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Bolivijoj sukilo indėnai
Visi bolševikų patarėjai 

apleido Kinus
Prašo Prez. Coolidgeo inter
vencijos Sacco-Varizetti byloj

100 indėną sukilėliu už
mušta Bolivijoj

Sukilimas plinta, ir apėmęs jau 
50,000 indėnų; 50 sukilėlių 
vadų suimta

LA PAZ, Bolivija, rugp. 12. 
— Praneša, kad susikirtime 
su Bolivijos kariuomene, kuri 
buvo pasiųsta į Potosi provin
ciją indėnų sukilimui patremp
ti, šimtas indėnų buvo užmuš
ta ir daug kitų sužeista. Apie 
penkiasdešimt indėnų viršilų 
esą suimta nelaisvėn.

Pranešimai sako, kad sukili
mas paplitęs ir Takomtambos 
krašte, taip kad sukilusių indė
nų skaičius siekiąs Jai! apie 
penkiasdešimt tūkstančių žmo
nių.

Greitasis Chicagos trauki
nys susikūlė

Traukinio mašinistas ir pečku- 
rys užmušti; pasažierių trau
kiny nebuvo

RAGINE, Wis., rugp. 12. — 
Netoli nuo Sturtevant anksti šį 
rytą susikūlė greitasis Chica- 
go, Mihvaukee and St. Paul 
pašto traukinys, ištrukęs iš 
bėgių. Lokomotivo^ mašinistas 
Brock ir pečkurys Webber, 
abudu iš Milwaukee, buvo už
mušti. Kiti įgulos žmonės išli
ko sveiki. Traukinys gabeno tik 
paštą ir bagažą. Pasažierinių 
vagonų nebuvo.

Katastrofos priežastis dar 
nenustatyta.

Belffų aviatoriai rengia
si skristi į Kongo

BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
12. — Du belgų aviatoriai, Įeit. 
Medaets ir Įeit. Jean Verhae- 
gen, rengiasi skristi iš Briuse
lio į Belgų Kongo, Afrikoj, 
niekur nenusileisdami, viso ar
ti 6,000 mylių. Jų skridimą 
remia pats Belgijos karalius 
Albertas. Aviatoriai tikisi ta 
kelią nuskristi per keturiasde
šimt aštuonias valandas.

Šis skridimas bus pirmas 
bandymas įsteigti regularinį 
susisiekimą oru tarp Belgijos 
ir Kongo.

Abudu tie aviatoriai jau pir
miau buvo nuskridę į Kongo, 
darydami tam tikrose vietose 
sustojimų, ir tuomet nuskristi 
iš Briuselio į Leopoldvillę, Kon
go, ėmė dvyliką dienų.

Du rusų generolai pa
smerkti sušaudyti

MASKVA, rugp. 12. — So
vietų teismas pasmerkė sušau-
dyti buvusį kazokų generolą ti kasyklas ir operuoti jas su 
Annenkovą ir jo štabo vlršinin- pagalba neunijinių darbininkų, 
ką, kaltinamus dėl to, kad nuo Kasyklų savininkai pasitikį, 
1918 iki 1920 metų jie vedė kad gubernatorius suteiksiąs 
ginkluotą kovą prieš sovietų jiems visos reikiamos apsau- 
valdžią. gos nuo streikininkų puolimų.

Kiny nacionalistai visai at
sikratė rūsy

Paskutinis bolševikų patarėjas 
nacionalistų valdžiai apleido
Kiniją \

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
12. — Kinų nacionalistai pa
galiau visai atsikratė maskviš
kių savo patarėjų. Paskutinis 
toksai militarinis bolševikų pa
tarėjas nacionalistų valdžiai, 
generolas Zoivsevolodovič Ga- 
lens, apleido Hankovą ir išvy
ko į Rusiją.

Kaip ir daugelis kilų bolše
vikų veikėjų Kinuose, genero
las Galens iškeliavo j Busiją 
per Mongoliją. Jis išsigabeno 
su savim daugybę Amerikos 
darbo putomobilių ir motorinių 
vežimų, lygiai kaip kad Borc- 
dinas ir kiti patarėjai, kurie 
jau prieš keletą savaičių aplei
do Kiniją.

