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Amerika tildysianti 
karo laivyną

Angliakasiai sutinka tartis
Visas pasaulis protestuoja prieš 

/

Sacco-Vanzetti nuosprendį

Amerika tildysianti savo
_ laivyną

Stasy sis daug naujų karo laivų, 
kad pasivyti Angliją

VVASHINGTON, r. 5. —Pa
irus laivynų mažinimo konfe
rencijai, laikytai Genevoje, pra
sideda stipri agitacija už di-
din imą .Amerikos karo laivyno.
Kongreso vadovai tam pilnai 
pritaria ir stoja, kad padaryti 
Amerikos laivyną didžiausiu 
pasauly. Tuo pildosi daugelio 
pranašavimas, kad laivynų kon
ferencijai -pairus prasidės lenk-1 
tynęs tarp valstybių laivynų
budavojime.

Konferencijai paįrus kon
gresiniai vadovai susitarė pra
vesti platų karo laivų statymo 
programą. Busią daugiausia 
statoma greitieji kruizeriai, 
bet nebus užmiršti ir kiti pa- 
gelbiniai laivai. Abelnai busią 
dedama pastangų, kad Ameri
kos laivynas savo stiprumu ne
tik pasivytų Anglijos laivyną, 
bet paliktų stipriausiu laivynu 
pasaulyje.

Amerikai didinant ir stipri
nant savo laivyną, žinoma, ne
atsiliks ir Anglija, ji irgi di
dins savo laivyną. Tuo tarpu 
tų dviejų šalių prasidės laivy
nų lenktynės, kurios gali duoti 
abiems šalims labai nemalonių 
pasekmių ,nes lenktynės gink- 
lavimesi daugiausia Ir priveda 
prie karų.

Didinant laivyną betgi vei
kiausia nebus statoma didžiųjų 
karo laivų, nes dar tebeveikia 
Washingtono sutartis, kuri yra 
apribojusi skaičių didžiųjų ka
ro laivų, kokių gali turėti di
džiosios valstybės.

Šauks naują laivynų 
mažinimo konfe

renciją
DEADW()OD, S. D., r. 5.— 

Neoficialiniai paskelbta, kad 
prezidentas Coolidge pirm ne
gu užsibaigs jo terminas su
šauks naują laivynų mažinimo 
konferenciją pradžioj 1929 m. 
Konferencija bus laikoma Wa- 
shingtone, kadangi čia esą ga
lima daugiau atsiekti, negu Eu
ropoj.

13 žmonių užmušta re
liginėse riaušėse
I ----------------------

LONDONAS, r. 5. —Iš Cal- 
cutta pranešama, kad šampa- 
ran mieste religinėse riaušėse 
13 žmonių liko užmušta ir 80 
sužeista.

Nuteisė plakiką 
kalėjiman

ONEONTA, Ala., r. 5. — 
Eugene Doss, pirmas iš septy
nių teistas už nuplakimą kele
tą savaičių atgal farmerio jau
nuolio Jeff Calloway, liko nu
teistas kalėjiman nuo 8 iki- 10 
rhetų. Prieš jj liudijo ir du 
dalyvavę puolime. Puolimas bu
vo suruoštas ku kluxų.

Angliakasiai sutinka tartis
COLUMBUS, ()., r. 5. —Gu

bernatorius Donahey gavo at
sakymą nuo angliakasių unijos 
prezidento, kad angliakasiai 
centraliniame lauke— Indijoj, 
Ohio ir Illinois valst., priima 
gub. Donahey pasiūlymą pada
ryti konferenciją su kasyklų
savininkais ir bandyti streiką
sutaikinti.

Iš kasyklų savininkų atsa
kymas dar negautas.

Visas pasaulis sujudės dėl
Sacco ir Vanzetti pa

smerkimo mirčiai
Demonstracijos ir streikai vi

sur. Kalbama apie generali
nį streiką ir boikotavimą 
Amerikos prekių. Bus deda
ma naujų pastangų išgelbėti 
jų gyvastį. r.

BOSTON, Mass., r. 5. —Pa
smerktieji mirčiai Sacco ir 
Vanzetti pasitiko gubemato- 
raus Fuller nuosprendį gana 
šaltai. Abu jie parašė laiškus 
gynimo komitetui, kuriuose jie 
pasmerkia gub. Fuller nuo
sprendį ir pavadina gub. F\iller, 
teisėją Thayer, prokurorą Katz- 
mann žmogžudžiais. Abu sako
si mirsią už anarchizmą. “Tai 
yra plutokratijos kova prieš 
laisvę, prieš žmones. Mes mir
sime už anarchizmą. Te gyvuo
ja anarchizmas”, sako savo 
laiške Vanzetti. Sacco ii’ tarp 
kitko rašo: “Mes didžiuojamės 
mirtimi ir krisime kaip krinta 
visi anarchistai”. Betgi jie 
prašo draugų ir toliau dėti vi
sų pastangų, kad išgelbėti jų 
gyvastį, kadangi ne gubernato
riai, o tik darbininkai gali juos 
išgelbėti.

Gynimo komitetas ir nuteis
tųjų advokatai taipjau pasmer
kia gub. Fuller nuosprendį, kai
po neužtarnautą. Kuo remda
masis gubernatoriaus komite
tas irgi parėmė gubernatoriaus 
nuosprendį, nežinia, nes komi
teto (kuris susidėjo iš dviejų 
profesorių ir vieno buvusio tei
sėjo) nuosprendžio neskel
biama. Kas buvo į- 
rodyta komiteto tardimuose 
advokatai nesako, kadangi iš 
jų išreikalauta pasižadėjimo 
nepasakoti kas dėjosi komiteto 
tardimuose.

Apsivylę gubernatoriaus nuo
sprendžiu, abu pasmerktųjų ad
vokatai Thompson, vienas žy
miausių Bostono advokatų ir 
Ehrmann, pasitraukė iš bylos. 
Kadangi bus ir toliau dedamos 
pastangos išgelbėti Sacco ir 
Vanzetti gyvastis, tai tapo pa
imtas naujas advokatas Ar- 
thur D. Hill iŠ Bostono. Kokis 
jo bus pirmas žingsnis gynime 
pasmerktųjų, dar nepaskelbtrf. 
Tuo gi tarpu į Bostoną iš vi
sur plaukia žinios apie didelį 
sujudimą visame pasaulyje dė
lei pasmerkimo Sacco Ir Van
zetti. Visur darbininkai ren
giasi prie streikų ir net prie 
boikotavimo Amerikos prekių,

,Pacific and Atlantic Photo!

Pirmoji Vienuos riaušių fotografija. Minia žmonių padegusi žemesniojo teismo rumus Aus
trijos sostinėj, bėga nuo jų. (Fotografija perduota telegrafu).

kas labiau gali paveikti į ame
rikiečius, negu visi protestai ir 
streikai. Boikoto Amerikos 
prekėms labiausia ir bijomasi.

Riaušės Beri i ne policijai 
puolus demonstraciją

BERLINAS, r. 5. — 20 žmo
nių liko sužeista ir keli desėt- 
<ai areštuoti komunistų su- 
rengtoj demonstracijoj prieš 
gub. Fuller nuosprendį. De
monstracijoje dalyvavo apie 

žmonių. Tai buvo di
džiausia šiemet demonstracija 
Berline. Buvo ir floalų. Viena 
jų vaizdavo elektros kėdės, 
kuriose sėdi Sacco ir Vanzetti, 
o kunigai teikia jiems paskuti
nį patepimą ir palaiminimą. 
Policija sulaikė demonstraciją 
ir pareikalavo, kad butų nuim
ti bažnytiniai rūbai. Atsisa
kius tai padaryti policija puolė 
demonstraciją ir daug žmonių 
sumušė ir sužeidė. •

Visa Vokietija, net ir deši
nieji pasmerkia Sacco ir Van
zetti nuteisimą nužudimui. Jie 
sako, kad tai yra nežmoniška 
nuteisti žmones neturint tinka
mų įrodymų ir paskui kankin
ti kalėjime septynios metus ir 
tik tada vykinti mirties nuo
sprendį.
Paryžius streikuos pirmadieny j

PARYŽIUS, r. 5. — Frahei- 
jos komunistinės unijos nuta
rė paskelbti 24 valandų gene
ralinį streiką, kuris prasidės 
pirmadieny, jei iki to laiko ne
bus panaikinta mirties bausmė 
Sacco ir Vanzetti.

Buvo surengtas ir masinis 
susirinkitnas, kurį puolė poli
cija ir keletą žmonių sužeidė.

Vanzetti sesuo Luigi telegra
favo į Bostoną prašydama ati
dėti mirties bausmės vykinimą 
iki jos atvykimo. Ji išplauks 
Amerikon šeštadieny.

Internacionale Darbo Federa
cija pakėlė klausimą apie pa
skelbimą generalinio streiko vi
soje Europoje.

Ruoš demonstraciją
LONDONAS, r. 5. —Londo

no darbininkai ruoš didelę de
monstraciją Trafalgar aikštėj 
sekmadieny. Demonstracija eis 
prie Amerikos ambasados ir 
reikalaus pakeisti gub. Fuller 
nuosprendį.

Fašistai irgi pasmerkia 
nuteisimą

RYMAS, r. 5. —Fašistai irgi 
smelkia Sacco ir Vanzetti nu
teisimą mirčiai. Jų Tribūna 
tarp kitko sako:

“Mes nežinome ar gub. Ful- 
l’er nuosprendis yra galas tra
giškam juokui, kuris per stp- 
tynius metus kankino dvasią 
musų dviejų nelaimingų vien-

taučių. Tai nėra teisingumas 
išlaikyti Sacco ir Vanzetti sep- 
tynius metus tarp gyvasties ir 
mirties, tai yra forma savotiško 
nuožmumo”.

Rusai reikalauja atgiežos
MASKVA, r. 5. —Visos Ru- 

sijos darbininkų organizacijos 
pasmerkia atsisakimą suteikti 
pasigailėjimą Sacco ir Vanze
tti iy kviečiu viso pasaulio dar
bininkus at Keršyti už juo.:.

Skelbia boikotą Amerikos 
prekėms

CWENHA<iEN, r. 5.7 Šve
dijos ir Danijos darbininkų va
dovai išleido atsišaukimą, ku
riame raginama paskelbti pro
testo streiką ir jeigu Sacco ir 
Vanzetti liktų nužudyti, tai 
abejose šalyse boikotuoti Ame
rikos prekes.

Streikas Argentinoje
BUENOOS AIRES, r. 5. — 

Gub. Fuller nuosprendis nuste
bino visus Argentinos organi
zuotus darbininkus. Rosario 
miesto darbininkų unijos pa
skelbė generalį streiką. J gat- 
vekarius, kurie bandė vaigščio- 
ti, buvo mėtyta akmenimis. 
Streikas bus paskelbtas ir Bu
enos Aires.

Rio J anie r o protestuoja
RIO DE JANIERO, Brazili

joj, r. 5. — Miestą taryba vien
balsiai priėmė rezoliuciją, kuri 
“varde Rio de Janeiro miesto 
ir Amerikos kultūros ir civili
zacijos” protestuoja prieš pa
smerkimą mirčiai Sacco ir Van
zetti.

Amerikos darbininkai Irgi 
protestuoja

NEW YORK, r. 5. — Komu
nistų ir IWW. susirinkimas 
.Union aikštėj išleido atsišauki
mą, raginantį visoje šalyje pa
skelbti generalinį streiką, kuris 
prasidėtų antradieny po piet ir 
tęstųsi pusę dienos.

Apie 2,500 barberių laikė 
protesto mitingą, kuriame nu
tarta paraginti Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentą Green 
paskelbti generalinį protesto 
streiką. Demonstracijos yra 
ruošiamos daugely miesto da
lių.

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

Giedra, biskį šilčiau.
Šiandie saulė teka 5:48, lei

džiasi 8:04.

Ruošia demonstraciją
MILWAUKEE, Wis., r.1 5.— 

Milwaukee darbininkų' organi
zacijos, draugijos ir svetmikal- 
bių kuopos ruošia demonstra
ciją šeštadieny, 3 v. po piet
Court House parke.

Be sargybos nė žingsnio
VVASHINGTON, r. 5. —Prie 

visų valdžios trobesių stovi pa
statyta specialė sargyba. Ypač 
didelė sargyba yra prie vals
tybės departamento ir apie 
valstybės sekretoriaus Kellogg 
namus.

Sargybos yra pastatytos prie 
visų Amerikos ambasadų, kon
sulatų ir amerikiečių biznio į- 
staigų užsieny.

50,000 darbininky protes
to streikas

j NEW YORK, r. 5. —50,000 
’dokų darbininkų New Ybrke 
sustreikuos antradieny protes
tui prieš žudymą Sacco ir Van
zetti. Streiką paskelbė Jurų 

I Transporto Darbininkų1 unija, 
• kuriai visi dokų darbininkai 
priklauso..
Kreipsis į federalinį teismą

BOSTON, Mass., r. 5. Nau
jieji Sacco ir Vanzetti advoka
tai dar sykį kreipsis į valsti
jos tesmus, reikalaudami naujo 
bylos nagrinėjimo. Bei jeigu 
tai nepavyktų, tai tada kreip
sis į federalinius teismus ir 
ten tęs 'bylą. Kartu bus rei
kalaujama iš gubernatoriaus 
atidėti mirties bausmės vyki
nimą.

Žinios apie Chinijos žemės 
drebėjimą pasitvirtina

.M ■— ■■ Į——««•

Daugiau 100,000 žmonių žuvo 
tolimoj Kansu provincijoj

ŠANGHAI. r. 5. — žinios 
apie baisųjį žemės drebėjimą 
gegužės 23 d. Kansu provinci
joj pasitvirtina. Paskesnės ži
nios irgi patvirtina, kad tame 
žemės drebėjime galėjo ’žuti 
daugiau 100,000 žmonių. Kan
su provincija yra pakraštyje 
Chinijos, prie Mongolijos sie
nos. Susisiekimas su ja yra 
labai sunkus, tad ir žinios apie 
ištikusią nelaimę ateina labai 
lėtai. Gyventojai neturtingi, 
gyvena kalnų urvuose. Kansu 
valdžia yra prisidėjusi prie na
cionalistų, o kad ir šiaip Chi
nijos valdininkai yra labai ap
sileidę ir su pranešimais apie 
nelaimes nėra skubus, tai Pe
kinas gal dar ir dabar nežino 
apie ištikusią nelaimę. Nežino 

turbut ir centralinė naciona
listų valdžia. Niekurie mano, 
kad gal nežino ir Kansu pro
vincijos valdžia, nes žemės dre
bėjimas sostinės nėra palietęs. 
Likusių be pastogės gyventojų 
irgi nėra kam šelpti, nes toj? 
provincijoje amerikiečių ir eu
ropiečių šelpimo draugijos ne
veikia. Yra keli europiečiai 
misionieriai, nuo kurių ir su
žinota apie įvykusią nelaimę. Ir 
jie gali pranešti tik laiškais, 
nes telegrafas toje provincijo
je neveikia—liko sunaikintas 
žemės drebėjimo’

Gautas laiškas nuo vokiečių 
misionieriais Buddenbrcck iš 
Liančaufu snk . kad skaičius 
žuvusių žmonių gali viršyti 
100,000. žemės drebėjimas 
buvo tiek baisus, kad ir jis 
pats manęs, joj atėjo svieto 
pabaiga.

Jis sako, kad didumas nelai
mės niekad nebus sužinotas. 
“Be abejonės, tai buvo viena iš 
didžiausių pasaulio katastrofų, 
reikalinga internacinalinės pa- 
gelbos”, rašo jis. “Mums rei
kalinga vaistų, maisto Ir pini
gų. Mes gyvename molio lūš
nelėse; musų nariai eina iš 
vietęs į vietą ramindami pa
kvaišusius išlikusius gyvais 
žmones ir teikdami jiems sak
ramentus. Jau kelios savaitės 
praėjo nuo tos baisiosios dienos, 
bet žemė dar kasdie dreba, ža
dindama gyventjuosc didžiau
sią baimę.

“Visur lik griuvėsiai. Si- 
siang, musų didžiausias cent
ras, visiškai sunaikintas, šim
tais miestelių susilaukė tokio 
pat likimo. Liančaugu, turė
jęs 80,000 gyventojų, sunai
kintas, pasliko tik plikos sie
nos. Skaičius žuvusių pasibai
sėtinas. Jei keli namai Ir iš
liko, tai visi bijosi į juos įeiti.

Kulan miesto irgi nebėra. 
Mes turėjome daug misijų, bet 
visos liko sunaikintos. Vienas 
miestelis liko palaidotas užgriu
vusio kalno. Daugely vietų at
sivėrė žemė, išleisdama su gar
siu švilpimu purviną žalią ir 
mėlinai j uodą, vandenį”.

Nužudė savo pačią ir pats 
nusižudė

INDIANAPOLIS, lud., r. 5. 
—Harry Henry iš Chicago 
Heights, III., keletą dienų at
gal su savo žmona Minpie at
vyko į čia ir pasiėmė apart- 
mentą. Po barnio jis ją nudū
rė peiliu ir paskui pats nusi
žudė. Paliktame raštelyje jis 
sako, kad ant jos jis praleidęs 
visus savo pinigus, bet ji vis 
nepatenkinta ir . jį mušanti. 
Prieš apsivedimą ji buvo Mrs. 
Minnie Sturgis ir turėjo treje
tą vaikų.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys 18 daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Lietuvos žinios.
LIETUVOS PREKYBA BIR

ŽELIO MĖNESI

Per š. m. birželio mėn. Lie
tuvos eksportas pasiekė, 16.3 
mil. lt., o importas 22.8 mil. li
tų, arba importas didesnis už 
eksportą 6.6 mil. litų.

