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Darbo kongresas smerkia 
intervenciją Nikaraguoj

Kasyklų ponai taisosi kulko 
svaidžius prieš streikininkus
Hankoviečių 120,000 armija zy 

giuojanti prieš Nankiką
Pan-Amerikos federacija 

prieš J. V. intervenciją 
Nikaraguoj

maišymasis Ak labiau apsun
kins Niką raguos klausimus iš-

Smerkia komunistus

Darbo 
kad 
tuojau 
iš Niką raguos

kongresas reikalauja, 
Washingtono valdžia 
ištrauktų savo jėgas

VVASHINGTONAS, liepos 
22. — Pan-Amerikos Darbo Fe
deracijos kongresas, laikomas 
dabar VVashingtone, priėmė re
zoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad Jungtinių Valstijų valdžia 
tuojau ištrauktų savo laivyno 
jėgas iš Nikaragučs. Rezoliu
cija. kurios kopija bus |>asjus
ta valstybės sekretoriui Kellog- 
gui ir plačiai paskelbta spau
doj, be kita skamba:

Rezoliucija
“Kadangi dėl svetimų valdžių 

intervencijos, daromos ne dėl 
bet kurio Nikaraguos darbinin
kų veikimo, bet dėl savųjų ir 
svetimųjų kapitalistų pastangų 
visai pasivergti Nikaraguos 
darbininkus, Nrkaragua ir jos 
žmonės turėjo didžiai nukentė
ti tiek savo gyvybėmis, tiek 
turtu ir suverenybe, ir
“Kadangi Pan-Amerikos Dar

bo Federacija kartkartėmis yra 
.pareiškus savo nusistatymą, 
kad kiekvieno krašto suvereny- 
bė turi būt pilniausiai respek
tuojama, ir kad jokia svetima 
valstybė neturi maišytis į kito 
krašto dalykus, o taipjau sten
gėsi dėl to, kad kiekviena vals
tybė garantuotų savo darbinin
kams pilną ir nevaržomą teisę 
organizuotis, idant tuo budu 
jie galėtų pagerinti savo gyve
nimo ir darbo sąlygas, ir

“Kadangi Nikaraguos žmo
nės buvo nelaimingomis auko
mis svetimos valstybės inter
vencijos, kuri daro ne tik dide
les nuoskaudos kraštui, bet ir 
kelia vidaus neramumus,

“Togidel, tebūnie nutarta, 
kad Pan-Amerikos Darbo Fe- 
deraaijos vykdomasis kor^t’cb 
tas adresuotų Jungtinių Valsti
jų vyriausybei, pareikšdamas 
apgailavimo dėl įvykių, kurie 
dabar atsitiko Nikaraguoj 
[Jungtinių Valstijų laivyno Ka
reiviai ir aviatoriai išžudė dau
giau kaip 300 nikaragiečių]; 
taipjau kad komitetas adresuo
tų mandagią, bet griežtą peti
ciją. kad Jungtinių Valstijų 
ginkluotos jėgos sausumoj, jū
rėse ir ore butų urnai ištrauk
tos iš Nikaraguos ir interven
cija pabaigta, 
guos žmonės
laisvai patys savo 
spręsti tiek dabar, 
nančiais Nikaraguos 
rinkimais, be jdkių 
valstybės trukdymų, šis kon
gresas yra tos nuomonės, kad 
bet kurios svetimos valstybės įlerių.

idant Nikara- 
galėtų pilnai ir 

problemas 
tiek atei- 
prezidento 

svetimos
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Sharkey būvąs Dempsey nu 
veiktas neleistinu budu

Arbitras sako, kad Dempsey turėjęs būt pašalin
tas iš imtynių už klastingus smūgius

Hype Igoe, N. Y. Evening 
World; Sid Mercer Ir Frank 
O’Neill, Journal.

Abejingi: Alfred 
Y. Sun; Joe Vilią, 
bu r VVood, Sun; 
American.

Dayton, N.
Sun; Wil- 
Ed Frayne,

dėl to, ar Demp- 
buvo sportas ir 
ar šuleris? Ar 

teisingai

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas VVilliam Green, ku
ris pirmininkauja kongreso se
sijoms, vakarykščiame posėdy 
atakavo komunistus. Jis parei
škė, kad komunistai, nors savo 
skaičiumi silpni, bet jie 
kiekviename Amerikos 
nento rašte, tarnaudami 
unijų priešams ardyti 
unijų judėjimą,
tautinę ir rasių neapykantą Ir 
siekdamies sunaikinti Pan-A- 
merikos Darbe Federacijos so
lidarumą.

veikią 
konti- 
darbo 
darbo

kurstydami

Wisconsino gubernatorius 
vetavo alctus biliy

MAD1SON, \V;s., liepos 22— 
Wksconsino gubernatorius ve
tavo valstijos legisJaturos pri
imtą įstatymą, kuriuo buvo lei
sta gaminti ir pardavinėti alus, 
turįs nedaugiau kaip 2.75 nuo
šimčių alkoholio.

Trys asmenys areštuoti 
už laikymą, mitin- 

. go gatvėj
CLEVELAND, Ohio, liepos 

22. — Vakar vakarą policija 
čia areštavo vieną moteriškę ir 
du vyru, kaltinamus dėl ne
tvarkos kėlimo ir nusikaltimo 
miesto patvarkymui prieš lai
kymą mitingų gatvėj. Mitingas 
buvo laikomas ryš 
lų darbininkų streiku. k

Moka po $1 už kvortą 
negyvą uodų

liepos 
rūmai 

pirks

STUTTGABT, Ark., 
22. — Vietos prekybos 
pasiskelbė, kad jie 
dus ir mokės po\l dolerį
kvortą, tik uodai turi būt 
gyvi. Antra dar sąlyga — 
dai turi būt vietiniai, tai 
Stuttgarte sugauti. Kitur 
gauti ne bus perkami.

Prekybos rūmų siekimas
išnaikinti uodus, kurie ypač 
naktį piliečiams neduoda ra
miai ilsėtis.

uo- 
už 

ne- 
uo- 
yra 
su-

yra

Už nusukimą žmonėms 
$100,000 gavo 10 me

tų kalėjimo

MINNEAPOLIS, Minn., lie
pos 22. — Vietos real estate 
(nekrutamos nuosavybės) par
davinėtojas John A. I>ane tapo 
teismo nubaustas 10 metų kalė
jimo už suktybes.

Lane pats prisipažino, kad 
jis pasisavinęs savo klientų pi
nigų nemažiau kaip 100,000 do-

TO-[Pacific and Atlantic Photo]
Vienuos, Austrijos sostinės, Teisingumo rūmai, kurie tapo laike riaušių sudeginti, šiuose rū

muose buvo teisingumo (justicijos) ministerija ir centraliniai teismai. Delei teismo labai šališko 
sprendimo (išteisinimo fašistų, kurie šovė į socialistų demonstraciją, nušaudami du žmones) ir 
buvo surengta milžiniška demonstracija, kurią krikščioniška kun, Seipelio valdžia išprovokavo į 
riaušes, pradedama į ją šaudyti. * \1

Kasyklos dirbs su skobais 
ir kulkosvaidžiais

Ohio anglies kasyklų kompani
jos užsisakė amunicijos 
prieš streikininkus

COLUMBUS, Ohio, liepos 
22. — Iš Steubenville praneša, 
kad Rose Valley ir Goodyear 
Rubber kasyklų kompanijų 
viršininkai prisipažinę, kad, 
rengdamosios pradėti savo ka
syklas operuoti su nelinijiniais, 
neorganizuotais darbininkais, 
kompanijos užsisakiusios kul
kosvaidžių ir amunicijos.

Bose Valley kasyklos žada 
pradėti dirbti nuo ateinančio 
pirmadienio, o Goodyear — 
nuo rugpiučio 5 dienos.

Gub. Fuller matėsi su Sac 
co ir Vanzetti

Atlankė juos kalėjime ir su 
kiekvienu turėjo atskirai pa
sikalbėjimą

BOSTON, Mass., liepos 22.— 
Massachusetts gubernatorius 
Fuller šiandie buvo atsilankęs 
j valstijos kalėjimą ir turėjo 
pasikalbėjimą su Sacco ir Van- 
zetti, atskirai su kiekvienu. 
Jis matėsi taipjau ir su Celes- 
tino Madeiros, galvažudžiu ir 
plėšiku, pasmerktu mirties 
bausmei. Madeiros mat tvirti
na. kad Sacco ir Vanzetti ne
kaltai kenčia, kadangi žmogžu
dy bę, dėl kurios jie pasmerkti 
mirti, * papildę ne jie, bet jis 
pats su savo sėbrais.

Ką gubernatorius kalbėjo su 
pasmerktaisiais, pasilieka slap
tis.

Planuoja skristi iš Dėt 
roito j Naująją 

Zelandiją

22.DETBOIT, Mich., liejios
Frederick A. Giles, Austra

lijos aviatorius, planuoja atei
nantį mėnesį skristi iš Detroito 
į Wellingtoną, Naujojoje Ze
landijoje, bendrai 11,150 mylių. 
Tokį kelią 
per penkis 
Francisco, 
ir Sydney
Wellingtone, kuris bus jo ke
lionės galas. Jo skridimą finan
suojąs vienas turtingas det- 
roitietis, W. H. Rosewayne, gi
mimu australietis.

jis mano nuskristi 
sustojimus: San 

Honolulu, Brisbane 
(Australijoj) ir

Hankoviečiai žygiuoją 
prieš Nankiną

Laukiama greito 
ties Kiukiangu tarp 
viečių ir nankiniečių

susikirtimo 
hanko-

ŠANCH.-UFS, Kinui, 
22. — (Jautas čia iš Hankovo 
pranešimas, kad radikalinių 
[komunistinių] kinų nacionalis
tų armija, susidedanti iš 120 
000 vyrų, žygiuojanti iš Han
kovo žemyn palei Jangtse upę 
tikslu pulti gen. čian Kaišeką 
ir nuosaikiųjų nacionalistų val
džią Nankine.

Generolas čian Kaišek, nors 
oficialiai nugina žinias apie tai, 
kad esą vedamos su šiaurės Ki
nų generolu diang Tsolinu per- 
traktacijos dėl karo paliaubų, 
ištraukia savo kariuomenę iš 
šantungo fronto, kad galėtų 
pavartoti ją prieš hankoviečius. 
Šanchajuje jis rekvizavo gar
laivius savo kareiviams trans
portuoti.'

• • r -, • t •

Kaišek turįs 300,000 vyrų
Sako, kad nuosaikiųjų nacio

nalistų vadas, gen. čian Kaiše- 
kas, turįs 800,000 kareivių. 
Didesnė dalis jų tai esą pir
miau buvę šiauriečiai, tarnavę 
sumuštose generolų Sun čuan- 
fano, Čang Čungčano ir Vu 
Peifu armijose.

Manoma, kad susikirtimas 
tąrp hankoviečių ir nankinie- 
čių armijų netrukus įvyks ne
toli nuo Kiukiango.

Kiukangą, kurs yra arti 300 
mylių į vakarus nuo Šancha
jaus, dabar laiko užėmę han
koviečiai. Jų ginkluotų žmonių 
yra ten apie 40,000.

liepos

FAENZA, Italija, liepos 22. 
— Bendandi observatorijos sei
smografas įregistravo smarkų 
žemės drebėjimą, kurs traukė
si per dvi valandas. Drebėji
mo centras, kaip apskaičiuoja, 
turėjęs būt apie 4,700 kilomet
rų tolumo pietų rytų kryptimi.

ra-
dienai pra-linis oro biuras šiai 

našauja:
Bendrai gražu 

sekmadienį; vėsu; 
žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 65° i V 62° F.

Šiandie saulė teka 5:34, 
džiasi 8:19.

šiandie ir
stiprokus

• buvo
t

lei-

Reichsbankas gauna New 
Yorke $25,000,000

NEW YOBKAS, liepos 22.— 
Praneša, kad Vokietijos Beich- 
sbankas (Valstybės bankas) 
gauna iš New Yorko finansi
ninkų. su International Accep- 
tance Bank, Ino, prieky, nema
žiau kaip $25,000,000 paskolos.

Paskolą išsiderėjęs Dr. H j al
mai* Schacht, Reichsbanko pir
mininkas, kai jis buvo atvykęs 
čia konferencijai su Anglijos 
Banko, Francijos Banko ir Fe
deralinio Rezervos Banko gal
vomis.

Karolis negalįs grįžti į 
Rumaniją

BUCIIAiBESTAS, Bumanija, 
liepos 22. — Vyriausybės at
stovai šiandie pareiškė, kad 
buvęs Rumunijos sosto įpėdi
nis Karolis, kuriis dabar gyve
na Paryžiuje, negalįs sugrįžti 
nė savo tėvo, karaliaus Ferdi- 
nando, laidotuvėms, 
nors vėliau.

nė kada

padaryta 
Paryžiaus,

Toks pareiškimas 
dėl pranešimo iš 
kad buvęs karaliunas Karolis 
neatsižadąs savo pretenzijų so
stui ir kad jis jau dabar tiitu- 
luojąsis Rumanijos karalium 
Karoliu.

Užmušė draugą rody
damas, kaip Dempsey 

kirto Sharkey
PHILADELPHIA, Pa., lie|>os 

22. — Thomas Cellouci, 27 me- I
tų, ir John Derogatis, 20 me
tų, pasiklausę radio pranešimų 
apie Dempsey-Sharkey imtynių 
eigą ir finalą, susiginčijo dėl 
to, kaip ir kur Dempsey suda
vęs lemtingą smūgį Sharkey, ir 
ėmė taq> savęs 
Cellouci 
galiui į 
kairiąja 
pilvą, 
Cellouci
mo persiskėlė galvą ir netru
kus mirė.

demonstruoti. 
dešiniąją kirto Dero- 
galvą, Derogatis * savo 
sudavė Collouci’iui į 

dešiniąją gi į galvą. 
Krisdamas ant grindi-

SPRINGFIELD, 111., liepos 
22. — Mirties bausmei tapo 
pasmerktas farmos darbinin
kas James Ilayes. Prieš kiek 
laiko jis kirviu užmušė vieną 
moteriškę, Mrs. Doris Flatt, 
už tai, kad ji neleido jam maty
tis su savo dukteria, apie ku
rią Hayes sukosi.

Del ketvirtadienio vakarą į- 
vykusių New Yorke bokso im
tynių tarp buvusio pasaulinio 
bokso čempiono Jack Dempsey 
ir lietuvių boksininko Jack 
Sharkey (Juozo Žukausko) iš
kilo aštrių ginčų tarp jų mene
džerių ir tarp sporto rašytojų 
bei kritikų.

Ginčai kilo 
sey imtynėse 
džentelmenas,
jis nuveikė lietuvį, 
imdamasis, ar pavartojo klas
tą?

Daugelis sporto rašytojų ir 
kritikų prikiša buvusiam čem
pionui, kad jis apsilenkęs su 
bokso taisyklėmis ir pavartojęs 
neleistinų priemonių: jis par- 
mušęs Shunkey, kirsdamas 
smūgius jam žemiau juostos.

