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Nauji masiniai areš 
tai Leningrade

Fordas žada paliauti an
tisemitizmo propagandą

N. Y. komunistai išprovokavo 
policiją išvaikyti Sacco-Van- 

zetti protesto mitingą

Leningrade areštuota 
2,000 asmenų

Fordas atsiprašo žydu už 
užgauliojimą ju

Suimtųjų tarpe esą daug stu
dentų, profesorių ir kariškių

Prižada paliauti savo laikrašty 
“Dearborn Independent” žy
dų puolamus straipsnius.

KĖBLINAS, liepos
Bušų socialdemokratų

Komunistai New Yorke su
ardė Sacco Vanzetti pro

testo mitingą _ _ L

8. — 
partijos 

užsienio atstovybė gavo iš 
korespondento Leningrade 
nešimą apie įvykusius ten 
ainius areštus. Esą suimta 
2,000 asmenų, jų tarpe du

studentų ir profesorių.

savo 
pra- 
ma- 
apie 
šim-

tai
Ypač daug suėmimų esą pada
ryta kariuomenėje, daugiausiai 
karių, įtariamų kaip Trockio 
šalininku.

Sovietų ambasadorius Berli- 
ne, p. Krestinskis, kurs irgi 
priklauso Trockio opozicijai, 
pasiuntė Trockini laišką, kuria
ma ji& paUuia iyn paliauti ko
vą prieš dabartinį sovietų reži
mą, kadangi ta kova stipriai 
kenkianti sovietų Rusijos pres
tižui užsieniuose.

Sheffield, ambasadorius 
Meksikai, rezignavo

RAPID CITY, S. D., liepos 
8. — James Sheffield, Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Meksikai, šiandie įteikė prezi
dentui Coolidgeui savo rezigna
ciją. 

Slieff ifl<]<» rezi^Tia vimjls j«u 
senai buvo pranašaujamas.

NEW YOBKAS, liepos 8. — 
žinomas Hearsto laikraščiu ra
šytojas Arthur Brisbane pra
neša New York American laik
rašty, kad automobily fabriki- 
ninkas Henry Ford įsakęs savo 
leidžiamam laikraščiui “Dear
born Independent” amžinai pa
liauti spausdinti straipsnius 
prieš žydus, arba nepalankius 
žydams.

Ilgame pareiškime, kurį For
das pasiuntęs savo advokatui 
Louieui Marshallui, ir kurio 
kopijos esą išsiuntinėtos ki
tiems laikrašėiKml, automobilių 
fabrikininkas sakąs, kad jis 
neturėjęs laiko sekti visa, kas 
jo laikrašty spausdinama. Da
bar, kai jo dėmesis buvęs at
kreiptas į spausdintus “Dear
born Independent” antisemiti
nius straipsnius, jis, kuris nie
kados nebuvęs ir nesąs antise
mitas, atsiprašąs žydų ir pri
žadąs daugiau niekados neleisti 
dėti tokių straipsnių, kuriuose 
butų piudymų prieš žydus, ar
ba kur iš 
tautinis ar 
mas.

viso butų keliamas 
rasinis antagoniz-

Mirė žymi Airių patrio
tė, grafienė Markievicz

LONDONAS, liepos 8. 
legrama iš Dublino, Airių sos
tinės, praneša, kad ligoninėj 
ten šiandie mirus į 
Markievicz, žymi Airių patrio-1 
tė respublikininkė ir kovotoja 
už geresnę darbo žmonių būk
lę. Kaip kovotoja už Airijos 
laisvę, ji nekartą buvo Angli-’ 
jos vyriausybės kalinama kalė
jimuose, o vieną kartą buvo 
dagi mirties bausmei pasmer
kta.

antisemitiški
imti iš “Dearborn 
dent” ir atspausdinti 
knygute vardu 

jtional Jew’ 
’das), busią 

e" traukti.

suko, lene! kivi kurie 
straipsniui, pa- 

Indepen- 
atskira 

The Interna- 
(Tarptautinis Žy- 

visai iš rinkos iš-

grafienė Anglijos paštininkų li
nija traukiasi iš darbo 

unijų kongreso

PYLĖ LEDAIS KAIP 
DINYS DIDUMO

LONIMINAS, liepos 8. - Paš
to darbininkų unija, didžiausia 
valstybės tarnautojų organiza
cija, pasitraukia iš darbo uni
jų kongreso. Daro tai dėl par
lamente tebesvarstomo biliaus 

'darbo unijų veikimui suvaržy- 
SVIE- ti, kuriuo taipjau užginama 

valstybės tarnautojų unijoms
dėtis su darbo unijomis.

KEOTA, Iowa, liepos 
Siautus čia ir apielinkėj

8. 
smar- BALtŲJV GOVEDA LINČIA-

ki ledų kruša žmonėms padarė 
nemaža žalos. Nukritusių ledų 
buvo taip didelių, kaip geras 
sviedinys, ir krito su tokiu 
smarkumu, kad stogus kiaurai 
prakirto. Mieste boveik visi 
langai iš žiemių pusės buvo iš
daužyti. Javai laukuose išmuš
ti.

iš Bucharesto

Rumunijos štabo virši
ninkas pasitraukia

PARYŽIUS, liepos 8. — ,Ha- 
vas telegrama
sako, kad gen. Lupescu, Ruma- 
nijos armijos generalinio štabo 
viršininkas, rezignavęs.

VO NEGRĄ

YAZOO CITY, Miss., liepos 
8. — Baltųjų govėda sugavo 
vieną jauną negrą, Joe Smithą, 
išgabeno į laukus, pakorė jį ir 
sušaudė. Negras buvo įtartas 
dėl bandymo pulti vieną baltą 
mergaitę.

šeši žmonės užmušti 
dinamito sprogimo

BRIUSELIS, Belgija, liepos 
Arendoncke, netoli nuo

Tumhouto, dinamito fabrike 
įvyko sprogimas, kurio šeši 
darbininkai buvo užmušti.

8.

NEW YORKAS, liepos 8. — 
Sacco-Vanzetti gynimo komite
tas su pagalba unijų buvo pa
skelbę vakar vienos valandos 
streiką protestui prieš Sacco ir 
Vanzetti mirties bausmę.

Kaip 4 valandą po pietų visi 
organizuoti darbininkai palio
vė dirbę, ir apie 10 tūkstančių 
darbininkų, demonstruodami, 
žygiavo į Union Skverą mitin
gui.

Mitingas prasidėjo ir viskas 
ėjo ramiai, taip kad policijos 
būriai, atsiųsti žiūrėti tvarkos, 
neturėjo ko veikti. Bet staiga 
į mitingą įsibriovė govėda su- 
chuliganėjusių komunistų su 
savo paskilbusiu vadu Ben 
Goldu prieky. Trukšmą kelda
mi, jie pareikalavo, kad 
ui butų leista kalbėti.

Minioj kilo protestų, 
Gold, nieko nebodamas, 
ko ant pagrindų kalbėti,
subruzdo. Kilo trukšmas. Gold 
buvo numestas nuo 
Prasidėjo tąsynės ir

Policija, kuri iki 
pasirodymo neturėjo
dabar jau turėjo progos paleis
ti darban savo buožes.

Tuo budu gražiai pradėtas 
protesto mitingas komunistinių 
riterių pasidarbavimu, buvo 
policijos visai išvaikytas. Ke
letas, asmenų buvo gerokai ap
daužyti, keletas kitų buvo areš
tuoti.

Kiti protesto nrKiiį’ai, laiky
ti Alanhattan Lyceume ir 
Brooklyne, praėjo ramiai. Buvo 
priimtos rezoliucijos Massachu- 
setts gubernatoriui Fullerui, 
kad pasmerktieji mirties baus
mei darbininkai Sacco ir Van
zetti butų paleisti iš kalėjimo.

>ixt Atlantu Hhor/ii

Viešbutis Šveicarijos kalnuose

Gold-

betgi 
užšo- 

Minla

pagrindų, 
riaušės, 
komunistų 
ko veikti,

Šaliapino epitafija
Iš Paryžiaus praneša, kad 

garsus rusų dainininkas, batis
tas Fiodoras šaliapinas, susta
tęs šitokį antrašą ant savo ka
po:

“čia pakastas guli šaliapinas. 
Jis Kyveno, mylėjo ir skundalt-' 

jo.
komų 
tasai 
šoko, 
vietą, 
šituo
mas, ir jo kapą palaisto tik jo 
žmonos ir vaikų ašaros. Amži
ną atilsį tavo dulkėms, šaiia- 
pine, aktoriau, dainininke, ar
tiste ir žmogau, kurs visiems 
parsiduodavai. Ilsėkis ramiai.”

J13 melavo ir darė neapsa- 
nuodėmių. Jis buvo kaip 
velnias, kur bažnyčioje 
Pagaliau rado ramybės 

Dabar jis guli čia, po 
akmehiu, nesikrutinda-

Dinamitavo kasyklų 
formano namus

IflTTSBURGH, Pa., liepos
— Nežinia kieno padėta 

apdraskė
8
bomba sprogdama
namus Johno MoMahono, Clin- 
ton Block Coal kompanijos for-
mano. McMahon ir jo žmona 
buvo sužaloti. Sprogimo visa 
apielihke buvo sukrėsta ir dau-
gelio artimesnių namų langai 
išbyrėjo.
NEGRAS NUŠOVĖ* GELEŽIN-

KELIO POLICININKĄ

NEW CASTLE, Pa., liepos 8.
' Baltimore and Ohio geležin

kelio depo vienas nežinomas 
negres nušovė geležinkelio poli
cininką U. Strayerį, suvaręs į 
jį penkias kulipkas. Negras bu
vo įtartas kaip plėšikas, ir 
policininkas bandė jį suimti.

FAYETTE CH% Pa,, liepos 
8. Bankrota.vo F*ayette City 
National bankas, kapitalizuo- 
tas $2,000,000.

“Lietuvos valdžia neturi 
teisėto pagrindo”

Dabartinė Lietuvos valdžia yra tiktai faktina, bet 
ne teisėta valdžia — sako savo 133-iam numery Kauno 
“Rytas.” '

Nurodęs ,kad Smetona ir jo “ministerių kabinetas” 
sulaužė Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuri reika
lauja, kad po Seimo paleidimo turi būt ne vėliau kaip 
per 60 dienų išrinktas naujas Seimas, ir kad “ministeris 
pirmininkas” Voldemaras ir dabar dar neketina skelbti 
rinkimų į Seimą, — Lietuvos krikščionių' demokratų 
dienraštis tęsia:

“Sąryšy su tuo kyla visa eilė klausimų. Koks yra 
pradedant birželio mėn. 12 d. patapusios tik faktinąja, 
vynausyhęs pagrindas? Jei tuo mastu yra ‘tėvynės la
bas,’ tai kas jį apsprendžia ir kur ieškoti jo aptarimo, 
nes jis tautininkų partijoj kitaip suprantamas, negu ki
tų politinių grupių?”

“Kokie santykiai piliečių su faktinąja vyriausybe, 
kuri nepildydama konstitucijos ir įstatymų, tuo pačiu 
ne tik pakiša neigiamą pavyzdį, bet ir sukelia abejoji
mų dėl teisiško savo reikalavimų privalumo?” toliaus 
klausia “Rytas.”
h Trumpai sakant, Lietuvos krikščionių demokratų 
organas viešai pareiškia, kad dabartiniai Lietuvos val
dokai nėra teisėta valdžia ir kad piliečiai gali nepildyti 
jokių tos “valdižos” reikalavimų.

Smetonos ir Voldemaro kompartija, vadinasi, yra
» ♦ * , 

okupantai, laikantys kraštą savo naguose ginkluotos jė
gos pagalba.

Areštuotas “Šiaulių Naujienų” redaktorius

Lietuvos laikraščiai praneša, kad smurtininkų vy
riausybė areštavo “Naujų Šiaulių Naujienų” redaktorių 
B. Petrauską. Jis patalpintas Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjime ir jam gresiąs ištrėmimas.

Kretingos apskrities valdybos narys Alminauskas, 
socialdemokratas, ištremtas į Varnių koncentracijos sto
vyklą. Jo vieton paskirtas adv. Petronaitis, smetoninin- 
kas.

SPRIN&FIELD, III., liepos 8. BITĖS PAPJOVĖ DU ARKLIU 
— Mirties bausmei tapo pa- IR SUŽALOJO FARMERĮ 
smerktas James Hayes, formos’ -----------
darbininkas, pripažintas kaltas1 EXIRA, Iowa, liepos 8. — 
dėl užmušimo vienos moteris* Vietos farmerys John Kilworth 
kės, Mary Fiatt. piovė sodne atolą ir dalgiu

kliudė bičių avilį. Įtūžusių bi-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra-

čių spiečius puolė farmerį Ir 
Į čia pat buvusius du jo arklius, 
j ir taip sugylė, kad arklai ne- 
i trukus brito negyvi. Farme- 
•rys baisiai sužalotas ir taipjau 
vargiai beišliks gyvas.

našauja: MIEGA TRIS MĖNESIUS, PA
KVĖPAVUS GĄZO 

Iš viso gražu, bet vakarop ---- ----- r
galima laukti atmainos; nedi-Į LOS ANGĘLES, Cal., liepos 
dėlė temperatūros atmaina; vi- 8. — Vietos ligoninėj guli vie- 
dutinis mainąsis vėjas._ |na jauna, 21 metų amžiaus,

moteriškė, Clara Drummondie-
Vakar temperatūros buvo nė, kuri jau daugiau kaip trys 

tarp 61° ir 70° F. mėnesiai miega, niekados nenu-
busdama. Gydytojai darė visa, 

Šiandie saulė teka 5:22, lei- kad ją pabudinus, bet veltui. Į
džiasi 8:28.
2:55 ryto.

Mėnuo leidžiasi ligoninę ji buvo atgabenta be 
(sąmonės, pritroškusi gaau.

Prohibicija išmokė žmo
nes bažnyčioj gerti

Butlegeriai bažnyčiose darą 
biznį, o jaunimas keliąs gir- 

. tas puotas

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 8. — Lai komoj čia Ameri
kos Baptistų Jaunuomenės Są
jungos konvencijoj, kai michi- 
gan iškis kongresmanas Grant 
M. Hudson savo kalboj išgyrė 
prohibicija^ tvirtindamas, kad 
ji daug gera žmonėms pada
rius, kiti delegatai parodė jam 
visai ką kita. Vienas jų, Ed- 
gar May, iš Kąnsas City, Mo., 
štai ką papasakojo:’

“Savo West Side Baptistų 
bažnyčioje mes susekėme ne 
tik jaunimą butlegeriaujant, 
ateinantiems melstis žmonėms 
pardavinėjant svaigiuosius gė
rimus, bet ir jaunimą keliant 
bažnyčios rūsy girtas puotas.”

May dar pasakė, kad girta
vime merginos prašoksiančios 
dagi berniukus, ir tą jo parei
škimą patvirtino kiti delegatai.

Nerymas ir kariuomenės 
mabilizavimas Rusijoje
LONDONAS, liepos 8. — 

Poterio varšaviškis korespon 
dentas sako, kad gaunamos i£ 
Rusijos sienos žinios rodančios, 
jogei sovietijoje pasireiškią 
didelių neramumų. Esą pašte 
bimas nuolatinis kariuomenė 
mobilizavimas.

Praneša taipjau, kad sovietų 
vyriausybe ėmusis visų galimų 
priemonių neleisti pabėgėliams 
pereiti per sieną į Lenkijos že
mę.

Buvęs Graikijos dikta
torius bandęs pabėgti
ATĖNAI, Graikija, liepos 8 

— Praneša, kad vyriausybė 
gavus žinių, kad generolą.' 
Pangalos, buvęs Graikijos dik
tatorius, kurs dabar randasi 
uždarytas Izzeddino tvirtovėje, 
Kretos saloj, su savo draugų 

bandęs iš ten
į Kretą dėl to tą]>Q pasiųstas

karo laivas.

GRŪMOJO NUŽUDYT BUR
MISTRĄ; SUIMTAS

SIOUX CITY, Iowa, liepos 8. 
—Policija areštavo vieną vy
riškį, grūmojusį užmušti vietos 
burmistrą Gilmaną. Suimtasis 
sakosi esąs J. Hays iš Miiwau- 
kee. Manoma, kad jis yra pa
mišėlis.

Angliakasiai atsisako dir
bti už $5 dienai

COLUMBUS, Ohio, liepos 8. 
— Ohio valstijos United Mine 
Workers unija atmetė Ohio 
kasyklų savininkų asociacijos 
pasiūlymą, kad angliakasiai ei
tų dirbti 1917 metų algų nor
ma, būtent $5 dienai.

