatidėliokit — Pirkit Šiandie

Kol kainos dar nebrangios
PUIKI VIETA DEL NAMŲ ARBA INVESTMENTO , 
Taipgi tą pačią dieną ten bus aidarymas naujos ga- 

solino ir aliejaus stoties.
40 minučių važiavimo iki vidurmiesčio su Interurban elektriniu traukiniu. 

Yru visi įrengimai, elektra, gasas, cementuota gatvė.
Labai geros vietos dėl gaso stočių arba užkandžių standų.

JOSEPH VILIMAS
SAVININKAS IR BUDAVOTOJAS

Subdivision Ofisas 4377 Archer Avė. Phone Lafayette 5313

Garsinkities “NAUJIENOSE”

lll■lll■lll■lll■lll■lll■■lll■lll■lll■lll■lll■llIfi 

Parduodam - Mainom | 
Namus, jjj 
Lotus, 
Farmas, ■ 
Biznius, |j 
Garadžius, jį 
Automo- B 
bilius. ■ 
Jei nori 
Pirkti ar B 
Parduoti ■ 
Namą, ■ 
Ix>tą, C g 
Farmą 
ar Biznį, ■

visada pasitarkit su K. Valaitis. j| 
Jei turi $500.00 ar daugiau, ga- ■ 
Ii pirkti namą per K. Valaitį. B 
Pirmiausiai kreipkis pas mus, ■ 
nes mes turime daugybę bar- • 
genų ir esame pasirengę teikti ? 
greitą, sąžiningą patarnavimą. ■ 
K. Valaitis Co. B 

3404 So. Morgan Street ■
Tel. Yards 1571 jj

lll■lll■lll■lll■lll■ll!■■!ll■lll■lll■lll■lll■lll0

PRANEŠIMAS
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Šiuomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažįsamiems 
i r kostumeriams, 
kad atidariau naujai 
auksinių daiktų 
krautuvę. Taisau 
laikrodėlius, priski
riame akinius dėl 
jaunų ir senų. At
silankykite kuriems 
yra reikalas, aš su
teiksiu teisingą pa
tarnavimą.

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 351 h St. 
Tel. Lafayette 3315

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstą, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY Mb

apsaugoja nuo pirm- Į 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės |7 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin- 
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru- ASv’ 
mą ir priduoda vy- specialistas 
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 598.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St, 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 rytu 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ty/Uti*
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(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
ščrininkų norais.
kokie musų norai yra? 
norime, kad butų paleista

ĮKi **• *

Kiekvieną 
Metą

SS

SS

savo
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Mes
iš klebonijos tūla jauna mergi
na. Jei ji butų pabėgėlė, gam
tos nuskriausta mergaite, kuri 
negalėtų užsidirbti duonos kąs
nio, mes nieko nesakytume. 
Bet p-lė Paulina esanti jauna,

sveika, graži mergina, nursė 
sulig profesija, galinti lengvai 
užsidirbti tokios pat, jei ne gar
desnės, duonos kaip klebonijoj 
bile kuriame ligonbutyj. Tūks
tančiai ir tūkstančiai mergai
čių gali pavydėti toms pro
goms, kokios yra prieinamos p- 
lei Paulinai. Taigi pašalinus ją 
iš klebonijos, jokios skriaudos 
jai nebus padaryta. O parapi
jonai bus nuraminti.

3. Parapijos dvasiškas vadas 
su parapijonų troškimais nesi- 
skaitąs, ir kaip mažai jis pai
sąs parapijonų, liudijąs seka
mas įvykis. Birželio 13 d. 
keletas senų šv. Jurgio parapi
jos narių nuėję klebonijon pa

Vis daugiau ir daugiau lietuvių Šeimynų suranda pa
togumų vesti savo bankinius reikalus šioje bankojc.

Jie sužinojo, kad šis bankas yra valstijos priežiūroj, 
Clearing House Bankas ir Trust Company.

Jie sužinojo, kad yra vartojama visi žinomi budai 
apsaugojimui, ne vien tik apsaugojimui jų pinigų, bet ir 
kiekvienas pasiūlomas investmentas yra saugus.

Ir galų gale jie sužinojo, kad jų biznis čionai yra 
labai įvertinamas ir šioje bankoje visi jų reikalai yra 
aprūpinami kuogeriausiai arba musų viršininkų arba spe
cialiai Lietuvių Departmente.

Jums patiks Čionai vesti bankinius reikalus. Tau
pymo sąskaitos atidarytos nuo liepos 1 iki 10 dienos, gaus 
už tai nuošimčius nuo liepoj t dienos.

J. S. čaikauskas
Vedėjas Lietuvių Skyriaus

CENTRAL”“ BANK
1110 West 35th Street

CHICAGO. ILLINOIS
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kediie 8962 "

SS 14-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO. ILL.

h ---------------

Sutaupyki! Pusę
ĮSIVESIU PTYS N AMįl APŠILŪYMį

Apšildymo Reikmenys

Atsišaukit arba parašykit atvirutę, mes atsių
sime pas jus vieną namų apšildymo ekspertą ir su 
juo pasikalbėsit apie namų apšildymo reikmenis. Jis 
nurodys, kaip lengva pačiam įsivesti namų apšildy
mo reikmenis. Mes duosime jums DYKAI reikalin
gus įrankius ir blue print planus, ten bus nurodyta 
visos smulkmenos dėl įvedimo namų apšildymo reik
menų. Jus turite laiko visą sezoną dėl įsivedimo 
namų apšildymo kol prisiartins žiema, ir tai lengvai 
galite atlikti savo liuosu laiku. VEIKIT TUOJ! 
Šaukit VICTORY 2454 arba CICERO 130.

