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iš 26 vietų seime gavo 20.
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PARYŽIUS, 1. 29. —Charles 
Levine su savo aeroplanu Co- 

kuris jau kartą nu
rengiąs) su 

Maurice

M

I Pacific and Atlantic Photo J
Ponia Magda Dupescu, dėl kurios princas Karolis atsižadėjo 

Rumunijos sosto. Jis pametė savo antrą pačią, pabėgo i užsie
nį ir su p-nia Lapescu apsigyveno Paryžiuje.

MASKVA, 1. 29. — 
nistų partijos vadas 
Stalinas vėl prabylu apie grę-

Ragina būti visus prisirengu
sius. Teisina terorą, kaipo 
bolševikų stiprybę.
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100,000 žmonių žuvo 
Chinijoj

10,000 žmonių žuvo po 
tviny Chinijoj

Anglija priėmė įstatymą
prieš unijas

10,000 žmonių prigėrė didelis 
. me potvinyje Chinijoje ’

100,000 chi mečių žuvo Anglija priėmė Įstatymą 
prieš streikus ,žemės drebėjime

Daug miestų sugriauta gilu
moje Chinijos. Tik viename 
mieste žuvo 10,000 žmonių.

Konservatoriai visgi pravarė 
savo bilių prieš darbinikų 
unijas.

SANSIIAJ, 1. 20. — Chinie- 
čių laikraštis ši Pao praneša, 
kad 10,000 įmonių prigėrė ir 
100,000 žmonių liko be pasto
gės potvinyj, išsiliejus Kiu- 
lung upėj Fukien provincijoj. 
Ypač potvinis buvo pražūtingas 
čančau apygardoj, kur potvi- 
nio nuostoliai siekia daugiau 
$2,000,000.

Užmuštojo n šie prašo 
pūliuosi; o ‘ Sa :co 

ir Vanzetti

gubernatoriui 
paliuos'uoti

LONDONAAS, liepos 29. — 
Viena iš didžiausių pasaulio 
katastrofų ištiko geužės 23 d., 
tolimoj Chinjojs provincijoj 
Kansu, kur žemės drebėjimas 
sunaikno daug miestų ir mies
telių ir kur žuvo gal apie 100,-' 
000 žmonių.

Pirmą žinią apie tą baisią 
katastrofą prisiuntė VVestmi- 
nister Gazette korespondetas 
šanghajuje, kjuris gavo laišką 
nuo perdėtinio katalikų misijos, 
Lančow, Kansu.

Kun. Buddenbrock praneša, 
kad miestai Sisiag, Liangčovv ir

I LONDONAS, 1. 29 —Angli
jos konservatoriai, kurie suda
ro didžiumą parlamente, prava
rė savo bilių, atkreiptą prieš 
darbininkų unijas, draudžiantį 
generalinį streiką, unijoms 
remti politines partijas ir 1.1. 
Tas bilius jau tapo parlamento 
priimtas ir dabar eina karaliui 
Jurgiui galutinam užgirimui. '

Kovoja prieš gaso- 
lino taksus

s
i3

Ant laivo Favorite žuvo 
27 žmonės

VARSA VA, 1. 29. — Nuola
tos atvyksta kurjerai, kurie 
praneša apie valstiečių sukilmą 
Ukrainoje. Skviroj valstiečiai 
sudegino penkis valdžios tro
besius, o vyriausį sekretorių 
gyvą sudegino. Derašnoj suki
lėliai laimėję mūšį sušaudė 25 
komunistus.

Ant užvakar paskendusio 
ties Lincoln parku laivo Favo
rite, kuris vežiojo pasažierius 
tarp Lincoln parko ir munici- 
palės prieplaukos, žuvo nema
žiau 27 žmonių. Tiek bent 
lavonų jau išimta iš ežero. Iš 
jųjų yra 16 lavonų vaikų, de
šimt moterų ir vienas vyras, 
kuris nuskendo kartu su savo 
dukrele. Bet trijų žmonių dar 
pasigendama. Jei jie tikrai 
buvo ant laivo, tai, be abejo, 
jie yra žuvę, tik ^ar jų lavonai 
tebėra nesurasti. O audringas 
ėžeras tuo tarpu neprileidžia 
nuodugnesnio ieškojimo lavonų, 
nors visas ežero pakraštį s yra 
labai nuodugniai išieškotas.

Dabar yra vedami tyrinėji
mai įvykusios nelaimės ir kas 
už ją kaltas. Daro tyrinėji
mus koroneris, prokuroras, fe
deralinė valdžia ir kitos įstai
gos. Pirmadieny miesto tary
ba laikys specialinį susirinki
mą, kad išreikšti užuojautą žu
vusių šeimynoms ir suteikti 
joms kokią nors pagelbą, nes 
žuvusieji yra daugiausia bed- 
nuomenė, kuri parke ieškojo 
prieglaudos nuo karščių ir su
manė aplankyti municip/ę 
prieplauką, kuri yra skelbiama 
kaipo vėsiausia vieta Chicagoj.

Kaip įvyko nelaimė, oficiali- 
niai dar nėra nustatyta. Fasa- 
žieriai ir laivo įgula sako, kad 
laivą užgavo vėtra su lietum 
ir visi subėgo vienon laivo pu
sėn, taip kad laivas apvirto. 
Vėtra gi užėjo taip urnai, kad 
kapitonas neturėjo laiko laivą 
pasukti prieš vėją ir vėjas 
papūtė visu smarkumu laivui j 
šoną. Laivininkai gi sako, kad 
geriausį laivą vėtrą gali pa
skaidyti, jei tik kapitonas ir 
įgula neapsižiurės ir laiku lai
vą nesuvaldys. Kapitonas bet
gi turėjo laiko įsakyti savo 
dukterei uždėti gelbėjimosi 
juostą, pirm negu laivas pa
skendo. Kiti pasažieriai gelbė- 
jimos juostų susilaukė tik jau 
vandeny būdami. Juostos /gi 
buvusios taip sunarpliotos, kad 
patys pasažieriai negalėję jų 
atnarplioti. Koroneris be to sa
ko, kad ir pačios juostos buvu
sios menkos 
senumo.

Hofnauer, 
Dorris, kuris
pagelbon ir daugiausia žmonių 
išgelbėjo, sako, kad jokis atda
ras laivas negalėjo išsilaikyti 
prieš tą vėtrą. Jo valtis tik to-

CAPE TOWN, Pietinėj Af
rikoj, 1. 29. — 30 afrikiečių ir 
2 eurpiečiai liko užmušti susi
dūrus dviems traukiniams ties 
Heidelberg. Daug žmonių liko 
sužeista.

BOSTON, Mass., 1. 29. Mrs. 
SarrJi Berardelli, kurios vyras 
Aleksandra liko nušautas laike 
plėšimo, už kurį Sacco ir Van- 
zetti liko nuteisti mirčiai, va
kar telegrafavo
Fuller, prašydama 
Sacco ir Vanzetti.

“Aš esu viena 
nukentėjusių dėl 
žmogžudystės”, 
telegramoje gybernatoriui. 
netekau savo vyrd ir tėvo dvie
jų mano vaikų,-bet man butų 
labai gaila, kad du nekalti žmo
nės liktų nužudyti. Aš visuo
met abejojau, kad Sacco ir Van
zetti butų kalti ir aš tikiuos, 
kad jus paliuosuosite juos ir 
leisite jiems sugryžti prie savo 
šeimynų”.

Sacco ir Vanzetti gi jau try
liktą dieną tęsia bado streiką 
kalėjime. Jie esą labai nusilp- 
nėję. Gubernatorius gi jau bai
gia tyrinėjimus jų bylos.

iš labiausia
I Bruintree 
sako ji savo

AZ

Stalinas vėl kalba 
apie kara

Reihlauja pašalinti kulka 
svaidžius nuo ksyklii

dėl išsilaikė, kad ji uždaryta. 
Jis matęs kaip paskendę Favo
rite. Esą laivas ne paskendo, 
bet stačiai tapo vandens prary
tas. Laivo kapitonas daug/sy
kių šoko į vandenį ir gelbėjo 
pasažierius. Jis vilko juos į 
viršutinį dėnį, kuris ne visai 
buvo vandens apsemtas ir ten 
žmonės, nors ir vandeny ir 
blaškomi vilnių, visgi dar ga
lėjo laikytis.

Daug yra žuvusių ištisų šei
mynų. Kitur yra žuvę vieni 
vaikai, bet daugiausia yra žu
vusių motinų su savo vaikais. 
Vienas vyras laikė apkabinęs 
savo motiną ir žmoną. Abiejų 
jis išgelbėti negalėjo, tad mo
tina atsiliuosavo nuo jo ir nu
ėjo dugnan, kad galėtų išsi
gelbėti sūnūs ir žmona. Gert- 
rude Berndt liko išgelbėta lai
ke Eastland nelaimės 1915 m. 
Ji ir dabar bijosi važiuoti lai
vu, bet kiti tik pasijuokė iš jos. 
Laivui pradėjus skęsti ji įme
tę į vandenį savo mergaitę, pa
sitikėdama, kad kiti ją išgelbės. 
Mergaitė tapo išgelbėta. Pati 
Berndt ir jos vyras taipjau li
ko išgelbėti; bet keturi kiti jos 
šeimynos nariai žuvo: jos mo
tina, sesuo, pastarosios duktė 
ir dar viena mergaitė.

1Nuo rugp.
į bus įvesti 

taksai ant gasolino,— po 2c ant 
galion. Taksus įvedė legisla- 
turą, reikalaujant gubernato
riui. Chicago Motor Club, ku
ris tiems taksams griežtai prie
šinosi, padavė skundą teismui 
ir pareikalavo injunctiono. Jo 
reikalavimas bus svarstomas 
rugp. 6 d.

CHICAGO.
Kulang liko sugriauti akimirk- Illinois valstijoj

Reikalauja iš gavedos 
$100,000

teka

sny. Liangčiow mieste Žuvo 
mažiausia 10,000 žmonių. Tu- 
mentse miestas liko visai su
griautas ir palaidotas užgriu
vusio kalno.

Misionierius mano, kad ka
tastrofoj žuvo apie 100,000 
žmonių, o ir išlikusiųjų vargas 
yra neaprašomas.

Ne vienas namas Sisiag neišli
ko sveikas. Ir kiekvienuose na
muose yra žuvusių ir mirštan
čių. Vietomis žemėj atsivėrė 
dideli plyšiai, iš kurių 
melsvai juodas vanduo.

Pabaigoj birželio šringhajuj 
buvo gauta žinia, kad didesnė 
dalis Liangčow, arti Mongolijos 
sienos, liko sunaikinta žemės 
drebėjimo gegužės 23 d. Visi 
seismografai tą dieną užrekor- 
davo labai smarkų žemės dre
bėjimą. VVashingtone apskai
tyta, kad žemės drebėjimas į- 
vyko Kansu provincijo.

Septyni metai atgal Kansu 
provincijoj irgi buvo žemės 
drebėjimas. Ir nors mažai apie 
jį rašyta, bet jame žuvo dau
giau 100,000 žmonių. Pasak 
Amerikos geografinės draugi
jos, tas baisus ir pražūtingas 
žemės drebėjimas įvyko delei 
kalnų judėjimo, didelių žemės 
nuslinkimų, kurie palaidojo 
daugybę kaimų. Daugelyj vie
tų atsivėrė žemė prarydama na
mus ir kupranugarių karava
nus.

NELIAMĖ KASYKLOJ 
LENKIJOJ

VARAAVA, 1. 29. — Paspi- 
roms sulužus—anglių kasykloj 
Scenovičiuose, daug angliaka
sių liko palaidoti užgriuvusių 
anglių. Trys lavonai išimti. 
Tikrojo skaičiaus žuvusiųjų ne
skelbiama.

NE\V YORK, 1. 29. — Šiuo 
laiku rengiasi skristi per At- 
lantiką—iš Jungt. Valstijų į 
Europą ir iš Europos į Jungt. 
Valstijas dešimt aeroplanų. Jie 
laukia tik patogaus oro, nes 
dabar oras tokiai tolimai kelio
nei yra labai nepatogus. Kiek
vienu aeroplanu skris nuo 1 iki 
4 žmonių.

Automobiliai baisesni 
už karą

VVASHINGTON, 1. 29. - Na
tional Automobile Chamber of 
Commerce paskelbė, kad auto- 
mobilai per pastaruosius aš
tuonis metus daugiau žmonių 
užmušė, negu žuvo Amerikoj 
kareivių pasauliniame kare. 
Nuo 1919 iki 1926 m. automo
biliai užmušė 137,01V žmonių 
o pasauliniame kare viso žuvo 
120,050 Amerikos kareivių.

Borodin apleido Chiniją
PEKINAS, 1. 29. — Michael 

Borodin, bolševikų agentas, ku
ris sukėlė didelių ginčų tarp 
nacionalistų ir valdžių Han- 
kow ir Nankine, vakar specialid 
traukiniu iš Hankow išvažiavo 
į Rusiją.

Gal ir mahometonai pradės 
valgyti kiaulieną

ANGORA, 1. 29. Mahome
tonai, kaip ir žydai, kiaulienos 
nevalgo, nes kiaulė esąs “ne
švarus” gyvulys. Bet manoma, 
kad tai bus neilgam laikui. 
Spėjama, kad Mustapha Kernai 
Paša, kuris jau pravedė daug 
reformų turkų gyvenime, įves 
ir kiaulienos valgimą, nes jis 
jau rengiasi auginti kiaules 
savo dvare. Turkijoj yra be 

(to daug šernų, kurių turkai da
bar nė nemedžioja. Jau ir da
bar daugelis turkų su pamė
gimu valgo kiaulienos sanvi- 
čius nuduodami buk nežiną ką 
valgo.

RYMAS, 1. 29.. — Augščiail
sias Alpų kalnas Mon-Blankas 
bus pervardytas į Mussolini 
kalną. Tai bus padaryta rugp. 
12 d.

RALEIGH, N. C., 1. 29. — 
ioseph II. Needleman iš Phi- 
ladelphijos, 1925 m. buvo už
pultas govedos, sumuštas ir 

28 nariai tos gove- 
nubausti ir nuteisti 

Dabar jis užvedė 
32 tos govėdos na-

pažeistas, 
dos liko 
kalėjimai), 
bylą prieš
riu, reikalaudamas $100,000 at
lyginimo. Užpuolimas buvo su
ruoštas po to, kaip Needlemaj 
liko išteisintas dėl kaltinimo 
užpuolimo ant merginos Wil- 
liamstown, N. C.

SUDEGĖ PABĖGĖLIŲ 
PRIEGLAUDOS

ATHENAI, 1. 29. —Visas pa
bėgėlių kvartalas Atėnuose, ku
riame buvo apie 500 pašiūrių, 
sudegė vakar. Manoma, kad 
daug žmonių žuvo. Daugiau 
kaip 3,000 žmonių liko be pa
stogės.

Dabar nori jau tabaką uždraust
ANDERSON, Ind., 1. 29. — 

Reformininkai, įvedę svaigalų 
prohibiciją, dabar savo dbmę 
kreipia į tabako uždraudimą. 
Dabar čia laikoma Indianos 
tabako priešininkų konvencija. 
Jie rengiasi įnešti bilių kongre
se, kuris visoj šaly uždraustų 
tabako vartojimą, kaip kad ta
po uždraustas vartojimas svai
galų.

VVASHINGTON, 1. 29. —Se- 
nor Francisco Sancez La Tour, 
Guatemalos pasiuntims Jungt. 
Valstijose, bandė nusišauti ir 
gal mirtinai savo sužeidė. Prie-» 
žasties to pasikėsinimb nežino
ma.

INDIANAPOLIS, 1. 28. — 
Valstijos entomologistas F. N. 
VVallace sako, kad Europos kor- 
nų gręžikas (kirminas—eorn 
borer) įsitvirtino dar trijuose 
Indiana pavietuose. Dabar jis 
jau šešis šiaurrytinės Indianos 
pavietus turi užkariavęs ir ten 
naikina kornus.

tikėtis, kad konservatoriams 
gal pasiseks suorganizuoti mi- 
litarinį bloką ginklu pulti Ru
siją.

Bolševikijos uždaviniu todėl

COLUMBUS; Ohio, I. 29. — 
Gubernatorius Dohaney gavo 
laišką nuo Dr. L. F. Coin, ku
riame pastarasis ragina ne
leisti pastatyti kulkasvaidžius 
prie kasyklų šioj valstijoj, kaip 
tą rengiasi padaryti kasyklų
savininkai. Dr. Coin yra buvęs 'siantį karą. Esą delei daromų 
valst. legi siutu ros narys ir re-1 ant bolševikijos »atakų, galima 
publikonų kandidatas į vice- 
gubernatorius.