Ginčai taip toli nuėjo, kad 
dalykui ištirti buvo padaryti 
krutamieji imtynių paveikslai 
su labai palėtintais judėjimais, 
tečiau ir tas ginčo neišaiškino.

Charles Martinson, vienas 
Sharkey-Dempsey imtynių 
spiendėjų, pareiškė, kad valsti
jos atletikos komisijai jis esąs 
sutaisęs šitokį raportą:

“Jack Sharkey buvo užgau
tas žemiau juostos prieš pat 
“knockout punch”, ir Dempsey 
turėjo būt de) to diskvalifikuo 
tas. Be to Dempsey nusikalt’ 
dar ir kituose keliuose sųsikir 
timuose (rounds), mušdamas 
priešininkui per žemai.“

Sporto rašytojų 
tokios:

Kad . Dempsey 
klastingus kirčius 
Ed. Van Every,
VVorld; Benny Lconard, World; 
Bill Corum, Evening Journal; 
J. Williams, Telegram; 
Undenvood, Telegram.; 
Burchard, Telegram; 
Davvsonf Times; W. O. 
han, llerald-Tribune;
land Bice, Herald-Tribune. (Vi-

priemonių 
tai ex- 

jų prieš 
nemalonu 
regis, jis

nuomonės

pavartojo 
tvirtina: 
Evening

Jack Sharkey pareiškimas
Pats lietuvių boksininkas 

Sharkey paskelbė laikraščiuo
se viešą pareiškimą, kuriame 
jis sako:

“Jack Dempsey laimėjo, ir 
tegu jis turi visą kreditą pa
sauly, bet tegu jis nemano, 
kad jis esąs geriausias boksi
ninkas, jeigu tai buvo geriau
sia, ką jis musų imtynėse su
gebėjo padaryti. Jei kas kada 
vartojo neleistinių 
priešininkui nuveikti, 
čempionas pavartojo 
mane, ir nors man 
tai sakyti, bet, man
mušė man per žemai... Visi jo 
kirčiai nedaug man tereiškė, 
kol jis savo dešine nesmogė 
man po juosta. Skausmas nuo 
to kirčio buvo taip didelis, kad 
aš susiriečiau, ir tuo tarpu, 
kai aš atsigrįžau į referee, 
manydamas, kad jis sustabdys 
ir diskvalifikuos Dempsey. pa
starasis savo kairiaja smogė 
visa jėga man į žandą.’’

#et ne dėl to smūgio — 
sako toliau Sharkey — jis ne
galėjęs urnai atsikelti, o tik 
H’o didelio skausmo po juosta. 
Ir tai buvęs ne tas vienas kar
tas, kur Dempsey jam kirtęs 
žemiau juostos: jis daręs tai 
dažnai ir pirmesniuose susikir
timuose, ir jis tik stebįsįs, kaip 
referee galėjęs tai leisti, ir ne
diskvalifikavęs Dempsey jau 
trečiame susiėmime (round).George

Jrtmes
James

McGee- valdininkų New Yorke praneši-
Grace-

Valstybės mokesnių suėmimo

Kad Dempsey buvęs “fair”, 
tvirtina: Robert Edgren, Chi
cago Daily News; Fred A. 
Hayner, Chicago Daily News;

mu, Sharkey-Dempsey bokso 
imtynėms buvo parduota 72,- 
283 bilietai, už kuriuos surink
ta $985,027. Dempsey , gaunai 
$270,882, o Sharkey — $221,- 
631. Jų pronjotoris Tex Bich- 
ard pasiima $454,188.

Amerikos lenkų dovana 
Pilsudskiui

VARŠUVA, liepos 22. —At
vykus iš Amerikos lenkų gru
pe padovanojo maršalui Pil
sudskiui šoblę.

MASKVA, liepos 22.
Tomsko praneša, kad Sibiras 
užgynęs sabalų medžiojimą de
šimčiai metų, idant apsaugojus 
tuos žvėris nuo visiško išnaiki
nimo.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys 18 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 įeina 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

3. NAUJIENOS duoda visiSką garantiją už siunčia
mus pinigus, 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 patarnkvima*.
AUŠROS KM YGYN AS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAICIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 11L

H_ —...

Iš



PRANEŠIMAS
Turiu už garbę pra

nešti visiems savo 
draugams ir pažys
tamiems, kad perkė
liau savo vaistinę j 
naują gražesnę vietą, 
725 W. 123rd St. Tel. 
Pullman 0071.

Širdingai kviečiu vi
sus draugus ir pažys
tamus atsilankyti ant 
iškilmingo atidary
mo, Subatoje, Liepos 
23, bus gerų gėrimų 
ir gardžių užkandžių, 
o dėl moterų ir mer
gaičių bent kokią do
vanėlę ant atminties.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
F. J. TUPIKAITIS

725 W. 123rd St. Tel. Pullman 0071

Atsisveikinimas Išvažiuojant Lietuvon

Turiu už garbę pranešti visiems savo pažystamiems 
kurie mane rėmė per 18 metų biznyj gyvenant Chi
cago j. Nuoširdžiai tariu ačiū savo kostumeriams ir 
draugams už tai. Jei kas turite kokį reikalą prie 
manęs, meldžiu atsišaukti žemiau pažymėtu adresu. 
Aš išvažiuoju liepos 27, per Canadą, Angliją, Fran
ci ją, Vokietiją ir į Lietuvą.

Su augšta pagarba,
Jonas Legeika ir mano duktė B. Sylvia

7259 So. Talman Avė., Chicago, III.
. >  ---------------------------------------------------- ---- ———

Išvažiavimas į Washington Heights
107th ir May Str

Rengia

Lietuviškas Polit. Pašei. Ktiubas iš Kensington III.

Liepos-July 24 (L, pradžia 10 vai. ryte

Bus muzika, užkandžiai, minkšti gėrimai, žais
mės ir dovanos. Kiekvienas atsilankęs bus užganė
dintas. Kviečia Visus Komitetas.

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

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 
Mane kankino viduriu nedirbi- 

mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abetnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES B PITER
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar

Dabar ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

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

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ii* strėnų skaudėjimą ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai n 
enzos ir nuo 1

Pirmiau

menų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo Tnflu- 
kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 

aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus ui vieną bonkų $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalauk Ito aptiekose ir tam panailose vietose, u Jei negali gau
ti, tai i •''kniauk Uosiai ii Balutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami gruii uplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA; Pririųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip;

SALUTES MANUFACTURING CO.
#16 W. Slot Street. Chicago, UL Tel. Boulevard 7351
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Tarp Chicagos
Lietimų

Bridgeportas
Parapijonų vargai

Dabar parapijonai labui įdo
mauja, dėl kokios priežasties 
šv. Jurgio parapija negavo ku
nigo Linkaus. Buvo girdėti, 
kad parapijonai džiaugėsi su
lauksią jauną ir labai energin
gą kunigą, kuris galės pasi
darbuoti parapijos ir jaunuo
menės gerovei. l>el negavimo 
vieni parapijonų kaltina pralo
tą, kiti Pauliną, o treti sako, 
kad ciceriečiai neišlcidę kuni
go Linkaus iš savo tarpo. Kas 
ištikrųjų buvo kaltas, sunku 
sužinoti, tik žinome, kad ku
nigo Linkaus negavome.

Toljatis, parapijonai yra ne
užganėdinti, kari bažnyčios 
bokšte laikrodis jau kelintas 
mėnuo stovi. Argi pralotas ne
gali surasti tokio žmogaus, ku
ris tą laikrodį prižiūrėtų, kaip 
kad prižiūrėta jis |>er kelioliką 
pereitų metų prie senojo za
kristijono, kurį pralotas per 
klaidą pašalino iš zakristionys- 
tės. Žinoma parapijonai yra 
nepatenkinti dėl tokio praloto 
pasielgimo — atleidimo iš dar
bo tokio seno, visų parapijonų 
mylimo darbininko. Pašalintas 
zakristionas išdirbo parapijai 
apie 14 metų ir niekam nieko 
blogo nėra padaręs.

Gi Paulina, kuri buvo keli 
metai atgal pašalinta trustisų 
reikalavimu ir vyskupo kance
liarijos įsakymu, laikui bėgant 
ir trustisams persimainius, vėl 
sugrįžo.

O toliau kas link parapijos 
pikniko. Rodosi, kad butų kaili 
ir vietoj sušaukti parapijonų 
susirinkimas ir pasitarti su 
parapijonais apie metinį para
pijos išvažiavimą arba pikni
ką. Ale pralota^ susirinkimo 
šaukti nenori. Kame to neno
ro priežastis? Gal būt, jog ne
nori kad koks parapijomis atsi
rastų ir paprašytų balso para
pijos reikaluose tarti ir savo 
žodį. Tai mums dabar lieka tik 
važiuoti pikniką n . ir spendyti 
dešimkes. Argi ne tiesa?

Parapijos narys.

Nell iš Hershey, 
k 3 metų amžiau*, 
ibėcėlę, moka dek- 
di skaitliuoti kaip 
mokine, o ir kalba

uTTTZ. į «■■ ■ ■ . ............

Shirley McNell iš
Nebr., nors ti 
bet pažysta 
kamuoti ir gali 
7-to “grade” 
kaip tris* sykius už ja vyresnis

Odos priežiūra

šis straipnis yra ištraukos 
I)r. Walter Highman kalbos 
per radio. Dr. Highman yra 
gerai žinomas odos gydyotjas, 
gyvennatis New Yorke. Jo nuo
mone, odos prižiuroje, svar
biausi dalykai yra muilas, van
duo ir sveikatos prižiūrėjimas.

“Kasdienine pirtis, burnos 
prausimas du syk į dieną su 
muilu, kas savaitinis galvos 
plovimas, yra švarumo pirmie
ji reikalavimai. Patartina var
toti nestiprus muilas, (žalias 
muilas perstiprus, nes odą iš
džiovina). Reikia sekti papras
tas sveikatos taisykles. Nuo 
valgymo perdaug saldžių riebių 
valgių, riebių mėsų, arba nuo 
blęgo skilvio stovio, nevirški
nimo, kraujo prastumo, ir tt. 
pučkai pasirodo. Tuomet rei
kia susilaikyti nuo valgymo ne
kuriu valgių; reikia gert daug 
vandens, mankštintis kiek tik 
galima ir vidurius gerai pri
žiūrėti, nepatartina vartoti į- 
vairius vaistus pagarsintus dėl 
gydymo pučkų. Reikia 
tis prie gero gydytojo, 
duug arbatos, kavos ir 
holiaus blogai’ atsiliepia.

“Negalimai virido raukšles

kreip- 
Per- 

alko-

gydyti. Negalima permainyti 
žilų plaukų spalvą, tas yra pa
vojinga. Galima sulaikyti plau
kų puolimą, bet ne vartojant 
patentuotus vaistus. V e i d o 
gniaužimai, veidams šepetukai 
ir panašus dalykai padaro dau
ginus blėdies negu gero, 
ra smetonuota mostis “ 
ereatn 
prausiant yra patartina.
gaus oda vis mainosi. Patys 
matome koks absurdas yra su
laukti penkias dešimts metų 
senumo ir pageidauti dvidešim
ties metų senumo odą. Sulau
kę penkiasdešimt metų galima 
turėti tiems metams kuogeriau- 
sią odą, jeigu savo jaunystėje 
prižiūrėsime savo abelną svei
katą ir vartosime daug muilo ir 
vandens. Apart to, kuo ma
žiaus kreipsi atydos į odą tuo 
bus geriaus. Jeigu užkrėstas 
kokia nors odos liga, kreipkis 
prie gydytojo. Neklauks Susie
do, arba barzdaskučio, arba ko 
kito, paidausk gydytojo.

“Priegamus neerzink, nes tas 
priveda prie vėžio. Jeigu prie- 
gamos didinasi arba spalva 
tampa tamsesnė;/reikia jas iš
imti. Tą galima atlikti keliais 
budais, bet tik gydytojas žino 
tinkamą. Nevartok deginančią 
medžiagą; nevartok vaistus 
kraujui sulaikyti ir erzinančias 
mostis. Nespausk ir nejdrėsk 
priegamus. Gali netekti gyvasties

“Sulaukus keturiasdešimta 
metų, vėžys gali pasirodyti. 
Kartais prasideda kaipo labai 
mažas odos sukietėjimas, ir 
jeigu greitai ir tinkamai gy
dytas vėžys gali tapti nepavo
jingu.

“Jeigu žmones kreiptų tiek 
ptydos į savo sveikatą- ir pri
žiūrėjimą odos, kiek kreipia į 
pasirinkimą mėsininko arba į 
savo drapanos, sutaupytų daug 
pinigų.” [FLIS.]

Ge
čo 1 d 

nuvalyti odą prieš 
Žmo-

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinh) laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aųuitania ............................ $215
Mauretania................... $211

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

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

CUNARD LINE 
140 N. Dear- 
bor St..

Chicago.

TRENTINI, MĖGIAMA LENGVIŲ OPERŲ ŽVAIGŽDĖ

“Kiek metų1 atgal kuomet ‘The 
Firefly’ ir ‘Naughty Marietta’ bu
vo ^erstatoihos prie Broadway, aš 
rykiau cigaretus savo pasilsio mo- 
ntertfudae. Ir tuomet Luck Strikes 
atsfradn pas mane. Dabar aš gali
nti viską iš siu puikių cigaretų; 
tikrai žinau, kad jie nei Kiškučio 
nekenkia mano balsui ir nei kiek 
ncjrituoja mano gerklės.”

“It’s toasted”
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Naujienų Atletiniame

PIKNIKE
Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927
Calumet Grove

" " —■■ ------------  - ■ ■ ....................... I

DIDELIS IS VAŽI AVIM AS TAUTIŠKUS PA R AP.
Atsibus Ned,, Liepos-July 24, pradžia I. v po plot

PRIEŠAIS TAUTIŠKAS KAPINES, 
SALAINIO DARŽE.

Trokai lauks žmonių prie bažnyčios (35-tos ir Union Avė.) 
ir 10:30 vai. veš į pikniką.

Gražioje vietoje, tarp žaliuojančių medžių, plėvosuos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, tai pikniko vieta. Puiki orkestrą grieš lietuviškus 
iv amerikoniškus šokius. Skanus užkandžiai ir gėrimai užganėdins 
visus. Bus iftlaimėjiųui daug gerų daiktų.

Lietuviai! Atsilankykit ir paremkit Tautiškų parapiją, kuri už
taria ir apgina lietuvius darbininkus čia išeivijoje.

Kviečia Klebonas ir Komitetas. 
--------------------------------------------------------------------------- --------------- 7

Blue Island, III.
’ . J’ •:

Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 
visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. Tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir ap’.elinkių miestelių turės progą dar 
pirmu sykiu pamatyti visus gabiausius lietuvių atletus. O Karolis 
Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tūks
tantinės minios lietuvių tik gėrėsis ir džiaugsis. Muzika — šau
niausi. Šokiai — linksmiausi.

Pradėkit iš anksto rengtis į šį atletini Naujienų pikniką.

Visus širdingai kviečia NAUJIENOS
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Į KLAIPĖDA! Į KLAIPĖDA!
Paskutine proga lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!

