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Amerikos lakūnai nu
krito i vandenyną

Austrų sostinėj kilo dide- 
lių neramumų

Meksikos prezidentas palei 
džia iš kalėjimų katalikų 

maištininkus

Lakūnai j Havajus nukrito Dideli neramumai Austei 
jos sostinėjeĮ vandenyną

Smith ir Brante kelionėj pri
truko gazolino; šaukiasi pa
galbos

Minia bandė sudeginti teismo 
rumus už išteisinimų karei
vių, užmušusių socialistą

HONOLULU, liepos 15. — 
Amerikos aviatoriai Ernest L. 
Smith ir Emory B. Bronte, ku
rie vakar išskrido iš Oakland, 
Cal., į Havajų salas, tikėdamies 
2,400 mylių keliones per van
denyną nulėkti nenusileisdami, 
savo monoplanu City of Oak
land buvo priversti nusileisti 
į Ramiojo vandenyno bangas, 
apie 500 mylių nuo sausžemio. 
Pagalba radio 
kad pritrukę 
pagalbos.

Aviatorių 
garlaivis
tuo metu, kai buvo gauta žinia 
apie nuotikj, buvo septyn’as- 
Uešimt penkias mylias nuo vie
tos, kur lakūnai buvo priversti 
nusileisti j vandenį.

Smith ir Bronte turi maisto 
dešimčiai dienų, taipjau įtaisą 
vandeniui distiliuoti ir guminę, 
oro pripučiamą, valtelę.

jie davė žinot, 
gazolino. Prašo

gelbėti 
Wilhelmina,

plaukia 
kurs

Susekę revoliucinį sąmok 
slą Bolivijoj

LA PAZ, Bolivija, liepos 
— Vyriausybė skelbia, kad 
pęs susektas I^a 
cinis sąmokslas, 
mių asmenų, jų 
komunistų vadas, 
ti.

ta- 
Paze revoliu- 

Keletas žy- 
tarpe vienas 

tapę a ręstu o-

VIENNA, Austrija, liepos 15. 
— Austrijos sostinėj šiandie 
įvyko ddelių neramumų, per 
kuriuos, policijos pranešimu, 
septyni asmenys buvo užmušti 
ir daugiau kaip šimtas skau
džiai sužeisti, kurių devynioli
ka veikiausiai nebeišliks gyvi.

Teismas mat išteisino kele
tą kareivių, kaltinamų dėl už
mušimo vieno socialisto kauty
nėse, kurios praeitą sausio mė
nesį buvo įvykę Schallendorfe. 
Dideliausia minia, susidedanti 
dauginusiai iš socialistų, puolė 
tad teismo rumus ir bandė juos 
padegti. Rūmų sudeginti nepa
vyko, bet buvo išdaužyti lan
gu, išlaužytos durys, o doku
mentai išmesti laukan į gatvę.

Po to minia puolė policijos 
stotį netoli nuo rotušės, su
daužė ten rakandus, sulaužė 
policininkų šobles, sudraskė 
uniformas ir išblaškė po gatvę 
dokumentus.

Prieš neramią minią buvo 
pasiųsta gaisrininkų komanda, 
bet ji buvo atmušta.

Paskui riaušininkai atakavo 
nacionalistų laikraščio Neueste 
Nachrichteą redakciją, kur 
taipjau žalos padaryta. •

Neramumai dar nesiliauja ii 
riaušininkų minia didėja. Riau
šėms malšinti tur būt bus pa
šaukta milicija.

Apie prapuolusius fran- 
cuzų lakūnus

Žydų komunistai nesu
rinko, pinigų aeroplanui

Rado k rantau išplautą butelį su 
rašteliu, pasirašytu 
gesser ir Coli.”

“Nūn-

BER LINAS, liepos 15. —
Wangeroog saloj, Vokiečių jū
rėse, netoli nuo Wilhelms- 
haven, rado išplautą krantan 

x butelį, kuriame buvo įdėtas 
šiurkštus žemėlapio braižinė- 

• lis ir francuziškai surašytas 
. šitoks laiškelis:

“Gelbėkit mus. Be duonos. 
Be vandens. Nedidelėj Atlanto 
saloj. Nungesser ir Coli.”

Braižinėlio parodymu, bute
lis turėjo būt įmestas į jūres 
Bermudų vakarų pusėj. Daly
kas pradėta tirinėtj, nes gali 
būt, kad tai tik apgaudinėji
mas.

RYGA, Latvija, liepos 15. 
(žydų Telegrafo Agentūra).— 
Per “apsaugos savaitę”, kuri 
buvo laikoma visoj sovietų res
publikų sąjungoj, norėjo irxžy- 
dų komunistai pasižymėti 
surinkti tarp žydų pakankama 
sumą pinigų aeroplanui nupir
kti t sovietų valdžiai. Aeropla
nas turėjo būt pakrikštytas 
“Žydu žemdirbys”. Tuo tikslu 
buvo išleistas į žydus atsišau
kimas su paraginimu aukoti pi
nigų. Aukų tečiau nesulaukta, 
ir dėl to su nupirkimu aeropla
no nieko neišėjo.

JAUNIKIS PAMETĖ, MERGI
NA NUSIŽUDĖ

Radę sudužusį aeropla 
ną—gal Nungessero
ST. JOIINS, Nevvfoundland, 

liepos 15. — Praneša, kad du 
medžiotojai giriose radę sudu
žusį aeroplaną, apie kurį ma
noma, kad tai galįs būt Balta
sis Paukštis — aeroplanas pra
puolusių francuzų 
Nungessero ir Coli.

ST. LOUIS, Mo., liepos 15. 
— Del to, kad jos mylimasai, 
dentistikos mokyklos studen
tas, ją pametė, Miss Madine 
Marlin, 26 metų mergina, ką 
tik baigusi biznio kolegiją, mi
rė priėmus nuodų.

lakūnų

DUBLINAS, Airija, liepęs 
15. — Nužudyto Laisvosios 
Airių Valstybės viceprezidento 
O’IIigginso vietą užėmė Ernest 
Blythe, finansų ministeris.

Chicago, III. šeštadienis, Liepos-July 16 d., 1927
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< [Pacific and Atlantic Photo]

Amerikos aviatoriai Įeit. Lester J. Maitland (dešinėj) ir Albert Hegenberger, kurie pei^krido be sustojimo iš San Francisco 
j Ilonolulu, Hawaii. Jie mayoro Rolp (vidury) pristatomi dideliai juos sveikinančiai miniai, jiems sugryžus į San Francisco.

Meksikos kataliky kaliniai Prohibicijos įstatymas

Prezidentas Calles išleido įsa
kymą paleisti visus, 
buvo suimti už darbus 
valdžią

i 45 žmonės mirė dėl kaitry 
Ryty valstijose

NEW’YORKAS, liepos 15. 
— Per pastaras tris dienas ry
ty valstijose siautė stiprios 
kaitros, per kurias ir dėl kurių 
keturiasdešimt penki asmenys 
mirė, daug kitų susirgo. Dau
gelis besimaudydami ir besivė
dindami nuo karščio prigėrė.

Imant vailstijomis, nuo kait
rų mirė: New Yorko valstijoj, 
19, tarp tų 7 New Yorko mie
ste; New Jersey, 1'0; Conmc- 
ticut, 3; Massachusetts, 2; 
New Hampshire, 1; Pennsyva- 
nijos, 9; North Carolinos, 1.

Didžiausių karščių buvo 
Pennsylvanijoj, kur kai kurio
se vietose termometras siekė 
98° Fahrenheito. New Yorke 
temperatūros buvo maksimum 
91° F.

Del didelių kaitrų kai kur 
Pennsylvanijoj, kaip antai 
Ėerks kauntėj, farmeriai Jau
kuose dirbo daugiausiai nakti
mis, mėnesiui šviečiant, dieną 
ilsėdamies pavėsiuose.

Pajūrio rezorlai ir maudyk
los buvo pilni žmonių, ieškan- 

|čių išganymo nuo nepakenčia
mai karšto ir tvankaus oro. 
New Yorke daug biznio įstaigų 
dirbo daug trumpesnį laiką, 
daug ofisų buvo visą dieną už
daryti. l)arb‘ininkų gyvenai 
muose dislriktuose gaisrų de
partamentas įtaisė gatvėše ir 
aikštelėse šmirkštynių mau
dyklas Vaikams, kuriomis betgi 
naudojos ir suaugusieji.

Rezortai, kaip sakyta, kritž- 
dčte kribž<lėjo. Coriey Islande, 
kaip apskaičiuoja, kasdien bu
vo apie 400,000 žmonių, Rock- 
away — 200,000.

Du garlaiviai susidūrė; 
j vienas paskendo

Kiniečiai apšaudė Anglijos 
garlaivįdidinas patvirkimą

t—*k—

NEW YORKAS, liepos 15.-- 
Vadinamas Committee of Four- 
teen, organizacija kovai su

1 
komercializuotu socialiniu pik
tu, savo metiniame pranešime 
parodo, kad prohbicija vietoj 
sumažinti patvirkimą, dar jį 
padidino.

“Aplamai yra žinoma, kad

kurie
P1 visokios rųšies patvirkimu

lie-MEKSIKOS MIESTAS, 
pos 15. — Respublikos prezi- 
vlc tas Calles išleido įsakymą 
paleisti iš kalėjimų visus kata
likus, kurie buvo uždaryti už atsiradimą New Yoiko mieste
maištingą propagandą prioš daugybės vadinamų naktinių 
esamąją valdžią ir iš'viso už klubų ir ‘spyk-yzių’ ’ (slaptų 
priešvalstybinius darbus. smuklių) pagimdė Volsteado 

„ . X-. ‘ • 1 .aktas (prohibicijos įstaty-Paliuosuojami ne tik visi ka- m8g)„( sak(> pranešimaS- ..Susil 
linini kalėjimuose, bet pasiųs
ta įsakymas ir į Meksikos bau
džiamąją koloniją Eslas Marias! 
salose, toli Ramiajame vande
nyne, kad katalikų vadai, ku-^ 
rie ten yra išsiųsti, su pirmu-.

smuklių) pagimdė 
aktas (prohibicijos 
mas)”, sako pranešimas.
dariusios naujos sąlygos kaip 
tik tiko išbujoti prostitucijai, 
nes naktiniai "klubai ir slaptos 
smuklės patapo ;

(vietomis visokiems ranGez- 
jvous.” ».up

tiniu garlaiviu butų pargabcn- • 
ti į Meksikos Miestą.

'NEW YORKAS, liepos 15.
— Holland-American linija ga
vo žinią, kad jos garlaivis 
Veendam, plaukęs iš Roterda
mo į New Yorką, susidūrė su 
Norvegų garlaiviu Sagaland ir 
kad pastarasis, skaudžiai suža-1 kiniečiai buvo sužeisti, 
lotas, paskendo.

| šaudymas atsitiko Jangtse 
Nelaimė’ atsitiko šiandie ank-;Up^j įjes Sangčau, penkiasde- 

sti ryti} netoli nuo Nantucketo šimt myliy žemiau Hankovo.

Sagaland F;1brikjnjnk() $130,000 iri >' 11 ' 7
dovana darbininkam

i NEWT()N, Iowa, liepos 15. 
i— Skalbiamųjų mašinų fubri- 
1 kininkas F. L. Maytag, minė
damas savo 70 metų gimimo 
sukaktuves, penkiems šimtams 
savo darbininkų suteikė dova
ną, bendrai 130,000 dolerių. 
Ta suma paskirstyta jiems pa
gal tai,, kiek kuris metų jo fab
rike dirbo. Vienai darbinin
kei, Annai Griebei, kuri dir
ba kompanijai jau daugiau 
kaip trisdešimt metų, 
1,65Q dolerių, 

i ... ............
SUĖMĖ $40,000 VERTĖS 

’ NADI^KO ĖLIAUS

švyturio laivo.
Vienas garlaivio ! 

žmonių prigėrė, visi kiti buvo 
išgelbėti. Garlaivis Veondam iš- • 
liko sveikas. I.aivų susidūrimo 
priežastis pranešime nepaduo
dama.

Sagaland plaukė iš Kubos į 
geriausiomis Bostoną.

Paduodami pranešime skait-, 
menys rodo, kad, palyginus su 

Spėjama, kad darydamas to- 1925 m. prostitucija 1926 me- 
kį žingsnį prezidentas Calles tais padidėjo 31 nuoš., o neme- 
vadavosi’ mintim, kad kadangi 
katalikų maištai yra jau visai 
patrempti, tai nebėra reikalo 
laikyti uždarius ir vyriausius 
tų maištų propagandininkus ir 
kurstytojus. Antra, daugelis 
kalėjimuose uždarytų buvo tik 
savo vyresniųjų įnagiai, kurs
tymais prikurstyti kelti ranką 
prieš krašto valdžią.

Visi tie nusikaltėliai 
suojami be sąlygų.

čių berniukų ir mergaičių pa
tvirkimas padidėjo 51 nuoš.

Tiltui lūžūs 9 žmonės žuvo 
Ispanijoje

lie-

paliuo-

Stato milžinišką, 
bombarduojamąjį 

monoplaną

Apsivylę sulauktu iš 
Amerikos Vyčių 

“jaunimu”

J., liepos
Anthony
holandų 

savo fab-

TETERBORO, N. 
14. — Praneša, kad 
G. Fokker, žinomas 
aeroplanų išradėjas, 
rike Hasbrouck lleights dirbąs
milžinišką aeroplaną Jungtinių 
Valstijų valdžiai, 
sparnų skėstis 90 pėdų ilgio, 
gabensiąs du kulkosvaidžiu ir 
su kroviniu sversiąs 15,000 sva
rų. Tarp krovinio bus 2,000 
svarų smarkių sprogstamų me
džiagų.

Aeroplano

Debesų pratrukimas 
Austrijoj sunaikino 

javus '
liepos 15.VIENNA, Austrija,

Linz apygardoj, viršutinėj 
Austrijoj, debesų pratrukimas 
sunaikino 60 nuošimčių javų 
laikuose, išdraskė kelius ir 
daug namų gadino. Taipjau 
prigėrė nemaža naminių gyvu
lių.

' HANKOVAS, Kinai, liepos 
15. — Kinų kareiviai apšaudė 
Britų garlaivį Loongam. Plieno 
plokštėmis apsaugoti viršuti
niai deniai išgelbėjo pasažie- 
rius svetimšalius, tečiau trys

įstatymas prieš auto
mobilių vagis

MADRIDAS, Ispanija, 
pos 15. — Telegrama iš Valen- 
cijos, žiemių vakarų Ispanijos 
daly, sako, kad miestely Salar- 
rey tiltui įhižus žuvo devyni 
žmonės. Nelaimė atsitikus, kai 
per tiltą ėjus procesija.

Kaurto “Liet, žinios” birže
lio 30 dienos leidiny praneša iš 
Klaipėdos:

' “Birželio 27 dieną 21 valan
dą [9 vai. vakaro] laivu “Lith- 
uania” iš Amerikos atvyko ne
va “Vyčių” ekskursija iš 1C8 
Amerikos lietuvių, didžioj 
daugumoj jau senesnio am
žiaus žmonės, jaunimo gi, taip 
laukto, vos vienas antras.”

teko

KA-

SPRINGFIELD, III., liepos 
15. — Gubernatorius Small 
pasirašė daugiau kaip porą de
šimčių legislaturos priimtų bi- 
lių, jų tarpe ir įstatymą prieš 
automobilių vogimą.

Einant tuo įstatymu, auto
mobilių vagys bus baudžiami 
nuo vienų iki dviejų dešimčių 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tokia pat bausme laukia ir tų, 
kurie «vogtus automobilius 
pirks arba juos slėps.

Kalno nugriuvimas su
ardė geležinkeli

OSLO, Norvegija, liejos
— Nugriuvusios nuo kalno 
mės ir uolos . Gudbrandshulf 
klony, pietų Norvegijoj, išardė 
galą' geležinkelio linijos ir 
griuvenomis užbėrė ukius.

15.
že-

Įstatymas prieš advo
katus ambulansų 

medžiotojus

CLEVELAND, Ohio, liepos 
15. Muitinės valdininkai su
ėmė nedidelį laivą, atplaukusį 
į Glevelandą ir atgabenusį 2,- 
000 keisų kanadiško ėliaus, ver
tės, sako, apie $40,000, butlc- 
gerių kaina kainojant. Dvyli
ka įgulos žmonių pabėgo.

Mirė buvęs ambasadorius
PITTSFIELD, Mass., liepos 

15. — Mirė henry VVhite, bu
vęs Jungtinių Valstijų amba
sadorius Franci jai, paskui Ita
lijai, taipjau delegatas Pary
žiaus taikos konferencijoje.