Ohio milicijos oficieriai sū- 
gryžo iš anglių laukų ir prane
šė, kad ten yra ramu ir tuo
tarpu nėra pavojaus sumišimų, turi būti sukelti kuodaugiausia 
Jei ir kiltų sumišimų, tai vietų triukšmo visoj Europoj, kad 

juos su- sujudinti darbininkus ir karei- 
Jie apžiurėjo ir reik- vius, taip kad jie butų prisi

menu bazes, jei butų reikalas rengę 
pasiųsti miliciją. Bet tuo tarpu 
to reikalo nėra ir milicjos ne
manoma siųsti.

Laužys streiką
EAST LIVERPOOL, Ohio, 1. 

29.—Seger Fuel Co. rengiasi 
atidaryti kasyklą West Point, 
kuri jau nuo gruodžio mėn. sto
vi uždaryta. Tuo tikslu ji at
sigabeno iš kitur 40 streiklau
žių.

Tardieu užsigina
PARYŽIUS, 1. 28. — Andre 

Tardieu, buvęs Franci jos augš- 
čiausias komisionierius Jungt. 
Valstijose, kuris vienam laik
raštininkui pasakęs, kad Fran- 
cijos-Junfct. Valstijų skolų su
tartis yra mirusi, nes tos su
tarties nepriimsiąs parlamen
tas, dabar sakosi, kad jis to 
niekam ir niekad nesakęs.

“revoliucinius ginklais” 
atremti, bandymus išprovokuoti 
karą.

“IMes turim sujudinti tuos, 
kurie netiki į karo pavojaus 
tikrumą ir turime tvirtai lai
kytis politikos taikos, nežiū
rint užkabinėjimų ir provoka
cini musų priešininkų”, sako 
Stalinas.

Užsiminė Stalinas ir apie An
glijos Darbo Partijos narių 
protestą prieš bolševikų sušau- 
dimą 20 žmonių kaipo kontrre
voliucionierių.

Jis tvirtina, kad tie, kurie 
protestuoja yra didesni prieši
ninkai, nes jie dėdamiesi so
vietų valdžios simpatizatoriais, 
savo darbais stiprina 
priešus.

“Priešai turi žinoti 
dimo tų dvidešimties
didžiūnų, kad proletariato dik
tatūra yra gyva ir jos ranka 
kieta”, pareiškė Stalinas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

Giedra ir vėsu. Rytoj vei
kiausia giedra, j vakarą apsi
niaukę.

šiandie saulė teka 5:40, lei
džiasi 8:12.

CLEVELANl), I. 29. — Cle- 
velando prekybos kamera pa
skelbė duosianti $30,000 dova
nų tam aviatoriui, kuris be su
stojimo atskris iš Paryžiaus į 
Clevelandą.

ATHENAI, 1. 29. —Saloni
kuose suimti 4 oficleriai, kurie 
buk suokalbiavę prieš dabarti
nę valdžią ir siekęsi sugrąžinti 
buvusį diktatorių gen. Panga- 
los.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimų pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos’Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimų.

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

3. NAUJIENOS duoda visiškų garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grųžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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Wilkss Barte, Pa.[KORESPONDENCIJOS
Jaunai lietuvis prigėrė

T. M. D. Apskričio piknikas

Nanticoke, Pa.

«r

Turas waste heat to power
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From dayt when the anaenll 
coeecevved the iun ai a cbartot 
offirt sfied by steedt off ame, 
men ha<ve dreamed and 
iirvven to barne U be a t to 
ujeful po<iw.

Racine, Wis.

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo kambarį, 
reikalaukite lietuvio paplavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.

HUDSON Super-Six
Standard Modeli 

Coach $128$ Sedan $138$

C uitom Built M ode h 
Phaeton $1600 Broughain $157$ S-Passenger Sedan $17$0 7-Passenger Sedan $1150

Ali prieet f. o. b. Detroit, plui <war exciee ta*

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

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

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiaur 
šią galimą kai.-

Laikau sfy 
aptiekoj vi-

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; abelnai bu- 
vau visai suvargęs.

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

taipgi yra tūkstančiai žmonių pji- 
VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

I

jo surengimui darbavosi Juo
zas Mačiulis, J. Masiliūnas, J. 
Kasparas, J. Kasputis, A. Zic- 
kien, V. Valukonis, S. Beržienė, 
V. Staupickas, A. ^|asilionis, 
F. Gibavičiutė, p. Arzikevičienė 
ir kiti. Varde T.M.D. Apskri
čio tanu ačiū visai dalyvavu
siai publikai ir darbininkams. 
Nuo pikniko apskričiui liks ne
mažai pelno. Buvo leista išlai- 

j mojimui šilkinė paduskaitė; do
vaną laimėjo musų senas nenu
ilstantis veikėjas p. Kazys Bra- 
zevičius iš Kenosha, Wls.

T.M.D. Apskritis rudens ir 
žiemos sezone ruoš pamokų 
maršrutą ir parengimą su pro
gramų ir šokiais. VVisconsino 
tėvynainiai dirba. ’ Kur dingo 
didžiųjų kolonijų tėvynainiai, 
kad nei balso nesigirdi, tarsi 
mes lietuviai kultūrinių apšvie-

i ir neturėtu
mėm, lyg sve.timi jie mums bu-

Bendrai visų kuopų vardu 
aiMikričio ruoštas piknikas lie
pos 24 d. Root Rever Parke 
išėjo pasekmingai. Tėvynainių 
dalyvavo svečiuose iš visų ap
linkinių miestelių. Dauginusiai
buvo iš VVaukegano. Ačiū 
waukeganiečiams, kad atvyko
te į šį apšvietos nešėjų pikni
ką. Dalyvavo nemažai Mil- 
waukės, Kenosha ir vietinių. 
Visa dalyvavus publika susidė
jo iš pažangiųjų lietuvių. Lin
ksmai poilsio diena praleista 
šokant vaišinantis ir draugia- ' 
kais pasikalbėjimais, šis pikni
kas vienas iš pavyzdingiausių, 1 
nes jį rengė Tėvynės Mylėtojuos reikalų kaip 
jų Draugija. Laike pikniko irjr*“*.

Itų. Taip bent atrodo pažvel
gus j dabartinį T.M.D. apsnū
dimą, sutingimą. Nejaugi mes 
vieton knygų, bonką vartojam. 
Pažvelkime į kultūrinių tautų 
didelį progresą, varomą pir
myn ir mažai nusimanantis pa
matys, kad mes toli pasilikę. 
Daugi.. u suprantantis, nejučio
mis gauna dieglį į pašonę ir 
suvaitoja: oi, mums lietuviams 
daug dar trūksta gerų knygų. 
TMI). yra tikslas leisti moks
liškas knygas ir kuodaugiau- 
siai išleidus platinti jas. Pa
baigoj vasaros nariai gaus svar
bią knygą “Dailės Milžinai’’. 
Geistina, kad daugiau narių ši 
draugija turėtų, gyviau veik
tų ir tankiau didesnes knygas 
išleidinėtų.

Tą pačią dieną buvb katalikų 
lietuvių piknikas Midvvay 
Parke.—M. Kasparaitis.

Jonas Hagunis, 25 metų, nu
važiavo maudytis į Harvty’s 
Lake liepos 23 d. po pietų. No- 
rOjo skersu! ežero perplaukti ir 
prigėrė. Išvažiuodama iš namų 
tėvams pasakė, kad tuoj aus su
grįš ant vakarienės, bet nebe
sugrįžo gyvas.

Liko tėvai, brolis ir sesuo di
deliam nuliūdimą—Reporteris.

Phone Central 1110 
Kės. Canal 0403 

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS 

51 W. Randolph St. 
Hoom 607 VVoods Bldg

SI/A. 12 kuopų jau
nuoliams lietuvių kalbos jr ra
šybos mokyklą.

Pirmos pamokos prasidėjo 
liepos 17 d., 10 vai. ryto, ir 
taip kas sekmaJioiiį bus daro
ma Laurino Krutulio svetainėj, 
101 West Hidge St.

Antra pamoka įvyko liepos 
24 d. Viso mokinių pribuvo 28. 
Mokytojas yra K. Dėmėkis iš 
■AVilkes Barre.

Taigi tėvai, kurie norit, kad 
jūsų jaunuoliai mokėti lietuviš-. 
kai skaityti ir rašyti, malonėki* 
te šita proga pasinaudoti.

Reporteris

r"-;—?"

Pagelbinis Didelis Naujas Išradimas, Kuris 
Tapo Dadetas Prie Super Six-Principo

Šis naujas companion išradimas prie Super Six Principo, pa
veršiu eikvojamą šilumą į naudingą jėgą.
Kartu jie kombinuoja aukščiausios rųšies “efficiency” savo 
spėkoj ir “maximum efficiency” spėkos transmisijoj, jie su
jungia veikimą ir jėgą, kuri dar iki šiol mums nebuvo žino
ma. Tuomi padarydami Hudson daugiausia ekonomišku ka
ru “per pound weight” pasaulyj.

Garo Inžino vienodas veikimas ir spėka
torui tokius pat rezultatus, kaip auk- 
ščiousios rųšies ir kainos kuras. Hud- 
sono metodas vaporizuoti paprastą, 
nevalytą gazoliną kuris praeina com- 
bustino skyrių, alyvos dilutaciją už
laikydamas ir šilumą, kuri pirmiaus 
ėjo ant niek dabar per “exhaust” pa
sidaro naudinga jėga.

Visais atžvilgiais, Hudson šiandie y- 
ra didžiausis ir svarbiausias motoras 
kada nors pirmiaus pabudavotas. Ir 
visai natūraliai, kad žmonės jj šian
die priima ir sutinka taip, kaip dar 
niekad pirmiaus Hudson istorijoj.

Naujas Hudson motoras teikia spar
tų veikimą ir spėką nuo pat veikimo 
pradžios, tuomi stodamas labai pana
šiu stipriam ir elestiŠkam garo in- 
žinui. Prie kiekvieno bėgimo, ši spė
ka prie mažiausio tik palietimo,' jau 
pradeda veikti. Jos susijungia visi 
greitumo parankamai.—Gyvos ir auk
štos kompresijos motoras kartu su 
švelnu “flexibility” ir žemu kompre
sijos typu.
Sparko trenkimas, kuris prie kitų 
aukštos spėkos motorų yra charakte
ringas, prie šio motoro yra išskirtas. 
Paprastas gazolinas duoda šiam mo-

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos rengia didelį

PIKNIKAI

Nuo pleiskanų 
Naudok

Ruffles

ną.
VO ™
sus dalykus, KU 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

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

J. MALACHOWSKAS

RANDOLPH THEATRE
State St. and Randolph St.

PRASIDĖS PIRMADIE
NY, RUGPIUČIO 
(AUGUST) 1 D.

Tęsiu nuo 9 ryto iki vidurnakčio

Po nauja va dovyste
Frank Levine, Direktorius

Visos vietos 15c 
Šventadieniais ir
Sekmadieniais ___ 25c 
Vaikams visuomet 10c

Ėaperių pirkiniai palaikomi dykai
Rugpiučio 1 d. Ronee Adoree ir 

John Gilbert. Lloyd’s Comedy. “The 
Show” Latest Pathe News.

Rugpiučio 2 d. Eugene O’Brien, 
Our Gang Comedy. “Romantic 
Age” 
Rugpiučio 8 d. Gloria Svvanson. 
“The Lowe of Sunya” Pathe Re- 
view.

Rugpiučio 4 d. Shirley Mason. 
“The Rich Men’s Sons” Latest ln- 
t’onal Newa.

Rugpiučio 5 d. Corinne Griffitb. 
“Threo Hours”, Fables, Internati
onal News.

Rugpiučio 6 d. Norint Talinadge 
.“The Only Woman” Latest Pathe 
News.

Rugpiučio 7 d. Pauline Starke & 
Lars Hunson, Harold Lloyd. (ap- 
tain Salvation” Latest Pathe News 

RANDOLPH MOVIE CO„ INC.
ii" 11........ 1 .... .................. <
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Reumatizmas sausgėla
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 me
stis lengvai prašpJina viršmi- 
netas lij<as; Hiuniš šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

H

Pirmiau Dabar

0

Q

*

Phone Juniper 9041

Frank Ryniecki & Co.
KONTRAKTORIUS

Paprastas ir pagražintas stucco 
pleisteriavimas. Stucco pleiste- 

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

Chicago

Čionai aš pasirodau visuomenei; 
sveikę nuo SALUTES BITTERIO

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai £ 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 0 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- £ 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gęrą apetitą, mie^ą ir p 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- jį 
enzos ir nuo 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 į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

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

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 81st Street, Chicago, III., Tel. Boulcvard 7351

§

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pašejpinis Kliubas

Naktinį” PIKNIKĄ
Subatoj, Liepos-July 30 d. 1927 m
A. Lenartovič Justice Parke Leafy Grove (Buvusiam Blinstrupo Darže)

šitas piknikas bus vienas iš svarbiausių kokj dar niekas nebuvo rengę pirmiaus, nes dalyvaus 
musų geriausi ristikai Karolis Požėla imsis su lenku Chas. Kovalsky, taip gi geri ristykai, nes tiedu 
tikrai žada parodyti savo galybę ką dar niekas nebuvo matęs, nes abu labai geri galinčiai ir visuo
menėj bus labai svarbu pamatyti kaip ant miško šiene jie lamdysią vienas kitą, 2) Imsis Juozas 
Bancevičia ,drapiežnas dzūkas) su John Lapinskiu ką tik atvažiavusiu iš Kanados. Šitas ristikas 
mano labai daug ką parodyti publikai, nes jisai Chicagoj pirmą sykį pasirodys ir mano nepasiduoti. 
Jisai tikrina, kad p. J. Bancevičia netaip lengvai su juo galės apsidirbti, nes ir p. J. Lapinskas turi 
kietą sprandą.

3) Justynas Klovas su Adomu Linku, šie abu irgi mano ką nors žingeidaus parodyt, nes kaip 
vienas, taip Ir kitas moka gana daug triksų. šitos ristynės bus žingeidžios ir publika galės gana 
smagiai laiką praleist. Smagiai pasišokti prie geros muzikos. Iš musų pusės tikimoms publiką už
ganėdinti.

Muzika pradės griežti 6 vai, vak. ir iki vėlybai nakčiai.
Visus širdingai kviečia

Ąfr**~*Ąf**~^1**~Ąf*‘K~*Ąf**~*Ąį***'~Ąfr*f‘~Ąf**~J^^

Nedoj, Liepos-July 31 d. . ,Visi “et"viai *viečiami(
J7 ’ J dalyvauti, bus daug zin- į
1927

Chernausko Darže
geidumų. Pradžia 10 v. ryto Į

« .

Kviečia Komitetas
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STRICTLY
UNION
HADE

BLUE RIBBON MALT 
Jisai turi būt geras

Jeigu Pirksite Malt Extract 
Atsiminkite Štai ką!

žmonės lengvai sužinos ir suras ger# da
lyku — nuo to juos sunku sulaikyti.
Augšta rųšis BLUE RIBBON MALT 
EXTRACT, naudojasi neišpasakytu popu- 
liariškumu nuo jurų iki jurų, štai yra fak
tai — daugiaus kaip milionas vartotojų re
komenduoja 
EXTRACT.

| Plain or
' Hop Flavcr

........-

I KORESPONDENCIJOS
U - -_______ I Woodboro

jrie šioj apielinkėj prie ežerų 
18.

Vyriausi Dastatytojai

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

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

MALT TONIC’O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
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

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 closed pores (75c), 4. VVrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special vvhitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Litjuid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pi<J- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and synburn ($1.50).
LIP KOUGE: French and Spanish stile *4 oz jar .............................. $1.50.
SPECIAL CREĄMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs’, 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 
straijęthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLIJSTTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lotion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokj dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį.