Šitokį pasiūlymą kasyklų sa
vininkai buvo pastatę kaip ul
timatumą, pareikšdami, kad jei 
pasiūlymas nebusiąs unijos pri
imtas iki liepos 15 dienoj tai 
jie savo kasyklas pradėsią ope
ruoti kaip neunijines.

Japonija siunčianti 2.000 
vyry į Kinus

LONDONAS, liepos 8. — 
Reuterio Tokio korespondentas 
praneša, kad Japonijos karo 
departamentas vėl nutaręs pa
siųsti iš Daireno į Tsingtao, 
šantungo provincijoje, Kinuo
se, 2,000 kareivių ir nedidelį 
artilerijos skyrių.

Be to iš Japonijos busią pa
siųsta šimtas geležinkelio sar
gybinių ir telegrafo tarnauto* 
jtf. I

Vokietija gaminsis dir
btini gazolinu 

______f
BERLINAS, liepos 8. — Pu

siau oficialiniai praneša, kad 
didžiulis Vokietijos dažų trus- 
tas pradės gaminti iš anglies 
dirbtinį gazoliną krašto reika
lams. Dirbtinio gazolino kaina 
busianti ne daug ką brangesnė 
už paprasto gazolino kainą. 
Tam tikslui Leunoj, netoli nuo 
Bitterfeldo* miesto, Prusnose, 
jau įsteigtas milžiniškas fabri
kas.

Kaliniai grūmoja pa-

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 8. — Iš Tampico praneša, 
kad Andonaegui kalėjimo ka
liniai pareikalavę, idant vy
riausybė tuojau pašalintų esa
mąjį kalėjimo viršininką, ki- 

jie «riimoja paskelbti visuotinį kalinių bado streiką. 
Kaliniai skundžiasi, kad Si 
jais žiauriai ir nežmoniškai ęl- 
giamos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS KALI
FORNIJOJE

BAKEiBSFIELD, Cal., liepos 
8. Bakersfielde ir kitose 
Kero kauntės vietose buvo 
jaustas žemės drebėjimas. Ža
los rodos niekur nepadaryta.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. /NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą i* kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantija už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainbos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St, 
TUBUC1O AI'TIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

I
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Misa Anrui L. Hogij. Koreli, Ky.. 
puikia* pM*kme* nuo vartoj mo Nhiga-TMnc. 
Ji tuko, "A* buvau viaai ntiallpuai ir ney- 
vuota, netraUJau nieko veikti, ir aA pasa
kau. kad Nu<a-Tone padard man daugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tone mane 
iAgydd. Tai tikrai yra geros iryduoMe. Tuka_ 
tanėiai kitu imonių turi tokius pat pranc- 
Aimua.”

Nuga-Tone turi auteikti juma uiganėdini- 
mn. arl»a pinigai grąžinami. Bandykit jas 
dvi padauginimo svarumo, pataisymo ner- 
v.ngunyA nemigos, jautimo nuovargio ii ry
to. giivoi akaudijimo. avaigulio, prasto ape
tito, nevirškinimo, inkstų arba puaMe tru- 
telių. tiikieUjmo ir panašių nesmagumų. 
Nuga-Tone suteiks juma atipreaniua nervu*. 
did««n| raumenų stiprumą ir atnaujina Jė
gų ir energijų visų organų. Vaistininkai 
parduodr. Nuga-Tone. Nusipirkit 1 buteli 
šiandie.

So. Omaha, Nebr.
Apie buvusius streikus 

skebus

G. J. Snitceris “Vilnies*’ No. 
152 taip subruzdo, kad net sa
vo visus keturis tavorščius su
judino ir privertė juos pasira
šyti po paliudymais. Pasira
šiusieji iš gėdos dar ir šiandien 
tebera tįsta.

ILGO LAIKO PATYRIMAS
Snitceris sako, 

“Naujienas 
arba streiklaužiu, 
vadinu 
kio jis 
vadinu 
skebu.

kad aš per 
vadinu jį skebu 

Taip, aš 
žmogų tokiu vardu, ko-
užsitarnauja: 

streikieriu,
streikierį 
d skelbą

į kruti-

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
Šitas, tai yra musų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darną geriausiai, duodam ge
ri aus j materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

Sniceris mušdamas 
nę šaukia: “Dabar, jei tas Vil
nių prisidengėlis prirūdys, 
kad aš bakskary atvežtas strei
kų metu, tai aš skiriu $200.00. 
O jei to neprirodysi, tai pasi-

> »

liksi melagis-šmeižikas, ir kito
kio vardo nevertas, kuris už 
dolerį ęavo sąžinę parduoda”.

Ne, mes streikieriai už doler 
savų sąžines neparduodame. 
Tačiau mes gerai žinome, kac 
Snitceris atsirado po U. P. Co. 
streiko, šiandien jis nori mums 
ir laikraščiu skaitytojams pa
sirodyti avinėliu nekalčiausiu. 
Mes streikieriai turime pasaky
ti, kad kuomet U. P.. Co. buvo 
streikas, tai tąsyk B. Damb
rauskas ir kiti vedė atkaklią 
kovą su skebais, kad streikų 
laimėjus. Kai streikas tapo 
pralaimėtas, tai taip vadinamas 
pirmos klasės mašinistas dir
bo prie U. P. Co.. o B. Damb
rauskas su savo draugais ne tik 
negavo darbo, bet kai kuriems 
teko net Omaha apleisti. B. 
Dambrauskas So. omahiečiams 
yra gerai žinomas kaipo gerai 
išsilavinęs mašinistas. Laike 
streiko Dambrauskas buvo lie
tuvių darbininkų -vadas.

Toliau Snitceris sako: “Ga
liu įrodyti, jogei as atvažiavau 
j Omahų rugpiučio 24 d. 1920 
m.”

Šeštadienis, Liepos 9, 1927

GLOBĖ FURNITURE &
UPHOLSTERING 00.

Tautiškos Parapijos PIKNIKAS
Salem Darže, Prieš Tautiškas Kapines

Atsibus Ned., IDd.Liepos-July, Pradžia 12val.
Matysite Amerikos ir Lietuvos vėliavas •—tai 

! pikniko vieta. Trokai stovės prie bažnyčios 35 ir 
Union Avė., kaip 10 vai. veš žmones į pikniką. Ten 
yra didelė platforma šokiams ir grieš puiki muzi- 

l ka iki vėlumui. Bus skanus užkandžiai, šilti ir šalti 
gėrimai, ir saldainiai iš Lietuvos. Bus visokių fo- 
nių ir juokų — jodinėjimas ant arklių, lakstymas or
laiviais ir silkių lenktynės. Prašome atsilankyti vi
si jauni, seni, ddeli ir maži. Busite užganėdinti ir 

patenkinti. Kviečia Klebonas ir Komitetas.

Tai kur jis į>ųv<> ar |)“ks~ 
karyj įlindęs, jei jo net Damb
rauskas nepažino. ( Tik kai 
streikas pasibaigė 1922 m. 
rugsėjo mėpesj, tai Snitceris 
su savo draugais išlindo iš sa
vo urvų.

Skelbia jis paliudymų anglų 
kalboj, kur tarp kitko pasaky
ta: “He was a member in good 
standing the machinist union 
*A.F. of L.* and went on strike 
at ten A. M. July Ist, 1922, in 
the coneerted movement of the 
shop crafts”.

* Po paliudymu pasirašo P. H. 
Moore ir .John L. Gibson.

Tas paliudymas nėra vertas 
nei išėsto kiaušinio. Tas sko
bas nežino nei to, jog Omahos 
mašinistų unijos vardas yra 
International Associatįop of 
Machinist Union, Uoca| 3|”. 
Prezidentas yra ThomaS) Men- 
zie, o sekretorius C. E. Clark. 
Tad iš to lokalo ir reįjtčjo gau
ti paliudymas, o ne nuo savo 
tavorščių, kurie priklauso A.L. 
D.L.D. 95 kuopai. Tie tavorš- 
čiai gali paliudyti bile ką.

J kitus Snitzerio pliauškalus 
nematau reikalo atsakinėti, 
nes nenoriu bereikalingai laik
rašty vietą užimti.—Vilnius.

lohnstown, Pa.
Angliakasiai ir darbininkai 

bukite atsargus.

1, ----------- . ........... ■ . ........

NINĄ AIOKGANA, ŽVAIIftDĖ METROPOLITAN OPERA KOMPANIJOS

“Niekas nežino privaČio dainininkų 
gyvenimo Tiek daug smagumų 
jiems yra uždrausta. Aš rekomen
duoju. Lucky Strikes, nes jie tinka 
gerklei ir suteikia smagumą. Aš 
pastebė jau, kad daugelis daininin
kų sutinka su manim.”

6637 So. Halsted St.

----------MJ-SJ-

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymąsi

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. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552 

r------------ ------------------- ------------------------------- J

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 
Mane kankino vidurių nedirbi- 

mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; 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 bepasveiksiu.

taipgi yra tūkstančiai žmonių pa-

net ir gyventi

Dabar

Johnstowno laikraščiuose ga
lima tankiai pastebėti skelbi
mų, kad yra reikalingi anglia
kasiai. Tai yra niekas daugiau, 
kaip tik ieškojimaą streiklau
žių penktam distriktui, Pitts- 
burgh, Pa. Liepos 2 ir 3 d. 
“Johnstown Tribūne” buvo pa
skelbta. kad yra reikalingi net 
400 angliakasių. Angliakasiai 
reikalaujama kaip tik į tas vie
ns, kur dabar siaučia streikas.

Pennsylvanijos valstijos net 
;ose vietose, kur kasyklos nė
ra uždarytos, angliakasių yra 
daugiau nei reikia ir jų per 
laikraščius nereikia ieškoti. Iš 
visko Pennsylvanijoj jaučiama 
didelėj bedarbė. Tad angliaka
siai neprivalo tikėti skelbi
mams, kur reikalaujama dar
bininkų į kasyklas, nes tikre
nybėj yra reikalaujama streik
laužiai. —Pasaulio Vergas.

toasted”
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams Pranešimas

Pirmiau

čionai aš pasirodau visuomenei;
sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutina 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptickose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bunka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o ui. 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuoki! taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st Street, Chicago, III

i.

i

PRANEŠIMAS
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. 35th St. 
Tol. Lafąyette 3315

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.60.

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

JUSTIN KULIS _
3259 South Halsted Street 

ęmęAGo, ILL.
kXXIIXXXXXX-.XZXXXXXXXXXX

Tel. Boulevard 7351 $

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

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T 1 O N S

1. For a dry, oily and neutral skina (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For elosed pores (75c), 4. VVrinkle lotion (75c.), 5. Piinples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special whitening ncck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liųuid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pių- 
uant and marfy others lotions.

OLLETTE C K E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion crearn ($1.00), 3. FAT REDUClNG ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Hcad Remover ($2.00), G. VV tinkle and Tissuo 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellow 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 Spanish stile *4 oz jav ..................... $1.50.
SPEC1AL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucurriber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HMR BEAUTY PREPARAT1ONS
1. Quinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Goki Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lotion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą “plaukų ir kokj dandruff —- 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį.

Shenandoah, Pa.
Shenandoah jau nuo senai 

yra lietuvių apgyventas. Lie
tuvių kolonija palyginamai yra 
labai didelė. Lietuviai daugiau
sia dirba kasyklose. Bet šiuo 
laiku darbas kasyklose žymiai 
sumažėjo: dirbama tik 3 die
nos savaitėj ir nėra galimy
bės pasakyti, kada darbai pa
gerės.

šiame mieste lietuviai turi 
pasistatę bažnyčių, bet neturi 
mokyklos. O kaip man pa
sakojo švietimo ' tarybos sek
retorius, tai lietuvių vaikai vie
šose mokyklose yra skaitomi 
gabiais mokiniais.

Trūksta lietuviams ir savos 
svetainės. Niūra vietos nei pa
prastam susirinkimui — rei
kia į svetimtaučius kreiptis,

Birželio 17 d. A.L.D.L.D. 
kuopa laikei savo susirinkimų? 
Tarp kitko d. A. B. Uszy pri
siminė apie d. J. Perkūno ne
laimingą likimų. Kuopa; nuta
rė paaukoti iš iždo $5.00, o su
sirinkusieji dar sumetė $4.38. 
Tuo budu viso susidarė $9.38. 
Pinigai tapo pasiųsti M. Stanc- 
lienei, kuri nuolat lanko Per
kūnų ir perduoda jam prisiun
čiamus laiškus bęi au|uis.

šventadieniais jokių pramo
gų nevalia rengti. Tik visokių 
tikėjimų bažnyčioms viskas 
yra galima. Bažnyčios vardu 
ir pramogos ir kitokie dalykai 
galima rengti. Tik visa bėda, 
kad tie parengimai tankiausiai 
yra nepasekmingi. Žmonės ne
mėgsta lankyti. Bet štai pasi
sekė darbininkų komitetui gau
ti leidimą rodyti' paveikslus iš 
streikicrių gyvenimo. Paveiks
lai buvo rodomi tris kartus į 
dieną ir žmonių vis buvo pil
na. Įžangos buvo imama 50 
centų. —Streikieris.

Dabar yra geriausiaR laikas 
svetaines dėl ateinančio sezono, balių 
ir teatrų.

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra geresnė proga geresnį pelną pa
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 West 23 Place

Pitone Canal 1068

Turiu už garbę pranešti visuomenei, jog naujei užvardijom vardu 
PEOPLES HEALTH INSTITUTE,, yra visiems gerai žinoma daktaro 
Simaičio vieta; kuris pasekmingai gelbėjo daugumui į sveikatą su
grįžti. Taipgi daktaras Lee su Rytų žemės garsioms gynuoiems 
Šaknelėms) ir daktaras Delelas su mokslu CH1RAPRACTIJOS, abu
du išvien su pagerintais įtaisymais gido saulės SPINDULIAIS. 
Gyduolėms (šaknelėms) sutaisytoms taip kaip maistu, kurios veikia 
smarkiai ant suirusios kūno padėties ir verčia atgal j sveiką, ir gam
tišką* kuuo^pašiėtj. Taipgi mek 
tus dirkspids nugarkaulyje ir v 
du kelis kartus palludsuojant suvaržytus dieksnius, tai suirus svei
kata pradeda taisytis. Turime daug dėkingų pacientų, kurie pasinau
dojo musų gydymo budu ir pasveiko, šiandie jie jaučiasi linksmi ir 
sveiki ir tolesnė jų ateitis yra daug šviesesnė.

Nelaimingiems jauniems ir suaugusiems, kurie per savo nežinjstę, 
ar šiaip jau kokių klaidą paliko užgautais nuo lytiškų ligų ir kraujo * 
užnuodijimo. Daugumas yra gydęsi pas kelius daktarus, per ilgą lai
ką arba kelis metus ir tapo pavadintais išgijusiais, bet vis dar jau
čiasi, jog gemalas nuodų kniusti kūne; tai tokius nuoširdžiai- kviečia
me ir už slaptą didžiai palaikysim ir pažadam visiems atsilankiu
siems grynai gemalus nuodų prašalinti.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
4652 So. Ashland Avenue, Tel. Boulevard 8763

Chiropractijos bu-

Per ežer? į Lith-Manor
Kreipkitės į NAUJIENAS. .
Puikiu, mėlinu Michigan Ežero vandeniu, tik trijų valandų kelionė lai

vu, nuveža Naujienų ekskursantus į puikiausią Ameerikoje resortų vietą, 
South Haven, Michigan. Čia pat randasi puiki LITH-MANOR — Amerikos 
lietuvių žaidimų vieta su didele klubhouse.

Tai Yra Didžiausias Pasiūlymas Chicagos Lietuvims per Naujienas
Naujienos organizuoja pirmą lietuvių vasarinę kolioniją! ši kolionija su

sidės iš lietuvių, Naujienų skaitytojų ir draugų, ir bus centras vasaros poil
siui ir atostogoms. Ji randasi nepaprastai gražioje vietoje, prie puikaus 
South Haven miesto, prie didelio cementinio kelio ir ežero kranto, kuriame y- 
ra puikiausios maudynės Amterikoje.

Kviečiame Jus Būti Naujienų Svečiais
NAUJIENOS kviečia savo esančius ir busiančius skaitytojus, kurie gei

džia ir išgali nors vienai dienai prasišalinti iš surukusio miesto pasinaudoti 
šiomis ekskursijomis ir duoda tikietus dykai ont vieno iš gęeičiausių laivų S. 
S. Ironąuis. Atvykusius į South Haves pasitiks musų žmonės ir jus galėsit 

'praleist dieną puikiame LITH-MANOR.