Birželio mėn. eksportas pa
lyginti su gegužės mėn. suma
žėjo 2.7 mil. lt. Labiausia su
mažėjo kiaulių išvežimas — 
1,773 štukų, linų—2,076 tonų. 
Miško medžiagos eksportas pa
didėjo maždaug 300 tukst. lt.

Birželio mėn. importas di
desnis už gegužės m. 3.2 mil. 
lt. šis padidėjimas beveik iš
imtinai tenka gegužės mėn. 
Virbalio muitinės pašto siunti
niams, neįtrauktiems dėl kai 
kurių priežasčių į gegužės mėn. 
prekybos balansą. Jeigu pa
imti tik birželio mėn. importą, 
tai jis beveik visomis prekėmis 
mažesnis už gegužės m. Padi
dėjo tik žibalo (daugiau kaip 
3,000 tonų) ir akmens anglies 
(apie 6,000 tonų) įvežimas.

Per šių metų pirmą pusmetį 
prekių išvežta už 129.8 mil. lt., 
o įvežta už 120.0 mil. lit., arba 
išvežta daugiau, negu įvežta 
16,2 mil. lt. šiemet daugiau, 
negu pernai išvežta arklių (11,- 
000 št.) ir raguočių (2,000 št.)

5 mil. lt. vertės, mėsos —. 
400 tukst. lt., linų sėmenų —• 
2.3 mil., lt.’, lentų—2.1 mik, lt., 
o mažiau kiaulių—2,6 mil. lt., 
javų beveik’l mil. lt., popier
medžio 2 mil. lt., faneros — 
400 tukst. 11., celulozos— 700 
tukst. lt., linų (be pakulų ir 
nuobrukų)—2.7 mil. lt., pa
dams odos—1 mil. lt., o įvežta 
daugiau medvilninių ir vilnonių 
audinių beveik 3 mil. lt., gele
žies—1 mil. lt., žibalo 700 
tukst. lt. Kitų prekių įvežimas 
mažai teatsimainė.

PADEGIMAS IR GRASINI
MAS 

♦

Prieš kurį ' laiką įvairiose 
Šiaulių apskrities vietose įvy
ko gaisrų, Jcurių keletas, mano
ma kilo dėl padegimo. Pilie
čiuose kilo didelio nerimo. 
Skaisgirio valsčiuje po vieno 
tokio gaisro rastas raštelis, ku
riame grąsinama sudeginti vi
sus ūkininkus, jei jie samdysią 
ateivius darbninkus. Bet dėl to, 
kad ateivių darbininkų visoj 
apylinkėj tėra vos 2—3. ir be
darbių taip pat nėra, tai yra 
pagrindo manyti, kad minėti 
padegimai yra kokiais kitais 
motyvais padaryti.

T
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new Hudson

on H8 inch ivheelbase

Coach ir Sedan

Vasarinių siutų išpardavimas

$8.00 ir $10.00
Kelinės

514.75, 521.75 ir $28.75

Clothing Company

proletariato va- 
bet ir tie turėjo

Fred Niblo -
Garsusis Krutamujų Paveikslų Direktorius sako

Visos reguliarės siutų kelnės *
Pasiūtos iš tvirtos, vilsonės materijos. 
Jus lengvai galėsite prisirinkti sau tin
kamą porą prie senojo švarko ir kam- 
zelkos iš šio musų stako. Kiekvienas 
vyras norės nusipirkti sau 2 ar 3 poras 
iš šių reguliarių

galima
118 colių “chassis”. Jie turtingai išmušti

Komunistai prisipažino esą 
provokatoriai

Palm Beach, Tropical Worsted, Mo- 
hairs — visų šaižų ir modelių iš dviejų 
ir 3 šmotų, šilko pamušalu.

Tenka palaukti smulkmenų.
“Brooklyne buvo du dideli 

mitingai. čia viskas . baigėsi 
ramiai”.

Vargše Vilnis tada dar neži
nojo kas tą puolimą surengė ir 

tavorščius iškoliojo 
provokatoriais, nes tik provoka-

provokatorių ir chuliganų dar

Panašus atsitikimus buvo ne
senai. Liepos 7 d. New Yorko 
organizuoti darbininkai paskel
bė vienos dienos streiką protes
tui prieš žudymą Sacco ir Van- 
zetti. Sąryšy su streiku Union 
Square aikštėj buvo surengta 
demonstracija. Besitęsiant mi
tingui įsibriovė būrys komunis
tą, sukėlė triukšmą ir mušty
nes, kas davė policijai progos 
įsimaišyti ir demonstraciją iš-

KAIP VAŽIUOTI: Imkite bilo karą einantį į šiaurę iki Lawrence 
Avė. Paskui pasukite Lawrence Avė. ir važiuoti iki galui linijos — 
paskui eikite 2 bloku į šiaurę. Kviečia KOMITETAS.

Šiuomi liudijame, jog mos 
žemiaus pasirašę egzami
navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 1921

Jus nerasite paprastų vasarinių siu
tų šiame išpardavime. Tai siutai iš mu
sų reguliario stako, gerai pasiūti ge
riausių ir įžymiausių siuvėjų šios ša
lies. Tai yra musų paskutinė kaina; 
jus čia rasite daug siutų kurių kainos 
yra žemesnės negu aktu(Tiės vertės. Iš
pardavime tik dvi dienos, šeštadieny ir 
Sekmadienyj už

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS 

1707 W. 47lh St.
I

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
ę iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

SeKmadienyj
TAURINANTI IŠPARDAVIMAI

Nors komunistai irgi sakosi 
esą “vienintėliai proletariato 
liuosuotojai” ir buk kovoją už 
darbininką reikalus,’ tečiaus jų 
veikimas yra tiek patiems dar- 
i.inkams žalingas, tiek provo
kuojąs darbininkus, kad patys 
komunistai kai-kada, nežinoda
mi kas veikia, savo darbų neat
skiria nuo kompanijų samdomų

apie 20,000 darbininkų.
“Pradžioj demonstracija buvo 

labai tvarki ,bet paskui kažko
kie provokatoriai ėmė kelti 
triukšmą, o vėliau ir muštynes.

“Tatai davė progos policijai 
pulti pačią demonstraciją ir ją'

suardyti.
“Policija žiauriai mušė de

monstrantus. Kai kurie turės 
eiti ligoninėn. Be to, šeši as
menys areštuota.

“Kas per vieni buvo tie pro-

“Krutamųjy paveikslų direkto
riui, nėra didesnio patogumo ir 
pertekliaus kaip geras cigaretas
— jisai ne tik suteikia smagumą 
abelnai, bet ir atneša dideli pa
lengvinimą balsui. Tokių cigare- 
tų aš radau esant “Lueky Strike”
— ir laike pastatymo didžiausių 
paveikslų, tokių kaip “Ben Hur,” 
aš rukiau “Luckies” visą laiką re- 
žisiruodamas atvirame ore tūk
stančiams visokiausių scenų, ir 
jie niekuomet neįritavo mano 
gerklės.”

Tūkstančiai žmonių mus yra prašę pabudavoti 
trumpesnį Hudson Super-Six. Jie norėjo, kad jisai 
butų tuo typo, veikimo, ištvaros, lankstumo ir pa
togumo visai panašus garsiam 127 colių Super-Six. 
Tai štai dabar 118 colių Hudson visai atsako tam jų 
prašymui; o 127 colių SuperSix yra tiems, kurie 
mėgsta ilgesnį karą.
Kiekvienoj skulkioj dalyj ar tai motoro, ar trans
misijos, ar ašies, ar keturių ratų braksų šis naujas 
“compact” Hudson Super-Six yra visai panašus 127 
colių modeliui.
Tų dviejų typų karai 
gauti 
ir gražiai išbaigti—ir taip sutvarkyti, kad juose 
yra gana vietos ne tik sėdėti, bet galima ir smagiai 
pailsėti
Jų lengvesnis svarumas duoda galimybę sensacijo 
niško išpildymo, su pilna ekonomija, patogesnis va
žiavimas gatvėmis arba keliais ir lengvesnį pasi 
dėjimą.

(118 inch wheilbasa) iStOndOfti MOddS (127 inch tvheelbase) 
Coach $1175 * Sedan $1285 Coach $1285 » Sedan $1385

Custom-Built Models (12 7-inch tvheelbase)
Brougham $1575 * 7-Pass. Phaeton $1600 * 7-Pass. Sedan $1850 

AUpricej f. o. b. Dttroii, plūs war escciss tax

Tiktai Šeštadienyj 
2 DIDELI PINIGUS

Pradžia 10 vai. ryto. Bilietų kaina 50c., prie kasos 60c

11,105 daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

tą mitingą išardė.
Vilnis tuo budu išplakė save 

ir nesužiniai prisipažino,., ka(d 
komunistai yra provokatoriai, 
nes jų darbai yra grynai provo- 
katoriški ir chuliganiški.

Už kelių dienų Vilnis susipra-
savuosius

zetti
“Didžiojoj Union Sųuare aik- listai, 

štėj buvo suruošta demonstraci- sens.

Phone Brunswick 2373

LOUIS W. WOJTYLA
' GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS
Limozinus suteikiu visokiems
• reikalams

Atdara dieną ir naktį
2509 Fullerton Avė.. Chicago

Didelis pasirinkimas lengvesnių vasa 
rinių kelnių šiame rinkinyj. Visų sai 
zų. Pataisymas dykai. k

Jubiliejinis Piknikas
PenkiŲ metų gyvavimo Baltgudiškos Tautiš

kos Draugijos Chicagos mieste, Illinois
Rengia podraug su ukrainiečių ir lenkų skyriais tarptautiškos 

darbininkiškos apsaugos

NEDELIOJ, RUGPIUCIO-AUGUST 7 d., 1927
Polonis Grove, Higgins ir 61 Avenue

Kalbėtojai dalyvaus sekami ir štai kokiomis temomis:
K. GUG1S, “Istoriškas susijungimas Baltgudijos ir Lietuvos”. 
PROF. A. SUŠKO: “Ką davė Rymo Kultūra Slavams”.

Pranešimus darys:
A. GEBERT, atstovas lenkų kalinių.
DZ. MAUER Tarptautinis atstovas apsaugos politinių kalinių, ir kun 

I. ŽBtTONOGA.
Dalyvaus Rusų Darbininkų Tautiško Namo choras. Gera muzika ir 

kitokie smagumai ir pasilinksminimai. VISAS PELNAS EIS VIL
NIAUS MIESTO POLITIŠKŲ KALINIŲ NAUDAI.

Su nauja, augšta Kompresija “Anti-Knock 
motoras verčiantis jau suvartotą 

šilumą j naudingą jiegą

HUDSON Super-Six
Also a Special Full Line Display of 
Neu) Hudson and Essex Super-Sixes

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

. Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South Michigan Avc.

.........
I na,-. pai<iiJ"«laHi 

labai nužemin
ai tom ka i n o m. 

gffg&nRB Taisom ir mai- 
7*. U nom.

A. BERNOTAS 
629 W. 14th St.

TurnerBros
Halsted Str. ir Roosevelt Rd.

Atdara šeštadienyj iki 10 vai. vakare ir Sekmadienyj iki 1 valandai po piet

ardyti, sumušant daugelį de- 

monstrantų.
Tokia komunistų darbas buvo 

grynai provokatoriškas: jie iš
ardė demonstraciją už Sacco- 
Vanzetti, nors jie sakosi liuosa- 
vimui Sacco-Vanzetti pilnai pri-'vokatoriai, kurie sukėlė triukš- 
tarią ir net renką aukas (ar tos mą, pirmosios žinios dar nesako, 
aukos nueina Sacco-Vanzetti 
gynimui, tai jau kitas klausi
mas). Išardė ją dėlto, kad ko
munistai nebuvo pakvipti joj 
dalyvauti ir ypač kalbėti (tei
singiau, išplūsti, išniekinti pa
čius organizuotus darbininkus,1 savuosius 
kurie tą demonstraciją rengė)

Tas darbas buvo tiek provo- toriai' ir chuliganai gali tokį mi- 
katoriškas, kad patys komunis-' tingą ardyti. Tą pripažino ir 
tai, kada nežinojo kas tą de- pati Vilnis. Bet tais provoka- 
monstraciją išardė, turėjo pri-' toriais ir chuliganais kaip tik ir 
pažinti, kad tą darbą galėjo at- buvo komunistai, kurie puolė ir 
likti tik provokatoriai.

šitaip suprato ir “Vilnis”, ku
ri irgi nežinodama, kad tą de
monstraciją išardė patys komu
nistai, liepos 8 d., su antgalviu 
per visą puslapį įdėjo šitokią ži
nią iš New Yorko:

“NEW YORK, liepos 7. —
New Yorko organizuoti darbi-’ to negerai padariusi 
ninkai šiandien buvo paskelbę išvadindama privokatoriais ir 
vienos valandos streiką protes- liepos 11 d. įdėjo labai kvąilą ži- 
tui prieš žudymą Sacco ir Van-1 nią, neva “Korespondento”, kad 

tą mitingą puolė ir išardė soeia- 
ypaČ Weinberg ir Claes- 

Bet tai buvo labai kvai- 
Demonstracijoj dalyvavo las teisinimasis į bėdą pakliuvu- 

sios Vilnies. Kam gi socialis- 
• tams pulti mitingą, kuomet jie, 
su unijų pagelba, tą demonstra
ciją ruošė ir joje vadovavo. O 

į Vilnies minimi Weinberg ir 
Claessens buvo to mitingo pir
mininkai.

Bet Vilnis nors ir socialistams 
primesdama mitingo išardymą, 
visgi pripažysta, kad tai buvo 
blogas, tikrai provokatoriškas 
darbas. Taigi ji ir antrą kartą 
pasmerkė savuosius, nors tada 
jau gerai žinojo, kad tą puolimą 
suruošė ir mitingą išardė patys 
komunistai.

Kiti du mitingai, kurių komu
nistai neturėjo spėkų pulti, pra
ėjo labai ramiai ir sekmįngai.

Ištikryjų Vitais tiesą sako 
pripažindama komunistus pro
vokatoriais, nefe jų ‘darbai nie
kuo nesiskiria nuo kompanijų 
samdomų provokatorių, chuliga
nų ir mušeikų darbų. Tai yra 
žinoma tiesa. Bet įdomu ją 
buvo išgirsti iš pačių komunis
tų, kurie ikišiol vadindavo save 
“vienatiniais 
duotojais”, - 
pripažinti, kad tai tiesa, kad jų 
(t. y. komunistų) darbų, neži
nant kas veikia, jokiu budu ne
galima atskirti nuo provokato
rių darbų. O kadangi tarp ko
munistų ir provokatorių darbų 
nėra skirtumo, tai tie darbai ne
gali būti naudingi darbinin
kams, nes provokatoriai yra ar
šiausi darbininkų klasės priešai 
ir dirba vien tik darbininkų ne
naudai. — J. V-nas.

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEBEIK KOSĖTI
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Turistine $196

i

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

Turistine III kl. .. $117

Į«

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

| KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
Paskutinė proga lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!
šia vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
t Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDA
Kalt iko—Amerikos Linijos

AiVli “ESTONIA
9 RUGPJUClO-AUGUST, 1927

II’SV VIETOS AGENTAS: 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO

NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
sivo vietinį agentų: 

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewk. 
Nauj ienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal Blate Bank 
J. J. Zoft> 
Metropolitan State Bank 
VVargin & Wargin

BALTIC AMERICA LINE. 12d N. LaSalle St, Chicago. III.

3327 S. Halsted St„ Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III, 
R41 We»t 33rd St., Chicago, III. 
-09 \Vent 35th Stn Chicago, III. 
i7L’3 West 47th St., Chicago, III. 
I73M So. Halsted St., Chicago, UI. 
726 ’.V’eat 18th St., Chicago, III. 
325.*i So. Halsted SI., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
1559 So. Paulina St., Chicago, III.

2201 W. 22 S t., Chicago, 111.
555 Mitchel St., Milwaukee, Wis.

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. Wrinklc lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), & Hand lotion ($1.00), lt Special whitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover (51.00), 13. Liquid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotiona.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Faunda- 
tion creain ($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- 
nesa and sunburn ($1.50).
LIP ROL’GE: French and Spanish stile U oz jar ......................  $1.50.
SPECIAL CREAMS 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 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oZ, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcchol 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 kokį dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį.

Pinigai Lenkijon
• •ir |

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Vašto 

perlaidomis pinigai nueina j 14 —15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai- 
nuoja $1.00. . /

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

1739 So, Halsted St, Chicago, III.

Į KOflESPONDENCIJOS
Crystal Lake, III.

Reporteris gavo braukt.

TOKIOS PAT KANČIOS.
Kančios Prometėjaųs, ku-! 

ris buvo prie uolos prirakin
tas paliepimu svarbiausio 
senovės Grekų Dievo Zeuso 
ir kurio kepenis ereliai su
plėšė nebuvo skaudesnės ne-;

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal
State Bank

Moterys ir mergi- •
uos kreipkitės su 
re kalais nuo 12 iki 
< vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŽKRKA 

3101 So. Halsted Strėet 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Liepos 24 d. Reporteris, pasi
tepęs savo ratus nuvažiavo pas 
pp. Strikolius ant farmos į 
Crystal įsake, III. Buvo nedė
lios vakaras. Radau čia I)r. 
Strikolj su žmona, p. J. Butkų ir 
latvį inž. Kanapį.