15.
sena-

MADISON, Wis., liepos
— Wisconsino valstijos 
tas priėmė penkis bilius, lie- 

profesijos 
kurie me-

čiančius teisininkų 
etiką. Advokatai, 
džioja ambulansus ir tuo budu 
gaudosi klientus, bus metami 
laukan iš teisininkų profesijos.

Šnipas Druželovskis nu
žudytas Maskvoj

MASKVA, liepos 15. — So
vietų agentūra Tass praneša, 
kad šnipas Sergijus Druželovs
kis, kurs praeitą antradienį 
buvo pasmerktas mirties baus
mei, tapęs sušaudytas. Jo pa
duotas susimilimo prašymas 
buvęs vykdomojo komiteto 
prezidiumo atmestas.

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

• » * ' * X

Iš dalies apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus; šilčiau; stip
rokas, daugiausiai pietų vė
jas.

Vakfir temperatūros
tarp 66° ir 74° F.

Šiandie saulė teka 5:28, lei- imta devyni asmenys, vedusieji j 
džiasi 8:24. Mėnuo teka 10:30 opiumo į Jungtines Valstijas , 
vakaro. i šmugeiiavimo biznį.

buvo PORTLAND, Ore., liepos 15. 
— Praneša, kad Japonijoj su-

I
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PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

•

yra trys ifi 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 ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigas, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

■ - - - J
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irsrrjTENns, uhmjo, m /
šeštadienis, Liepos 16, 1927

PIKNIKAS 25-tas PIKNIKAS
Ncdėlioj, Liepos 17 d., 1927 m.

Garden City daržia, 39th St. ir Hasse A v., Lyons, III.
Rengiamas spėkomis •

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Pas. Draugystės
•Gerbiama Visuomenė: Esate visi maloniai užkviečiami atsilanky

ti ant musų iškilmingo pikniko, nes musų Draugystė gyvuoja jau 28 
meUis ir yra davusi daug visokių parengimų, ir visuomet atsilankiu
si publika buvo užganėdinta ir šįmet Draugystė turi savo piknikui 
gražų daržą, ir puikią pono J. Grušo muziką. Kas norės pasiilRėti, y- 
ra daug šlamančių medžių. O šokėjai pasiloks prie puikios orkestros. 
'l ik vieną kartą metuose yra progos atlankyt tokį gražų pyengimą, 
ir Imti užganėdintu visam metui iki sekančio musų piknike, nes to
kį smagų pasilinksminimą tik Liet. Evang, Liut. Pašalpos Draugys
tė guli duoti.

Važiuokite 22-os gat. karais iki Western Electric, paskui paim
kit Lyons karus iki buvusio Charnauskio daržo, išiypsite ant Hanse 
Avė. ir eikite pusę bloko j vakarus po kairiai ant kampo yra Garden 
City Daržas. Automobilistai važiuokite Ogden Avė. iki pat ^lasso 
Avė. ant kurios randasi daržas. įžanga 35c. Pradžia 10 vai. ryte.

Kviežia L. E. L. Pal. Draugystė* Komitetas.

4.

Garsinkities Naujienose
*

Į KORESPONDENCIJOS Į

VVilkes-Barre, Pa.
Komunistų piknikas

Rengė visos trys 
komunistų organizacijos, 
ko 2 d. liepos, Viilley 
parke, prie Inkerman.

Nors tą dienų | buvo
gražus oras, bet publikos gal

didžiulės”
Įvy-

View

labai

Prašalinamos nauju Ogden metodu 
Re skausmo, be piovimo 

Be ligatūra— be cautery 
Visos užpakalinės ligos išgydomos 

Dykai patarimai
' DR. W. CODE

Rectal Specialistas 
State Lake Building, 3 fl.

Ofiso vai. nuo 9 ryto iki 8 vakaro

A
H — II*

buvo apie šimtas, su mažais 
vaikais. Bet musų vadinamieji 
“revoliucionieriai”* vis giriasi 
savo spaudoj, kad minios einą 
3U jais. Praeitais laikais, kada 
čia veikė LSS VII Rajonas, 
apie TU metų atgal, būdavo 
publikos suvažiuodavo kur kas 
daurfiau, nes prie Rajono pri
gulėjo apie 300 sąjungiečių. O 
kur šiandie, jie?

Taigi ir aklam gali Imti aiš
ku, kad komunistai meluoja 
per savo spaudą, kad minios 
eina! su jais; kaip tik priešin
gai: jų spauda tik aukomis ir 
išmaldomis laikosi.

Programas prasidėjo apie 6 
vai. (mat vis laukta daugiau 
publikos). , Pirmiausia vaiku
čiai padainavo kelias daineles, 
paskui kalbėjo I). Salomskis 
apie skirtumą tarpe darbinin
kų ir kapitalistų klasių, vis 
retkarčiais primindamas kaip 
“pavyzdingai’* tvarkosi sovie
tų valdžia Rusijoj. —Svečias.^

f

Eflwardsville, Pa.

Įvairenybės

šiaip

lia vasario švente, tarp 
20 ir 21 d. tųjų dieną 
vasaros švente, tarp 

20—21 d. — rudens

Vyriausi D.astatytojai

—Rengia—
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Daug žmonių be darbo
Nuo gegužės 26 dienos kaip 

įvyko gazo sprogimas kasyk
loje Glcn Alden Coal kompani
jos, No. 3 šafte, neteko darbo 
api(| 2,000 darbininkų. Iš sy- 
!<io manyta. kad nueitai pra
dės dirbti, bet jau šešta savai

tė kaip nedirba ir atrodo, kad 
dar greitai I nepradės dirbti. 

Mat dar' 5 darbininkai yra ne
išimti iš mainų ir negali pri
eiti, nes dar dega mainosi ir 
gazų pilna. Kompanija suma
nė mušti iš lauko 6 skyles į 
mainas, kad gazą ištraukti Jau
niu. Bet kokios bus pasekmės, 
sunku pasakyti. —Maineris.

Naujas kalendoriaus 
projektas

Išpardavimas virš miliono kenų j vieną mė
nesį, patvirtina įsitikikimą tų kurie apie jį ži
no. Gaukit pilną vertę savo pinigų - gryną 
čielų miežių salyklo išsunkas — pilno skanu 
mo didelį trijų svarų keną. Sykį pabandęs • 
vartosi visuomet. Paprasto arba apynių skonio

STRICTLY
NET

VVEIOHT
UNION
M ADE

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avenue, Chicago, III. Telephone Canal 1310

Dabar vartojamas metų skai
čiavime kalendorius nėra to
bulas tuo atžvilgiu, kad mė
nesiai nelygus? Mėnesių suly
ginimas, be patogumo įvai
riems kasdieniam gyvenime 
skaičiavimams, turėtų dideles 
reikšmes prekybos ir pramo
nės srityse. Šių priežasčių dė- 
liaij jau senai galvojama apie 
kalendoriaus keformą ir tuo 
liksiu prie Tautų Sąjungos yra 
susidaręs atskiras komitetas. 
Tačiau ligi šiol visas tas darbas 
pasireiškė tiR projektais. Vie
ną naujo kalendoriaus iš try
likos mėnesių projektą savo 
laiku esame aprašę, dabar pa
tiekiame kitą, šio projekto su
manytojas yra anglas • Uiler. 
Jis paneigia kalendorių iš try
likos mėnesių, kaip nepatogų 
skaičiavimams ir palieka seną
jį iš 12 mėn. kalendorių, suvie
nodinęs tik dienų skaičių kiek
vieną mėn. po 30, d likusias 
penkias dienas siūlo pavadinti 
metų šventėmis ir jų laikų 
šventėmis ir neįskaitant jas į 
mėnesio / dienų skaičių 
paskirstyti: prieš sausio 1 die
ną tą din ną pavadinti Naujų 
Metų švente. įsprausti 'dieną 
tarp kovo 20 ir 21 d. ir ją pa
vadinti 
birželio 
vadinti 
rugsėjo 
švente ir gruodžio 20 ir 21 d. 
— žiemos švente.

LIETUVIAMS ŽINOTINA

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonogęafais, Rekordais, Rakandais 
ir Jewlery. Budrikas yra pardavęs du sykiu dau- 
giaus 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 At.wa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio- . 
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst.

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

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

uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadare

Pulaski Park Pharmacy
1401 N. Noble St.

Duodam žinoti, kad unt North West 
Sidc yra vienatinė Lietuvių Aptieka, 
kuri išpildo visokius receptus ir duo
da patarimus. Lietuvis aptiekorius 
visada randasi nuo 2 vai. po pietų 

iki 10-tai valandai vakare.

<hū> Naujienoj

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Pranešimas Draugi 
joms ir KHubams

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

įtaikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra geresnė proga geresni pelnų pa
daryti, vestuvėms ir Šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 WeM 23 Place
Phone Canal 1068

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauk

15-tas METINIS PIKNIKAS!
Lietuvių Baltos žvaigždės Pašelpinis Kliubas,

Nedėlioj, Liepos-July 17 d.
Pradžia 10 vai. ryto, įžanga 50c ypatai

JUSTICE PARK DARŽE
Archer ir Keane Avė. Justice Park, III.
Orkestrą Pociaus. Kviečia Komitetas
Pasarga: Imkit Archer Avė. karus iki City Limit, paskui imkit Willow 

Springs karą iki Justice Park, III.
* * ......... ..
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MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

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

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Kiaulaitė ir Golfas
(Feljetonaitis)

Dar nelabai senai, metų gal 
kvoteris atgal, Kiaulapupių kai
me (Sintautų vaisė.) būrys lie-

() jei Zimontas, Kasputis— 
Loštus golfas kaip pasiutęs...

Jei dar Kliauga, Zalatorius,

Residence Phone Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas 
127 N. Dearborn St.

Room 805 
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

Jis yra rekomen-
duojaipas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

tuviškų bernų lošė kiaulaitę. 
Lošimas buvo labai ^įprastas. 
Išsilaužę vinkšnos šaknis, pasi
darydavo variklius, panašius 
latartinio golfo varikliams, ir 

sustoję apie duobutę, varydavo 
iš medžio padarytą bolę. Kuris 
į mušdavo, tas skaitydavosi lai
mėtoju.

įjosimas būdavo gana įdomus 
ir užimantis. Kiaulupių kaimo 
“kiaulaitė” buvo garsi 
apielinkčj.

Vieną kartą atvažiavo 
kaimų Karalius. Su juo
nat važinėjo tūlas anglijokas. 
Kiaulapupių 
vo 
jas 
sus. 

u s

visoj

į tų 
taip

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

i---------------------------- —----------------------------------------------------

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

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

1. For a dry, o:ly and neutral skins (75c), 2. Black head reniover 
($1.00, 3. For elosed poves (75c). 4. VVrinklc lotion (75c.), 5. Piinplcs 
lotion (75c), R. Hand lotion ($1.00), ! I. Spėriai whitenlng neck lotion 
,($1.00), 12. l’ieckle remover ($1.0'). 13. Li<|uid povvder ($1.25), 14. 
After shav.ng lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pių- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), G. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8, Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellovv and red 
spots remover ($3.00). 11. Cocoanut after shhving 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 U oz jar......................  $1.50.
SpECJAL CREAMS FOR VERY. DEIJCATE SKINS: Honey, Almond, 

’Cucumber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.
OLLETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS

1. Quinine Hair Tonic for brunotte and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ide;>l*Water S ftener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% aleoho] 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 k’Tokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį. V

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
net

DabarPirmiau

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

Mane kankino viduriu nedirbi- 
rnas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; ubelnai 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 j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa- 
$ sveikę nuo SALUTES B1TTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei. 

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
S naudokite SALUTES HITLERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
h vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
B nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
K tvirtumą raundų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
E enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
F, aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
v $9.00. Siunčiant i kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 
■ Irų $11.00.
L Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 
*•' ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- 
E darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
P padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųai- 
[< me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
$ PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip: 
iį SALUTES MANUFACTURING CO.
U 616 W. 31st Street, Chicago, III., Tel. Boulevard. 7351

ROSELAND BOTTUNG CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas

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

naujus tuokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktj.

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

Mažas Mileris ir storas,
Jeigu Naikelis, Juozaitis
Maždaug Biežis ir Grigaitis, 

Butų golfas istorinis,* 
Nes jį loštų parinktiniai.

O būt “fonių’’, kad Grigaitį, 
Sumuštų... well... Vanagaitis. 

Golfo laukas apsidžiaugtų— 
Lietuvių svečių sulauktų.

O Bačiunas savo žmones, 
Pavaišintų be malonės.

Duotų pieno, sūrio, sviesto,

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1303

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

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

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas j 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su I 
reikalais nuo 12 iki
< vakaro. Kitu lai-
tu pagal rt 4/t|. i

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
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J Kiaulės dešrų, galu riestu,

buvo

kaime auginda- 
kiaulių ir 

parduodavo j Pru-
K gralius

ūkininkas Briedžių kaime 
(Šakių apskr.).
avo ukę važiuodavo kupčiauti. 

Kiaulapupiai nuo Briedžių bu
vo apie 12 varstų kelio.

Kaip kartas atvykus Karaliui 
su anglijonu į Kiaulapupių 
kaimų, bernai lošė “kiaulaitę’’. 
Anglijonas, pamatęs būrį vyrų 
bejudant .vienoj vietoj su laz
domis, užklausė Karaliaus kas 
tai per darbas. z

—Matai, sir, lošia kiaulę.
Kiaulę? Na, tai einam, gal 

nupirksim!..
Tai kad tos “kiaulės” ne- 

narsiduoda. Tai yra lietuviškas 
lošimas. Mes jį vadinam “kiau
laite”.. .

Anglijokas taip siisiįdomino 
fuc lošimu, kad netrukus pats 
išmoko ir viską užsirašė, pa
ėmęs bolę ir lazdų. Vyrams už 
tai užfundijo porą kvortų snap
so.

Vėliaus Kartdius atvažiavo 
Amerikon ir pamatė Amerikoj 
“kiaulaitę” belošiant. Tik jau 
vadinosi nebe “kiaulaitė”, o 
golfas.

Jis apsidirbęs

Gero steiko, “čikinienos”, 
Ir teliuko ir avienos.

Bačiunienč, meili žmona, 
Duot’ ridikų su Smetona.

Duoda “aiškrim”, “čeripa- 
jaus”,

Ir skilandžio... kaip krajuj!.. 
Valgai žmogus, kiek tik duoda, 
Net akyse žalia-juoda.

O Bačiunas: “Valgyk, broli, 
Dar geriau suloši bolę!”...

Ir pavalgęs per dienelę 
Laukuose ieškai bolclę.

Gi-vakare, kaip sutemsta, 
Sakai pokeriui: “svaks tams-

“iŠu lamstavęs” valandėlę,
Rengies eiti poilselin, »

Tik naktužės paslaptybės,
Nebeduoda tau ramybės...

Phone Juniper 9041 

Frank Ryniecki & Co. 
KONTRAKTORIUS

Paprastas ir pagražintas stucco 
pleisteriavimas. Stucco pleiste- 

riavimas — musų specialumas. 
3451 N. Avers Avė., 
\ Chicago

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymę.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempimą, ir galvos 

skaudėjimą
nrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:un M
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švento Juozapo upelis,
Vis čiurlena per naktelę, 

švento Jono vabaliukai, 
Romansuoja su žibuku...

žvaigždes mirksi—lyg vilioja,
Tai šunelis, kur suloja...

Tai pelėda susuokena...
O upelis vis čiurlena...

Gražu naktį, gražu dienų.
Kvepia gėlės, kvėpia šienas...

Tik lakštutės čia betrūksta, 
Ir per daugel durnų rūksta.

Taip norėtųsi dainuoti,
Savo skausmus išdejuoti.

Bet... juk taikiu, Lietuvoj
Ne dainų šaly laisvoj...

Ak dainelės, dainužėles,
Jus skausmų ramintojėlės, 

Tik jus širdį suraminai, 
Meilę Lietuvos gaivinat...

}! Palaikymui puikių | 
r plaukų naudok $

Už-

Ne taip senai, teko ir man 
lošti golfą. Michigan valstijoj 
pas Džiovininką Bačiūnų. Daug 
visokių golfistų ir golfisčių su
važiuoja pas j j vasaros metu ir 
nėr dienas ir naktis (jei mėne
siena) lošia galfą. Už lošimą 
nereikia nei cento mokėti. Gau
ni dar už dyką pavalgyti. Ap
simoki tik už “cottage”.
simokėjęs 25 dol. savaitei, gali 
ant savo futbolo “golflinksą’’ 
išsiauginti. Sakau nuogą tiesą. 
Paklausykit! (Melodija kaip 
“Trys Sesutės”).
Lošdams golfą pas Bačiūnų 
Išmankštini savo kūną.