$125
$25 įmokėti

ir mokėdamas po $5 į mėnesį ar 
$1.25 į savaitę, nupirksit gražų lo
tą 30 per 100 pėdų puikioje Nau
jienų LITH-MANOR.

Norintys gauti tikietų dykai į Lith-Manor ir atgal, 
išpildykit šj kupuoną ir pasiuskit arba atneškit j 
Naujieenas, 1739 So. Halsted St.

Kiek tikietų norit? .................... 1................................

Vardas ......................... ..........................................

Adresas ........................... .................... f.....................

Telefonas ........... ............................. .......................
- ------------------------------------------------------------------



šeštadienis, Liepos 9, 1927 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

įkorespondencijosĮ
Baltimore, Md.

l)a ibi n i n k u algos.—Prigėrė 
tuvaitė.

lie-

Baltimorės 
sekančias 

ir moterų

Vienas vietinių 
laikraščių paduoda 
žinias apie merginų 
mažą uždarbį. Jis sako:

Darbininkės merginos turi 
pasitenkini) su daug mažesniu 
uždarbiu, negu kad uždirba 
didžiuma merginų kituose mies
tuose. Jos turi gyvent net 
pigiaus, negu kad darbo biuro

statistika ' pažymi minimum 
pragyvenimo algų.

Algos daugumos dirbtuvių 
darbininkių yra nuo $8 iki $12 
j savaitę. Valgyklų patarnau
toj <>4 gauna nuo $8 iki $10 
i savaitę. 1h partmentštorių 
pardavėjos nuo $12 iki $22. Tas 
priguli kokioje krautuvėje dir
ba, ir kokias algas ta krautu
vė moka savo darbininkams. 
Abelnas moterų uždarbis krau
tuvėse yra apie $18 savaitėje. 
Stenografistės t alga į savaitę 
yra $15. Suprantanti daugiau 
raštinės darbų gauna $18. Tik

išimtinai tam tikrose raštinėse 
žymiai patyrusios darbininkės 
gauna nuo $20 iki $50. Dirbtu*- 
vėse dirMamos merginos prie 
abelnų darbų (nuo valandų ar 
kavalkų) daugiau neuždirba 
kaip $15. Vietas Amerikos 
Eedl of I^ibor unija tyrinėji/ 
merginų algas ir jų pranešimas 
sako, kad bendras merginų už
darbis aukščiau nesiekia, kaip 
$12.50 į savitę.

Imant domėn gyvenimo bran
gumą, kuomet vienam asmeniui 
dėl pragyvenimo reikalinga 
nemažiau, kaip $10 f savaitę, 
aišku tad, kad faktinai darbi
ninkės merginos daugiau ne- 
sučėdina dėl drabužių ir kitų 
reikalų,1 kaip $2.50 į savitę. 
Šitokia padėtis neretai ir ne

vienų nors ir dorą merginą pri
verčia ieškot netikusių uždar
biavimo būdų. Jos pradeda 
verstis paleistuvyste, kad pa
dengus gyvenimo 
nors kiek tinkamiau 
dą pasipuošus.

Taip tai kalba
kuris nieko berTdra 
socialistiškomis ide- 

kuris mažai preten-

išlaidas ir 
pagal ma-

vietinis

i

__ __________________________________ - - - _____ _________ - - __

A State Bank

Nesivėlinkit, nes kas pirmesnis tas turės didesnį pasiskirimą.

UNIVERSAL STATE
BANK

Pradžia Jūsų Praturtėjimo

Jus galite pasirinkti savo investmentą iš 
labai atsargiai parinkto surašo. Jus čia 
surasite visokios rųšies savasčių — kurios 
neša 6‘ < Pirmų Morgičių arba 6% Pirmų 
Morgičių Auksinių Bonų.

Kiekvienas iš jų yra absoliučiai saugus. 
Jus galite nupirkti juos dalinais išmo
kėjimai

Taupymai
Iraugai ir kaimynai taupo čionai 

savo p.nigus, nes šis Bankas yra valstijos 
priežiūroj ir Chicago Clearing House Bank. 
Tas reiškia saugumą.

Padėkite savo taupymui pinigus į šį sau
gų banką dabar ir gausite 3% nuo pirmos 
dienos liepos. Tuo budu jus nepražudysite 
nuošimčių už pirmiau laikytus pinigus kur 
kitur.

Padarykit šitą banką savo banku dėl visų 
savo bankinių reikalų.
Bankinės valandos — nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdie — 

Sereikomis nuo 6 iki 8 vak. Subatoj visą dienų 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

k J. V. ČAIKAUSKAS
Vedėjas Lietuvių Departmento

CENTRAL "S?“ BANK
1110 West 35th Street

A Clearing House Bank
A Trust Company •

laikraštis, 
neturi su 
jomis, ir 
duoja apginti darbininkus. Be
rods, čia nėra nieko pasakyta 
apie kriaučių industrijos darbi
ninkus, (į šitoje industrijoje 
dirba kaip sykis daug ir lietu
vių darbininkų, todėl bus pra
vartu šj-tų pasakyti ir apie 
šių darbininkų padėtį ir jų al
gas. Kadangi rašančiam šiuos 
žodžius ne kartų teko kalbėtis 
su kriaučių darbininkėmis, tad 
galima lengvai padaryti bend
ros išvados,; kad kriaučių mo
terų nedėlinė alga nėra dides
ne, kaip $16.50 į savaitę. Tie
sa, kad tūlos uždirba po $30., 
bet tokių nedaug tėra. Dau
guma ypatingai nelinijinėse 
drbtuvėse dirba po 10—12 va
landų į dieną, ir beskubūdanjos 
vos uždirba po $18. šitokia 
žemų algų padėtis yra susida
rius Baltimorėje, o betgi mažai 
kas rūpinasi, kaip tų blogų pa
šalinti. Išnaudotojai suka sau 
galvas, kaip da daugiau tas 
vargšes išnaudojus, kas jiems 
(r sekasi. O darbininkės, ne
suprasdamos savo padėties, 
kuolengviajisia pasiduoda tam 
išnaudojimui ir visai negalvoja 
apie bendrų pasipriešinimą ir 
iškovojimą sau geresnių algų 
ir trumpesnių darbo valandų.

Keista ir labai keista, kai 
gana tankiai tie tėvai, kurių 
dukterys taip nemielaširdingai 
yra išnaudojamos, kuolabiau 
remia išnaudojimo alginę sis
temų, nesirūpindami nė kiek 
susiprasti ir stoti į kovą prieš 
išnaudotojus. 

♦ ♦ ♦
Liepos 3 d. besimaudydama 

ant “šoro” prigėrė jauna 15 
metų lietuvaitė, p-lė Steponavi
čiūtė. Velionė buvo bandoma 
išgelbėt, bet pagelba buvo su
teikta jau pervėlai ir išėmus 
iš vandenio jau buvo negyva. 
Tam vandenyje, 'ant to nelai
mingo “šorop, beveik kas me
tai po vieną ar du lietuviu pri
geria. 'Purėtų'’ žmones saugotis 
ir visai neiti ten maudytis.

—Kazys.

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

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

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

J Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sąredą, Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar įCUNARD LINE 

140 N. Dear- 
bor St..

•O3BJĮM.)

LIETUVIAMS ŽINOTINA
Duodam žinoti, kad ant North West 
Side yra vienatinė Lietuvių Aptieka, 
kuri išpildo visokius receptus ir duo
da patarimus, 
visada randasi

iki 10-tai valandai vakare.

Lietuvis aptiekorius 
nuo 2 vai. po pietų

Pulaski Park Pharmacy
1101 N. Noble St.

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo* 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

PIRMIEJI AUKSO MORGIČIAI
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 patogiausis 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.

ir daug, daug įvairių kitų

1929
1928
1928
1928

išeina Kovo 8, 
išeina Balandžio 23, 

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

išeina Jan. 18, 1929

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

3252 South Halsted St

VILIOJIMAS VANDENS
Vanduo vilioja jumis ir

| nesvyruodami klausykit jo 
pašaukimo. “Vanduo, oras 
ir švarumas yra mano vy
riausios gyduolės!” Šitie 
Napoleono pasakymai yra 
tankiai atkartojami, bet jei 
jis butų gyvenęs dar ilgiau

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni- 
versite. Esu re
gistruotas ap
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimą 

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią 
ną. 
vo 
sus 
rie 
komi 
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 9:80 vakaro.

J. MALACHOWSKAS 
______ ___________________________ 'J

galimą kai- 
Laikau sa 

aptiekoj vi 
dalykus, ku 
tik yra lai- 

didžiau*

Mrs. Anielia Jarusz-Keushillas A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai- 
:u pagal svirtį.

Viršuj Universal
State Bank

t

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTR1ST

Tel. Boujevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tol. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi r 
vanijos 

, bučiuose.
ningai 
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
tės, o rasite pa
galbą.

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

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

z--------------------------------------
Nuolatinės Slogos ir 

Reumatizmas
SKAUSMAS

Ar jus kenčiat skausmui Lile daly aa- 
vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
smaKumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slojrų, Uisinuodijimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosulio. Odos . ligų, Socialių lisrų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksminglausia Gyduolė $1.0# ui 
buteliukų.

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

Meritex Lab., |steteta 1882
1924 Blue Island A ve.

CHICAGO. ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nejiunčiame C. O. D.

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 vai. po pietų
u

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

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

Res. 4624 fio. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakare

Residence Phone Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas 
127 N. Dearbom St.

Room’805 
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403 

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS 

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Lietuviai Advokatai

ir butų susipažinęs su Tri- 
nerio KarčiUoju Vynu, jis 
tikrai butų dadėjęs šj toni
ką prie savo trijų mėgiamų 
gyduolių. Vanduo reiškia iš- 

' laukinį apsišvarinimą, Tri- 
nerio Kartusis Vynas vidu
rių išvalytojas, abudu yra 
vienodi ir turi tą patį laips
nį. “Ottumwa, la., June 8, 
1927. Aš bandžiau Trinterio 
Kartąjį Vyną su tokiomis 
geromis pasekemėmis, taip, 
kad aš dabar jį visuomet 
laikau savo namuose. J. V. 
Vega.” Parduodamas vais
tinėse ir pas gyduolių par
davinėtojus, sampeliniai bu
teliai prisiunčiami po ga- 

i vimui 15c per Joseph Triner 
Company, 1333 S. Ashland 
Avė., Chicago, III. —Bandy
kit taipgi Triner’s Fli-Gas, 
violetinio kvapsnio. Jos už
muša musias ir uodus iš sy
kio. 1

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. Lewi$ H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phona 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

Telephone Yardg 0594

DR. MADRIDE KAHN

v

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 0 
vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. Ajakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

BLDG. 
St.
Clark

KJURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 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. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5857

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

Namų Telefonas Republic 9600

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 
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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pullnian 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

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—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

John Kuchinskas 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 Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

< ■ il&zV’ . j. '

ADVOKATAS
11 S. I-a Šalie St., Room 2001

Tel. Uandolph 1034—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios
j

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 6368

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nauiienoa. _.
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UžsimokSjimo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ..................... ...........
Pusei metų ..........................
Trims minėsiantis ................
Dviem mėnesiams...............
Vienam minėsiu! .................

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .................—
Savaitei .................... —
Mėnesiui ..................-...........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

$7.00 
3.60 
1.75 
1.25 

.75

18.00
4.08
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
76c

Metams — -— 
Pusei metų ...........

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .

Lietuvon h kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

. Metams ........~..... ..........   $8.00
Pusei metų ______ ___ __ .— 4.00
Trims mėnesiams .....   2.60
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

DU MANIFESTU.

‘‘Lietuvos Žinios” ilgokam straipsnyje pažymėjo 20 
metų sukaktuves nuo valstybės perversmo, įvykusio Ru
sijoje 1907 m. birželio 16 (3) d., ir prie tos progos įdėjo 
caro Nikalojaus II (ir paskutinio) manifestą.

Tą manifestą mes šiame “Naujienų” puslapyje per
spausdiname, ir greta su juo dedame Antano Smetonos 
manifestą — kad skaitytojai galėtų tuodu istorijos do
kumentu palyginti ir padaryti atatinkamas išvadas.

Palyginti šitiodu manifestu verta jau vien dėl to, 
kad taip vienas, kaip ir antras jų, gimė panašiose apy- 
stovose, nes Smetonos “Atsišaukimas į visuomenę” irgi 
buvo išleistas (šiemet prieš pat Velykų šventes) valsty
bės perversmo pateisinimui. ' 5 > ♦

Rusijos caras padarė perversmą valstybėje, išvaiky
damas antrąją Durną (Rusijos seimą). Smetona atliko 
panašų “revoliucijos” aktą, išvaikydamas treciąjį Lietu
vos Seimą. Ir kaip caras Mikė, taip ir musų “tautiškas” 
Smetona, po liaudies atstovų išvaikymo, ryžosi keisti pa
matinius valstybės įstatymus.

Skaiytojams, kurie jau yra pamiršę apie pirmąją 
Rusijos revoliuciją, čia trumpai priminsime bent ryškes
niuosius josios faktus. 1905 m. spalių mėnesyje caro 
valdžia buvo priversta prižadėti, kad kraštui bus leista 
išsirinkti savo atstovybę — Valstybės Durną ir bus už
tikrinta piliečiams žodžio, spaudos, susirinkimų ir orga
nizacijų laisvė. Nors rinkimų įstatymas ir nesuteikė ly
gios ir visuotinos balsavimo teisės, tečiaus pirmoji Ru
sijos Durna, susirinkusi 1906 m. balandžio mėn., pasiro
dė esanti priešinga valdžiai. Todėl caras ją paleido ir 
paskelbė naujus rinkimus.

Antroji Dūma buvo dar kairesne, nes į ją praėjo ne
tik daug buržuazinių liberalų ir radikalų, bet i£ suvir- 
šum penkios dešimtys socialdemokratų. Ši Durna nuo 
pirmo savo posėdžio pradėjo vesti aštrią kovą su cariz
mu. Tuomet Mikė Antrasis ir jo ministeriai sugalvojo 
pavartot provokaciją. Jie apkaltino socialdemokratų 
frakciją, kad ji ruošusi “ginkluotą sukilimą” su kariuo
menės pagalba prieš valdžią, ir pareikalavo, kad Durna 
išduotų socialdemokratus. Bet Durna šitą reikalavimą 
atmetė. Caras už tai Durną paleido ir, laužydamas sa
vo iškilmingą pasižadėjimą, pakeitė rinkimų įstatymą.

Šituo savo žinksniu “visos Rusijos vienvaldis iš 
Dievo malonės” atsiekė tikslo: trečioji Durna, kuri buvo 
išrinkta naujuoju, “pataisytu” rinkimų įstatymu, jau su
sidėjo didelėje savo daugumoje iš juodašimčių ir carui 
nebesipriešino. , ,

Taigi tą caro manifestą, kuriuo buvo įvesdinta per
galėjusios kontr-revoliucijos era Rusijoje, mes ir paduo
dame skaitytojų dėmesiui.

įdėtas šalę jo Antano Smetonos manifestas, kaip ži
noma, buvo išleistas tuoj po šių metų balandžio mėn. 12 
d., kuomet tapo išvaikytas Lietuvos Seimas, kuris išreiš
kė nepasitikėjimą Stolypino, tariant Voldemaro, kabine
tui ir atsisakė išduoti atstovą Dr. J. Pajaujį, provokato
riškai apkaltintą dėl “ginkluoto sukilimo” ruošimo.

įdomus tečiaus tuodu dokumentu yra ne tiktai tuo, 
kad juodu pagimdė labai panašios aplinkybės, bet ir — 
nepaprastu savo turinio panašumu. Tik įsižiūrėkite. ....

Caras savo manifeste kaltina Durną, kad didelė da
lis jos narių atėjusi į Durną kliudyti valdžios darbą ir 
kenkti valstybei. Antanas Smetona sako, kad Seimo 
frakcijos priešakyje su valstiečiais liaudininkais nerė
mė valdžios sumanymų ir nedirbo būtinai reikalingo 
kraštui darbo.

Mikė Antrasis meta žmonių atstovams priekaištą, 
kad jie nenorėfę “pasmerkti žmogžudystes ir prievar
tas,” ir sako:

“Galų gale pasirodė, kad Dūmos narių tarpe at
siranda tokių, kurie ruošė sukilimą prieš valdžią ir 
carą. Ir valdžiai pareikalavus išduoti kaltus narius 
ir pasodinti kai kuriuos kalėjiman, Durna atsisakė 
tuojaus išpildyti šį reikalavimą.”
0 Antanas Smetona savo atsišaukime į “Lietuvos 

sūnūs ir dukteris” rašo:'
“Valdžia patyrė, kad kairieji pakurstos, pradė

jus nuo bolševikų ir baigiant liaudininkais, ginkluo
tu sukilimu, kurin norėta įtraukti ir kariuomenės 
dalis, ruošiasi nuversti esamąją vyriausybę....