Po vakarienės nuvažiavome j 
Fox River upę “škeveriot’. 
Reporteris , tuoj nusipirko
“laisnį” ir užmetęs meškerę iš- tų„’ šių dienų žmonių, ku- 

• traukė ašeruką. Dr. Strikolis,1 rįe kenčia no vidurių ligų, 
prisėmęs savo guminius bato Trinerio Biteris, tai gyduo- 
vandens, sako, kad žuvys nuėję Jė, kuri duoda momentai) pa- 
pokerio lošt esą nekimba. | lengvinimą. “Rašo iš Bell-

Pirmadienio ryte, vos saulei 
patekėjus, išvažiavome j “dam
bą”. Gavę “minows net”, pasi
gavome mažų žuvyčių ir vėžių. 
Pagavome tinkhl ir didelių, bet 
musų “laisnis” sako, kad tinklu 
gaudyt didelių žuvų negalima, 
tai visas paleidome.

Musų Kanapis sako, kad “da-
' bar tai kirsime labą zivį”!

P-as Butkus gavo “botą“ 
“Myrtis”. Susidėjome savo “tul- 

1 šis”, kirminus, žuvis, vėžius ir 
išbraukėme upės gilumom Me
tam kirminus, vėžius, žuvis, bet 

1 nekimba musų “black bass’ai.” 
Butkus kažin ką kalba latviškai 

! su Kanapių:
— Brauk per udenį prie že

mes, — o latvis jam sako: — Ko 
tu griebi braukt?

Aš maniau, kad juodu nori 
vienas .antram per ausį už- 

| braukt, bet supratau, kad reikia 
i toliau važiuot.

Kanapis atbraukė “botą” prie 
; “dambos”. Išmokau ir aš lat- 
; viškai. 
! “brauk”, 
■ važiuot.

Gaudėme žuvis visą 
' Pagavome daug didelių 
fish”, bet “juodųjų basų 
vieno neragavome.

P-as’Butkus pamokino, kaip 
galima pagaut didelį “bass’ą”. 
Ant rytojaus jau pagavome ir 
“bass’ą”.

P-nia 
pietus, 
į upę.

Aš ir 
į kelines, 
i X,

Išmokau
Kaip tiktai 
tai žinau, kad

sako 
reikia

dieną.
“Cod

” nė

Strikolienė išvirė žuvų 
Papietavę vėl braukėme

Dr. Strikolis, nusimovę 
bridome vandeniu iki 

kaklo, o p-nia daktarienė ir p-as 
Butkus su “botu”, “škeveriojo”. 
Pagavome dar po keletą žuvų, 
braukėme į Burton Bridge Club 
House išsigerti šaltp “byra”.

, Reporteriui nusibodo “braukt” 
žuvaut, tai braukė maudytis i 

I “krištalo ežerą”.
Liepos 25 d. vakare telefonu 

gavome pakvietimą nuo pp. Kar
pių j svečius. P-ai Karpiai turi 
ūkį netoli Crystal Lake. P-ai 
Karpiai buvo surengę savo duk
teriai Florencijai vardadienio 
baliuką. Pavalgę pietus, pasi
kalbėję, pasiklausę piano ir re
kordų muzikos, giedodami grį
žome namo. — Rep.

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

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

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią galimą kai
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai-
kbmi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

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

J. MALACHOV/SKAS

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

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

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

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

i lengvinimą.
aire, O. liepos 5 d. Aš visuo
met turėjau nesveikus vidu
rius. Aš esu išmėginęs viso
kius vaistus, pilsus, ir kito
kius preparatus. Galop, pra
dėjau vartoti Trinerio Bite- 
rį Vyną, ir nuo tos dienos 
mano skausmai viduriuose 
pasibaigė. Aš jaučiuos kaip 
naujai užgimęs — kaip koks 
naujas ž mogus; ir visą kre- 
ditą turi atiduoti Trinerio 
Biteliui: —pasirašo M. Cas- 
tricone.” Nusipirk vieną tik 
butelį Trinerio Biterio šian
die savo drugštary, arba pas 
byle vaistininką.— Daugiau
sia tikras ir saugus prepa
ratas prieš muses ir uodus1 
yra Trinerio FJi-Gass, pijon-l 
kos kvapu. Jisai užmuša iš
karto visas. Pusė kvortos— 
75 c., užsisakant per krasą' 
90 c. Gausite savo drugšto-1 
ry arba pas Joseph Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė.,’ 
Chicago, Iii.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktorius

Palaikymui puikių J 
plaukų naudok

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir grelčiaueio ifaigydymo 

paaitarkit si*

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

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

Jis vartoja Amerikostarimas dykai.
ir Europos gydymo metodus. Geriau 
šiai ir greičiausiai išgydo. Ofisas 

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

> Crilly Building
^Imkite elevatoi-ių iki penkto aukšto. Vy

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

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas

Budrik

9 81
At\vater Kent, Freshman 

Masterpieces Radio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
wiek. Didžiausia Krautuvė Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
S|J6f5.OO. 5 tūbų už
$25.(X\, Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola

20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas krūvoje už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Sa- 
ketas tinka prie kožno radio 
už $40.00. Radio Setas renda- 
vojame ir parduodame ant iš
mokėjimų.

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

Chicago, III. 
Tel. Boulevard 4705

Pinigus gražiname
už tuščią keną

J’UZENBAUJ'

Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodam
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Pranešimas Lietuviams

■Malt

Įvairus Gydytojai
/ 1 s

Phone Armitage 2822 
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yarda 0W>4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Avkland Avė.

Jeigu jums nepatiks

PilzenbaurlOO grynas 
malt txf raktas

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335

Dabar jau galima pirkti WILLYS 
KNIGHT ir VVHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mus pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .

Tel. Kedzie 8902 w*

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai

Ofiso Valandos: nuo 10 ild 12 dio- 
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki C 
vakare. Nedaliomis buo 10 
iki 12 dienąr

Res. telephone Plaza 82*9

■ ......■■II... ■ I

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 St.

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

( Dienomis: Canal 
Telefonai: J 811*. Naktį

į South Shore 2288 
’ Boulevard 4136

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandas: nuo 9 ryto iltf 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 Sonth Halsted St. 

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

Nedėliomls nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washingtou St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
. Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 
stralctal. ----- Ingraliojlmal. —
kola pinigu 1 ir 2 morgiSiama.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto ikiS8:00 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

---------------- --------

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonaa Ouna.1 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

11256 South Michigan Avė.
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M, 
apart ketverge 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
l»»l« 1,1 ,1 , , . - —... „y|fc,
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Editor P. GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 85M

Užsimokėjimo kalnai

Chicago je — paštu:
Metama ................... ................
Pusei meti ............... ..............
Trims minėsiantis ________
Dviem mėnesiams .................
Vienam mėnesiui .................

Chicagoje per neiiotojuai 
Viena kopija.. -..........-....

Savaitei ................... .........
Mėnesiui ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suvienytose Valstijose, ae Chicagojs, 
pait 

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............... —.......... |8.ė0
Pusei metų  _________ _ 4J«0
Trims mėnesiams__________ 2.t 0

Pinigus reikia siųsti palto Monsy 
orderiu kartu su užsakymu.

18.00
4.0t
2.50
1.50
.75

3c 
18c 
7bc

X8.*O
$7.00
18.00

Subecription Ratas i 
per yaar in Canuda 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111 — Telefonas: Roosevelt 8500.

$7.00 
8X0

1.25 
.76

— ... ------ .. ..... —.... . -

LAIVYNAI NEBUS MAŽINAMI

Per pusantro mėnesio tęsėsi derybos Genevoje tarpe 
trijų stambiausiųjų galybių jurose — Britanijos, Ameri
kos 
dėl 
bar 
nes.

brauktų išsireiškimų paliktus tuščius protarpius, žadėjo jam rinkinį Rauti iš ki- 
Iroa nrioafarniiin Ifuiinn Tčnmondnnfn i&laiatnmc nri- Besikalbėdamas SU kny

gyno savininku, jaunuolis pa
reiškė, kad jis atvykęs iš pro
vincijos nužudyti Leoną Daudet.

Pasak policijos, Le Flaouter 
buvo anarchistiškų pažvalgų 
knygų pardavėjas, — tai ir visa. 
Bet Leon Daudet tvirtino, jog 
tas knygų pardavėjas buvo nie
kas daug-iau, kaip tik policijos 
agentas, kuris pranešdavo, kur 
reikia, apie anarchistų ir kito
kių valdžiai nepageidaujamų 
elementų veikimą.

Kaip ten nebūtų, bet Le 
Flaouter liudijo, jog jis prane
šęs policijai apie jaunuolio pla
nus. Jaunuolis turėjo būti are
štuotas, kai jis grįžo knygos at
siimti. Tačiau kuomet Philippe 
atėjo į knygyną, Flaouter davė 
jam kiek pinigų ir liepė jam 
tuoj pasišalinti, kadangi policija valdžią prigavo.

kas prieštarauja Kauno Komendanto išleistoms pri
valomoms taisyklėms 3§, kurios atspausdintos tame 
pat "Lietuvos Žinių 153 Nr. Todėl Karo Komendan
tas nutarė nubausti "Lietuvos Žinių’ atsakomąją re
daktorę pil. F. Bortkevičienę 100 litų arba 7 paroms 
arešto.”
Jeigu laikraštis baudžiamas už baltas vietas, kurio- 

nieko neatspausdinta, tai jau toliaus cenžiiros idiotiz- 
Toliaus belieka tiktai visiškai pftnai-

se
mas eiti nebegali.
kinti nepriklausančią valdžiai spaudą, kaip yra padary
ta bolševikiškoje Rusijoje.

Išimant bolševikus, smetoninė cenzūra yra pralen
kus visus spaudos deržimordas, — nors Lietuvos respub
likos konstitucija iškilmingai skelbia žodžio ir spaudos 
laisvę. Ir tai konstitucijai Smetona yra prisiekęs ant di
delio vyskupiško kryžiaus!

ir Japonijos, bet nedavė jokių pasekmių. Susitart 
karo laivynų apribojimo joms nepavyko. Todėl da- 
galima laukti, kad prasidės laivynų didinimo lenkty-

Kova iš tiesų ėjo tiktai tarp Anglijos irJungtinių
Valstijų, o Japonija greičiaus buvo tos kovos liudytojas, 
negu dalyvis. Amreika užsispyrė būtinai turėti visose 
laivų rųšyse pilną lygybę su Anglija. Pačių stambiau
siųjų karinių laivų atžvilgiu jai buvo pripažinta lygybė 
su Anglija jau pirmesnėje konferencijoje, kuri įvyko 
Washingtone. Dabar dalykas ėjo apie tai, kad Amerika 
galėtų turėti ir lygų su Anglija skraiduolių (“kruizerių” 
— vidutiniško didumo laivų) skaičių.

Šitam punkte tečiaus Anglija atsisakė nusileisti A- 
merikai, motyvuodama tai tuo, kad Anglijai, kurios do
minijos ir kolonijos yra išsimėčiusios po visą pasaulį, rei
kią daugiaus karinių laivų savo reikalams saugoti, negu 
Jungtinėms Valstijoms. Amerika gi nenorėjo toliaus 
pasilikti antroje vietoje, ir tuo budu susitaikymas neivy- 
ko. •

Ši nepasisekusioji Genevos konferencija rodo, kad 
Jungtinės Valstijos yra pasiryžusios ginti savo kapitalo 
interesus ginklais ne tik silpnose vidurinės ir pietinės A- 
merikos respublikose, bet ir pasaulio vandenynuose. Pir
ma tuos vandenynus kontroliavo Anglija. Dabar jos 
konkurentu darosi Dėdė Šamas. Turėdamas milžiniškus 
turtus, jisai, jei norės, galės ne tik pavyti anglus, bet ir 
pralenkti. . <"<•>

Bet Amerikos žmonėms šitos naujos ginklavimosi 
lenktynės reikš tiktai mokesnių naštos padidėjimą, o pa
sauliui — pavojų taikai.

pabėgimas

Rojalistai iškirto valdžiai špo
są. — Sensacinga byla. —- 
Daudet motinos laiškas prem
jerui. — Premjero atsaky
mas. — Misteriška. Philippe 
Daudet mirtis. — Paskutinės 
Philippe’o gyvenimo -dienos, 
— Knygyno savininko pasa
kojimas. — Leono Daudet 
tvirtinimas.

el-
Atsakyme jis paminėjo

turėjęs maniją apleisti 
O tos rųšies manija,

Francijos rojalistŲ vado Kai Baudot tapo areštuotas, 
jo motina parašė premjerui pil
ną išmetinėjimų laišką. Poin
care atsakė į laišką viešai, pa
aiškindamas, kodėl valdžia ne
galėjo toleruoti jos sūnaus 
gesio.
dar ir tą faktą, jog Philippe 
Daudet 
namus.
pasak Dr. Bernardo, beveik vi
suomet privedanti prie saužudy- 
stės.

Dr. Bernard tuoj paskelbė at
virą laišką, tvirtindamas, jog 
jis niekuomet premjerui nesa
kęs, kad Philippe turėjęs “ven- 
dravojimo” maniją. Tai, girdi, 
esąs premjero prasimanymas.

Poincare turi nepaprastą at
mintį. Teismą jis ne kartą yra 
nustebinęs tuo, kad atmintinai 
žodis žodin- yra citavęs ištisus 
įstatymų puslapius. Į Dr. Ber
nardo pareiškimą premjeras 
sarkastiškai atsakė, kad daktaro 

, Jis pri-

KLASINĖ JUSTICIJA.

Massachusetts valstijos gubernatoriaus atsisakymas 
dovanoti gyvybę nuteistiemsiems Sacco ir Vanzetti suju
dino, kaip ir buvo galima tikėtis, plačiausiąją visuomenę 
Amerikoje ir užsieniuose.

Socialistų kongresmarias Victor L. Berger, išgirdęs 
apie gub. Fuller’io nuosprendį pasmerktųjų byloje, pa
darė sekantį pareiškimą:

“Sacco ir Vanzetti mirs ne dėl to, kad juodu at
liko piktadarybę, bet dėl to, kad juodu prisipažino 
esą anarchistais.”
Toliaus kongresmanas stato penkioliką klausimų dėl 

procedūros, kurios rezultate minėtuoju du asmeniu buvo 
nuteistu mirčiai, ir įrodinėja, kad prokuratūra ir teis
mas elgėsi vienpusiškai, užkirsdami kelią kiekvienai kai-! 
tinamųjų pastangai apsiginti. Jisai pažymi, sakysime,; 
kad valstijos liudytojai buvo surinkti iš valkatų ir nusi-į 
dėjėlių, turinčių kriminalius rekordus; kad svarbus liu- 
dymai, paduoti apgynimo pusėje, buvo be ištyrimo at
mesti; kad valstijos gynėjas (prokuroras) teisme dema-: 
gogiškai žaidė ant prisaikintųjų teisėjų (džiurės) jaus
mų, kaltindamas Sacco ir Vanzetti esant šalies išdavi-’ 
kais, ir 1.1.

Nauji pasmerktųjų advokatai mėgins dar kreiptis į 
federalius teismus, kad juodu išgelbėjus.

Ar Philippe Daudet, paskilbu- 
sis Alphonse Daudet anūkas,1 
lapkričio 24 d. 1923 m. Pary
žiaus taksikabe papilde saužu- 
dystę, ar jis buvo nužudytas? 

Jo tėvas, Leon Daudet, ir ro
jalistų šalininkai, karaliaus va
nagai (Camolots du Roi), iškir
to Francijos valdžiai labai ne
malonų šposą. Birželio pabai
goj Santo kalėjimo direktorius, 
Cantry, paliuosavo Daudet, Da- 
lest ir komunistą Semenard; atmintis labai silpna. 
Tie asmenys iš kalėjimo tapo minC» dar, jog daktaras savo pa- 
paliuosuoti prigavingu būdu, sikalbėjimė su juo užsiminęs ir 
Kalėjimo direktoriui telefonu 
buvo duota įsakymas neva iš 
valdžios, kad minėtieji asmenys 

I 

butų paliuosuoti. Direktorius 
tai ir padarė. Vėliau pasirodė, 
kad įsakymas buvo klastingas: 
telefonavo rojalistai, kurie pa- ____ __________ t
naudojo valdžios autoritetą. Dė-' atsitiko su Philippe Daudet, — 
liai to įvykio Francijos valdžia 
susilaukė daug nemalonumų. i 

Tarp Francijos valdžios ir Le
ono Daudet santykiai buvo visą 
laiką įtempti. Padėtis dar la
biau pablogėjo, kuomet jo sū
nūs buvo rastas negyvas taksi-' 
kabe.

apie Philippe’o “nelaimingą pa
veldėjimą”.

Daudet iš kalėjimo parašė 
premjerui laišką, pareikšdamas, 
jog apie jo'sūnaus nužudymą ži
nąs Lannes-, premjero švogeris.

Dabar vėl kyla klausimas, kas

ar jis nusižudė, ar buvo priešų 
nužudytas? Į policijos rekordus 
jis yra įtrauktas kaipo saužU- 
da. Vienok yra žmonių, kurie

BAUSME Už baltą tarpą straipsnyje.