Gali lošti kiek tik nori, 
Jei tiktai diena padori.

Kaip jau suloši devynias— 
Prakaituoji taip, kaip blynas, 

O jei dar tiek atkartoji, 
Tai jau nepaveiki kojų.

“Tabor Golflinks” pas Bačiūnų 
Įdomus yr’ po perkūnų.

Jei pataikai šonan bolės,
Tai ji nulekia | žolę.

Jeigu gauna per “tą vietą”— 
Laužia šaką nors ir kietą.

Tik pataikius jai “per—yną” 
Tada nulekia ant “gryno”.

Kiti lošia net be saiko— 
Ir į bolę nepataiko.

Duoda tiesiai į pakaušį,
Kad net bolė pašišiaušia. 

Dėdė pjaudamas dobilieną, 
Rado bolių šimtą vieną.

Kas nors pirkti, tam parduoda, 
Už “pusrublį” net tris duoda...

Norėdami jsigyti naujausios rų- 
ties geriausio padarymo seklyčios se- 
ų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
litas, tai yra musų amatas per dau
gel; metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge- 
iausj materiolą. Parduodam visokius 

rakandus žemomis kainomis ir patar- 
nayimas geriausia.

H
H

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 
gybė 
vones 
paštą

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

JUSTIN KULIS

ligas; mums šiandie dau- 
žmonių siunčia padėka- 

pasveikę. Kaina 50c. per 
55c. ar dvi už $1.60.

SVEI- 
gydyties,

M

H

m 3259 South Halsted Street H 
h CHICAGO, ĮLL. E
Hrxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxx:

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Hcating

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

4604 So. Paulina St^ Chicago, III.
>— i . i./

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 1279

JOSEPH J. GRISH 
(Juozapas Grišius) 

ADVOKATAS
Pranešu visuomenei, kad Liepos 1G d., 1927 m. 

Atidarau advokatūros ofisą
4631 S. Ashland Avė., 2-rų lubų Chicago, Illinois

Ofiso Telefonas: Boulevard 2800
Res. 6515 So. Rockwell St. ( Telefonas: Republic 9723
Valandos: Kasdien apart nedėldienio nuo 8:30 ryto iki 5:30 p. p. 

Vakarais Pancdčliais, Seredoms, Subatoms nuo 7 iki 9 vai.
lies,: Vakarais: Utariųnkais ir.Pėtnyčiomiw. . < 

Ncdėliomis pagal sutartį.

ADVOKATAI
JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo- 
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimų 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., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

I -- --------------------------------------- --------- »-------------------------------------------

Lietuviai Advokatai
__________ /

I
K.GUGIS
.ADVOKATAS

Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310

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

Nerišliomis 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 8895

BLDG.
St.

Clark

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Sererios vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj 
v —

T* "T ■■"■■■■ 1................ Į

DR. HERZMAN
-Uš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas 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. vakare.

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3110. Naktj

j South Shore 2288
\ Boulevard 4136

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

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 n> iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Tanas Olis ir Olienė,
Daktars Kulys ir Kulienė, 

Juniaus dvidešimtų dieną,- 
Lošė golfų visą dieną.

O Bagdžiunas ir Lilytė,
Nepataikė j bolytę.

Oi brolyti, tu, brolyti,
Buvo juoko iš Lilytės.

Aš norėjau kviesti Meną,
Kad atvežtų bolių keną,

Arba daktarą Karalių,
Po šimts pypkių, po paralių!..

O kad jie čia atvažiuotų, 
Įvairumo daug priduotų.

Ir čarlytj ir Lilytę, 
Išmokintų lošt bolytę.

Jei atvyktų Jurgelionis—
Sumažėtų visi žmonės,

GLOBĖ FURNITURE &

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 3:30 iki 8:00 vai, vak. 
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

UPHOLSTEBING CO.
(>637 So. Halsted 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

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 PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

........................... .... ...........................

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

Dr. A. 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. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. LoomiH, 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 6358

» N .............. I

DR. FREDA HIRSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

11256 South Michigan Avė. 
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M. 
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540
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VERTA PERSKAITYT

Mes norime, kad žmonės skaitytų ne tik “Naujienas”, 
bet ir kitus laikraščius, kurie duoda teisingų žinių ir 
pamokinančių straipsnių. Šios savaitės laikraščiuose 
ypatingai verta, musų nuomone, perskaityti šie raštai:

1) P. Martinkaičio straipsnis “SLA. ardytojai” tilpęs 
“Tėvynėje”; 2) “Keleivyje” įdėtas Trockio frakcijos pa
reiškimas Rusijos komunistų partijai (“Trockio frakcija 
smerkia komunistų valdžią”); “Sandaroje” perspausdin
tos ištraukos iš prof. V. Čepinskio straipsnio (tilpusio žur
nale “Kultūra”) “Demokratija ir diktatūra”.

'VILKAI AVIES KAILYJE» / a m •
< c. < ——————

Visiems protaujantiems žmonėms, o ypatingai SLA. 
nariąms, bus naudinga arčiaus pažinti tuos “geradėjus”, 
ką per bolševikų spaudą nuolatos kelia’triukšmą prieš Su
sivienijimo centrą, buk tai “ardantį” Susivienijimą.

Bolševikai dedasi didžiausi SLA. preteliais ir jo gero
vės saugotojais, bet iš tiesų jiems rupi tiktai Įsiskverbti į 
mokamas vietas Susivienijime, pasigrobti jų iždą ir pa
naudoti “Tėvynę” savo partijos propagandai. Šitą tiesą 
daugelis žmonių žinojo jau ir pirmiau, bet dabar ją pa
tvirtina asmuo, kuris ilgoką laiką pats su bolševikais 
draugavo ir turėjo progos jų slaptuosius tikslus gerai

Mes čia turime omenėje buvusį “aidietj” P. Martin- 
kaitį, kurio straipsnis apie “SLA. ardytojus” įdėtas pas
kutiniame SLA. organo numeryje. Jisai rašo apie tai, 
kaip “darbiečių” (A. Darbininkų Partijos) vadukai kal
bindavo jį stoti į SLA. ir padėti jiems šitą “buržuazišką” 
organizaciją užkariauti. Jisai iškelia aikštėn, kuriais 
tikslais vadovavosi tokie “veikėjai”, kaip Andriulis ir 
Žalpys, kurie buvo įsteigę savo diktatūrą Chicagos SLA. 
36-je kuopoje. Pagaliau, jisai pasakoja, ką bolševikai y- 
ra padarę su žinomoms jam organizacijoms, kurias jiems 
pavyko paimti į savo nagus.

Pats Martinkaitis buvo savo laiku pagautas į komin- 
terno agitatorių spąstus, bet, mylėdamas tiesą negalėjo 
ilgai pakęsti “raudonųjų biznierių” veidmainingumo ir 
atsimetė nuo jų. Jisai prisidėjo prie “tikrųjų” arba “kai
riųjų” komunistų, vadovaujamų J. Baltrušaičio. Tečiaus. 
praėjus kuriam laikui, jisai pastebėjo, kad ir čia esama 
daug humbugo. Jisai pasipiktino ypač tuo, kad “kairių
jų” vadas ėmė reikalaut, kad jisai (Martinkaitis) meluo
tų ir šmeižtų priešingus “kairiųjų” partijai žmones ir. 
laikraščius. Tuomet jisai nutraukė ryšius ir su jais.

Šitiek patyrimo turįs asmuo gali geriaus, negu kas 
kitas, numaskuoti įvairaus plauko Maskvos davatkynų 
agentus. Už faktus, kuriuos jisai dabar paskelbė “Tė
vynėje”, visuomenė gali būt jam tiktai dėkinga.

šitas “raudonųjų” dievukų būrys jau daug kartų kė
lė maištą prieš visagalinčiuocius komunistinės Rusijos 
valdovus ir buvo už tai pašalintas iš dievų rezidencijos. 
Bet jisai nenurimsta iki šiol. 'Kai nesenai Lenino įpė
dinis, Stalinas, buvo sušaukęs savo draugus į posėdį (Ko
munistų Partijos Centro Komiteto plenumą), tai opozici
ja įteikė jiems, su visų sambiausųjų jos vadų parašais, 
pareiškimą, kuriame griežčiausia smerkiama sovietų 
valdžios politika.

Šio įdomaus pareiškimo tekstas, išverstas lietuvių 
kalbon, tilpo “Keleivyje”. Verta jį-perskaityt, kad paty
rus, k$ patys sovietų valdžios kūrėjai kalba apie tą “vie
nintelę pasaulyje” valdžią ir jos lyderius.

MERKYS ESĄS PASITRAUKĘS.

“Sandara” sakosi gavusi iš Kauno žinių, kad krašto 
apsaugos ministeris Merkys išėjęs iš kabineto, kadangi 
j j jžeidę Voldęmaras ir Daukantas savo intrigomis.

Bostono laikraščio nuomone, Merkys buvęs vieninte
lis narys Voldemaro kabinete, “kurs numatė ne vien kas 
yra šiandie, bet ir kas bus rytoj”.

Bet jo numatymas turėjo būt nelabai aiškus, jeigu 
jisai nežinojo, kad su tokiais intrigantais, kaip Voldema
ras ir Daukantas, negalima toli važiuot.

John Galsworthy

UŽDARYTASIS

pasižiu- 
uždary-

— tarė 
čia sėdi 
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ir vėl

laikote

Mano draugas nutilo. Paskui 
staigiai su-rzintu balsu, nors 
buvo pratęs susilaikyti, lyg va
ru save versdamas tęsė:

“Jau baigėm apžiūrėti šią 
niūrią įstaigą, tik urnai kalėji
mo viršininkas paklausė mano 
draugo, ar jis nenorįs 
reti iki gyvos galvos 
tųjų.

“—Parodysiu jums, 
jis,—vieną kalinį, kurs 
dvidešimt septynerius'
Jis, žinoma, truputį pavargo— 
gerai atsimenu šiuos žodžius!— 
taip ilgai besėdėdamas.

“Kalėjimo viršininkas papa
sakojo mums šio kalinio isto
riją. Jaunas jis buvo staliaus 
gizelis ir kartą, susipažinęs su 
vagių gauja, nusprendė api- 
pėšti savo šeimininką. Iš nety
čių sučiuptas, jis sumišo Ir 
kažkuo rėžė šeimininkui, čia 
pat j| užmušdamas. Jis buvo 
pasmerktas mirti, bet dėl ne
pilnų metų mirties bausmė bu
vo pakeista amžinu kalėjimu.

“Kai mes, atidarę geležines 
duris, įėjom į jo kamerą, jis 
stovėjo visai nesijudindamas, 
įsmeigęs žvilgsnį j savo darbą. 
Iš pažiūros jam buvo šešiasde
šimt, nors negalėjo jam daugiau 
būti, kaip keturios 
penki—susilenkusi,
penki — susilenkusiu drebanti 
figūra tamsiu priejaučiu. Jo 
veidas buvo baisiai įdubęs, mil
tų antspalvio ir, rodės, neturė
jo aiškių bružų;
vo

dešimtys 
drebanti

Mano 
visuomeninius 

jis pakvietė 
kartu su juo 

Aš dar nie-

Kartą gražią vasaros dieną, 
kada paukščiai tebegieda pava
sariškai ir medžiai nebetenka 
savo paskutinių žiedų, mano 
draugas, sėdėjęs su manim ma
no nedideliame sodely Londone, 
staiga sušuko:

—Klausykit! Juk tai, rodos, 
[ dagilėlis!

čia buvo juodi strazdai, zylės, 
špuokai; nakties metu—pelė
dos, kartais atskrisdavo gegu
tė, palaikiusi šią nedidelę ža
lumos salelę dideliais Kento ir 
Šori miškais, bet dagilėlių nie
kados nematydavau.

—Ar girdite, kaip jis 
—ana ten?

Pasikėlęs jis nuėjo 
link. Bet greitai grįžo 
sėdo į suolą.

—Nežinojau, "kad
paukščius narveliuose!

Aš atsakiau į tai, kad musų 
virėja, iš tiesų, nesenai įsigijo 
kanarėlę.

—Maišyta kanarėlės su dagi
lėliu veislė— nūnai jis mane 
pataisė.

Kažkoks stiprus, man nesu
prantamas jausmas, matyt, jį 
pagavo.

—Aš negaliu žiūrėti į gyvus 
padarus narvuose — gyvulius, 
paukščius arba žmones. Vien 
apie tai pagalvojęs, turiu pasi
piktinti.

Piktai į mane pažvelgęs lyg 
aš bučiau kaltas, kad sukėliau 
jo atvirumą, staiga ėmė kal
bėt, greit ir aštriai:

“Keletą metų atgal man teko 
pagyventi su savo draugu vie
name vokiečių mieste, 
draugas tyrinėjo 
dalykus. Kartą 
mane aplankyti 
miesto kalėjimą,
kados nebuvau matęs arti ka
lėjimo ir apsidžiaugiau, radęs 
progą.

“Buvo tokia pilt graži diena, 
Olympos (Olimpas) tai toks kalnas. Peloponezo pu-1 kaip šioji,—visai žydras dangus 

ir tas vėsokas, tyras, mirguliuo
jantis oras, koks esti tik kai 
kuriuose Vokietijos vietose. 
Kalėjimas, stovėjęs vidury mies
to, buvo ^statytas pagal Pan- 
tovilio planą ir turėjo žvaigž
dės formą. Vokiečiai tada—
kaip, visgi, ir lig šiol—buvo j- 
sikalę galvdn, jog uždarytieji 
reikią laikyti griežtai izoliuoti. 
Bet tuo laiku ši idėja ypač bu
vo įsigalėjus jų kalėjimų reži
me, ir jie vykdė ją tuo fana
tišku punktualumu, kuriuo te- 
pasižymi vokiečiai. Neapraši
nėsiu kalėjimo ir to, ką čia 
matėm; kiek, bendrai, galima 
kalbėti apie tvarką tokioj bai
sioj įstaigoj, man rodos, kad 
tvarka ten buvo pavyzdinga. 
Ypač gerą įspūdį —kiek atsi
menu—padarė į mane kalėjimo 
viršininkas. Bet papasakosiu 
jums apie vieną daiktą, kurio 
niekados neužmiršiu ir kuris 
amžinai liks man simboliu už
daryto į narvą gyvo padaro —|

“RAUDONAMJAM” OLIMPE.

siausalyje, kurio viršūnėse, senovės graikų įsitikinimu, 
gyveno dievai su savo žmonoms ir vaikais, meilužėmis ii 
meilužiais, kur jie keldavo puotas ir linksmindavosi.

Šių dienų komunistams tokio Olimpo vieta užima 
Maskvos Kremlius, nes jame gyvena stambiausieji bolše
vikų komisarai. 0 komisarai tai ne menkesnės esybės, 
kaip anie senovės graikų dievai ir dievukai. Komisarams 
esant gyviems, viso pasaulio komunistai aklai klauso 
kiekvieno jų Įsakymo ir pritaria kiekvienai jų, kad ij 
dar taip kvailai, užgaidai. 0 kai komisaras numiršta, tai 
komunistai garbina jo “stebuklingą” lavoną ir meldžiasi 
jo “dieviškai” dvasiai.

Ne visuomet tečiaus Olimpuose esti tvarkoje. Grai
kų dievai dažnai susipykdavo tarp savęs ir turėdavo ki
tokių nelaimių. Taip pat susilaukia visokių “trobelių” 
ir dabartinio “raudonojo” Olimpo gyventojai.

Didžiausia jų bėda šiandie yra opozicija, atsiradusi 
komunistų partijoje, prieš vyriausiąjį dievaitį Staliną, 
šitai opozicijai vadovauja, deja, ne kokie nors paprasti 
sutvėrimai, bet — buvusios stambiausios bolševikų dan
guje žvaigždės: artimi nahašniko Ltnino bendradarbiai, 
Trockis ir Kamenevas; Lenino našlė, Krupskaja; buvęs 
trečiojo internacionalo prezidentas, Zinovjevas, ir kiti.

veidai bu-
įdubę, akys dide- 

bet visai bespalvės. Pama
inus, jis nusiėmė kepi, taip 
tamsios spalvos, —kaip ir

tęs 
pat 
viskas aplink jį—atidengdamas 
beveik visai plikų galvų, kurio
je teužsiliko atskiri plaukų 
pluoštai, ir rankas žemyn nu
leidęs, klusniai* žiurėjo j mus. 
Jis buvo panašus į pelėdą, apa
kintą dienos šviesos. Ąr jums 
teko matytfvaikas, susirgęs pir
mą kartą? Jis atrodo nuste
bęs ir sumišęs dėl savo paties 
kentėjimo, štai toks veidas 
buvo to uždarytojo, bet tik dar 
stebėtinai ramus. Mes matėm 
tą dieną daug uždarytų, bet 
ne viename veide aš nepaste
bėjau tokio baisaus romumo. 
Jo balsas: “Ja, Herr Direktor, 
—nein, Herr Direktor’”*) — 
toks romus ir beviltis — aš lig 
šiol atsimenu—neturėjo nė tru
pučio kokių' nors valios žymių”.