“Ministeris pirmininkas... paaiškino, jog yra pa
kankamai rimtų įrodymų, kad atstovas Pajaujis 
ruošė sukilimą ir kad dėl to jis turi būti laikomas 
kalėjime ir teidamas. Be to, Seimui buvo pasiūly
ta dėl krašto ramybės pasmerkti atstovo Pajaujo, 
ruoštą sąmokslą.

“Seimo dauguma — liaudininkų, socialdemokra
tų, lenkų, žydų ir klaipėdiečių frakcijos ne*tik to
pasmerkė, bet dar pareikalavo iš valdžios, kad
leistų iš kalėjimo atstovą Pajaujį, ir jai pareiškė
pasitikėjimą.”
Kaip caras, taip ir Smetona savo manifestuose kai- kybių, \ atsisakė iš jo vietos, 

kad turįs būt pakeistas rinkimų įstatymas ir kad iš- naujas Ministerių Kabinetas, 
vaikytieji žmonių atstovai nebuvę tikri “tautos” valios sudarytas ir ve-
reiškėjai. Mikės rašte skaitome, kad pirmosios dvi Du
rnos turėjusios savo tarpe narių, “kurie jokiu budu neiš
reiškė tautos valios.” Smetona gi, išvaikydamas Žmo- gomis, vadovaudamasis 
nių išrinktąjį Seimą, pareiškia, kad valdžiai, kuri vado- nurodymais, 
vaujasi “mano nurodymais” rupi “musų tautos, musų 
krašto likimas.”

Ir ko nedasakė savo manifeste Smetona, tai paskui 
dar papildė jo perorganizuotasai “ministerių kabinetas“ 
atskiram “Pranešime,” kuris buvo paskelbtas Kauno 
“Lietuvoje” gegužės 21 d. Štai kokią reikšmingą vietą 
mes jame randame:

“...Ilgainiui skirtumai tarp lietuviškųjų partijų 
patapo taip dideli ir aštrus, kad joms lengviau buvo 
susikalbėti su tautinėmis mažumomis — žydais, len
kais, vokiečiais, nei tarpu savęs. Tuo budu šios ma
žumos nulemia, kokia Lietuvoje turi būti valdžia, 
kaip Lietuva turi būti tvarkoma ir koki jai reikalin
gi įstatymai.”
O ve kaip tautininų mažumų klausimą “rišo” savo 

manifeste nabašninkas Mikė:
“...Laikome reikalinga pakeisti rinkimų tvarką

tuo budu, kad Durna butų rusiška savo dvasia. Gy
venantieji Rusijoj svetimtaučiai turės Durnos atsto-

* vus savo reikalams ginti, bet jie neturi nusverti ir
nenusvers klausimuose, kurie yra grynai rusiški.”
Taigi pasirodo, kad visais svarbesniais punktais tar

pe caro Nikalojaus manifesto ir Antano Smetonos “atsi
šaukimo” pasireiškia pilniausias dvasios vienodumas. 
Tik caro kalba yra trumpesnė ir jisai sugebėjo viename 
dokumente išreikšti tai, ką Smetona ir “jo” ministeriai 
turėjo sudėti į du rašiniu.

Tuo budu, matome, kad, “gelbėdami tautą,” dabar
tiniai Lietuvos valdovai pasiskolino “valstybinės išmin
ties” iš rusų paskutinio caro juodašimtiško manifesto.

“Nauja era” — ką ir bekalbėti!

ANTANO SMETONOS 
MANIFESTAS

ba

ne- 
pa- 
ne-

Lietuvos sūnus ir dukters!
Pernai metų pabaigoj eį Lie

tuva buvo likusi be valdžios, ir 
man tuomet buvo pavestas jos 
'likimas. Kad nekiltų netvarkos, 
pasirūpinau tuojaus suderinti 
gruodžio 17 d. įvyki 8U musų 
šalies pagrindiniais įstatymais. 
Pastačius mane Prezidentu, kai 
d-ras Grinius, verčiamas aplin- 

I f

damas Ministerio Pirmininko 
prof. A. Voldemaro, ėmėsi dar- 

I bo teisėtai nustatytomis sąly- 
i mano

______ Šeštadienis, Liepos 9, 1927 
prie gruodžio 7 d. pernai metų' Kaip 1918, 1919 ir 1920 me- 
įvykio, tai man, stovinčiam tais nepriklausomos Lietuvos 
valstybės priešakyje, nebeliko kūrimosi pradžioje, kada man 
kito* išeities, kaip tik paleisti teko pirmam budėti jos sar- 
Seimas._____________________ gyboje—pirma Valstybės Tary-

Tai yra nepaprastas Seimo 1>OS_ Pirmininku, paskum Vals- 
paleidįmas, dėl to laikau reika- i tybes. Prezidentu, — tik tautos 
linga paaiškinti jo priežastį iautrio.ii vienybe išgelbėjo mu- 
plačiai Lietuvos visuomenei, kraštą, taip ir dabar tegali 
kad ji susimąstytų, kas reikia v*e,,inR’a musų tautos vaikų 
daryti, kad Lietuva atsistotų,nuovoka yl8Ua, ""taikinu ir jųjų 
ant tvirtesnio kelio, 
yra šiandien susirupinusi ik 
partinias sumetimais, o geres
niu musų tautos, musų kraš-t 
to likimu, dėl to jie siekiasi 
nuomonės ne partijų, o visų 
musų krašto gyventojų. Ji no
ri žinoti, kaip jie junta ir ką 
jie mano.

budėti jos sar-

Valdžia I £eros valios talka sustiprinti 
inusi ,,1US11 mylimą Lietuvą. .

I Ir šitoji mintis vertė mane 
šiuo raštu kreiptis į jus,- Lie-> 
tuvos sūnus ir dukterys!

Respublikos Prezidentas
A. Smetona.

Garsinkrtes Nauiienosb

Du istorijos dokumentu
CARO NIKALOJAUS II 

MANIFESTAS

Iš Dievo Malonės Mes, Nika- 
lojus Antrasis, visos Rusijos 
caras ir vienvaldis, Lenkų ka
ralius, Suomijos Didysis kuni
gaikštis ir kt. ir kt. ir kt.

Skelbiame visiems musų iš
tikimiems valdiniams:

< Pirmąją Durną paleidus, Mu
sų valdžia padarė visus žygius 
kraštui nuraminti ir gerai tvar
kai jame įvesti. Antroji Durna 
Musų noru turėjo tam padėti 
visų pirma savo įstatymų lei
dimo darbu, kuris yra tiek 
svarbus gyvenimui šalyje page
rinti, ir antra, išmintingai nau
dodama savo teisę tiekti, vy
riausybei reikalingus paklausi
mus ir tuo budu padėti sustip
rinti šalyje teisę ir teisėtumą. 
Tas viskas uždėjo Durnai dide
les pareigas ir didelę atsako
mybę.

Deja, pasirodė visai kitaip. 
Didelė Durnos narių dalis įsto
jo į Durną su aiškia tendenci
ja kliudyti darbą ir kenkti 
valstybei. Narių tarpe vieš
patavo didelė nesantaika, kas 
kliudė sudaryti žymią daugu
mą, su kuria valdžia galėtų 
bendrai dirbti. Todėl didžiau
sia įstatymų dalis liko Durnos 
neapsvarstyta arba liko komisi
jose. Durna net nenorėjo pa
smerkti žmogžudystes ir prie
vartas*), kurios įvyko, ir tuo 
atėmė nuo valdžios savo mo
ralinę paramą.

Savo teisę duoti paklausimus 
Durna pavertė priemone kovo
ti su valdžia ir gyventojams 
kurstyti prieš valdžią.

Galų gale pasirodė, kad Du
rnos narių tarpe atsirado to
kių, kurie ruošė sukilimą prieš 
valdžią ir carą. Ir valdžiai 
pareikalavus išduoti kaltus na
rius ir pasodinti kai kuriuos jų 
kalėjimai!, Durna atsisakė tuo-

jau išpildyti šį reikalavimą.
Tas viskas privertė Mus pa

leisti antrąją Durną ir paskir
ti naujus rinkimus.

Esame įsitikinę, jog pirmųjų 
dviejų Durnų nepasisekimas 
gludi tame, jog įstatimdavys- 
tes įstaigose buvo žmonių, ku
rie jokiu budu neišreiškė tau
tos valios.

Todėl laikome reikalinga pa
keisti rinkimų tvarką tuo bu
du, kad Durna butų rusiška sa
vo dvasia. Gyvenantieji Rusi
joj svetimtaučiai turės Durnoj 
atstovus savo reikalams ginti, 
liet jie neturi nusverti ir ne- 
nusvers klausimuose, kurie yra 
grynai rusiški.

Pakraščiuose, kur gyventojai 
dar nėra visiškai subrendę da
lyvauti valstybiniuose klausi
muose, rinkimai laikinai visai 
neįvyks.

Visi rinkimų tvarkos pakeiti
mai negalėjo būti apsvarstyti 
tik paleistojoj Durnoj, kuri 
pasirodė Mums tiek netinka
ma. Bet vyriausioji valdžia, 
kuri išleido pirmas instrukcijas, 
galės jas ir dabar pakeisti.

Iš Dievo esame gavę valdžią 
ant Musų tautos, ir tik prieš 
Jo Sostą Mes turėsime atiduoti 
atsakomybę už Musų šalį. Tuo 
įsitikinimu Mes pevadam Se
natui išdirbti naują rinkimų 
įstatymą.

Mes tikimės, kad Musų išti
kimieji valdiniai Mums ištiki
mai.tarnaus, nes jų sūnus visais 
laikais buvo Tėvynės jėgos ir 
garbės parama.

Duotas P-eterbofe. birželio 3 
d., po Kristaus gimimo 1907 nu, 
o Musų valdymo 13 m.

Ant originalo Jo Didenybės 
savo ranka pasirašyta x

Nikalojus.

Nors Seimas nuo gruodžio 
17 d. nustojo tos reikšmės, ku
rios jis turėjo ligi to laiko, 
Ministerių Kabinetas vis dėlto 
ryžosi mėginti drauge su juo 
dirbti. I Savo deklaracijoje jis 
paskelbė, kaip ir kuriais pa
grindais jis tikisi išvesti Lietu
vą iš sunkios padėties, kurion 
ji pateko per paskutinius kele
rius metus.

Deklaracijoje tarp kitų da
lykų buvo nurodyta, jog reikia 
pakeisti^ Konstitucija ir Seimo 
rinkimų įstatymas ta prasme, 
kad butų galima Lietuvai tu
rėti pastovi ir stipri valdžia, 
kuri, mažiau priklausydama nuo 
partijų, teisingiau) valdytų ša
lį, ir kad Seimas butų bent 
per pusę mažesnis, mažiau pi
nigų kaštuotų ir geriau suge
bėtų dirbtį valstybės darbą.

Tokia valdžia bus tuomet 
kai Prezidentas bus renkamas 
ne Siedino partijų, o viso kraš
to, ir kai jis turės daugiau val- 
lios, nekaip gali turėti einant 
esamąja Konstitucija.

/Turėdamas tokį Konstitucijos 
ir Seimo rinkimų ) pakeitimo 
projektą, kurs buvo ketinamas 
neužilgo įnešti Seiman, Minis
terių Kabinetas buvo nustatęs 
dar visą eilę sumanymų žemės 
ūkini, prekybai ir savivaldy
bėms pertvarkyti-.

Buvusios valdžios Seimo 
frakcijos, priešakyje su valst. 
liaudininkais, griežtai pasisakė 
prieš Konstitucijos ir Seimo 
įstatymo pakeitimas. To prie
šingumo nežiūrėdamas, jis lai
kėsi savo užsibrėžtos linkmės 
ir ėjo Seiman su eile mažesnių 
įstatymų projektų. M. Kabi
ntas manė, kad nors negali 
sutikti su Seimu pagrindiniuo
se dalykuose, tai kad bent ga
lės peiį jį įvykinti antraeilius 
darbų sumanymus, būtinai rei
kalingus musų kraštui, šis tas 
ir pasisekė tuo keliu įvykinti.

Bet neilgai taip truko. Val
džia patyrė, kad kairieji pa
kurstos, pradėjus nuo bolševi
kų ir baigiant liaudininkais, 
ginkluotu sukilimu, kurinį no
rėta įtraukti ir kariuomenės da
lis, ruošiasi. nuversti esamąją 
vyriausybę ir vėl pastatyti bu
vusią lig gruodžio 17 d. Ne
trukus sąmokslas buvo visiškai 
susektas ir drauge su jo kalti- 
nikais buvo suimtas Seimo at
stovas, liaudininkų frakcijos na
rys, Pajaujis, kurs prisipažino 
dalyvavęs sąmokslo organizavi
me.

V. liaudininkų frakcija sku
biai įnešė Seime interpeliaciją 
dėl to suėmimo. Ministeris 
Pirmininkas, atsakydamas ton 
interpcliacijon, paaiškino, jog 
yra pakankamai rimtų įrody
mų, kad atstovas Pajaujis ruo
šė sukilimą ir kad dėl to jis 
turi būti 
teisiamas, 
pasiūlyta 
pasmerkti
ruoštą sąmokslą.

Seimo dauguma —liaudinin
kų, socialdemokratų, lenkų, žy
dų ir klaipėdiečių frakcijos 
ne itk jo nepasmerkė, bet dar 
pareikalavo iš valdžios, kad 
paleistų iš kalėjimo 
Pajaujį, ir jai pareiškė 
tikėjimą.

Kadangi gryžimas j
valdžią butų pražūtingas (o jo, 
rodos, norėjo minimoji Seimo 
dauguma), nes nustumtų musų 
šalį dari pavojingesnių padėji
mai), nekaip tas, kuris privedė 

f

laikomas kalėjime ir 
Be to, Seimui bu y o 

dėl krašto ramybes
atstovo Pajaujo

atstovą 
nepasi-

senąją

k

KODĖL
laikyt depozitus šiame NATIONAL BANKE

kuris pasidaugino nuo
$233,943.59

iki’

$434,931.62
į tris mėnesius

• >

Todcl, kad
THE MIDLAND NATIONAL BANK of CHICAGO 
rodo stiprumą ir atsakomybę NATIONAL BANKŲ

• systemos Jungtinėse Valstijose.
Su stiprumu ir atsakomybe ateina SAUGUMAS
Jus esate patvirtinę savo pasitikėjimą i šį banką 

ir mes esame jums dėkingi už draugiškumą.
Daleiskite jums patarnauti ir 
toliau bile kokiuose reikaluose.
Pasikalbėkite su mumis liuosai 

dėl bile kokių investmentų

The Midland National Bank of Chicago
Archer Avenue prie Sacramento 

Nariai Federal Reserve System

Mes mokame dviejų rųšių nuošimti
—3% ir ASMENINI

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tol Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3484 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street
<1

A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nuo 9 11 v,aL ?’te;
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

>■■■■!« I I !■■ ■ I'

—..... ... ■ ...... . ' 11'
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
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. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

i» ..., n i —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Avė.

Tel. Laf-ayette 4146
, J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos ] nuo g jki 9 Val. Vak.
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| KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
Paskutine proga lietuviams

Važiuot Šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! ir PENKTAS!
šią vasarį išplaukimas 

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
Baltiko—Amerikos Linijos 

LAIVU “LITUANIA”

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 

savo vietinį agentą:
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Diat. Bank 
J no I*. Ewa!d 
S. L. Fahian 
Vinc. Milaslewic* 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
tVargin & Wargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. I^SalIe St, Chicago, III.

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 VVest 35th St, Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chicago, III. 
809 West 35th St., Chicago, III. 
1723 West 47th St„ Chicago, III. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
726 West 18th St, Chicago, III.

So. Halsted S't., Chicago, UI. 
So. Halsted St., Chicago, III. 
So. Paulina Stn Chicago, III. 
W. 22 St., Chicago, III.

OD

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET l

Tel. Kediie 8f»»2

8114*16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Loula Ava. 

CHICAGO, 1LL.

NAUJIENOS, CHeap, 10/

Išrado būdą nuomariui 
gydyti.