Mes taipgi parduodame namų apšildymą ir pil
nai įvedam. Reikia tik biskį įmokėti, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

Pilnas pasirinkimas plumbingo ir namų apšil- <
dymo reikmenų labai prieinamomis kainomis.

Krautuvė bus atdara nedėlioj įr panedėlyj iki 1 
valandai po pietų. Musų pardavėjai kalba lietuviškai

SOL ELLIS & SONS, Ine
Chicagos Krautuvė Cicero Skyrius
2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Phone Victory 2454-2455 Phone Cicero 130

PADEKAVONE
A. A. Petronėlė Nausieda, kuri mirė birželio 10 die

ną, 1927 m. ir palaidota tapo birželio 14 d., o dabar il
sis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus drau
gams. Dėkavojame mUsų dvasiškam tėvui, Kun. J. 
Paškauskui, (ir dar 2 kunigam), kurie atlaikė iškilmin
gas pamaldas už jos sielą ir pasakė gražų pamokslą 
prie kapo; dėkavojame graboriui Eudeikiui, kurs savo 
geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją 
j amžinastį, o nuims palengvino perkąsti nubudimą ir 
rūpesčius; dėkavojame grabnešiams, gėlių nešėjoms, 
broliui Antanui Kuisiui, Juazapui Petrošiui ir švoge- 
rkai Petrošienei ir visiems giminėms ir draugams. Ne
tekome žvaigždės, kuri švietė musų akyse. Ak, ta be
širdė mirtis, išplėšė iš musų tarpo musų mylimą mote
rį ir motinėlę. Paguldė kapuose šaltoj žemelėj, tegul 
bura lengva jums teiųū gulėti, o musų širdįs nubudime 
nesustos liūdėti.

Nubudę, šeimyna Nausiedų.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
mas pilvelio nuslajanėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimu^; abelnai bu
vau visai suvargęs.,

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES BITTER- 
IS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bąpasveiksiu.

3 čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tukstančiąi žmonių pa- £ 
jį sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai $ 
V naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
I vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- $ 

nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir Q 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- & 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų įį 
$9.00. Siunčiant i kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- $ 
kų $11.00. §

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- $ 
g ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- įį 
g darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl |Į 
S padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- 
K me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
g PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:
| SALUTES MANUFACTURING CO.
g 616 W. 31st Street, Chicago, III., Tel. Boulevard 7351

net

DabarPirmiau

Ollette Laboratorijoj
3138 So. Halsted St., Chicago, III.

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T I O N S

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For elosed poros (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special whitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00)^13. Liųuid povvdcr ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
mont ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. \Vrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. VVhitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellovv and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.50).
LIP ROUGE: French and Spanlsh stile % oz jar ......................  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumbcr, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many othors creams.

OLLETTE H AIR BE A UTY PREPARATIONS ,
1. Quinine Hair Tonic for brunette and Irlonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75ę.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOIEET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 

Į 75 t--, 4.qz — $1.35, 8 oz $2.00. ■ į I > , . >1
Užsirakant Ix)tion;Gęeam, nurodykit: kokiu yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokį dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.
Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 

Prisiųskit Money Orderį.

C;

c;

8
0

* fsikalbėti su pralotu svarbiais 
jiems reikalais. Kunigas asis
tentas pareiškęs, kad praloto 
nesą namie. Parapijonai per
spėję kunigą asistentą, kad jie 
ateisią sekamą dieną ir pasakę 
laiką, kada ateisią. Atsilankę 
parapijonai sekamą dienų pažy
mėtu laiku, ir vėl jiems parei
škęs kunigas asitentas, kad 
praloto nesą namie.

Na, girdi, kad pirmą dieną 
parapijonai neradę praloto na
mie, tai tiek to. Negalima juk 
reikalauti, kad pralotas visą 
laiką sėdėtų namie ir lauktų, 
bene ateis kas nors pasimaty
ti su juo. Bet jau antrą dieną 
jis galėjęs būti. Ba norėję pa
sitarti su pralotu ne kokie pa- 
šlemėkos, ne vaikėzai, ale se
ni parapijos nariai, jos darbuo
tojai, jos rėmėjai.

Kai šitaip elgiamasi su pa
rapijonų norais ir troškimais, 
tai ar galima tikėtis ramybės 
ir pasitenkinimo šv. Jurgio pa
rapijoj? Taip esmėj paaiški
no ir taip daug-maž užbaigė 
parapijonai paaiškinimą savo 
“keiso.” —Reporteris.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos: 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietai

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd-

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

A A 
t

Padėkavone

North Side
Vestuvės.

šiandie vestuvės p. Jono Ba- 
dišausko su j>-le K. Budriute. 
Vestuvių ceremonijos įvyksta 
civiliu budu, kaip ir pridera 
laisviems žmonėms. Ceremoni
jų liudininkais yra p. M. Bud- 
ris ir ]>-ni P. J. Indrelienė, t. 
y. p-nios Badišauskienės brolis 
ir sesuo. Vestuvės įvyksta p- 
nų Indrelių namuose, 1646 N. 
Irving Avė.

Jaunavedžiams linkiu laimin
go ir ilgo amžiaus ir...........

X ir X.

Beno koncertai Westsidės 
parkuose

Sekami koncertai bus west- 
sidės parkuose:

Pirmadienio vakare, liepos 
4 — Wicker Purk, gros Boma 
benas.

Antradienio vakare, liepos 5
— Columbus Park, gros Dan
te benas.

Trečiadienio vakare, liepos 6
— Humboldt Park, gros Li
berty benas.

Ketvirtadienio vakare, liepos 
7 — Douglas Park, gros Cerny 
benas.

Wm. J. H. Schultz, 
pramogų centro super.

H

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankairįh

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMT5TRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati-- 
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Šiuomj dėkojame visiems gi
minėms, draugams, pažįsta
miems, grabnešiams už suteiki
mą paskutinio patarnavimo. Ko- 
stantui Liepai.