ČIRU-VIRAI
Pačiravo Lapsi-Tapei

KODĖL TUOMI NESI 
DŽIAUGTI? > 1 Ar Inkstai Daro Jums 

Nesmagumų?
Mis.

Šia vasarų išplaukimas
IŠ AMERIKOS NEW YORKO

Stačiai į
LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU E5T0NIA
9 RUGPJUČIO-AUGUST, 1927

JUSV VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POP1ERAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO 

NURODYS KELIA I LIETUVĄ

Perdaug išdavikų
t Rusijos bolševikai prakeikė 
jau antrą chm iečių generolą,— 
šį kartą krikščioniškąjį. Pir
miausia prakeikė gen. Čian 
Kaišeką, kaipo išdaviką bolše
vikiško biznio Chinijoj. Beliko 
tik krikščioniškasis gen. Feng- 
Juhsiang, kurį bolševikai atsi- 
kvietę j Maskvą, ant rankų ne
šiojo, visi komisarai su juo fo- 
tografavosi, lakdė geriausiu 
vynu ir degtine, rengė jam de
monstracijas. Bet ir jį dabar 
prisiėjo prakeikti, nes ir jis 
išdavė bolševikišką biznį.

Komisarams labiausia gaila, 
Pruseikos žodžiais tariant, pra- 
lakinto jam vyno ir degtinės: 
butų patys išlakę.

Kuomet jūsų draugas dai- * " " ................ '*
• • 1 • • • x "Mano Inkstai darė man nesmagumų,nuo ja ir juokiasi, ar JUS tU“ Skaudėjo nugarų, buvau nervuoU», silpnas 

rite stovėti nuošaliai būti L ' ’ . - -
nuliudusiu ir melancholi- 
joj? Prašalinkit nusimini-;
mn 'Vnrtnkitt Trinario k’nv 1,01 kurle nu»lat buvo ,r iėblyAkę. mą. V <11 LOKIb 1 * Ulei H) l\.cir | nuteikė daugiau energijos silpniems ir 

tųjį Vyną, dainuokit ir juo 
kitės.

Y arda 4951
Anielia Jarusz-K&ushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

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

| Turistine III kl. .. $117

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

What next?

luristine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
<avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co.
Central M f g. Dist. Bank
Jno P. Ewald
S. L Fabian

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St, Chicago. III. 
841 West 33rd St., Chicago, Iii.
809 West 35th St, Chicago, III.

We*t 47th St, Chicago, Iii.
So. Halsted St, Chicago, 111. 

A’eat 18th St, Chicago, III.
So. Halsted St., Chicago, III.
So. Halsted St, Chicago, III.
So Paulina St, Chicago, Iii. 

VV. 22 St, Chicago, III.
15 Mltchel S’t, Milvvaukee, VVia.

BALTI C AMERICA LINE, 12(1 N. LaSalle SL, Chicago. III.

Vinc. Milaalewic. 1723
NaujienoK 1739
Frank L. Savickas 72G
V. M. Stulpinas & Co. 3255
Universal State Bank 3252
J. J. Zolp 1559
Metropolitan State Bank 2201
VVargin Wargin 53.

aasaa

“Surpraiz paros” pradeda ei- 
jti iš mados. Ką dabar kūmutės 
prasimanys, kad išleisti savo 
munšainą? Ar ne pradės gėri
mo lenktynes, nes dabar viso
kios lenktynės ir kontestai yra 
labai madoj? 

* ■
Neišrišama problema

Jungt. Valstijos, Anglija ir 
Japonija dabar laiko laivyno 
sumažinimo konferenciją, bet 
jokiu budu negali susitaikinti. 
Visos jos nori negalimo dalyko: 
ir kad vilkas 
kad ožka liktų 
karo laivynai 
žinti, ir kartu 
susilpninti.

butų sotus, ir 
čiela, — ir kad 
išrodytų suma- 
nebūtų nė biskj

kas
Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 

SKALBINIAI
Tclefonuokite Humboldt 1331

VVONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. VVestem Avė.

RŪSELAND BOEING GG.
STANLEY SUDENT, Savininkas 

Tel. Pullman 5625

Viskas priklauso nuo to, 
ką skerdžia

Bolševikų “čeką” per aštuo
nerius metus korė, šaudė ir vi
saip žudė tuos, kurie bolševikų 
vieros neišpažysta. Ir visa tai 
buvo gerai, nes tai darė lx)lše- 
vikai, — taip esą ir reikia.

I Bet štai liko nušautas bolše
vikų ambasadorius Varšuvoj,— 
ir bolševikai pakėlė didžiausį 
gvoltą prieš “juodąjį terorą.” 

1 Tikrai hotentotiškas suprati
mas: jei aš pavogiau kito pa
čią, tai gerai, bet jei mano pa
vogė— tai jau blogai: jei mes 
žudome, — tai .gerai, jei mus 
žudo — tai jau baisi piktadary
bė.

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

naujus trukus dėl patarnavimo jums dieną ir naktį.

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

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
< vakaro. Kitu lai
tu pagal FU‘utį.

______ tako Mr. O«>. Leavitt, Sublett, 
kanKM. "Ai vartojau Nuga-Tone ir dabar 

Ai ma-
luii.n, i ____> vinieiUH,
kurie turi aCpnų ir nuvargintą lietemų.”

Nuga-Tone yra HUtrtkiisioR tikrų palaimą

Viršuj Universal
State Bank

ILGO LAIKO PATYRIMAS

' nervotleins vyramu ir moterims, taipgi «u_ 
Į teikė ramų ir ntėviežinantj miegi), kurie 
Į nugalėdavo miegoti. Nuga-Tone patalHo ape
itų ir virtkiriimą. Prašalina punlėa ir inks
tų nesmagąmuu | keletu dienų, daugelyje 
atitikimų prašalinu užkietėjimų, gaaua iA 
vidurių ir žarnų, svaiguj, padaugina silp
niems evarumų. Nuga-Tone atžvietina jė
gų dėl visų kūno organų, joa yra parduo
damos vaistinėse su garantija, kad sutelks 
uiganėdinimų.

Trinerio Kartusis Vynas 
yra puikus vasaros tonikas, i 
Jis išvalo vidurius, pataiso' 
virškinimą, sustiprina ape-l 
titą ir sustiprina visą siste-i 
mą. Jis yra atsakantis: 
“Pittsburgh, Pa., gegužio 
24, 1927. Trinerio Kartusis 
Vynas ištikrųjų yra geras 
tonikas. Jos atlieka viską' 
ko jus norėtumėt kad atlik
tų. Jis prašalino mano gal
vos skaudėjimą, aš turiu da
bar geresnį apetitą, ir netu-; 
iu daugiau gasų viduriuo

se, Harry Koonsvitsky”. JųS| 
galite gauti jį bile vienoje 
geresnėje vaistinėje ir pas 
gyduolių vertelgas. Varto- 
kit nuo šiųmetinių uodų: 
frinerio Fli-Gass, užmuša 
juos iš sykio, pante, 75c., 
paštu, 90c. Jei negalite 
gauti savo apielinkėje tuo
met rašykit pas Joseph 
Triner Company, 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

*'■ Ū,-7 Uį i į,y

* /i

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
Šitas, tai yra musų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge-1 
riausį materiolą. Parduodam visokius1 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausis.

Te). Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
hučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

%
Už dyka pa- t_«i‘» <i«a.v ir

kitokiuose rei- 
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
te, o rasite įa- 
Kelbą.

Valandos nuo
8 ryto 'ki 2 pt 
olėtų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERALIS KONTRAKTORIUS

1814-34 W. 33 Place

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St, Chicago, III.
J

GLOBĖ FURNiTURE &
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS 

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Siuvamas maši
nas parduodam 
labai nužemin- 
tom ka i n o m. 
Taisom ir mai
nom.

A. BERNOTAS 
629 W. 14th St.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems draugams ir koštu - 
meriams, kad savo krautuvę perkė
liau nuo 18-tos ir Union Avė., į 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. Englewo(xl 4279

Įvairus Gydytojai

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

Ofiso aritrašas:
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 piašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA

I)0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

“A slona to ne primietil”
Amerikos lietuvių visuotinas 

seimas nutarė steigti “haisku- 
lę” ir kolegiją. Bet taip ir ne
pastebėjo, kad Amerikos lietu
viai net neturi doro elemento
riaus, iš kurio galėtų pamo
kinti savo vaikučius lietuviškai 
nors skaityti.

i Jei kas vieton “haiskulės” 
steigimo imtų ir parašytų tin
kamą elementorių - - labai pa
sitarnautų visiems tėvams ir 

i vaikų draugijėlių mokytojams: 
nebereikėtų jiems prakaituoti 
beaiškinant vaikams kas yra 
ėdžios, akėčios, zylė, šarka, šu
lė, mintuvai, žagrė ir tt., apie 
kuriuos vaikai jokios nuovokos 
neturi.

r

Pinigai Lenkijon

Vilniaus Krasta

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

• • 
ir i

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

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Lietuviai Advokatai
/ •

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
Louis L. Emmeraon, Illinois 

valstijos sekretorius, kuris pasi
skelbė kandidatuosiąs į guber
natorius.

Phone Juniper 9041 

Frank Ryniecki & Co. 
KONTRAKTORIUS

Paprastas ir pagražintas stucco 
pleisteriavimas. Stucco pleiste- 

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

Chicago

Residence Phone Lawndale 6707
Richard J. Zavertnik x

Advokatas 
127 N. Dearborn St. 

Room 805
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

Tel. Yards 6428
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Central 3905

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

i*——įima

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

L_ i ■ —......................................................... -

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v,. p. p.|j

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9000
t

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

> . ■ . i ■ i ■■ ■■i.i 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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Užsimokėjimo kalnai

Chicagoje — paStu:
Metams .................................
Pusei metų .... ......................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam minėsiu! ...............

Chicagoje per neiiotujua:
Viena kopija .......................
Savaitei ................................
Mėnesiui ................... ...........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltu j 

Motame ...... .....
Pusei metų .... .....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .............._.............  $8.0U
Pusei metų .............. _ 4.00
Trims mėnesiams ........  2.50
Pinigus reikia siųsti palto M o ne y 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.0* 
2.50 
1.50 
.76

8c 
ibc 
75c

$7.00
8.60
1.76
1.25
.75

DABAR EINA GINČAI

Na, ir dabar Maskva įsivaizduoja, kad ta saujalė ko-j vesti politiką Kaune, kaip že- 
niunistų galėjo padaryti perversmą Austrijoje, kuomet; ir P- Voldemaras nuėjo 
socialdemokratai yra priešingi sukilimui! 'iM>rkn]hpt^reZema,,ą g<iuo,’u

Pusantro miliono darbininkų eina paskui sociade-( MuslJ OficiO2jn5 8pauda jau 
mokratus, o tik nepilnai septyniolika tūkstančių eina pasiskubino 
paskui komunistus. Ant kiekvieno tūkstančio sociėlistų visuomenę, 
vienas komunistas — tečiaus bolševikiškas kominternas 
sako, kad komunistai tai Austrijos “darbiMnkų klosa”.

Tai yra perdaug žiopla net ir Maskvai.

paramsti musų 
kad Ženevoje vis

kas pasibaigė laimingai: p. 
Voldemaras, girdi, įtikinęs kas 
buvo reikalingas, kad Lietuvos 
vyriausybe nenorinti laužyti 

Į Klaipėdos konvencijos, nema-

A. Puškinas

4gj
Verti 

J. Montvila

PIKIU 
DAMA

(Tąsa)

muose nebebus ginčijama. P?.■'“ . _ . , . , I Phone Brunswick 2373/1 n nu? imm l/‘>m fn 1dri» k b' i

LŪiiiS WOJTY! *
GRABO R1U S IR 

BALZAMUOTOJAS
Limozinus suteikiu visokiems 

reikalams
Atdara diena ir naktj

2509 Fullcrlon Avė., Chicago

Ketvirtadienį “Naujienos“ įspėjo lietuvių publiką, 
kuri karščiavosi dėl surengtų tą vakarą kumštynių tarp 
Sharkey ir Dempsey ir buvo pasiryžusi dėti daug pinigų 
už lietuvį kumštininką, kad ji butų atsargesnė. Ir “Nau
jienų“ įspėjimas pasirodė teisingas.

Kai kurie, pasinaudoję juo, “betino“ už Dempsey ,ir 
“uždirbo“. Bet dalykas ne tame. Nesvarbu, kas laimė
jo ir kas prakišo pinigiškai, bespekuliuodamas tomis 
kumštynėmis. Svarbu yra, kad kumštynės paliko negar
du morališką jausmą daugumoje tų, kurie jomis taip in-

...kianti
Daugiau kaip aštuonių dešimčių tūkstančių minioje, 

kuri matė kaip Dempsey paguldė Žukauską, nuomonė pa
sidalino. Vieniems išrodė, kad buvusis pasaulio čempio
nas laimėjo mūšį teisingai, kitiems — kad ne. Vieni šau
kė, protestuodami prieš Dempsey, kiti biauriais žodžiais 
koliojo Sharkey. *

Nuomenės pasidalino taip pat tarpe laikraščių re
porterių ir net tarpe teisėjų. Iš laikraščių reporterių, 
mačiusių muštynes, devini tvirtina, kad priešpaskutinis 
Dempsey smūgis buvęs suduotas Žukauskui žemiaus juo
stos — reiškia, priešingas taisyklėms (“foul“); penki re
porteriai laikosi nuomonės, kad tas smūgis buvo taisyk- 
liškas; o keturi abejoja.

Iš oficialių bokso teisėjų vienas, Charles Mathison, 
pareiškė, kad Dempsey sudavė savo oponentui žemiaus 
juostos ne tik prieš pačią kumštynių pabaigą, bet ir kele
tą kartų ankščiaus, ir kad už tai Dempsey turėjęs būt 
pripažintas pralaimėjusiu. Tokį raportą teisėjas Mathi
son ketinąs duoti ir steito komisijai, prižiūrinčiai sportą.

Šitie ginčai, žinoma, nepakeis nuosprendžio, kuris 
buvo išneštas Dempsey naudai. Bet publikoje jie sukels ni0T* 
dar daugiaus abejonių šituo sportu, negu jų buvo prieš

išėmęs iš kiše- Liza Ivanovą ištekėjo už labai 
banknotų tuojau gero jauno žmogaus; j’s kažkur 

, tarnauja ir turi gerokai turto.
Liza I. turi auklėtinę, savo gi

minaitę.
Tomskis paaukštintas į rot

mistrus ir veda kunigaikštytę
, Folini.

(PABAIGA)

AUKŠTOSE SEEROSE.

Čekalinskis 
niaus keletą 
atsiskaitė.

Pinigus pasiėmęs Hermanas 
atsitraukė nuo stalo.

Narumovas negalėjo atsipei
kėti.

Išgėręs stiklą limonado, Her
manas išėjo namo.

Kitą vakarą, jis ir vėl pas

šeimininkas bankavo.
Hermanas prisiartino prie sta

lo; lošikai jam davė vietą. Če
kalinskis meiliai linktelėjo.

Hermanas sulaukė naujos ta
lijos, pastatė kortą padėdamas 
ant jos savo keturiasdešimt sep- 
tynius tūkstančius ir vakar iš
loštuosius.