__ VVoodboro vis daugiau ir 
daugiau atvažiuoja lietuvių iš 
Chicagos ir kitų miestų, norė
dami praleisti atostogas.
visa bėda, kad stoka vietos

vie-1 sistojimui.
Čia verta butų atkreipt 

įnės Chicagos liet, realesteiti-
. . , .. , ninkama ir apipirkt žemių api<Liepos 20 d. Jonas Sunkoms \ (;J jr i81at u vasarnwnhj

" “v° dra“,r?,s lSv®ž,av0 l>“- i Tada' čion pasidarytų tikras He 
pnaiineti. Pakeliu užsuko wftuvilJ ..rczorta8-, -Juozas.
pažįstamų farmerį 
minti. Vėlai vakare 
atsiminė apie namus.

i laikas jau buvo gan vėius, tai' 
šimkonis gerokai paspaudė ant 

i geso, manydamas, kad niekas 
daugiau keliu nevažiuoja. Ta

isiau privažiuojant Lawrence 
šlindo iš skerskelio kita maši

na. šimkonis savo automobi- 
I liaus jau nebegalėjo sulaikyti 

r visu smarkumu smogė į ki-
i tą mašiną. Abidvi mašinos 
gerokai apsikulė. Pats J. Šim- 

Ikonis tapo lengvai sužeistas, 
bet jo draugas Stasys Kuzmai 

piko ant vietos užmuštas.
Kuzma buvo 

amžiaus, nevedęs. Lietuvoj jis 
paliko dvi seseri—Anelę ir 
Emilę.

Nelaimėj tapo sunkokai su
žeistas Julius Aimkonis, o kiek

i lengviau Petras Bagdonas, 
'Justinas Pinkauskas ir Anuf- 
(jas Cilcius; visi Lawrence’o 
į vaikinai, gimę Lietuvoj. Skers- 
! .celių važiavęs svetimtautis Al- 
!lert Thibo'2eau taipgi tapo su
žeistas.

Nelaimės vieton pribuvusi 
policija aiTŠtavo Joną fcimko- 
aį, apkaltindama jį tuo, kad jis 
buk neblaiviame stovyj važia
vęs. Ant nelaimės, jo mašinoj 
vapo surasta pante degtinės, 
šimkonis tapo paleistas, kai už- 
sistatė $1,950 kaucijos.

Tai bus viena didžiausių lie
tuvių automobilistų nelaimė. 
Prieš porą metų netoli tos pa
čios vietos susidūrė su troku 
J. Naku lis, kuris važiavo kar
tu su savo draugu Aleksoniu. 
/Abudu buvo sunkiai sužeisti. 
Praeitą rudenį, bevažiuodamas 
iš Lowell, J. Valangevičius su 
savo draugais apvirto. Auto 

I mobilius sudegė, bet važiavu
sieji sveiki išliko.

—M. B. Sviruoklis.

Lawrence, Mass.
Nelaimė su automobilium: 

nas lietuvis užmuštas, o ki-1 
ti sužeisti.

Pakeliu užsuko Pa3ltllv:u 
y------- į pasilinks-

svečiai. 
Kadangi

Bei 
ap-

do-
Moterys ir mergi
nos kreipkitės hu 
reikalais nuo 12 iki 

< vakaro. Kitu lai- 
:u pagal Mitartj.

Viršuj Universal
State Bank

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Keushillas 

AKUiERKA 
3252 So. Halsted St.

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

Jei jūsų INGERSOLL 
pagestų . .

Galite lengvai gauti pataisymą 
nunešdami jį pas INGERSOLL 
SERVICE DEPARTMENT, 
215 W. Randolph Street. Greitas 
patarnavimas. Pigios kainos.

Tai viena priežaščių įsitikrinti, 
kad laikrodėlis, kurį perkate tikrai 
yra INGERSOLL. Tat žiūrėkite 
vardo “INGERSOLL” 
pirkdami laikrodėlį.
Ingersoll.Watch

New York • Chicago »
žemiau telpanti INGERSO-LL’ų paveikslai 
I ra: Rankini* $3.50; Vankee $1.50; VVater- 

ury paauksuotoje makšty, $8.00; Jaunimui

ant veido

Dr. A. X. BLUMENTHAL 
optomesTrist

’lel. Boulevard 6487 
4619 S'o. Ashland Avė.

ir 805 E. 47th St. 
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKCSEKKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 

' gimdymo ir po 
i gimdymo.

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

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

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

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
tik 28 melų yra geresnė proga geresnį pelną pa-

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

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 VVest 23 Place

Phone Canal 1068

CO.. Ine.
San Francitco

Pranešimas Lietuviams

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių j tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

T—

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

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

FRANK WATEKAITIS,
949 W. 59th St.,

Tel. Englewood 4279

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir VVH1PPET automobiliai 
iš lietuviškos jstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082

Woodborol Wis.
Artistas J. Babravičius duoda 

koncertą.— Chicagos lietuvių 
inteligentai bei biznieriai lei
džia šioj apielinkėj atosto
gas.

Ne pro šalį butų truputį pa- 
1 kalbėti apie šią apielinkę.

Kokie 20 metų atgal čia nie
ko nebuvo, kaip tik nepermato
mos girios su savo gyventojais: 
meškomis; vilkais, stirnomis ii 
t.t. Girios dabar iškirstos, jų 
tik pėdsakai palikę su tarpu
kalnėse puikiais ežerais. Senieji 
gyventojai irgi iš čia krausto
si tolyn, jų vietą užima nauji 
gyventojai—tai ūkininkai, ku
rie šioj apielinkėj daugumoj 
yra lietuviai. Klimatas čia 
maždaug toks, kaip Lietuvoj. 
Vasaros laiku dienos karštos; 
naktys betgi gana vėsios; taip 
kad sveikatos žvilgsniu sunku 
butų ir rasti patogesnę vietą. 
Čia pat ant vietos randasi du 
ežerai, padabinti viliojančiomis 
pakrantėmis. Visai nenuosta
bu, Kad p. J. Babravičius čia 
jau trečią vasarą laiko atosto
gas, nes p. J. Babravičius ne 
tik kad yra geras dainininkas, 
o ir sporto mylėtojas; žinoma, 
jis geriausia myli žuvavimą.

Ryto metą šeštą valandą jau 
musų dainius rikiuojasi meš
keres ir niūniuodamas traukia 
į ežerą ir kas pagaus žuvų, 
kas nepagaus, o p. Babravičius 
visuomet jų pagaus.

Užbaigimui atostogų ir kad 
palikti čion atmintį, p. J. Ba
bravičius duoda koncertą šešta
dienį, rugpiučio-Aug. 6 d. 
Woodboro Hotel, Woodboro, 
Wis. Koncertas prasidės 8 vai. 
vakare. Taigi bus proga išgirs
ti p. J. Babravičiaus dainavi
mą ir daugeliui chicagiečių, ku-

I———— ” ’ N

- Lietuvis Konlraktorius

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Siuvamas maši- 
parduodam 

nužemin- 
ka i n o m. 

ir mai-

įas 
tabai

Taisom 
nom.

A. BERNOTAS
629 W. 14th St.

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel. jį

Beverly 2300.

Tel. Yards 6423
Mockus & Liebcnnan

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Residence Phone Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas 
127 N. Dearbom St.

Room 805 
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1303

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

įH-i-.....  ' 'IIF" 1 1

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Suvertam šviesas 1' 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus b 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 —

Garsinkite Naujienose
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

r Telefonas Canal 2552
/ALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pėtnyčioms 

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

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.
T-^—.7—■--------- -T.-T---------------------------------------------------------- .-------------------------------- —

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dąarborn 2784 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

8835 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiamB.

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. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 ik! 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURiCE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8299

niAmii ii ■' u .......... ............-

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: / 8119. Naktį

j South Shore 2288 
\ Boulevard 4186

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: * 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Waflhington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ava, 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet kr nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvay 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
b

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vitkumis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

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. WaHhington Street 

Telephone Central 8540
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i . , , _ ... v ,v . . m . • ,i a.. — • i j •• išaiškinti toki chemijos vyki-ine demokratines partijos nesumus atžagareivių. Tai sa-kaip pav. vanduo, tuomi kad jis. kaip pavyzdžiui degimagi 
n ko pats valdančiosios partijos organas, tos partijos, ku- uUri tampi ūmo n elastingumo — x._

$4.o» ri giriasi paėmusi į savo rankas valdžią “tautos vardu”
f*jo ir kuri diena is dienos tnubija, kad visas kraštas esąs jos v61 tiek vietos Užjms> kujp jr pir-11* “Pneumatiniu periodu”.1.50

•7B tiktatura pate.nkintas!
Voldemaro laikraštis toliaus, tam pačiam savo veda-

miau
3) Oras-ne elementas, bet ma 

18c mam straipsnyje (153 num.), dar aiškiau pasisako, kaS jžiauaiai dviejų rųšių dalelių mi 
----- -------- 7Be yra ta “tautos valia”, kurios delei dabartiniai Lietuvos;sinys,_ . ;.................... 
įjose, ne dueagoje, i va](|ovai norj pakeisti krašto konstituciją ir rinkimų įsta-

kvėpavimas, šis chemijos isto
rijos periodas teisingai pramin- 

. Di- 
idieji atradimai, kurie šių epochą 
padaryti, sudarė pamatą ant 
kurio pastatyti puikus chemijos 
rūmai.

noma, kad ore yra deguonies, 
azoto, azono, argono, neono ir 
kriptono ir kitų dujų mišinys. 
Pažiūrėsim jas iš eilės.

(Bus daugiau)

PIPPSAS IR FORDAS

17.00
8.60
1.75
1.25
.75

tymą. Jisai rašo: leiskime, kad šį kartą demokratinės 
partijos ir nelaimėtų rinkimų; bet tai butų tik vieni rin
kimai — už trejų metų reikėtų vėl daryti rinkimu0, pa
skui kitus ir t. t. Girdi:

“Esant tai pačiai rinkinių tvarkai... vis tiek at
eitų tas laikas, kada valstiečiai liaudininkai su so
cialdemokratais vėl paimtų valdžią į savo rankas.”

Taigi tautininkai atvirai prisipažįsta, kad demokra
tinėje tvarkoje jie visai neturi vilties išlaikyt valdžią sa
vo rankose, — net jeigu jie susidėtų ir su visu klerikali
niu bloku. Vis tiek, girdi, valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai ankščiau ar vėliau laimėtų rinkimus ir 
paimtų valdžią!

Todėl tai, esą, ir reikia taip padaryt, kad tam “pa
vojui” ant visados užkirtus kelią. Būtent, reikia pakeis
ti valstybės konstituciją ir rinkimų įstatymą.

Dabar ir mažam vaikui turi būt aišku, ko tautinin
kai nori. Jie nori kad ir čia dar taip valdyt kraštą, nors 
jie puikiai žino, kad nei dabar, nei ateityje jiems nelem
ta turėt savo pusėje gyventojų daugumą, žodžiu, tai y- 
ra atžagareiviškos mažumos pasikėsinimas uždėti nuola
tinį jungą daugumai.

Ir keista, kad p. Voldemaras dar tiek daug plepa 
apie bolševikus ir “bolševizmo pavojų” Lietuvai. Juk jo 
“tautos” teorija tai tikriausias bolševikiškos sistemos ko-

Tūlas* p. Pipps redagavo Fordo laikraštį “The Dear- 
born Independent” ir rašė tuos kvailus anti-semitiškus 
straipsnius, dėl kurių automobilių fabrikantas turėjo 
yierai atsiprašyti prieš žydus. Dabar tas pats literatas 
rašo žydų laikraštyje “The American Hebrevv” ir kaltina 
Fordą.

Pipps sako, kad Fordas gerai žinojęs apie “The Dear- 
born Independent” atakas prieš žydus, kad jisai pats lie
pęs užpuldinėti žydus ir neretai išreikšdavęs redaktoriui 
savo priešingas žydų tautai nuomones.

’ Išrodo, kad tai tiesa, nes kas gi gali tikėti, kad For
do laikraštis be jo žinios butų per keletą metų vedęs pik
tą kampaniją prieš žydus, dėl kurios jam teko susilaukt’ 
tiek nemalonumų? Tad garsusis Amerikos milionierius 
savo viešam pasiteisinime, kuris nesenai buvo paskelbtas 1 pija; tik pavadinimai (terminai) joje šiek-tiek pakeisti, 
spaudoje, tiesiog pamelavo, kuomet jisai visą kaltę dėl «ur Stalinas ir Bucharinas triupuoja “proletariato” var- 
užpuldinėjimų ant ždų suvertė ant “The Dearborn Inde- (įu> tenai Voldemaras ir Noreika deda “tautą”; kur Mas

kvos diktatoriai kalba apie tėvynės gelbėjimą nuo 
Jisai tur būt mano, kad jeigu jisai mokėjo algą p. “kontr-revoliucionierių” ir jų tarnų, tenai Kauno gai-

pendent” redakcijos. ' I
Jisai tur būt mano, kad jeigu jisai mokėjo algą p. “kontr-revoliucionierių” ir jų tarnų, f 

Pipps’ui, tai p. Pipps’as turėjo ne tiktai jam dirbti ir pil- džiai gieda apie “partijų demagogiją” ir liaudininkus bei 
innlrt »1 L\ 4- i o 4- o o Ir 17 4 1 11 rjr T f r 1»1 n L” . 1 O ____ _ ‘ 1 J ^1   A  •(lyti visus jo įsakymus, bet ir atsakyti už jo griekus.

Matyt, ir Pipps’as laikėsi tos nuomonės — kol gau-
socialdemokratus. *

Valdžios išalkusi mažuma nori sėdėt ant sprando 
davo algą iš Fordo. Būdamas Fordo tarnyboje, jisai kiek ( daugumai. Bet vargiai jau toki lepšės yra tie žmonės, 
drūtas kovojo prieš žydus: nes jam buvo už tai mokama, ką sudaro daugumą, kad jie tų godišių viešpatavimą ir 
O netekęs darbo pas Fordą, jisai nuėjo pas žydus atker- humbugus ilgai pakęstų! 
šyti Fordui.

Tokių Pippsų, deja, netrūksta visur, taip pat ir mu
sų spaudoje.

KLAIPĖDOS SEIMELIO RINKIMAI PASKELBTI

“Klaipėdos Garsas’" rašo:
“Iš Klaipėdos krašto Gubernaturos pranešama: 

kadangi Apygardos rinkimų komisijos pirmininko 
pranešimu iš šio mėn. 16 d. visos tos kliūtys, dėl ku
rių teko atidėti rinkimai į Klaipėdos Krašto Seime
lį, galutinai yra pašalintos, Gubernatorius šiandie 
pasirašė (patvarkymą?), kuriuomi rugpiueio 30 d.

skiria rinkimų dieną į naująjį Klaipėdos Krašto Sei
melį”

Kliūtys, apie kurias kalbama šitame pranešime, bu
vo tos, kad rinkimų komisija Klaipėdos krašte atsisaki
nėjo įtraukti į rinkikų sąrašus Didžiosios Lietuvos pilie
čius, apsigyvenusius Klaipėdos krašte. Bet, žinoma, ne 
tiktai šitos kliūties pašalinimas paskatino gubernatorių 
paskelbti seimelio rinkimus rugpiueio 30 d. Lietuvos’ val
džia buvo priversta šituos rinkimus skelbti, kadangi jos 
atstovas, Voldemaras, davė tokį prižadą Tautų Sąjungos 
tarybai Genevoje.

Pastebėtina ir tai, kad Kaunas, per savo įgaliotin1’ 
Klaipėdos krašte skelbdamas rinkimus į seimeli, nemė
gina keisti rinkinių tvarką klaipėdiečiams. Tai pareina 
irgi nuo to, kad smetonininkai turi atsižvelgti į Tautų 
Sąjungą.

O Didžiojoj Lietuvoj kas kita. Čia krašto konstitu
cija nėra niekeno garantuota, — išimant “Dievą visaga
lį”. Kadangi Dievas toli, ir jo vardą net krikščionys de
mokratai begėdiškai sutrempė, paremdami gruodžio per
versmą, tai nėra kas priverstų Lietuvos diktatorius lai
kytis įstatymų. Todėl Didžiosios Lietuvos piliečiai nei 
Seimo neturi, nei nežino, ar kada nors jį dar turės, ir jei 
turės, tai kaip jisai bus renkamas.

ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

-------- --- .......................... . ■ , , ...............,„.,..,.4,

Paėmę bonkutę į jos kaklelį 
įstatykime piltuvėlį (leikutę), o 
jo koteli aplipinkime vašku prie 
bonkutės kaklo. Tai atlikę per 
piltuvėlį pilkime į bonką van
dens. Bet kas tai! vanduo į 
bonką nebėga! Kodėl? O gi dėl 
to, kad bonkoje yra oro, kuris ir 
neįsileidžia vandens. Nulupki
me vašką nuo piltuvėlio koto, o 
vanduo bematant spruks j bon- 

Mat vandens spaudžiamas 
radęs plyšių tarp piltuvėlio 
ir bonkutės kaklo jais ver- 
iš bonkos laukan ir van- 

Yra

oras 
koto 
žiasi 
duo gauna įlysti į bonką. 
žmonių, kui’ nesupranta kas yra
dujos. Jėe mano, kad kur nieko 
nematyt, kur nėra nei kietų kū
nų, nei skystimų ten nieko ir 

nesą. Taip jie mano dėl te., kad 
oras, gazai ir daugelis dujų yra 
bespalvės, nematomos Tik pa
galvokime: jei oras butų niekas, 
tai jis negalėtų vandenį j bonką 
neleisti, o juk vanduo tol į bon
ką nebėga, kol nenukrapštome 
vašką. Taigi, kas tai oras? Kas 
tai niekas, arba kitaip sakant 
tuštuma? Prieš kelintą šimtme
čių šie klausimai sukeldavo di
delių ginčų. Jais net senovės 
filosofai domėdavosi. Bet jie 
šiuos klausimus neišsprendę, ir 
net Galilėjaus laikais (1564- 
1642) jie buvo neaiškus. Tada 
kas buvo neapčiuopiama— rodė- 

nudegę nagus, betraukiant kaštonus iš ugnies diktato-1 si, kad jo nėra. Tik 1608 m. gi
męs genialus Galilėjaus moki
nys Toričeli nušvietė šį daugiau 
kaip du tūkstančius metų nesu
prantamą dalyką.

Tačiau nereikia manyti, kad 
nuo Aristotelio ligi ToriceUi lai
kų dėl viešpatavusių klaidų pla
ti oro ir dujų sritis nebuvo mo
ksliškai tyrinėjama. Daug įvai
rių tėmijimų atlikta tą laikotar
pį; tada padaryta daug brangių

ATVIRAS PRISIPAŽINIMAS.

Kauno “Lietuvis” polemizuoja su klerikalais, kurie,

riams, ėmė pastaruoju laiku reikalaut rinkimų i Seimų 
tais pačiais įstatymais, kurie buvo iki šiol. Tautininkų 
organas už šitą reikalavimą barą Krupavičiaus partiją 
ir sako, kad ji norinti atsteigti Lietuvoje tą pačią padėti, 
kokia buvo iki “pučo” dienos.

į Bet gal, tęsia “Lietuvis”, jie tvirtins, kad jie to ne
norį? Gal jie mano, kad paskyrus rinkimus valstiečiai 
liaudininkai, socialdemokratai ir tautinės mažumos ne
belaimėtų jų? Ir tautininkų organas atsako:

“Bet kur ta garantija? Jos nėra.”/ pastebėjimų, kurie dar ir dabar
Nėra, vadinasi, garantijos, kad visuotinam balsavi- yra nepakeičiamas įrankis šioj

4) Oras kažkokiu budu daly
vauja degimo ir kvėpavimo pro
cesuos.

Po to praėjo daugiau kai pu
sė šimtmečio pirmiau, negu oro 
tyrinėjimui buvo padarytas 
žingsnis pirmyn. 1727 m. anglų 
kunigas Stepanas Hales paskel
bė traktatą, kuriame jis davė 
ištisos eilės bandymų aprašy-| 
mus, kuriais galima gauti labiau 
ar mažiau grynų kurios nors i 
vienos rųšies dujų. Bet pats 
Hales savo atradimų neįvertino. 
Jo nuomone tos visos dujos buvo 
tiktai pasikeitęs oras, kuris ski
riasi nuo tikrojo kaip drumstas 
vanduo nuo grynojo.

Tuo laiku, kai Hales paskelbė 
savo traktatą buvo priimama 
doktrina, pretendavusi degimo 
ir jam artimų įvykių esmę iš
aiškinti. Tai t. v. flogistino teo
rija, kuriai pradžią davė Jonas 
Joachimas Bekeris, o po kiek 
laiko ją tiksliau formulavo Ge- 

'orgas Ernestas Stalis. Sulig 
šia teorija visi tie kūnai, kurie 
gali degti yra sudėtiniai kūnai, 
juose yra tam tikros medžiagos 
—t. v. flogistono. Degimo pro
cesui vykstant flogistonas išsi
skiria, o likusioji dali degančio 
daikto lieka rūgščių ar pelenų 
pavidale. Sulig ta teorija kūnų 
degimas yra ne kas kita, kaip 
paprastas flogistono skyrimasis 
iš jų. Pa v. buvo manoma, kad 
sierai ar fasforui degant flogis
tonas šiuos kimus apleidžia ir 
lieka negalinčios degti sieros ar 
fosforo rūgštys. Nedegantys 
kūnas įsigijęs flogistino tampa 
vėl degančiu. O apie patį slėpi
ningą flogistoną tų laikų filoso
fai ir chemikai labai mažai nusi
manė.
Haleso patobulinimai, kuriuos 
jis įvedė įvairioms dujoms gau
ti, ir flogistono teorija smarkiai 
pastūmėjo chemikus ir jie pra
dėjo energingai atmisferą ir du
jas tirti. XVIII šimtmečio ant
roje pusėje žinomiausieji tyrinė
tojai pakreipė savo pastangas 
į šią naujų mokslinių ieškojimų 
sritį. Svarbus atradimai sekė 
vienas po kito. Buvo gaunama 
įvairių “oro rųšių”, arba, kaip 
mes šiandien vadinam, dujų, iv 
jos tyrinėjama. Atmosferas 
oras buvo pripažintas tų dujų 
mišiniu, ir buvo gana tiksliai 
sužinota kiek ir kurių dujų ten 
yra, ir, pagalios, buvo teisingai

Pinigus gražiname
už tuščią kenąDabar žinoma, kad be deguo

nies, kurs sudaro 1/5 oro dalį ir 
azoto sudarančio apie 4/5 viso 
oro, ore yra dar ir kitokių dujų, 
nors ir labai mažai. Jau yra ži-

* Malt '

MSnemnis tanalsi 
Antanas Žyrnontas 

Redaktoriaa-Laidijea 

990 W. 52nd Street 
Chicago, OI 

Tel. Boeleterd 8469

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

kit — nesigailėsit.

Fvenvmerata metama
Pašei meti ______ __
Koijn ~......................

Jeigu Jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
malt eitraktas

Geresnis negu byle koks pirmiausi 
bandytas. Gausite savo j^roseryj į 
arba telefonuokite

Haymarket 8335]

VISAI NAUJAS PLUMBINGAS, PIGIAU NEGU 
WHOLESALE KAINA

srity dirbantiems. Tų laikų fi
losofija buvo skyrusi orui visai 
žymią vietą tų keturių elemen
tų tarpe (ugnis, žemė, vanduo, 
oras), iš kurių, buvo manoma, 
sudėti visi visatos kūnai. Taip 
lybiai į jį ir senovės alchemikai 
žiurėjo. Pavyzdžiui, garsus al
chemikas Valentinas Vasilis štai 
kaip apie orą kalba: “oras yra 
kilnesnysis elementas. Jis ne
matomas, bet gali būti kietas. 
Jis kur kas kilnesnis už žemę ir 
vandenį. Jis maitina, veisia ir 
užlaiko kitus elementus.”

Tokių pažiūrų j orą laikytasi 
ligi maždaug XVII šimtmečio. 
1661 m. anglų fizikas Robertas 
Bolis išleido savo knygeles var
du! “The Sceptical Chymist”, 
kuriose įrodinėjo, kad t. v. ke
turi elementai (oras, ugnis, van
duo ir žemė) negali būti ir nėra 
pirminiai bei ištisiniai kūnai, iš 
kurių sutverti visi kiti daiktai. 
Boilo žodžiais tariant oras turi 
būti mažiausiai “trijų rųšių da
lelių mišinys”, tačiau jam nete
ko bandymais tai įrodyti.

Jo laikais gyvenęs Džonas Me- 
jovas stengėsi įrodyti, kad oras 
yra “dviejų rųšių dalelių” miši
nys. Savo tyrinėjimais ir ata
tinkamais išvedžiojimais remda
masis jis priėjo išvadą, kad vie
na tų oro dalelių rųšis, t. v. “nit- 
ro-orinės” dalelės, reikalinga gy
vybei ir degimui palaikyti, o ki
ta sudėtinoji oro dalis, kuri- lie
ka pirmąją išėmus, netinka nei 
kvėpavimui, nei degimui palai
kyti. Džonas Mejovas tvirtino, 
kad “ugnies oras” kvėpuojant į- 
eina į kraują ir yra vyriausias 
gyvulių judėjimo variklis.

Džonui Mejovui mirštant 
(1679 m.), apie orą buvo jau štdi 
kas žinoma:

1) Oras yra materialus ir, kai
po toksai, turi sunkumą, o dėl to 
jis spaudžia žemę.

2) Oras-skystimas, kuris, vie
nok, skiriasi nuo kitų skystimų, dys trys regentai.

v
Naujasis Rumunijos karalius, 

5 metų vaikiščias Mikas, sūnūs 
princo Karolio, vyriausio >unaus 
mirusiojo karaliaus Ferdinando. 
Kol vaikiščias užaug s šalį val-

Mes tik ką nupirkome 
10 vagonų maudynės 
indų, sinkų, lavatories, 
toiletų, kuriuos mes 
paaukausime nesvie
tiškai žemomis kaino
mis, kad padaryti pas 
savę daugiau vietos. 
Dabar yra laikas įsi
gyti viską, ką jums 
reikalinga iš pluinbin- 
ffo.
Mes taipgi nupirkome 
pilni) plumbingą, var
totą, bet beveik visai 
naują, iš 60 flatų, ku
riuos parduoNime be

veik jūsų siūlomą kaina. 
Mes taipgi užlaikome karštu vandeniu ir garu šildymui 
plentų. Jeigu jums reikalingas namuose šildymo plentas, 
duokite mumę4žinią, musų eksperhii inžinieriai .ateįs į jū
sų namus ir apkainuos visą darbą.
Visokios rųšies paipų, fittingų, elektros prietaisų visados 
pilnas pasirinkimas .

SOL aus & SONS, Ine
Chicagos Krautuvė 
2118-20-22 S. State St 
Phone Victory 2454-2455

Cicero Skyrius
4606-08 W. 22nd St.

Phone Cicero 130

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. G00DHART 

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:į nuo £ Į,kĮ v,aL 7teį 
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
L

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III, 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakaro k- ■ ■■■■..............  .

A. M0NTVID, M. i).
1579 Milwaukee Avė. Rooin 209 
Kampas North Avo. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222

DR. S. B1EŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republię 7868 
CHICAGO, ILL.

Or. G. A. O’Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincen nes 6987 arba Hemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Weatern Are.

Tel. Lafayctte 4146
j ruo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos / nuo (j įgį 9 Val. vak.

—.............. . —.................. —
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Ai lesiau Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių /

Lietuviški komunistai 
Amerikoj
(Tęsinis)

Bet ir tuo komunistai nepasi
tenkino. Nutarė persekioti jį 
ant kiekvieno žinksnio. Kai Gri
gaitis parvažiavo iš Lietuvos, 
jam rengta prakalbos. Komu
nistai sužinojo, kad jose kalbės 
ir Dr. Montvidas. Taigi jie su
organizavo 15-kos komunistų 
būrį, idant sukėlus l>r-ui Mont- 
vidui kačių koncertą. Apie tai 
papasakojo Reporteriui viena y- 
pata, buvusi šios 15-kos komu
nistų būryj. Antras D-ro Mont- 
vido “naikinipias” planuota at
likti 30-tą gegužės, Tautiškų 
kapinių apvaikščiojimo dienoj. 
Manyta padaryti ve kaip: An
driuliui leisti kalbėti pirmam, 
D-rą Montvidą nušvilpti, o pas
kui pastatyti kalbėti kokį tai 
žmogų, kuris turėjo keršto 
prieš daktarą. Bet komunistų 
pienai suiro, kadangi Dr. Mont
vidas atsisakė kalbėti nuo vio 
nų pagrindų su Andruliu.

4 .

Tai tokiomis ir ,panašiomis 
priemonėmis “nakino” . ir “na- 
kina” Susivienijimo darbuoto

jus komunistai. Taip jie elgėsi 
ir elgiasi ne su vienu D-ru 
Mon tvidu.

S LA reikalų “komisariatas”
Varyti šį vajų šmeižtų, in

trigų, “naikinimo” etc. Susivie
nijimo užgriebimo tikslu komu
nistai turi speciąlę komisiją, 
kurion įeina: vakarinėse valsti
jose — Andriulis ir Bacevičius 
(abu “Vilnies” štabo nariai), 
o rytinėse valstijose — Jaskevi- 
čiutė ir Mizara (išvykęs, sako
ma, nesenai Argentinon).

Juos Susivienijimo kuopų na
riai komunistai informuoja, 
kiek kurioj kuopoj yra narių; 
kiek toj kuopoj esama komu
nistų, kiek komunistų simpati- 
zatorių, kiek priešininkų; kiek 
naujų narių prirašyta tam tik
ru laikotarpiu į kuopą ir kokių 
pažiūrų laikosi naujai prisira
šiusieji; kaip stovi kuopos fi
nansai; kokie klausimai yra 
keliami h- kas kalbama kuopų 
susirinkimuose, ypatingai apie 
Susivienijimo viršininkus; ko
kio įspūdžio daro į narius 
straipsniai ir žinios, tilpstan- 
čios komunistų spaudoj Susi
vienijimo reikalais. Visos šios 
rūšies informacijos yra rūpes
tingai tvarkomos ir nuodugniai 
diskusuojamos Susivienijimo 
reikalų “komisarų” ir išduoda
ma raportai komunistų parti
jos lietuvių sekcijos biurui, vy
riausiai lietuvių komunistų j- 
stuigai Amerikoj.

Iš savo pusės “komisarai” 
siunčia instrukcijas vietos ko
munistams, kokius klausimus

CENTRAL“'“ BANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO. ILLINOIS
Valstybinis Bankas Clearing House Bankas

Trusto Ko m panini

MUSŲ NUSISTATYMAS — JŪSŲ SAUGUMAS.

OflUlb*

ROLL OF HONOR
Bankas?

Tai yra Bankas, kuris pirr."‘resia APSAUGOJA savo 
depozitorių turtą, statydamas jj aukščiau 
savo uždarbio.

Idant Bankas turėtų “Roll of Honor” vardą, — Ban
ko Perviršis ir Nepadalinamas Pelnas turi 
būt ligus jo Kapitalui.

Kapitalas šios Bankos yra $500,000.00 — Jo Perviršis 
ir Nepadalinamas Pelnas yro $920,918.00, ar
ba beveik DVIGUBAI ligus tai sumai, kuri 
reikalinga Jūsų pilnai apsaugai.

šis Bankas ne tyčia stengėsi papulti į eilę “Roll of 
Honor” Banku. Jo SAUGUMO nusistaty
mas ir APSAUGA savo rėmėjų toli perėjo 
visų reikalavimų, kurie statomi kiekvienam 
Rimtam Bankui ir tuomi padarydami jį vie
nu •Tvirčiausių, Saugiausių ir daugiausia pa
sekmingu iš gyvuojančių dabar Bankų.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telcfonuokite Humboldt 1331

WONOER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 

ALBINAS VERBYLA, Manager 

2435 N. Western Avė.

kelti kuopų susirinkimuose, 
kaip argumentuoti, kaip elgtis 
ir tt. Ir esantys Susivienijimo 
kuopose komunistai turi iki 
smulkiausių detalių pildyti “ko
misarų” įsakymus. Nepildymas 
skaitosi sunkiu nusižengimu 
disciplinai.

Jei mato svarbų reikalą, “ko
misarų’’ komisija siunčia kal
bėtoją, o jei nėra būtino reika
lo arba negalima pasiųsti kal
bėtojas, tai Andriulis (vakari
nėse valstijose) parašo prakal
bą, kurią vietos komunistai tu
ri išmokti ir išrėžti kuopos su
sirinkime ir naudotis ja, kaip 
rankvedžiu, kasdieniniuose pu
si kalbėjimuose Susivienijimo 
reikalais, kasdieninėj agitaci
joj. Kai reikalas būva opesnis, 
tai pasiunčiama ton apielinkėn 
agitatorius ilgesniam laikui. 
Taip, Žalpis Pennsylvanijos val
stijoj ir, abelnai, rytuose iš
laikyta ilgą laiką. Tokiais jau 
tikslais laikyta ir dabartinis 
“Laisvės” manadžeris Buknys.