Labai širdingai dėkavoju vi
siems tiems, kurie prisiuntėt 
velioniui gėles.

širdingą ištariu ačiū visai 
Liepų familijai.

Taipgi dėkavoju širdingai 
graboriui S. P. Mažeikai už ge
rą patarnavimą.

Širdingą aČių, ačiū visiems.
Liekame nuliūdę,

Tėvai, sunai, duktė, 
žentas ir marčios.

a f a
ANTANAS RŪKAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu, 
trešiadieny, birželio 29 d., 5:30 
valandą vakare, 1927 m., sulau
kęs 52 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Kauno apskr., Pakuoniu 
valše., Patamulšio kaimo, Ame
rikoj išgyveno 27 metus, paliko 
dideliame nubudime pusb. Jur
gį Rūką, giminaitę Magdeleną 
Micifclertę Amerikoj, o Liattrvoj 
brolį Motiejų ir pusb. Pranciš
kų ir tris seseris. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4435 South 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
liepos 2 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Ruko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

TeL Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl

< neturimo išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ir 
kad 
už-

S. D. LACHAVICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balza muotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tol. C'anal 1271 
ir 2199

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SIUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
riausi patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

LIETUVIAMS ŽINOTINA
Duodam žinoti, kad ant North Wcst 
Side yra vienatinė Lietuvių Aptieka, 
kuri išpildo visokius receptus ir duo
da patarimus. Lietuvis aptiekorius 
visada randasi nuo 2 vai. po pietų 

iki 10-tai valandai vakare.

Pulaski Park Pharmacy

Announcements
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

SLA 226 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, liepos 3 d., 10 v. 
ryto, Liuos.vbčs svetainėj, 1822 
\Vabansia avė. Visi nariai ir na
rės malųiiėkite pribūti j susirinki
mą laiku ir kurie esat užsilikę su 
mokesčiais, malonėkite užsimokėti.

K. čepulevičius.

Draugyste Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir vyrų rengia pui
kų pikniką Justicc Park, III., prieš 
'raidiškas kapines, Salaine darže. 
Atsibus ned., liepos 3 ir 4 d.. Tas 
piknikas bus per dvi dienas i rvie- 
ną naktį. Kviečia Komitetas

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubas rengia metinį iš
važiavimą nedėlioj, liepos 3 d., Ju- 
bmno Savųrkii farnioj, ant Kean 
uve./ už lietimų Tautiškų kapinių, 
Justice Park, 111. Užprašomi visi 
atsilankyti, nes turėsite linksmą 
laiką praleisti prie geros muzikos. 
Nepamirškite dieną ir vietą. Už- 
kviečia visus Kliubas.

Simano Daukanto Draugija lai
kys pusmetinį susirinkimą sekma
dieny, liepos 3 d., 12 vai. dieną, 
Ch. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st. Visi draugijos nariai 
privalo pribūti į susirinkimą.

P. nut. rašt.

Joniškiečių Klifabas išvažiuoja 
ant Žiogų fanuos subatos vakaro 
(8 valandą). Kurie manote sykiu 
važiuoti, prašome pažymėtu laiku 
pribūti 4216 S. Maplevvood avė.

Komitetas.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų laikys pus
metinį susirinkimą 2 d. liepos, 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Tautos Pa-
rupijos svet., 3501 S. Union avė.

B .Dubinckienė, sekr.

Dr-joy šv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus Utarninke, Liepos (July) 5, 
1927, 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio pa- 
rap. svet., 32nd Place ir Auburn Avė. 
Nares pribukite ir užsimokėkite savo 
mokestis ir prisuokite savo tikrus ad
resus.—A. Kiiučinskaitė.

Roseland. Liepos 5 d., 7:30 vai. va
kare Aušros kambariuose, 10900 S. 
MichiRan Avė. įvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo pusme
tinis susirinkimas. Šiame susirinki
me bus svarstoma svarbus reikalai.
Visi nariai atsilankykite paskirtu lai
ku. Už neatsilankymą ant M<» susi
rinkimo bausmė 50 centų.

—J. Tamošauskas, sekr.

Personai
Asmenų Ieško___ _

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 
Pučkoriaus. kuris išvažiavęs po naujų 
metų ir nebeduoda žinios apie savę; 
žadėjo dirbti ant botų . Jis pats ar 
jj žinanti duokite man žinią. Turiu 
svarbų reikalą.

JUOZAPAS PUČKORIUS 
4506 So. Honory St., Chicago, III.

IEŠKO Petro Mertinkaičio, prieš 
6 metus jisai gyveno vakarinėse 
valstijose; dabar nežinau kur. Mel
džiu atsiliepti ant šito adreso:

Mrs. A. Pal,
7048 Kendran St. 

Pittsburgh, Pa.

PA1EŠKAU brolio . Juozo Pelkio, 
paeina iš Namakščių parapijos, Ta- 
balčių kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
apie 18 gatvę ir dirba prie gatvekarių 
kampanijos. Pats atsišauk ar kas 
raneš duosiu atlyginimą. Pranciška 
Pelkiutč. po vyru Gedvilienė.

3202 So. Emerald Avė.

(Continued on page 8)
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Musical Instruments
Muzikos Instrumentai ‘

Situation Wanted
Darbo Ieško

(Continued from pige 1)

IEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimą. Turiu 3 metų mergaitę. Ne
ilgus valandos. 9801 Houston Avė. 
So. Chicago, III.

ESU priverstas parduoti sa
vo Steger grojiklį pianą, su 90 
volelių, suoleliu ir lempa. $65, 
cash $25 ir po $10 į mėnesį.