Mano draugas padarė pauzą 
ir suraukė kaktą, lyg norėda
mas aiškiau atsiminti šj vaiz-

‘‘Įlankoj jis laikė storo popie
riaus lapą, kuriam buvo raidės, 
pritaikintos nečiems. Kai jis 
savo bukais pirštais palietė 
šriftą, rodydamas, kaip lengvai 
gali jį skaityti nečieji, aš pa
stebėjau, kad jo pirštai buvo 
aptraukti kažkokiom miltų dul
kėm. Kameroj nieko nebuvo, 
kas sudarytų tokias dulkes, ir 

žmogaus, gyvulio ar paukščio”.! nusprendžiau, kad tai ne dul-

kės, o kažkokios dalys, atsiran
dančios iš šio žmogaus padaro. 
Įlanka, kurioj laikė popieriaus 
lakštą, drebėjo, kaip vabzdies 
sparnelis.

“Kažkuris musų paklausė, 
kas yra išradęs šią sistemą, 
kuria jis rašė, ir paminėjo vie
no išradėjo pavardę.

“—Nein, nein,**)— tarė jis 
ir visas ėmė drebėt, besisteng
damas atminti išradėjo pavardę. 
Galop nuleido galvą ir kurčiai 
sumurmėjo:

“—Ah, Herr Director, ich 
kann nicht!”♦**)•

Bet neikiamoji pavardė jam 
staiga lyg pati savaime išsprū
do. šią minutę, pirmą kartą 
musų pašnekesio metu, jis, iš
ties, atrodė kaip žmogus. Lig 
to momento aš niekados neįsi
vaizduodavau viso laisvės bran
gumo; musų santykių su kitais 
žmonėms tikrosios reikšmės; 
reikalingumo poliruoti musų 
protui naujų vaizdų ir balsų 
pagalba ir reikėjo įsidėmėt ir 
naudotis tuo, ką įsidėmint šis 
žmogus, žinote, nesinaudojo sa
vo atmintim; jis buvo panašus 
į augalą, pasodintą tokioj vie
toj, kur jo niekados nelietė 
rasa. Matyt, ši keista jo veido 
išraiška, pasirodžiusi tą minu
tę, kada jis atsiminė reikiamąjį 
žodį,—vis viena, kaip pagauti 
žvilgsniu mažą žalią lapelį, už- 
silikusį vidury nudžiuvusio 
krūmo, žmogus, tifriu jums 
pasakyti, —pats puikiausias kū
rinys iš visų gamtos kurinių!

Mano draugas atsistojo ir 
nervingai ""ėmė vaikščioti pir
myn ir atgal.

“šio žmogaus pasaulis buvo 
nedidelis: viso šeši žingsniai iš 
keturių. Ir jis išgyveno jame 
dvidešimts septynerius metus, 
nematydamas šalia savęs dargi 
pelės, kuri praskiestų jo vienat
vę. Kalėjimai šiuo atžvilgiu 
gerai sutvarkyti. Pamanykit, 
kokią nepaprastą gyvybės jėgą 
turi žmogaus organizmas, jei
gu šis žmogus galėjo jrakęsti 
tokį gyvenimą tiek metų!..

“Kas gi—kaip jus manote? 
—davė jau galimybės palaikyti 
nors! nedidelę dalelę savo iš
minties? O štai kas. Kol mes 
žiūrėjom jo “raštą” nečiems, 
jis staiga ištiesė mums nedi
delę medinę lentelę, didumo 
kaip “kabinetinio” dydžio foto
grafija. Lentelėj buvo nupieš
ta jauna mergaitė, sėdinti so
de, su skaisčiu gėlių bukietu 
rankose. Už sodo sidabriniu 
kasnyku rangėsi; nedidelis upe
lis, apaugęs nendrėmis; kaž
koks keistas paukštis, panašus 
j varną, tupėjo ant kranto. O 
šalia mergaitės stovėjo medis, 
apsunkinta:! vaisių, stebėtinai 
simetringas ir nepanašus nė į 
vieną medį, kuris man kada nors 
teko matyti, bet kartu jis turė
jo kąžką, ką turi kiekvienas 
medis,—rodės, jis buvo gyvas, 
artimas šio žmogaus draugas. 
Mergaitė žiurėjo į mus visiškai 
apvaliomis, melsvomis akimis; 
gėlės, kurias jį rankose laikė, 
taipgi, rodės, žiurėjo į mus. 
Visas paveikslas buvo pilnas— 
kaip čia pasakius? —kažkokio 
stebuklo. Ncapdirbimu ir spal
vų santvarka paveikslas primi
nė senovės indėnų dailę. Kaž
kuris musų paklausė, ar jis mo
kėjęs priiešti prieš uždarant' ka
lėjime, bet vargšas ne taip su
prato klausimą.

—Ne, ne!—tarė jis. —Ponas 
direktorius žino, kad neturėjau 
modelio, šis paveikslas pieš
tas! atmintinai!

“Ir ta šypsena, kuria jis pa
lydėjo šiuos žodžius, butų ga
lėjusi pravirkdyti patį velnią! 
Jis išliejo visa, ko sieke jo sie
la,—moteriškę, gėlos, paukš
čius, medžius, žydrą dangų, 
tekantį upelį; ir savo didelio 
nusistebėjimo, kad jis amžinai 
atskirtas) nuo visa tai. Man 
pasakė, kad jis dirbo šį pa
veikslą aštuonioliką metų, tai 
naikindamas savo darbo vaisių, 
tai vėl imdamasis darbo, kol 
gavo’šį paskutinį ekzempliorių, 
gal būt, šimtinį iš eilės. Tai 
buvo baigtas kūrinys. Taip, jis 
sėdėjo šioj kameroj dvidešimt 
septynerius metus, pasmerktas 
pamažu mirti, negalint matyti, 
girdėti, apčiuopti arba užuos-

ti bet kokių gamtos daiktų, ir 
visgi iš savo alkanos sielos gel
mių jis; sukurė paveikslą šios 
jaunos mergaitės su gėlėmis 
rankose, žiūrinčios į mus nuste
bintomis akimis. Tai didžiau
sias žmogaus dvasios laimėjimas 
ir didžiausias, meno galybės 
liudijimas, kurį kada nors ma
čiau”.

Mano draugas staiga susi
juokė sausau, .trukčiojumu juo
ku.

“Bet mes, bendrai, tokie 
storaodžiai, jog aš išsyk dargi 
neįgalėjau įsivaizduoti visos šio 
žmogaus gyvenimo kankynės. 
Tai atsitiko truputį vėliau. Bu
vo taip, kad aš pažiurėjau į jo 
akis taj minutę, kada jis atsa
kė kalėjimo viršininkui, pa
klaususiam apie sveikatą. Kol 
gyvas busiu, neužmiršiu tų 
akių. Jose buvo įkūnyta tra
gedija; josd spindėjo visa tai 
vienatvės ir tylumos amžiny
bė, kurią jis pergyveno ir kuri 
jam dar reikėjo pergyventi, 
kol jį užkas kapuose už kalė
jimo sienos. Jose buvo dau
giau kančios, kaip akyse visų 
kenčiančių žmonių paėmus kar
tu manęĮ matytų begyvenant.

“Aš negalėjau išturėti šių 
akių žvilgsnio ir skubiai išėjau 
iš kameros. Tą valandą aš pa
jutau tą, ką, sako, gali pajusti 
tik rusai,—kančios šventumą. 
Many buvo toks jausmas, jog 
visi mes turime nulenkti ke
lius prieš šį žmogų; Jog aš, 
laisvas ir garbingas žmogus, 
buvau šarlatanas ir niekšas 
palyginti su šiuo gyvu nukry
žiuotoju. Kuo jis ten butų bu
vęs nusidėjęs, bet padarytas 
jam nusidėjimas buvo toks di
delis, jog aš jaučiaus purvo 
gabalu po jo kojom... Kai aš 
mąstau apie jį, mano sieloj pa
silieka baisus protestas prieš 
musų gyvenimo žiaurumus ir 
siaubus. Aš jaučiu visas kąn- 
čios sunkenybes visų gyvų pa
darų pasauly, uždarytų nar
vuose”.

Mano draugas nusukd veidą 
į šalį ir kiek laiko tylėjo.

“Grįžtant atgal, — tarė jis 
galop,—mums teko važiuoti 
pro miesto sodą. Čia buvo 
taipĮ šviesu ir erdvu; kiekvie
nas medis—liepos, beržai, bu
kai, topoliai, laukiniai fygme- 
džiai ir žydinčios obelės—kuo 
nors kvepėjo; kiekviena šakytė 
ir lapelis kvėpavo laime. Tarp 
medžių skardeno daugybė pau
kščių—laisvės simbolai— gar

siai čiulbėdami savo giesmes 
šviečiant saulei. Tai buvo kaž 
kokia stebuklinga karalija. I 
aš atsimenu, tą valandėlė 
pamaniau, kad visoje didžioj< 
gamtos karalystėje tiktai žmo, 
nes ir vorai kankina kitus pa 
darus taip, jog pamažu ištrau 
kia iš jų sielą; ir tik žmonė 
daro tai šaltai vieni kitiems.

“Tos dienos vakarą aš sėdė 
jau kavinėj prie lango; dunz 
gėjo muzika, girdėjos kalbos 
juokai; pagal langą siuvo pra 
eiviai,—tarnai, kareiviai, pirk 
liai, elgetos, aristokratai, pro 
stitutės—bet aš nieko negirdė 
jau ir nemačiau. Aš temaČiai 
prieš save romų, išblyškusį šit 
nelairpingojo veidą, jo akis i 
jo miltuotas drebančias ran 
kas; mačiau paveikslą, kurį ji 
nupiešė, būdamas pragare. Si 
veidai ir šis paveikslas stoj: 
man akyse kaskart, kai mai 
tenka išvyst koks nors narvj 
uždarytas padaras.”

Mano draugas atsistojo i 
atsiprašęs greitai išėjo iš sodo

Vertė K. žvaigždulis.

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau 
jokite savo sveikatą. Jei nesveiko 
jūsų akys, tai ir visas jūsų ,kūnai 
nesveikas. r

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

Dr. C. Michel
J.IETUVYS OPTOMET1USTAS

3401 So. Halsted St.

gyvenimas
Mėnesinis tamsias

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidljas

900 W. 52nd Street
r » Ghieaco. IiL

Tel. Boulevard 3669 
-

Už liepos menesį “Gyveni- I 
mas” jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailėsit.

Prenemerata metams ------ 82
Pašei meti.................... 81
Koaija - -----------------  20c

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tcl Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

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 IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Dr. A. J. KAKALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

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. Brunswick 4988.
Namų telefonas Brųnswick 0597 

Ultravioletinfi Šviesu ir diathermia

1 IMPFRFFCT IN ORIGINAL I

.... ....-

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos: j nuo 9 iki 11 v,aL
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

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

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

Ci

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

Tel. Lafayette 4146
j nuo 9 9ti U v. ryto 

Valandos į nuo g 9 Val. vak.
.  ............ ■ ■ ' ■■■—<

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

I

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
l’hono Prospcct 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DK. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIKI'RGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago. III.
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Štai Jums Proga
Uždirbti 9% į metus

LIETUVOS KOPKHACUOS BANKAS, Kaune, 
kviečia amerikiečius prie didelio uždarbio — 9% j 
metus ir siūlo geriausią apsaugą ant įdėtų pinigų, 
kokių apsauga gali duoti tik geriausias bankas.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS, nežiūrint 
visų politiškų audrų Lietuvoje, eina stipriu ir gal i il
giu su kiekviena diena. Jo turtas sparčiai auga, jo 
narių skaitlius dauginasi, ir jis įsigija vis didesnę 
galimybę teikti ūkininkams daugiau ir daugiau pa
ramos. 1 .

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS yra įleidęs 
šaknis į Lietuvos žemės ūkį. Nepaisant jokių katastro
fų, Lietuvos žeme pasilieka ir ūkininkai — Koperaci- 
jos Banko nariai sudeda šimteriopas garantijas už 
kiekvienų čia įdėtą dolerį.

Viso ką jums reikia pasiųsti pei’ “NAUJIENAS” 
bile kokią sumą ir nuo dienos padėjimo jus gaunate 
9% į metus.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS 
Kaunas.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

18-tos gatvės apielinkė
Suėmė lietuvius plėšikus

Naktį birželio 19-20 dieną į 
Petro Pilučio namus, 1619 So. 
Jefferson St. įsilaužė trys jau
ni plėšikai. Jie išlaužė duris, 
patį Pilutį, kuris vienam plėši
kų belaužant duris perkirto 
galvą, sumušė ir atėmė $80 pi
nigų ir išsinešė nemažai drabu
žių. Plėšikai tuo laiku pabėgo. 
Bet neilgam. Plėšikus sugauti 
tapo paskirtas lietuvis policis- 
tas Ben Surwill iš Canalport 

'Avė. policijos stoties ir jo 
i draugas Richard Corroran. Ir 
'drąsusis lietuvis greitai plėši- 
I'kus surado. Pasirodė, kad visi 
trys plėšikai buvo jauni lietu
viai. Du jų, būtent Felix Le- 
leikis, kuris vadindavosi Lu
kas, 20 m., gyvenęs prie 1836 

>So. May St. ir Benediktas Kaz- 
llauskas-Vedeikis, gyvenęs prie 
j 1333 So. 48 Ct., Cicero, tapo 
'suimti ir prie plėšimo prisipa
žino. Šiandie bus jų teismas. 

' Trečias dalyvavęs plėšime, Jo- 
' nas Petrauskas, kuriam Pilu- 
tis perkirto galvą, liko nesuim
tas ir nebus teisiamas, nes jis 
jau pora savaičių kaip yra 
miręs ir palaidotas.

Į KLAIPĖDA! Į KLAIPĖDA!
Paskutinė proga lietuviams

Važiuot šių vasarų tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! ir PENKTAS!
ši;j vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW Y0RK0
Stačiai i

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “UTUANIA”
LIEPOS-JULY 19 DIENį,

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,

6 East Market St., 1739 So. Haisted St.,
Wilkes Barre, Pa. Chicago, Illinois.

ar Laivu “Estonia” 9 Rugpiucio-August, 1927
JUS’U VIETOS AGENTAS:

SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 
PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 

užsakys vietą ant laivo
NURODYS KELIA I LIETUVĄ

Kainos stačiai į Klaipėdą: Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa .......  $107 Trečia kliasa ........ $181

Turistine III kl. .. $117 Turistine............... $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central M f g. Dist. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. MiiaslewiCw 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
Wargin & Wargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, UI.

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 Weat 35th St., Chicag< III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 VVest 47th S t., Chicago, III.
1739 So. Haisted St., Chicago, UI.
726 West 18th St., Chicago, UI.
3255
3252
4559
2201

535 Mitchel St

So. Haisted S't., Chicago, III.
So. Haisted St., Chicago, III.
So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St., Chicago, 111.

Milwaukee, Wis.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WONDER WEST WA$H LAUNDRY
LIETUVIU SKALBYKLA 

ALBINAS VERBYLA, Manager 

2435 N. Western Avė.

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERAL1S KONTRAKTORIUS

1814-34 W. 33 Place

Phone Central 1110 
Rcs. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Petras Pilutis gi po to prie
tikio turbūt nebępanorėjo gy
venti senojoj vietoj, kad tuoj 
išsikėlė prie 1806 So. Jefferson 
St. — Reporteris.

North Side
Bytoj, liepos 17 d. bus išva

žiavimas į Jefferson girias, ku
rį rengia A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa.

Bytoj taipgi bus išvažiavi
mas Humboldt parko Lietuvių 
Politinio kliubo. šis išvažiavi
mas įvyks Eikš Grove giriose. 
Išvažiuos automobiliai, kurie 
susirinks ties p. Linkarto sve
taine. Važiuoti reikia Center 
avė. iki Higgins Road, .Higgins 
keliu iki vietai, kuri randasi 
8*/L» mylių už River Boad.