Epilepsija arba nuomaris la
ba} bloga liga, kuri reiškiasi 
tik laikotarpiais ir dažniausiai 
staiga. Nuomario apimtas 
žmogus netenka sąmonės ir 
dcl raumenų susitraukimų, jei 
stovėjo, griūvą, pradeda drebė
ti. Drebulys būna labai stip
rus. Tikroji šios ligos priežas
tis ligi šiol nebuvo žinoma. 
Buvo laikomasi nuomonės, kad 
ji esanti tam tikro laipsnio 
nervų liguistumo priežastis, iš 
tėvų paveldėta ar dėl kitų prie- 
žaščių kilusi. Tačiau vokiečių 
daktaras A. Volf yra kitos nuo-1 
nionės dėl nuomario priežasties. 
Jo patyrimu, nuomaris pareina 
ne nuo nervų, bet nuo smege
nų. Paaiškėjus nuomario li
gos priežasčiai, pakeistas ir jos 
gydymo būdas. Dr. Volfas iš
rado šiai ligai gydyti naują bū
dą, kurį vartojant, nuosekliai] 
mažėja nuomariu sergančio! 
tampymai iij pagaliau visiškai! 
ligonis pasveiksta.

--------------------------—r------------  
f skeptiškoje j i, laikėsi Keruli 
nuomonės.

Keruli buvo labai susidomėjęs 
Marsu, šitą planetą jis tyri
nėjo atsidėjęs ir tikėjosi pa
stebėti ten daug ką nauja, bet 
šiam jo norui nebuvo leista 
išsipildyti, nes mirtis sukliudė. 
Jau tą pat dieną, kurią astro
nomas mirė, buvo baigtas įren
gti velionies observatorijoj se
nai lauktas didžiausias Italijoj 
ir vienas didesniųjų Europoj 
teleskopas (žiūronas), kuris ir 
turėjo mokslininkui jo tyrimus 
palengvinti.

Žemiausios kultūros 
žmonės.

Mirė Marso kanalų 
tyrinėtojas. ,

Nesenai Italijoj mirė žymus 
italų astronomas Vincento Ke
ruli sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Žymiausias Koruli darbas yra 
daug kalbų sukėlusio kito ita
lų astronomo Skiapareli plane
toj Marso kanalų tyrinėjimas. 
Po ilgų Marso stebėjimų Koruli 
priėjo išvadą, kad tie juodieji 
ruožai, kurie tam tikru laiku 
Marse matomi ir kuriuos Skia
pareli pavadino kanalais, yra 
ne kas kita, 'kaip optiška iliu
zija, kurią mato žmogaus akis, 
linkusi visas juodas Marso 
dėmes jungti ruožais ir many
ti tai esant kanalais. Po šio 
Keruli pareiškimo visuomenės 
nuomonė dėl kanalų Marso ir 
bendrai dėl gyvybės, ten buvi
mo pasidalijo pusiau vieni at
kakliai laikosi Skiapareli nuo
monės ii) vaizdavosi kaimyni
nės planetos savotišką gyvybę 
ir ideališką gyvenimą, — kiti,

Amerikietis • mokslininkas 
IMatju Stcrling, ilgai tyrinėjęs 
I įvairiuose kraštuose žmonių 
I kultūras prieina išvadą, kad 
I Naujosios Gvinėjos gyventojai 
Ipapuasai esą žemiausios pasau
ly kultūros žmonės. Jie dabar 

Įgyvena tokį gyvenimą, kurį 
senai pergyvenę akmens gady
nės žmonės.’’ Aukštesnės kul- I t

turos gyvenimas į juos nepada
ręs jokios įtakos dėl to, kad 
papuasai, gyvendami atokiose 
ir dėl klampumo neprieinamo
se vietose, su aplinkiniais ne- 

| bendrauja. Svarbiausias pa pu
nšų užsiėmimas— nuolatinės 

kovos., v ienų su kitais. Garbin
giausias tas papuasas, kuris 
daugiausia prie juosmens turi 
prisikabinėjęs priešo kaukuolių. 
Papuasų ginklai yra tokie, ko
kius jiems duoda pati gamta: 
medinės lazdos, akmenys ir ki
ti daiktai, kurie po ranka pasi
taiko. Rūbų papuasai jokių 
nežino, papuošalas susideda iš 
kaulų, medžiagalių ir plunksnų. 
Mėgiamiausias papuasų papuo
šalas esąs ilga, plunksnomis a]>- 
kabinėta, šaknis, kuri prie 
juosmens pririšta "driekiasi už
pakaly, kaip jaučio uodega. 
Minta papuasai pripuolamu 
maistu ir tik, tam kartui juo 
rūpinasi. Gyvena labai men
kose. šakų pašiūrėse.

DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVES CHICAGOJE

Peoples Furniture Co

Užpildytos su aukščiausios rųšies, Pianais, Radžoms, Rakandais, Kaurais, 
Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus nuosavoj dirbtuvėj.
Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

Tik pailgindami prekių rųšis ir 
gerai įsivaizdindami j Jums teikia
mą patarnavimą ir tvarkingą šios 
pirklybos vedimų, Jus dažinosite, 
kad visuomet apsimoka pirkinė
ti namų reikmenis labiausiai at
sakančiose (Most Reliable) Krau
tuvėse. Todėl Jus visais žvilgs
niais busite geriau patenkinti lan
kydami Peoples Furniture Co. 
Krautuves, nes Jus čia rasite ge
riausias prekes ir patarnavimą už 
mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam Pagal Išgalę 
Dvi Krautuvė ir Setų Dirbtuvė

$500,000
PIRMU MORGIČIŲ COLLATERAL TRUST 

6%BONAI

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

Širdis nėra tiek svarbi, 
kiek apie ją manoma
Žmogaus širdis/* kaip žinoma, 

yra viena svarbiausių kūno 
dalių. Į ją sueina visos svar
biausios gyslos, į kuriomis ji 
kraują varinėja po visą kūną. 
Tačiau prof. Dr. M. Mendelso- 
nas, garsus širdies ligų žinovas; 
po ilgų tyrinėjimų l šioj srity 
patyrė stebinantį dalyką. Jo 
tvirtinimu, širdis nesanti tiek 
svarbi ir reikšminga, kiek apie 
ją manoma. • Krauja išvarinė
ja po kūną ne viena širdis, bet 
prie to prisideda ir kitos kūno 
dalelės, turį ryšį su tuo darbu, 
šis prof. Mendelsono pastebė
jimas visiškai skiriasi nuo da
bar nusistovėjusios 
dėl širdies veikimo 
pareiškimas sutiktas 
sargiai. Kol nėra 
tuo reikalu įrodymų,
duoda Mendelsono pareiškimui 
didesnės reikšmės.

1922-32 S. Halsted St
Canal 6982

J. NAKKOŠIS', Vedėjas

nuomones 
ir dėl to 
labai at- 
aiškesnių 

maža kas

4177-83 Archer Avė.,
Lafayette 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas

Malt

Ta RųšisTai

Prenamerata metams ..
Pašei meti .....................
Koiija _..........................

Mineaioia žarnalaa
Antanas Žymontas 

Redaktorius-Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Ckicato. III.

Tel. Boulevard 8669

Už liepos mėnesį “Gyveni
mas” jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Isigy- 

kit — nesigailėsi!.

1

_ 20c

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 
6f , Bonų ir išleistų daugelio mažų Pirmų Morgičių, depozituotų į North- 
vzoctern Trust and Savings Bank dėl gavimo visų abligacijų, kurios yra iš
dalintos į bonus. \

DVI—Į VIENĄ—APSAUGOS
Viso vertės praperčių apsaugo janeių šių Pirmų Morgičių, yra apie antra- 

tiek sumos, o collateral vertė yra tokia pat kaip ir bonų.
Tie bonai yra abligacija Depositors 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 menesio investmentų surašo, kuria
me randasi visokių rųšių Pirmų Morgičių Investmentų. •

DEPOSITORS ĮSTATE .BANK
\cA$hlandcAvcnuc . . .

\at 47th Street#
ŠMctnber Federal 
KeserveSystem ■

Juokai Išmokit Dressmaking

NEGIRDĖTOS NAUJIENOS.

“Tautininkų Balsas” 16 Nr. 
pranešama iš Birštono, kad ten 
esąs Vytauto kalnas — pilis, 
kad iš visų pusių esą grioviai, 
o iš rytų pusės Nemunas; Pa
nemuny, esąs sūrių vandenų 
šaltinis, kurį Vytautas mūšį 
pralaimėjęs priverkęs.

Tai mat, kokių naujienų iš 
laikraščių kartais galima pa
tirti!

£

PRIE RADIO KLAUSYTUVO

—Kodėl tas radio taip čįau- 
da?

—Tu r būt, gripą perdavi
nėja.

Profesorius, rytui auštant.— 
.Visą naktį skaitliuoju ir nieku 
budu negaliu susekt, kaip tai 
gali būti: kuo daugiau mano 
žmona pinigų rūbams išleidžia, 

tuo ji nuogesnė tampa... /

Rųšis Padare
Galutiną Pasirinkimą Miliūnų
Apynių Skonio 
arba paprasto

Blue Ribbon 
Geros Pasekmės

Pas Jūsų 
Vertelgą

Kirpimo, Pritaikypio, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. . Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei* Dressmaking 

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

kamp. Lake St. 10 fl.
to

z Vyriausi Dastatytojai
NATIONAL PREMIER SALES CORP.

1525 Newberry Avenue, Chicago, III.
Telephone Canal 1310

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Kės. Tel.

Beverly 2300

l’hone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERAL1S KONTRAKTORIUS

1814-34 W. 33 I’lace



NAUJIENOS, Chicago, UI

Dabar Geriausias Laikas Šiame
Liepos Mėnesyje

Jums pasidėti savo pinigus šiame pirmuti
niame ir stipriausiame lietuvių Valstijiniame 

Banke Amerikoje

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

. Matote/ kiek tie burdingie- 
riai pridirba trubelių — net 

i patys to neverti.

Bridgeportas
Mirė Klemensas Ramanauskas

2201 W. 22nd St,
Kampas Leatvitt Street 

CKicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $375,000,00 
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

nelaukiamas mu- 
l'ečiaus ji mus vi

sus sykį aplankys. Gamtos tai- 
Isykle: kad kas gimė, tas turi ir ve<]a 
j mirti. Bet visgi labai skaudu, 
kad mirtis rauna tuos, kuriems 
būna dar gana skaisti proga 
gyventi ir gėrėtis gyvenimu.

Klemensas Kamašauskas bu- 
'vo virš 50 metų amžiaus, atro-

Mirtis - 
sų svečias.

Bet nevisada galima ir bur
dingierius kaltinti. Imkime, pa
vyzdžiui, kad ir Piterį. Gyveno 
jisai pas Kaifošius ant burdo, 
Union avė., netoli 35-tos. Gal 
butų ir ilgiau gyvenęs, kad ne 
mama. Mat pastaroji nedavė 
jam ramumo. Tik vyras į dar
bą, mama ir pas Piterį.

Pagalios Piteris, negalėda
mas pakęsti mamos pagundų, 
nutarė su ja pabėgti, kur akys 

______ i, ir skute į Texas valstiją. 
Mama, žinoma, pasiėmė visą 
“cash”, kiek tik tėvas turėjo.

Nuvažiavus numatytoji vie
ton, Piteris sak^ mamai:

—Tu čia lukterėk, o aš eisiu 
paieškoti kambarių, rur mudu

Čia Tamista galite pasidėti savo pinigui ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuošimtį ant pirmų morgičių.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai ijsiimk ja 
tuojaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose vieto
se, tai sutrauk juos vienon vieton, kur žinosi kad' bupi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankamo mes 
I atariame kad atneštumet savo bankos knygutes, ’oile ko
kios bankos, o mes perkelsim Tamistos pinigus su visais 
nuošimčiais į šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taip
gi prirengiame į kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

Ateikite į musų bankų ir klaus-

musų pirmus morgičius ir bonus.

Ponai Macikas, Grisius, Sedem-

Mickiewich visuomet pasirengę

jums patarnauti.

Peoples Bank

Tegul jūsų pinigai uždirba 6/i

kitę bile vieno viršininkų apie

ka, Jagminas, Rymkiewicz ir

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

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

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

dė dar gana tvirtas, bet prieš galėtume apsistoti, 
tris savaites liga pradėjo sa 
vo mirtiną spaudimą — prie 
žastis: kepenių liga. 1------
vo mirtina spaudimą — prie- L‘ paprašė mamos, kad ji 
žastis: kepenių liga. Mirties P’nigU8, ba kitaip
dalgis savo aštriais ašmenimis kas nors dar* galįs juos iš jos 
pakirto Klemenso gyvybės sly- atimti. Mama padavė. Piteris 

nieko daugiau nelaukdamas sė
do traukihin ir atgal namo, pa
likęs mamą ant Dievo valios, 

i Mamai teko sunkiai padirbė
ti, kol užsidirbo ant tikielo su
grįžti namo. Sugrįžusi pereitą 
savaitę, mama ėmė aimanuoti 
ir pasakoti vyrui, kad Piteris 
ią suviliojęs, paėmęs pinigus ir 
nežinia kur dingęs.

Ir galite sau įsivaizdinti jos 
nusistebėjimą, kai ji sužinojo, 
kad Piteris sugrįžo Chicagon, 
atidavė pinigus papei ir gyve
na kartu su pape!

Piteriui,

|gą pėtnyčioje, liepos S dieną 
|8 vai. ryto.

Klemensas Ramašauskas bu
vo plačiai Žincmas, ypačiai 
Chicagoje — jis užlaikė vaisti- 
nyčią — Oremus Drug Chorai 
cal Čo., 3313 So. Halsted St. 
Biznyje turėjo didelį pasiseki
mą, su kostomeriais buvo gana 
populiarus — jį mylėjo ir jo 
biznį kaip ir jį patį tinkamai 

i reklamavo. Kadangi jis buvo ( 
felčeri.;, perta t atvykęs Ame- i 
rikon ėmės šitokio biznio.

Velionis Klemensas Ameriko- vargšui 
je išgyveno virš 20 metų. Iš smagu gyventi vienoj pastogėj 

‘ Lietuvos atvyko iš gaisro Ru- su mama po tokių prietikių, ko- 
sijos revoliucijos, tais laikais kius jis buvo dar nesenai per- 
kada dauguma radikališkų pa- gyvenęs, 
žiūrų žmonės turėjo apleisti sa- mas išvengti pagundų ateityj, 
vo gimtinį kraštą. Nors Kle- pasieškojo kitur kambarį. Ma- 
mensas buvo pasiturįs biznio tote, mama visgi yra mama, o 

Į žmogus, bet iki pat mirčiai bu-j Piteris tik Piteris.
I — Reporteris Raulas.

Ežerskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina slr. Susirinkiman yra 
kviečiami visi Town of Lake 
gyventojai. Yra daug svarbių 
'reikalų, liečianč’ų kasdien ir | 
apielinkės gyvenimą, — tie rei
kalai turi imti rimtai apkalbė
ti ir dėliai jų būti padaryta 
atatinkami tarimai.
Ypatingai pageidaujama, kad 

susirinkiman atsilankytų juo 
daugiau namų savininkų. .Jie, 
kaip namų savininkai, yra nuo
latiniai šios apielinkės gy.ven- 
jai; čia jų savastis, čia nuo 
apielinkės kilimo ar puolimo 
priklauso ir jų asmeniškas la
bas. Taigi jau kas kas, o 
namų sviuinkai turi būti šiame 
susirinkime ir tarti savo žodį 
svarbiais jiems reikalais, kurie 
bus svarstomi.

Dar viena pastaba: norintie
ji įsigyti piletybės popieras 
įprašomi atsilankyti irgi. Jei 
kam pipierių ir nereikia imti 
tuojau, rytoj, — vis viena atei
kite ir gaukite reikalingų pata
rimų ir informacijų. Informa
cijas nieko nekaštuos, neštis 
jų ant pečių nereikės.

\ — Town of Lakietis.

Garsinkitės Naujienose
JŪSŲ AKYS

žinoma, 
nebebuvo

Ir nabagas, norėda-
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
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

—______ Šeštadienis, Liepos 9, 1927

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordai^, Rakandais 
ir Jewlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau
ginus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budriką Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt pigiaus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais.

< Todėl ir gali pigiaus parduoti kaip kiti.
Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 

pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.
Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios Rųšies 

Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismatone-Phonografų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshman Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst.

Jos. F. BudriR Inc-
3417-21 So. Halsted St Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
P. S. Per vasaros karščius Krautuvė Seredomis ir Pėtnyčiomis 

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadare
vo gana radikalaus nusistaiy- j 
mo — pas jį dešinieji elemen- į 
tai nerasdavo pastogės jokiai iš 
jo paramai. įteikia dar primin
ti, kad velionis buvo gana link- 
smaus budo ir kiltos širdies 
žmogus, pergyvenęs daug gyve
nimo audrų ir mėgo savo drau
gams apie praeitus ’aikus vaiz
džiai nupasakoti.