6512 So. Halsted St. 1 fl.

Exchange—Mainai
0WWVW^*W^I*^****A****AAMA

REIKALINGAS bile kokis biznis I 
mainyt ant 3 flatų mūrinio namo, po
6 kambarius, su visais įtaisymais, pi
nigų pridėt nereikalinka.

Kreipkitės,
5833 So. Westem Avė.

Tel. Hemlock 6151

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA 2 tvirtų vyių dirbti prie 
ledo. Turi mokėti rašyti ir truku 
važiuoti. Matyti galima kasdien nuo 
4 iki G vakare ir nedėlioj iki 12 va
landai. Nuolatinis darbas.

3361 So. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gera vieta, lietuvių apgyventa, 
refida pigi, pardavimo priežastis — 1 
nesveikata. Agentai neatsišaukit. 
1503 So. Hermitage Avė.

ANT MAINYMO ar pardavimo 5 
kambarių namas, su 3 lotais, gra
žioj virtoj. Kaina $3100; ant leng
vi! išmokėjimų. Atsišaukit 3008 
W. 43rd St., 1 lubos.

Real Estate For Sale
Namal-Žemt Pardavimui

BRIGHTON PARK
2- 6 KAMBARIŲ namas, pusė 

muro, pusė medžio, netoli gatve
karių linijos, geroj vietoj, parduo
siu už $1500, kitus kaip rendą, kai- 

|na $5900.
2- -4 KAMBARIŲ medinis na

mas. geroj vietoj, netoli nuo gat
vekarių linijos, parduosiu tik už 
$1000 įmokėjus, kaina $3000.

MAROUETTE MANOR
2— 5 kambarių, naujas mūrinis2—4) kambarių, naujas 

namas, neto i gatvekarių linijos ir 
parko. Mo< ci niškas,

Real Estate For Salę
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Miscellaneous
_____I vairus

REIKALINGAS piekorius prie 
kepimo juodos duonos ir saldžių 
keksu. Atsišaukit tuojau .738 W. 
31 St.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
daromas geras biznis, parduosiu pi
giai, 114 E. 107 St., Chicago, UI.

ANT mainymo Storas, geroj 
vietoj. Priimsiu bungalovv arba 2 
flatų namą. 505 \V. 32nd st. Sta
rai. Tel. Michigan 1561.

REIKALINGAS 50 melų senumo 
žmogus, prie šlavimo ir plovimo 
grindų, valgis ir kambarys ant vie
tos. Pageidaujama neperdaug ge
riantis, 1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk
it, nes apleidžiu miestą. Turi būti 
parduota šią savaitę, 5G2G S. Racine 
Avenue.

pleisteriotas 
! skiepas, 30 pėdų lotas, parduosiu 
įmokėjus $3(MM), kaina $11,800.

2—5 KAMBARIŲ, naujas mūrinis 
namas, moderniškas, pirmas aukš
tas karštu vandeniu šildomas, ne
toli mokyklos, netoli bažnyčios ir 

I parko. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju j Europą; kaina $13,100.

Matykit mus pirmiausiai. Mes 
statome naujus namus,/parduosime

(M'isas atdaras nedėlioj nuo 9 
vai. ryto iki 4 val. j)o pietų^ 

mažų namukų, i 
ant didesnių, |

PAIEŠKAI’ draiverio Fordo tro- 
kui duonai išvežioti. Gera vieta 
geram žmogui. 85(1 AV. 18 St.

ANT MAINYMO 4 pagyvenimų 
namas, po 4 kambarius. Kaina. , ,, . -. -
$4000. Mainysiu ant štoro arba pi-i t*k biskį įmokėjus pinigų, 
gaus loto. G. Waslovas, 3008 W. ( 
I8rd St.

Aš turiu daug 
kur noriu mainyti 
neskiriant apielinkės.

Geo. Waslovas, 
3008 W. 43rd St. 
Phone Lafayette 7453

W. It. Kelps & Company
2419 \V. 69th St., netoli VVestem 

l’hone Hemlock 8099.

REIKIA antrarankio bekerio, 88
W. 147 St. Tel. Haivey 858—W. West

PARDAVIMUI delikatesen ir na 
mų bekernė; gera vieta dėl lietu, 
vių. 3022 W. 59 St.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ IV)TELLS

Pigiausia vieta dėl darbininkų 
žmonių dėl gyvenimo, su valgiu $8 
j savaitę, be valgio $3 ir aukščiau 
už ruimą. Gera vieta dėl atvažia
vusių iš kitų miestų.

PETER GADEIKO
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė pusdy 
kiai, geroj vietoj, turi būti parduo 
ta šitą ncdėlią. Pardavimo prie 
žastis — turiu du bizniu. Kreip 
kitės 2862 W. 38 St. Virginia 0387

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGAS kambarys dėl 
vieno vaikino su valgiu Bridgeporto 
anielinkėje. Aušros knvgvnas, J. B. 
32f0 S. Halsted st.

PARDAVIMUI Road House prie 
Tautiškų kapinių. Trys bizniai prie 
vienos: saliunas, ice cream stand 
ir gasoliho stotis. Priežastis par
davimo — viena moteris negaliu 
viską apeiti. Kreipkitės:

3355 S. Morgan st.
Tel. Boulevard 1108

i ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bungalow.

1 Karštu vandeniu apšildoma. Sa
vininkas mainys ant bile kokio 
biznio.

«A A o 1 -IX- ~ i BIZNIAVAS namas su groseme,SAVININKAS apleidžia miestą,jr unt gn|Vekarių linijos, 
parduoda prapertę 2 augštų pjfofcrjs nori mainyti ant privatinio
krautuvė ir 3 kambariai iš užpakalio, i nan)O Geros progos, verta pasisku- 
garažas, 1742 W. 47 St.
$25,000. 50 pėdų frontage, prie Ash
land Avė. ię 73 St., kaina $8,000. At
sišaukite, R. Hrdina, 7940 Dorchester
Avė., Tel. Saginavv 0459.