čekalinskis pradėjo bankuoti.
Dešinėj pasirodė valetas, kai

rėj septynakė.
Hermanas atvožė septynakę.
Visi nustebo. Čekalinskis nu

siminė.
Jis atsakė devyniasdešimt 

keturis tūkstančius ir atidavė 
Hermanui.

Pinigus ramiai priėmęs, Her
manas prasišalino.

Sekantį vakarą, Hermanas vėl 
atvyko pas stalą. Visi jojo lau
kė; generolai ir slaptieji pata
rėjai, palikę savo vistą, atėjo 
pažiūrėti taip nepaprasto loši-

Kuo vežinas grįžta iš Že 
nevos p. Voldemaras?

Jauni karininkai apleido savo 
minkštus divanus; visi ofician
tai čia jau susirinko. Visi apsto
jo Hermaną. Kiti lošikai nestatė 

Į savo kortų, nekantriai laukdami, 
kuom pasibaigs jų lošimas. Her
manas stovėjo pas stalą, ruošda
masis vienas lošti prieš išbalusį, 
bet vis besišypsojantį Čekalins-

Iš Bucharesto dabar laikraščių korespondentai pra
neša, kad tarp nabašniko Ferdinando ir Rumanijos mi- 
nisterių pirmininko, Jan Bratiano, kartą įvykęs toks pa-i^į 
sikalbėjimas apie ištremtąjį princą Karolį: Abudu atplėšė naujas kalades

“Aš jį sušaudyčiau“, tarė Bratiano karaliui, išreiš- kortų, čekalinskis supašė. nei
kusiam nuomonę, kad buvęs sosto įpėdinis gal mėginsiąs manas perkėlė ir pastatė savo 
sugrįžti iš Paryžiaus ir pasipriešinti valdžiai. ' kortą, apdengęs ją krūva bank-

“žiurėk, kad jisai Tamstos nesušaudytų”, atkirto ka-i notAų‘r , . x , 
lalius, juokaudamasis. čekalinskis pradėjo bankuoti,

Bet Karolio tėvas padarė taip, kaip norėjo ministe- j0 rankos drebėjo. Dešinėj krito 
Jisai ne tik sutiko, kad vyriausiam jo sunui butų at- dama, kairėj tūzas.

—Tūzas išlošė! — tarė Her
manas ir atidengė savo kortą.

—Jūsų dama nukirsta, —ma
loniai tarė čekalinskis.

Hermanas pašoko: ištikro, 
vietoj tūzo pas jį gulėjo pikių 
dama.

Jis savo akim netikėjo, nesu
prasdamas, kaip jis taip galėjo 
apsikirsti.

Tuo tarpu, jam pasirodė, kad 
j pikių dama, prisimerkusi nusi- 
' šypsojo. Nepaprastas panašu
mas išgąsdino jį...

—Senė! Suriko persigandęs

ris.
imtos sosto įpėdinio teisės, bet ir parašė savo testamen
te, kad Karoliui uždrausta grįžti iš ištrėmimo.

Pats Ferdinandas, nors nešiojo karaliaus vainiką, 
bet buvo tiktai bevalis diktatoriaus Bratiano įrankis.

ŽIOPLAS KOMINTERNO ATSIŠAUKIMAS.

Žinia iš Maskvos sako, kad komunistų internaciona
lo vykdomasis komitetas išleido atsišaukimą į viso pa
saulio darbininkus, pritardamas “Austrijos darbininkų^ 
sukilimui.“ Atsišaukime sakoma, kad darbininkai buvę' g 
‘^priversti sukilti”, nes

“Austrijos buržuazija nori dar labiau pablogin
ti darbininkų klasės padėtį, suardyti jų organizaci- Hermanas-
jas ir įvesti atvirą reakcinę fašistų politiką.“ čekalinskis pasitraukė išloš-
v v v a v i ii om 11^1 i vi n KiiOi im
Jokio darbininkų sukilimo Austrijoje, žinoma, nebu-i Hermana3 stovejo nekrutMa- 
Buvo tiktai riaušės, kurias išprovokavo valdžia sa- mas<

vo atviru pataikavimu moaarchistiškiems žmogžudžiams. jam atsitraukus nuo stalo, 
Šitas riaušes komunistai, matyt, norėjo paversti “revo- kilo trukšmingos kalbos.
liuciniu sukilimu“.

Bet kiek komunistų yra Austrijoje? Per rinkimus j
parlamentą, šį pavasarį, komunistai visoje Austrijoje kortas*"ioš7mas 
gavo mažiau kaip 17,000 balsų ir nepravedė nė vieno at- tolyn.
stovo. Sostinėje Vienoje jie gavo 7,000 balsų (prieš ket- * ■
verius metus jie buvo gavę 13,000), Hermanas išėjo iš proto. Jis

Tuo tarpu visų piliečių, dalyvavusių balsavimuose, i pasipinta* Obuchovo ligoninėj, 
Vienoje buvo 1,260,000, iš kurių apie du trečdaliu pada- m,”/i"nepa-
vė savo balsus UŽ socialdemokiatus. prastai greitai barška: “triakė,

Visoje Austrijoje socialdemokratai surinko 1,536,-iseptynakė, tūzas! triake, septy- 
000 balsų. (pake , dama!,/’

vo.

—Puikiai nuloše, — stebėjosi 
lošikai.

čekalinskis išnaujo supašė 
savo eile tęsėsi

j pėdiečių teisių, kad ji, dalykui 
i paaiškėjus, pasižadanti dar šį 
rudenį sušaukti Klaipėdos Sei
meli, sudaryti krašto direkto
riją demokratiniais pagrindais 
ir pilnai atstatydinti klaipėdie
čių teises ir laisves, kaip dera 

! demokratiškai tvarkomo] šaly. 
Po to p. štrezemanas atsiėmęs 
savąjį skundą, o p. Čemberle
nas, pirmininkavęs Tarybos po
sėdžiui, beveik pasveikinęs p. 
Voldemarą, taip laimingai bai
gusį nemalonų ginčą.

Nepaprastai smagu klausytis 
ir matyti besišnekant 
išauklėtus žmones.
galo žmogus norėtum, 
pėdiškiai vėl ir vėl 
naujų skundų prieš 
vyriausybę, o p.

nurosime, kaip, ta teisė iš b. 
'•r.jų bus Įgyvendinta.

Kai dėl p. Čemberleno svei
kinimų, tai jis tiek yra pasa
kęs: “'karyba šiuo ima dėme
sin Lietuvos ministerio pirmi
ninko ir sveikina jį su nutari
mu, kuris atima Tarybai būti
numą svarstyti patiektąjį klau
simą ir tiki, kad normalių san
tykių atstatymas Klaipėdos 
krašte panaikins šito.4 proble
mos svarstymą visiems lai
kams.’’

šiaip ar taip mes suprasimo; 
didelių žmonių diplomatiniai 
reikštas mintis, aišku viena, ii 
kad |>. Voldemaras atveža savo ; 
vyriausybei iš Ženevos nepa
prastai nemalonų ir terminuo
tą uždavinį — iki rugsėjo mė
nesio sutvarkyti visai Klaipė
dos klausimą. (“Soc.”]

GYVENIMAS
Minesinif* Žernalat, 

Antanas Žymontas 
RedaktoriuH-Ivcidžjaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Td. Boulerdrd .1669
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Už 
mas 
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy- 

kit — nesigailėsi!.

liepos mėnesį “Gyvcni- 
” jau atspausdintas. Ja-

Prenumerata metanu ......  $2
Pueei metų ....................  >1
Kopijn .........................   20c

Pats te

Kaip tik paėjo gandų, kad 
klaipėdiečiai yra įteikę Tautų 
Sąjungos Tarybai naują skun
dą prieš Lietuvos vyriausybę, 
musų visuomenę pagavo ner
vingumas. Ir suprantama delko. 
Normalių santykių su Klaipė
dos kraštu nustatymas ir su
tvirtinimas yra vienas svar
biausių musų politikos uždavi
nių. Tuo' tarpu tie santykiai 
pastaruoju laiku vis aštrėjo ir 
konfliktas pradėjo įgyti pasto
vaus chroniško pobūdžio. Žinia 
apie naują skundą buvo sutik
ta tuo didesniu susirūpinimu, 
kad šiuo kartu vyriausybės el
gęsis krašte nedarė rimto pa
grindo jam kilti.

P. Voldemaro vyriausybė pa
bandė neįleisti bylos bent į šj 
T. Sąjungos Tarybos posėdį. 
Bet matomai p. Voldemaras 
turėjo pakankamai davinių ma
nyti, kad tos pastangos bus 
bevaisios ir pats pasiskubino 
Ženevon ginti byloje savos vy
riausybės reikalą. P. Voldema
ras, kraustydamas savo valizas 
Kaune, gal dar tikėjosi ten ga
lėsiąs atitolinti karčiąją taurę. 
Bet nuvažiavus ir vietoje pa
tyrus padėtį, jam matomai ga
na paaiškėjo, kad lengviau

aukštai 
Po tokio 
kad klai- 
paduotų 
Lietuvos

Voldemaras 
vėl ir vėl gražiai, džentelmeniš
kai nukariautų musų priešinin
kus, priversdamas juos tapti 
Lietuvos draugais.

Tokios griešnos mintys gal 
ir galima butų prileisti, jei by
la su klaipėdiečiais butų taip 
šauniai laimėta, kaip valdiški 
laikraščiai rašo. l>cja, to nėra.

Ii! iš tikrųjų. Ginčas nėra 
baigtas ir tik lig rudens ati
dėtas. T. Sąjungos Taryba tik 
dėlto sutiko nesvarstyti klaipė
diečių skundo šioj sesijoj, kad 
p. Voldemaras pasižadėjo pasi
skubinti iki rudens pravesti Sei
melio rinkimus ir atstatydinti 
Klaipėdos krašte normalę tvar
ką. Jeigu to nepadarys, klai
pėdiečių byla vėl iškils rudenį 
Ženevoje ir vėl reikės kautis.

Ir iš tiesų. P. Voldemaro vy
riausybė savo ginče su klaipė
diečiais didžiausios reikšmės 
dėjo tam, kad Klaipėdos kraš
to direktorija butų sudaryta ne 
taip, kaip norėjo Seimelio dau
guma, o taip, kaip skaitė sau 
priimtina Lietuvos vyriausy
bė. Dabar p. Voldemaras pasi
žadėjo sudaryti ateity direkto
riją demokratiniu, budu, vadi
nasi, taip, kaip norės Seimelio 
dauguma. Tai viena.

Oficiozinė musų spauda pra
neša, kad p. Voldemaras bent 
tiek yra laimėjęs, kad Lietu
vos piliečių Klaipėdos krašte 
teisė dalyvauti Seimelio rinki-

Pasikorė
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Victor Schanan, 55 metų amžiaus, Gary biz
nierius, jis laikė savo pinigus skrynutėj, na
mie, mėnesis laiko atgal banditai įsilaužė į 
namus, atplėšė Fuiynutę ir pabėgo su visais 
jo pinigais sutaupytais per visą amžių — 
$4000. Nusiminęs, Schanan pasikorė. Tra
gedija nebūtų atsitikusi, jei jis pinigus bu
tų laikęs bankoje.
Musų bankas būdamas didžiausiu banku 
South Sidėje, turi anie 40,000 kostumerių 
musų taupymo skyriuje. Ar jus esate vie
nas iš jų? O jei ne — atsilankykit į musų 
banką ir daleiskite su jumis susipažinti.

Peoples sVJr“ Bank

/A

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

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

iti

Lietuviai Daktarai

” • • *■ "** I

American Insurance Union Citadel Tower, Columbuš, Ohio, • I kur bus įtaisyti 555 pėdų aukštumoje penki švyturiai dėl aero
planų. Tai busiąs pirmas didesnis aviacijos švyturys Amerikoj.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3161 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. VVallace Street

Dr, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

DR. M ABGERIS
3421 So. Halsted S'treet 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Mihvaukee Avė. Kuom 209 
Kampas North A,ve. ir Robey St. 
Valandos: t iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

A. L. Davidonis, M. 0.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakareValandos:

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencc 6640 S. Maplewood Av. 

Tol. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr, C. A, O’Brilis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

. ........... i i i —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4412 S'o. Western Avė.

Tel. Lafayettc 4146
j nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos 'į nuo g j k j g vai. Vak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Rcs. 6600 So. Arte šia n Avė.
Phone Prospect 6659
Ofisp Ttl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.
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Aplankė “Naujienas sve
čiai iš Pennsylvanijos

Vakar po pietų aplankė 
“Naujienos” pp. Jonikai iš 
Leechburg, Pa., kurie dabar; 
vieši Chicagoje pas savo gimi
nes ir draugus.

Reporterį telefonu pašaukė 
p-nia Žukauskienė ir pranešė,' 
kad svečiai nori matytis. Mat' 
prieš porą metų pats reporte- j 
ris praleido savo atostogas pas 
pp. Jonikus Leechburge. Re
porteris tuoj nuvyko. P-nai Žu
kauskai iškėlė pietus. Besikal-J 
bant atvyko 
su nauju automobiliu.

Keit Preston, j2 m., literati- 
ir p. J. Jacikas nis kritikas ir rašytojas, litera- 

tinis redaktorius Chicago Daily

Į VISUOMET Atsakantis
‘ Plain or Hop Flavored 

At yourDeuler

Vyriausi Dastatytojai

Reporteriui buvo įdomu iš
klausyti naujienas iš leech- 
burgiečių lietuvių gyvenimo. 
Esu bėgy j dviejų metų daug 
permainų įvykę: “singeliai”, be
gerdami munšainą, visi jau iš
mirę. Vienas senyvas žmogus, 
vardu Leitonas, dėl per didelio 
gėrimo sukvailiojęs ir pasiko
ręs.

Reporteris tik apgailestavo 
buvusių savo pažįstamų likimą.

Darbai esą eina gerai, ypač 
plieno dirbtuvės gerai dirbą.

P-nai Jonikai Leechburge 
turi savo puikius namus ir dar 
vieną lotą. Jie skaito “Naujie
nas” ir kitus laikraščius.

Šiandie vakare p. A. Jonikas,

News, po trijų dienų ligos pasi
miręs Evanstono ligoninėj.

- 1 ..... ..... v - ■ ■ ■ —

nas dalykas, tai suprantama, 
kad SLA. 36 kuopa už tai ne- 
litsakys.

TAIVORdčIV IŠVAŽIAVIMAI

Šitų rozų, kaip ir visados, 
“susipratę” tavorščiai turės 
baisų išvažiavimą miškuose. 
Bus baisus spyčiai, meiliški pa
sišnekėjimai ir kontestai. Ypa
tingai bus gero “lemonado”. 
Vien tiktai dėl “lemonado” jau 
verta atvažiuoti, kuris bus par
duodamas iš rankovės nupigin
ta cienia.

National Premier SalesįCorporation
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

jo žmona, sūnus ir dvi dukte
rys, grįžta atgal į Leechburgą.