Velionio Klemenso
sūnus — 
duktė — 
Kazys — 
Vitoldas su Anele 
dar tebelanko High 
lionio žmona yra.
10 metų atgal — jaunuoliai li
ko našlaičiais.

Velionio Klemenso laidotuvės 
bus panedėl^je, liepos 11 d., 
išlydės iš namų 1 vai. po pietų 
į Tautiškas Kapines — į tą pa
čią vietelę, kurioje ilsis jo nu
mylėta žmona, apie kurią ve
lionis nuolatos su didžia pagar- 

prisimindavo. —Nemunas.

18-tos gatvės apielinkė

ba

Daktaras Yuška serga.

Kazys ir 
Anelė, 
jis jau

liko du 
V i tokias ir 
Vyriausias 
metuose, o

School. Vė- 
mirusi virš

Bridgeportas
Burdingieriai ir trubeliai 

jais.
su

pa-Kad dabartiniais laikais 
vojinga laikyti burdingierius. 
tai jau aišku, o dar turint biau 
rios išvaizdos mamą. Ir jeigu 
“papė” laiku neapsižiuri, tai 
burdingierius greitu laiku įgi- 
ja “fifty-fifty” teises pas 

. “mamą.” Tada jau, žinoma, ir 
gardesnis kąsnis tenka burdin- 
gieriui, o pape turi pasitenkinti 
tuo, kas lieka.

Na, paimkime kad ir “džiod- 
žę”. Jam biznis eina ne pras
čiausia, viskas būva “O. K.” 
Bet ir čia pasitaiko vis tas ne
labasis burdingierius, kuriam 
ir “diodžė” įsakė išsimufyti.

Burdingierius išsimufino. Ir 
“mama” išsimufino paskui jį. 
O kas dar aršiau: ir pinigai 
nepasiliko. Ot tau ir devinti
nės, ir varyk kad nori biznį be 
mamos ir be pinigų.

Vienok Aukščiausiojo valia 
buvo tokia, kad mama pranešė 
kaimynui karčiamninkui, kur 
ji nusimufavo. Savaitei laiko 
praslinkus, karčiamninkui tar
pininkaujant, mama vėl parsi- 
mufino atgal, tiktai ta išlyga, 
kad ir burdingierius grįžtų 
atgal.

Plačiai žinomas chicagiečiams 
daktaras Adomas Yuška, turįs 
ofisą 1900 So. Halsted st., vir
šuj p-no Bielskio aptiekos, 
sirgo apendicitu. Guli Lake 
de ligoninėj.

Ketvirtadieny, liepos 7 
padaryta operacija. Atliko 
lietuviai daktarai žilvitis 
Biežis.

Operacija pavyko. Padėtis 
gonio gera. Yra vilties, kad 
daktaras greitai atsikels iš lo
vos, bet turės paimti atostogų 
ir veikiausia pacientų nopriimi- 

pirm rugpiučio 15 dienos.
—Reporteris.

nes

Town of Lake
Šeimyninis išvažiavimas

su-
Si-

d., 
jų 
ir

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad savo krautuvę perkė
liau nuo 18-tos ir Union Avė., j savo 
namą, 949 West 59th Street.

Visais reikalais kaip pirkime, tai
syme laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
sinių daiktų kreipkitės ant žemiaus 
padėto antrašo. Visiems atsilankiu
siems suteiksiu teisingą patarnavimą.

FRANK WATEKAITIS,
949 W. 59th St.,

Tel. Englewood 4299

JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MAJAUSKAS 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 
nuosavybės 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

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

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

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose. j

Naujas Essex Super-Six

Sekmadienyj, liepos 10 die
ną, įvyks teatralio kliubo Lie
tuva šeimyninis išvažiavimas. 
Išvažiavimo vieta p-no Laury
no darže, 111-ta gatvė, Worth, 
111.

Pa si ruoštisi ej i vykti šin išva- 
žiaviman turi apsirinkti 11:30 
vai. ryto prie kampo 45-tos ir 
Wood gatvių.

Visi, kurie rengiasi važiuoti, 
turėtų susirinkti nurodytoj vie 
toj pažymėtu laiku. Nes k ar 
yra malonu laukti, kol atvyks 
tas ar kitas “pavėlavęs” as
muo. Važiuojant buriu reikia 
atsižvelgti j visų dalyvių pato
gumus.

Išvažiavimas bus šeimyninis, 
t? y. Kliubo narių ir jų draugų 
šeimynos išvažiavimas. O kur 
geresnę vietą šiandie mes rasi
me, jeigu ne šeimynoj? Nie
kur. Taigi smagiam, gražiam, 
linksmam laiko praleidimui šį 
nedėldienį geresnės vietos ir 
gražesnio žmonių būrio niekas 
neras kitur. Todėl visi, juo di
desniu skaičium, bukite šiame 
išvažiavime.
13-tos vvardos boosterių susi

rinkimas
13-tos wardos boosterių su

sirinkimas bus pirmadieny, lie
pos 11 dieną. Susirinkimo pra
džia 8 vai. vakare. Vieta — p.

P®

I* Improved throughout 
ellghtly enlarged. Theee 
Es*ex wlll travel ea.ily at 
ter than a mile a minute.

(Right) Eseex power le In- 
creaeed through a motor whlch 

and 
new

(Above) The new E«sex Super-Slx Coach lt bullt wlth 
eurving line. whlch glve lt a pleaeant ap^eąrance from 
any anglo. Liko alt other Eesex bodies lt le l«cquered ln 
two colors and attractively etrlped.

(Above) Ėssex, whlch created 
the Coach type body, ha. per- 
fected an arrangement whlch 
makos entrance to thet rear 
oompartment easy.

Nesenai Hudson Motor Car Kompanija išleido naujus, didesnius, gražesnius, stipresnius . s .
Super-Six. Dabar jie yra rodomi pas visus Hudson-Essex pardavinėtojus. u jx:01,c:0

Kaip tik šįmet pirmu sykiu pasirodė Es’sex Super-Six, reikalavimas JU pasidarė .,l 
kompanijos gal būt butų buvusios tuomi ir užsiganėdinusios, bet Hudson Motor Kompanija o.l • '
dar labiau pagerinti tuos ir taip gerus karus.

Kas dabar nusipirks Essex Super-Six, tas ištik rųjų džiaugsis.
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šeštadienis^ Liepos
-

MA n J ienos. Cfitanru. m.4

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Lietuvių vaikas susižeidė

P-no A. Juknio sūnūs, Jonas, 
gyvenąs 322 So. Aubum ave., 
važiuodamas dviračiu (baisik- 
lin) nukrito nuo jo ir nusilau
žė kairią ranką. Dr. Žilvitis 
paėmė savo globon ligonį. Ti
kimasi, kad vaikas greitu laiku 
pasveiks ir viskas bus O. K.

—Rep. Raulas.

dolerių). Kalbama krautuvė 
randasi Morgan gatvėj.

Mergina grįžo iš banko. Ant 
Morgan street, prie 34 gatvės 
plėšikai sustabdė ją, prismau
gė ir atėmė apie $80 kompani
jos pinigų ir jos pačios apie 
$10, kuriuos ji turėjo krepšyj.

šią piktadarybę papildant, 
sakoma, matę netoliese dirbu
sieji prie namų darbininkai ir 
būrys vaikiščių buvusių gatvėj. 
Darbininkai nesuspėjo ateiti 
merginai pagalbon, o vaikai — 
ne kokia pagelba.

Plėšikai pabėgo. Policij 
ko.

a ieš-

Apiplėšė kompanijos kasierių

Vakar apie 3 vai. po pietų ne- 
žinomi piktadariai sulaikė Mor
gan gatvėj vienos kompanič- 
nos krautuvės kasievką, -kuri 
grįžo iš Central Manufacturing 
District banko nunešusi ten pi
nigus (kaip “Naujienos” buvo 
painformuotos — keletą šimtų

Roseland
nesąmonių \ rašydavo

Pusžemaitis kol
Daug

‘iežednievnoj
buvo vėsiau, bet kai užėjo šil
tos ir karštos dienos, jo raš
tai sumažėjo. Priežastis tur 
būt bus ta, kad bačkos pradė
jo greičiau surūgti.

Kuomet tas puskvailis nusto
jo verkšlenęs, ir šmeižęs nepa
tinkamus žmones per “iežed-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Ave.
Valandos:, 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietu

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

ėjus, išgirsti ką kitą kalbant. 
Jie sako: “Lai visi pliuškiai, 
pusžemaičiai ir puskvailiai nie
kina ‘Naujienas’ per savo rau
doną fašistinį šlamštą, mes 
skaitysime ir kitus agituosime, 
kacL. skaitytų ‘Naujienas’. Mes 
įašį geriau mėgstame skaityti, 
negu raudonų fašistų Šlamštą.’’

Pagaliau ir tie pliuškiai la
biau mėgia skaityti “Naujie
nas”. Dar Bacevičius viešai 
pasakė, kad su “Naujienų” ko
respondencijomis turėtų gerai 
susipažinti. Kodėl jisai nesako, 
kad su jo korespondencijomis? 
Mat, ir jisai gerai žino, kad 
“Naujienos” turi geresnius ko
respondentus, negu jie, “iežed- 
uievnos” viernieji. Geras daik
tas susipažinti su “Naujienų” 
korespondencijomis, nes jose 
gali daug naujų žinių rasti.

Žmogus.

nievną”, tai kitas pradėjo lo
kius pat šmeižtus rašyti. Vie
nas “iežednievnoj” rašo, buk 
“Naujienų” įtekmė puolanti 
kensingtoniečių tarpe; esą to-^ 
dėl, kad jos užpuolusios jau
nuolio Varprotuko baliuką ir 
dalyvius. Kadangi tokia pra
varde jaunuolio nėrą Kensing- 
tone, tai nesančiam negalėjo 
surengti nė baliuko. Klausimas
ne vienam kilo: kaip tos “Nau
jienos” galėjo užpuldinėti to 
jaunuolio baliuką ir dalyvius, 
kuomet tokio jaunuolio nėra 
Kensingtone?

Jau apie tą baliuką rašė ir 
kiti “iežednievnoj”. Ir vis to
kias pat nesąmones nesisarma- 
tija viešai rašyti. Geriau ir 
jiems išeitų, kad tokius pliauš
kalus pasilaikytų kiauliškos 
partijos diskusijoms.

M. Bacevičius daug kartų 
yra sakęs, kad ką mes norime 
sunaikinti, visada sakysime ir 
rašysime meluodami, kad “Nau
jienos0 užpuldinėja jaunuolio 
baliukų. Ne vienas jam pasakė: 
“ Paduok ‘Naujienų’ numerį ir 
jų bendradarbį,^ada žmonės 
persitikrins, ar ištikrųjų jos 
puldinėja jaunuolį.” Atsakė ji
sai: “Ak, kokie jus gudrus — 
norite, kad mus pagautų; už 
sketeros bemeluojant!” Aiški
no jis: “Mes nesakėme ir ne
sakysime ‘Naujienų’ numerį ir 
jų bendradarbius, bet tiesiog 
sakysime, kad ‘Naujienos’ yra 
tokios ir anokios, ir kai daug 
rašysime į r kalbėsime, žmonės 
mums patikės.”

Bet su kensingtoniečiais su-

Phone Brunswick 2373

LOUIS f. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS
Limozinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį 

2509 Fullerton Ave. Uhicago

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMKTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 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 Ave.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

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

1911 Canalport Ave.
Chicago

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojaa 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

ROSELAND BOTTLING 00.

Obelis near-bear, papso, ice creaino ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. . Mes turim penkis 

naujus trokus dcl patam tvimo jums dieną ir naktį.

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

Daktaras Jonas Mockus

STANLEY SUDENT, Savininkas 
Tel. Pullman 5625

Publikos Pripažinimas
Yra Pareikštas:

Didžiausias
Iš Visų Laikų ESSEX 

Pasiekimas
Didesnės Jėgos ir veikimo — Įtalpingesnis, Gražesnių Viršų

Galite tikėtis gero karo kuomet jus pama
tysit ir pabandysit naują Essex Super-Six. 
Galite tikėtis puikesnio ir patogesnio karo. 
Apie šį karą yra sakoma: geriausia kokį jus 
žinote, nepalyginamas mieroj ir kainoj.

Nei vienas pirmesnių karų — nei vienas 
pirmesnės rųšies — suteikia ką nors pagal 
ką galima butų spręsti. Tai yra didžiausis 
pasisekimas Essex istorijoj. Pamatykit jį, 
važiuokit su juo su didesniu malonumu taip 
kaip ir, su brangiausiais karais. Ištikrųjų

Essęx Super-Six turi lietuvių departmentą. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo 
kambarį, reikalukit lietuvio pardavėjo.

Klauskite M r. Montvid

Hudson Motor Compaoy of Illinois
2220 South Michigan Avė

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

. 4447 So. Fąkfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Ave., Tel. Blvd. 3201 
h. i ' —■  ...............

Lietuvis Konlraktorius
Suvedam Šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W/22nd Street
Phone Canal 2591

Jonas Mockus, gerai bridge- 
portiečiams žinomas jaunas lie
tuvis, šiemet pabaigė mokslą 
Chicago College of Dental Sur- 
gery, Loyolos universiteto den- 
tisterijos skyrių, ir gavo laips
nį Doctor of Dental Surgery. 
Artimoj ateityj Dr. Mockus 
mano atidaryti ofisą South 
Sidėj.

Dr. Mockus pirmesnį moks
lą yra įgijęs Armour mokyk
loj, Wcndell Phillips Higb 
SchoolJ ir Crane College.

Jo brolis, Juozas V. Mockus, 

yra advokatas ir turi ofisą ad
resu 756 W. 35 St. x*

Dar keletu žodžių. Teko pa
žinti ir advokatą ir daktarą 
Mockus, kai jiedu buvo dar 
vaikiščiai — dar tais laikais, 
kai tvėrėsi pirmoji jaunuolių 
kuopelė Chicagoj, Mark White 
Sųuare svetainėj. Jau tuomet 
jiedu pasižymėdavo tarpe kitų 
to amžiaus jaunuolių nepapras
tu rimtumu, padorumu ir, pa
sakysiu, kiltumu. “Mockiukais” 
(jie tuomet buvo tik Mockiu- 
kai) galima buvo pasitikėti. 
Petruli ūkas, Petruliu t ės 
Mockiukai skyrėsi kuo tai 
kitų.

Jau anais laikais galima 
vo nužiūrėti, kad jie savo 
bumų nepražudys ir užims 
veninie geresnę vietą,
prie dirbtuves varstoto. Ir už
ėmė: šiandien vienas jų advo
katas, kitas — daktaras.

Daktaras atidarys artimoj 
ateityj ofisą. Lauksime to lai
ko. Tokių gabumų, tokio sąži
ningumo ir tokio darbštumo 
jaunus lietuvių profesionalus 
žmonės mokės įvertinti greitai.

Juozapas Tiškevičia
Persiskyrė «u šiuo pasauliu 

liepos 8 dieną, 5:20 vai. vaka
re, 1927 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėdybos, 
Raseinių apskr., Viduklės par., 
Memuršionių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 27 metus, paliko di
deliame nubudime moterį Pau
liną po tėvais Jonušauskaįtę, 2 
sunu: Aleksandrą 10 metų, Juo
zapą 9 metų,, Dukterį, Zofiją 5 
metų, brolį Mikolą, švogerį A- 
leksandrą, kūnas pašarvotas, 
randasi 4455 S. St. Jx>uis Ave.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
liepos 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Nek. Prasidėjimo P. Š. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten.bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. J. Tiškevičiaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka
me, Moteris, Vaikai, Brolis, 
švogeris ir giminės. Laidotuvė
se patarnauja graborius Eudei- 
kis. Tel. Yards 1741.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
.........................  ■ y
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A. PRABISH
GKABOHIUS

Automobiliai 
visokiems rei
kalams. Pa
šaukus naktį 
greit sutei

kiam patarna
vimą.

2205 Lake St.
Phone Melrose

Melrose 
Park, III. 
Park 797

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai

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

A

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Ave.
CHICAGO, ILL.

KLEMENSAS RAMASAUSKAS

ir 
kad 
už-

Tautiška Draugystė'Lietuvos Duk
terų rengia išvažiavimą. Išvažiavimas 
įvyks July 10, 1927 prieš Tautiškas 
kapines Zabelskio farmoj. Trokas iš
eis nuo 3210 Emerald Ave. 10 valan
da iš ryto. Katrie mylėsite važiuoti 
troke, malonėkite laiku pribūti.