2 flatai viršui, 4-5 kambarių, 2 karų]Įjjn|j 
garažas, 1742 W. 47 St., kaina] ‘ STANKO & NESTOR 

5097 Archer avė.
Lafayette 6036

CICERO HOME PARK BARGENAI

RUIMAS randai vienam vyrui, 
yra maudynė, moderniškas namas. 
Renda visai pigi. 3529 Lowe aye. 
2 fl.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
r hinčiaus Storas. Bargenas. 424 

\V. 31 st .

PARSIDUODA pool ruimis; vi
sas ar pusė; išmokėjimais. 3236 S 
Ūme St.

RENDAI kambarys dėl 1 ar
ba 2 vyrų, priimčiau ir ant pusės. 
Atsišaukit po 1 valandai. >2 fl. iš 
užpakalio. 3111 Emerald avė.

PARDAVIMUI grosernė. Priežas
tis — apleidžiu miestą. Biznis iš
dirbtas per 15 metų. 4606 South 
Paulina st.

PARDAVIMUI 2 modemiški po 5 
kambarius nauji mūriniai bungalovv, 
didelis augštas ir skiepas, lotas 331-4x 
125 pėdų, randasi prie 66 St. biskį j 
vakarus nuo Hamlin Avė., tiktai 2 
blokai nuo gražaus Marųuette Par
ko. Savininkas ant vietos kasdien.

Saukit
Telefonu Lanwdale 6843 

vakarais 
Bargenas. 

JOHN G. KORTBA, 
statytojas ir savininkas

4 flata 2-5 2-4 muro namas naujas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bungalovv.

2-5 muro namas naujas, su bpn- 
galo\v stogu, 4 kar. gar., karštu van
deniu šildomas. Parduosiu už nuže
mintą kainą.

Naujas muro biznio namas, 6 Sto
rai, 2 ofisai, 5 fintai, atneša labai di
deli nuošimtį, parsiduoda labai pigia 
arba išsimaino ant gerų lotų.

RENDAI ruimas dėl 1 vaikino, 
ant 1 floro, 3040 Union avė.

RUIMAS rendai. šildomas, naujo.* 
mados įrengimai, geram vyrui. 7124 
S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI Storas, groseris, 
ice cream, priešais parko. Ruimai 
gyvenimui pigiai. 1707 W. 45 St.

11 kambarių medinis namas ant ce
mentinio pamato. 6 lotai elektra, 
gasas. $7650.00. T. Karvvasek. Gar- 
(lenlain Avė. Justice Park.

PARENDAVOJIMUI Šviesus, di
delis, su visais naujos mados įren
gimais, ant 2 lubų, vienam vaiki
nui. Su valgiu ar be valgio. -1014 
Brighton PI.

2 AUGŠTŲ mūrinis kampinis biz- 
r.. a u- • i a niavas narnas ir 3 flatai, ant karų Ii-PABSIIILODA biznio vieta ir njj Raina $10000 4123 Went.

visi įrenginiai, inka bile kiikiain Vincennes 9182.
bizniui. Nebrangiai greitam parda
vimui. 3820 Wallace st. 1 fl. užpa-1 
kaly. PARDAVIMUI biznio namas, 2 

flatai ir grosernė. Geras biznis. Par
duosiu pigiai. Savininkas grosernė-

For Rent
RENDON 7 kambarių flatas, nau

jai ištaisytas. Maudynė, elektra, ant 
karų linijos, 10 minutų į vidurmiestį- 
Renda $30.00. Tel. Boulevard 0045.

PIRK IR DIRBK pinigus taip, . _ n a v> • a
kaip aš padariau. Po vienai pusei i je* ^°* ^acine Avė. 
soda fountain, ice cream ir eiga- i 
retai, po antrai — groseris, vai- į TURIU PARDUOTI 2 flatų na
šiai ir mėsa dėl sandvičių. VaŽiuo- ! nią, 5-5 kambarių, 5145 So. Savvyer 
ju Lietuvon. Parduosiu nebrangiai. Avenue.

1536 W. 14 St.
Canal 5998

Išsimaino 20 flatų 10-4, 10-3 rumus, 
mainysiu ant mažesnio namo arba 
ant gerų lotų.

ANT BRIDGEPORTO
Bučernė ir grosernė parsiduoda su 

namu, namas mūrinis ant kampo, biz
nis geras ir namas labai gerame sto
vy, pirmas aukštas G ruimai karštu 
vandeniu šildoma^, antras 2 po 5 r. 
pečiais šildomas,, Trijų karų gar. 
mūrinis. Maino ^nt privatiško namo.

SOUTH SIDE
Bučernė ir grosernė, biznis geras, 

parsiduoda su naniy, namas kampinis 
muro, 3-5 pirmas aukštas, karštu 
vandeniu apšildomas ir 4 kar. gar., 
parsiduoda arba išsimaino ant pri
vatiško namo.

RENDON 5 kambarių bunga- 
low, Hražioj lietuvių apgyvento] 
apielinkėj, Marųuette Park, renda 
nebrangi. Galima matyt vakarais 
ir nedaliomis, 2322 W. 72 St., ar
ti VVestern avė.

PARSIDUODA cigarų, ice cream 
kendžių krautuvė. Parduoda dėl 

ligos, turi išvažiuoti kaiman. 1406 
\V. 1-^ St. Tel. Canal 3254.

PARDAVIMUI 5 akrai, namas, ga- 
radžius, šantis, galima Chicago j dirb
ti, savininkas gali duoti morgičius. 
C. Urbonas, 135 St. ant 44 Avė., R. 1, 
Box 93, Blue Island, UI. '

63 St. Storas ^Yuimai prie štoro ir 
6 ant viršaus, renda 200 šimtu ant 
mėnesio, parsiduoda pigiau 2 tuks- 
tančiai.s kaip vertas.