Vietos komunistai gali duoti 
Susivienijimo “komisarams” — 
Andriuliui ir Bacevičiui, Jas- 
kevičiutei ir Mizarai (nežinau 
kas Mizaros vietą dabar už
ėmė) — savo skyriuj, ką jie 
mano daryti. Bet vykinti gy
venimai! tuos skymus jie gali 
tik “komisarams” leidus.
Komunistai SLA 36-toj kuopoj

Kaip ši mašina sukasi Susi
vienijimo kuopose? Apie tai ei
na žemiau. Beikia tik išsyk pa
stebėti, kad komunistų darbuo
tei 36-toj kuopoj yra panaši 
jų darbuotė visose kitose kuo
pose.

Lietuvių komunistų suvažia
vime, įvykusiame “Laisvės” sve
tainėj, spalio mėnesio 4 ir 5 
dienomis 1925 m., padaryta 
buvo tokie tarimai:

1. Stengtis juo pilniau užim
ti kuopose valdybą, — nuo pir
mininko iki maršalkos. Bile ku
rios organizacijos valdyba daug 
reiškia, lodei visose organizaii- 
jose komunistai turi dėti pa
stangas būti valdyboj.

2. Valdybon gali įeiti ir ne 
komunistai, bet jie turi būti to
kie žmonės, kurie yYa ištikimi 
komunistams nuo galvos iki 
kojų. Kartais tokio, oficialiai 
nepriklausantys komunistams, 
žmonės yra labai reikalingi, 
idant galėjus pasakyti, kad 
štai bešališki žmonės remia 
juos, komunistus. Tokio tipo 
“bešališki” asmenys SLA 36-toj 
kuopoj buvo Lietuvninkas, Klas 
tauskas ir kai kurie kiti.

3. Kuopos susirinkime gali 
kalbėti tik iškalbi ilgesnieji ko
munistai arba jų draugai. Tie 
gi komunistų, kurie nemoka 
kalbėti, sudaro rėmėjus: jie 
ploja saviesiems, kelia sulyg 
duotu jiems susirinkime ženk
lu ovacijas; jie trukdo kalbas 
priešingos pusės kalbėtojų, švil
pia, trypia ir t. p.

1. Tuoj po to, kai pakalbėjo 
priešingos pusės kalbėtojas, 
duoti žodis komunistui, idant 
šis atsakytų . Žodis duodama 
lokiam komunistui, kuris tik
tų atremti pirmesnių kalbėjo 
argumentus. Taip, pavyzdžiui-, 
po Grigaičio kalbos įodį turi 
gauti ne menkesnis komunis
tų šulas, kaip Andriulis arba 
Žalpis. Prieš menkesnį prieši
ninką kalbėtoją galima pasta
tyti menkesnis komunistas. Su
prantama, ne visuohiet galima 
pilnai tokią taktiką išlaikyti, 
liet dedama visos pastangos 
jos laikytis.

5. Ypatingų pastangų dėti 
tam, kad balsų skaitytojai bu
tų komunistai. Balsų skaityto
jai gali pridėti savo pusei bal
sų, kai jų trūksta. Kai suskai
tyta balsai ir vienas skaityto
jų pasakė kiek balsų buvo, ki
tas komunistas skaitytojas ne
privalo jokiu budu pasakyti ki
tokį skaičių. Mat, prieštaravi
mas grūmoja paskyrimu naujų 
balsų skaitytojų ir iškėlimu 
aikštėn suktybės. Ne visose te- 
čiaus kuopose komunistai gali 
balsus vogti. 36-toj kuopoj jie 
negalėdavo, kadangi čia jų 
skaitymą balsų atydžiai tėmy- 
davo priešininkai.

6. Atėjus susirinkiman, iš
siblaškyti po visą svetainę, kad

galėju: ’ ryti į svyruojan
čius reikalingo spaudimo, įkal
bėti juos daryti taip, kaip ko
munistai nori.

7. Nemokantiems rašyti — 
“patarnauti”, tai yra išpildyti 
nominacijų blankas, parašyti 
vardus tų, už kuriuos balsuo
jama. Bet, žinoma, parašyti

vardus komunistų kandidatų 
arba parašyti taip, kaip komu
nistai nori.

8. Stengtis pasiimti po dvi ir 
daugiau balsavimo blankų. Jei 
nesimato didelio pavojaus, — 
parašyti ne tik savo vardą, bet 
ir kitų, kurių net ir susirinki
me nėra.

9. Turėti susirinkime dirigen
tus (vedėjus), kurie duotų 
ženklą kitiems komunistams, 
ką daryti, kaip elgtis.

Reporteris.
(Bus daugiau)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

iii m a

Nuosavas Namas su Pelnu

Dvidešimtsf Keturi Nauji Dviejų Augalų Labai Puikus Namai
atit Homan ir Trumbullgatvių, tarpe 46-tos ir T> • 1 ■ ra 1
Į 47-tos gatvės, ongnton rarke

12 namų, 2 po 4 kambarius, su išimtinai DIDELIA VIRTUVE—FRONTRUIMIU IR DVIGUBAIS MIEGKAMBARIAIS.
12 namų, po 2 po 5 kambarius kiekvienas, VISI DIDELI KAMBARIAI, kaikurie su valgomu kambariu, ir kiti su TRE

JAIS DVIGUBAIS MIEGKAMBARIAIS.
IŠVEIZDA: Presuotas frontas, akmeniu trimuotas, plieno basemento konstrukcija, su plieno langų rėmais, sun parlo- 

rais, kieto medžio grindimis, kambariai aržuolu baigti; garu šildomi, tyle maudynės, ir prieangiai, puikios kandelabros. Plo
vimui rūbų indai, inmurytos maudynės, jbudavotos virtuvės spintos, didelės, ruimingos viškos, ir atviri frontiniai porčiai.

Puiki tranaportacija — trijų karų linijos būtent Archer Avė., 47-ta gatvė ir Kedzie Avė. Arti Public ir Katalikiškų mo
kyklų, arti bažnyčių.

Surai, vanduo, šaligatviai ir gazas, viskas SUDĖTA ir APMOKĖTA, ALĖJOS BRUKUOTOS, ASFALTIJŲAI ŠALI
GATVIAI, jau patvirtinti miesto valdybos. Darbas prie jų greit bus pradėtas.

Kaina $11,950 ir daugiau
MORTGEČIAI: $7500 pirmos mortgečius ant kiekvienų namų, 
SĄLYGOS: $2000 cash, likusi lengvais išmokėjimais, kaip renda. 
TITLE: Guaranty Title Policy prirengta Chicagos Title ir Trust kompanijos kiekvieniems namams, 
šitie visi namai jau baigiami bus prirengti gyvenimui Rugsėjo 1 d., 1927 metų.

LOEB HAMMEL
Musų atstovas p. Frank Nowak bus ant vietos” kasdien, taipgi Nedėldieniais iki 8 vai. vakaro.

, ■ ’ ■■■■■" 11 - ■■ 11 -*!*............. .......................................................— ■ ■ ■■ .............. ■■ —

Įveskite Sau Namų Apšildymą Dabar
Neatidėliokit iki paskutines minutės, nes juo 

ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų jums kai
nos, kad gavus tinkamą patarnavimą kaip dabar

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

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

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

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą garantuoto 
plumbingo labai pigiomis kainomis.

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

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

Tikrai žiūrėkit musų tikro vardo ir vietos. Musų krau
tuvė yra 1 blokas ilgumo, 1 augšto, nusej State
St., netoli 22 SL Yra didelė iškaba a.<t su seka
mu užrašu:

M. Levy Company
Kampas 22nd O. State Streets

Phone į visus departmentus Atdara vakarais iki 8,
Calumet 0644 ir 0645 nedčlioj iki 1 po piety

' ■ —1 — — -■» —-- I

Musų South Chicago Skyrius
9300 Commercial Av. Phone Ali Dep. Sabinaw 4847

Musų pardavėjai kalba lietuviškai
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Prastas Apetitas?
. .. j..._------------------——

M r, Alex Taylor. Gelter, Ala., tako, 
"Nujra-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
aA pradėjau jas vartoti, aA turėjau skaus
mus Jone, mano apetitas buvo prastas ir 
negalėdavau nakt| Kerai pasilsėti. Dabar 
tone skausmų nebeturiu, mino apetitas ge_ i 
raa, mano m ievas pasisinantis ir atAvieii- 
nantis, aA jaučiuosi Keriau v’sais apvil
gtais."

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų įgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuotl, į 
iiblykk*. Kiti turėjo skilvio ir virtkinimo > 
tnibeiiua, gasue viduriuose ir žarnose, svai
guli, s IpnUmą, inkstų ligas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trubelių su virikinimu. 
Nuga-Tbne suteikė jiems <laug.au jėgos, ge
resnę sveikatų ir energ jų. Jos padaugino 
jėgų visų kūno organų ir jie pasijuto esą j 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums i _ \
o jei ne, tai nieko ncki^nuoe. Žiūrėkit ga- i 
rauti jos ant kiekvieno pakelio.
1 buteli Siundė.

; ------- ——, . ,—.—

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Joniškiečiu išvažiavimas
Vargri ir raškažlai

Pereitos sukatos vakarą

atsisėst, nei atsigult, joniš
kiečiai jautėsi nesmagiai. Vyrai 
nekurtoms 
rims suteikė vietos nors maši
nose snausti, o kaip patys ir, 
dalis moterų turėjo per visą 
naktį apie degantį kelmą tupi
nėti. Ir taip jau visus tatai 
privargino, kad už tokį nuošir
dų draugišką atsinešimą ir to
kios puikios vietos suteikimą 
Joniškiečiai p-ui Jokantui reiš-j 
kia ir atatinkamos padėkos.

Šiaip taip sulaukę dienelės, 
ačiū p.p. Andrejauskui, Kas- 
minskiui ir Meiliūnam, nuvažia
vom ant kitos fanuos, t. y. pas 
p.p. Šimkus. P-nai Šimkui yra 
labai draugiški žmonės. Nors 
joniškiečiai suvažiavo kaipo ne
prašyti svečiai ir taipgi ne lai
ku (6 vai. ryto), bet p-ai Šim- 

priėmė. 
paruošė

Vėliau pie-

merginoms-mote- SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musų 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. Vi-sos 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.

lin- 
pageibėtu karnas būrys joniškiečių-kliu 

^N^tirkit biečių ir jų pritarėjų išvažiavo 
ant p. Jokanto faunos pasilsė- 

-------------ti, ant šieno pagulėti, pažaisti, 
pašokti, padainuoti. Bet deja, 

Pamatyk 'Naujus 1928ne viskas teiP ivyko> ka‘P bu‘ 
•>. j i. n j.------- vo manyta. Apie dešimtą vaModelius Radio pas lan()1( vakaro septynios maši- 

Blldrik nos pribuvo ant Jokanto far-ikai labai mandagiai
mos. Tuojau p. Šimkienė

j Bet p. Jokantas (pats būda- ,far<lžių l*sr^' 
mas joniškiečių kliubo narys) . us‘ 
pasielgė šiurkščiai su atvykti- visi skaniai pavalgę, pradė- 
siais pas jį joniškiečiais. Jis jom linksmintis, p-lei Ančiutei 
netik kad nesuteikė vietos stu-'skambinant klumpakojį, suk- 
boję, ale nedavė vietos nei bar- , tinį, noriu miego. Visi šokom 

'nėj ant šieno pernakvoti. Vie- .dainavom, o paskui vieni sod
nely nuo obelės obuolius pur- 
tėm, kiti ant širmų žirgų jo- 
dinėjom, treti paveikslus 
ėmėm. Reikia pasakyti, ka< 
p.p. Šimkų farma, nors nedi
delė, ale labai puikiai apžiūri
ma ir visur pavyzdinga tvar
ka. Joniškiečiams ji labai pa
tiko, ir jie kažin ar iškęs dar 
sykį neaplankę p.p. Šimkų far- 
mos.—Gal Joniškietis.

Atwp.ter Kent,’ Freshman i toj viso to p. Jokantas su sa 
Masterpieces Radio Korporaci- vo broliu farmeriu nuvedė visur 
jos Amerikoje Radiolas Bruns- į savo karvių ganyklą ir ten 
\vick. Didžiausia Krautuve Ra- užkūręs kelmą, palikęs visus 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- toj, ne labai švarioj, vietoj nu- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už ėjo savais keliais.
$05.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $19.00. 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 renda- 
vojame ir parduodame ant iš- 
mok ėjimų.

JOSEPH F. BUDRIK (Ine.)
3417-21 So. Halsted Street.

Chicago, III.
Tol. Boulevard 4705

Nors oras buvo pražus, nak
tis tyki-rami, dangaus skliau
tai prisakstyti žibančių žvaigž
delių, vienok neturint vietos nei

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami Įsigyti naujausios rų 
šies geriausio padarymo seklyčios «e 
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, c 
šitas, tai yra musų amatas per dau 
gelj metą ir labai žinomas. Mes at 
liekam darbą geriausiai, duodam ge 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING CO.

6637 So. Halsted St.

ANGLIS
Specialis Angliea Supirkimo Išparda

vimas Pirm, iki Šeštadienį
Užsisakyk tiesiog iš kasyklų (sutau
pyk 35c iki 75c ant tono ) wholesale 
kainomis, Pocahontas, Navyton Stan
dard, arba W. Va. Peerless, Lumpy, 
Clinkerless, duoda daug šilumos. 5 iki 
10 tonų—$7.35; 10 iki 30 tonų—$7.30; 
30 iki 100 tonų—<$7.25. Poc. Egg — 
$10.25; Solvay Coke $11.00; Anth. 
$15.75, Franklin arba W. Ky. Egg ar 
Nu( $7.25,M. R. $6.50

Pristatome trokais C. O. D. bite 
kur mieste, arba apielinkėse, kaip 
tinkama, bile kada liepos arba rug
pjūčio mėnesiais, jeigu užsakysite 
dabar šiame išpardavime. Užsakyk 
tuojaus pirm negu kainos pakils. Mie
sto patikrintos svarstyklės; visos an
glis parduodamos patikrinimui.

United Coal Buyers of Chicago 
Chamber of Commence Bldg., Kasyk
los Atstovai ir Wholesale Pardavėjai. 
Musų skyriai randasi mieste ir prie
miesčiuose.

Visi telefonai Franklin 5390
Palaikyk šį apskeblimą, Gauk $1.00 

kredito už pirmąjį vežimą.
Kainų numažintojai žmonių naudai. L

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
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
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .....
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

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

draugus ...  1.75

3.75
4.00
2.00

CUNARD 
(Per A n ari i.iri) 

| Lietuvi}

sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 
žintinlų laivakorčių

Į Kauną ir atgal ant 
Bercngaria ir
Aųuitania ......................  $215
Mauretania ................A.. $211

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

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Sereda. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi ha kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas svarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar j

CUNARD LINE
140 N. Dear- 
bor St„ 

Chicago.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU 
GUOS PIKNIKAS RYTOJ
Kaip draugijos nariai, taip 

ir svečiai rengiasi dalyvaut 
šiame piknike. North Sidės lie
tuviai rengiasi skristi aeropla
nu į pikniką, nes perdaug ke- 

)lio važiuoti automobiliais. Iš 
kitų kraštų miesto rengiasi iš 
vakaro būti, kad užimti ge
riausias vietas Čemausko dar
že. Reikia pasakyti, kad vis
ko bus užtektinai visiems sve
čiams. Turi būti visi, kurie 
yra pasirengę. —Galinis.

25
Pritaikinie

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

PATYRIMO
visokiu akių

nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio Ur greičiausio itolgydymo 

puitarkit eir

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tu pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 

* pūslės, nrivatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakohiingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikostarimas 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 aukito. Vy» 

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
pieti Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

/T“----------- ------ --------- —-------------- -----*

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurirtės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma-. 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie- s 
teitais.

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį . 
Phone Boulevard 4552

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
^AI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
La m bert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U, S. A.

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38.....................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.................
Cit, Paklausykite, pusi. 190..............................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ..........................
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ........ ......
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188
Lietuva pavasari, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156..........  .....
Deivė iš ežero—Balto Sruogos, pusi. 31 .........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.... ,....................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82................. .......
Petro Armino raštai—-eilės, dainos, pusi, 60..................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ................. ..........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112.........................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

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

. .25

. .65
.15

. .40

. .35

. .30 
1.25 

.50

1.25
1.00
1.00

1.00 
.75 
.75 

. .45 
.35 

1.75 
. .60

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kacf 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 ....... .x........
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70...............    ........
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 83. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105.......................... ...... ........
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101......................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
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 gamtas mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

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

218 ......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 12fi .................................................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekviertam grįžtančiam 

į Lietuvą’ Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorijar—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150........    1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63...........................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32 
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .... .................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ... t

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

... .75 

... .50 

.....60 
... .60 
... .30
.....10
... .40 
... .30 
.....15 
. 1.25

.50

.40

.35

.75
. .40 
1.00
•25

. .70

.60

85
40

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ......
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227 ..........................
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160................
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132....................
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ....................
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ...... ...................................
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116............................
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 .—........................  20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 .....................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................
Bramizmo Stebuklai—Got j es, pusi. 77.........
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta............
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

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

puslapių 68 .. ......................................................
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ..................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.... 2....................
Rauto Kimeklio—Pasakos, jįusI. 32.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63..................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio; pusi. 125.............. ......
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .................................. .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32........................ . ..................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .............. ..................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 89 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54.................................