Jonikai subuvojo Chicagoj 
tris savaites. — Reporteris,

APGAUDINĖJA ŽM’ONES

Lenino meda- 
Tokie meda- 
yra duoda- 
nedaug yra

MALT TONIC - EKTRA PALE
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
*

Vietiniai bolševikėliai garsi
na kokį tai “SLA. 36 kuopos iš
važiavimą,” kuris įvyksiąs šį 
sekmadienį. Bet tai yra žmo
nių apgaudinėjimas, nes jokio 
išvažiavimo SLA. 36 kuopa nė
ra nutarusi rengti ir nerengia.

Susivienijimo nariai, o taip 
pat ir platesnioji visuomenė, 
yra įspėjami, kad nesiduotų 
bolševikiškiems “skymeriamfc” 
vadžioti už nosies. Jeigu 
važiavime”, kurį jie 
gdamiesi svetimos 
jos vardu, įvyktų 
triukšmas ar šiaip

. O kas jau ląimės dresių kė
limo kontestą, tam bus duota 
šv. “batiuškos” 
likėlis iš žipono. 
tikėliai ne visiems
mi. Medalikčlių jau 
likusių.

Taigi 
vien tik 
bant jau 
pasižymėję konteste 
vieną adatą arba 
cigarą.

Dabar visus prašo Tavorštis.

atvažiuot 
nekal-

apsimoka 
dėl “lemonado 
apie medalius. Mažiau 

gaus po 
two for 5c.

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
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

<------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------  ' "A

PRANEŠIMAS
Gerbiami Draugai:—

Pranešu visiems, kad Steponas Kaniušas atidarė 

valgyklą savo namuose, 3510 W. 63rd St. Malonėkit 
atsilankyti ir pamatyti kaip puikiai viskas įtaisyta 
ir skanus valgiai bus pagaminti. Pirmas atidarymas 

šeštadieny, Liepos 23 d.* 1927 m.

Feeoa'mint
L

/ Liuosuotoją
Jus kramtysit

j Kaip Gumą
f i Soknis Tik

IVf of-zia

iš
daro, den- 
organizaci- 
koks nors 
nepagirti- ‘

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pranešimas
VISUOMENEI

Su Tėvelio mirimu, musų Tėvelio visi vaistai 
“Patent Medicine” ir visas biznis bus varomas kaip 

ir buvo pirmiaus.

Musų aptiekoj galėsite gauti visokias gyduoles 
kokios buvo galima gauti ir pirmiaus. Mes stengsi
mės atlikti kuogeriausį patarnavimą. Iš kitų miestų 
galite kreiptis laiškais angliškai ar lietuviškai, o mes 
išpildysime tamstų reikalavimus kuogeriausiai.

Oremus Drug Co.
Kazimieras Ramašauskas

• Chicago, III.3313 So. Halsted St

manim h b u

Štai Chevrolet Truck
dėl JŪSŲ Biznio

— čia pasiūlomi visi patogumai kurie padarė Chevrolet 
Didžiausius Pasaulyje Išdirbinėto jais Gear-shift Trokų.

Koks jūsų biznis nebūtų — ar jus var
tojate vieną troką arba visą virtinę — 
kokia nebūtų dastatymo problema, 
lengvių materiolų arba didžiausių sun
kenybių, jus galite gauti Chevrolet tro
ką kaip tik tinkamą jūsų specialiam 
bizniui.
Tarpe daugelio Chevrolet trokų, randa
si vienas typas specialiai pritaikintas 
prie kiekvienos komercijos ar industri
jos reikalavimo. Kiekvienas Chevrolet 
labai gražiai išrodo, draiverio patogumų 
ir apsaugojimo.
Kiekvienas yra padarytas ant žinomos

Chevrolet chassis, kuris yra labai stip
rios' konstrukcijos, kaipo naujausio ty- 
po, patvirtinto visame pasaulyje ir jo 
ekonomiškas užlaikymas yra paremtas, 
nes turi valve-inhead motorą, 3-speed 
transmission, over-side brekius, parale- 
lišką springsų setą, oro valytoją, alie
jaus filtruotąją ir t. t.
Jei jus norite greit dastatyti savo tavo- 
ius ir norite sučedyti pinigų — atsilan- 
kykit ir daleiskit jums išaiškinti apie šj 
moderninį produktą pasaulio didžiausių 
išdirbinetojų gear-shift trokų!

i— at these Low Prices
&>Ton Trach <- IKRĄ with Šok. Body OOU
VTonTradk

ChaMfa • • •

VTon Trach *7*5*5 . *610
~<th P»ne! Body h.

Check Chevrolet Delivered Prices

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

Atlankjykit arčiausi Chevrolet Vertelgą
SOUTH

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

. , ♦>» f ..•• » ISuperior Motor Sales
6943 S. Halsted Street

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

Warme Motors, Ine.
Chicago Heights, Illinois

Young & Hoffman
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co.
7410 Archer Avė.
Summit, Illinois

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

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

Bauman Chevrolet Sales 
3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

Atwater Kent, Freshman 
Masterpieces Radio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
wick. Didžiausia Krautuve Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
— 20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas krūvoje už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Ša
kotas tinka prie kožno radio 
už $40.00. Radio Setas 
vojame ir parduodame 
mokėjimų.

JOSEPH IF. BUDRIK
3417-21 So. Halsted

Ohicago, III.
Tel. Boulevard 4705

renda-
ant iš-

CIiic.)
Street,

Garsinkites Naujienose

F. L. Crawford 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. Oostcrbeek Motor Co.
7541 S. Halsted Street

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Sales

2504 Milwaukce Avenue
Nelson Chevrolet Sales
812 Diversey Parkvvay

Nickey Auto Sales 
5010 Irving Park Blvd.

Ross Chevrolet Sales
1832 W. Irving Park Birt

WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street

Roosevelt Motor Sales 
8838 Roosevelt Road

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

West Auto Sales
2682 W. Washington Blvd.

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

Fivek’s Sales & Service 
2546 S. Turner Avenue

Keenan Motor Sales 
Cicero, III.

King Motor Sales 
Maywood, Illinois

Lewis Auto Sales
8888 Ogden Avenue

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

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

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For elosėd pores (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special whitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($L00), 13. Liquid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotions.

’ OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Faunda- 
tion cream ($1.00), 3. F AT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. VVrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. VVhitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and facė ($3.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 18. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness nnd xvit!iun ^'*1.50).
LhP ROUGE: Frcr.eh and Spanish etile % oz jar ......................  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELJCATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Egg«, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS
1. Quinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. 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 kitokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį.

Garsinkites NAUJIENOSE”
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25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Surprise ant surprise

dvigu-

skauda 
reikia

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo 
bas.
Jei skaitant arba neriant 
akys, tuomet jau jums 
akinių. '

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

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

Kambariai 14, 15. 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

Grant Works Pharmacy
1817 West 1 ith Street

Esu baigęs mok 
šią 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- 

galimą kai-
Laikau sa 

aptiekoj vi- 
dalykus, ku 
tik yra lai- 

didžiau-

šią
ną. 
v o

Besibaladojant po Bridgepor- 
ta tenka susidurti su visokiais 
biznieriais ir su paprastais dar
bininkais, ir jums jau žinoma, 
kaip žmogus jautiesi karštoj 
dienoj Bridgeporto gatvėse, 
ypač pietų laiku.

Aną! dieną einu gatve, pra
kaitas kad pila tai pila, net 
akyse pažaliavo.) Priėjau vieną 
krautuvę. Matau sėdi viduj po
ra mamų. Na, ir aš taipgi įė
jau manau, pieno ar kokios 
saidos išsigersiu.

Man bestovint, įeina dar vie
na mama ir sako:

—Alo, M-nėl Alo...— kitos 
pavardės nenugirdau.

-Na, ir ko tu taip anksti?— 
užklausė viena sėdėjusių.

—Ogi važiuoju “daun taun”.
—O ko?
—Nagi tas smarvė, kad jį 

kur kiauroji!
ten buvo? — įsi- 
krautuvninkas.
kaip: , utarninko

rie 
komi

, siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi-

i te užganėdinti.
Saugioji spinta (šėpa) brangme- 

nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

Sa-

pia- 
ten

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti W!LLYS 
KNIGHT ir WH1PPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk 
darni jus gausite gerą patarnavimų 
ir geras sąlygas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL 

Phone Lafayette 2082

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

maišė kalbon
—Nugi ve 

rytą pasibaladojo kažinkas i 
duris. Atidariau, žiuriu — ne
pažįstamas žmogus skaito po- 
pierą ir klausia, ar aš pirkau 
pianą morčiaus mėnesyj. Ne, 
sakau, aš gavau jį dovanų ant 
surprise parės. Klausia, ar jis 
-galįs tą pianą pamatyti, 
kau, šiuri

Žydelis pakėlė viršutinę 
no lentą, pažiurėjo kokių
numerių ir klausia manęs, ar 
aš galiu jam užmokėti keturis 
peimentus iš karto, o gal ir 
daugiau.

—Na jau, — sakau — kokių 
tu čia peimentų dar nori? Juk 
aš tau sakau, kad pianą gavau 
ant surprise parės? Bet žyde
lis man primigtinai tikrino, kad 
aš jam turiu užmokėti tris šim
tus dolerių, nes tik penkiosde- 
šimtys buvo duota rankpinigių.

Tai aš, nieko nelaukusi, už 
šluotos. Tu, nekrikšte dūšia, 
kai aš kirsiu jam, tai tik ke
purė paliko, oi jis nežinia kur 
dingo. Už dviejų dienų ateina 
tas pats žydelis, policmonas ir 
dar kitas koks su žvaigžde ir 
pasako, kad jie vežasi pianą su 
savim. Nors ir aiškinau polic- 
manui, kad pianą gavau 
surprise par&s, bet nieko 

gelbėjo, tik man jis liepė 
Žiuoti daun taun.>

♦

ant

va-

♦

ir velnias sėja, o 
Dievas neduoda.

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

įtaikai jau pagerėjo, todėl dabai; 
yra geresnė proga geresnį pelną pa- 

- daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2214 We»t 23 I’lace

Phone tanai 1068

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio greičiausio išaigydymo 

pasitarki* su

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

Turtingam 
vargšui nei 
Trečiajai moterei išėjus iš krau
tuvės, likusios dvi pradėjo kal
bėtis:

—Na, kad ir M-skienei — ko 
jai trūksta? Pinigų kaip mal
kų, o betgi ir ji turėjo surprise 
parę Savicko darže. Kaip gir
dėjau, surinkta apie tūkstantis 
dolerių ir nupirkta' laiknnlėlis 
nešioti ant rankos. O gėrimų, 
mėsos — tai pilnas miškas bu
vo. Mat, visi biznieriai rėmė tą 
parę. ,

—Ar ne geriau būtų — pa
stebėjo antroji — kad jie tas 
dešimtdolerines butų paauka
vę kokiai našlei arba našlai
čiams? Bet kur jie tau duos! 
Ant surprise parės, mat, ir jip 
patys nuvažiavo paleibauti. 
Mačiau, musų karčiamninkas 
dar neišsipagiriojęs.

Rep. Raulas.

tarimas dykai, 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto 

rų priėmimo kambary# 506. — 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
pi et Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakaro.

Teisėjas Summer, kuris per- 
kratinėja bylas automobilistų, 
kaltinamų pergreitu važiavimu, 
turės pats stoti teisman už grei
tą važiavimą. Sakoma, teisėjas 
yra linkęs manyti, kad policis- 
tas, užrašęs jo automobilio nu
merį, yra gerai padaręs.

auklto. Vy- 
MoUrų_ 508.

I po

Popieros kompanijos sandė
ly j, Container Corporation) of 
America, 944 Ogden avė., kilo 
gaisras, kuris padarė kompa
nijai nuostolių j $100,000.

NAUJIENOS, Chicago, 111

. Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

SEMKITE ŽINOJIMĄ iŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ....... ... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ........................ '................................................... 1.25

Robert S. Brookings, 77 m. 
amžiaus milionierius iš Wash- 
ington, D. C. ir pagarsėjęs eko
nomistas, šiomis dienomis “elo- 
pino” į Baltimore ir apsivedė su 
p-le Isabel V. January, 51 m., iš 
St. Louis.

Mirė Adomas Lepinskis, 3456 
So. Auburn avė. Jis buvo su
žeistas kai automobilis, kuriuo 
jis važiąvo, apvirto. Kaip va
kar “Naujienose“ buvo praneš
ta, kad šioj nelaimėj žuvo jauna 
mergaitė, p-lė Norkaitė. Le
pinskis yra antra tos nelaimes 
auka.

West Pullman, III
žinomas Roselando aptieko- 

rius, F. J. Tupikaitis, kuris lai
kė aptieką adresu 527 W. 120 
street, dabar perkėlė ją j nau
ją ir gražesnę vietą, būtent 725 
West 123 gatvėj.

P-as Tupikaitis turi daugelio 
metų patyrimo savo profesijoj, 
lis yra labai populiarus Bose- 
lando gyventojų tarpe žmogus.

P-no Tupikaičio aptiekoj bus 
“Naujienų“ skyrius. Šiame sky
riuje yra priimami garsinimai, 
pinigai siuntimui užsienin, čia 
galima užsiprenumeruoti “Nau
jienas“ ir gauti kitokių infor
macijų.

šiandie, šeštadienyj, atidary
mui aptiekos naujoji vietoj p. 
Tupikaitis rengia savo kostu- 
meriams, draugams ir pažįsta
miems pokilį. Vyrus pavaišins 
iptiekoriška “ginger ale”, y 
-notervs ir merginos gims do
vanų salduinių ir kitokių da- 

lyki), kuriuos ponios ir panai- 
tės labai įvertina.

| Jei plaukai slenka? ‘j 
| Naudok | 

»*** Į^affles

JŪSŲ AKYS

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

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

Dr. C. MicheI
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą i nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodam* 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

i ■ ■■■ ■ ■ i,.................... ■ ■/

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190............................................. .75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .........  20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 .........................................75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 ...................................75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos- Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, >usl. 50 .....................................25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 .............................15

'Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................  1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos, ir paveikslai, pusi. 230 ..............  1.50

Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė-^-Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79.......................................................................... 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ............................. ,.......  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Kaštai, pusi. 348 ................ ,...........................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ........................................................... /.............2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus............................... t.................................... 1.75

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėju

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ......
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52..................................
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ................ -...............
Kaip susikorė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos Žodis—Tumo, pusi. 64 ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70 ...................v.........................
Iš Gamtos- Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtoj* Prilyginimai lietuvių dainose ii- raudose----- Dr.

Moulen Rz., puslapių 105 ....................................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188 (su 

paveikslais) ....................................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi, 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101......................  :
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............f.............
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 .......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais .............................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
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Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų
Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 231 .........................  1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ....................... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252...................... 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 .............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .................... '........ 35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.............................  .60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217.........................   1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60................. r........................  20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 .........................  75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..................50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56..........................60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ..............................40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81.............................30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42............f......... . .15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.............................. 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ...............    20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59...................... <................. . ................... v........ 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ......... -...... 80
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ................................................................... 40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 ..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55.................... 30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.............................30
Ratilo Kimeklio-----Pasakęs, pusi. 32 --------------------------------- ---------- — .20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63 ..........................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.........................75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ..................... ;............  .90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32................................................20
Biliūno Raštai, pusi. 143 ................................................ ; .90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.........................40
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.........................20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.......... 15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .....................................20

Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 
pusi. 126 .... 1.......................................................... 60

Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 
į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta.............................90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1*00
žemė pasaulio .erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

68..................................................................................... 40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi, 142 .......................   .50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 .....................................r..................85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murzos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ..................................................................90
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319 .....................................................  1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ................................................................... 1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ..... . ................. 2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64....................................................30

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

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



Šeštadienis, Liepos 23, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

- —»— • • —t

I. C. šapos unijos, kur jisai 
dirbo; nuo Goribos Mikaliuno, 
ir nuo Draugijos D. L. K. Ge
dimino ant augšto stiebo ditle- 
lis gražus vainikas.