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 4 pagyvenimų namas, įtai
sytas pagal vėliausios mados ir ga
ražas dėl 4 karų. Vieta labai gra
ži. Atvažiuokit pamatyti; namas 
randasi 6616—18 S. VVhipple st.

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas mūrinis namas, bizniavas, 2 di
deli štorai, 30 ruimų pagyvenimui 
viršuj, 2 namai iš užpakalio to na
mo. Renda apie $600 į mėnesį. Prie 
šito namo apsukrus žmogus gali 
padaryti daug pinigo. Namas ran
dasi Argo, III. 6144—46 Archer 
avė., Argo, UI.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Yra garažas. Namas ran
dasi Brighton Parke. 4416 South 
Talman avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, po 6—6 kambarius, randasi 
Marųuette Manor. 66 Rockwell St.

PARDAVIMUI ar mainymui 4 
pagyvenimų namas, visi po 4 kam
barius, namas 9 metų senumo. 
Randasi Brighton Parke.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI / per savininką. 
N. E. kampas Kedzle Avė. ir 42 
PI., 50X125 pėdų, išmokėtas, ge
ras biznio kampas, kaina $8500, 
įmokėti $3000, kitus pagal sutartį. 
John D. Seidner, 3927 Jackson 
Blvd.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Kas turite 2 pagyvenimų namą, 
Marųuette Manor apielinkėj, arba 
55 St. arba (Garfield Blvd.) tarpe 
Halsted ir Ashland avė., o norėtu
mėt mainyti ant 4 flatų. Naujas 
namas po 4 ir 5 kambarius, vis
kas! naujos mados, renda į metus 
$3390. Ant 83 ir Carpenter gat
vių. Atsišaukit 6723 S. Maplewood 
avė. Tel. Republic 7129, V. B. B. 
2 lubos. , ’

BARGENAS

Bizniavas lotas, 25 V125, ant 71 
St. arti Western avė. Kaina $5000, 
pusė cash.

6 BIZNIAVI lotai, 150yl25 pė
dų, kaina tik $4,500, pusę reikia 
įmokėti. . »'!•'«; >•1

MAINYSIU biznlavą lotą ant ma
žo bizniavo namo arba privačio 
namo.

VICTOR J. LĖKIS 
6243 S. Western Avė, 

Republic 3200

PARDAVIMUI pigiai grosernč 
iš priežasties išvažiavimo į Lietu
vą. 3950 So. Western avė.

RENDAI 5 kambarių namas, 
yra vana ir didelis porčius. 2103 
AlliMirt St.

RENDAI 4 kambarių flatas; 
elektros šviesa, ant antro aukšto 
iš fronto. Kreipkitės į Storą. 3108 
So. Halsted st.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučernė ir grosernė. Parduosiu 
labai pigiai. Lysas apie 3 metams. 
Renda su garažu $65. 
43 St.

EXTRAI KXTRA! Pardavimui 5 
flatų muro namas, pečiais šildomas. 
Turi būt parduotas šią savaitę, kaina 
tik $8,300. Atsišaukit, D. Kuraitis, 
3121 So. Halsted St.

Naujas muro namas ^6-5 netoli 
Capitol Teatro, neša didelę randą, 
parsiduos už prieinamą kainą arba iAsimaino ant namo, pečiais upšildo- 
mas.

PARDUOSIU 2 pagyvenimų po 4 
kamb. medinį namą su visais įtaisy
mais vėliausios mados, arba mainysiu 
ant bučernčs ar grosernės. 2446 W. 
45th Place. Tel. Lafdyette 0180.

RENDAI restaurantas ir ruiming- 
house, 20 ruimų. Renda 230 j mė
nesį. Geras biznis. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu. 2474-7G 
Blue Island Avė.

RENDON krautuvė prie Archer 
Avė., labai gera vieta dėl dry 
goods arba kito kokio biznio. 4003 
Archer Avė. arba Tel. Lafayette 
0922.

Rendon 3 kambariai, yra elektra ir 
toiletas, $10. 1821 String Str.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Galima ir kambarius paren- 
davoti, renda tik $17. Parduosiu 
pigiai, nes mirus moterei vienas 
negaliu užlaikyti flato. 671 W. 
14th PI.

Tel. Wentworth 6292 
Užganėdinantis Apšildymas” 
SOUTH TOVVN HEATING 

M. J. SCHULTZ,
labai pigiai arba mainysime ant ma- Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 

cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Įvedam i nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

MŪRINIS namas, 6—6 kambariai i 
karštu vandeniu šildomi* abudu flatai, 
mūrinis garažas 2 mašinoms, viskas 
naujos mados įtaisyta, parduosime ;

— f — ___ t-_  •   4   I

žesnio namo. Atsišaukit nuo5 vai. va- ' 
karais, o nedėlioj visą dieną. 7013 S. 
Washtenaw Avė.

PARSIDUODA namas po 5 ir C 
kamb. ant 69th, netoli Vienuolyno. 
Naujausios mados įrengimai. Aržuo- 
1o baigtas. Furnice šildomas. Savi
ninkas Mr. Rimkus, 7001 S. Talman 
Avė.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cementlnis dar
bas visokios rųŠies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš-

BIZNIAVAS mūrinis namas, 2
aukštų su bučerne ir groseme. 3 UHAHLE S, 2483 Archer avė. I ei. 
flatai ir 3 karų mūrinis garažas. Calumet 1012.
Viskas gerame stovyje. Didelis 
bargenas greitam pardavimui. Agen
tų komišinas eis pardavėjui. 