Kensiiigton
Bytoj, 17-tą dieną liepos, Di

džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Draugystė turės pik
niką ant 127 gatvės, tarp Mi- 
chigan avė. ir State street, 
ant upės kranto. Bus muzika, 
šokiai, bus gardžių valgių ir 
skanių gėrimų.

North Side
Apvogė kriaučių šapą

Užpereitą naktį liko apvogta 
Samuel Wciner and Burk Co. 
kriaučių šapa, 1723 N. Robey 
St., kurioj dirba ir keletas lie
tuvių. Vagiliai išpiovė užpaka
lines duris, išlaužė geležines 
štangas ir išnešė apie 500 ke
linių ir kotų. Nuostoliai siekia 
keletą tūkstančių dol. Vagiliai 
nesugauti. — X.

CUNARD
(Per Angliju) 

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos /sugrą- 

žintinių laivakorčių
l Kaunij ir ant v-

Berengaria i;*
Aųuitania........................ $215
Mauretania ..............-..... $211

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

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

CUNARD LINE

Išmokit Dressmaking
Investuokit Savo Pinigus

Į šiuos geresnės rųšies invesmentus
$500,000

PIRMU MORGięiŲ COLLATERAL TRUST 
6%BONAI

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

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

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

Tą galima dabar padaryti su pagelba Pirmų Morgičių Collateral Trusto 
G' < Bonų ir išleistų-daugelio mažų Pirmų Morgičių, depozituotų į North- 
woetern Trust and Savings Bank dėl gavimo visų ablįgacijų, kurios yra iš
dalintos j bonus.

DVI—Į VIENĄ—APSAUGOS
Viso vertės praperčių apsaugo jančių 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 j banką ir dasižinokit daugiau apie šiuos pelningus, saugius 

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

DEPOSITORSSTATE BANK
^SMcmber Federal

‘Rcstm System,
cAshlandcAvenuč 
\af 47th Street^

Garsinkitės NAUJIENOSE
O* 

.................... ......... I”----- :--------------------------------- --------------------- -------

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

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

kamp. I^ike St. 10 fl.
>■ .......„

I PRANEŠIMAS
šitiomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažjsamiems 
i r kostuineriams, 
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) o- 

2045 W. 35th St.
Tel. Lafayette 3315

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

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

J. MALACHOWSKAS

Įveskite Sau Namų Apšildymą Pa bar
ihl
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Neatidėliokit iki paskutinės minutės, nes juo 
ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų jums kai
nos, kad gavus tinkamų patarnavimų kaip dabar

Todėl veikit dabar ir sutaupykit pinigų ir laiko ir tu
rėkit apšildomų namą prieš ateinan šaltam orui, žiema 
jau bus greit čionai.

Jei jums reikia namų apšildymo reikmenų, atsilanky- 
kit į musų ofisą arba pašaukit mumis telefonu, mes at
siųsime pas jumis savo inžinierių ir jis jums nurodys, 
kaip jus galite įsigyti namų apšildymo reikmenis pigiai. 
Jums nereikia mokėti visus pinigus, tik biskį įmokėsite, 
o paskiau išmokėjimais per du metu.

Jei norite įsivesti patys, tai musų inžinierius padarys 
jums planą ir parodys kaip jus patys galite atlikti. Mes 
taipgi paskolinsime jums reikalingus įrankius dėl to 
darbo. Neatidėliokit, venkit greit. Sytaupykit pinigų ir 
nereikės rūpintis.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą garantuoto 
plumbingo labai pigiomis kainomis.

Musų motto daryme biznio yra: — Jei jus pirksite 
plumbingo arba namų apšildymo materiolą nuo musų ir 
jei jums nepatiks materiolas, mes grąžinsime pinigus 
bile kada, arba permainysim materiolų laike penkių me
tų. Tuo budu mes išauginome savo biznį iš mažos krau
tuvėlės į vieną didžiausių plumbingo ir namų apšildymo 
reikmenų krautuvę Chicagos mieste.

Mes taipgi parduodame ir įvedame elektrines vandens 
pumpas/ į namus kur miesto vandens spaudimas yra 
MENKAS, labai pigiomis kainomis.

Tikrai žiūrėkit musų tikro vardo ir vietos. Musų krau
tuvė yra 1 blokas ilgumo, 1 augšto, rytinėj pusėj State 
St., netoli 22 St. Yra didelė iškabą a.Ė £:: seka- - 
mu užrašu:

$

M. Levy & Company
Kampas 22nd O. State Streets

Phone j visus departmentus Atdara vakarais iki 8,
Calumet 0644 ir 0645 nedėlioj iki 1 po pietų

•S.

Musų South Chicag'o Skyrius
9300 Commercial Av. Phone Ali Dep. Saginaw 4847

Musų pardavėjai kalba lietuviškai
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Šiandie Naujienų ekskur 
sija apleidžia Chicagą

šiandie vakare išvyksta j New 
Yorką, 
plauks

kur antradieny iš
tiesini j Klaipėdą

vakare antroji Nau-

ir vyksta j 
kur išplauks 

lie jokių

šiandie 
j ienų ekskursija Lietuvon ap
leidžia Chicagą 
New Yorką, iš 
tiesiai į Klaipėdą, 
pervėdimų.

Su ekskursija išvyksta gra
žus būrelis Chicagos lietuvių- 
lietuvaičių, kurie (ios) džiau
giasi galį apleisti gražiam va
saros laikui Chicago su jos; 
karščiais ir vykti į savo gim
tąją šalį pasigrožėti jos malo
nia gamta, pasidžiaugti ru
dens grožybėmis ir vaisių gau- 

bet ypač pamatyti savosa

artimuosius — tėvus, gimines, 
draugus, kuriuos jau tiek daug 
metų neteko matyti.

Ekskursija išvyks iš Chica
gos iš B and O Grarid Cent
ral stoties pri'e I Tamson ir 

,Wells gatvių, Baltimore and 
Ohio geležinkeliu, kaip 9:45 

- vai. vakaro tikruoju laiku.
Iš New Yorko ekskursiją iš

plauks antradieny, liepos 19 d., 
Į 3 v. p. p., laivu “Lithuania” 
.tiesiai į Lietuvos uostų Klaipė
dą.

Su ekskursija išvažiuoja: 
Jack Cerul 
Peter Pronckus 
Ieva Deimontaitė 
William Drigott 
Zuzanna Drigott 
Algirdas Drigott 
Jonas Smith 
Ieva Smith 
Peter Mockus 
Charles Venckus 
Stanislavas Malakauskas 
Monika Malakauskas 
Helena Servidas 
Kotryna Kairienė 
Petras J. Skodzis 
Kazimieras Varnauskas 
Jonas Linkevičius 
Juozas Juzaitis

Antanas Vaitas
Liudvika Vaitas 
Ona Gabraitė 
Mikolas Brasas 
Ek sk u rsi j os palyde »vu

inž. Bruno Simokaitis.
Veik visi jie važiuoja 

paviešėti Lietuvon ir prieš 
mą gryš atgal į Chicagą.

Tik p. p. Drigottai važiuoja 
Lietuvon visiškai ten apsigy
venti. Jie nusipirko ten gražų 
dvaro centrą ir Chicagon gry- 
žti nebemano.

Laimingos kelionės ir smagių 
visiems

Rep.

Gaisras! — nudžiugo Re
porteris, 
link.

ir pasileido riksmo

yra

tik
Atbėgo

vaišių savo tėvynėj 
ekskursantams-ėms! -

Brtfgeportas
Pikta .mama

šilta,Pasiteisinimas: vasara, 
visi su Lingę dėl kaitros, tai ir 
žinios nespėja laiku tilpti “Nau
jienose”. štai kodėl pavėlavo ir 

1 sekama žinia.
Pereitą! šeštadienį eina Re

pe rteris 'vidudienio laiku Union 
»atve. Eina, vos kojas velka. 
Reporteris visuomet ieško tro
belių, o trobelių, kaip tyčia, 
ji kių nesutinka. Visi apsnūdę.

Tik štai prie 32-ros gatvės

net iki 33-čios 
pastebėjo? Nagi 

na lietuviška mama, tokio 
rūmo kokio aukštumo, < sako 
pamokslą porai kitų moterų. 
Ir* taip bara, kad nei \iaujai 
įšvęstas kunignosna kamendo- 
rius neišbars savo parūpi jonus 
pirmą kartą pamokslų 
mas.

—Na, o kaip barė? 
kas paįdomaus.

Well, Reporiteris, 
tenka visko nugirsti,
pasakyti, bet jis bijo, kad nau
ju mečiams bus gėda skaityti.

gat- 
vie- 
sto-

sakyda-

— rasi

kuriam 
galėtų

Atvažiuoja ir policistai, iš
girdę trevogų. Storoji mama 
rėkia: “Robers, robers!” Ir 
stengiasi kų tai sakyti dar. 
Bet ar dėl to, kad jos liežuvis 
perstotas, ar todėl, kad jis ne
pratęs taip susisukti, kad ga
lėjus angliškus žodžius ištarti, 
policininkai negali nieku budu 
suprasti kų mama nori pasa
kyti.

Pasirodo pagalios namų sa-

vininkė. Ji paaiškina kame da
lykas. Pasak jos, storoji ma
ma gyvenanti) jos name; o ki
tos dvi moterys atėjusios pra
šyti mamą atiduoti skolą 
500 dolerių. Esą, pirm kurio 
laiko buvusi vienai atėjusi, tai 
storoji mama* su šluota išvi ju
si. Dabar atėjusios dvi ir lau- 
kusios kol mamos vyras sugrįš: 
mat} jis žadėjęs grąžinti sko
lą po biskutį, povai išmokėda
mas. ^le mamai tai nepatikę. 
Taigi ir barasi.

Policininkai, išklausę paaiš
kinimų, patarė skolintojai 
traukti mamą ar jos vyrų teis
man. O namo savininkei pata
rė. išimti indžionšeną, kuris 
draustų mamai kalbėti balsiau, 
negu’j “loud speaker”.

Ant rytojaus Reporteris, už
suko pas kaimynus. Mato, mo
teris susirūpinusi nešioja kū
dikį ir vis ramina.

—Kas yra? — pasiteiravo
jis.

Gi vakar kai ta bol/a (ma
tote, kaip negražiai kaiminka 
vadina kaiminką) ėmė. rėkti, 
tai vaiką išgųzdino, priemetę 
įvarė... ir vidurėliai pasiliuo- 
savo. —Reporteris.

TEGUL JUSįJ
Seklyčios Kambarys teikia Jums Daili}, Ramumą 

ir Linksmybę Kuomet Jums yra Galima

Peoples Furniture Co.
Krautuvėse

k

Užsisakyti ir pasirinkti dailiausią Seklyčiai Setą už is- 
dirbystės lėšas ir įgyti aukščiausiai ištobulintą muzikali 

instrumentą.

KimbalI Fiana
llž žemiausią kainą dalinais išmokėjimais

Metropolitan Bankos Saugumą
Galite spręsti iš to kad:

Yra po priežiūra Illinois Valstijos
’ valdžios;

Yra po priežiūra Chicagos Clearing 
House AssTi; y

Jos šerininkai ir direktoriai yra biznyje 
prityrę asmenis;

Ir kad
Kapitalas, perviršis ir napedalintas turtas 

siekia $400,000.00,
Bankos Turtas siekia virš TRIJŲ MILIJO

NŲ DOLERIŲ.
METROPOLITAN STATE BANKAS, atlieka visas 
bankines pareigas, siunčia pinigus Lietuvon TELE
GRAMŲ, daro paskolas ant namų, apdraudžia na
mus, rakandus nuo ugnies ir audros, teip gi užlaiko 
apsaugos dėžutes “Safety Deposit Boxes.”

* t r iti
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METROPOLITAN 
STATE 
BANK

2201 West 22nd St., kampas Leavitt St. 
Pirmutinė'ir Didžiausia Lietuvių 

Valstijinė Banka Amerikoje. *
BANKOS VAL: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.
______ ■ - ------- ----  - • ' ' • ----- ■ ------------
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Ką Tik Išleistas

Labai geras sąrašas 
6% Pirmų Morgičių 

— ir —
6% Pirmų Morgičių Auksiniai Bonai 
kokie dar iki šiol nebuvo pasiūlyti.

Mes įsigijame šimtus naujų draugų, su
teikiant jiems investmentus visuomet sau
gius, visuomet tikrus.

Atsilankykit tuojau kol dar surašąs yra 
pilnas. -

• J. S. Čaikauskas
Vedėjas Lietuvių Skyriaus

CENTRAL"™“ BANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO. ILLINOIS

herefor Eveiybody, Eve

UTOMOB1LTAI priartino puikiausias 
šalies vietas ir pasilinksminimus dėl 
kiekvieno ir visur. Ir visos tos vie

tos laukia jūsų jei tik turite Chevrolet!
Pasirinkit Chevrolet kokis tiktai jums

patinka iš aštuonių skirtingų rųšių.
Kiekvienas jų yra' geros rųšies karas. 

Kiekvienas yra stiprus ir atsakantis ir už 
tai Chevrolet yra visur žinomi. Kiekvie
nas suteikia daug patogumų ir yra lengvi 
važiuoti ir kiekvienas parduodamas labai 
žemomis kainomis, ir labai lengviomis są
lygomis!

žingeidžios vietos visiir
Pietuose, šiaurėj, Ry

tuose, Vakaruose — Ame
rika turi žingeidžių ir 
gražių vietų, taip kaip di- 

'džiausis paminklas butų 
padarytas j akmeninius 
kalnus.

Nacionalini Parkai jau 
atidaryti

Lankytojai iš viso pa
saulio stebisi puikumu 
musų nacionalių parkų. 
Visus galima lengvai pa
siekti gerais keliais. “Pa- 
matykit pirmiausiai A-

Peoples Furniture,Co. Krautuves pardavė, parduoda ir parduos 
KimbalI Pianus, nes jie suteikia garbę ir pasigerėjimų kaip šiai 
įstaigai, taip ir kiekvienam, kuris tik įsigyja KimbalI Pianą 
šiose Krautuvėse. ’

Yra priežastis tikėti, kad Peoples 
Furniture Co., būdama didžiau
sia Amerikos Lietuvių įstaiga tu
rėdama nuosavą Seklyčioms Setų 
Dirbtuvę, visuomet gali teikti savo

kosturneriams geresnius prekes už žemesnę kainą. — Jus pirk
dami musų darytą setą turite progą sutaupyti nuo 25% iki 
50%. Labai protingai padarysite jai ateisite į musų Krautuves 
palyginti prekių. — Milžiniškas pasirinkimas Seklyčioms Setų 
lauke Jūsų dailiausių madų, spalvų ir rųšių; dviejų arba trijų 
šmotų setai po

$75, $98, $127.50, $150, $180, $200
Taipgi galite užsisakyti setą iš didžiausio pasirinkimo 

apdengimu ir romų naujausios mados

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI
Yra didžiausi linksmintojai žmonių ir geriausi pianai ant svieto, 
be kurio nei vienas namas nei viena šeimyna negali būti 
patenkinta.

A State Bank A Clearing House Bank
A Trust Company

atvira-

Chevrolet turi lietuvių

h !■

maudy«
smagu*

Vakacijų sportas 
me ere

Žuvavimas ir 
mos yra vakacijų
mas, ir nesuskaitomi tūk
stančiai tuomi naudojasi. 
Visuomet yra paranku 
prie upės ar ežero dasiek- 
ti. iei jus turite Chevro

let!

Kiekvienoje šalies daly- 
randasi gražių sceneri- 
ir jas lengva dasiekti 

oemetiniais keliais. At- 
lankykit jas patogiai su 
Chevrolet.

ĮĮgTĮĮ
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TheCoach $595 
TheTouring C O Ej 
or Roadster J Z J
The Coupe 625 
The 4*<Door /C Q fif 
Sedan . - 
TheSport 71 
Cabriolet - •

Check Chevrolet Dellvered Prices
Th«y indude Che luwcsi handling and (inanclng chargM 

avallable.

i—<at these Lotu Priccs
The Landau $745
The Imperial rjari 
Landau - . 7oO
H-Ton Trach ang 

(OiomU onlj) J “3
l>Ton Trach A.Q ff 

(CiuutU only) »

A!lpricMf.o.b.FUnt,Mich.

Patogus laikas golfininką 
vakacijoms

Daugelis golfi ninku 
praleidžia savo vakacijas 
važinėdami iš vienos vie
tos j kitų ir naudojasi 
golfininkų laukais. Jie lo
šia golfą kasdie naujoj 
vietoj!