Lietuvos “tautiškos” valdžios cenzūra ryžosi sumuš
ti visų cenzorių rekordus.

Cenzoriai tai toki valdininkai, kurie peržiūri raštus, 
skiriamus spaudai, ir išbrauko kas jiems nepatinka. Jei
gu laikraštis išdrystų atspausdinti tuos žodius, kuriuos 
cenzorius iškando, tai laikraštis butų už tai nubaustas.

Tečiaus Kauno komendantas nubaudė 100 litų arba 7 
paroms arešto “Lietuvos Žinias” ne už tai, kad jos ką 
nors uždrausto atspaudino, bet už tai, kad jos paliko 
tuščią tarpą toje straipsnio vietoje, kurią spaudos cer
beris buvo isgandęs. Apie tai rašo “Rytas”:

"‘1927 m. liepos 13 d. Kauno miesto ir apskrities 
Karo Komendantas, peržiūrėjęs šių metų liepos 11 
d. laikraščio "Lietuvos Žinių’ 153 Nr., rado 3 puslapy

Leon Daudet gavo penkis me
nesius kalėjimo už tai, kad jis 
tvirtino, jog*jo sūnūs buvo nu
žudytas. Jis atkreipė visos 
Francijos dėmesį, kuomet užsi
barikadavo rojalistų laikraščio 
trobesyj iii atsisakė pasiduoti 
areštui. Pasidavė jis tik tadįa, 
kai tapo sumobilizuota beveik 
visa Paryžiaus policija, kuriai 
vadovavo Chiappe, policijos per
tektas. Pasiduodamas polici
jai, Daudet pareiškė, jog jis tai 
darąs tik todėl, kad nenorįs 
kraujo praliejimo.

Daudet buvo areštuotas už 
kuiniinališką šmeižtą. Jis viešai 
spaudjo pareiškė, kad šoferis 
Bajot, kurio taksikabe buvo ras
tas Philippe Daudėt lavonas, 
prisidėjo prie žmogžudystės. 
Bajot patraukė rojalistų vadą į 
teismą. Bylos nagrinėjimas tę-1 
sėsi tris savaites. Teismas nu
sprendė, kad Daudet turi sumo
kėti šoferiui 25,000 frankų ir 
papakutavoti kalėjime penkis 
mėnesius už kriminališką šmeiž- 
tą.

Byla buvo nepaprastai įdomi. 
Daudet savo monarchistiškame 
laikraštyj pradėjo atakuoti po
liciją. Jis daėjo iki to, kad vie
šai paskelbė, jog Lannes, prem
jero Poincare giminaitis, žinąs, 
kas jo sūnų nužudė. Lannes 
tarnauja policijos departamente 
ir užima aukštą vietą. Daudet 
įvėlė į tylą net patį Poincare, 

I kuris ir 1923 m. ėjo premjero
straipsny ‘Iš Palangos gyvenimo” vietoj cenzūros iš- pareigas.

galėjo kas minutę pribūti. Phi 
lippe paklausęs knygyninko. Po 
to jis nusisamdęs taksikabą i/ 
bevažiuodamas nusišovęs. 
Tokis yra policijos ir teismo 

aiškinimas. Bet Leon Daudet 
tvirtina, jog tas aiškinimas yra 
fikcija. Esą jo sūnūs ne pats 
nusižudė, bet buvo nužudytas 
Flaoutero knygyno skiepe. Prie 
nužudymo prisidėjusi pati poli 
cija. Vienok tam savo tvirtini 
mui paremti Daudet neturėjo 
jokių rimtų faktų, štai kodėl 
jis ir tapo nuteistas už krimina 
lišką šmeižtą.

Iš kalėjimo, kaip jau buvo 
minėta, Daudėt pasiliuosavo pri- 
gavingu budu. Policija dabar 
jo visur ieško. Kur jis randasi, 
— niekas tikrai nežino. Spėja-, 
ma, kad užsienyj. C ______
franeuzai vis dar tebeturi gar-

— — — -f-J — ——— — —  tf   -------------- — —— ——Fj

daus juoko iš to, kaip rojalistai ^aį orus yra vidutinis, nei per-
- - - > — K. A. drėgnas, nei persausas. Kai oras

----------------------------------------- būna sausas, tai išdžiūsta gerklė 
----------------------------------------ir mums būna trošku; užtat ta

da daug vandens geriame. Be to, 
dar sausame ore musų prakaitas 
'kur kas greičiau garuoja, užtat

‘ šiltas oras atrodo vėsesnis. Gi 
perdrėgname ore musų prakaito 
Karavimas eina iš lėto ir dėl to 
oda tampa drėgna. Tada labaf 
nesmagiai jaučiamės: marški
niai limpa prie kūno, prakaitas;

(varva, per akis bėga... Kambary 
daug žmonių esant nuo kvėpavi
mo oras tampa perdrėgnas ir ten 
esantieji ima nesmagiai jaustis, 
nupuola ūpas, jie tampa sudribę.

(Bus daugiau)

Iš čia matom, kad medžiai mu
sų kvėpuojamam orui teikia ne 
tiktai deguonies, bet ir drėgmės. 
Tam tikras drėgnumo kiekis 
būtinai reikalingas musų kvėpa
vimui palengvinti, o be to jis 
reikalingas ir augalams augti.

Ne tiktai žolės ir medi •a' J 
bet ir gyvuliai ir žmonės iš savo 
kūnų leidžia daug drėgmės. Kvė
puodami iškvėpuojam labai daugį 
vandene garų, kuriuos kraujas 
plaučiuose palieka. Kiekvienas 
šį dalyką matome žiemt|, kai kvė
puojame šaltu oru. Per odą 
sunkiasi prakaitas, o prakaitas, 
juk irgi yra drėgmė. Prakaitas 
nuolat eina iš žmogaus kūno,* 
o ypač karštą vasaros dieną; ta
da kaip sako, prakaitas bėgte

O tuo tarpui bėga-
Į Smagiausiai jaučiamės tada,

ATMOSFERA 
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

VIII.
DULKĖS

Be dujų žemutiniuose 
sluogsniuose maišosi ir įvairių 
kietų kūnelių, dulkių pavidale. 
Dulkes yra įvairios mineralinės 
druskos, o be to dar ir organi
niai kūneliai; josiei yra ir tokių 
kūnelių, kurie sukelia puvimo, 
rūgimo ir pelojimo procesus. Tie 
procesai turi didelės reikšmes 
visiems augalų ir gyvulių orga
nizmams; negyvi organizmai 
pusta ir duoda augalams augti 
reikalingos medžiagos; rūgimas 
ir puvimas yra tie procesai, ku
riais gamta naikina gyvų orga
nizmų atmatas, paversdama jas 
vėl augalams ir gyvuliams tin
kančioms medžiagoms. Iš to 
aiški šių procesų svarba: be jų 
gamtoje prisirinktų tiek daug 
atmatų, kad gyvenimas butų ne
galimas.

Dulkių rolė atmosferoje svar-

oro

ir šaltas vanduo. Aišku, Šaltas 
vanduo kur kas lėčiau garuoja, 
užtat mes tų garų ir nematom. 
Kiekvienas žino, kad po lietaus 
pilni groviai vėliau vėl išdžiūsta. 
Tiesa, čion dalis vandens sun
kiasi į žemę, bet visas kitas 
išgaruoja. Kiekvienam daiktui 
džiustant vanduo iš jo garuoja, 
o mes tą garavimą vadinam džiu
vimu. Vasarą pavakarę ir va
kare net būna matyt, kai iš balų 
ir upių vanduo garuoja, žemėje 
yra tiek vandens, kad ore visuo
met būna jo garų. O garai ore 
labai reikalingi, nes tik dėl jų 
vasara esti ne tokia karšta, o 
žiema ne tokia šalta.

Ypač drėgnas oras esti šiltuo
se kraštuose, kur amžinai žaliuo
ja lapuoti medžiai, dėl to, kad 
jie labai daug drėgmės pasklei
džia ore. Pavyzdžiui, maža žo
lelė kas 24 valandos paskleidžia 
ore daugiau garų, nei kad ji pa
ti sveria. Vienas mokslininkas

bi: jos yra tie branduoliai, apie apSkaičiavo, kad didelis ąžuolas 
kuriuos renkasi ore esantieji'..,____________ ... ...™ . . * i visos vasaros metu tiek vandensTaip atsiranda1

'ore paskleidžia, kad pats visas 
sveria 226 kartus mažiau.

vandens garai.
ūkanos ir lietus. Ir debesys at
siranda taip pat dulkių 'padeda
mi, nes apie jas renkasi garai ir 

ir nepritardami ropalistams, ne- tirštėja į lašelius (o debesys ir
visai nori tikėti, kad tai butų yra smulkučiai vandens lašely- 
buvusi saužudystė. Gi Leon'čiai; be tų branduolių išgara- 
Daudet be jokio svyravimo be-’vęs vanduo ir liktų garais, nesu
veik bėgiu keturių metų tvirti- tirštėtų.
no, jftg prie jo sunauš nužudymo 
yra prikišusi savo nagus polici
ja.

Philippe’o mirties aplinkybės 
yra gan keistos. Philippe buvo 
nenuorama. Jis nuolat pabėg
davo iš namų. Ta bėgimo mani
ja pas'berniuką, matioma|L, buvo 
paveldėta. Niekam nėra pas
laptis, kad Daudet tėvai yra gan 
ekscentriški. Tačiau buvo ma-

Tel. Yards 6423
Mockus- & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75« W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

GYVENIMAS 
Minėsiuis žamalaa 

Antanas Žymontas 
Redaktoriuš-Leidžjaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. men.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metams ------ 12
Pašei motą -------------
Ko*iju 20c

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kcnwood 5107

Valandos:! "u» » >*“ “ v.al- r,yteį
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

Be to,/dulkės neduoda taip 
greitai išsisklaidyti žemės šilu
mai. Jos taip pat sulaiko ir sau- 

i lės spindulius nuo kenksmingo 
veikimo. Pagalios, kad jei ne 
dulkės, tai musų . šešėliai butų 
kitokį: pakraščiais nebūtų tokių 
neaiškių, nei šviesių, nei tamsių 
vietų.

Daugiausiai dulkių būna mies- 
Į tuose ir jų apylinkėse. Kaimo 

, nebent javų 
ar medžių žydėjimo metu, kada 

. Aukš- 
dulkių,

noma, kad su laiku berniukas įul08e.11 J* 
pasiliuosuos nuo tos bastymosi ore dul^U maža.
manijos.

Philippe vos 14 metų ore PaPlinta žiedadulkių 
amžiaus, bet jis atrodo turįs k0„ tuose oro sluogsniuose 
kius 20 metų — aukštas ir tvir- k&*P *r n®ra- 
to sudėjimo. 1923 m. įvyko pa
sikėsinimas ant jo tėvo gyvas
ties. Anarchiste Germaine Ber- 
thon tačiau per klaidą nušovė 
rojalistų laikr. redaktorių, Pla- dujų ore yra ir vandens 
teau, vietoj Daudet. Ta žmog-•' Vandens garų kiekis i

buvo

IX.
GARAI

Be deguonies, azoto ir kitų 
garų, 

teau, vietoj Daudet. Ta žmog-, Vandens gurų kiekis ore pri- 
žudystė padarė gilų įspūdį į jau-įklauso nuo temperatūros ir ki
ną Philippe. Jis pasiryžo ar- tų sąlygų. Vidutiniai jų 
čiau su anarchistais susipažinti,I yra apie 0,84%. Kad tų garų 
ir paskutines savo gyvenimo die- tikrai yra galima štai kaip jsi- 
nas praleido jų tarpe. •

Leon Daudet turėjo daug peraturą įnešant j jį šaltą kūną, 
priešų. Savo laikraštyj jis tan-jtada vandens «arų dalis atsiras 
kiai atakavo policiją, ypač poli- ant to kūno vandens lašų pavi- 
tišką policiją. Taip dalykams dale. Tą galima ir dar štai kaip 
esant policija, žinoma, žiurėjo sužinoti: reikia leisti orą pro 
šnairomis į rojalistų vadą.

Leono sūnūs, Philippe, pabe- ore esantį vandenį ir iš sieros 
go iš namų ir nežinia kur tran- rūgšties pasunkejimo galima 
kėši. Bet lapkričio 23 d. jis at-j spręsti apie vandens kiekį ore. 
vyko į Le Flasutero knygyną Vandens garai ore atsiranda iš 
nusipirkti Beaudelaire’o eilėraš
čių rinkinį. Knygyne to rinki-' 
nio nebuvo, bet savininkas pri-'

tikinti: reikia numušti oro tem-

leisti orą pro 
sieros rūgštį,. kuri sugers visą

drėgnos žemės, pelkių, upių, ju
rų ir kitų šlapių vietų.

Garuoja ne tiktai karštas, bet

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

i-

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

* i.. ■ ■»

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 
8 vakare.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

1 iki 3 po pietų, 6 iki 
Tel. Brunswick 4983.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. Western Are.

Tel. Lafayette 4146
f nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos / nuo g jkį 9 vai. v'ak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Pilone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Pasilsio Dienos
Rugpiutis yra tinginių mėnuo žmoniems, 
bet ne doleriams.

Nei jūsų sudėti doleriai Taupymo Skyriuje, 
nei investuoti Investmento skyriuje šioje 
Rankoje netinginiauja.

Jeigu Jus imate vakacijas šiame mėnesyje, 
pavelykite mums globoti Jūsų dolerius ir 
ausų brangenybes.

Safety Deposit Boksai reiškia Jūsų liuosy- 
bę nuo rūpesčių, kuomet Jus busite išva
žiavę.

Saugumas visakame yra musų devizas.

CENTRAL“ o“ BANK i

Tarp Chicagos
I Lietuvių
Lietuvių aptiekorių reikalu

P-as Vilimovitz, turis aptie
kę Roselende, adresu 10657 So. 
Michigan Avė., išreiškė daug
maž tokią mintj:

Lietuvių aptiekorių asociaci
jos socialės funkcijos butų la
bai pageidaujamos, bet ar tokia 
organizacija padėtų ekonomi
nes aptiekorių problemas iš
rišti,—abejoju; tiesiog manau, 
kad nieko negalima bus at- 

Į siekti.
Viena, jvairių • daktarų re- 

jceptai yra ne vienodi, taigi ir 
vaistai įvairių aptiekų ne visai 
vienoki.

Antra, vienos rųšies tavoras 
eina geriau vienoj aptiekoj, o 
kitos—kitoj. Apart to, išvažio- 
jimas bendrai nupirkto tavoro 
veikiausia brangiau atseitų, net 
kad gavimas jo iš daugmenų 
sandėlių. Mat, kai kurie san
dėliai (wholesale houses) šian
dien atveža aptiekoms tavoro 
palyginamai pigiai, ir propo- 
nuojama asociacija vargiai ga
lėtų pigiau tą patarnavimą at
likti.—Reporteris.

1110 West 35th Street
CHICAGO. ILLINOIS

Valstybinis Bankas Clearing House Bankas
Trusto Kompanija

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

'e® MALT TONIG'Ū

Eilra Pale Alaus

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

■Jis yra rekomen-
Iduojamas per

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

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

Išvyksta Lietuvon
/  •

šiandien, rugpiučio 6 dieną, 
[kaip 9:45 valandą vakare, iš 
Baltimore geležinkelio stoties 
išvažiuoja New Yorkan, o iš 
ten laivu BERENGARIA iš
plauks į Cherburgą rugpiučio 
10-tą, kaip 12:01 ryte, p. Pet
ras l^abanauskas.

P-as Labanauskas gyvena 
northsidėj, adresu 1627 Girard 
st. Lietuvoj mano paviešėti ko
kius tris-keturis mėnesius.

“Naujienos” linki jam lai
mingos kelionės ir smagaus 
viešėjimo Lietuvoj.

Draugai ir pažįstami p. La
banausko, be abejones,-atsilan
kys į stotį palydėti j j ir atsi
sveikinti su juo iki tam laikui, 
kada jis vėl sugrįš atgal.

Tuo pačiu laiku ir iš tos pa
čios stoties išvažiuoja Lietu
von p. Povilas Stankūnas. Iš 
Nevv Yorko laivu ESTONIA jis 
išplauks tiesiog į Klaipėdą 9-tą 
dieną rugpiučio, 3 valandą po 
pietų. P-as Stankūnas gyveno 
Camp 10, Morse, Wisconsin. 
Jis mano pasilikti Lietuvoj.

Laivakortes šiedu tėvinainiu 
pirko “Naujienų” laivakorčių 
skyriuje.

Turiu dar priminti, kad p. 
Labanauskas yra gerai žinomas 
northsidės lietuvių tarpe, pri
klausąs įvairioms vietos orga
nizacijoms, jų tarpe ir Morning 
Star atletų kliubui. —Report.

Peoples Bank

f

r

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v. 
Chicago

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

Garsinkites “Naujienose

TAUTIŠKOS PARAPIJOS SERIJŲ PIKNIKAS 
Atsibus Ned., Rugp. 7 d., 1. vai. po ploto

Prieš pat Tautiškas kapines. Plevėsuos Lietuvos 
ir Amerikos vėliavos, tai Pikniko vieta. Trokai lauks 
prie bažnyčios (3501 So. Union Avė. ) ir 10:30 vai. 
veš žmones į Pikniką. Serijom išlaimėjimas bus di
delės vertės moteriškas ir vyriškas laikrodėliai ir 
radio sėtas.