700 W. 31 St.
STOGDENGYSTĖ

i Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
1 ir garantuojamas už $4. Autumobi- 
i lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
j apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
j mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

FARMŲ BARGENAS Scottville 1 dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
Nepirkite farmų r9 unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

visą liepos mėnesį. 1 .
pakol nematysite musų kolonijoj. Rei- : 
kniaukite katalogo. Phillip ir Mattis, 
Scottville, Mich., R. 2, Box 83.

Financial
Finansai-Pankoioa

$250,000
Paskolinsiu dėl antrą morgičią 

mažas komisas. Teisingai atliksiu į 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. *?. RAMANČIONIS, Trez.

45 automobilių telpantis ga
ražas, su 
duoda su 

PARDAVIMUI bučernė ir gro- rendavoti;
gernė arba priimsiu partnerį. Ne- ant namo 
mokantį išmokinsiu. Gera vieta lie
tuviais apgyventa. Renda $45. Gy
venimui 4 kambariai. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutiki
mas. šaukit Boulevard *379.

2655 W “sales room”, parsi 
namu arba 
savininkas 

arba lotų.
Kreipkitės:

5833-35 So. Western
Tel. Hemlock 6151

galima 
mainys

Avė.

Mes turime dar ir daugiaus barge- 
nų, katrie čia sunku visi surašyti, nes 
užimtų labai daug vietos. Tai ger
biamieji, katrie esate užsiinteresavė 
bargenais, tai meldžiu kreities su vi
sais reikalais pas mus, mes pasirengę 
savo vengenčiams visuomet greit ir 
teisingai patarnaut.

Skolinam pinigus ant pirmų ir ant
rų morgičių ir apdraudžiam namus 
ir rakandus nuo ugnies.

P. M. SMITH,
4457 So. Talman Avė., 

Lafayette 0455

BIZNIAVAS mūrinis namas 2 au
kštų bu bučerne ir gro»eme. 3 flatai 
ir 3 karų mūrinis garažas. Viskaš ge
rame stovyje. Didelis bargenas, grei
tam pardavimui. Agentų komišenas 
eis pirkėjui. Gali ir agentai atsi
šaukti.

700 W. 31 St.

PARDAVIMUI grosernė. Senas, 
išdirbtas ir geras biznis. 3232 So. 
Canal st.

PARDAVIMUI grosernė, ken
džių, ice crcamo, cigarų ir kito- j 
kių daiktų štoras, 3 kambariai gy '̂ 
venimui. 3537 Wallace st.

REZIDENCIJA MŪRINĖ, 2 augš- 
tų. Viskas vėliausios mados, 2 mau
dynės, garadžius ir kiti patogumai. 
Apleidžiame miestą. Nebrangiai. 
3315 W. 65th PI. Tel. Prospect 9599.

PARDAVIMUI arba mainymui 
I biznio lotas 50y 124, 69 ir Iloyne 
avė. N. E. kampas. Geras dėl ga’so 
stoties. Didelis bargenas. Phone 

SOFT DRINKS Parloro fixtures pi- Remiblic 1537.
giai. 10717 Indiana Avė. Tel. Com- 
madore 0013. ______________ 1 MŪRINIS namas 3 flatų, 2 po 

; 6 ir vienas 5 kambarių, .šildomas, 
pigiai saldainių Naujos mados įrengimai. Rendos 
Naujoj lietuvių $225. Kaina $19,000. 3726 W. Polk 

kolonijoj prie Artesian. 2439 W. 69 8t. Tel. Van Buren 3329.

PARDAVIMUI 
krautuvė su namu.
St.

, k ' PARSIDUODA notion štoras su
BUČERNĖS ice bax ir cash t vįsajs įrengimais; gera vieta saliu-

registeris, labai pigiai greitam nui 3528 s. Halsted st. 
pardavimui, šaukit rytais nuo8-9. 
4644 S. Marshfield avė. Tel. Bou
levard 2815.

2 BUNGALOVV 6 ir 5 kambarių. 
Naujos mados įtaisymai. Garažai. 
Po $1000 Įmokėti, ant kitų duosiu 
morgičių arba priimsiu lotus. 4444 
So. Kedvale avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BEVEIK naujas grojiklis pianas, 
yra cabinet, 200 rolelių ir benčius. 
Apleidžiu miestą, bargenas, už $150. 
J. Padalek, 2332 W. Madison St. 
1 fl.

RETA PROGA
Parduosiu visą, pusę arba pri

imsiu partnerį į soft drink stand 
biznį, su dideliu lotu — 95V300. 
Labai pelninga vieta; priešais Tau
tiškas kapines. Priežastis parda
vimo — šeimyniški nesutikimai.

B. M., 2322 S. Leavitt st.

su dideliu lotu — 95V300. 
priešais Tau-

2 pagyvenimų muro na
mas po 6 kambarius, su beismen- 
tu, ant 57 ir Hermitage. Kaina 
$11000, cash $1500. 505 W. 32nd 
St.

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čcrnė. Savininkės vyras serga. Mo
teris priversta parduoti. 1459 W. 
Hastings avė.

MES turime du garantuotu gro- I drink parloris parsiduoda, 
jiklius, 4 upright pianus ir 3 pil-: VnlŽtaę»antM»gC!? ke"
nai prirengtus radio. Parduosime^10* W. lllth St„ Mt. Green- 
po $75. Pasirinkite iš tų bargenų. j wooo» “1.
Atsišaukit subatoj iki 9, nedėlioj 
ir panedėlyj iki 6 vakaro.

AMERICAN STORAGE HOUSE
2216 W. Madison St.

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite senus namus ar

ba tuščius lotus ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pabudavosim tamstoms 
naujj gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami seną namą i mainus.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

PARDAVIMUI saliunns su namu 
arba be namo. Taipgi kendžių 
stow fikčerial, 1931 Canalport avė.