ATEIK, PAMATIK IR IŠGIRSK KIMBALL PIANĄ PEOPLES 
KRAUTUVĖSE! Jus čia rasite tokį pianų, kokio Jus ieškote už 
tokių kainų, kokių norite mokėti.
KimbalI Grojykliai pianai platus pasirinkimas musų Krautuvėse 

I už sekančius apkainavimus:

_____ j depąrtamentą. Kuomet jus atsilankysit paa 
muš ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgą
SOUTH

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

Superior Motor Sales
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chev/olet Company 
8622 Commerciai Avenue
Vanderploeg & Riet^eld
South Holland, Illinois

Warme Motors, Ine, 
Chicago Heights, Illinois

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo’Motor Co.
7410 Archer Avė. 
Summit, Illinois

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

Barroh Mauloff Chev. Sales
2339-43 VVest lllth St.

Bauman Chevrolet Sales
3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue

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

Ducy Chevrolet Co.
4741 Cottage Grove Co.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue

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

NORTH
Mihvaukee Avė. Motor Sales

2504 Milwaukee Avenue
Nelson Chevrolet Sales
812 Diversey Parkvvay

Nickey Auto Sales
5010 Irving Park Blvd.

Ross Chevrolet Sales
1882 W. Irving Park Blvd.

WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street

Roosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road

’ R. & N. Motor Sales 
6827 Ogden Avenue, Berwyn

West Auto Sales 
2632 W. Washington Blvd.

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

Fivek’s Sales & 
2546 S. Turner

Service
Avenue

Keenan Motor ;
Cicero, III.

Sales

King Motor Sales 
Maywood, Illinois

Lewis Auto Sales 
.3888 Ogden Avenue

$350, $450, $495, $575, $650, $695
Duodame suolelį ir didelį volelių pasirinkimą veltui 

kiekvienu pianu.
Suteikiame 2 arba 3 metus laiko išmokėti.

Paminkite Vardą ir Krautuvių Vietas.

su

4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St.
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Pastaba: Mano ofisas dabar randas) CLASSIFIED ADS

Lietuvis Kontraktorius

1

Tel. Boulevard 4139

nt

CLASSIFIED ADS

Furnishcd Rooms

Wl į LjiijuziąųH^utojįtiu visokiems “ t f-**. «» ) ’va'i 1 - *1 1 AVA C*

i

i

Personai 
Asmenų Ieško

ir 
kad 
už-

DIDELIS, gražus, furnišiotas fron- 
ti.uj^, kambarys rcndon, vienam arba 
dviem. 3014 Emerald Avė. Ist floor, 
phone Boulevard 10192

RENDAI 4 ruimų flatas, elektra, 
muudynfi, 3527 So. Halsted St. Phone 
Yards 5352.

RENDON 6 kambarių šviesus fla
tas, maudynė, elektra, gazas. Nebran
gi renda, 732 W. 22nd St.

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

RENDAI 4 šviesus frontiniai kam
bariai ant antri; lubų. Elektra, gasas, 
maudynė. Boileris gasu šildomas. 
Kaina $19, 3534 So. Parnell Avė.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

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

Taip pakartųjų esi; ir du 
tuviai, — Staleskis ir 
čauskas

Tai Jūsų

Jei jus pražudote investuodami savo pi
nigus į bevertį staką, bonus ar inorgičius.

MUSŲ BIZNIS žiūrėti, kad jus uždirb
tume! pinigų, suprantama, jei jus klau
sysit musų patarimų. Musų 1-mų morgi- 
čių auksiniai bonai ir morgičiai sujungia 
įplaukas 6% su geriausia apsauga. Mes 
rekomenduojame juos visiems savo drau-
gams

Peoples ’ži“ Bank
W 4 DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Joliet kalėjime pakorė 
tris žmones

inilionierinm nužudė miliome- 
riaus vaiką Franka ir už tą pa
teko visam amžiui kalėjimui. 
Leopold betgi neįstengęs pabė- 
'gti, nes jis buvęs prirakintas 
prie kameros krotų. Tečiaus jis 
matęs žmogžudystę. Betgi Le
opoldo dalyvavimus pabėgime 
liko neįrodytas. Užmušę Klein, 
tie 7 kaliniai pastvėrė sargy
bos kapitoną, privertė jį išleis
ti iš kalėjimo, pašaukti kalėji
mo automobilių ir pasiėmė jį

vietoj. Visi būtinai turėtų atJ 
silankyti ant tų išvažiavimų 
smagiai praleisti laikų.

Delegatas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas . 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMHTRISTA8
Announcements

Pranešimai

lie -' patį pabėgo automobiliu. Už 
poros valandų rado Kleiną nu

žudytą ir pradėta ieškoti kali
nių. Sargą rado pririštą prie 

• 3 medžio. Neužilgo ir kalinius su- 
7~,ėmė, nes jie įvažiavo automo

biliu į griovį ir teko tada pės
tiems bėgti. Pėsčias gi toli ne
nubėgsi prie dabartinių greitų 
susisiekimo priemonių. Tik vie
nam Price pasisekė pasislėpti 
ir jis tebėra ikišiol nesugau
tas. Likusieji gi šeši — trys 
meksikiečiai, du lietuviai ir 
amerikietis, liko suimti ir nu
leisti mirčiai už Kleino užmu- 

Iki paskutinės minutės jie Šimą. Stalesky bėgo< nors jis 
stengėsi ižsigelbėti nuo km.tu- 'galoj° būti paliuosuotas ant 

bandymais 'paroliaus. Kiti gi buvo nuteis- 
o paskuti- ti ilgam laikui ’kalėjiman už 

teismų pa- Pušinius‘ir žmogžudystes.
šiemet, kovo 21 d., jie vėl

bandė pabėgti. Pasisekė pabė- 
bandydami gįį trjms meksikiečiams, 

_• kurių du liko suimti Chicagojc 
vasarą. Bė- p() SUsirėmimo su policija, ku- 

buvo septyni. rjame ^u policistai ir Torrez 
. Trečias meksikie-

Vakar ryte Joliet kalėjime 
liko pakarti trys žmonės ■— 
meksikietis Richardo Torrez ir, 
kaip niekurių tvirtinama, du 
lietuviai, Charles Stalesky 
(Staleskis) ir Charles Dus- 
chovvski (Dučauskas). Pastara
sis buk gyvenęs Cicero. Abu 
buvo jauni, gimę Amerikoje. 
Jie liko pakarti už užmušimą 
kalėjimo viršininko pagelbinin-' 
ko Klein.

vių. Fiuni.'usia
I abėgti ;.š kalėjimo, 
nėmis dienomis — 
galba.

Klein jie užmušė 
pabėgti iš Stateville kalėjimo 
Tai buvo pernai 
gančių kalinių 
Jais vadovavęs garsusis jaunas pjauti, 
milionierius žmogžudys Leo- pabėgo ir tebėra ne-
pold, kuris kartu su kitu jaunu sugautas. Nesenai jie vėl bandė 

ka- 
nu- 
jy. 
už- 

iš 
pirmųjų septynių kalinių liko 

įtik trys, kuriuos vakar ir pa
karta. Trys gi pabėgo, o vienas 
liko nušautas. Pats Dučauskas 
po pirmo pabėgimo buvo da- 
sigavęs į Meksiką, bet liko iš 

I ten parvyliotas namo ir su
imtas.

pabėgti, bet susirėmime su 
įėjimo sargyba Rizo liko 
šautas. Tečiaus jauniausias 
Shader, 21 m., trijų žmonių 
mušėjas, pabėgo. Taip kad

I • • * • 1 1 • •

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet];
z REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 Sp. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Linksmą išvažiavimą rengia Lie
tuvių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoj, kuris įvyks 17 d. liepos, 
Bervin Lyons miške (černausko 
jovusiam darže). Bus puiki muzi
ka ir tt. Kviečia visus atsilankyti

Komitetas

PAIEŠKAU Petro černausko; pa
ėjo iš Lietuvos iš Suvalkų, Ma- 
riampolės apskr., Pavasakės kai
mo. Girdėjau, jog dirbo W. Virgi
nijoj anglių kasyklose ir kad te
nai tapo užmuštas. Prašau kas 
apie j| žino pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Jonas Martinaitis, 1745 
N. Woo<t st. Chicago, III.

Neramumai Nakties 
Laike?

Mr. Augant Mitchell, McMilInn, Mich., 
atiko, “ Aft būdavau neramiu po atsigulimo 
vakare t lovą. Po darbo vakare vos tik 
galėdavau pareiti namo. Mano kojos pavarg
davo, mano kaulai skaudėdavo, afi buvau 
labai sumenkęs. Nuga-Tonc padarė mane 
nauju žmogdmi ir nfi jaučiuosi dabar' jau
nesnis. Dabar su manim nieko blogo nėra."

Bandykit fiias vi-ioj šalyj sveikatą buda_ 
vejančias gyduoles, jei jus jaučiatės silp
nas, sergate, menkas, nuvargęs, nervuotas 
arba turite* inkstų arba pūslės nemaloniu 
mus. Nuga-Tone taipgi suteikia pasilsinanti 
ir ramų miegę, suteikia geresti] apetitą, pa
gelbsti virškinimui, sustiprina visą kūno 
sistemą, padaugina svarumą dėl menkų 
žmonių. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse 
ir j<> turi pagelbėti, o jei ne, tai neko 
nekainuoja. Žiūrėkit garantiją ant kiek
vieno pakelio.

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai 
visokiems rei
kalams. Pa
šaukus naktj 
greit sutei

kiam patarna
vimą.

2205 Lake St.
Phone Melrose

Melrose 
Park, III. 
Park 797

Pagelbinis Didelis Naujas Išradimas 
Kuris Tapo Dadėtas Prie

Roselandr

HUDSON excels
HUDSON itselj

Pereitą antradieni įvyko 
Draugijų Sąryšio delegatų su
sirinkimas. Pek'gatų atsilankė 
mažai; tur but iš priežasties 
šilumos. Iždininko raportas pa
rodė, kad Sąryšis stovi viduti
niai finansais. Išvažiavimo gas- 
padoriai pranešė, kad išvažiavi
mas neįvyko birželio 26 d. iš 
priežasties “Naujienų” pikniko 
ir dviejų SLA kuopų išvažia
vimų.

Suvertam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam 
ant lengvo ilmokėji 
mo.

JIEŠKAU sunaus Kazimiero Kai
rio. Jisai iš Lietuvos išvažiavo 1911. 
Kauno rėd., Rokiškio miesto. Aš, mo
tina, Uršule Kairienė gyvenu Ameri
koj 6 metai. Jis pats arba kas žino
te, malonėkit pranešti. Girdėjau, kad 
jis , gyvena Chicagoj. Uršulė Kairie
nė, 44 Frederick Park, Rochestcr, N.

iPAIEšKAU moters apsivedimui 
nuo 35 metų iki 50 metų. Nedaro 
skirtumo kiek turėtų vaikų. Turi 
but laisvų paŽvalgų. Aš esu 44 me
tų, mechanikas ir tinkantis | bile 
kokį bizn|. Atsišaukite per laišką 
įdedant savo paveikslą ir kitas In
formacijas apie save. S. J, M. Box 
958, Naujienos. ,, ,,

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

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

7 neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

ANT RENDOS garažas talpinantis 
60 automobilių, su dideliu “sales 
room;” renda pigi. Kreipkitės pas,

C. P. Suromskis & Co., 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

Phone Brun.Hwick 2373

LOUIS W. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS

.. ” Teilzalams
Atdara dieną ir naktj 

2509 Fullerton Avė.. Chicago

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Announcements
Pranešimai

Am, Lithuanian Citįzens Club 
12 * WiiT(I piiihftrth>n Suvirink imas 
ivyks' nedėlioj, july 17 d., 1 vai. 
j>6 pietų, McKinley Park ’svėt. Bū
tinai turit būti šiame susirinkime, 
nes bus daug dalykų svarstyti.

Jos. Eringis, rašt.

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). 'Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia ijriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniu! užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol jvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų rašt.

LIETUVIU 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.

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

KAMBARYS prie laisvų žmonių; 
yra vana, elektra ir kiti parankumai. 
4034 So. liockvvell St.

šis naujas “companion” išradimas, dadeda dar vieną žings
nį toliau prie “efficiency,” aktualiai paversdamas eikvoja
mą šilumą į naudingą jėgą.
Su Supes-Six principu, kuris sunaudoja naudingai jėgą, kur 
kitos rųšies automobiliai žudo vibracijoj, naujas Hudson iš
radimas sujungia veikimą ir jėgą, vienodumą ir ilgą dėvė
jimą motoro.
Dadėta kuro ekonomija—Didesnė Jėga — Garo In- 

žino Vienodas Veikimas

apie 
gatė

Naujas Hudson motoras teikia spar
tų veikimą, kaip ir aukšto spaudimo 
typaf, be nustojimo lankstumo ir vie
nodumo. Spark atšokimas pilnai yra 
apsaugotas. Gesolinas suteikia gerą 1 
veikimą, o kitų rųšių karuose reikia 
vartoti brangų kurą. Alyvos išsipla- 
kimas apsaugotas. Didesnė jėga,

greitumas ir kuro ekonomija yra 
gaunama. Kiekvienas jo veikimas y- 
ra kur kas geresnis, šitie du Hud- 
sono nauji pagerinimai teikia pirme
nybę veikime ir visuomet yra atsa
kantis dėl važiavimo ar tai važiuo
site su Hudsonu 1 bloką arba šimtus 
tūkstančių mylių.

HUDSON

Help VVanted—Female
Dartininkių Reikia

REI KALINGA moteris arba vy
ras dėl naujo išradimo kaipo part
neris i biznį. Reikalinga pinigų 
įnešti. Geras biznis trumpoj atei
tyje. Išradėjui trūksta pinigų. Ga
li būti žmogus be pinigų, kuris tu
ri gabumo biznyje. Gali atsišaukti 
vyras arba moteris. S. č., Box 959. 
Naujienos.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks liepos 1'7 d., Mark White Sq. 
svet., 1 vai. po piet. Malonėkite at
silankyti. —B. Palonis, nut. rašt.

Simpatiškas —
M and agu s —
Geresnis ir’ Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisus:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yurds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I>afayette 0727 

SKYRIUS
1410 S’o. 49 Ct^ Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

i a

Situation VVantcd
Darbo Ieško

Liet. Teat. Dr-stė šv. Martino lai
kys pusmetinį susirinkimą šeštadie
ny, liepos 16 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parapijos svet., 32 PI. ir 
Auburn avė. Nariai būtinai laiku 
priimkit, nes yra naujų reikalų 
aptarimui. Taipgi bus raportas iŠ 
pusės metų knygų peržiūrėjimo.

P. K., nut. rašt.

Taipgi priminė, jeigu 
rengta išvažiavimas, Są- 
butų turėjęs nuostolių 

$25. Po pranešimo dele- 
pastebėjo: “Gerai, kad

nerengėte išvažiavimo, būtu
mėt turėję daug nuostolių.” Ji 
sakosi buvusi “Naujienų” pik
nike ir mačiusi visus roselan- 
diečius tame piknike. Reiškia 
gaspadorius phgyrė, kad ne
rengė išvažiavimą.l Vienas de
legatas priminė, kad buk yra 
nusiskundimų, kad nekurios 
draugijos užsirašė po išvažia
vimą kalendoriuje, ale neren
gė. Buvo atsakyta^ kad jeigu 
kurios 
šiušios 
rengė, 
keletą 
vieton 
rengti 
mus.

Dar 
and Benefit Kliubas pereitame 
susirinkjme nutarė nerengti 
išvažiavimą rugpiučio 28 d., 
kadangi darbiečiai daugiau yra 
neprisotinami išvažiavimais; 
patarė jų kuopai) pasiimti iš 
anksto dieną dėl išvažiavimo.