Vienas labai nemalonus daly
kas, kuris turėtų būti vengia
mas, tai tas, kad kai prie gra
bo nuslabo velionio moteris ir 

[tapo nunešta į šalį, kad sutei
kus jai pagalbos, tai subėgo 
tiek daug žmonių, apstojo iš 
visų pusių, jog netik pagelbos 
nebegalima buvo duoti, bet jau 
ir oro nebegalėta gauti per su
sigrūdimą. Nežiūrint to, kad 
keletas vyrų prašė pasitraukti, 
vis dar daugiau bėgo vr gru- 
losi. Tokiame atsitikime nerei
kalingi žmonės turėtų laikytis 
nuošaliai. —»• Reporteris.

LieiH)s 20 d. įvyko laidotuvės 
Antano ir sunaus Antano Luk
šių, kurie pereitą. nedėldienj 
paskendo Calumet upėje prie 
127 gatvės, dalyvaudami Drau
gijos D. L. K. Gedimino išva
žiavime, ncv3 lai draugijai ir 
nepriklausė.

Išlydėti iš namų prislinko 
daug žmonių. Kada nuvežta į 
Visų šventų parapijos bažny
čią, tenai ir vėl daug laukė 
žmonių. Laike bnžnytinių apei
gų buvo beveik pilna bažnyčia 
žmonių.

J kapines lydėjo virš 50 auto
mobilių. žmonių buvo apie 300. 
Palaidota sūnūs greta tėvo.

Įvairių vainikų paduškų ir 
kitų pavidalų kvietkų buvo nuo 
šių ypatų: nuo šeimynos dėl 
mylimo vyro ir sūnaus didelis 
gyvų gėlių širdies pavidalas. 
Nuo pusbrolio sunaus Glebo. 
Nuo kaimynų mažų vaikų; nuo 
Antano Glebo; nuo švogerio 
Stanislavo Iz'pos; nuo Igrivė- 
nos ir Salomijos Lukšių, atva
žiavusių iš Pittsburgho; nuo^
A. Stuknio, krikšto tėvo, nuo side Trust and Savings banke, 
Valų šeimynos; nuo krikšto‘o antrą,—South Chicago Trust 

(dukters ir dėdės; nuo Jono and Savings banke, ir patsai 
Juozaičio, nuo Antano Lepos;• prapuolė. Kompanija siūlo du 
nuo Merkeliu šeimynos; nuo šimtu ir 50 dol. tam, kas pra-

P-lė Ing Wang, 20 m„ kuri 
yra vadinama chiniečių Joan 
D’Arc už jos prakalbų 50,000 
žmonių miniai patriotingoj de
monstracijoj Chinijoj.

Burnside
neš, kur abudu randasi arba 
bent vienas. >-

Apgavo kompaniją

kompanijos gero, 
kas negausi jokio

West Side
ne-

Fe- 
me-

sios unijos turi konstitucijų ir 
kitus dalykus atlieka, bet dėl 

o darbinin- 
užtarimo.

Darbininkui pasakys: jeigu 
gerai, eik sau laukan.

Čia ;ta buvusi kadaise 
dcracijGs unija, bet 1922
tais geležinkelių streike prany
ko.
Įima suorganizuoti, 
žmonių, kurie 
mu Federacijų 
unijų, bet jie 
butų

Dabartiniu laiku butų ga- 
bet yra 

keikia prakeiks- 
ir kompanijos 

nepasako, kokia
geriausia.

GOLFAS.

Menas ir Mdleris susiims
9 pirmadieny

PrabeLra kelnes ant Šarkio

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

Paslaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOM^TR IRTAS

LIETUVIS AKIU 8PEC1AL1STA&

Lietuvis, 
Leavitt ir 
suLvtijo su graiku, gyvenan
čiu ant Blue Island avė., prie 
21-os gatvės. Lietuvis betijo už 
Šarkį, d graikas už Dempsey. 
Kadangi jiedu neturėjo pinigų, 
tai “betą’’ padarė tokį: jei Šar
kis laimės, tai graikas turės iš
sirengti iš kelnių, o jei Demp
sey — tai lietuvis. Kaip žinote, 
Šarkis prakišo. Todėl lietuvis 
turėjo išsirengti iš kelnių. 
Well, visokių betų esama. Kaip 
lietuvis parėjo namo, nežino
ma. —N.

gyvenas prie So. 
25-tos gatvės vakar

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800«So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietj]

REZIDENCIJA:
2226 Maruliai! Blvd.

TELEFONAS CKAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Seniausia įsteigta linija

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kreivas ak>s, 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 i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

South
Havln

'Geriausių musų golfininkų — 
profesionalų p. p. Meno ir Mi- 
llerio golfo rugtynes bus pane- 
dely, Evesgreen golfo aikštėj. 
Pradžia 1 vai. po piet. Publika 
pasižiūrėti šio žaidimo bus lei
džiama dykai. Atsilankykite 
kas galite.i ■ ' b •» ’ I

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

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

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

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

JUSTIN KULIS

Kompanija skelbia taip: 38 
metų amžiaus,- vogęs, turįs tris 
vaikus, gyveno 1511 E. 61 St. 
Chicago. Prie tų paaiškinimų 
dar prideda, kad buvęs didelis 
gembleris 
ir kitokių 
leidžias.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 

“IROQUOIS”
Nėra dulkių Nėra suodžių

Tiktai

75c
ROUND TRiP DAILY

Leave Chicago <Įaily 9:45 ą. m. Home 
9:30 p. oi- Saturday 2:30 p. rt. 
Night Boata: Frlday 10:80 p. tn. 
C.turdav 7 o. m.

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

Y. C. St. Niekei PlateN.
ant arklių lenktyniių 
dalykų. Pinigus pra-

avė., John Hughes dir- 
ad voką ta kaip District 
Agent Jis iškirto gera 
išrašė du čekiu po du

Garsinkitės Naujienose
palengva slenka. Pe-

ge
ležinkelio kompanijai, kurids 
dirbtuvės randasi 93 ir Stone 
Island 
bo už 
(Jaims 
šposą:
tūkstančiu dol. kiekvieną ant 
John T. Ilenderson vardo ir 
patsai juosius įgaliojo savo pa
rašu. Abu čekiu išmainyta 5 
d. liepos. Vieną išmainė Burn-

Darbai 
reitą savaitę atleido darbinin
kų keletą ir kaip girdėti, žada 
daugiaus atleisti, nes ir taip 
jau mažai darbininkų dirbtuvė
se randasi. Unijos čia nėra. 
Kompanija turi suorganizavu
si savo “uniją” po vardu: “Ni
ekei Plate Boad Assn.” nors 
į ją niekas nemoka duoklių, 
bet komitetai yra pastatyti ir 
geresnius darbus turi ir seno-
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JUOZO KANTENO 
metų mirties HukaktuvėH

Juozas Kantonas mirė lie
pos 24 d., 1915 m., sulaukęs 
3f metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoj ir augęs Dagių kaime, 
Sedos parapijos, Telšių ap
skričio. Mylimas vyre ir tė
ve, palikai mus nubudusius 
ir širdies skaudėjime. Paliko 
moterį Jevą, sūnų Franą 5!4 
metų, brolį, pusbrolį, švoge- 
rį Amerikoj, seną motiną, 2 
brolius ir seserį Lietuvoj.

Giminės, draugai ir pažįs
tami negali tavęs užmišti. Il
sėkis svetimoje 
žemelėj.

Moteris 
Franas

3303 S. Lowe

12

šalyje šaltoj

Jeva, sūnūs 
Kanteniai, 
avė., Chicago.

Adomas Levickis

3259 South Halsted Street
CHICAGO, ILL. E 

tXXXXXXXXXXi:XXXXXXXXXTTTT1

_ BENTON
CAO harbor 

w & ST. JOE
Leava Chicago 8 a. m. Daily 
Eiccept Saturday and Sunday

1 Through Tlchetti to all H h ore Lina Motor 
C o u c h Co. polnta viii South Hiivcfl 

Titru Farea 
SAUGATICK ............. ................... SL78
UOLIAM) ..............................................
GRASI) IIAI’IDS........................................ 3.«0
GRANU HAVKN..........................................3.00
MUSKEGON ................................................. 3.00
EA1Y L‘AW LAKIL....................... Lfi? i
Scotsonia JJth-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ............ $125
Direct connc''llona m* Ainnran.
VuJlmnA Bnngor. Silver-Saddle Lakęs. 
Koosovi'lt Illlla and Shoro Crest. 

All schcdulea daylieht savin* Ūme. 
South Havon Line Docka-»-N. W. End of 
Munlcipal Pier (Grand Av. & Chicago 
Av. cara to pier).

Phone Superior 780Q

CLASSIFIEŪ ąp£]
Įkas, ką, Kur, . . kada

rengia, veikia ar kviečia

Aipouncements
Pranešimai __________

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane mainuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
oareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau- 
da priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokčję.s per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos .susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. Balchunas,

X SLA. 36 kp. ifnansų r '<t.

In the Spotlight
qfhighestpublicfavor

Dar idaugiau negu pirmiau Važiavimas-Skriejimas

Jonas Kuraitis

Nauji patogumai niekuomet nedraugauja su šituo price- 
field, kaipo vienatiniu Didžiausiu Essex Super-Sixsu spot- 
light briliantiškumu, jis kur kas aukščiaus stovi negu kiti 
palyginimai. •
Ir publikos didžiausia pripažinimas ir vis besiplatinančios 
žinios apie populiaringiausį Essex visoj istorijoj ir tas pa
darė, kad dabar visoje šalyje tie karai taip smarkiai yra 
parduodami, kad greit pralenks visus Essex išdirbinėjimo 
rekordus.
Viskas tas kur pirmiau Essex stovėjo — greitumų, atsa
kom ingumų ir lengvų važiavimų kuris yra kaip skriejimas 
— štai jis yra dar geresniame ir aukštesniame laipsnyje. 
Dabar jis turi daugiau jėgos, veikimo ir greitų pradėjimų 
važiuot. Taigi yra daugiau patogumų tuose ilgesniuose, 
didesniuose, gražesniuose karuose. Bet negalima žodžiais 
išreikšti to visai skirtingo užganėdinimo transportacijoj. 
Nei jokia kaina negali susilyginti rųšyje, vertėje ir gera
me veikime išimtinai šio karo.
Vienok, kad išdirbinėjimas ir yra didesnis Essex istorijoj, 
reikalavimas yra toks didelis, kad dastatymas yra parem
tas eiliniais orderiais.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos, 21 dien^.^ vai. vakare, 
1927 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, gimęs Vilšikių kaime, 
Naumiesčio parap., šakių apsk. 
Amerikoje išgyveno 26 m. pa
liko dideliame nubudime mote
rį Viktoriją, po tėvais Staugai- 
čiutę, 2 sūnūs Juozą ir Joną, 1 
dukterį Viktoriją. Lietuvoj 3 
brolius: Juozą, Motiejų ir Jur
gį. Kūnas pašarvotas, randasi 
4112 So. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Liepos 25 dieną, 1 vai. po pietų 
iš nahių bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kuraičio gi
mines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, Moteris ir 
Vaikai. Laidotuvėse patarnauja 
graborius Butkus and Co. Tel. 
Canal 3161.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu netikėta įnirčiu: tapo už
muštas važiuojant automo
biliu liepos 21 d., 5 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukęs apie 
54 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, Suvalkų rėdybos, Kal
varijos miestelio. Paliko di
deliame nuliūdime Kazimie
rų Ūkelį, kuriam esąs dėdė. 
Kūnas pašarvotas randasi 3436 
S. Auburn avė.

Laidotuvės įvyks panedė- 
lyje, liepos 25 d., 1 vai. po 

iŠ) namų į Tautiškas

a. Adonio Levickio 
draugai ir pažįsta- 
nuoširdžiai kviečia

mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Kazimieras Ūkelis ir draugai.

laidotuvėse patarnauja gra
bučius A. Masalskis Telefo
nas Boulevard 4139.

SLA. 6-tas Apskritis rengia išva
žiavimą j Jefferson miškus, nedėlioj, 
liepos 24 d., Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyt, bus programas ir 
kitokios žaismės.

Taipgi bus užkandžių, minkštų gė
rimų ir šaltakošės. Kviečia komitetas

pietų i 
kapines.

Visi a. 
giminės, 
m i| esat

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

VIEŠA PADĖKA

2-Pass, Speedabout $700 4-Pass. Speedster $835 Goach $735
Coupe $735 Sedan $835
A.Upricej f. o. b. Detrolt, pluj tvar excise tax i

ESSEX ’
Sufler-Six

Es. ex Supe:-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo kambarį, reika
laukit lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.

Su ašaromis riedančiomis per skruostus, mes netekę 
motinėlės mylimos, likomės našlaičiai. Su tėveliu sykiu 
skurdom-vargom tą sunkiai pakeliamą vargą. Nepraslin
ko tryliką metų, kaip ta nuožmi mirtis, atėmė musų pasku
tinį augintoji ir vadovą, kuris taip sunkiai per tas taip sun
kias gyvenimo bangas laužėsi dėl musų. Tų sunkių aplin
kybių nualintas, tapo pergalėtas ir paglemžtas tos nuožmios 
mirties, kuri, mus likusius našlaičius atbloškė nuo musų 
mylimą tėvelį. Todėl našlaičiais likę, netikėjom, kad mu
sų likimui taip užjaus: — bet apsirikom, musų tėvelio rė
mėjai ir visi pažįstami susirinko tūkstančiais atįduoti jam 
paskutinį patarnavimą.

Todėl gi mes nuliūdę našlaičiai tariam kuodidžiausią 
padėką visiems giminėms ir draugams parimusiems pasku-

> I * » •

tiniame patarnavime.

Vaikai: Kazys, Onyte ir Vitoldas Ramašauskai.
3313 Sol Halsted St.

^’esn - ’ Už Ki- 
tų.. Putarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094
SKYRIUS

Tel. Blvd 3201

Chicago* Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknikas bus nedė
lioję, Liepos-July 31 d., š. m. Cher- 
nausko darže, Archer Avė. ir 79th 
St., Justice Park, III. Visi Chicagos 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at
vykti j šitą Draugijos pikniką.

Kviečia Chicagos Lietuvių Dr-jos 
S. P. biznio komitetas.

3201 Auburn Avė.

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai 
visokiems 
kalama, 
šaukus naktį 
greit 
kiam 

navimų.
2205 Lake St.