Nors prieš išvykimą Borodi- 
nas buvo pasakęs, kad jis savo 
lankui turįs dar kitą stygą, 
bet asmenys, gerai žiną situa
ciją Kinuose, mano, kad komu
nistų įtaka nyksta ir kad ne
trukus ji visai išnyks, jei tik 
svetimos valstybės savo politi
ka neduos priežasties Kinams 
iš naujo ieškoti rusų pagalbos.

Nors svetimų valstybių opo
zicija gal kiek ir prisidėjo prie 
to, kad nacionalistai ėmė kra
tytis rusų, vyriausia betgi prie
žastis to buvo pačių rusų intry- 
gos, jų planai įsteigti Kinuose 
bolševikišką valstybę, išvejant 
kitus svetimšalius. Inteligentin
gi kiniečiai pagaliau tatai su
prato, ir jų simpatijos rusams 
atšalo.

$783,000,000
Tiek General Motors korpora

cijos pelno bus išdalinta ak
cininkams

NEW YORKAS, rugp. 12.— 
General Motors korporacija 
šiemet savo pelnais sumušė vi
sus rekordus Amerikos pramo
nėje. Akcininkų mitinge, ku
ris įvyks rugsėjo mėnesio 12 
dieną, korporacijos direktoriai 
paskelbs $783,000,000 pelno di
videndų akcininkams.

Operuosią kasyklas ne
linijiniais darbininkais

Kasyklų savininkai prašo gu
bernatoriaus pagalbos

CLEVEiLAND, Ohio, rugp. 
12. — Ohio Coal Operators 
asociacija pranešė valstybės 
gubernatoriui Donahey, kad 
kasyklų savininkai nerandą 
budo susitaikinti su streikuo
jančių angliakasių unija, o to
dėl nutarę daryti taip, kaip 
jau pirmiau planavę — atidary-

Pr«šo prez. Coolidge’o in
tervencijos Sacco ir 

Vanetti byloj 
/ __  -e-_____r—

ST. LOUIS, Mo., rugp. 12.— 
Laikraštis The St. Louis Post 
Dispatch pasiuntė prezidentui 
Coolidgeui telegramą, raginda
mas jį daryti intervencijos Sac- 
co-Vanzetti byloj ir atidarytų 
teisingumo departamento doku
mentus, kurie parodytų vyriau- 
sylės santykius su ta byla.

26 kiny komunistai sušau
dyti Kiukiange

KIUKI ANGAS, Kinai, rugp. 
12. — Generolas čang Fauvei 
paskelbė Kiukiange apsiausties 
padėtį ir po to tuojau buvo 
septyniasdešimt komunistų 
treštuota. Areštuotųjų dvide
šimt šeši jau sušaudyta.
Aštuoni komunistai nužudyti 

Hankove
WASHINGTO1NAS, rugp. 

12. — Washingtone gautu ofi- 
cialiniu pranešimu iš Kinų, 
praeitą savaitę Hankove buvę 
nužudyti aštuoni komunistai.

Vyriausybė ėmusis aštrių 
priemonių prieš komunistus 
tikslu apvalyti Kuomlntango 
valdžią nuo jų įtakos.

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

Šiauriečią kariuomenė 
grūmoja Nankinui -

Nankine girdėti šaudymai, ge
nerolui Sun Cuanfanui besi
artinant į miestą

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
12. — Generolo Sun Čuanfano 
šiaurės armijos vis tebežygiuo- 
ja pietų linkui į Pukovą tiks
lu paimti Nankiną, kuris yra 
antroj Jangtse upės pusėj, ir 
šiandie Nankine jau buvo gir
dėt šaudymai.

Nacionalistų vado generolo 
čian Kaišeko kariuomenė nuo
latos besitraukdama atgal jau 
beveik visa persikėlė per Jan
gtse upę į Nankino pusę, ir 
todėl kai kas pranašauja, kad, 
neilgiau kaip per savaitę laiko 
Nankinas jau busiąs šiauriečių 
rankose.

Fašistai pasirodė jau ir 
Kinuose

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
12. — Fašistinis judėjimas pa
sireiškia jau ir Kinuose. Šan
chajuje fašistai šiandie viešai 
paskelbė, kad jų organizacija 
sparčiai auganti. Fašistų orga- 
nizacijon stoja įvairiausių tau
tų ir rasių asmenys — anglai, 
amerikiečiai, francuzai, belgai, 
italai, portugalai, holandai, da
nai, latviai, kinai, japonai etc.