.20

.20

.25

.40

.30

.30

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

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1928, pusi. 64 .....30

laug.au


Bridgepartas LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

šaunus išvažiavimas

Redakcijos Atsakymai

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRI8TA8

VIRŠUI ASHLAND STATE . 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Draugijos Šv. Petronėlės iš- 
važiavimasx bus sekmadienyj, 
liqx>s 31 dieną. Išvažiavimo 
vieta: Justice Park, prie Tau
tiškų kapinių. Pradžia 1-mą 
vai. po pietų.

antras nudžiūvęs, taip kad nak
tį pavėsio nereikia, o žvaigždes 
bus galima matyti per sausas 
šakas. Mėnulio tą naktį nebus, 
nes jis buvo iškeliavęs New 
Ycrkan pažiūrėti kumštynių; 
visus pinigus pralaimėjo, ir 
kol pėsčias sugrįš, ims laiko.

Nepamirškite kurie norite 
matyti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 178 kuopos krepšinę 
iškilmę liepos 30-tą. Iškilmė 
prasidės (>-tų valandą vakare. 
Bus ir muzika — vienas 
prūsų, antras iš Vokietijos, 
s kur kiti —r nežinom.

SLA 178 kp. valdyba.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas n 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

I Pastaba: Mano ofisas dabar randas* FRANK LEVINE LIKO NAUJASAI
V naujoj vietoj RANDOLPH TEATRO

iš
o

Ai draugija yia viena di
džiausių draugijų ant Bridge
porto. Tai yra, kaip matote iš 
vardo, moterų ir merginų drau
gija. Taigi išvažiavimą rengia 
moterys. O visi žino, kad kai 
rengta moterys, tai jau verta 
tokiame parengime būti, nes 
jos moka parengti viską tinka
mi! u, įdomiau, linksmiau, negu 
vyrai. Todėl šis išvažiavimas 
bus, reikia manyti, vienas pui
kiausių išvažiavimų, kokie tik 
yra buvę šią vasarą.

Bus muzika, šokiai, bus ska
nių valgių, paruoštų rengėjų, 
bus gėrimų. Visi ir visos į šį 
šaunų pikniką! —Reporteris.

John Dobilaitis. — “Naujie
nos’’ talpina tik tas korespon- 
lensijas, kurių autoriai paduo
ta savo vardą, pavardę ir ad
resą.

Naujienų Laivakorčiy 
skyriuj

Dr. B. J. Rooth (Rutkus) 
dentistas

šiandien savo žmo- 
profesijos patarnavi-

........—'

CLASSIFIED nDS.
IIII

MANAGER1S
Randolph Teatras perėjo j naujas 

rankas, naujojo Randolph Teatro Cp. 
valdybą, Inkorporuota jau nuo atei
nančios nedėlios, jos nauju manedže- 
rium bus p. Levin, gerai žinomas vie
tiniams kaipo motion paveikslų eks
pertas. Įžanga būt tik 10 ir 15 cen
tų, — tai naujojo vedėjo sugestija. P- 
as F. Levine įvedė vidurmiesty 10 ir 
15 centų policy. Daug visokiu page- 

i ir dar bus daroma, 
bus įvesta $15,000 vargonai. Teatras 
bus atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki vidurnakčio. Paveikslai bus mai
nomi kasdien. Piimutinis programas 

trumparegystę ir toliregystę prasidės su įžymiu ir įdomiu paveiks- 
Visuo- |u “The Show” — kuriame John Gil- 

egzaminavimHF da- , bert ir Rence Adoree lošia — taipgi 
parodenįia ma- bus rodoma Harold Lloyd komedija 

Specialė atyda at- 1 “'j’hc Kid’s Kid.”

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]j
REZIDENCIJA:

2226 Marnhali Blvd.
TELEFONAS CkAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

Personai

PalongvlnR akių {tempimą, kurto rinimų padaryta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, bus įvesta $15,01
Svaigimo, akių aptemimo, nsrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisei 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso f 
Prirengia teisingai akinius, 
se atsitikirnunso 
romas su elektra, 
liausiąs klaidas. L, ___  .. . „
kreipiama j mokyklos va'kus Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7539

p

PAJIEŠKAU Vincento Kumšlitis, 
paeina iš Plungės miestelio. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kiti jį ži- 
nantįs meldžiu pranešti, busiu dėkin
ga. Marijona Steponaitė, po vyru 
Preibienė, 6425 So. Califomią Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviem vaikinam. 4516 S. Fairfield Av.

RUIMAS rendai vyrui, gražioj vie
toj, prie mažos šei mynos. 6602 So. 
Fairfield Avė. Tel. Wentworth 2835

CLASSIFIED ADS LIETUVIŲ HOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

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

PETER (i ADEI KO
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

Išmoki! Oressmakmg
Kirpimo, Pritaikymo,i 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema* Na-1 
mu(i$e ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes. 
Master Dressmaking

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

kamp. Lake St. 10 fl.

Seniausia Įsteigta linija Kas, ką, kur, ) . kada
ren-gia, veikia ar kviečiaSouth

1. Haven
susilaukė 
gų, kurio 
mas čia yra labai reikalingas. 
Ir galima drąsiai tvirtinti, kad 
Dr. Rooth (Rutkus) turės dide
lio pasisekimo. Jis yra gabus, 
energingas žmogus. O tai reiš
kia, kad jis nežiūrės per pirš
tus į savo, kaip daktaro, parei
gas, bet stengsis atlikti darbą 
juo geriausia, nes geras dakta
rų, kaip ir kitų profesijų žmo
nių, patarnavimas šiandien 
reiškia klijentų įvertinimą ir 
dėkingumą ir gerą gyvenimą 
pačiam profesijos žmogui.

Announcements
Pranešimai RENDAI ruimas dėl vieno vaikino, 

maudynė, prie mažos šeimynos 2 fl. 
3415 So. Emerald Avė.Paimkit savo draugus ir Šeimyną 

ant šito gražaus laivo, kuris 
yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

I SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 l.qwe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 

i36 kuopos nario, domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime . pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 

| neužsimokėjvs ptr tris mėnesius, 
i esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
j mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk- 
Idaini, kol įvyks^ kuopos susirinki-

JŪSŲ AKYS

Bridgeportas PASIRENnAVOJA kambarys dėl

Sumušė ir apiplėšė

i;rr

Komitetas.gydosi. Marguette Park

For Reni

apielinkėj.

726

St r oš n ils ir negirdėtas daiktas! «e-

Ave.

VLADISLAVA JONAITIENE

Phone Brunswick 2373

’SUNCLE

rėdy- 
kainio

Personal
Asmenų leiko

neškite P. Balčiūnaitei, 10616 S. Mi 
chigan Avė., Chicago, III.

Fornišiuoti šviesus ir švarus kam
bariai rendon vyrams, įėjimas iš už
pakalio ant antrų lubų, bet kamba
riai nuo fronto su valgiu ar be val
gio. 915 W. 18 PI.

Ame- 
krcp- 
suėji- 
30 d.

JIEŠKAU pusininko karčiamos biz- 
nyj. Norinčiam galiu parduoti. Biznis 
geras. 83 E. 108rd St.

paneL 
iš na-

& Co., 
Canal 1995

Moteris Stela, po tėvais 
Lekutaitė, sūnūs Augustas 
ir duktė Stella.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks Liepos 
31 d., Mildos svet., 1 vai. po pietų. 
Visi malonėkit pribūti laiku ir naujų 
narių a siveskite. Valdyba.

RENDAI 4 šviesus kambariai, elek
tra ir garažas. 938 W. 31 st PI.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA indų plovėja, supa- 
tyrimu. 5456 So. Michigan Avė.

didelis turtas, 
ir sykiu apsau-

Jei nesveikos

REIKALINGA senyva moteris ar
ba jauna mergaitė dirbti į stubą. Ma
žai darbo, gera alga. Ateikite pasi
rengę prie darbo. Mrs. K. Vilis, 189 

I S. Western Avė., Blue Island, III.

ANT RENDOS flatai po 4 kamba
rius, garu apšildomį. Roll-a-wa£ 
lovos ir gazo pečiai, viskas yra nau
jos mados įrengta. Kampinis namas 
tiktai užbaigtas, 2651 W. 72 St.

Garu apšildomas, rendos i k $65.00 
į mėnesi. <

Savininkas 
1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 4079

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vaikinam be valgio. 2 fl. 3214 
So. Union Avė.

mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų » *‘<t.

Kviečiame gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Susivienijimo Lietuvių 
riko j 178 kuopa 
šinį šeimynišką

Lietuvis daktaras-dentistas

FURNIŠUOTA8 modemiškas kam
barys, gerai įrengtas dėl dviejų vyrų. 
3407 Lovve Av. Boulevard 0636, Apt. 1

IŠSINUOMUOJA didelis, šviesus 
kambarys, gerai šildomas, švariai 
užsilaikančiai ypatai su valgiu ar be. 
Randasi geroj lietuvių apgyventoj 
vietoj. 6637 So. Rockwell St.

Morgan Park, III.

75c
ROUND TR1P DAILY

Leąve Chicago daily 9:46 a. m. Homa 
9910 p. m- Saturday 2:80 p. m.
Nigbt Boatai Friday 10:80 p. n. 
ę-furdav y o. m. •'

Nedčl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

REIKAL'NGA čeveryku sankrova 
, X , no . r .U musų kolonijoj. Turiu tinkamą štorą

C1U1’ Mnlunų Katve b. <>, ai >a pra-; anĮ rendos. dideliam naujai hotelyj.M l-’nlAiimnrini 1 (L . 1 K M i _ .... . * ~

. JIEŠKAU dviejų duonkepių pirma- 
rankio ir antrarankio prie juodos ir 
baltos duonos, su patyrimu. 1721 S. 
Union Avė. Tel. Roosevelt 3067.

į REIKALINGAS nevedęs hučeris.
■ turis pat n (d'O So. Stati' St■

(Continued on page 8)

Aš DRESMĖKERĖ pajieškau mo
ters dėl draugijos. Duosiu kambarį 

' už dykų. Tel. Republic 5667.

VIRNJ .JRL.

______- I ---

ėjo namo, 
iššoko du, 
ir, baisiai

Tas atsitiko ant 3132 
gat., prie pat nuken- 
namų.

Laivu “George VVashington” 
iepos 28 d. atvyko Amerikon 
>ia Katrina Vefkic-tfcnė, Mgyve
msi miestuose, puiki virėja ir 
’helnai, matyti, apsišvietusi ir 
nokanti su žmonėmis apsieiti 
noteriškė. Dar vienos darbš^ 
žios, sumanios lietuvės mes su
silaukėm. 

♦ ♦ ♦
Penktadienio vakare Bulti- 

more and Ohio geležinkeliu iš 
stoties Grand Central išvažia
vo 
vu
von du bridgeportiečiu: pp. Jo
nas Skutas’ ir Vincas Mielinis. 
Laimingos jiems kelionės.
“N-nų” laivakorčių Sk. vedėjas

e\v Yorkan, o iš ten lai- 
Leviathan” plauks Lietu-

Subatoj, liepos 23 d., p. Jo
nas K. Mingels, uždaręs savo 
krautuvę, 3432 S.; Halsteį st., 
apie 11 vai. vakare 
Staiga iš patamsio 
naktiniai valkatos 
sumušę' p. Mingelį, 
kišenius. 
Wallace 
tėjusiojo

Dabar
Parvežtas pas p. Petrauską,' 
3311 Emerald avė.

.P-as Mingels yra rimtas žino 
gus. Jis tūlą laiką dirbo yrąs P-’ilooth (Butkus) atidarė ofisą 
Jucių už bučerį, dabar turi sa-'sekamu adresu: 7054 So. Wes- 
vo biznį-bučernę, 3432 South (ern 
Halsted st., prie 34 PI.

Draugai ir pažįstami, be j 
abejo, aplankys sergantį p.' 
Mingelį. Bet patartina visiems ,j vakare—nuo 6 iki 8l/y.

avenue, kampas 71-mos 
[gatvės (ant aptiekos).
■ Ofiso valandos: prieš piet— 
[nuo 9 iki 12, po pietų — nuo

būti atsargitms, nes tokių 
sitikimų ant Bridgeporto 
na dažnai. —J. G.

rengia 
naktinį 

liepos 
adresu

at- 
bu-

Dr. Rooth yra baigęs Chica
go College of Dental Surgery, 
1 lentai Department of the Lo- 
yola University.

Pirm įstojimo kolegijon Dr. 
Rooth buvo baigęs Englewood 
High School ir Lewis Institute.

Marųuette Parko lietuviai

pas Vincą Pūką 
lSo. Throop st.

Visos narės turi pasirūpinti 
prikrauti krepšius, ragožes vi
sokių dalykų — kruopų ir deš- 
rų ir kt., o vyrai nariai arba 
pašaliniai tuos krovinius tu
rės atnešti. Mat, čia apielinkėj 
naktį nieko nebus galima nusi
pirkti, išskyrus pieno, nes jau 
nuo 15-tos liepos turintieji kar
ves nemelžta jas, taupo pieną 
piknikui. Taigi tie, kurie pri
bus piknikan anksčiau, galės 
gauti šviežio pieno.

Vieta, kur bus tos krepšių 
iškilmės arba iškrovimas, yra 
labai eudauna: medžiai, kurie 
čia randasi, nėra nei sėti, nei 
sodinti. Ir vienas stovi sausas,

Reporteris.

akys tai jūsųJūsų
Saugokite savo akis 
gokite savo sveikatą, 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.Kanstantinas
Vainauskas >

Persiskyrė su Šiuo pasau
liu 2!) d. liepos, 9 vai. ryte, 
sulaukęs apie 35 melus am
žiaus. Paėjo iš Kauno 
bos, Telšių apskričio, 

'Užgirių, to .ft.fK

Laidotuvčs atsieis 
dčlyje, rugpiučio 1 d. 
mų išlydės 1:30 vai. po pie
tų į Tautiškas kailines.

Kūnas pašarvotas 1621 S. 
Halsted st.

Laidotuvėse patarnauja J. 
F. Badžius.

PO TĖVAIS LEPARSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasagiliu liepos 29 dieną, 12:3(1 valandą 

po pietų, 1927 m., sulaukus 55 metų amžiaus. Gimus Lietuvoje, 
Šiaulių apskričio, Bitužių kaimo. Paliko dideliame nubudime vy
rą Petrą, 2 sūnūs: Joną ir Stanislovą, ir marčią, 2 dukterį: Zofi
ją Matas ir Oną Kučinskienę ir žentus, brolį Mikolą Lęparskį. 
Pragyveno Amerikoj apie 26 eintus. Runas pašarvotas randasi 
6732 S. Campbell avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, rugpiučio 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
narnų į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionius sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vladislavos Jonaitienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

Vyras, Sunai ir Dukterys.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boule

vard 1139.

, A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai 
visokiem:} rei
kalams. Pa
šaukus naktį 
greit sutei
kiam patar

navimą.
2205 Lake St. 

Melrose
.. Park, I’l. ..
Phone Melroes <

Park 797

_ _ BENTON CAc harbor 
& ST. JOE

L«av« Chicaso 8 a. ra. Daily 
Eacept Saturday and Sunday

Tbrough Ticketa to all Shoro Line Motor 
Coach Co. pointa via South Uavep 

Thru Faree 
BAIJGATL’CK ................................... 11.75
HOLLANI) .......................................... 2.9A
GĘAND ItAVIDM........................ . 3.20
GRAND HAVEN..................... . 3.00
MUSKSGON ........................................8.00
1’AIY L*O’ LAKJS..^......................1-05 I
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25
Miami Park Beach ........... $125
Diręct connęeUon* w Olen, Anevan. 
Pullman, Dangor, Bflver-Saddlo Lakee. 
RoosoteH MUh* and Shore Creet. . ■ ♦

All Bchedulee dayhght savin? time. 
South Haven Line Docks—N. W. End of . 
Municipal Pier (Grand Av. & Chicago I 
Av. care to pier).