Melrose 
.. Pąrk, I’l, ” 
Phone Melroes i

Park 797

rei-
Pa-

sutei- 
patar-

Tel. Boulevard 4149
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Mu.sų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Chicajfo, 111.
Patarnauja laido

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

________ _ Tel. Canal 1271
ir 2199

Joniškiečių Kliubas važiuoja ant 
J. Yokanto fanuos suimtoje, liepos 
23 d., 8 vai. vakare. Kaip kliubo 
mariai, taip ir simpatizatoriai, ku
rie manote važiuoti, malonėkite at
vykti į šią vietą: 4637 S. Washte- 
naw avė. O iš čia visi dumsime ant 
farmų. —Komitetas.

Roseland—Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelis rengia išvažiavimą į Palos 
miškus (vietoj kur ir pirmiau Rate
lio išvažiavimai būdavo, sekmadienį, 
liepos 24 d.

Visi kviečiami kaip 10:30 ryto su
važiuoti j Strumilo svetainj, iš ten 
visi sykiu važiuosime. Komisija.

Brjdgeport — šv. Mateušo Apaštalo 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas jvyks 
Pirmadienyj, Liepos 25 d., 1927 m., 
Liet. Auditorijos salėj, 3133 S. Hals
ted St. Visi nariai pribukit laiku, 
turim daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo. Atsiveskit draugų dėl pri 
sirašymo. Kviečia A. Bugailiškis rašt.

Personai
Asmenų Ieško

PAIESKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės nuo 20 iki 30 me
tų, be .skirtumo tikėjimo. Geistina, 
kad butų teisinga. Aš esu vaikinas 
28 m., turiu gaz:> biznį. Meldžiu
atsišaukti.

PAUL LUKE
25 N. Halsted st., Chicago, III.

*

PAJIESKAU draugės dėl bile ko
kio biznio arba farma išnomuoti. Do
ras vyras. ,30 metų amžiaus, Naujie

nos, 1739 S. Halsted St., Box 945

PAJIEŠKAU vaikino, kuris sutiktų 
su manim rendavoti mažą flatą bile 
kekioj miesto daly. W. Adams, 2126 
W. Thomas St. Tel. Belmont 7373

- -  --------------------------------- L—
PAJIEŠKAU savo tikro brolio Pet

ro Juškio, Kauno ršd., Raseinių apsk., 
Šilalės parap., Rudalių kaimo. Pir
miau gyveno Špring Valley, III. 1908 
m. Dabar nežinau kur randasi, kas 
žinot meldžiu pranešti ar jis pas at- 
sišaukit. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jonas Juškis, 189 Reed St., Mihvau- 
kee,WiB.

(Continued on page 8)
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai
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Personai 
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale
Namal-Žemi Pardavimui

Financial
Finansai-Paskoios

•PAIEŠKAU partnerio | pekarnės 
biznj, su mažai pinigų. Biznis už
tikrintas, padarysi pinigų. Priežas
tis — turiu kelis biznius. 850 W. 
18th SI. Roosevelt 2961.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė, geroj vietoj, nebrangiai, 5009 
So. Ashland Avė. Real Estate For Sale

Namai*Žemi Pardavimui

PAIEŠKAI’ vaikino arba našlio 
gero žmogaus apsivedimui; turi 
būti šviesiai geltonų plaukų, turin
tis pastovų darbų ir negeriantis. 
Ne senesnis kaip 14 metų. Naujie
nos, 1739 S. Halsted st. Box 947.

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj. Turiu parduoti iš priežasties li
gos, 5026 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI gfoseinė ir visokių 
smulkmenų ktautuve. 3832 S. l.owe 
Avenue.

UŽ $8500 nupirksite 8 kambarių na
mą, 39 pėdų lotas, karštu vandeniu 
šildomas, cementinis skiepas, 2 ka
rų tile garažas, galima renduoti 2 
fintus, yru visi įrengimai ir viskas 
a pmokėta.

Savininkas ant vietos.
3728 W. 60 St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažo Storo medinį namą 8 kambarių, 
yra vana, gasąs ir elektra, luotas 37 % 
pėdų, gražioj vietoj pi'ie Marųuette 
Park. Kas mylite dailioj vietoj gy
venti atsišaukit tuojaus, nes didelis 
bargenas.

3252 W. 65th St.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas ir lo
tas. Guzas elektra, parsiduoda ne 
brangiai. 729 W. 2Ist St.

Furnished Rooms
RENDAI 4 šviesus frontiriai kam

bariai ant antrų lubų. Elektra, gasas, 
maudynė. Boileris gasu šildomas. 
Kaina $19, 3534 Sx Parnell Avo.

PARSIDUODA kriaučių šapa, va
lymo ir taisymo, gera vieta, bi nis iš 
dirbtas por 4 metu."., Savin'nk is turi 
kitą šapų. 809 W. I9th St. Telefonas 
Canal 6830

------------ -------------------- ------------- 2 AUKŠČIŲ mūrinis namas 6 ir 7
.. ......• .! kambarį0i. kaštu vandeniu š ldomas.

7 k AM BALIŲ medinis namas ant Moderniškas, 2 karų garažas. G6I6 8. 
mūrinio puma! o. 2 karų garažas, 30 Grppn c t.
pėdų lotus, $780'). cash $2000. 6518 B
So. VVinchorter Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių PARDAVIMUI 2 aukštų medinis na- 
#4-^. mus, mūriniu pamatu, 6-6 i randasi Marųuettc |ata- Amerdeen Street.

l’igiausir. virta dėl darbininku 
žr •»nių dei gyvenimo, su valgiu $8 
j valty, be valgio $3 ir aukščiau 
tiž ruimų. Gera vieta dcl atvažia
vusių iš kitų miestų.

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

PARDAVIMUI Soft Drinkr. pirlor, 
geroj vietoj. Savininkas turi dvi b:"- 
nis, nespėja abiejų apeiti, 147 E. 107 
St.

PARDAVIMU! Rrosc'nė ir vegc- 
table Storas. Turi būt parduotas grei
tai, nes aš turiu du bizniu, tai vieną 
varduosiu. 559 W. 36th St.

RUIMAS ant rendos dėl vieno arba 
dviejų vaikinų be valgio. Atsišaukit 
po 6 vai. vak. 3429 So. Leavitt St. 
Telefonas Virginia 0933.

RUIMAS rendai vyrui, gražioj vie
toj. prie mažos šei mynos. 6602 So. 
Fairfield Avė. Tel. Wentworth 2885

LUNCH ROOM parsiduoda pigiai 
š priežasties ligos. Yra labai geroj 

vietoj dėl b:znio ant 14-to PI. ’r Mor
gan St. prie naujo marketo, visas ar
ba pusė.

1022 W. 14th PI.
Phone Canal 0825

KAMBARIS vaikinui ar merginai 
su valgiu. Porai be valgio $25 mėne
siui. Garu šildomas ir vanos. Tel. 
Prospect 4948, 2 lubos, 5601 So. Win- 
chester Avė.

PARENDAVOJIMUI kambarys prie 
vaikinų. 917 W. 34th St. Ist fl. front

KAM BARIS ant rendos vienam vai
kinui, su valgiu ar b* valgio. Kam- 
baris pigius. 7140 So. Maplewood A v.

KRAUTUVĖ rendon. Pcrtaisysim 
dėl tinkamo rendauninko. Raktai 2 
fl. front. 3711 S. Halsted st.

RENDON kambaris vienam ar 
dviem vaikinam. Su valgiu ar be 
valgio. 5416 S. Fairfield avė.

For Rent
RENDAI didelis storas, tinka

mas <!el visokio biznio. Apgyventa 
vieta lietuviais. 2606 W. 63 St.

RENDAI 4 kambarių flatas, ! 
šviesus, elektra ir kiti parankiimai. 
938 W. 31 PI.

RENDAI 5 kambariai ir trys su 
visais patogumais; .1. Michikaitis, 
3121 S. Morgan st. Ant antrų lubų.

RENDON kampinis ofisas dėl 
dentisto, garu šildomas, geroj vie
toj, Bridgeporte. Atsišaukit 3401 S. 
Ilalsted st. Boulevard 1565.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmos. Su alga susitaikysim. At- 
siŠaukit tuojaus j bučemę. 3312 So. 
Maisteli St.

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj dėl lietuvių. 6655 S. Mozart St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų j atkarpų šapą. 1405 
w. 21st St.

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

TURIU parduoti tuojau, už 
$9(1 nupirksite mano grojiklį 
pianą ir radio setą. Atsišaukit 
šiandie arba rytoj, nedėlioj iki 
6 vakaro.

2216 W. Madison st., 1 fl.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$60,000 vertės naujų bankeuto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

PARDAVIMUI rakandai labai pi
giai, 2 lovos ir 1 pečius šildomas ir 
yra mažai vartotas už $45, 6937 So. 
Artesian Avė. 1 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKSINS proga geram biznieriui, 
gali nupirkti, su mažu įnešimu namą 
ir biznj, restaurantij ir roominghouse 
14 kambarių. Geroj biznio vietoj. Ša
pų distrikte. 4816 S. Wentworth Avė.

BUČERNĖ ir grosernė, parduodame 
nebrangiai. Tel. Boulevard 8319

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo namo. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos;. 4550 S. Marsh- 
field Avė. Telefonas Boulevard 7452

x___ Į LIETUVIAI, katrie turit namą In
diana Harbor, East Chicago ar Ham- 

BARGENAS mond ar Calumet norentls mainyti j
Parduosiu ar- mainysiu mūrinį na- Chicagoj, muro 6 kambarių, karštu 

mą 4 flatų po 5 kambarius ir visi vandeniu šildomas ant kampa, lietu-
Įtaisymai ant 
arba nedidelio

Savininku.",
J.

1520

lotų, arba keleto 
namo.
Burinskas,
So. 50th Ct., 

Cicero, III.

akrų, vių kolonijoj pfie Šv. Jurgio bažny
čios paskubėkit, nepraleiskit geros 
progos. KrepkitSs laišku nr ypatiftkai. 
751 W. 31 st St., J. A. Witches, pir
mos lubos. Phone Yards 6296

PINIGAI PINIGAI 
Dollar Savings, Bldg. & Loan As- 

i sociation “Spulka” Skolina pinigus į 
i pirmus morgečius nuo $1000 iki $2000. 

vienas blokas nuo gatvekarių PARDAVIMUI per savininką 4 kam-1!13?1 r.?lka11^1 Pin'gal atsišaukit greit 
ir du blokai nuo parkų. Na- barįM mūrinė cottage, ant mūrinių 1 pu Os ° 

± 4 i vi postų, gerame stovyje, netoli bažny-
mas gražaus modelio, karstu ^jos jr mokyklos, kaina $3300, 1 ka- =====
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir 
moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. Matykit 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

bungalow, 
Manor prie dviejų bulvarų, tik

mas, mūriniu pamatu, 6-6 kambarių;

ro garažas. Atsišaukit vakarais ir 
nedėlioj. Kearney, 3642 Lowe Avė.

Exchange—Mainai

W. 59th St.

Miscellaneous
(vairus

PARDAVIMUI 3 mūriniai namai 
ant 3 lotų po 2 fintu. Vyrui mirus 
motoris priversta parduoti • pigiai. 
1942 Canalport Avė., Mary Kudulis.

PARDAVIMUI arba mainymui nau
jas bizniavus namas dviejų aukštų su 
saliunu ir restaurantu ant mažesnio 
namo. Trumpu laiku turiu parduoti. 
Randasi priešais tatfškas kapines. S. 
Svilainis.

Aš TURIU PARDUOTI
Del biznio turiu apleisti mies

tą, turiu parduoti savo 2—5 
nuo x Kepji! kambarių apartmentinį namą, 

Cicero, III. 
j Namas geros konstrukcijos, 3 

, raudonas tile 
viAlhinnd stogas, šviesio aržuolo!' trimas,

karštu vandeniu šildomas, bu
fetai, knygynai, ugnavietės, 
įmūrytos vanos, naujai deko
ruotas, aplink yra medelių, 
kaina nebrangi, išmokėjimais, 
jei norite. , 1617 S. 51 Avė., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI gasolino stationasj 
:r s ta n d Spring St. ir Archer Avė., 
Willow Spring, 1 mylia i 
Avė. west. Shell gasalino station, iri 7 Q * 
Tel. 70 Willow Spring. 1 Ave-»

PARDAVIMUI Malt ir ’ llops metų senumo, 
krautuvė, gera ’........................
žmonių. 4953 So. Ashland avė.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių daiktų krautuvė. Taipgi par- 
luodu ir black sinith ir mašinų 

taisymo šapų. 3200 S. Lime st.

PARDAVIMUI gera vieta dėl 
soft drinks. Yra barai. Renda $25. 
508 W 46 st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Ice mašina ir 
daiktai; geroj1 biznio vietoj. Gau
sit tikrą bargenų. Priežastis — li
ga-

Kreipkitės:
3432 S. Halsted st.

visi kiti geri I

Ii-

PARDAVIMUI barbemė su dviem 
baltais krėslais. Kambariai dėl pa
gyvenimo. Parduosiu pigiai, nes 
važiuoju i Lietuvą. 4612 S. Paulina 
street.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir, 
kitoniškų daiktui krautuvė. Galima 
bus matyti ir visų dieną nedėlioję. 
Arba mainysiu kas ką turi. 908 W.

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

6 F L AT A T Storas ir 6 karų gara
žas plytų, kampinis namas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant South 
Side prapartės, arba geros farmos, 
150(1 \V. Erie St. Ch. Wayzon.

PARDAVIMUI medinis namas 2-4 
ir 1-8 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas. Rendos $90 
j mėnesj. Kaina $7500. Irųpketi $3000 
Atsišaukit po 8 vai. vakare.

4548 So. Wallace St. 
Phone Yards 2250

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

PARDAVIMUI kampas 2 flatų mū
rinis ir 1 didelė krautuvė, su groser- 
ne ir bučerne, 7 kambariai viršui, lo
tas 73 pėdų prie Archer Avė. Senai 
įsteigtas biznis, geras biznis. Parda
vimo priežastis — vyro liga.

5129 Archer Avė. 
Uifayette 0392

PARDUODU biznio muro na
mą, pečium šildomą, štoras ir 
6 kambariai viršuj ir 2 flatai 
po 4 kambarius iš užpakalio. 
Taipgi 2 karų murol garažas. 
Ant karų linijos. Kriaučių ša- 
pš galima pirkti su namu. Mai-

EKSTRA bargenas. pardavimui bu
černė ir grosernė, didelė krautuvė, 
ledų mašina, trokas, biznis išdirbtas J 
per 7 metus, prie Michigan Avė., ver- nysiu j bungalow arba 2 flatų. 
ta $6000, parduosiu už $3500, prie-
žastis pardavimo, sūnūs apleido ma
ne. Phone Pullman 4228.

GROSERNE ir vaisių krautuvė 
parduodama nebrangiai. Bus atdara 
nedėlioj iki piet. 6314 So. California 
Avė.

cash $16,000.
S. PASZKEWICZ 

6345 S. California avė.
Hemlock 4555

DOVANOS! DOVANOS 
j Gaus naujį ir gražų valgo- 

PARDAVIMUI maža groserne turi; j kambarid setą UŽ dyką, 
būt greit parduota labai pigiai, nes J r J 1
apleidžiu Chicagą. 5626 S. Ručine Av. kas nupirks iki pirmos dienos 
----------------- --------------------- I Augusto mėnesio vieną naują 

PARSIDUODA grosernė ir visokių; murinę bungalovv, 5 kambarių, 
smulkmenų krautuvė. Priežastį patir
site ant vietos. 1010 W. 69th St.