PARDUOSIU ar mainysiu 
mano North Side lotą, priim
siu kaipo dalį įmokėjimo gerą 
karą, rakandus, staką arba 
bonus. Kreipkitės į Naujienas, 
Box 963.

DEL užbaigimo reikalų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St. 
$1200. Taipgi kitas bizniavas lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pėdų 
apartmentinisz lotas, į pietus nuo 
Irving Park bulvaro, $1400, cemen- 
tavimas, vanduo, šalytakiai, viskas 
apmokėta išmokėjimais Ū cash, 
kitus į 5 metus. Trust Department. 
Adresuokit 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Box 3782.

TURIU parduoti savo 3 kam
barių cottage, netoli t Addison St. 
didelis lotas, 3 blokai iki mokyk
los, 1 blokas iki krautuvės, kaind 
$1850, $300 cash ir po $25 į mė
nesį. Rašykit 608 S. Dearborn St. 
Room 840, Box 3785—X.

PARDAVIMUI bizniavas na
mas, ar mainysiu į bungalovv, co- 
ttage arba loto. 3927 W. 56 St.

MURINS 5 kambarių bungalovv, 
parduosiu arba mainysiu i dides
ni namą arti vienuolyno. 5320 So. 
Kildare avė. Tel. Virginia 0887.

PARDAVIMUI, mainimui arba pa- 
randavosiu biznio namą, dėl visokių 
biznių, tinkantis, naujas namas. Prie
žastį patirsit ant vietos. Prieš tau
tiškas kapines. Justice Park ant Kean 
Avė. S. Svilenas.

PARDAVIMUI kampinis bildin- 
gas 3222 S. Auburn avė. Kaina 
$2,500. Matykit J. Veličką, 6634 S. 
Maplevvood avė. Phone Republic 
3769.

MŪRINIS namas, 6—6 kambairai, 
karštų vandeniu šildomi abudu 
flatai, mūrinis garažas 2 mašinom, 
viskas \ naujos madoą įtaisyta, par
duosime labai pigiai. Atsišaukit 
nuo 5 vai, vakarais, o nedėlioj vi
są dieną. 7013 S. Washtenaw avė.

LABAI geras bargenas. Lotas 30 
pėdų prie 63 St. ant Talman st. 
Parsiduoda už $2,600. M. Woveris, 
832 W. 33 St. Phone Yards 5165.

6 kam- 
blaksų 
naujos

PARDUOSIU ar mainysiu 2 
flatų mūrinį namą ant ūkės ar 
kitko, su groseme ir keturi 
ruimai iš užpakalio; 6 ruimai 
ant antro floro. Ąžuolo medžio 
baigtas. Mainau todėl, kad tu
riu kitą biznį ant 2956 So. 
Wallace st., o tas namas ran
dasi 3730 So. Paulina st.

PARDAVIMUI 2 flatų po 
barius medinis namas ant 
pamato. Maudynės ir visi 
mados įtaisymai. 3935 S. Camp
bell avė. Klausti vakarais papras
toms dienoms, subatoj po pietų, o 
nedėlioj nuo ryto.

PARDAVIMUI. Turiu parduoti 
savo 50 pėdų rezidencijos lotą, 
puikiausioj vietoj Northwest side 
už $500, turi turėti $250 cash, kai
navo dvigubai. Rašykit:

608 S. Dearborn St. 
Room *840, Box 3783—Z.

BARGENAS. Kampinis lotas 15Q, 
y 120 ant 111-tos gatvės ir Ham- 
lin nve. Parduosiu nebrangiai, ar
ba mainysiu ant bile ko. B. M., 
2322 S. Leavitt st. 65 St. Pros. 3966.

2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
šil. kieto medžio trinias,' prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W.

PARDAVIMUI kampas prie (jrace 
St., įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia % cash, kitus į 4 metus. 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room 

840. Box 3784—-Y,

Tiktai 3'/2% nuošimčių 
Be Komiso..........

Mes paskolinsime jums $100—$200 i» j 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati- • 
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
| 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart ša
rados Ir pėtnyčios.

' RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Mes perkame LIETUVIŲ, lenkų 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ, 
318 So. Dearborn St.

Ir

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

2- RI
3- TI

MORGICIAI
MORGICIAI
Nuošimčiai6% 

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.06 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

NORTH SIDE. Pranešu, kad aš pa- 
i tarnauju ir pristatau ant užsakymo 
anglis vasaros kainomis. Taipgi ir 
mufudju ir dastatau į visas puses 
miesto. Meldžiu kreiptis:

PETER SUBLINSKAS
' ' 416 Hart St.

Tel. West 6010.
(Po 5 vai. vakare)

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527
Phone Prospect 4320 

Prieš budavojimą pasitarki! su 
Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė. 

Chicago.

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 ^V. 47th Str.

NEROKUOJAM KOM1ŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

2-ri MORGICIAI
1, 2, 8 metams paskola 

4% komišino
Greitas Patarnavimas
ROYAL FINANCE 

CORPORATION 
11 S. La Šalie St., 

Central 2665

Miscellaneous

KARPENTERIS IR PENTERIS
Taisau senus namus ir padarau 

taip kaip naujus, atlieku darbą gerai 
ir pigiai, imu darbą ant kontrakto ar 
nuo valandų.

L. RAUDIS,
671 West 18 St., 
Tel. Canal 3300

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St., Chicago

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKI A 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE
darbodidesnį užmokesnj, geresnes 

sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
kan) duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą šu geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

ANGLŲ KALBA

yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą 
mo Leveskio Mokykloje per 
(corraspondence). Platesnių 

nimų klausk laišku.

mokini- 
laiŠkus 

paaiŠki-

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif,