Nutarė surengti du išvažia
vimu. Tuo rūpinsis išrinkta 
komisija. Paskyrė knygų dėl 
išvažiavimo. Jas duos bėgi
kams, kurie laimes lenktynes. 
Pirmas toks išvažiavimas įvyks 
sekantį sekmadienį Washing- 
ton Heights miške, o antras 
liepos 31 d. —į irgi toj pačioj

L.G.D.L.K. Vytauto ant Bridge- 
porto laikys pusmetini susirinkimą 
nedčlioj, liepos 17 d., 12 vai. dienų, 
(3h. Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Visi nariai būtinai laiku pribu
ki!,. nes randas daug svarbių daly
kų aptarti. —V. Kaceviče, nut. rašt.

draugijos buvo užsira- 
l>o išvažiavimų, o ne-

BARBFRYS, patyręs, ieško dar
bo. Sutinku važiuoti iš Chicagos. 
Kam reikalingas, kreipkitės sekan
čiu antrašu: J. P. B., 231 South 
Bucine avė.. Chicago, III. Phone 
Haymarket 0595.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA inteligentiško lietuvio ge
ro darbininko, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus dėl pagelbėjimo pardavinėti 
aukštos rųšies “restrieted” rezidenci
jų ir biznio lotų Calųmet Distrikte. 
Patyrimas nere kalingas. Turi mokė
ti parinkti žmonos atlankyti musų 
žemę musų išlaidomis, dėl pirkimo 
lotų. Tinkami žmonės gali uždirbti 
j savaitę apie $150. Turi turėti ge
rą paliudymą. Atsišaukit dėl pasi
kalbėjimo nuo 9:30 iki 12 vai. bile 
dieną. Suite 1405, 30 N. Michigan 
Avenue.

Dr-jos šv. PetrunčUta extra susirin
kimas kuris atsibus Panedėlyj, Lie
pos 18 d., 1927 m., 7:3-0 vai. vakare. 
Šaukiamas susirinkimas yra labai 
svarbus. Narės visos pribukite j šv. 
Jurgio parap. svetainę, 32nd Pi. ir 
Auburn Avė. A. Kliučinskaitė, rašt.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

Moterų Skyri 3 atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

SUPER-SIX
C lutom B ui lt Modtli

.... 81600 S-Pssaenger Sedan . . 81750 
...............157$. 7-Pasaenger Sedan . . 1850

Modth
Co*ch......................4128 5
Sadan......................... 138S

Ali grieti f. ». b. Dttroit, pltu twar uteiu taM

A New High-compression Anti-knock Motor 
That Turns Waste Heat to Pozver

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo kainbarj, 
reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Phaeton . 
Broughain

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė

k :L.

savaičių, taip kad ją 
galėjo kitos draugijos 
tose dienose išvažiavi-

Lietuvių Improvcment

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

Atdara dieną ir naktj
Phone Boulevard 4552

LSS Pildomojo Komiteto susirin
kimas jvyks trečiadieny, liepos 
20 d., 8 v. v., Naujienų bute. Yra 
svarbus dalykai aptarimui. Prašau 
nesivėlinti. —Marė Jurgelionis, seki’.

Draugijos švento Antano iš Pad
vės 1 pusmetinis susirinkimas jvyks 
sekmadieny, 1 vai. p.o pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svet., prie So. 
Union avė ir 18 St. —Valdyba.

North Sidė. — Išvažiavimą j .Te- 
fferson girią rengia Sandaros 23-Čia 
kuopa nedėlioj, liepos 17 d. Pra
džia 1 vai. iki vėlumos. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

Rengimo komisija.
—* ...... -i

REIKALINGAS ant* farmos darbi
ninkas mokantis karves milŽte ir su 
arkliais dirbti. D. Bamblauskis, 806- 
08 W. 31 st Street.

REIKALINGAS patyręs barbens.
3232 S. Halsted St. Tol. Yards 5352

Musical Instruments
MuzikoHhujtHnnent ai

$7511 vertės grojiklis pianas už 
$95, hęnčius, voleliai ir cabinet, 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

»*. • T * ». .*€•
Garfield Parko Lietuvių Vyrų iri-------- r—

Moterų Pašelpinio Kliubo bus iš- STEGER grojiklis pianus, pirmos 
važiavimas/ nedalioj, liepos 17 d., rųšies stovyje, $75, 40 rolelių, taip 
Lyons, 111. Reikia važiuoti 22nd geras kaip naujas, ir combination 
karais iki Kenton ąve. Paskui pa- cabinet benčius, $25 cash, kitus 
imti Lyons karus iki senojo čer- išmokėjimais į 4 mėnesius, 
nausko daržo) Paskui eiti pagal i 6512 S. Halsted st.
upe 2 blokus j pietus. Iškabos pa
rodys vietą. —Komitetas. (Continued on page 8)
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C L A S S I F I E D A DVERTISE. MENTS
(Continued from page 7)

Help VVanted—Mak
Darbininkų Reikia

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU

Už $75 nupirksit mano grojiklį 
pianą ir radio, rolelius, cabinet ir suo
liuką. Turiu parduoti šiandie arba 
rytoj.

Atsišaukit šiandie iki 9 vakaro,, ar
ba nedėlioj iki 6 vakaro.

American Storage House, 
2216 W. Madison St. 
KAMBARYS rendon, d'dclir. šviė* 

sus, vienam ar dviem vaikinam, su 
valgiu ar b-' valgio. Galima gauti k 
garažą. 5217 S.

Real Estate For Sale
Ųamąi-Žetnė Pardavimui

SPECIALIS BARGENAS 
- 1 

kaina

Business Chances 
________ Pardavimai Bizniai 

GROSERNP. ir vaisių krautuvė; 
parduodama nebrangiai. Bus atdara' 
nedėlioj iki piet. 6314 S. Cnlifor-, f) KAMB cottage 
nia ave*________________________ ' jmokėti $750.
—, r> kąmjl cottage,

PARSIDUODA saliuno barai, įmokėti $75(1. 
nebrangiai. 3956 W. Ferdinand st. I 6 KAMR. cottagę, 
-------------------------------------------- i įmokėti $1000.

5 KAMBARIŲ moderniškas bu 
furnas

i lotą
Kol jus renduosite arba pirkaite 

Savininkas apleidžia biznį.

Pardavimui vyrų aprėdalų ir dry 
goods krautuvė, smarkioje ir gražioje 
South Side gatvėje. Stoką ir fikče- 
rius galite nupirkti už $7000.

U IK. U. VIMI1IIIM Kuuv> 11 ■

. Albany Avc 2jul ff. Čia dar galima dadčti rubus. čeve- 
___  ______ _ i rykus ir tt. Savininkas pagelbės ir 

[išmokins kaip reikia vesti retail krau
tuvę.

Atsišaukit įREIKIA patyrusių operatorkų, ran- 
I ..mi.j siuvėjų ir fitfše l;ų prie dre 
šių.

-išaukite
L1PSON BROS.

325 W. Adams St.

Naujienas,,
/ 1739 So. Halsted St.

Box 943

Automobile^
\VINTON 7 pasažierių touring 

karas, vėliausio modelio, naujai 
malevota?, geri tajerai, gerame me
chaniškame stovyje, arba mainy
siu i mažesnį karą.

7—11 W. Cullcrton St.
Pirmiau 20 St. Alias Garagc.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

Business Chances 
______  Pardavimai Rimiai 

PARDUOSIU pigiai. Biznis ge
rai išdirbtas, geroj vietoj, gražus 
4 kambariai ir maudynė prie Sto
ro, po vienai pusei soda fountain, 
ice creain, cigaretai ir tabakas, po 
antrai — groseris, fruktai ir mėsa 
dėl sandvičių. 1536 W. 14 St. Tel. 
Canal 5998.

PARDAVIMUI Bučernė ir Groser- 
nė, nėra kitos bučernės per 4 blckus. 
Turiu parduoti greitai. Atsišaukite 
3119 Lake St., Melrose Park, III.

Financial
. Finansai•FykoĮos_____ __

MES PERKAME IR PA-
, , , į gaminame antrus morgičius įtokis_ bargenas, ldvi dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Farms For Sale
_________ Ūkiai Parda vi m ui

100 METŲ ATGAL
Kaip buvo f

65 akrai geros žemės pačiame 
mieistb, 8 kambarių stuba, di-: 
dėlė, gera -barnė ir kiti budin-1 
kai. Miško, upė teka, sodnas, 
apsėti laukai, mašinos, 2 senos į 
kiaulės’, 2 puikus arkliai, 5 
melžiamos karvės, vištos. Tai 
nėra ant mainymo, casli $4700, 
įmokėti $27(M). Tikras gojus.

640 AKRŲ pulverkas, 33 gal
vijai, 3 arkliai, 8 Ųaulės, trak
torius ir visos mašinos. Apsėti STANKO & NESTOR 
laukai, geri budinkai; daug gi- 5097 Archer Ave. Lafayette 6036 
rios. Kaina $15000; mainysiu

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marųuette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokaf nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir 
moderniškai įrengta. Lotas 30; namas, rendų $85, kaina"$5800. j. 
pėdų, (iaražas dėl dviejų karų, i Pla»htha, 1625 S. Jeffcrson st. 
Tai yra puiki vietele mylin-1 SOUTH Wcst Side. Pardavimui 
tiems ramu ir patogų gyveni- 
mą žmonėms. Savininkas sutin- Kildare Ave.,

Reikalaukit parduoti ant kontrakto ar1 
duoti 2-rą morgičių. Matykit • 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
, 173,9 S. Halsted st.

$4000,

kaina

kaina

$3750,

$6500,

kas bun- 
šildomas, 

su bis-

BIZNIAVAS namas ant pardavimo 
ar mainymo. Kaina $10,000. Dabar 
yra pool roomas. Aš turiu du bizniu 
negaliu apžiūrėti.

Savininkas:
Joe Balkis, 

Calumet Grove, 
Blue Island, 

Phone Blue Island 84
galovv, mūrinis, 
savininkas mainys 
kiu įmokėjimo.

ELEGANTIŠKAS 
pigiai šiandie.

5 5 kambarių, 
cash arba išmokėjimais. Lotai, tik
rai bargenas, tokiomis kainomis, 
kad Jus nusistebėsite, parduodami 
lengvais išmokėjimais, 
nuo musų sąrašo.

2 flaty namas,

kaina $12500,

J. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer avc. 
Lnfayette 5313

AR JUS turite Floridos aiba kito 
’tios žemes, staką arba bonus, arba 
ritas brangenybes. Mes mainysime Ir 
priimsime kaipo dalį jmokėjimo už 
>outhwest Side Chicagos biznio arba i . lašu vanos akle-apartmentinius lotus, yra visi įrengi-' “ llCvaUS IBSlĮ VIII1O8, BKie

:nai, aprubežiuoti. 608 S. Dearborn^ nas pleisteriotas ir CementUO- 
St. Room 840. Box 3877.^ kaina $l£,500, morgičių
____________ ,____________________$8500. Namas randasi 7014 S. 
PARDAVIMUI 2 apartmentų na- RockweU st. Atsišaukit pas 

mas, 6215-17 S. May St., karštu van- savininką, A. Michalo, 2545 W. 
deniu šildomas, iš lauko ledaunė, oO _ ~ 
pėdų lotas, 3 karų garažas, iš lauko 
įvažiavimas, kaina $15,500. Del infor- • ----- —------- ----------------
macijų šaukit savininką. 

Midway 9707 
arba Hydepark 10183

PARDAVIMUI ką tik užbaig
tas naujas mūrinis narnas, 2 PARDAVIMUI 4 kambarių cottage, 
pagyvenimų po 5 kambarius, apmokėti, kaina $3300, 4319.S. Tal- 
karštu vandeniu šildomas, ar- man Avenue. \ f
žuolo užbaigtas, visi įtaisymai
naujausioj mados, ice baksiai, groserio 4 kambarių medinis namas, 
oroslnimui lentos, įmūrytos va- 2 karų garažas, su tuščiu lotu, ar be.

PARDAVIMUI ar mainymui ant

7424 Claremont Avenue.

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis Bungalovv. Lotas 30x145, Fu mace 
Heat, Archer ir Montgamery, ’Zz blo
ko nuo gatvekarių. Atsišaukit kas 
vakarą nuo 5 vai. Subatoj nuo pietų. 
Agentai prašom neatsišaukt.

4056 So. Montgomery St.

PARDAVIMUI 3 aukštu mūrinis

SVARBUS PRANEŠIMAS

DIDELIS POKILIS

j PARDAVIMUI gražus 13 apnrt- 
mentų namas, 1 metų senumo, prie 
naujo parko, N. E. kampas 83 ir 
l^iflin st. Matykit savininką seka-1 
mos durys.

8253 S. Laflin St.

Miscellaneous
Įvairus

SAVININKAI NAMŲ!
Neduokit savo namo “forkloziti” už 

morgečius. Kada atsitinka kokia ne
laimė, kad greitai turit parduoti na
mą ar lotą, kreipkitės pas mus. Nes 
mes visados turim kostumerių su 
’ash ir užlaikom paslaptis jūsų pa
dėjimo.

Kas turite 2 pagyvenimų namą, 
Marųuette Manor apielinkėj, arba rios. Kama SlbUUO; mainysiu QTOnnPNrCVQTt<’ 
55 SI. arba (Garfield Blvd.) tarpe namu _ ° vUVDWUlOJL
Halsted ir Ashland avė., o norėtu-! aXtt x - JuB9 8to&U prakiurimas užtaisomas
mėt mainyti ant 4 flatų. Naujas; HM) AKRŲ geriausios Žemes, ir garantuojamas už $4. Automobi- 
rtamas po 4 ir 5 kambarius, vis- Į gCrį dideli budinkai, 18 karvių, • Hų, troku patarnavimas Chicagoj ir 
kas naujos mados, renda j metus o ... . .. .. .. ^„..uxxs.. apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-
$3390. Ant 83 ir Carpenter gat-' & arkliai, 14 kiaulių, paukščių. m0. Didžiausia ir geriausia stogų 
vių. Atsišaukit 6723 S. Maplewood1 Apsėti laukai, kaina $13700; dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
ave. Tel. Republic 7129. V. B. D. Į • • x (rnrn rę unijos darbininkai samdomi.mainysiu ant gero mūrinio na- uniJ°8 darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411*13 Ogden Ave., 

Phone Lavmdale 0114

mo apiq 63. Miškas, upe ir 
sodnas.

Ali F C I M Č D D H P A 80 AKRŲ geros žemės ir bu- 
U K u I Ii E - I R U U n dinkai. Miškas, upė ir sodnas,

Parsiduoda arba pasirendavoja ga- 
solino ir aliejaus stotis, didelis žemės 
plotas su žaliuojančiais medžiais. Ge
riausia vieta dėl Road House. Taip
gi 6 kamb. Cottage. Vieta ant dvie
jų automobilių kelių Archer Avė. ir 
79th St.

Atsišaukite greit. ’

$4000. Mainysiu ant mažo 
muko.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate 

Pentwater, Mich.

na-
NORTH SIDE. Pranešu, kad aš pa

tarnauju ir pristatau ant užsakymo 
anglis vasaros kainomis. Taipgi ir 
mufuoju ir dastatau į visas puses 
miesto. Meldžiu kreiptis:

PETER SUBLINSKAS 
416 Hart St. 

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

šį nedėldicnį
35 St. prailginta karų linija 

jau beveik 
YRA UŽBAIGTA

SUTAUPYK IT $2000
PARDAVIMUI pirmos klesos bu

černė ir grosernė su namu arba vie
ną biznj. Perkant su namu duosiu 
antrus morgičius. Namas mūrinis, j 
štoras ir 2 flatai po 6 kambarius. Sa
vininkas bučernėje arti Marųuette tumėt Šitą atsitikimą.

2553 West «9lh Street rtelfs West Sidės. West 35 St. yra, cementuota ir gpmoketa, kainavo
^liddf indllStrijOS ——1- t— I iuMI Iznina nniHUTinln 11/1 Stl.'vlSII

____ __________ _ ____________  I (iencijų centras, i
n a nrt a utmttt i,los kyla kasdie.

Jus Esate Kviečiamas
Mes turėsime žaismes, lenktynes, 

užkandžius ir perstatymą
VISKAS DYKAI

Užsidirbkit pinigų —

PARDAVIMUI grosernės furničiai 
ir visas s takas; turi būt parduota i ; 
trumpą laiką. 4406 S. Wood Street.

2 flatų mūrinis namas, 6—7 di
delių kambarių, yra sun parloras, 

I ugnavietės, knygynai, aržuolo tri- 
Mes norime, kad jus apvaikščio- mas, pečiai, ledaunės, karštu v»n- 

„...1.:;/...^. čia yra di-į deniu Šildomas 2 karų mūrinis ga
ižiausi ateitis dėl išsivystymo di-, ražas, didelis lotas, gatvė , ir elė 

biznio ir rėži-j $18,000, kaina numažinta iki $15950 
kur praperčių kai- greitam pirkėjui. Priežastis — 

kraustaus j Gary. Tiktai $2950 
' cash, kitus kaip renda. Busiu Chi- 
■ cagoj nedėlioj, liepos 17, nuo 1 iki 
14 ]M) pietų. Atsišaukit prie namo: 

6332 S. Maplewood avc.

SKUBINKITĖS 
. • Su Depozitu 

jei kas norite įsigyti gerą na
mą Brighton Parke, 2 Storai, 1 
flatas ir 3 mašinų faradžius. 
Kampas medžiais apsodintas, 
Rendos neša $1104 į metus. 
Nepaprastas bargenas už $7700 
Įnešti tik $1000. Balansas 
lig

6 kamb. ir 4 kamb. Cottage, abi 
ant vieno loto. Furnice šildomos, kai
na labai pigi, įmokėti tiktai $1500.