Graikijos ministerių ka
binetas pasitraukė

ATĖNAI, Graikija, rugp. 12. 
— Graikijos ministerių kabinė
ta^ su premjeru Zaimių atsi
statydino, dėl priežasties, sako, 
kad vidaus reikalų ministeris 
Tsaldaris buvęs priešingas fi
nansų ministerio Kafandario 
finansiniams projektams.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ

OMAHA, Neb., rugp. 12. — 
Lietaus audros metu perkūnas 
trenkė ir užmušė važiavusį iš 
lauko namo vietos farmerio sū
nų, Nathaną Matheney, 18 me
tų amžiaus.

[Pacific and Atlantic Photo 1
Liudmila Krassin, mirusiojo Rusijos bolševikų prekybos ko

misaro Leonido Krassino duktė, kuri šiomis dienomis apsives su 
Francijos kunigaikščiu Rochefoucauld.

Vanzetti sesuo atkeliauja 
j Ameriką

Gavo J. V. vizą su sąlyga, kad 
ji kartu nusipirktų bilietą 
atgal grįžti

PARYŽIUS, rugp. 12. — šį 
šeštadienį laivu Aųuitania iš
plaukia į New Yorką Luigia 
Vanzetti, pasmerktojo mirties 
bausmei Bartolomeo Vanzetti 
sesuo. Laivas pasieks New 
Yorką rugpiučio 19 dieną.

Jungtinių Valstybių ambasa
da sutiko duoti jai pasporto 
vizą taja sąlyga, kad Ji nusi
pirktų kelionės bilietą kartu į 
Ameriką ir atgal.

Parėjus žiniai, kad Ivlassa- 
chusetts gubernatorius Fulter 
Sacco ir Vanzetti mirties nuo
sprendžio įvykinimą atidėjo, 
protesto demonstracijos Pary
žiuje aprimo, ir sargyba apie 
Amerikos ambasadą tapo žy
miai sumažinta.

Hankovo užsienio mi- 
nisteris pasitrauį/ęs
LONDONAS, rugp. 12. — 

Britų vyriausybė gavo žinią, 
kad Eugene Čen, Hankovo na
cionalistų vąldžios užsienio mi
nisteris, rezignavęs. Priežastis 
esanti — - konfliktas tarp čeno 
ir generolo Tang Senči, kurs 
dabar kontroliuoja Hankovą.

Mažiau girtuoklių Anglijoj
LONDONAS, rugp. 12. — 

Oficialinė ^tatistika parodo, 
kad 1926 metais Anglijoj už 
girtybę buvo nubausti 67,126 
asmenys, — 7,000 mažiau, ne 
kad 1925 metais.

PANAMA, rugp. 11. — Ka- 
nalo Zonos seismografas įregis
travo aštuonis stiprius žemės 
drebėjimus, įvykusius kur nors 
250 mylių nuo Balboa, veikiau
siai Barniajame vandenyne.

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

Nenusistojęs oras; nedidelė 
tęmperaturos atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 73° F.

Šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 7:55. Mėnuo teka 8:08 
vakaro.
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Kinai taisosi stumti Japo
nus laukan iš Mandžurijos
Mukdeno prekybos rūmai ruo

šia japonų boikoto Mandžu- 
rijoj planus

TOKIO, Japonija, rugp. 12.
Iš Mukdeno praneša, kad 

Mukdeno prekybos rūmai pla
kuoją paskelbti Mandžurijoj 
boikotą japonams. Boikoto tik
slas esąs laimėti panaikinimą 
likusiųjų straipsnių garsiųjų 
dvidešimt ir vieno reikalavi
mų, kuriais einant Japonija ir 
toliau kontroliuoja Pietų Man
džurijos geležinkelį ir Liaotun- 
go kraštą, iki 1923 merų buvu
sias Rusijos koncesijas, bet ži
nomais dvidešimt vienu reika
lavimais pratęstas iki 1997 me
tų. Projektuojamu boikotu 
norima japonus išstumti visai 
iš Mandžurijos, o taipjau pa
naikinti ekstrateritorialybę.

Neleis pulmanvagoniŲ 
tarnautojų streiko

MEKSIKOS MIESTAS, rug
pjūčio 12. — Pusiau oficialiniai 
praneša, kad Meksikos vyriau
sybė nutarus jokiu budu nelei
sti Pullmano vagonų tarnauto
jų streiko krašto geležinkelių 
linijose. Toks nutarimas esąs 
padarytas dėl to, kad Pullmano 
kompanija grūmojanti ištraūk
ti visus pulmanvagonius iš 
Meksikos, jeigu įvyktų strei
kas, o tai, žinoma, stipriai su
mažintų krašto geležinkelių pa
jamas.

t * f r »

Skelbia visuotiną strei
ką Švedijoj

STOKHOLMAS, Švedija, rug- 
piučio 12. — Švedų Sacco-Van- 
zetti komitetas nutarė paskelb
ti ateinantį \ketvirtadienį vi
suotiną protesto streiką.