Phono Superior 7800

Tei. Boulevard 4139

Tel. Roosevelt 7532 
< L ROVx

S. M. SKUDAS
Graborius

Nuliudimo valandoje suteikiam 
riausį patarnavimą. 
Palaidojimą atliekame 
gai ir gražiai; busite 
tenkinti.

1911 Canalport
Chicago

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad^T 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

ChkagoH Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknikas bus nędė- ,. ... . - „
lioje, Liepos-July 31 d., š. m. Cher- vedusios poros, dviejų ar vienos mer- 
nausko darže, Archer Avė. ir 79th . K*"08‘. nSt., Justice Park, III. Visi Chicagos Re^ls» 4137 S. Rockvvell St.
ir apielinkių lietuviai kviečiami at- Į 1 " , ■
vykti į šitą Draugijos pikniką. RUIMAS moderniškas rendai

Kviečia Chicagos Lietuvių Dr-jos dėl vieno arba dviejų uiikinu ar- 
S. P. biznio komitetas. . ba merginų. 5441 S. Rockwell st.,_____  i n.

Jaunų Vyru Lietuvių Draugiškas Ir 
Pašelpinis Kliubas.. laikys Subatoj, 
Liepos 30 d., A. I^enartovič, Justice 
Park, Leay Grove Darže (Blinstrupc 
Darže) Naktinį Pikniką. Bus įdomių 
ristynių. Dalyvaus garsiausi risty- 
kai Karolis Požėla risis su lenku Ch. 
Kovalsky, Juozas Bancevičia su John 
Lapinskiu. Bus muzika ir šokiai iki 
vėlyvos nakties.

Kviečia

, m, ---------------- r-- ------
■v < C ' ANT RENbos

Didelis kampinis Storas su ketu- 
turiais kambariais. Nepaprastai tin
kama vieta dėl lietuviškos aptiekos 
arba barbernės. Neturime aptiekos 
šitoj apielinkėj, per 3 ketvirtainės 
mylios. Atsišaukite pas savininką

A. MILIAUCKAS,
1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Phone Cicero 205

PAJIEŠKAU Juozo Mikelaičio, pir
miau gyveno Chicagoj, o paskiau De- 
troit, Mich. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar jį pažystantis, duokite man 
žinią.

Elzbieta Pocienė, 
5816 McVicker Avė.

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurano ir Soft Drinks Parlor biznį. 
Biznis yra didelis, man vienam per- 
sunku. Priimsiu pusininką, kad ir 
neturės visų pinigų įnešti, Bile tik bus 
smarkus vyras. Atsišauk it tuojaus 
11955 So. Halsted St. Phone Pullman 
4396.

ANT RENDOS
1, 2 ir 3 kambariai su 
šiluma. 18-tos 
Remiu pigi* 
Atsišauk it pas 
F. L. Savickas

W. 18th St.,

rupestin-
pilnai pa-

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotoj as
2314 W. 23rd Place 

Chicago, Iii.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

10UIS W. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS
Limuzinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį

2509 Fullerton Avė.. Chicago

PAJIEŠKAU sekamų asmenų:
1) Mikolas Daujotas, Čikagon išvy

ko apie 25 metus tam atgal.
2) Antanas Lideiko, išvyko apie 18 

metų tam atgal į Čikago arba Bosto- 
n*I-3) Bronislovas Lideiko, išvyko apie 
18 motų atgal j Čikago arba Bostoną, Į 
jų motinos pavardė Milmontaitė. Vi
si paeina iš Raseinių. Rašykite An-1 
tanui (sūnūs Dominikoj Milmonlavi-

RENDAI 3 aukštų naujas kam
pinis namas 123-čia gatvė ir Eme
rald avė., priešais Sv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčios. Puiki 
vieta dėl bąrbcrnčs, hąrvvare krau
tuvės, maliavos arba smulkmenų 
krautuvės. Viršutinis butas galima 
renduoti daktaro ofisui.

Klauskite pas; Z
Tupikaitis Pharmacy

725 W. 123 St.
Tel. Pullman0071

PAJIEŠKAU savo draugo, Povilo 
Kancie, 5 metai atgal gyveno Wėst 
Virginia. Meldžiu atsiliepti ar kiti jį 
pažįstanti praneškite man. 

Jonas Kasiulis, 
1417 S. 49th Avė.

Cicero, 111.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA dąrbininkų pardavinėjimui 
Real Estate; gali būt patyręs arba 
ne, tik tinkamas tam darbui, nepaty
rusius išmokinsim. Dirbapt vakarais 
galima uždirbti $30 į savaitę įr dau
giau. Kreipkitės asmeniškai ar tele
fonu Tryangle 7155, W. H. Noveck 
Realty Co., 1558 W. 79th St., Roor 220

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Help VVanted-Malc
DarbininkųR<ikia

PARDAVĖJŲ REAL ESTATE 
SU PATYRIMU

Labai gera proga vyrui norinčiam 
palaikyti gerų vardą ir padaryti pi
nigų — dirbti geroj ir atsakomingoj 
įstaigoj. , Mes mokame 75% komiso. 
Mes turime didelį pareikalavimą. Vei
kite greit.

R. R. PIETKIEWICZ * Co.
2608 W. 47th St. Main Office

3228 W. lllth St. Branch Office

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namal-Žeml Pardavimui

Real Estate For Sale
Namahžemi Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI kendžių štoras, prie-1 PARDAVIMUI REAL ESTATE 
Šais mokyklos, geras biznis, pigi ren
da. 2012 Peoria St.

PARDAVIMUI maža grosernė turi 
būt greit parduota labai pigiai, nes 
apleidžiu Chicagą. 5626 S. Racine A v.

---- --- ---  ■ - ---- . *
PARDAVIMUI gasolino stationas 

ir stahd Spring St. ir Archėr Avė., 
Willow Spring, 1 mylia nuo Keen 
Avė. west. Shell gasalino station, 
Tel. 70 Willow Spring.

PARDAVIMUI didelė 6 kambarių 
bungalow. Stikliniai ir drabniai por- 

Labai gražiai viskas užbaigta. 
Furnace šildoma, 2 karų garažas. Lo-

čia gali padaryti pinigų phkda- £ioi. 
mas vieną iš tų namų.

XT .... 4 i., .. . • tas 30x125 $9750, $3000 cash.NaSlJ priversta parduoti greitu la>-< s jįi(,hmo„,| st.
ku medin} namą, 2 pagyvenimai po .6_________ _______________________
kambarius, elektra, maudynės. Na- .....
mas randasi ant Union Avė. prie 37- PARDAVIMUI 2 nauji vėliausio? 
tos, kaina tiktai $3500, priims ir mai- mados bungalovv po 5 kambarius. 
nas karštu vandeniu šildomos. Savininkas

144 W. 98th St. Tel. Beverly 4336

PARDAVIMUI ROAD HOUSE iri 
1H akro žemės, medinis namas 9 
kambarių, Willow Springs ant Archer | 
Avė. Galiu mainyti ant 
aiba 2 flatų namo.

PEEP INN., 
Tel. Willow Springs 
, Mrs. Blinstroop

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius į 

bungalovv dvi dienas.
PETRZILEK BROS.

1647 W. 47th Str.15

Exchange—Mainai Miscellaneous
Įvairus

REIKALINGI agentai pardavinėti 
gyduoles ir žoles po namus, duodam 
didelį nuošimtį. Oremus Drug Co., 
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA: Grosernė, biznis 
gerai išdirbtas, geroj vietoj, 4 kam
bariai ir maudynė, randa nebrangs 
norintys gali pirkti ir sif namu. 3559 
So. Union Avė.

Kampas 36-tos ir Wallace Streets 
štoras ir 4 kambariai, parsiduoda pi
giai arba priims mainas.

Kampas Emerald Avė. ir 36th St., 
mūrinis namas 2 Storai ir 8 pagyve-'

UŽTENKA $400.00

Musical Instruments
In*trnmentai

' •00 nunirk* mano maža1 vartotų 
T! ve* Pirna. 92 rnles ir stiklinę šė- 
r*. Esu bedarbis, man rė kia pini
gų

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkmenų krau'uvė. Priežastį patir
site nnt vietos. 1010 W. 69th St.

Stanley Ruzicki • 
2332 W. Madison St. 1 fl.

žUVŲ kratuvę parduosiu arba pri
imsiu partnerį su mažu kapitalu, 
2103 So. Western Avė.

BUČERNĖ, randas i apie vienuoly
nų. Turiu kitą biznį. Priverstas par
duoti. Matykite manę Nedėlioj 2nd 
flat rear, 3416 S. Union Avė.

Jei turi 400 ir nori gyventi 
nimai, parsiduoda pigiai arba priims puikioje Ber\vyn apielinkėj, tai 
,na,nas* ateik tuoj pas mane.

Kampas Halsted ir 52-ros 3 štorai Parduodu 5 kambarių
P,'rsi<luoda a:b°ioini 2 ka-

, . , . , , , i rų mūriniu garažu. Dideli, pui-
2 kampiniai lotai, ant Emerald ir , , . . ._

, 52-ros, parsiduoda pigiai arba mai-(^^s medžiai apdengia visą na
mą ir lotą. Del gyveninio, ma
ža šeimyna neras geresnės vie
tos. Kaina tiįt $5850; įnešti ne 
mažiau $400, o likusius po $40 
į mėnesį. Atsišaukit tuojau.

F. L. SAVICKAS 
726 W. 18th St.

Canal 1603.

nis.
Del platesnių žinių kreipkitės pas
OHAS. J. BAGDŽIUNAS & 'CO. 

736 West 35th Street 
Klauskit Davė Burke

PARDAVIMUI pigiai geras 4 kam- 
, barių namas su gražiu sodnu, prie 
bažnyčios. Kreipkitės prie savininko.

PARDAVIMUI Pool Room. Prieža- 1516 So. 49th Court, Cicero, UI. 
stis pardavimo — turiu du bizniu. • 
8221 W. 38 St.

GROSERNĖ, ice cream, notion što-

$75.00 NUPIRKS sekamus 
instrumentus, kūrins mes turim 
savo storuimyj. Turi būt tuo- 
jaus parduotas.

2 Piayer pianai, 8 aukštos 
rųšies I^right pianai, visokių 
išdirbysčių ir 6 console radio
setai sn vilkinis nripdais Ateik ras’ renda *35 V 4 ruimaia- Vertas SClul SU VISOKIAIS priedais. AK ik į <.1000> par(Kič8iu» U£ $495. Matykite 
šiandie iki 9 vakare arba nedė 
lioj iki 6 vai. po piet.

American Storage House
2216 W. Madison st.

manę Nedėlioj, 2nd flat rear, 3416 S. 
Union Avė.

me-

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius medinis namas ant cementinių 
stulpų, elektra, gasas ir maudynės. 
Savininkas išvažiuoja ant farmų, tu
ri būt greitai parduota. Agentui ne- mės, labai moderniškas, nebrangiai, 
reikalingi. Namas 4217 S. Artesian1 Savininkas 10546 So. Central Park 
Avė. Savininkas J. Miškinis, 2418 W.; Avė. Tel. Mt. Greenvvood 187 
45th St. ______________________________

MT. GREENWOOD pardavimui G 
kambarių namas ir pienas akras že-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA grosernė, biznis ge
rai išdirbtas, geroj vietoj, 4 kamba-j 
rial Ir maudynė. Parsiduoda pigia- su 
namu ar be namo. 834 W. 53rd PI. t

PARSIDUODA

EKSTRA BARGENAS
$60,000 vertės naujų hankruto ra- Pardavimui bučernė ir grosemė, <li- 

kandų. Sutaupvkit pirkdami šiuos dėlė krautuvė, ledų mašina, trokas,1 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 1 biznis išdirbtas per 7 metus, prie Mi- . 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se- Į chigan Avė., verta $6000, parduosiu 
tas, riešutiniai valgomoj kambario se už $3500, priežastis pardavimo, sūnūs 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio apleido mane. Phone Pullman 4228 
setai, Wilton' kaurai, lemnos, 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.

ŠTAI PROGA
Turiu parduoti Soft Drink užeigą, 

netoli nuo Chicagos ant didelės gat
vės, kur tūkstančiai automobilių pra
važiuoja ir sustoja. Dirbtuvės ir ge-

I ležinkelio yardai aplinkui. Biznis ge
ras ir senai išdirbtas. Viskas atda
ra liAosai. Geriausia proga pastot? 
turtingu. Del platesnių žinių 
kilę

PARDAVIMUI grosernės barai 
svarstyklės, ice box ir kiti dalykai ne
brangiai. 3409 S. Ashland Avė. 2nd fl. rašy-

Automobiled "Naujienos,”
1739 So. Halsted St., 

Box 950

Parduosiu pigiai savo 4 durų 
Ford Sedan, plieno tekiniai, daug 
extra, viskas geram padėjime.

Chas. J. Bagdžiunas, 
736 W. 35th Street

MAŽAS groseris — didelis barge- 
nas. Klausk 4535 S. Paulina St.

PASIRENDAVOJA štoras tinka
mas dėl Soft Drink parlorio. 2555 W. 
69th St.

FORD touring karas pardavimui 
4541 S. Rockwell St. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI cigaretų, kendžių, 
notions krautuvė sykiu su namu. Ap
leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St.

PARDAVIMUI nedidelis res
taurantas. Geroj lietuvių apie
linkėj. Parduosiu 
apleidžiu Chicagą. 
tas laimės.

540 W. 18

pigiai, nes 
Kas pirmas

St.

PARDAVIMUI Auditorium Chop 
Suey House ir restaurantas ant 3202 
So. Halsted St., 2 lubos. I4ibai tvirta 
ir atsakominga įstaiga. Turiu parduo
ti, nes turiu kitą biznį. Galima ma
tyti visados.

Jos KAUIaAS, Sr.

PARDAVIMUI pigiai grosemė ir 
kendžių štoras. 922 W. 33rd St.

PARDUOSIU grosemę ir bučernę 
arba mainysiu ant loto ar automobi
lio. 4549 So. VVells St.

PARDAVIMUI gazo stotis West 
Sidėj ant Archer Avė. 4913 S. Avers 
Avė.

PARDAVIMUI pirmos klasės gro- 
sernė, dry goods store, saldainių ir 
ice cream parlor. Turiu parduoti greit 
ir pigiai, nes išvažiuoju j Lietuvą. Pa
gyvenimui 3 kambariai. 2643 West 
71 st St.

BUČERN.Ė pardavimui arba mai
nymui. Geroj vietoj. 5026 S. Ashland 
Avė.

TURIU parduoti savo dalj garažo 
dėl ligos. 4642 So. Western Avė.

PARDUODU grosemę arba priim
siu partnerį su mažu kapitalu. 535 W 
West 45th Str.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
kitų mažmožių krautuvė. 3 kambariai 
gyvenimui. 1733 Ruble St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris ir Lunch Room, prie didelių dirb
tuvių, geras biznis. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas partnerių. 2246 
Blue Island Avė.

PARSIDUODA
CIGARŲ, kendžių ice Cream ir mo

kyklos reikmenų krautuvė arti Lietu
vių-Vokiečių ir Public mokyklų. Taip
gi vieno aukšto kampinis mūrinis na
mas ir 2 karų garažas.

2734 W. 43rd St.

Arba pasirendavoja gaso stotis iri 
road house ant didelio automobiliu į 
kelio 79th ir Archer Avė. Matykite 
savininką 6 vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
j 4405 S. Fairfield Avė

Phone Lafayette 5948

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

Parduodu nebrangiai.
1238 So. 59th St.

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St.

KAS nori pigiai nupirkti nau
jų 2 flatų po 4 kamb. mūrinį 
narną lietuvių apielinkėj. 3 ka
rų linijos netoli, 47-ta gatve; i 
Kedzie ir Archer avė. Namas |

i PIGIAI parduodu 8 kambarių rezi
denciją, labai dideli namai, geri dide
lei šeimynai. Asbestos stogas, geleži
niai stulpai ir behms, mūras visur ap
link, 2 karų garažas, brukavota alley. 
Puikioj apielinkėj, aiti Katalikiškos 
Bažnyčios, mokyklos ir karų linijų

5654 So. Mapievvood Avė.

EXTRA BARGENAS
randasi ant S. Troy str. Namas j Padavimui medinis 2 aukotų na-

. *» . . . . i * !mas P° kambarius, besemantas ce-
• yra labai gražioj vietoj, bet aš , mentuotas, elekli a, gasas ir vanos, 
esu be darbo ir todęl turiu par-! Iot»s 64x125, tdriu greit parduoti ir 
duoti, reikia nusipirkti duonos.! ^est^Pu)^^ AV6 ’

— ---------------------

PADAVIMUI 2 flatų, beveik visai 
naujas 6-šių ir 6-šių kambarių. Karš
tu vandeniu šildomas. Tyle stogas, 
miegamieji porčiai. Kaina $15,500 ar
ba mainysiu j Cottage.