Grieš puiki muziku ir yru didelė platformų šokiams. Skanų* val
giai ir gėrimai užganėdins visus. Prašom atsilankyti visus tautie
čius linksmam laiko praleidimui. e

Kviečia Klebonas ir Komitetas.

VISAI NAUJAS PLUMBINGAS, PIGIAU NEGU 
WHOLESALE KAINA '

Kad sutaupius dau- 
giaus vietos naujiems 
plumbingams, kuriuos 
greitai gausime, mes 
turime padaryti vietos 
dėl to naujo stako ii 
todėl darome šį pa
siūlymą tokia kaina, 
kad tik vvholesalyj te
gausite.

Mes turime labai 
gražų ir šviesų dieni 
nj show ruimj pilmj 
sekamų sampelių kaip 
tai maudynės indų, 
sinkų, lavatories ir tt 
ir mes paduodame Ta- 
mistai sumanymą atsi

lankyti; jeigu jums tokie dalykai reikalingi.
Mes palaikysime Tamisios orderį iki Tamistai jisai nebus 

reikalingas, tik už mažą įmokėjimą.
Mes irgi užlaikome pilną įrengimą karšto vandenio ai

dimo plentų. Jeigu jums reikalingas šildymo plentas dėl 
jūsų namų, duokite mums žinią, ir mes pasiųsime pas To
mistą musų ekspertą inžinierių, kuris duos Tamistai pilną 
apkainavimą.

Didelį ir pilną pasirinkimą paipų, fitingų ir elektrai prie
taisų galite gauti visados.

SOL ELLIS (O. SONS. Ine
Chicagos Krautuvė 
2118-20-22 S. State St. 
Phone Victory 2454

Cicero Skyrius 
4606-08 W. 22nd St. 

Phone Cicero 130

Town of Lake

MĖNESINIAIS 
1SMOKEJIMAIS

Jus galite pirkti musų bankoje 1-mų 
morgičių bonus kurie atneš 6 nuo
šimtį.
Mėnesiniai išmokėjimai gali būti taip 
žemi, kaip dešimtis dolerių.
Tas naujas patvarkymas yra padary
tas musų bankoje, kad davus progos 
žmoniems, kurie neturi daug pinigų, 
kad investuotų mažas sumas į pir
mos klesos apsaugas.
Del tolimsenių informacijų malonė
kite ateiti į banką ir klauskyte Se- 
demka arba Maciko, kurie maloniai 
išaiškins jums apie musų naują pla
ną. Jie kalba lietuviškai.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 

ALBINAS VERBYLA, Manager 

2435 N. Western Avė.

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

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

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

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

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

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti svęikl ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikata, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagurtius prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuQ fnflu- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka SJL-OO, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j 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 

I-1 padengimo lėšų viriui nurodyta kaina, o mes ap laikę, tuoj prisiusi- 
į me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
I PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip: 
i SALUTES MANUFACTURING CO.
1 616 W. 31st Street, Chicago, UI., Tel. Boulevard 7351

į
net

Pirmiau

C

Garsinkities “Naujienose”

Literatiškas kliubas Lietuva 
turės šeimyninį išvažiavimą at
einantį sekmadienį (Beach 
Party) į Sand Dunes. Manan
tieji dalyvauti turi susirinkti 
10 valandą ryte ant Wood St., 
prie 45-tos gatvės-. Visi na
riai, narės, o taipgi jų draugai 
ir abelna publika, ypač turin
tieji automobilius, maloniai 
kviečiami dalyvauti.

P-no Jono Eudeikio besbolo 
jauktas turės lošį šiandien, kaip 
4 vai. po pietų, Ciceroj, prie 
12-tos gatvės ir 49-th avenue, 
besbolo aikštėj. Eudeikiečiai 
susikibs su Cicero jauktu.

Frankis Zekas, 4748 Throop 
St., patiko automobilio nelai
mę ties Ashland Avė. ir 46 
gatve 4 dieną rugpiučio. Su
pjaustytas stiklų.

Stasys Mazonis, 4748 So. Tal- 
hnan Avė., patiko nelaimę au
tomobilyj ant Western Avė., 
prie 30-tos gatvės. Išsuktas de
šinės kojos kelias.—Reporteris.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, H
kaip Naujienos. .. g
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

Motinėlė ir sūnelis

su šeima.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį, apie 1-mą valan
dą, staiga pasigirdo ant Auburn 
avenue šauksmas:

Užmuša, žudo! Gelbėkite! 
Oi, gelbėkite! O Jėzau, Mari
ja!

Išbėgome mes laukan, išbė
go musų kaimynai. Pasirodė, 
kad pagelbos prašantis kliks- 
mas skrido iš namų, kurie yra 
po numeriu 3213 Auburn avė., 
ir iš buto, kuriame gyvena p. 
Tamošaitis

Pradžioj šauksmai lėkė iš vi
daus. Bet ve, per langą išvir
to moteris, o paskui ją jaunas 
vaikėzas kokių 20 21 metų. 
Tai buvo jos sūnelis —- vy
resnysis, iš kurio motina, dar 
jam kūdikiu būnant, tikėjosi 
susilauksianti kunigą.
, Bet sūnelis...

—Tu gorila! Tu aligatore! 
Tu... Išimsiu tavo dantis!

Simus savo grūmojimus mo
tinai siunčia anglų kalboj. Mo
tina jaukia jaunesnįjį sūnų, 
dar vaikiščią:

Bėk, vaikeli, pašauk tėvą!
Vaikiščias jau bėga pašaukti 

tėvą, kuris dirba naktimiš, bet 
jį pasigavo vyresnysis brolis 
ir pradėjo smaugti ir mušti. 
Gal ir visai butų nukainavęs 
vaiką, tik kaimynai subėgę iš
gelbėjo vargšą.

Motina ėmė šaukti kaimynų 
pagelbos, prašydama telefonuo- 
ti policijai. Patelefonuota. At
važiavo vežimas. Klausia 
ei ja:

—Ką norite daryti?
Tegul būna sūnelis,

nutils, gal liausis. Važiuokit iš 
kur atvažiavę.

O sūnūs:
—šarap! Visus dantis išbars

tysiu! (angliškai). Gavai ir dar 
gausi!

Motina:

poli

gal

—Bring bim! Bripg him |>ar 
station !

Policija paliepė ir motinai 
važiuoti kartu su sunuini. O 
motina:

-Oi, Dieve, Dievuliau, ko
dėl tu mane nubaudei, kad aš 
dabar turiu policijos vežime 
važiuoti!

Policija išvažiavo. Išvežė sū
nų, motiną ir jaunesnįjį sūnų. 
Kiek palūkėjus, atvyko kitas 
policijos vežimas, bet tas jau 
pavėlavo, ir apsisukęs sugrįžo 
ten iš kur atvykęs buvo. Vė
liau policijos vežimas pervežė 
ir motiną sus jaunesniuoju sū
numi.

O tų žmonių, žmonių — vi
sos Auburn avenue ir apielin- 
kės gatvių gyventojai tur .būt 
buvo susirinkę. Pilna ant por- 
čių kaimyninių namų, pilna 
kieme, o kai kurie net ant sto
gų-

O tie rūbai, rūbai! Vieni su 
kelnėmis, bet basi. Kiti be kel
nių, bet pantaplius užsimovę, i 
Vėl treti — kaldrėmis arba pa
klodėmis apsisupę.

O tų leidžiu gražumėlis! Nei 
burleskoj’ nepąpiatysi tokių pa
rodų! Viena jų naktiniuose 
marškiniuose, kita kokia tai 
marška vos pridengus apatinę 
kūno dalį. Trečios vėl sijonas 
paskubomis, išgirdus trevogę, 
užmuštas atbula puse. Viena 
dreba nuo išgąsčio ir sujudimo, 
stengiasi pridengti krutinę plo
nyte marška, ir vis jai nevyks
ta. Kita visai to nepaiso, o ra-1 
si užmiršo, kad pusnuogė iš- f 
šoko iš lovos “gaisro” pažiūrė
ti. Bet kur čia viską aprašysi.

Jaunas Tamošaitis dar va
kar buvo tebelaikomas polici
jos stotyj. Trumpu policijos 
pareiškimu, musų vyrukas už
darytas sulig sekamu kaltini
mu : Disorderly conduct.

Gaila motinos, gaila tėvo, gai
la paties jaunuolio vaikino, nes]

toks elgęsis vėlyVos nakties lai- —
ku nedaro jam didelio kredito. Ar JclUClcltcS Silpnus, 
Atpenč — kiekvieną rimtą;
žmogų jo elgimąsi gali privers
ti užduoti sau klausimą: kas 
iš jo bus ateityj?

O reikia 
bama šeima 
minga, kad

r Kaimynai,
taipgi aukštai stato p-ną Tamo
šauską,s jie vadina jį net alder- 
manu. Nėra abejonės, kad tė
vai stengėsi išauklėti savo vai
ką kuo geriausia. Ir vienok, ot 
kokių nelaimių pasitaiko lietu
vių šeimose! —Reporteris.

pasakyti, kad kal- 
yra labai dkvobai- 
ji yra pasiturinti, 
kiek teko patirti,

Nurth Sfcle
RYTOJ LSS 81 KUOPOS 

IŠVAŽIAVIMAS

Jeffer.ono giriose rytoj įvyks
ta LSS 81 kuopos išvažiavimas. 
Bus valgių, gėrimų ir gražių 
žaismių. Visi northsidiečiai 
kviečiami dalyvauti. —Rep.

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Ruoni 1303

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

Itea. 4 62 1 So. Francisro 
Tel. Lafayetle 9477 
Nuo 7 iki 9 vakare

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1646 
Res. Tel.

Beverly 2800

Nervuotas
MIm Annn L. Horst. Korca. Ky., gavo 

puikiau pauekmeu nuo vartojimo Nuga-Tone. 
Ji uako, "A4 buvau viuai nusilpusi ir nev- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir a* paka
kau, kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
gero, negu vinį daktarai. Nuga-Tone mane 
itgydė. Tai tikrai yra geros gyduolė*. Tūks
tantiai kitų žmon'ų turi tokius pat prane- 
llmua."

Nuga-Tone turi suteikti jums uignnėdini- 
mą, arba pinigai gi-ųžinami. Bandykit jas . 
dėl padaugfnlmo svarumo, pataisymo nėr- j 
vingumv, nemigės, jautimo nuovargio ry- į 
to. gaivos skaudėjimo, svaigulio, pranto ape
tito, nevirėkinimo, inkstų arbn pūslės tro
belių. uikietėj mo r panaAių ne,moirumų. 
Nuga-Tone suteiks jums stipresnius nervus, 
didesnj raumenų stiprumu ir atnaujins jė
gą Ir energiją visų organų, Vaistininkai 
parduoda Nuga-Tone. Nusipirkt 1 butai) 
iiandle. ,

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius h 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išctir- 
bystės laikro
džių.

949 W. 59th St., Chicago 
Telefonas Englevvood 4279

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

Dabar yra geriausias laikas užimt 
svetaines deb ateinančio sezono, balių 
ir teatrų.

Laikai jau pagerčjo, todėl dabar 
yra geresnė proga geresnj pelną pa
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks-

j minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 VVest 23 Place

Phone Cinai 1068

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

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

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

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

240 ...........:........................   1.25
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) .................................................................. 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus

3.75
4.00
2.00

.25 

.50 

.75 

.20

.50 

.75 

.75 

.75

.90

Čia yra dainos bei eilės visų 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 pavasarj, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.................... .

• Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ........... ...................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.........................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82....... f...... ..........
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 ..........................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ......................................................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112...... r..................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų mūšų poetų ir sykiu

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 .......................1.50*
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CUNARD
(Per Angliją)

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

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

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

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

CUNARD

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
Ues geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra musų amatas per dau
gel} metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge- 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

.40 

.60 

.30 

.25 

.75

.40 

.35 

.30 

.40 

.20 
......60

LINE 
140 N. Dear- 
bor SU 

Chicago.

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

JŪSŲ AKYS

GLOBĖ FURNITURE .& 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

'Tinmiiniirniniiiii
—

Reumatizmas sausgėle
Nesikankykite savsę skaus

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 60c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.60.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
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Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir nakt|
Phone Boutevard 4552

y„! (. JĮ L 4'. ■ •*' -V ' -

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašė jų 

Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų
Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ...................... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227 ............................... F.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 .........................75
Vaišg’anto raštai—daug- įvairių skaitymų, pu-sl. 224 .........75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ............................................. Į.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikšti® 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 e..... ....................................  i.............
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.................«...
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................................

A Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, 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 Pasakoa—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 .................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusl/64...........................
Rauk) Kimeklib—Pasakos, pusi. 32   :........................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63......... .........
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.....................
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ...................................
J Laisvę—Rusecko, pusi. 32..... .......................................
Biliūno Raštai,! pusi. 143...................................... ..........
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................
Apie Lietuvių’Senovę—Mašiotas, pusi. 47 -....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .................................
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos t
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug • 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 .............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ......... ...
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.......................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir 1.1., pusi. 46............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52 —-..........
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35
Lietuvos Ūkis—BimkOs, pusi. 133 ........... .....
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ....
Lietuvos žodis—Tump, pusi. 64 .... ............. ......... „.....
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70...... i............................... ......
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pu«l. 33.
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainėse ir raudose—Dr.

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

paveikslais) .......................................................
Lietuv6s 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 gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ..........  •
Lietuvos Visuomenes ir teisės istorija—Janulaičio, pusi, 

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

punl. 126 ................................................................. ....
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

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

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
. Geologiniai tyrinėjimai—pref. Jodelės, pusi. 108...........

Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ...................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta ....<.......1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150. .................. ............ 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

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

luotą, puslapių 47 .................. ........ ................-.....
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ..

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

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St., Chicago, III
s
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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, dali-s II, 

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

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

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

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

TT" r
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Apie Cicėną lietuvių pramonę 

ir biznierius

Visi jau žinote, kad čia yra 
daug lietuvių biznierių,, kurie 
turi nuosavus garažus ir na
mus. Abelnai kalbant, čia visi 
lietuviai turi nuosavus namus, 
išimant maskviečius. Ale jų 
lietuviams niekas nepriskaito.

Ir visi žino, kad biznierių 
pasitaiko visokių: vieni ban- 
krutija, o kiti gerai bujoja. Pa
vyzdžiui, naujame Miliausko 
name valgykla jau perėjo per 
trejas rankas, ir šiandien tie
siog uždaryta. Žinoma, Zvickas 
iš to tik šypsosi.

Senio Pocio krautuve stovė
jo tuščia ganų ilgų laikų. Da
bar jis pats įėjo biznin. Tikiu, 
kad gerai seksis.

♦ ♦ *

.1. Banevičius, 15th st. ir 48th 
court, pasistatė namų ir atida
rė biznį — saliunų. Mano su
pratimu, žmoguti padarė klai
dų, bet tų parodys ateitis.

Frank Staniųlovaitis 16-toj 
gatvėj, tarp 50-tos avė. ir 50-to 
court, pastatė keturias krautu
ves, sykiu ir gyvenamus kam
barius. .Jau parendavota dvi 
krautuvės, o dvi dar ne. (Vale
tų patsai eiti biznin, bet p-no 
Stanislovaičio mintis yra: lai 
kiti daro biznį, aš duodu vie
tų. Iš dalies tai ne blogai.

♦ ♦ ♦

O kas čia nepažįsta Simono 
Zvibo? Tai yra senas vietos 
gyventojas, turįs savo locnų 
vietų 14-toj gatvėj ir 5Oth avė. 
Ten per eilę mietų laikė saliu
nų ir mažų svetainę susirinki
mams. Beje, ir dabartinė spul- 
ka, kurios sekretoriumi yra 
Švėgžda, buvo pas Zyibą su
tverta ir išaugo į milioninę or
ganizaciją, didžiausią ir tvir- 
čiausių lietuvių finansinę įs
taigų Grand VVork’e. Ir dėl to 
nereikia stebėtis, nes gyveni
mas nestovi ant vietos, bet bė
ga, tai yra mainosi. Ir bėga la

ibai sparčiai, palikdamas viso- 
I kių nuotikių — gerų ir blogų. 
Geri greitai užsimiršta, o blo
gi gana ilgai atsiliepia. Taip 

, ir Zvibas jierleido visokių ant 
vietos gyvendamas. Pirm ke
leto metų jis buvo užpultas ir 
verste verstas apleisti savo se
nų buveinę. Pagalios iš miesto 
negauna laisnio Krautuve užsi
darė, bet krautuvės jis nepar
duoda ir gana. Galų gale krau-

tuvė buvo parendavota trims 
metams. Padaryti dokumentai 
su p. Steponaičiu, šiemet su 
liepos 1 diena baigėsi sutarties 
laikas. Bendauninkas vietos ne
apleidžia. fijo su namo savinin
ku teisman. Nuėjo, pasirodė 
sutartis negera. Visgi rendau- 

' trinkas turi išeiti, bet p. Zviba 
jaučiasi nuskriaustas, nes ren- 
dauninkas išsigabena rakandus, 
kurie priklausė krautuvei. Zvi
bas sakosi galėjęs to nedaleisti, 
bet butų turėjęs eiti teisman, 
o ramus žmonės teismų šalina
si kiek galėdami.

Tie yisi nemalonumai Zvi- 
bams prasidėjo |xvr repubbko- 
nų politikų, o užbaiga buvo — 
ne « vi s i t i mu » su rendapninku 
ir perdidelis pasitikėjimas real- 
estatininkams. Mat, vis žmonių 
neatsargumas ir nepatyrimas.