MARŲUETJE MANOR
20 NAUJŲ mūrinių bungalovv, 

5—6 kambarių, ką tik užbaigti, vi
si moderniški, platus lotas, neto
li parko, netoli gatvekarių linijos, 
geroj vietoj, parduosiu už $300 
įmokėjus, kitus 'kaip rendą. 
imame į mainus p 
kaipo dalį įmokėjirno.

10 NAUJŲ muPinių namų, kiek
vienas 5—5 kambarių, ledaunės, 
įmūrytos vanos, lietaus lašų vanos, 
prosinimui lentos, aržuolo trimas, 
parduosime lengvais išmokėjimais.

2—4j KAMBARIŲ medinis namas, 
skiepas, aržuolo trimas, bungalow 
stogas, platus lotas, 
kaina ${1300, įmokėti

4 FLATŲ narna?, 
kambarių, mainysiu 
barių

24 
geroj 
$2000 
nors mažesnį.

BRIGHTON PARK

Mes 
rivatiškus.' lotus,

namą.
fintų namas, 

vietoj,
j mėnes),

ai neša

vandeniukarštu
gražiai išdekoruoti

KAMPINE krautuvė, senai įsieig- platus ( lotas, arti gatvekarių. 
la, tarpe dviejų mokyklų, delika- 
tesen, notion, ice creain ir soft 
drinks. Cigarai ir tabakas. Parda
vimo priežastis — liga. 4459 So. 
Union avė.

apšildomų, 
kambariai,

Nepraleiskit progos pasinaudo
ti dovanomis. Atsišaukit tuojau, 
nes tiktai trys yra.

5097 Archer avė.

moderniškas, 
$3009.

j 2—G karn

moderniškas, 
rendų apie 

mainysiu , į kų

RENDON štoras, tinkamas dėl 
soft drink. 2555 W. 69 St. Tel. 
Hemlock 7981. Brighton Park

PARDAVIMUI saliunas, vieta 
lietuvių apgyventa. Parduosiu pi- j 
giai. Taipgi turiu pardavimui sal- į 
dainių krautuvės rakandus. 
Canalport avė.

2—4 KAMBARIŲ namas, ant 
mentinio pamato, geroj vietoj, 
toli gatvekarių linijos, kaina $59(10, 
įmokėti $2000.

2—4 NAUJAS mūrinis namas, 
moderniškas, geroj vietoj', mainy
siu į 2—4 kambarių medinį namą 
arba lotus.

KAMPINIS lotas 100X125, Har- 
vey? III. Mums reikalingi pinigai, 
parduosime jums už 
kaina $1200.

Jei jus negalite 
nų, tai atvažiuokite 
mes turime jų dar

ce- 
ne-

$500 įmokėjus,

AUKŠTŲ medinis namas, ce-2 - « 
• mantiniu pamatu, 2—4 dideli kam- 

1931 bariai, moderniškas, 30 pėdų lo
tas, garažas, laba? geroj vietoj, 

----- cash reikia $2000, di- CTIAA 
PARDAVIMUI kendžių štoras, delis bargenas ...... f I UU 

gera vieta dėl saliuno, kuris su- KRAUTUVĖ ir 4 kambariai iš 
manta biznj, atsišaukite 3528 So. užpakalio, su 1 ekstra otų, labai 
ll iktf^d st---------------------------------------geroj vietoj, tinkamas dėl siuvėjo

‘ _______________________ arba kito kokio biznio, prie biznio
PARDAVIMUI' valymo Ir taisv-: .d;dC,,S. 1 $10000

ino siuvėjų krautuvė. Galima pirk- 2 AUKŠTŲ mūrinis, 2-6 kam- 
ti ir rakandus, prie to $300 radio flatai. mainysiu į bungšlow 
parduosiu už $9o 4 kambariai pa-1 a,.ba 6 kainbarių cottage. 
ųyyenimiiL. 4644 S. (.aliforma avė. GASOLINO stotis, geroj vietoj, 
Tel. Lalayette 88a7. geras biznis, mainysiu į soft drink

par 1 orą arba bučernę.
MT. GREENWOOD

150 pėdų frontage, prie 11 St., 
kampas, labai didelis ' bargenas. 
Veikli greit.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W, 47th St.

Lafayette 1083 
3228 W. 111 St.

PARDAVIMUI pekarnė, geras 
biznis, gera vieta. Pirkti galima su » 
keliais šimtais. Tinkantis žmogus 
gali padaryti pinigų. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 946.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką 5 kambarių medinė cottage, 
furnas šildoma, 2 karų medinis ga
ražas, lotas 32X125, randasi 1466 W. 
72nd St. Matykit savininkų ant vie
tos. šaukit Prospect 8466.

BARGENAS

KĄ TIK užbaigti 5 kambarių mū
riniai bungalovv, prie 5227-29-33 So. 
Kilpatrick Avė. bloko į pietus nuo 
Archer Avė. Aržuolo trimas, furnace 
šildomas, užpakaliniai porėtai stikli
niai, kaina $7200. Joseph Strnad, 1808 
S. Ashland Avė. Canal 1272

PARDAVIMUI 2 aukštui mūri
nis namas, 2 no 5 kambarius, karš-, 
tu vandeniu šildomas, kaina $13,500, 
reikia įmokėti $2000.

PARDAVIMUI 4 bizniavi lotai, 
prie transfer kampo, yra labai ge
ra vieta, galima uždirbti dvigubus 
pinigus į metus laiko. Del tolimes
nių informacijų kreipkitės prie 

VICTOR J. LĖKIS 
6243 S. VVestern avė.

Tel. Republic 3200

surasti barge- 
į musų ofisą, 
daugiau.

Jei norite statyti sau namą, pa- 
siniatykit su mumis pirmiausiai. 
Mes suteiksime jums teisingas 
nas.

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

Phone Hemlock 8099

kai-

PARDAVIMUI gerai žinomas 
biznis East Chicago, Ind. Di
dele mūrinė šokių svetainė ir 
medžio, 2 augštų, lotas 50X150, 
namas tinkamas dėl banko ir 
t. t. šį namą, parduosiu tiktai 
pagal sutartj. Parduosiu priei
nama kaina. Rašykit John Mi- 
ller, 5340 Emerald avė., Ch-go.

PARDAVIMUI 
namas, 2 pagyvenimų, po 5 
liūs kambarius, su naujausios 
dos įtaisymais labai didelis 
genas. Labai gražjoj' vietoj. 

Savininkas 
6934 S. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 9551

naujas mūrinis 
5 dide-

ma- 
bar-

DIDELIS BARGENAS. Turi būt 
parduotas labai greit iš priežasties 
ligos. Namas tik pabaigtas Naujo
viškai viskas frengta. šiltu vande- 
niji apšildomas, 2 fintai po 5 kam
barius. netoli parko. Namas ran
dasi 6727 South Rockvvell St. Tel. 
Lafayette 5824. Bruno Shukis. • 

Savininkas 
4131 So. Francisco Avė.

45 automobilių garažas, reikia jmo
kėti $3000, savininkas mainys ant na
mo arba lotų.

3flatų mūrinis namas su yisais įtai
symais, kaina $8500, jmokėti $1500; 
maino ant bile kokio biznio, farmos 
arba loto. C. P. Suromskis, and Co., 
5833 S. Wjestqrn Avė. Tol. Hemlock 
62 51 z

PARSIDUODA 2 muro namai ant 
vieno loto. Viename krautuve ir 6 
kambarių pagyvenimas, antras 6 ka
mbarių ir garažas vienai mašinai. Tin
ku ir mainyti ant kito namo. 900 W. 
37th St.

PARDAVIMUI naujas vieno aukš
to muro BIZNIAVAS NAMAS; što
ras ir 5 naujos mados kambariai; 
karšto /vandenio šiluma; netoli nuo 
didelio teatro; tinka bile kokiam biz
niui. $3,000 jmokėt, kitus lengvais 
išmokėjimais. Savininkas priims lo
tą ar bungalovv manais, kreipkitės 
pas Joseph Yushkevvithz, 3647 Ar
cher Avė., prie Oakley Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga
lovv ir 2 lotai, 2 karų garažas. Par
duosiu skyrium arba kartu arba mai
nysiu ant 2 pagyvenimų mūrinio na
mo 3833 W. 66th St.

PARSIDUODA LOTAS
N. E. Corner 68th S. Artesian Avė. 
41x125, tinkantis dėl apartmento ar 
ko tiko, kaina pigi, atsišaukit grei
tai, 6 vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. EMitfiįld Avė.

Phone Lafayette 5948

BRIDGEPORTO BARGENAS. Už 
$4000 cash nupirksite puikų biznio 
kampą. N. E. kampas W. 26 St. ir 
Emerald Avė., 2 krautuvės, ofisai ir 
13 apartmentų, garų šildomas, tile ir 
marmuro prieangiai.

šaukit
Rockvvell 9505

TRANSFERINIS KAMPAS lI
S. E. kampas 59th ir Robey St., 100x 
125 pėdų, 6 platai, 2 krautuvės, vis
kas naujai dekoruota, garu šildoma, 
2 karų garažas, j vakarus 7800, kai
na $58,500, įskaitant soft drink par- 
loras, fikčeriai ir tt. $12,000 cash, pri
imsiu lotus, šaukit Hemlock 4701. Mr. 
Bray.

PARDAVIMUI 4 ruimų forničiai 
iš priežasties išvažiavimo į Lietu
vą. 3257 S. Union avė., 1 fl.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su saliunu ir lunch ruiiniu, arba 
vieną lunch ruimį su ftkceriais. 
Parduosiu' pigiai arba mainysiu 
ant mažo namo. Priežastis parda
vimo — turin du bizniu.

901 W. 37 St.
Phone Yards 4339

PARDAVIMUI modemiškas 5-6 
kambarių namas arba mainysiu ant 
loto. Savininkas, 6404 So. Campbell 
Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI pigiai geras 4 kam
barių namas su gražiu sodnu, prie 
bažnyčios. Kreipkitės prie savininko. 
1516 So. 49th Court, Cicero, III.

2 FLATŲ mūrinis biznio namas, 
Soft Drink Parlor ir 6 kambariai, 2 
karų mūrinis garažas.

Parduotu nebrangiai.
1238 So. 59th St.

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St.
1

PARDAVIMUI 2 apartmentų na
mas 5-6 kambarius, 6215-17 So. May 
St.. karštu vandeniu šildomas, iš lau
ko ledaunė, 50 pėdų lotas, 3 karu ga
ražas, iš lauko įvažiuojamas, kaina 
$15.500. De] informacijų šaukit savi
ninką Midway 9707 arba Hydepark 
10183.

BIZNIERIAMS proga. Mūrinis 
geras bizniavas namas ant Archer 
avė. Parsiduoda pigiai. STANKO & 
NESTOR, 5097 Archer avė.

PARDAVIMUI medinis namas, 
2 flatų po 4 kambarius. Agentai ne
reikalingi. 3656 S. Emerald avė.

PERKAME VISOKIUS LOTUS 
MIESTO 

parduotus už nemokėjimų taksų. Lo
tai gali guti visose Chicagos apielin- 
kėse. Del tolesnių informacijų kreip
kitės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz,
8647 Archer Ave„ Chicago, III,

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden A ve., 

Phpne Lawndale 0114

_ — . T 1/ (i T r 1 • i 1 * *■ v J UlIJU.i U VVIIIU1/I

MAINYSIU 2 aukščių po 6 kamba- Įjų, trokų patarnavimas Chicagoj i 
nūs mūrinį namą, 2 metų senumo. ............
Naujos mados įtaisymai, 2 karų ga
ražas. ant geros farmos, VVisconsin 
ar Michigan valstijoj, nelabai toli.

akrų.Nemažiau kaip 80 iki 160 
Agentai tegd? neatsišaukia.

P. P. /
6229 So. Whipple St.

Tel. Prospect 3491 PARSIDUODA
I kl> kl”. j1.’ Arba pasirendavoja Gaso stotis ant
main.sfi, visados kieipkilės pas automobilių kelio 79th ir Ar- 
mus. I linine daug visokių mainų. , . •»
a^Vkfa^t te’(SR’ 5097 Ar<‘he’’ Į cher A ve? Matykit savininkų G v. vak.

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 100 akerių žemės, 
Arkansas valstijoj, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu ant automobiliaus, a- 
oielinkj lietuvių apgyventa, 6009 So. 
Main St.

FARMOS

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė.

Chicago
PARDAVIMUI 3. farmos; viena 

150 akrų, antra 190 akrų ir trečia , 
200 akrų. Jos randasi Iowa valsti
joje. Pirmos dvi farhios randasi 
netoli Fairfield, Iowa. Gera vieta. 
Persikėliau gyventi į Chicagą ir 
noriu išmainyti ant namų arba 
apartmentinio namo per savaitę lai- cash ir užlaikom paslaptis jūsų pa
ko.

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

Savininkas F. W. Solio 
Tel. Pullman 0896 

Šaukite vakarais nuo 7 iki 
nedėldieniais visų dienų.

8,

dėjimo.
STANKO & NESTOK 

| 5097 Archer Avė. Lafayette 6036
O ______________ _________________ _

NORTH SIDE. Pranešu, kad aš pa
tarnauju ir pristatau aht užsakymo 
anglis vasaros kainomis. Taipgi ir 

FARMOS lietuvių kolonijoj' par- mufuoju ir dastatau j visas puses 
siduoda, didesnių ir mažesnių, ant miesto. JĮfeldžiu kreiptis: 
lengvo išmokėjimo. Yra gana gerų. 
Taipgi yra su gyvuliais ir visais 
įrankiais ir javais. Klauskit 

KARL MARKUS 
Box 75 

Fountain, Mich. 
\

pas

PETER SUBLINSKAS 
416 Hart St. 

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

7 mylios nuo Rhinelander, 120 ak-, 
rų farma pardavimui, yra stakas ir 
mašinos, parduosiu už cash arba dalį ' 
cash. Rašykit, James Culver, R., 1, 
Rhinelander, Wis.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

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

Tel. Boulevard 0527

RETA PROGA. Turiu parduoti; 
savo % akrų žemės ir 3 kambarių 
cottage, yra didelis vištininkas, ga
ražas ir vištų; vanduo, elektra. Tu
rit pamatyti, kad įvertinus, grei
tam pirkėjui už $2950, įmokėti 
$300, kitus lengvais išmokėjimais.

A. J AR ES

pirkėjui už $2950, jmokėti

N. W. Corner 
45th & VVisconsin avė. 

STICKNEY, ILL.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantu, Ker
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras - patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street

Financial
Finansai-Paskolos

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

BETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St. 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČJONIS

RUBIN BROS.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim: 
reikalą į 24 yalandas.

H. EPŠTEIN
* 165 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel lafayette 8705—8700

Chicago

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

' į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

s

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskj jmo
kėti kiekvienų 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 $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

'Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street