Savininkas
1837 So. 50th Avė.

4536 S. Troy st.

PARDUODU 1.3 flatų muro 
namą, 1 metų senas, netoli 
Kedzie ir 63 gat. Vėliausi įren-1 
girnai, ugnavietės, bufetai, kny
gom šėpos ir t. t.

3 FLATAI po 5 kamb., 6 fla-

PARSIDUODA maža, bet pelninga 
Ice Creamo, Saldainių, Cigarų ir Ta
bokos krautuvėlė — pigiai, 4 kamba
riai dėl pagyvenimo ir beismantas su S 
visais pritaisymais, 2139 W 24th St.

DIDELĖ PROGA Atidaryti restau- 
raną, visi restaurano fixturiai ant 
vietos, kuriuos galima paimti, už li
kusius mokesčius $1000, jie kainavo 
$3000, tik 6 mėnesiai kaip pirkti. Ge
roj lietuviškoj apielinkėj, štoras ran
dasi dideliam naujam hotelyj. Savi
ninkas

1247 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis 7 kambarių 
namas, pakraštyj miesto, iš priežas
ties ligos — turiu parduoti. 5816 Mc- 
Vlcker Avė.

PAAUKAUSIU 6 kambarių muri
nę bungalow, žemus stogas^ karštu 
vandeniu šildoma. Modemiškas įren
gimas. 4355 Princeton Avė.

PARDAVIMUI*2 flatų mūrinis 6-6 
kambarių namas, atskyri karšto van
denio šildymo plentai, 2 karų mūrinis 
garažasr tile maudynė, metalo weat- 
hed strps, 2 blokai iki elevatoriaus, 
nebrangiai, greitam pardavimui. 1808 
So. 50th Avė., Cicero, III.

LOTAI HARVEY, ILLINOIS
Kampinis lotas 100x125, paaukausiu 

kaipo bargeną, mums reikia pinigų. 
Jie verti $2500, parduosiu tuos ketu- 
riua lotus už 1150.

MT GREENVVOOD

Kampinis lotas priešais 111-tą gat
vę, 150 pėdų frontas, geras dėl gara- 
džiaus, gazolino stoties arba road 
house. Padalinsiu lotais, jeigu kas 
Danorės. Parduosiu no $75 už pėdą. 
Jeigu pirksite visus lotus kartu par
duosiu už $9800.00

MAROUETTė MANOR
Kampinis lotas ant 69-tos ir CarAp-į 

bell North Easb kampas, 58x125. 
Mums reikia pinigųj* Parduosime ne
brangiai.

W. H. KELPS & Co.
2419 W. 69th St.

Tel Hemlock 8099

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, randasi Marąuette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ir
modemiškai įrengta. Lotas 30 MAINYSIU restaurantų į namą, lo- 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų, tą, gerą automobilių arba grosemę. 
Tai yra puiki vietelė mylin- ------- — --------
tiems ramų ir patogų gyveni- ______________________
mą žmonėms. Savininkas sutin- • 30 garų garažą mainysiu ant lo- ,I1V> x,,u»>t»UBin ,, KvriUuMu nwK4
ka parduoti nnt kontrakto ar tų arba didelio cottage. 3101 W. 38th dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
duoti 2-rą morgičių. Matykit St 2 front rę unijos darbininkai samdomi,
savininką.

.1. ŠMOTELIS,
7/3;) S. Halsted st.

STOGDENGYSTR
ių. KCiu auiviiiuunių u>i uu Ktvncinę, T . , , ,
11955 So. Halsted St; Tel. Pullman prakiurimas užtaisomas

ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 

i mo. Didžiausia ir geriausia stogų

4896.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndak C114

BRIGHTON PARK
Pardavimui naujas 2 aukštų mūri

nis 5 ir 5 kambarių namas, pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas, 
viskas aržuolu baigta, basementas ir 
viškos.

2 aukštų mūrinis 6 ir 6 kambarių 
namas, basementas ir viškos, pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas. 
Platus lotas.

2 aukštų medinis namas su base- 
mentu 5 ir 6 kambariai, 2 karų me
dinis garažas. Lotas 37x125.

$2500 cash, likusius kaip rendą, 
naujas 2 aukštų mūrinis namas 4 ir 
4 kambariai, basementas. ir viškos.

2 aukštų mūrinis namas su pagy
venimais ir ofisais.

Krautuvės ant Archer Avė. —4000 
bloke, tinkamos byle kokiam bizniui. 
Kainos labai prieinamos ant visų 
šiauš suminėtų praperčių.

I

Henry Koplevvski, 
4003 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 9305

vir

DOVANOS! DOVANOS!
Gaus naujį ir gražų valgo

mojo kamlwirid setą už dyką, 
kas nupirks iki pirmos dienos 
Augusto mėnesio vieną naują 
murinę hungalovv, 5 kambarių, 
karštu
gražiai išdekoruoti 
platus} lotas, 
Nepraleiskit prd&ds 
ti dovąnomis. Atsišaukit tuojau, 
nes tiktai trys yra.

5097 Archer avė.

vandeniu

MAINYSIU 2 aukščių po 6 kamba
rius murinj namą, 2 metų senumo. 
Naujos mados įtaisymai, 2 karų ga
ražas, ant geros farmos, Wisconsin 
ar Michigan valstijoj, nelabai toli. galioną. U. Butkevičius, 2956 So. 
Nemažiau kaip 80 pd 160 
Agentai teglh neatsišaukia.

P. P.
6229 So. Whipple St.

Tel. Prospect 3491

PAINTAS, geriausia rųšis tik $1.65 

akrų. vVUllaCe St.

SOFT DRINK PARLORIS
Ant transfer kampo, krautuvės 

ir flatai; mainysiu į be niortgečių 
cottage arba lotus.

Klauskite p. Bray
S. E. kampas 59-tos 

ir Robey st.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

! mufuoju ir dastatau j visas puses > 
miesto. Meldžiu kreiptis:

PETER SUBLINSKAS
416 Hari, St. 1

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

PARDAVIMUI 100 akerių žemės, 
Ąrkansas valtijoj, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu ant automobiliaus, a- 
pielinkė lietuvių apgyventa, 6009 So. 
May St

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

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

KARL MARKUS 
Box 75 

Fountain, Mich.

pąs:

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė. 

Chicago

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai

S. A. ZOLP
834 W. 33rd St.

Te). Boulevard 0527

PARDAVIMUI arba mainymui 40, 
60, 80 ir 160 akrų, improved farmos 
su staku ir mašinomis Indiana valsti
joj — 75 mylios nuo Chicagos ant 
bungalovv arba 2, 4 ar 6 flatų. Koii- 
pal & Polka, 3756 Ogden Avė. Tel. 
Lawndale 0527.

• KRAUTUVIŲ F/KčERIAI 
Groserrdų, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų-, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų speciąlumas. Ge- 

patamavimas, žemos 

1912 Sc. State Street.

apšildomą, 
kambariai, 

gatvekarių. 
pasinaudo-

arti

PARSIDUODA LOTAS

Didelis Farmų Bergenas Scottville, 
Mich. iki Rugpiučio-August 15 d..Ne-l 
pįrkite niekur kitur farmų pakol ne
matysite musų kolonijos. Reikalauki
te kataliogo.

Phillips & Matt 
R 2 Box 83, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI arba mainymui 5, 40,i-------- -----------------------------------------
60, 80, 160 ir 240 akrų improved far-. ATYDA1
mos su staku ir mašinomis Illinois Nmi. moderniška Service Stotis at- 
valstijoj, 60 mylių nuo Chicagos, ar- sj(|aryS šeštadieny, liepos 30 d. Duo
ba mainysiu ant bungalovv, 2 4, ar 6 • gime gerjaut?j jr mandagiausi patar- 
flatų.. Koupal & Polka, 3756 Ogden1 navjmą. Geros rųšies guzas ir alyva. 
Avė. Lavvndale 0527. Moderniškas tepimas ir plovimas au-
---------- —— * I tomobilių ir trokų. Randasi

EXTRA PRENEŠIMAS 3935 Archer Avė. prie 39th Place
Kurie norite gerų ir pigių ūkių 

Michigan vulstijoi nuo ! 
$150,000, su gyvuliais ir javais. Tik
rai busite laimingas.» Matykite P. D. 
Andrekus, July 30 ar 31. 

Kurie norite bučernės biznį ir gerą 
namą pusdykiai, matykite savininką 
C. Barausky, adresas abieju vienas, i 

4015 So. Artesian Avė., 
Telefonas Lafayette 1762

N. E. Corner 68th S. Artesian Avė. 
41x125, tinkantis dėl apartmento ar 
ko kito, kaina pigi, atsišaukit greitai, 

vai. vakare.

JOUZAS VILIMAS 
4405 S. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

BARGENAS, Moderniškas 6 kam
barių bungalow. Karštu vandeniu Šil- 

, aržuolų .. baigtas, stikliniai 
porčiai, arti mokyklos ir bažnyčios.

tai po 4 ir 4 flatai po 3 kamb. domas, 
®ir /mm) porčiai, mu 'Pl’Mnni 4948 g Kildare Avė. 
į rnai- Į--------------------—

Parduosiu pigiai su 
cash. Paimsiu mažesnį 
nūs.

S. Paszkevvicz, 
6345 S. California 

Hemlock 4555
avė.

PARDAVIMUI naujas dviejų 
aukštų mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai ir 4 ir 4 kambariai,
viškos ir beismentas. Mažai
įmokėti, likusi kaip renda. Ar
ti naujos lietuviškos bažnyčios 
ir Marquette Parko.

Kreipkitės:
RUBIN BROS.

4155 Archer avė.

KELETĄ GERŲ BARGENŲ 
VEIK GREIT

cottage. Kaina $3650.5 kambarių
Geros išlygos.

5 kambarių 
Kaina $6200.

2 flatų —

ant bulvaro.cottage

4 ir 4 kamb. mūri
nis, arti bažnyčios 
Brighton Parke, 2 karų garažas. 
Kaina $11,200; geros išlygos.

4 flatų, visi po 4 didelius kam
barius, vasarinė virtuvė ir mau
dynė basemente. Visi improvemen. 
tai įvesta; gerame stovy, 
bū. Kaina $9500, $2000 cash, liku
sius ant mortgečiu. Taipgi turime 
keletu labai gerų bizniavų ir rezi
dencijos lotų — labai prieinamom 
išlygom. Del tolimesnių informa
cijų pamatykite.

J. N. ZEVERT & CO. 
4377 Archer avė. 

Tel. Lafayette 5313

ir mokyklos,

6

MARQUETTE PARK
2—6 kambarių medinis namas, ar

žuolu baigtas, platus lotas, furnace 
šildomas, kaina 9300, įmokėti $3000.

6 kambarių mūrinė bungalovv, pla
tus lotas, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolu baigtas. Mainysiu ant 2 po 
4 kambarius arba 2 po 5 kambarius.

2—6kamb. naujas mūrinis, moder
niškas, karštu vandeniu šildomas, 
mainysiu į lotus arba ką nors ma
žesnio.

11 flatų — visi moderniški, nauji 
namai, mainysiu j lotus, arba ką ki
tą, ką turite.

BRIGHTON PARK
2—4 kamb. naujas, mūrinis, moder

niškas, arti karų linijos, geroj vietoj 
mainysiu į lotus arba cottage.

Bizniavi namai, bučernės ant biz- 
niavų gatvių, 4 kambariai prie biznio 
ir 6 kambariai viršui. 3 karų garažas, 
mainysiu į Soft’ Drink parlorį su ar 
be namo. t ’ ,

Mes turime bizniavų namų ant 
Town of Lake, mainysiu j byle ką, ką 
turite — lotus, automobilių ir 
byle

PARSIDUODA lotas vienuolyno a- 
pielinkėj, apartmentų distrikte, ge
riausia proga žmogui kuris turi bent 
biskį pinigų. Del informacijų telefo- 
nuokit Pullman 7994, vakare nuo 5 
iki 8 vai.

KĄ TIK užbaigti 5 kambarių mū
riniai bungalow. prie 5227-29-33So. 

Kilpatrick Avė. Vi bloko j pietus nuo 
Archer Avė. Aržuolo trimas, furnace 
Šildomas, užpakaliniai porčiai stikli
niai, kaina $7200. Joseph Strnad, 1808 
S. Ashland Avė. Canal 1272.

KAMPINIS bizniavus namas, što
ras ir 7 kambariai ir 2 flatai po 
4 kambarius.' Moderniški. Kas pirks 
Ši namą, nusipirks kartu ir darbą, 
peikite greit. (

718 W. 30th st.

kur.
it. ir

Financial
Finansai-Paskoloa

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

Tel. Hemlock 8099

PARDAVIMUI lotas ant Western 
avė. prie 69 St. Labai unkštos rų- 
šies kampas. Parduosiu pigiai ar-

PARDAVIMUI 2—30 pėdų lo
tai ant Albany avė. į pietus nuo 
72nd gatvės. Parduosiu pigiai. Pri
imsiu % cash, likusius vienų ar 2 
metų mortgečius. Vanduo, surai ir 
šalygatviai sudėti ir užmokėti.'

Atsišaukit pas:

Mr. Cusick
Tel. State 1717

Sies kampas. Parduosiu pigi 
provemen- ba mainysiu ant automobilio, ga- 
j. Rcteny-. l ažo arba kito biznio. Kreipkitės 

vu cash, liku- subatoj po piet arba nedėlioj visų 
Taipgi turime [ dieną.

MT GREENWOOD, III. pardavi
mui 6 kambarių namas, 50 pėdų fron
tas ir 187 ilgio. Geroj vietoj, nebran
giai. 10938 Utica Avė., Mt. Green- 
vvood, UI.

7002 B. Rockvvell st.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, mūriniu pamatu, 6-6 kamba-' 
rių flatai. 5728 Abėrdeen St.

PARDUOSIU ar mainysiu mano 
North Slde lotą, priimsiu kaipo dalį 
{mokėjimo gerą kkrą, bodsus, morgl- 
čius ar ką turite.

Kreipkitės laišku {'^Naujienas 
Box 951,

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI medinis 5 kambarių 
namas ir 1 akras žemės. Parsiduoda 
pigiai. 108 Spaulding Avė. Mt. Green- 
wood, Ill„ Anton Wedetske.

45 automobilių garažas, reikia įmo
kėti $3000, savininkas mainys ant na
mo arba loto.

3 flatų mūrinis namas su visais į- 
taisymais, kaina $8500, įmokėt $1500; 
maino ant bile kokio biznio, farmos 
ar loto. C. P. Suromskis, & Co., 5833 
S. Westem Av«. Tel. Hemlock 6161

LABAI DIDELIS BARGENAS 
SOUTH SIDĖJE 

Parsiduoda 2 štorai, 5 flatai ir 2 
lotai šalyj. Rendos $220 per mėne
sį, kaina $16,500, arba mainysiu 

arba 6 flatų. 
Agentai neatsišaukite 

CLEMENS MACK 
7053 Eggleston Avė., 

Tel. Stevvart 6812

.4
ant

ą

PARDUOSIU labai puikų, naują 
namų ir 6 karų garažas. Lotas 60 
pėdų. iPo 5 kambarius ir miegdmi 
porčiai. Elektra, ice box. Viskas 
puikiai įrengta. Renda kartu su 
garažu neša $95.00. Parduosiu la
bai pigiai arba mainysiu ant bun- 
galow arba 2 flatų ir 4 
Agentai teneatsišaukia.

Clemens Mack 
7053 Eggleston avė.

Stewart 6812

fialų.

»6oo iki| Bridgeport Painting
& Hardware Co.

| iVfalevojam ir popieruojam. Užlaikora 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. g. RAMANCIONIS. Trm

$250,000 .
Paskolinsiu dėl antrų morgičią 

mažas komisas. Teisingai atliksin 
reikalą Į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

SAVININKAI NAMUI
Neduokit savo namo “forkloziti” už 

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

STANKO & NESTOR
6097 Archer Avė. Lafayette 6086

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
I W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Educatlonal
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišauki t 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 užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmoku 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 ENG1NEERING * 

SCHOOL
1607 W. Madison Street