Bet p. Zvibas u pu nenupuo- 
Panašių nuotikių pasitaiko 

kasdien. O tai yra blogai, la
bai blogai.

Kaip ir korespondentas.

Bridgeportas
šiandien sugrįsta iš atostogų 

žmona Dr. Margerio, kurio ofi
sas, 3423 So. Halsted St. P-ia 
Margeris atostogavo kokias še
šias savaites Michigano Ir In
diana valstijų farmose.

ROSELANO ŪŪTTLING CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas

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

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

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

—Žiūrėk, Beporteri— kų tu 
ten nupliauškei apie Bridgepor- 
to lietuvius biznierius?

—Nepamenu, kad bučiau kų 
pliauškęs.

—Kaip nepameni? Andai 
Kaulas rašė, kad Bridgeporto 
krautuvės yra. gražios ir iš
puoštos, bet visos gražios 
krautuvės priklausančios sve
timtaučiams.

—Tai reporteris Rautas rašė, 
o ne aš.

—Vis vien. Bet jis rašė klai-
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Vienas stebėtiniausių pasiūlymų Chevrolet istori
jai. šiandie Chevrolet yra populiariškiausias 
girų šift karas, kokj pasaulis kada nors yra 
matęs.
Ypatingas desenius, ypatingos konstrukcijos, 
ypatingos išveizdos ir veikimo. Niekuomet dar 
joks kitas, tokios pat žemos kainos karas neturė
jo tiek daug pastebėtinų ypatybių — o ypatybių 
tas turi, kadangi joks kitas tokios kainos karks 
neturi to progresyviškumo kokj turi Chevrolet, 
nei to patyrimo, nei tų neišsemiamų šaltinių, nei 
tų parankamų, kokius turi General Motors.
Eik su minia ir studijuok šios dienos Chevroletą. 
Pasistebėk jo aristokratiškas konstruktyvės lini
jas — ir Fišerio pastebėtinų karo išbaigimų.
Paskui pasivažinėk. Pasidžiauk tuo įspūdžiu, 
kurį įsigaiisi kuomet užminsi ant gazo — kaip 
amerikoniškai sakoma, “step on the gas”. Sma
gumas, nes karas bėga pastebėtinai standžiai — 
ir greitumas, kuriuo bėga mylios.
štai yra visų Amerikos žmonių daugiausia pagei
daujamas daiktas — karas pastebėtinų ypatybių 
ir kokybių —• dėl visų, visur.

ClMclt Chevrolet 
DoUvarod PrlcM

Th*v includ. the 
lo*Mt handting and 
fioiacini chatgef

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

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgų
SOUTH

Orme Bros. & Sheeta Motor Co. 
6522 Cottagc G rovė Avenue 

Superior Motor Salett 
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chevro'et Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderploes & Rletveld 
South Holland, Illinois 

Wartne Motors, Ino.
Chicago Heighto, Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.

Summit, Illinois
Atthland Avenue Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avė.
Darron Mauloff Chev. Sales 

2889-43 Weat lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue 

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

Ducy Chevrolet Co.
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motor Sales 
Haavey, Illinois

McManun Motor Sa’es 
6711 S. Western Avė.

Michlgan Avė. ChevroletCo. 
2234 S. Michigan Avenue 

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony liland Avenue

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

NORTH 
Milwaukee Avė. Motor Saleu 

2604 Milwaukee Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 
812 Diversey Parkwuy

Nickey Auto Sales 
5010 Irvinu Park Blvd. 

Ross Chevrolet Sales 
1832 W. Irvinu Park Blvd.

WEST 
Ray O’Conne'l Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Roosevalt Motor Sales 
3838 Koosevelt Roąd 
R. &N. Motor Sakm 

6827 Ouden Avenue, . Berwyn 
Weet Auto Sales'

2632 W. Wushington Blvd. 
Georue W. Durst Chev. Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Fivek’s Sales & Service 
2546 S. Tumei- Avenue 

Keenap Motor Sales 
Cicero, III. 

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Levvis Auto Sales 

3838 Ouden Avenue
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dingai. Na, imk kad ir Halsted 
striti tarp 31-mos ir 32-ros 
gatvių. Gražiausi trobesiai čia 

yra Auditorija ir Mildos namas. 
Visos krautuvės tuose trobe
siuose priklauso lietuviams.

Pažiūrėk į blokų tarp 32-ros 
ir 33-čios gatvių. Čia taipgi 
gražiausi bizniai yra lietuvių. 
Na, tik pažiūrėk: aptieka Mil
dos trobėsyj—lietuvių, krautu
vės Auditorijos name-^-lietuvių. 
Aptieka ant kampo Halsted ir 
32-ros gatvės —lietuvių. Ju-
ciaus valgykla—lietuvių, ar tai 
ne graži valgykla? Bridgeport 
Furniture Co. priklauso lietu
viams—ar tai nėra viena gra
žiųjų krautuvių ant Bridgepor
to? Mozgerio vyriškų ir mo
teriškų drabužių krautuvė taip
gi didelė, švari, gerai užlaiko
ma kratuvė. Toliaus, avalo 
krautuvės—Wilsono ir Univer- 
sal—taip pat lietuvių. Paskui 
—muzikalių dalykų krautuvė 
priklauso irgi ne kam kitam, 
kaip lietuviui.

Veik tų patį galima pasakyti 
ir apie biznius, kurie randasi 
tarp 33-čios ir 34-tos gatvių. 
Jei pradėsime eiti nuo krautu
vės prie krautuvės, tai pama
tysime, kad bloke tarp 31-mos 
ir 32-ros tik ‘viena krautuvė 
priklauso svetimtaučiui, o vi
sos kitos geriausios lietuviams.

—Reporteris.
........ . ...

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai.

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

/g

Pastabai Mano ofisas dabar randasi

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karitj; atitaiso 
kreivas aid s, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiausiaj klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
, Tel. Boulevard 7589

k.

Phone Central 1110 
Res. Canal 0408

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods Bldg.

Residence Phone Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas 
127 N. Dearborn St.

Room 805 
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

CLASSIFIED aOS.
Announcementg

Pranešimai
LSS 81 kuopos susirinkimas įvyks 

šiandie nuo 8 vai. vakaro, Liiiosy- 
bės svet., 1822 VVabansia avė. Yra 
svarbių reikalų. Nariai prašomi at
vykti. —J. Lapaitis, rašt.

Furnished Rooms
RENDAI ruimas dėl vieno vaikino, 

šviesus, karštu vandeniu apšildomas, 
elektra ir visokj patogumai. 6627 So. 
Fairfield Avė.

Tol. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS 
Graborius

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

1911 Canalport Avė.
Chicago

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai 
visokiems rei
kalams. Pa
šaukus naktį 
greit sutei
kiam patar

navimų.
2205 Lake St. 

Melrose
.. Park, PI. ..
Phone Melroes

Park 797

DAKTARAI jau flaugiaus kaip 
(,Y* Keneracijos atgal realizavo, kad 
jeigu jie galėtų gauti Švelnius, ne
kenksmingus miltelius, kurius ga
lima butą vartoti mažo kūdikio 
švelnutei odai, pas daugelis vaikų 
odos ligų nebūtų. Jie negalėjo su
rasti tokių miltelių ant manketu 
ir jie atsišaukė pas Johnson ir 
Johnson. 'I’ai buvo visai natūralu, 
nes Johnson ir Johnson, kurie mil
telius pristatinėjo žaizdas užpilti, 
yra labai aukštos rųšies, ir geriau
si daktarai juos visiems patarė 
vartoti, kadangi tais milteliais jie 
buvo pilnai užsitikėję.

Tai štai kaip Johnson Baby Pow- 
deris pradėjo būti žinomu. Moks
las pagelbėjo jam atsirasti, idant 
pagelbėjus motinoms suraminti sa
vo kūdikius; ir motinos surado, 
kad tas keturkpnipis kenas milte
liu, žinomas ir vartojamas visame 
pasaulyje atneša mažiems kūdi
kiams didelį palengvinimų, smagu
mų ir apsaugoja nuo visokių ne
patogumų.

Johnson’s Baby Powder suge
ria drėgiuiinų iš mažo kūdikio rie
baus kūnelio, kurio, oda vietomis 
susiglaudžia ir užlaiko drėgnumą. 
šie milteliai neutralizuoja kenks
mingas rūgštis, kurios tankiai ga
dina švelnutę kūdikio odų, milte
liai atšaldo, ir apsaugoja nuo iri- 
tacijos ir trinimosi. šie milteliai 
yra labai gryni, su tam tinkama 
pr porcija antiseptiku, kad užlai
kius kūdikio odų švelnia, gryna ir 
normale.

PARENDAVOJIMUI kambarys vie
nam arba dvifem vaikinam su valgių 
ar be valgio. 4516 S. Fairfield Avė. 
2nd fl. Front.CLASSIFIEO APS.

Kae, ką, kur, t •>”' .< kada
rengia, veikia ar kviečia

LUZTUVUJ 1W>1EIJS
Pigiausia vieta dėl darbiniu lu 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu $6 
j savaitę, be valgio $3 ir aukščiau 
už ruimą. Gera vieta dėl atvažia
vusių iš kitų miestų.

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

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

College
J. F. KASNICKA
190 N. State SU 

kamp. Lake St, 10 fl.

Seniausia įsteigta linija

South

Paimkit savo draugus ir šeimynų 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

75c
ROUND TMP DAILY

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI
/; . ■ -ę ę j. ■

Throngh Tlckets to all Shore Lino Motor 
Oooch Co. polnta via tk>athJ8j>VJ^I^

8AU0ATC0K ...................................
HOLLAND ........................................S.9S
GBAND RAPIDS..."......................... 8.10
GRAND 1IAVBN................................
MUSKKGON ........................................8.90
1*AW L‘AW LAKE. .......................... l.t<5Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miaini Park Beach ............ $125
Dlroet connMtloba for <mn, abmh. 
Pullmap, Bangor, Bilver-Saddla UK«a. 
Roaaevelt Hilla and Shoiv Craat.

i Ali achedules daylltht •avintr ttma.
South Havon Lino Docka—N. W. Ead «T 
Municipal Pier (Grand Av. A CKm*0 
Av. cara to pler).

Phone Suporior 78Q0

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

k.... .... ............... —........ i

SLA. 226 kuopa laikis savo mėne
sinį susirinkimų Nedėlioj, August 7 
d., 10 vai. ryte, Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė.

Visi nariai malonėkit atsilankyti ir 
kurie esat atsilikę su mokesčiu, mat 
lonėkit užsimokėt. K. čepulevičius, 
raštininkas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo draugiškas išvažia
vimas įvyks Nedėlioj, Rugpiučio 7 d. 
į Benvyri lainių miškus, apie buvusį 
čemausko daržų. Trokas stovės 3200 
Lime St. iki 10 vai. ryto. Mokestis už 
trokų vyrams $1.00, moterims 50c. 
vaikučiams iki 13 metų veltui.

Gerbiami Kliubiečiai ir jūsų šeimy
nos, taipgi ir jus, kurie turite savo 
mašinas nepravažiuokite pro šalį, bet 
sustokite pas savo draugus Kliubie- 
čius, kur prie trukšmingos muzikos 
galėsite šokti ir linksmai laikų pralei
sti, kvėpuodami tyru, maloniu girių 
oru.

Gerbiami draugai! Kurie nepriklau
sote į šitą turtingą draugais ir finan
sais Kliubą, malonėkite atsilankyti į 
šį draugišką išvažiavimų, nes bus ir 
draugiškas priėmimas naujų narių.

Matykite komisiją kuri stovės tro- 
ke ir vaišins svečius.K. Laucius, F. 
Wiršila ir S. Šimkus.

LSS. 81 kuopos išvažiavimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, rųgpįučio. 7 d., 
Jefferson giriose. Visi nortnsidiečiai 
prašomi atvykti. Valgio ir gėrimo 
nesivežkite — gausite ant vietos.

Komitetas.

SLA 3G kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avc.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 

■jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »■'št.

RENDON moderniškas kamba
rys vienam ar dviem vaikinam be 
valgio. 3309 S. Union avė. 3 lubos 
užpakalyj.

KAMBARIS rendai vienam ar 
dviem. 4541 S. Rockwell st. 1 fl.

RENDON didelis šviesus kambarys 
vienam ar dviem vaikinams. 6217 So. 
Albany Avė. 2nd fl.

RENDON ruimas, karštu vandeniu 
apšildomas, maudynė prie mažos šei
mynos. 3415 So. Emerald Avė. 2 fl.

RENDAI kambarys dėl vaikino prie 
mažos šeimynos su visais patogumais 
ant 2 lubų. 4444 So. Troy St.

RENDAI ruimas dėl merginos ar 
moters. Gražus fųimgs ir pigus. 3122 
So. Wallace St. 2 užp. Tel. Yards 2751

PAJIEŠKAU merginų ant kamba- 
, rio. Kambarys garu apšildomas. Na
mie visą dieną. 3247 Emerald Avė. 2 
lubos front. Tel.1 Yards 5387. 

-----------------------
RENDON kambarys vienam ar 

dviem vyrams, maudynė, ir visi nau
jos mados įrengimai. Priešeimynos 
be vaikų. 2901 S. Emerald Avė. 2nd 
fl. front..

SLA. 260 kp. susirinkimas atsibus 
Rugpiučio 7 d., Sekmadienyj, 2-tra v. 
po pietų. Nariai virS minėtos kuopos 
malonėsite atsilankyt, nes randasi 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi nepamirškit ir savo draugus atsi
vesti prisirašymui prie viršminėtos 
kuopos. Taipgi nepriklausantieji, ku
rie įdomaujate SLA. meldžiu atsilan
kyt P. M. M.

West Side—Dr. Vinco Kudirkos iš
važiavimas įvyks Nedėlioj, Rugpiučio 
7 d., j Lyons miškus, už seno buvusio 
Černausko daržo.

Šitas išvažiavimas yra svarbus; 
nes bus priimami nauji nariai už dy
ką nuo 15 iki 25 m. be jokio įstojimo 
mokesties. Taigi ne vienas nepra
leiskit šito išvažiavimo, kuris esate 
tų metų ir galite naudotis šita pro-

Be jokio atidėliojimo atvažiuokite, 
draugai ir draugės j miškus, kur sma
giai praleisime laiką, .ir kurie norėsi
te, galėsite patapti šios draugijos na
riais ir narėmis. A. Rušinskas.

Simnao Daukanto Dr-ja laikys mė 
nes inį susirinkimą Sekmadieny, Rug
piučio 7 d., 12 vai. dienų, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai būtinai pri
bukite į susirinkimą, nes yra svarbus. 
P. K. nut. rašt.

Vaidylų naktis. — Visi Vaidylos, jų 
draugai ir visi geri Lietuviai renkasi 
Subatoje, Aug. 6 d., černausko dar
že Saulei nusileidus. Perkūnas.

Chicagos Lietuvių Auditorium B-ves 
mėnesinis susirinkimas įvyks Pirma
dieny, Rugpiučio 8 d., 1927 m. 8 vai. 
vakare, Auditorium svet., 3133 South i 
Halsted St.

Gerb. Direktoriai ir Draugijų atstoki 
vai, nepamirškite visi atsilankyte.

Nutarimų rašt.

Teatrališko Kliubo Lietuva “Beach 
Party” įvyks Nedėlioj, Rugpiučio 7. 
Visi nariai ir narės malonėkite susi
rinkto 10 v. ryto, ant 45-tos ir Wood 
gatvių. Važiuosim į Sand Dunes, Ind.

Komitetas.

18-tos apielinkė. — Jaunuolių SLA. 
129 kp. susirinkimas įvyks Rugpiučio 
6 d., 2:30 vai. po pietų, J. Savicko 
svet., 1900 So. Union Avė. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. P. Tupis, 
piiTnininkas.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų laikys su
sirinkimą 7 d. rugpiučio, 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Tautos Parapijos 
svet., 3501 S. Union avė. Nariai 
yra kviečiami skaitlingai atsilan
kyti, nes yra labai svarbių daly
kų aptarimui. —B. Dubinckienė.

For Rent
RENDON 6 kambarių moderniškas 

flatas, garu šildomas. $60 rendos mė
nesiui, 5647 S. Rockwell St.

ĄNT RENDOS didelis kampinis Sto
ras su 4 kamb. Nepaprastai tinkama 
vieta dėl lietuviškos aptiekos arba bar- 
bemės. Neturime aptiekos Šitoj apie- 
linkėj per 3 ketvirtainės mylios. At- 
sišaukit pas savininką. A. Miliauckas, 
1247 S. Cicero Avė., Cicero, III. Phone 
Cicero 205.

RENDAI 6 kambarių flatas, šviesus 
ir švarus ant antrų lubų. Renda $25. 
Matyte galima visados. J. Jacikas, 
545 W. 37th St.

RENDAI Storus tinkantis dėl viso
kių biznių. Fixturiai randasi štore. 
Tik reikia savo skelų. 4 kambariai dėl 
gyvenimo. Renda $25.00. 3628 South 
Union Avė. 2 užp.

ANT PARDAVIMO grosemė arba 
pajieškau partnerio. Butų geistina, 
kad atsišauktų moterų, vienai per- 
sunku. 3423 So. Halsted St...........

PASIRENDAVOJA Storas tinka
mas dėl Soft Drink parlorio. 2555 
W. 69th st. Hemlock 7981.