6-G kamb., 2 karų garažas, geroj 
vietoj, Brighton Park, kaina labai pi
gi, jmokėt tik $2500.

su-

5-5 kambarių naujas muro namas, 
kaštu vandeniu šildomas su 3 bedrui- 
mais, kaina pigi, jmokėt $3500, kitus 
ant morgičių.

sutarties. ♦ ■
F. L. SAVICKAS, 
726 W. . 18th St.

Phone Canal 1603

Visi Šie namai yra nebrangus 
kaiptf pirmą išmokėjimą priimsiu 
tus.

ir
lo-

PARSIDUODA maža bet pelninga 
Ice Creumo, saldainių, cigarų ir taba- 
kos krautuvėlė pigiai. 4 kambariai 
dėl pagyvenimo ir besmantas su. vi
sais pritaisymais. 2139 W. 24th St. kitę j kitus — griebkit šitą pro- : viškai su francuziŠkais langais, 2 ka-
■______________  , įgą, jsigykit savastį kol dar yra lai- Į rų mūrinis garažas iš šono jvažiavi-

Parduoda savininkas, 
8353 So. Hcrmitfege Avė.

Tel. Bevtrly 8038

PARDAVIMUI 6 kambarių bur.ga- 
low, ką tik užbaigtas, karštu vande- 

nežiurė-; niu šildomas, kieto medžio trimas,

KFNDŽIU tabako ircie-aru krau- 'k,,s- Dar niekuomet pirmiau tokia j mas. KhNDZlŲ, tabako i c k a ų au .)roga nebuvo pasiūlyta.tuve pardavimui. Pigiai. Pardavimo j 1 B
priežastį patirsit ant vjetos. 1733 S. Taj paskutinis šmotas žemės 
Ruble St., arti 18-tos gatvės.

20 minučių važiavimo iš 
vidurmiesčio

PARDUODU 2 flatų hhmą, 843 W. 
33rd PI. Karštu vhhderiiu šildomas ir 
2 karų garažas. Del informacijų šau
kite Boulevard 5066.
——-------------- --------------------------

NAŠLE nori pašluoti 5 kambarių 
piedinę cottage, cbmento blok,sų pa
matu, aukštos viškos su 2 kamba
riais, lengvai galima padaryti flatas, 
garažas. Gatvė ir, ėlė cementuota ir 
apmokėta 6631 So. Oakley Avė.

JUOZAS VILIMAS■
4405 Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

6 FLATAI štoras ir 6 karų gara
žas plytų, kampinis namas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant South 
Side prapartės, arba geros farmos, 
1500 West Erie St.

FARMA PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

130 akrų graži Wisconsin valsti
joj farma, HM) akrų dirbamos, ap
sėta kornais, bulvėmis, avižomis ir 
miežiais. 30 akrų puikios- ganyklos 
ir miško, 20 karvių, 4 arkliai, 18 
kiaulių, 24 žąsys, ančių ir 400 viš
tų. Cementinė sailo, pirmos klesos 
barnė su vandens indeliais kar
vėms gerti, mėšlo išvežimui maši
na ir kiti reikalingi budinkai gera
me stovyje. Yra visos reikalingos 
mašinoj dėl farmeriavimo geriau
siame stovyje. Šita farma randasi 
prie valstijinio kelio, netoli cemen
tinio kelio. Apie 100 mylių j šiau
rę nuo Chicagos ir 40 mylių* nuo 
MilvVaukee. Geležinkelio stotis tik 
2^ mylios atstumo. Atsiliepkite 
laišku, o dar geriau asmeniškai. 
Kaina tik $30,000. Mike Tarutis, 
Cainpbellsport, Wis.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Ręstaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street 

ICONTRAKJTORIUS 
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai

834 W. 38rd St.
Tel. Boulevard 0527

FARMOS lietuvių kolonijoj’ par
siduoda, didesnių ir nražesnių, ant 
lengvo išmokėjimo. Yra gana gerų. 
Taipgi yra su gyvuliais ir visais 
Irnnkiaid ir javais. Klauskit pas: 

KARL MARKUS
Box 75 

Fountain, Mich.

I PARSIDUODA farma 39 akrų, ne
toli Lemont miesto. Atsišaukit, Jos. 
G. Sereika, 3230 So. Union Avenue.

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

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė. 

Chicago

PARDUODU 4 flatų muro 
į senas, po 5 

kainomis kambarius flatas, uždaryti por
Ct. Nedėlioj bus paskutinė diena nu- Kewanee boileris, aržuo- 

dpirkti lotus senomis kainomis lu trimuotas, įmūryta maudy- 
i anedėlyj kainos pakils. Atvažiuo- uvnaviptps 4 k*iru murokit ir apžiurėkit. Pamatysit koks.ne’ pavietes, 4 karų muro 

j didelis išsivystymas aplink mus. guražas^ ■/» bloko nuo 63 gat. 
Specialia pasiūlymas ant Califomia avė. Parduosiu 

už cash arba mainysiu į ma- 
Kickyienas atsilankęs turės pro- žesnį arba didesnį namą. /y fili rinvumi vrn * • *

PARDAVIMUI IJght Lunch, Ice! --------------- . |
Cream, Cigarų, Cigaretų bimi. U- , |w nU8iplrkti 8Ubdl,ision nttm^ 1 met1 
dirbtas per daug metų, 4 kambariai * • * n---- » •- «
dėl gyvenimo. Galima pirkti vieną j 
biznį arba su namu, 1434 S. 49th

Savininkas gyvena,
1543 So. 52nd Avc., 

Cicero, UI. 
Phone Cicero 2850

PARDAVIMUI soft drink 
parior, geroj vietoj; parduo
siu pigiai. 1 
tis — turiu du bizniu.

Atsišaukite:
147 E. 107th St.

Pardavimo priežas- dovanų yra1 apie už $8000. Kiekvienas atsilan
kęs turės progą pasinaudoti. Jums 
nebus jokios atsakomybės, 
vežkite visą savo šeimyną, 
bus tikras piknikas. Bukit 
svečiu. Užkandžiai dykai!

Kaip ten nuvažiuoti
Jei važiuosit automobiliu: Imkit deniu šildomas 2 javatories 2 karų 

;v„ «.j. iki Central avė. (5600 garažas, cementinė ė ė, gražus sod- 
į vakarus), paskiau važiuokit į pie- fas ’r. Ple.va» k?,na PU?>» pigiai grei-

— ■ tam pirkėjui. 5654 S. Maplevvood Avė

Atsi- 
del jų 

musų i

S. Paszkewicz
6345 So. Califomia Avė.

Hemlock 4555.

5 IR 6 KAMBzVltlŲ mūrinė bun- 
galow. Npri biznio? Bizniavas na
mas ant Archer; avė., visas išren- 
duotas, 4 flatų muro namas po 6 
kambarius, pečiais apšildomas. 
Nogi 2 flatų su štymu, arbą; ką 
turit?

2 FLATŲ po 5 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas ir (laug 
visokių mainų.

Kas ką turit! mainymui kreipki
tės pas mus, o mes greit išmainy
sime.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

, Lafayette 6036

PARDAVIMUI namas su mažu 
štoriuku, labai gera vieta. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos, 834 
West 53rd PI.

Financial
Finanaai-Paskoloa

ATIDARO 40 AKRŲ SOUTH WEST

ATYDAI PIEKORIŲ
Piekarnė su nauju namu, nau

joj apielinkėj, parduosiu pigiai. 
Tol.'Ergini. 0338.  ave

PARSIDUODA 2 krėslų barbemė tus iki musų ofiso prie 37 Št.
— up to date, naujausios mados, ge- j
ra vieta ir biznis, nėra kitos berber- Elevatoriais: Imkit Douglas Park 
nės per mylią ir pusę aplinkui. Ran-, “L” iki Austin bulvaro. Musų bu- 
<lasi gražiame Chicagos priemiestyje j sai i.n-- « u » » j— x

— priežastis pardavimo — turiu 
biznį. Kreipkitės j

“Naujienas,” Box 864
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 8 kambarių reziden
cija, 5654 S. Maplewood Avė., plytų 
frontas, geležiniai postai, karštu van-

kitą

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Visokių tautų apgyventoj apielinkėj. 
3407 So. VVallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
štoras. Biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai. 3220 So. Wallace Street.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis iš
dirbtas per keletą metų. 4442 South 
Talman Avė.

i pasitiks jumidi tenai ir nuveš 
| dykai ant musų žemės.

Gatvekariais: Važiuokit 22 St. 
. gatvekariais iki Austin bulvaro. 
Musų busai pasitiks jumis tenai ir 
nuveš dykai ant musų žemės.
DEL BIZNIO IR SMAGUMO BUKIT 
MUSŲ SVEČIU $Į NEDfiLDIENĮ

LIEPOS 17
LIETUS AR PAGADA

Atsiminkite: Paskutinė diena 
dabartinėmis kainomis

HALAS & KRAFT, Inc.

GERI NAMAI,
BET LABAI

PIGUS
Matykit ir

Persitikrinkit
18 gat. Parapijoj

GERAS muro namas, 6 flatų 
4 kambarius, elektra ir kiti pa- 
rankumai. Lietuvių kolonijoj; gera 
vieta. Cash reikia $3000.00. Kaina 
stebėtinai'pigi — $6500.00.

BRIDGEPORT

po

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, di-1 

dėlė krautuvė, ledų mašina, trokas, 
biznis išdirbtas per 7 metus, prie Mi- 
chigan Avė., verta $6000, parduosiu 
už $3500, priežastis pardavimo, sū
nūs apleido mane.

Phone Pullman 4228

111 W. VVashington St.
453 Convvey Bldg.

Telephone Franklin 6040

N E. Kampas 63rd 
Whipple St.

MAINOSI bizniavęs namas, 1 
štoras ir 5 pagyvenimui, tik 8 me
tu senumo. Gerame stovyje. Mai
nosi j 2 flatų ar 4 flatų apie Mar- 
ųuettc Parką. Gera proga — ma
tyki! tuoj.

GERAS muro namas, 3 flatų po 
4 kambarius^ su visais paranku- 
mais. Cash įnešti tik $1500. Kaina 
$6000. Stebėtinas pirkinys.

BRIGHTON PARK

MARŲUUE'n’E MANOR
5—6 kambariu medinis namas, 

aržuolo trinias, 29 pėdų lotas, abu
du fintai Šildomi, netoli parko, 
mokyklos, bažnyčios, parduosiu už 
*3000 įmokėjus, <x kitus kaip ren- 
dą.

6 KAMBARIŲ bungalow, karštu 
vandeniu šildoma, 3714 pėdų lotas, 
moderniškas, mainysiu j lotus, ar
ba ką nors mažesnio.

2—45 KAMBARIŲ naujas! mūri
nis namas, moderniškas, \ karštu 
vandeniu šildomas, mainysiu j pri- 
vatiškus arba biznio lotus.

10 FIATŲ, prie Marųuette ke
lio, įplaukų i motus $7500; mainy
siu į 2—5 arba 2—6 kambarių na
mą, bile kokioj apielinkėj.

24 FLATŲ namas prie Western 
avė., 3 krautuvės, virš $2000 iplau- 
kų i \
mažesnį.

BRIGHTON PARK
2—4 kambarių medinis) namas, 

ant cementinio pamato, moderniš
kas, kaina $6000, cash reikia $2000.

2—5 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
geroj vietoj’, netoli gatvekarių, mo
derniškas, kaina $10,800, cash rei
kia $3000.

PARDAVIMUI bučernė daromas 
geras biznis, viskas cash, uždirba
ma abelnai į ąavaitę apie $1000, 
mainysiu i lotus, arba mažesni 
mą.

W. H. KELPS AND CO.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099.

Atidarymas naujo 40 akrų Per- 
shing Road addition iki Austin 
Bulvaro prie Central avė., ir pa
būdavus 48 bunga)ow, kaipo pra
džia $2,000,000 vertės namų. Tą 
atidarymą skelbia Halas & Kraft, 
Ine.

Tikimasi, kad prie atidarymo ir 
išpardavimo to« žemės bus išpar
duota už $800,000. Budavojimas 
bungalow prasidės greit, nes Mid- 
wesl) Budavotojai nupirko 48 lo
tus dėl jų pastatymo nuo subdivi- 
zijos kompanijos.

George Halas taipgi pirko 18 
akrų prie 35 St. ir 55 Avė. nuo 
H. G. ir W. Goelitz. 35 St. gatvė 
ilginama ir bus paranki transporta- 
cija prie tos žemės.

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskį įmo- 
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba S300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Afalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. L 

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. P RAMANCIONIS

RUBIN BROS

motus, mainysime į ką nors

na-

Exchange—Mainai
MAINYSIU 6 flatų su Storu ir sve

taine ant mūrinio namo dviejų fla
tų.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

4300 So. Wood St.

NEG1RDET1 MAINAI 2-ri MORGIČIAI

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. 12259 Peo-ria st. Common- 
dord 0776.

PARSIDUODA saldainių štoras. 
Gera vieta dėl saliuno. Kreipkitės: 
3528 S. Halsted st.

PARDAVIMUI ice creain parior, 
cigarų, cigaretų, mokyklos įrankių, 

iš priežasties ligos, 
gatvės nuo* lietu- 

Naujienos, 1739
I.abai pigiai
Randasi skersai 
vičkos mokyklos.
S. Halsted st. Box 944.

23 flatų namas 
3 krautuvės, 
naujas namas 
rendų $19,500 
mainysiu į 
išmokėtus lotus / 
arba možesnj namą 
šaukit 
Mr. Bray, 
Hemlock 4701

GERAS namas, 3 fl. po 5 kam
barius. Vanos, elektra, platus lo
tas, garažas. Geroj vietoj — prie 
bažnyčios. JneŠt; reikia $2500. Kai
na tik $6500.

ENGLEWOOD KOLONIJOJ
Gražus muro namas, 4 flatų, 

po) 5 ir 2 po 4 kambarius, ant 
lotų, su visais {rengimais, 
transpoitacijįaį 
$3500. Kaina labai pigi —

Atsišaukit pas įgaliotinį:
S. J. DARGUŽIS, 

(N. W. kampas) 807 W. 18th St. 
Canal 4960.

2 
2 

Gera 
Čash reikia tik 

$13,000.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas su Storu ir 5 kambarių flatas 
augančioj kolonijoj ant Archer Avc. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bučernės ar grosernės.

5097 Archer Avė.

Mainui 8 flatų muro namas po 5 
kambarius. Parduosiu ' už $7,500 ar
ba mainysiu ant loto, bučernės arba 
kitokio biznio.

Mainui bizniavus namas, štoras, su 
4 flatais. Mainysiu ant didesnio na
mo nepaisant apielinkės.

Mainui naujas bizniavas mūrinis 
namas, štoras su dviem flatais. Mai
nysiu ant praivit namo nepaisant a- 
pielinkčs.

Mainui dviejų flatų mūrinis namas. 
Kaina $7,600. Mainysiu ant Cottage 
toliaus nuo miesto.

Mainui puikus dvaras, 315 akrų. 
Mainysiu ant namo nepaisant apie
linkės.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avenue

Phone Lafayette 5107

1, 2, 3 metams paskola 
4% komišino

Greitas Patarnavimas
ROYAL FINANCE 

CORPORATION 
11$. La Šalie St.,

., Central 2665

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. L
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. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

BARGENAS
Pardavimui 3 kambarių cottage, y- 

ra viškai, vana, elektra, garažas, pa
vėsis jarde, netoli mokyklos ir baž
nyčios, lotas 132x125, kaina tiik $4500 
tiktai šiam mėnesiui. Namas išmokė
tas.

4446 So, Komensky Ąve.

Naudokitės paskutine proga
Mainysiu 3-5 kambarių muro namą, 

elektra, maudynės ir visoki paranka
mai. Mainysiu ant seno namo.

10 flatų 2-5 ir 8-4 kambarių, mai
nysiu ant mažesnio.

Biznio namą mainysiu ant farmos 
netoli Chicagos.

Atsišaukit tuojaus.
3422 Lowe Avė., pirmos lubos 

Klauskit S. Mickeviče 
Phone Yards 3551

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

{vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrantus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street