. ' Komitetas
—

18-tos apielinkčs. Jaunuolių sky- 
I riaus SLA. 129 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. Liepos, 3 vai. po pietų, J. Savic-

I ko svet., 1900 So. Union Ave. Visi 
į nariai malonėkite dalyvauti.

P. Tupia, pirm.

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 8 dieną, 8 valandą ryto, 1927 
metų, sujaukęs virš 50 metų amžiaus, birželio 7 d., 1876 m. gimęs 
Kilburių kaime, Skaistgirio parapijoje, Šiaulių apskrityje, paliko di
deliame nubudime sūnų Kazimierą 22 metų ir sūnų Vitoldą 15 me
tų taipgi dukrelę Onytę 16 metų. Kūnas pašarvotas, randasi na
muose 3313 So. Ilalsted St.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, liepos 11 dieną, 1 vai. po piet iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Klemenso Ramašausko giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nu]iudę liekame, Vaikai: Kazimieras^ Onyte ir Vitoldas, taipgi 
giminėj. Laidotuvėse aptarnauja graborius J. F. Radžius. Telefonas 
Canal 6174.

Draugystė Šv. Kazimiero Karalai
čio ant Town of Lake, laikys savo 
pusmetinį susirinkimą Sekmadieny, 
10 d. Liepose, 2 v. po pietų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti ir atsives
ti naujų narių ir bus daug svarbių 
dalykų dėl apsvarstymo. Malonėkite 
atsilankyti. Valdyba.

Lietuvių Kriaučių lokalia rengia 
šauną išvažiavimą į Jefferson girias 
nedėlioj, liepos 10 d. Visus kviečia
me skaitlingai atsilankyt, bus dainos, 
šokiai iki vėlumos vakaro. Visi atsi
lankykite, o busite pilnai užganėdin
ti, • Komitetas.

imi dalyvai 
atsisveikinimų.

BEBk

....Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus nedėlioj, liepos 10 d., Masonic 
Temple svet., 1547 N. I/'avitt SU 
Draugai malonėkite susirinkti laiku, 
užsimokėti savo duokles, taipgi pri- 
duokite savo antrašus kurie persikė- 
lėte į kitas vietas. Prieg to dar bus. 
renkami darbininkai į Draugijos pik
niką. kuris įvyks nedėlioj, liepos 31 
d., černausko darže.

X. šaikus, rašt.

± ANTANAS GERCAS &
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 8 dieną, 6:30 vai. vakaro, 1927 

metų, sulaukęs 48 m. amžiaus, gimė Kauno rėdybos, Tautarės apskr. 
Žvingių parapijos, Lapkasių kaimo. Išgj^/eno Amerikoj 21 metus, 
paliko dideliame nubudime moterį Zofiją, 3 dukteris: Stcllą 15 me
tų, Oną 12 metų ir Zofiją 9 metų, 2 seseris: Elzbietą Žvinakienę ir 
Petranelę Žutautienę, 1 brolį Pranciškų, Lietuvoj 1 brolį Joną. Kū
nas pašarvotas, randasi 5343 So. Shields Ave.

Laidotuvės įvyks utarninke, liepos 12 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Gerco giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Moteris, Dukteris, Seseris ir Broliai. Laidotu
vėse patarnauja graborius Eudeikis. Tel. Yards 1741,

Kensigtono Lietuvių Bendroiė ren
gia draugišką išvažiavimą j miškus į 
tą pačią vietą, kur pereitą meetą at
sibuvo Globė, 111., Sekmadieny, 10 d. 
Liepos, trokai pradės vešti kaip 10 
vai. iš ryto. Važ’avimas visiems už 
dyką. Susirinkit prie krautuvės, 315 
Kensjngton 

Su
Avė. 
goduonc

Direkcija.

Kęstučio) Pašelp. Kliu- 
didelį išvažiavimą ne- 

J. Savicko far- 
, už lietuviškų

Lietuvių 
bas rengia 
dėlioj, liepos 10 d., 
moį ant Ke ui ave 
Tautišku kapinių, Justice Park, III. 
Ūžkviečiam visus atsilankyti skait
lingai, nes galėsit linksmai laiką 
praleisti tyram ore prie geros mu
zikos. —Komisija.

Phone Juniper 9041

Frank Ryniecki & Co
KONTBAKTOBIUS

Paprastas ii’ pagražintas štucco 
pleisteriavimas. Stucco pleiste- 

riavimas — musų specialumas.
3451 N. A vers Ave., 

Chicago

METINES MIRTIES SUKAKTUVES
Monika Vaitkevičienė ir jos duktė Antaneta Digrienė,Xapo už

 

muštos ant geležinkelio, Liepos 9 d., 9 vai. vakare, 1926 m. Likb gy

vais vyras Vladislovas, Pranas Digris ir vaikai Monikos, iki šiam 
laikui negalėdami užmiršti savo numilėtų moterų ir motinos. Pri

menant visiems giminėms ir pažįstamiems apie tą nelaimę ir mel
džiama jų ištarti, Tegul bus joms lengva žemelė.

Nuliūdę vyrai ir vaikai.

LMSA. 2 kuopa laikys savo su
sirinkimą šiandie vakare, 8 vai., 
pp. Lapaičių bute, 3311 Evergreen 
ave. Visi kuopos nariai yru pra
šomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

I Kuopos pirm.

Roseland. —- Amerikos i 
Piliečių Politikos K’.iubas 
savnl mėnesinį susirinkimą 11 d. 
liepos, 7:30 vai. vak., Strumilo 
svet., 158 E. 107 St. Visi Šio kliu- 
bo nariai būtinai turite pribūti, 
nesi bus svarbių svarstymų.

W. Kristopaitis, sokr.

Lietuvių 
i laikys

Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
liepos 10 paprastoj svetainėj. 
Draugai ir draugės malonėkit at
silankyti į susirinkimą, o bus daug 
svarbių dalykų* apsvarstyti.

J. Dabulski, seki’.
(Conthiued on page 8)
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(Uontinued from p įge 7)

Announccments
Pranešimai

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
NamaLžemt Pardavimui

Exchange—Mainai Miscellaneous
Įvairus

We«t Side. — Dr. Vinco Kudir- .... ..
kos Draugija laikys pusmetinį su- randasi 
sirinkimą šeštadieny liepos 9 d., 
8 vai. vakare, M. Meldažio svet., 
2242 \V. 23rd place. Visi draugi
jos nariai pribukite į susirinkimą. 
Pereitame susirinkime draugija 
įvedė trečią skyrių. diamd susi
rinkime tie nariai, kurie norės ga
lės persikelti į šį naują skyrių.

A. Kaulakis, nut. rašt.

KAS ras šunį St. Bernard. Pa-1 Parsiduoda Grosernė su namų. Ge- 
našus į levą, nukirptas. 3 savaitės ra kampinė vieta. Bargenas. 3559 S. 
kaip prapuolė. Kas nurodys kur 
... ..„..i šis šuo, tas gaus dovanų 
$10. Pašaukit Alex. Boulevcrd 9403.

Union Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
benčiumi, 101 roleliai už $110. Ma- • 
tykit janitorių. 1120 S. Halsted St., 
Ist Floor.

PARDAVIMUI gas ir aliejaus sto
tis. Geras biznis dėl taisymo ir hot 
dogs staišino. Greitu laiku parduo
siu pigiai, nes savininkas turi du biz- 

I niu. 8454 S. Vincennes Avė. Phone 
Prospect 8088.

PABDAVIMUI 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. Whipple st. '

8 FLATŲ muro namą mainysiu 
1 ant farmos ar mažesnio namuko,, ren- 
I da metams $2,500. C Shurn, 318 So. 
Richmond St.

2-jų pagyvenimų namas už $9500 J ___________ __ __________________
5 ir 4 kambarių naujas murinis na-;
mas. Lotas 30x125. Tik $1000 įmo
kėti. I

4-ių pagyvenimų ir Storas, už $22,- PASAULINIS bargenas, 16 d. turi j STANKO S- NESTOR
r’0i'7 Archer Avė. Lafayette 6038

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

SAVININKAI NAMŲ!
Neduokit savo namo “forkloziti” už 

morgečius.
1 laimė, kad greitai tui-it parduoti na
mą ar lotą, kreipkitės pas mus. Nes 
mes visados turim kostumerių su 
cash ir užlaikom paslaptis jūsų pa
dėjimo.

Kada atsitinka kokia ne-

Garfield Park L. V. ir M. P. Kliu- 
bo mėnesinis 
nedėlioj, liepos 10 d., Three Sisters 
Hali, 3929 W. 
po pietų. —M

susirinkimas įvyks

Madison st„ 
Medalinskas.

$750 veilts groiiklis pianas už 
$95, benčius, roleliai ir cabinet, 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
ice cream biznis, prie pat mokyklos. 
Pragyvenimui 4 kambariai. Parduo
siu pigiai iš priežasties ligos, 3222 S. 
Auburn Avė.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo vyro Juozapo Tu
mo, paeinu iš Lietuvos nuo Anykš
čių; sodžiaus Bičenių. Jisai mane 
apleido birželio 20 d. 1927 
ieškoti darbo ir nebegrįžo 
žino kur jisai yra, praneškite. Bu
siu dėkinga. P Tumas, 10113 
verly avė. Tel. Beverly 9096. 
cago, III.

TEISINGAS bargenas, $700 ver
tės grojiklj pianą parduosiu už 
$150, mažais mėnesiniais išmokėji
mais dėl gerų žmonių. Emil Du- 
chin, 2332 \V. Madison st. Ist fl.

•PARDAVIMUI grosernė ir kitokių 
daiktų krautuvė prie pat parko iš 
priežasties išvažiavimo j Lietuvą.

3950 So. Westem Avė.

PABDAVIMUI ar mainymui nau 
jas mūrinis namas, blzniavas, 2 di
deli storai, 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., ArgoĮi UI.

karų garažu, randasi ant 22-ros gat. girios/upė teka, pusė mylios j m les-i
* 4. ~ 1! 1. 11 T J *. I.■' < *> • « « • i« • i •'netoli Marshall Bulvaro. tą, apsėti laukai, gpvuliai, padargai, NORTH SIDE. Pranešu, kad aš pa-

6-ių pagyv. ir 2 Storai už $18,000, į*’?00.’. į^kėti $2,000. 119 akrų ge-,tarnauju ir pristatau ant užsakymo
■ ų ’• •« *• ovy«i». v... K ,v v, . . . miftkna nnS ir niidfirc/m ......11„nona.,.., <•

Kas

Bc- 
Chi-

PARDAVIMUI bučeernė lietuvių 
apgyventoj vietoj, už labai žeemą kai
ną; kas pirmas, tas laimės. Atsišau- 

PABDAVIMUI grojiklis pianas, kitę į Naujienas, 1739 S. Halsted St 
benčius ir roleliai už $75 ir Ikele- Box 965.
las gerai žinomų upright pianų už .................... ................. ..................
$50, 
ro,

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

Pajieškau savo draugų Kazimiero 
jr Onos Andrijauskų iš Kauno rėd., 
gyveno Chicagoje. Susipažinome at
važiuojant i Ameriką ant laivo Geor
ge Washington . Meldžiu atsišaukti, 
arba kas kitas praneštų; širdingai 
ačiū. Ona Bagdonaitė-Jablonskienė, 
1432 Juniata St., Pittsburgh, Pa.

Atsišaukit kasdie iki 9 
nedėlioj iki 6 vakaro.

2216 \V. Madison St.
1 fl.

vaka-

Furniture & Fixtures
R a kand ąį- Įtaisai

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk
si!, nes apleidžiu miestą. Turi būti 
parduota šią savaitę, -5626 S. Racine 
Avenue.

ATYDAl PIEKORIU
Piekarnė su nauju namu, nau- 

Pardavimui kendžių ir cigarų šio- joj apielinkėj, parduosiu pigiai, 
keisiai ir cash regiseteris. Registe- Tel. Virginia 0338.
ris nuo 5c iki $7.00, 919 W. 35th St. -- ----------------------------------------------

PARDAVIMUI 2 flatų • mūrinis 
namas, po 6—6 kambarius, randasi 
Marųuette Manor. 66 Rockvvell 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

PAIEŠKAI’ Pelro černausko; pa
ėjo iš Lietuvos iš Suvalkų, Ma- 
riampolės apskr., Pavasakės kai
mo. Girdėjau, jog dirbo \V. Virgi
nijoj anglių kasyklose ir kad te
nai tapo užmuštas. Prašau kas 
apie jį žino pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Jonas Martinaitis, 1715 
N. \Vo:hI si. Chicago, III.

PARDUOSIU pigiai. Biznis . ge- 
l i. ral išdirbtas, geroj vietoj, gražus

l ABDl ODŲ rakandus visus sy- j kambariai ir maudynė prie šio
kiu ar po vieną. Pardavimo prie- ro> p(> vienai pilseI s0(|a fountain,
žastis —j važiuoju į kitą miestą. jcc cream cigaretei ir tabakas, po 
D. S., 850 W. 18th St. lel. Boose- an|raį —-groseris, Trūktai ir mėsa 
velt 2961. (jel sandvičių. 1536 W. 14 St. Tel.
— ....... ... Canal 5998.

Automobile^

2-4 kamb. mūrinis namas

PAIEŠKAI’ apsivedimui mergi
nos ir veninio UrauHčs v 
amžiau^ ir gero budo, ne: 
pažiuFŲ. Aš esu 45 metų i 
laikausi. Raivkil!

gerai

PARSIDUODA automobilis Essex 
rouch. Išrodo kaip naujas ir bėga 
kaip naujas. Pardavimo priežastis 
— turiu 2 karu. Netekau darbo, ne- 
rvi kI i ngus nei vienos. Varduosiu 
labai piHiai kad ir abudu.

P. Shvelnis, 1443 N. Paulina st.
Phone Armitage 6411

5719 *tV. Augusta st. 
Chicago, III. Business Chances

Pardavimui Biznhri
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia
REIKIA atsakančio real estate sa- 

lesmeno. Gera proga dėl vyrų su pa
tyrimu arba be patyrimo. Stanley 
Blasyk and Co. 6019 S. Kcedzie Avė. 
Tel. Republic 5398.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė arba priimsiu partnerį. Ne
mokantį išmokinsiu. Gera vieta lie
tuviais apgyventa. Renda $45. Gy
venimui 4 kambariai. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutiki
mas. šaukit Boulevard 3379.

Parduodu krautuvę ciga- 
rij, cigaretų, ice cream. no- 
tions ir grosernę.

Geras biznis. . Priežastis 
pardavimo savininkas mirė.

1607 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL

$2000 
įmokėti 
kitus 
su 
renda , 
2739 *W. 39 PI.

Savininkas ant vietos visą 
dieną nedėlioję.

PARDAVIMUI geras biznis gro
sernė ir delikatessen pigiai, nes aplei
džiu miestą, 1458 N. Ridgeway Avė.

REIKALINGAS patyręs virėjas j 
Ręst au rantą, lietuvio, moteris ar vy
ras. 734 W. 35th St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PABDAVIMUI hardware krau
tuvė; randasi smarkioje biznio 
sekcijoje, Boselande, $3700. 
Pigi renda. V. E. Granberg, 

PARDAVIMUI ice cream parlor v p.
fikšeriai pigiai. 5654 W. 64 PI. \^*

BUčERNft ir grosernė pardavi
mui arba mainysiu ant bungalovv 
Tel. Yards 1274.

REIKALINGA gaspadinč prižiūrėti 
vaikus ir namus, turi būti seniva mo
teris ar mergina. Bus geras gyveni
mas. 26 W. 103rd Pd.

PARDAVIMUI grosernė
PARDAVIMUI bučernė ir groser- bučernč. visokiu tdlltŲ apgy

nė, cash biznis. 8727 S. Ashland Avė.

REIKIA patyrusios moteries in
dų plovėjos. 4169 So. Halsted st.

MALT and Hop krautuvė pardavi- 1 
mul. Gera krautuvė tinkantiems žmo
nėms. 4953 So. Ashland Avė,

ventoj apielinkėj.
Kreipkitės:

6747 S. Westem avė.

Augštos 
rųšies 
namai 
Brighton 
Parke 
ir 
Marųuette 
Parke 

fBargenai 
ir 
geros 
sąlygos 
Rubin Bijos. 
4155 Archer Avė. 
Ofiso Skyrius 
2612 W. 71st St. 
Atdaras 
visą dieną 
nedėlioj.