PARDAVIMUI 4 Datų mūrinis 
namas South West Sidčj. Tel. Lin
coln 1714. 

----------------------------- ---------
5 kambarių flatas rendai. Garu šil

domas. Moderniškas, geras dėl Beauty 
Shop arba gydytojau ofiso. 2812 W. 
Marųuette Road.

/PIGIAI išsiduoda ant rendos sa- 
liunas arba fanna 50 akrų žemės. 
Apie smulkmenas kreiptis prie sa
vininkės, kuri būdama viena nega
li prižiūrėti dviejų vietų. 2335 So. 
Leavitt st. Galima matyti bile die
ną, tik ne subatoj ir ne nedėlioj.

Personai
Asmenų Ieško

NORĖČIAU susipažinti su 
doru vaikinu arba našliu nuo 
35 iki 40 metų senumo. Aš esu 
37 metų moteris. Galite atsi
šaukti ir iš toliaus arba nuo 
larmų. Aušros knygynas, 3210 
S. Halsted st. Box 235.

NAŠLC moteris pajieško pusininko 
j Rooming House biznį, turi būti vy
ras su $1,500. Matykite Mrs. Nelly, 
2937 So. Michigan Blvd. Tel Victo- 
ry 8919.

PAJIEŠKAU Vincento Kumšlitis, 
paeina iš Plungės miestelio. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kiti jį ži- 
nantjs, meldžiu pranešti, busiu dėkin
ga. Marijona Stropaitė, po vyru Prei- 
bienė, 6425 So. California Avė. ' J . T > i----------- —r

Aš brolis Juozas Geriba paieš
kai! savo brolio Stanislovo Geribos. 
Girdėjau, kad gyvena (’hieagoj. Pa
eina iš Šaukėnų vals., Šiaulių aps. 
Meldžiu atsišaukti pats arba pažįs
tanti praneškit apie jį man.

(Continued on page 8)
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Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERų sortuoti “waste” popierių 
su ar be patyrimo. Atsišaukite 1451 
So. Peoria St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gazolino stationas 
ir stand Spring St. ir Archer Avė., 
Willow Spring, 1 mylia nuo Keen 
Avė. west. Shell gasalino station, 
Tel. 70 Willow Spring.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų įs
taiga. šaukit Yards 0486.

REIKALINGA moteris našlė be 
vaikų pusininkė ir gaspadinė, blaiva 
ir pamokinta. Pinigų reikia apie $500, 
amžiaus 4Q—50 metų. Aušros Knygy
nas, 3210 So. Halsted St. Box 234

PARSIDUODA grosernė, b’znis ge
rai išdirbtas, geroj vietoj, 4 kainba 
riai ir maudynė. Parsiduoda pigiai su 
namu ar be namo. J

Kcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

I
DIDELIS bargenas. Nupirksit biz-j 

niavą .lotą su mažu pnokėjimu. Ran i 
sKiuoua pig.ai su j dusi prie didelių dirbtuvių, kur dirba 
834 W. 53rd PI. 250,000 darbininkų. 301 S. 4th St., St. 
. ---------Charles, III. Phone St. Charles 451.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

MARŲUETTE Manor Siaur-Rytinin 
kampas 66-os ir Rockvvell St., 58x125. 
Labai prieinama kaina. Pašaukit Re 
public 6765.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas 4-3 kambariai, gerame stovyje. 
Savininkas 1726 N. Mozart St.

Financial
FinanoLPaakolog

PARDAVIMUI farmukė, 2 akrai ANTRIEJI morgičiai byle kokia bu* 
žemės, 7 kambarių namas, 2 karų ga-1 ma, padaryti ir nupirkti į vieną die- 
ražas, vištininkas, bamė, 700 vištų, 2 nq, geromis sąlygomis. Pamatykite 
kiaulės, automobilius. Pigi kaina.

Henry Kumpus, 
Cork Avė. 

Justice Park, III.

Farms For Sale
Ulriai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žeml Pardavimui

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų namas po 6 kambarius ir 
medinis namas iš užpakalio, 2 
pragyvenimų po 4 kambarius. 
Priešakiniam name randasi va
nos, elektra ir kiti patogumai. 
Užpakaliniame name vanų nė
ra. Bandos neša apie $90 j mė
nesi, o kainuoja tik $7,000.

PABSIDUODA 3 pragyveni
mų muro namas ant West Sides, 
po 6 kambarius, Leiąmentas ir 
pastogė, vanos, gasas, elektra 
ir dviejų karų garažas. Rendos 
nešą į mėnesį $J31. Kaina to 
namo $14,000. Atsišaukite pas: 
Ben. J. Kazanauskas, 2242 W. 
23 Place.

mane pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark St.
‘ Room 820 Central 6260

FAHMOS lietuvių kolonijoj par-.
siduoda, didesnių ir mažesnių, antį SAVININKAI NAMUI 
lengvo išmokėjimo. Yra gana gerų. Į Neduokit savo namo “forkloziti” už 
Taipgi yra su gyvuliais ir visais m >rgečius. Kada atsitinka kokia ne-

pas: >a mė, kad ęreitai turit parduoti na
rni ar lotą, kreipkitės pas mus. Nes 
m’s visados turim kostumerių ru 
cash ir užlaikom paslaptis jūsų pa- 

---- dėjimo.
INDI ANO T STANKO & NESTOR
11V1/IADIV.J |W97 Arcber Ave, lafayette 6036

96 AKRAI derlingos žemės, 80 
akrų dirbamos, visi javai labai ge
ri, 40 tonu šieno, nauja didelė bar- j 
nč, gera stuba, 3 dideli vištinin
kai ir kiti geri budinkai, geras 
sodnas, 18 bandos, 4 geri arkliai, 
traktorius ir visokios mašinos. Kas 
norit farmieriauti, atsišaukite grei
tai. Parduosiu pigiai arba mainy- 
s:u ant gero namo geroj vietoj.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinis 
bungalow, visi įtaisymai sudėti. Par- 

............ ...........  ! siduoda už cash. 7231 S. Maplevvood 
PARDAVIMUI gražus 2 flatų, 5 ir' Avo- ♦ ,

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė, geroj vietoj. Turi būti parduo-l ___________
ta greitai. Labai pigiai. 5009 S. Ash- g kambarių namas, miegojimui’ por-Į---------------- -----------------------------
land Avė. čiai, arti kaip linijos. Parduodu nesj TURIU parduoti j dešimt} dienu

------------- turiu kitą namą. Bargenas $15.900! biznio prapertę arti transfer kampo 
Pardavimui g’ehaiu jpardavimui. Savininkas 6134i 1114 W. 59th St. Krautuvė ir 3 fla 

Artesian Avė. 2 floras, Phone tai, kampinis namas, akmeninis pa
matas. Rendos $100 j menesj. Kaina. 

---------$7200. Cash $1500. 
Savininkas,

A. ZURIS, 
6029 So. Champlain
Tel. Mid\vay 3639

Help Wanted—Malc-
Darbininkų Re i Iria _

Lietuviškai kalbantis, smagiai 
atrodantis vyrai! Aš jums ga
liu pasiūlyti progą, su pagel
tai kurios padauginsite 
jaukas. Nuolatinis darbas, su .aito Av<-.______________________ KAMPINIS bizniavos namas. Sto-
didele ateičia. Vienas mano * i rns ir 7 kambariai ir 2 flatai po j
i<»i nnntnin knrintn šią hiznią • TURIU parduoti Mens Furnishing 4 kambarius. Moderniški. Kas pirks tarnautojų, Kuriam SIS mznis krautuvę del |igos> gera vieta. Gerai- šį namą, nusipirks kartu ir darbą. 
I.UVo visai naujas, uždirbo per- lysas. Storas yra pelningas biznis. Veikite greit, 
nai $10,900. Jus galite tą pat|'Box 9B2» 1789 Hulstod st- 7|8 w st
atlikti. Klauskite: General Ma- B.’n<,.nnAh. L 1 mono i----- -----------------------------------
nager, Koom 660, First Natio- s. Michigan Avė. Parsiduoda pigiai. KAMPINIS, moderniškas 8 apart- 
nal Bank Building, 31 S. Clark I Turime kitą biznj, negalime ««*•*»«« k Vn«,h

kaip reikia prižiūrėti.

EKSTRA bargenas. L_______
valgykla prie transfer corner, parsi- • S. -------
duoda pigiai. Priežastis pardavimo! Prospect 43.39. 
nesutikimas partnerių. Turi būt greiti---------------

savo parduota. Atsišaukite. 2748 W. Chi-

LIETUVIS Salesmanas reikalingas. 
Pastebėtina proga salespianui,. kuris 
turi patyrimo, arba kuris galės atsa
kyti reikalavimams vaikštinėti po ci
garų krautuves, drug Storius, groser-

abudu mentų namas, 2 po 5 kamb. ir 6 po Į 
4 kamb. “In a door” lovos, garų šil- 
domi. Mainysiu ant mažo namo. Bar-

PARSIDUODA karčiama, su visais Ktnas 57^ g| j
įtaisymais ant bizniavos gatvės. La- m 1 prosnect 3922
bai pigiai 2445 W. 47th St. *

PRIVERSTAS parduoti 5 kambarių 
namų, IVi augščio, 50x125 lotas, fur- 
nace šildomas, aržu oi u baigtas, muro 
fundamentas, 2 karų garažas, visi 
improvmentai sudėti ir apmokėti. Na
mas randasi. 6611 S. Hoyne Avė. Sa
vininko Tel. Vincennes 2975

MT GREENWOOD, UI. pardavi
mui 6 kambarių namas, 50 pėdų fron
tas ir 137 ilgio. Geroj vietoj, nebran
giai. 10938 Utica Avė., Mt. Green- 
wood, III.

PARDAVIMUI pigiai geras 4 kam
barių namas su gražiu sodnu, prie 
bažnyčios. Kreipkitės prie savininko. 
1516 So. 49th Court, Cicero, 111.

: PARDAVIMUI medinis 6 kamb. na-
A TięjTTYTTOI^ A inas bamės. lx>tas 60 pėdų, ga- l AliollHJUUA ražas, viena karvė, arklys, šieno pjau- 

Arba pasirendavoja gaso stotis ir narna mašina ir grebiama. Daug an-
PARDAVIMUI naujas dviejų 

aukštų mūrinis namas, 5 ir 5... Alutt pUMICIKIUVUJU K<»aU avvvia lt IICIBUU lliaomu II uh uuuov^ v **

apielinkė™ ir'* atstovauti* senaUgy' Roa'‘ Ho?se ant ,lidelio aut0.n.10.'’il.i!! č!ų i>-vistų. Savininkė moteris sužei- kambariai ir 4 ir 4 kambariai; apieimicese ir aisroauu senai jgy kelio 79th | Archer Avė. Matykit sta automobihaus, turi parduot ar . __ <
vendentą wholesale tabakos J°bber’U sayininkj. 6 vnL vakare. ' mainyt ant namo mieste. 5816 Mc- Vlškos ir beizmentas. Mažai
tis kalbėti lietuviškai ir Čekiškai pJUOZAS VILIMAS vickara Av€- | įmokėti, likusią suma išmokėsitis kalbėti lietuviškai ir čekiškai pa
geidaujamas. TA R R Co., 3600 Ogden 
Avė. tarpe 9 ir 11 v. r. Rockwell 4433 4405 So. Fairfield Avė

Phone Lafayette 5948
BIZNIERIAI TfiMYKIT!

j kaip renda. Arti lietuviškos 
i bažnyčios ir Marquette Parko.

TURIU tuojaus parduoti 2 
player pianus po $75 kiekvie
ną, 6 uprigbt pianus po $75 
kiekvieną, 6 Console Radios, 
pilnai įrengti po $75. Ateik 
batoj iki 9 valandai arba 
dėlioj iki 6 vai. po piet.

American Storage House 
2216 W. Madison st.

su- 
ne-

Taipgi yra su gyvuliais 
įrankiais ir javais. Klauskit

KARL MARKUS 
Box 75 

b'ountain, Mich.

MES SKOL1NAM piuj’U.s labai len
gvomis sąlygomis, tik po bi.skj |mo- 
keti kiekvieną savaitę j metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
3244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

REIKALINGA patyrusių “hand top 
collar” siuvėjų rankomis ir prie ma
šinos “canvas” beisterių ir preserių 
prie vyriškų kautų. Goldstein Cloth- 
incr Co., Cyclone Station, N. Chicago, 
III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 Player Pianas už $105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6136 So 
Halsted St.

PARDAVIMUI 
groseris. Turi I 
neilėlia.s, nes 
į Franciją. 4 
n i m u i, lysas 5 
į mėnesi.

I delicatessen 
būt parduota j 
savininkas 
kambariai 
metams, renda $30

ir 
dvi 

važiuoju 
pragyve-

6024 Wentworth avė.

^PARSIDUODA soft drink parlor 
geroj vietoj. 2700 W. Arthington 
avė. ,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Pardavimui 3 kambarių rakandai, 
gerame stovyje, galima gauti ir kam
barius parendavoti. Renda pigi. Maty
ti galima nuo ryto iki 10 vai., o su- 
batomis visą dieną. > ,k

1009 W. 19th St. i
2nd fl. Front

KENDŽIŲ krautuvė,' ice cream, 
cigarų ir cigaretu, soda fountain, 
boots, senai išdirbta vieta, daug1 
pinigų galima padaryti, gyva apie-; 
linkė, N. W. Sidėj, parsiduoda kaip 
didelis bargenas; parsiduoda del 
nesutikimų šeimynoj. $1600 nupirks • 
viską, vertas daugiau kaip du syk

šitas pasiūlymas yra retai at-1 
įtinkantis. Lietuvių didžiausioj 
kolonijoj ant Bridgepyrto par
siduoda senas ir gerai išdirb- , 
tas Dry Goods štoras su namu. ' 
Savininkas parduos su leng- 
v įaustomis išlygomis ar mai
nys ant privačio namo. Kurie 
norite padaryti didelius pini-| 
gus, tai čia yra jūsų proga. At
silankykite pas savininko 
lietinį sekančiu antrašu:

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer avė., 
prie Oakley avė.

Kreipkitės prie:

RUBIN BROS.
4155 Archer avė.

PABDAVIMUI, PARDAVIMUI 
Moderniški 2 aukštų mūriniai 

namai 4 ir 4 kambariai, bun- 
*ga’ galow stogas, sun parloriai. 

Uždaryti porčiai 4804—18—21 
nuo

•1312 Milvvaukee avė. 
arti Pensacola kampo.

PARDAVIMUI Elektrikinė ledui i 
mašina, pumpa dėl vandens, luch' 
kaunteris. Daiktai mažai vartoti., 
Parduosiu pigiai. Aurora, III. Telefo
nas 507T.

PARDAVIMUI pigiai valymo ir 
prosinimo kriaučių šapa. 3310 South 
Halsted St.

3 AKRAI miško prie Archer avė. i 
Gazolino stotią, ų kambarių nauji 
niuro stuba. Restoranas ir refreš- i 

• mentų standa. Vienatinė biznio j 
. vieta toj apielinkėj; rubežiuojasi , 
i su Forest Preserves. Randasi prie 
pat įvažiavimo į dideles kapines. 
Parduosiu arba mainysiu. P. Gasiu- j 
nas, 3209 S. Auburn avė.

So. Avers avė., pusė bloko 
Archer avė. karų linijos.

Priimsiu mainus
Savipiųkas

Jack Daleų, statytojas 
• 4345 Š. Troy st. 
Tel. Lafayette 7479

MARQUETTE MANOR

90 AKRŲ orio Racfne, Wls. 65 
mylios nuo Chicagos. žemė pirmos 
klesos. Muro šluba, nauja bamė, 
didelis geras vištininkas ir kiti bu
dinkai. Prie cementinio kelio. 12 
melžiamų karvių, R. bulius, 4 ge
ri arkliai ir visokios mašinos. Mai
nysiu ant Chicagos prapertės.

Miscellaneous
įvairus

Aš tąriu ir daugiau gerų farmų. 
Kas norite farmieriauti, tai atsi
šaukite prie manęs, o juk daugu
ma mane žinote, jog aš tik vien 
su faunoms užsiimu ir apie fer
mas gerai suprantu. Daug jų esu 
pardavęs arba išmainęs ir galiu 
pasigirti. Kas per mane pirko ar 
mainė, kožnas vienas yra visiškai 
užganėdintas.

ANTON BRUŽAS,
755 W. 32nd St., Chicago, III.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

rę

$60,000 vertės naujų bankruto ra-f 
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos smulkmenų krautuvė, 
naujus rakandus. Pigiai greitiems J ir medinj namą. Apačioj krautuvė ir 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se- 6 kambariai, viršui 5 kambariai, vi-l 
tas, riešutiniai valgomoj kambario se si naujausi įtaisymai. 1617 S. Ruble* 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio1 Street.
setai, Wilton kaurai, lemuos, veidro- ’_
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam- . nomiinn * i „s
bari. outfitM tik $340. Dykai dasta-' . PAIJSID’J0°A krautuv,!' 
tvmas, Firep.oof StoraKe, 6542 N.; eiKa"etų. ken.lžių, įce cream, gioser- 
Clark St.. atdara vakarais iki 10, lr "otl?n- Ger?s- o įMO
Mokai N. nuo Devon Avė. . sav,n‘nkaft mire- 1609 ___ ___________ _______ t So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių ir kitų 
Galima pirkti

PARDAVIMUI 6 kambarių mu 
rinė moderniška rezidencija, 2 ka 
rų garažas, lotas 50'x'125, ant Mar 
įpiette Road, arti Ashland avė. Sa 
vininkas apleidžia miestą, 
teisinga. Atsišauk 

6706 S. Ashland avė. 
Tel. Prospect 8466.

Kaina

PARSIDUODA 4 kambarių Furni- 
šei. 1819 So. Union Avė. 2-ras F. F.

6 KAMBARIŲ mūrinis naujas 
bųngalow, aržuohi baigtas, vande
niu šildomas, vienam automobiliui 
garažas. Kaina $8500. Parduosiu 
arba mainysiu ant bile ko.

PARDAVIMUI karčiama geroj vie-
toj, geras biznis. 4 ruimai pagyve-' ”•

; nimui. 11942 So. Michigan Avė. 1-
Automobiles PARDAVIMUI bučerne. Restricted' PARDUOSIU medini 2 flatų. Po 4 

PARDAVIMUI Chevrolet, modelis' di.trirt. 2763 W. 66th St. Tel. Re. kambarius narna arba mainysiu | gro- 
V—1926 Landau «u visais pridečkais.. public 6911. , serL 4630 So. Whipple St.
Paaukausiu už $400. AtsišaVk pas ‘ j --------- ---- '
StVm'klbInhy°miSn' 3305 SChUbCrt: PARDAVIMUI saliunas,.turit.2.b,z- PARSIDUODA LOTAS 

'±i. J?".“ A v. N. E. Corner 68th So. Artesian Avė.
18th St. ir 1818 ( analport A e. 41x125, tinkantis, del apartmento ar

ko kito, kaina pigi, atsikąukit greitai, 
BARGENAS. Pardavimui grosemė g vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
4405 So. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

Business Chances
Pardavimui Bizniai

utonAuiMHi L X - • - iš priežasties ligos. Rakandai ir sto-PARDAVIMUI bučerne ir groseme k tik $750 6314 So. California Av. 
arba priimsiu pusininką. Pardavimo1 ’ 
priežastis svarbi. 4503 S. Wood St.

ANT PARDAVIMO grosemė arba 
„a • a pajieškau partnerio. Butų geistina,PARDAVIMU grosens, 4 pagyve- k į atsiSaaktM moterų, vienam per-: 

mmui kambariai užpakalyj. 2612 W. — - - -■
47th St.

PARSIDUODA Grosemė ir saldai
nių krautuvė. Renda pigi ir geroje 
vietoje, arti 47th St. 4650 S. Sacra- 
mento Avė.

PARDUODU muro namą, 
vienų metų seną, 4 flatai po 
5 kambarius, uždirbti porčiai 
ir 4 karų garažas. Kevvanee boi
leris, aržuohi trimuotas, ugna- 
vi'ctes, bufetai ir t. t. Parduo
siu pigiai arba mainysiu į ma
žesnį. Randasi ant California 
avė. arti 63 gat.

S. Paszkevvięz
6345 So. California avė. 

Hemlock 4555

PARDAVIMUI didelis namas, 
vienas fintas 5, kitas 6 kambarių, 
beizmentas; < namas randasi 18th 
ir Washtenaw "nve? Pigiai — tik 
$9,700.

A.. S. Gaworek
1937 S. Kedzie avė.

PARSIDUODA 80 akrų farma Wis- baigtą, 
consin valstijoj, Clark paviete, 22 ’ 
vės, 3 arkliai, traktorius, sailo. 
mai visi naujai pastatyti. Turi 
parduoti dėl senatvės.

4357 So. Washtenaw Avė. 
2-ros lubos

PASTATAU muro bungalovv 5 
ar 6 kambarių už $6,600 ant jūsų 
loto, kieto medžio trimas, vanos 
jmurytos. Pirmos kleso.s darbas, 
ruimai dideli. Galit pamatyti pa-

kar- 
Na-' 
būt

JOE LILEIKA, 
6836 S. Rockvvcll st.

i NORTH SIDE. Pranešu, kad aš pa- 
! tarnauju ir pristatau ant užsakymo 
I anglis vasaros kainomis. Taipgi ir 
mufuoju ir dastatau i visas puses 

GYVENKIT BASS LAKE, INDIANA ( miesto. Meldžiu kreiptis:
----------  PETER SUBŲINSKAS 

416 Hart St.
Tel. West 6010.

(Po 5 vai. vakare)

Nežiūrint ar esate biznierius 
, ar ūkininkas

Skaitykite čia. dėl ko taip? 
Del to, kad Bass Lake yra 

mylių didelis, 
hoteliais, krautuvėm, I 
vasarnamiais, čia ir jums yra pro
ga isigyti nuosavybę — 14 akrų 
Žemės, labai geras 6 kambarių na
mas, barnė, vištininkai, 5 karvės, 
daug vištų, prie leikos ir prie di
delio kelio. Tinka dėl gazo stoties, 
hotello arba kitokio biznio. Dabar 
yra vi$tu farma. Vištas parduoda 
nuo 35 iki 40 centų svarą, kiauši
nius po. 40 centų už tuziną, pieną 
po 12 c. kvortą. Taip kad jums 
teks visas pelnas bučerio, pieninin
ko ir ūkininko. Namo kaina $12,000.

ANTRA 28 akrų geros žemės, 10 
kambarių namas prie leikos ir di
delio kelio. Tinka dėl gazo stoties, 
hotelio, vasarinių namukų. Kaina 
$10.00Q.

TREČIA 22 akrų geros žemės be 
budinkų, .tinkama dėl gazo stoties 
arba vasarnamio arba vištų far- 
mos. Kaina $6,000.

TEN lotus parduoda nuo $700 į 
iki $2,500. Rendos už namukus 
gauna $100. Roomeriai moka $19 iki 
$30 j savaitę. Ūkininkai iŠ apielin- 
kių negali tiek produktų jmgainin- 
ti. kiek ten reikalaujama.

PUSR akro ir 5 kartibarlų na
mas. Tinka dėl gazo stoties arba 
ice cream stando. Kaina $2,500. 
Kas norite gera pelną gauti, 
turite ir gražiai gyventi.

Matykite
LEON R. JARUSZ, 

3252 S. Halęted St.
Yards 4951

101 visas užbudavotas 
teatrais ir Phone Republic 6322

ANTON M. ZIEGLER
Generalis Budavotojas ir 

Kontraktorius
Paveldėjas senos ir atsakančios 

v * firmos
M. ZIEGLER & SON.

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų

1943 W. 51 St., Chicago
SU mažu jmokejimu galite 

nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
ąuette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
General is kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chicago

5 KAMBARIŲ naujas bungalovv, 
moderniškas, angliško styliaus, ar
ti parko ir karų linijos. Par
duosiu arba mainysiu ant bile ko— 
lotų, namo, nežiūrint kur.

i 2 i>o 5 kambarius, mūrinis, su 
3 miegkambariais, moderniški, karš- 

. tu vandeniu šildomi, platus lotas; 
mainysiu ant lotų arba ko nors 
mažesnio.

11 FLATŲ, 2 po 3, 9 j)o 4 naujas 
mūrinis, vienų metų senas. Mo
derniškas, pečiai, ice boxsai, karA 
petai ant laiptų. Parduosiu arba 
mainysiu ant bizniavo namo, su 

i bile kokiu bizniu, arba su bile 
kokiais lotais.

20 BUNGAIX)WS, 5 ir 6 kam- 
I bariai, moderniški, platus 
parduosime $300 įmokėjus, 
sitis kaip rendą.

4 ir 5 kambarių meilinis 
karštu vandeniu šildomas, 
siu ant fanuos, ne toliaus kaip 100 
mylių nuo Chicagos.

Mes statome 2—5 kamb. ant 
Wiashtena*w avė. tarpe 71-mos ir 
72-ros gatvės; moderniški, 2 atski
ri boileriai, aržuohi baigti, ice 
boksai, jmurvtos maudynės. Kai
na $13,800, įmokėti $3000, likusius 
kaip rendą.

Jeigu jus turite senus namus ar
ba lotus, mes priimsime juos mai
nais ir pastatysime jums naujus 
namus.

Del

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir . taisau 

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

Tel. Boulevard 0527

lotai; 
liku-

namas, 
Mainy-

PARDAVIMUI 9 kambarių biz^iia- 
vas namas arba mainysiu ant mažes
nio namo ar biznio. Savininkas gali
ma matyti po 6 vai. vakare, Joe Ap- 
kevich, 2322 W. 51st St.

'tas Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co. 

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

3149 So Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. RAMANČIONIS

PARSIDUODA 4 flatų muro 
namas po 4 kambarius, cemen
tinis beismentas, vanos, elekt
ra, gasas ir vienam karui ga
ražas. Namas yra tik 7 *metų 
senumo. Greitam pardavimui 
parsiduoda už $12,500, cash 
reikia tik $2,500.

PARSIDUODA 7 kambarių 
medžio cottage ant West Sides; 
varia, elektra, gasas ir galima 
padaryti beismente pragyveni
mą. Preke tik $3,500. Ben. J. 
Kazanauskas, 2242 W. 23 PI.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicagoinformacijų kreipkitės;
W. H. KELPS & CO.

2419 W. 69 St.
Phone Hemlock 8099

EKSTRA BARGENAS, pardavimui 
medinis 2 aukštų po 5 kambarius, ba- 

.„Tie . sementas cementuotas, elektra, gasasRĘST AL RAN TAS parsiduoda jr van08 Lotas 64x125. Turiu greit 
gero) vietoj arti ‘hdį’hu J’1 el* parduoti ir todėl pigiai,
tam pardavimui. o40 XV. 18 St. 5944 So. Kostner Avė.
——---- ------- --------- Chicago Lawn

sunku. 3428 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas. Ge- 
, . ra vieta, senas biznis, netoli aukštes- 

PARSIDUODŲ grosernę arba pn- nfo8ios mokvklos. 669 W. 14th St. 
imsiu partnerj su mažu kapitalu. 535 ‘ 

West 45th St.

TAS KAS atsišauks, nupirks gražų 
5 kambarių namą. Graži i 
arti mokyklos, bažnyčios. _____
gražiai viskas išbaigta. Duokite pa 

Didelė proga atidaryti restauraną, ROSELANDE pardavimui štoras, P° ’ Va*’ V&
visi restaurano fixturiai ant vietos, r visox.nl . smulkių<
kuriuos galima paimti, už likusius daiktų. Priežastis — važiuoju Lietu-j 
mokesčius $1000, jie kainavo $3000, von- E. 107th St. 
tik 6 mėnesiai kaip pirkti. Geroj lie
tuviškoj apielinkėj, štoras randasi di-‘

PARDUODU namą arba mainy
siu ant kito namo arba bizniavo. 
Namas randasi gražioj vietoj ant 
79 S. Western avė. Taipjau par- 

a”piehnkT,| siduoda gražus langų kvietkas, 20 
Elektra, vazonikų. Kam reikalinga, prašau 

atsiliepti greitai. A. Vilkas. Tel. 
Republic 5667.

Exchange—Mainai
>amą 5 ir5

‘ i ge-
So.

MAINYSIU 2 flatų t . " 
kambarių ant bungalow. Namie 
rame stovyje. Moderniškas. 6815 
Ashland Avė. Tel. Republic 4570

PARDAVIMUI arba mainymui 831 
akrai, geri budinkai, žemė lygi ir vi-j 
sa dirbama. Graži vieta, prie pat mie-! 
sto. Upelis bėga per ganyklą. Užsė
ti laukai, 3 arkliai, 6 karvės, 5kiaulės, 
500vištų, turkės, antys ir žąsys. Ati
duosiu už pigią kainą arba mainysiu 
ant Chicagos namo.

50 akrų, 6 ruimų bungalow ir kiti 
visi dvarski budinkai, Javai, mašinos 
ir gyvuliai, du sodnai, didelis žuvin
gas prūdas. Mainysiu ant namo.

180 akrų prie pat miesto, 6 kam
barių namas, dvi bamės ir kiti visi
geri budinkai. 6 arkliai, 8 kandės ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
kiaulės, žąsjs, vištos, antjs, mašinos
.ir javai. 20 akrų sodno. Žemė visa Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
dirbama. Parduosiu prieinama kai-; užganėdinimą. Įvadam elektros dra- 
na arba mainysiu ant namo. tus, motorus, taisom elektros reik-

40 akrų, žemė lygi ir visa dirbama., menys, fikčerius ir t. t.
Geri budinkai, sodnas arti prie mies-Į W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.) 
to. Kaina $2000. 2522 So. Halsted St., Chicago

5211 So. Halsted St.Phone Yards 6657 Phone Vict°ry 7452

tuviškoj apielinkėj, štoras randasi di- PARSIDUODA delikatesen ir gro- 
deliam naujam hotelyj. Savininkas seris, taipgi ice cream, kendžių ir ci-

1247 So. Cicero Avė., Cicero,III. garų, gera vieta dėl meat market.
----- --------------------------------------—- • Kampinis štoras, ilgas lysas. Renda

PARDAVIMUI grosemė. Gera vie-1 tiktai $ 25. 
a, lietuvių ir slavokų apgyventa. S. 

Rumishek, 1621 S. Union Avė.
Persitikrinkit

634 W. 57th St.

BUČERNE ant pardavimo. Geras 
biznis, renda pigi. Nepraleiskit pro
gos. Pardavimo prisžastj patirsite 
ant vietos. 4518 S. Wood St.

PARDAVIMUI rūbų valymo ir pro- 
sinimo jstaiga. Biznis išdirbtas per1 
eilę metų. Nauja Hoffman prosimmo 
mašina, trys siuvamos mašinos Ir vi
si kiti reikalingi fixturiai. Turi būti 
parduota tuojaus, nes savininkas eina i 
kitan biznio. 338 E. U5th St.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinis 
I namas ir akras žemės, aplinkui vi
sur žąli medžiai. Graži vieta. T. We- 
detske, 108th St. ir Spaulding Avė. 
% bloko nuo Kedzie, Mt. Greemvood, 
III.

LOTĄ gražioj aplelinky arti gat- 
t vekarių, mainysiu ant bucemės, gro- 
,1 sėmės arba restauranto. Atslšaukit 
J 5097 Archer Avė.

BIZNIAVAS namas su groseme 
mainysiu ant privatiŠko namo, nes 
esu viena moteris ir negaliu apsidirb
ti. Atsišaukite 5097 Archer Avė.

Financial
Finansai-PaskolM

DIDELE proga tam, kuris nori pa
daryti pinigų. Parduosiu arba mainy
siu pusę arba visą bekemės biznj. Su 
mažai pinigų galite jsigyte gerą biz
ni. Pardavimo priežastj patyrsite
1739 So. Halsted St. Box 953

Pigial parduodu 8 kamb. rezidenci
ją, labai dideli namai, geri didelei šei
mynai. Asbestos .stogas, gelžiniai stu
lpai Ir beams, mūras visur aplink, 2 
karų garažas, brukavote alley. Puikioj 
apielinkėj, arti katalikiškos bažnyčios, 
mokyklos ir karų linijų. 5654. S. Map- 
lewood Avė. •

4 FLATŲ muro narnas Southsidėj, 
pečiais šildomas, gražioj apielinkėj, 
mainysiu ant 2 flatų karštu vande
niu šildomą arba pigiai už cash. 5097 
Archer Avė.

5 KAMB. muro bungalow, mainy
siu ant biznio, mašinos arba loto. 5097 
Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė arba mai 
nysiu j lotą ar automobilių. 5026 So. 
Ashland Avė.

• • • • • - ■ . .....................

PARDAVIMUI 2 flatų namas 6-6 
kamb. moderniškas. Karštu vandeniu 
šildomas. 2 boileriai. Bargenas. Tuo- 
jaus galima užimti. 2 karų garažas. 
Informacijų delei telefonuok Cicero 
2133 R. arba pamatyk savininką 1811 
So. 51st Avė., Cicero, Agentų nereikia

GRAŽUS 6 kambarių bungalow, 
mūrinis, tyle stogas, 3 blokai nuo C. 
B. Q. gelžkelio stoties. Vienas blo
kas nuo Mokyklos ir Parko. Greitam 
pardavimui $8150. Klausk 

T. A. DAMER.
1242 So. Oak Park Avė., Berwyn, III.

BRIGHTON PARKE 2-4 kambarių 
naujas muriųis, modemiškas namas, 
arti karų linijos, geroj vietoj; mai
nysiu | lotus arba biznio. 3940 So. 
Campbell Avė.

2 LOTAI, ant grasaus kalniuko, % 
bloko nuo gatvekarių, mainysiu ant 
biznio arba mašinos. Kreipkitės 5097 
Archer Avė.

SAVININKAS t parduoda 2 aukštų, 
murinj 6 ir 6 kambariai, furnace ir!- •• " „j PARDAVIMUI 2 aukštu mūrinis
pečiu Šildomą. Cementinis basemen-, bizniavus namas, štoras ir 4 kamb. 
tas, 2 karų garažas. Cash $2500. 5812 ir 5 ir 4 kambariai. Užpakalyj 5 kam-1 
Aberdeen St. barių cottage. 1014 W. 60th Sti

i < .'• •'

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Educational
Mokyklom__________

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 
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas 7 Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumorių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
ti™ Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irg-i mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 Ir 
daugiaus.

Į FEDERAL AUTO ENGINEERING 
I SCHOOL

1507 W. Madison Street

visox.nl