Furnished Rooms gasolino Stotis
REIKALINGAS burdingierius, val

gis ir skalbimas tik $9.00 j savaitę. 
2900 So. Union Avė. 3rd fl. reear.

RENDA I moderniškas kambaris 
vienam vaikinui 1939 Potomac Avė. 
3 rugštas.

~ ■ AUKSINE PROGA. Parsiduo--------------------------------------------
da arba pasirendavoja puiki BARGENAS Pardavim(li murinis 
gesolino ir aliejaus stotis prie namas 4 pagyveneimų po 4 kambar., 

ir dviejų didelių automobilių ke-*.r Al.* rrnA. cha West of Halsted. Kama $9,-
ir hų. Kampas Archer ir 79th »t. 500. įmokėti $2,000, likusius lengvu

Vieta irana Duiki su\ dideliais išmokė ji mu. Atsišaukit, 6951 South
ils geras, esu , . . . , . j 1 Union Avee. 2-ros lubos. Tel. Engle-
bo turiu du Į medžiais ir tinkanti dėl road W00(j 7927.

PARENDAVOJIMUI didelis švie
sus kambaris su visokiais įrengimais 
naujausios mados. 3309 S. Union Avė. 
3rd Fl. Rear.

PABDAVIMUI gasolino stotis 
standa, ice cream, kendžių, pop 
red hots ant labai didelio kelio, 
So. Western avė. Giznis geras — 
priverstas parduoti, I 
bizniu, vienas neimliu apeiti Hen- h R j toptj turtingu, 
žiu livtott < timiaiYic I)ar( I UOSIU **v*«kT^* •• r

informacijų atsišaukit pas savininkų. Nedė
lioj busiu per visų dieną ant

« « • A 1-____ ________

da pigi, listas 3 metams, parduosiu 
pigiai. Del platesnių i 
šaukite telefonu Beverly 1134.

Klauskite Tanias 
10641 S; Western avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
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.

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

PARDAVIMUI smulkmenų krau
tuvė arba mainysiu ant loto arba, 
automobilio. Biznis eina gerai. 
1406 W. 14 St.

79th ir Archer avė. Juozas Vi
limas, 4405 S. Fairfield avė. 
Phone Lafayette 5948.

2 AUKŠTŲ medinis, plytų pa
matu, cementinis skiepas, ekstra 
lotas, 2 Ičarų mūrinis garažas,- kaL 
na $8900, 2808 VV. 39 PI.

A. R. Zintak,
k 4256 So. Richmond st. 

Tel. Lafayette 8783—1277

KAMBARYS rendon prie mažos 
šeimynos. Vaikinams ar merginoms 
su valgiu ar be valgio, 4010 Brighton 
PI., 2 fl.

___ ... .---------------------------------------- PARSIDUODA pekarnė arba 
___________________________- - - -- -------- į priimsiu partnerį. Biznis yra geroj

.DIDELIS bargenas. Parsiduoda vietoj ir labai pasekmingas.Vie- 
salitmas, nes singelis savininkasipas negaliu apsidirbti Tui m 
turi prižiūrėti savo farmą. Galima **s biznius, oou vv. 10 oi. 
matytis nuo antradienio rytd iki1 
penktadienio vakaro. 2335 South 
Leavitt st. Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI per savininką 6 
kambarių mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas. Atsišaukit nedėlioj (>512 S. 
Galifornia avė., o paprastomis die
nomis Šaukit Mr. Kieffer Engle- 
wood 4014. 1 >

TURIU parduoti savo 3 kam
barių cottage, netoli Addison SI. 
didelis lotas, 3 blokai iki mokyk-

KAMBARYS ant rendos dėl vienos 
ar dviejų ypatų, be valgio, šiltu van
deniu aDŠildomas. netoli nuo parko 
Humboldt, taipgi gali atsišaukti ir 
automobilistai, nes yra garadžius dėl 
2 mašinų. Kas norės galės renduot, 
jeigu kam reikalingas, šaukit 

Brunswxk 5097

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė. bari 
Gera vieta; parduosiu pigiai. Ly- i_____

sas ant 4 metų. Parduosiu arba los, 1 blokas iki krautuvės, kaina 
mainysiu ant namo ari loto. Prie- $1850, $300 cash ir po $25 į mė- W . . • • ■ • A * e* W 1 9 a ZV /X CS F\ _ _ _ 0Ažastis pardavimo svarbi. 4358 So. 
Catifornia avė.

nesj. Rašykit 608 S. Dearborn St. 
Room 840, Box 3785—X.

DIDELIS bargenas, 2 po 5 kam
barius, 3 miegami kambariai, ar- 
žuolo trimingas, karštu vandeniu 
Šildomas^ gatvės išmokėtos, prie
žastis pardavimo — vakacijos Lie
tuvon. Savihinkas ant 1 lubų. 

6836s S. Rockvvell St.

For Rent

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
įstaiga; turiu, 2 įstaigas. Kam rei
kalinga, meldžiu atsišaukti. Tel. 
Boulevard 6717.

6 KAMBARIŲ cottage, furnas šil
doma, yra elektra, naujas garažas, 
gražus jardas, $6000. 7225 S. May st.

2 STORAI rendai. Tinka byle ko- , _ . _
kiam bizniui. Gera vieta. Tirštai ap- Ii priežasties turiu 2 bizniu. Ly 
gyventa. Nebrangi renda. 2500 West sas ant 2*4 metų; renda pigi. Už 
Pershing Road. pakuly kambariai pagyvenimui.
____ ____________________________ i M107 S. Mkplewood avė.

Phone Lafayette 8387

---- -------------------------------- ------ - — EXTRA BARGENAS. Mainui 5 fla- 
PARDAVIMUI GROSERIS tu po 4 kambarius, kaina $11,500.

Parsiduoda groseris labai pigiai ■ Mainysiu ant didesnio namo, fai mos, 
bučemės, dry goods Storo arba res- 
tauranto. Kreipkitės pas F. G. Lukas 
& Co., 4108 Archer Avė. Phone Lafa- 
yette 5107.

STORAS ant rendos, tinkamas. 
bile kokiam bizniui. 2555 W. 69 St. i 
Tel. Hemlock 7981. PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 

štoras. Biznis išdirbtas. Parduosiu 
..t’Kr.vii < i . n i pigiai. 3220 So. Wallace St.BENDAI 4 kambarių flatas, pi- ^ 

gi renda, vra elektra, šviesus kam 
bariai, 938 W. 31 PI.

2 FLATŲ naują muro namą Mar- 
ųuette Manor parduodam pigiai. Sta- 
nko and Nestor, 5097 Archer Avė. 
I^afayttte 6036.

PARDUODU 4 flatų muro 
namų, 1 metų senas, po 5 kam
barius flatas, uždaryti porčiai, 
Kewanee boileris,’ aržu oi u tri- 
muotas, įmūryta maudynė, ug- 
navietūs, 4 karų muro garažas, 

bloko nuo 63 gat. ant Ca- 
lifornia avė. Parduosiu už cash 
arba mainysiu į mažesnį arba 
didesnį namą.

S. Paszkewicz 
6345 S. California avė.

Hem. 4555.

Pardavimui barbernė dviejų krės
lų, įsteigta per 14 metų, 3 kamba- 

PARENDAVOJIMUI 4 kambarių įai iš. užpakalio, tiktai $375. 3943 S. 
Hutas tik už $20. Elektra, gesas ir ^rancisc<> Avė.
t. t. 508 W. 45th PI. ,-------------------------------------------------

... ...................................... ...... —- Pardavimui pirmos klesos bučer-
ANT RENDOS garažas talpinantis nebrangiai. 5009 So

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

BUNGALOW, BARGENAS *
Marųuette Manor, gražus octa- 

gon, sun parlor, 65 pėdų namas, 
karštu vandeniu šildomas, stikli
niai miegojimui porėtai, garažas; 
parduosiu pigiai, $4000 cash reikia. 

<>919 S. Washtenaw avė.

60 automobilių, su dideliu “sales 
room;” renda pigi. Kreipkitės pas, 

C. P. Suromskis X- Co., 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

Ashland Avė.

Saldainių, ice creamo, cigarų, gro- 
serio, 4 kambariai gyvenimui, 
tik $500. 3735 Wallace Sįt.

Pigiai,

PARDAVIMUI kampus prie Grace 
St., įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia; cash, kitus j 4 metus. 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room 
840. Box 3784—Y.

PARDAVIMUI. 'Turiu parduoti 
savo 50 pėdų rezidencijos lotą, 
jmikiausioj vietoj Northwest stdo 
už $500, turi turėti $250 cnsh, kai-už $500, turi turėti $250 cash, 
navo dvigubai. Rašykit:

6C8 S. Dearborn St.
Room 840. Box 3783—Z.

mūrinis namas, randasi ant Went- non !n|o|<6ti ?7(K) p D An,|rcltU8i 
worth Avė netoli 50-tos, tik $3OT0 R p*„twater> Mich.
pnoket, arba mainais, 20 % ant pi-j__________ ’_________ į__________
nigų. "

• 71 akro žemės farma, geros ma-
10 pagyv. kampinis namas pigiai. fijnos kokių tiktai reikia ant farmos, 

Randasi^ant, Morgan, ir 71-mos gat. 4 karvės. 2 jaunos, 3 arkliai, 3 par- 
. ................ ............ šiukai, 150 vištų, 40 akrų dirbamos, 

kita ganlkla ir miškas, prie cemen
tinio kelio ir upės kranto. Tinka dėl 
gasolino station arba Storo, tarpe 2 
miestų Stevens Point. Wis. ir Nol- 
ton, 8 mylios nuo Stevens Point, 
prie U. S. 51 kelio. Parduosiu arba 
mainysiu į namą, farmos kaina $12,- 
500. Paul Sesnauski, Stevens Point, 
Wis. R. F. D. 7, Box 65 B.

ri budinkai, miškas, upė ir padargai, anglis vasaros kainomis. Taipgi ir 
mufuoju ir dastatau j visas puses 
miesto. Meldžiu kreiptis:

PETER SUBLINSKAS 
416 Hart St. 

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

Lotas 60x125. Parsiduos su mažu j* 
mokėjimu arba mainais.

Kampinis lotas ant 57 ir VVhipple 
St., tinkamas dėl 4 arba 6 pagyveni
mų nafnui. Parsiduoda pigiai.

J. SINKUS & Co. 
6959 S. Halsted St. Chicago

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’1 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vander_fu Apšildymą. 
Įvedam į nesnus ir nt-djus namus. 

6810 So. Morgar. 11.
PARDAVIMUI keletas 30 pėdų lo

tų, yra vanduo, netoli karų linijos ir 
krautuvių, šioj pusėj miesto rube- 
žiaus, kaina $350. Visuomet atda
ras ofisas. M. Simundza and Co. 
6459 Archer Avė.

BIZNIAVAS NAMAS 
BARGENAS

Pažiūrėkite prie 1114 W. 59 St., yra 
krautuvė ir 3 flatai, kampas, netoli 
transferinės vietos, muro pamatu, 
rendos $105 į mėnesį, kaina $7300, 
cash $1300. Agentų nereikia. Savi
ninkas, Anthony Zuris, 6029 South 
Champlain. Tel. Midvvay 3639

FARMOS lietuvių kolonijoj par
siduoda, didesnių ir mažesnių, ant 
lengvo išmokėjimo. Yra gana gerų. 
Taipgi yra su gyvuliais ir visais j 
įrankiais! ir javais. Klauskit pas:1

KARL MARKUS 
' Box 75 

Fountain, Mich.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

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

Tel. Boulevard 0527

Financial
Finansai-Paskolos

Pat davimui arba mainymui 4 kam
barių medinis namas su garadžiumi, 
įmokėti $300, Savininkas mainys bi
le į kokį biznį, priims lotus už pir
mą {mokėjimą. Randasi ant 46 ir 
Califomia Avė. C. P. Suromskis and 
Co., 5833 S. Westcm Avė. Telephone , 
Hemlock 6151.

DEI. užbaigimo reikalų, 1 re- 
zidcncijos lotas, netoli Addison St. 
$1200. Taipgi kitas bizniavau lotas 
prie Addison St. JP2500, 30 pėdų
apartmentinis lotas, į pietus nuo 
Irving Purk bulvaro, $1400, ceinen- 
tavimas, vanduo, šalytakiai, viskas 
apmokėta išmokėjimais U cash, 
kitus į 5 metus. Trust Department. 
Adresuokit 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Box 3782.

Pardavimui arba mainymui 
2 aukštų jnurinis namas, 2 fla
tai po 6 kapibąrius, yra elekt
ra, gasas, vantyš, visi vėliau
sios mados įrengimai, randasi 
prie Emerald av^. ir 33 St. At
sišaukite. 6706 S. Ashland avė. 
Prospect 8466.

BARGENAS
Pardavimui 2 */z akro žemės 

ir 5 kambarių namas, 4 blokai 
nuo VVestern Avė. South Sidėj 
Parduosiu pigiai.

SOUTH SIDĖS BAJIGENAS
24 flatų namas, gerame pa

dėjime, parduosiu arba mainy
siu ant mažesnio namo.

DIDELIS 
Pardavimui 

ro bungalow 
Avė. 1 metų
$7,300, karštu vandeniu 
mas.

BARGENAS 
5 kambarių mu- 
ant Washtenow 
senumo.

Z. S. MICKEVIČE and
2505 W. 63 Str.

Tel. Hemlock 0800

kaina 
šildo-

co

BRIGHTON PARK
Specialis bargenas; 2 po 4 kam

barius naujas murinis namas, mo
derniškas, arti 2 karų Unijų. Mai
nysiu ant lotų arba mažesnio na
mo. .

2 po 5 kamb. naujas murinis, 
moderniškas, geroj vietoj, parduo
siu labai pigiai; didelis bargenas. 
Kaina $10,800; įmokėti $3000.

6 KAMBARIŲ bungalow. 
lis 3 karų garažas. Furnasu 
mas. $6100; įmokėti $1000.

MARQUETTE MANOR 
2 i>o 5 kambarius, naujas 

namas, moderniškas, arti

Dide- 
šildo-

muri-
ka-nis __

rų ir parkų. Paaukausiu už $3000 
įmokėti. Kaina $11,700.

5 KAMBARIŲ bungalovv, karštu 
vandeniu šildoma, moderniška. Par
duosiu už $500 įmokėti. 
$9250.

2 AUKŠTŲ po 4 kamb. 
nis namas. Extra lotas. 
$6700.

MUM’S reikia 50 lotų> Biznio lo
tus arba privatiškus, nes norime 
būdavot!. Mokame cash. 

W. H. KELPSI &. CO. 
24119 W. 69 st.

Tel. Hemlock 8099.

Kaina

medi- 
Kaina

Exchange—Mainai
SVARBUS PRANEŠIMAS

į Kas turite 2 pagyvenimų namą, 
, Marųuette Manor apielinkėj, arba

55 St. arba (Garfield Rlvd.) 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 mėtus 

$3390. Ant 83 ir Carpenter gat
vių. Atsišaukit 6723 S. Maplevvood 
avė. Tel. Republic 7129. V. B. B.

2 lubos.

\ $250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksiu) 
reikalą į 24 valandas.

I H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, Ha
lai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies. 24 mėnesiai dei 
išmokėjimo. Mes (Juodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas
BO19 So. Western Avė.

Chicago

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

2-ri MORGICIAI
1, 2, 3 metams paskola 

4% komišino
Greitas Patarnavimas
ROYAL FINANCE 

CORPORATION 
11 S. La Šalie St., 

Central 2665

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

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart ?e 
tedos ir pėtnyČios.

MES skolinam pinigus labai leng
vomis sąlygomis, tik po biskį įmo
kėti kiekvieną savaitę į metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankyki! ir klaukit 
apie musų planą.

Charles Jacobs
3244 So. Halsted St.

Boulevard 6520

NEROKUOJAM ROM IŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Aš NORIU pasiskolinti $2000 iki 
$5000 ant Pirmų Morgičių Real Es
tate apsaugos, mokėsiu 7 nuošimtį 
608 S. Dearborn St., Room 840, Box 
3822.

Miscellancous
įvairus

GERBIAMI lietuviai biznieriai, 
pasinaudokit šita proga: pirkit lie
tuviškų sūrių, Šviežių ir džiovintų, 
su kminais ir be kminų po 25c. 
Siųskit pinigus su užsakymu. Ne
parduodam mažiau 
kitės šiuo antrašu: 
Goodman, Wis.

kaip 10. Kreip-
Joe Zubriski,

ŠTCfcDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. S. RAMANCJnNIS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros drū
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

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsifiaukit 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 MOKYKLA 

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

AR JUS NORITE
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

i