Darbo unijų taryba ir darbi
ninkų spauda tokiam streikui 
betgi priešinas.

Bulgarija atsiprašo A- 
merikos dėl bombos

■■ ——
SOFIJA, Bulgarija, rugp. 12. 

— Bulgarijos premjeras Lia- 
pčevas pareiškė Jungtinių Val
stybių legacijai apgailestavimo 
dėl bombos, kuri buvo Iš
sprogdinta Amerikos konsula
to darže.

Sofijos policija mano, kad 
tas bombos išsprogdinimas bu
vęs radikalų darbas protestui 
prieš Sacco ir Vanzetti mirties 
bausmę. , .

N. Y. World bendradarbis 
neteko vietos dėl Sac

co ir Vanzetti
NEW YORKAS, rugp. 12.— 

Laikraščio New York World 
nuolatinis bendradarbis Hey- 
wood Broun tapo pašalintas iš 
vietos už tai, kad savo straips
niuose jis užtarė, pasmerktuo
sius anarchistus, Sacco ir Van
zetti, ir aštriai kritikavo visą 
jų bylos procedūrą.

Broun buvo pašalintas iš 
bendradarbiavimo, neatsižvel
giant j tai, kad einant padarytu 
ąu laikraščio leidėjais kontrak
tu jis turėjo teisės įvairiais 
klausimais savo nuomonę pa
reikšti laisvai, be jokios Iš lei
dėjų pusės cenzūros ir varžy
mų.

Kruvinos komunistą tarpu
savio muštynės

BERUNAS, Vokietija, rugp. 
12. — Iš Koelno praneša, kad 
ten viename dideliame masi
niame komunistų mitinge įvykę 
riaušių ir kruvinų muštynių, 
kurias policijai su dideliu tik 
vargu pavykę numalšinti.

Mūštynės kilusios tarp ko
munistų partijos centralinio 
komiteto šalininkų ir komunis
tinės opozicijos mitinge, kurį 
buvo sušaukus komunistinė 
opozicija, ir kuriame vyriausy- 
siuoju kalbėtoju buvo vienas 
žymiausių Vokietijos komunis
tų vadų, bet nepritariąs cent- 
linio komiteto politikai.

“Vorwaerts” apie Sacco ir 
Vanzetti bylą

BEBL1NAS, rugp. 12. —Vo
kiečių socialdemokratijos orga
nas Vorvvaerts, rašydamas apie 
Sacco ir Vanzetti mirties nuo
sprendžio įvykdymo atidėjimą, 
sako:

“Valandėlę žmoniškumas nu
veikė kardą, bet to nepakanka. 
Sustabdyti agonijai visai, kad 
ilgiau ji nebesitęstų, mirties 
nuosprendis turi būt urnai pa
keistas kalėjimu.“

Užmušė darbininką
KEWANEE, III., rugp. 12. — 

Automobilio buvo užmuštas 
darbininkas W. Brigg, ėjęs na
mo iš darbo.

PIERRE, S. D., rugp. 12. — 
Smarkus lietus ir ledai šioje 
apygardoje padarė didelės ža
los laukams.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas [eina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti de)to, 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 adresantas nebūtų surastas.

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

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

Lietuvos žinios.
Klesčinskio byla ir 

kas už jos
• ■ JT ---------

“Liaudies Balsas“ rašo:
Generolas Kleščinskis (ru

sas), buvo kadaise Lietuvos 
generalinio štabo viršinirikit 
Jis gerai žinojo visą musų ar* 
mijos padėtį ir viską praneši
nėjo bolševikams. Nuo kurio 
laiko bolševikai norėjo Jam pa
vesti visą karinės organizaci
jos darbą Lietuvoje. Kleščins
kis šito darix) perėmimą tęsė. 
Jis savo įsitikinimais buvo mo- 
narchistas ir artimas tautinin
kams, bendradarbiavo “Lietu
voje“, dalyvavo tautininkų ra
teliuose ir vadino save “tauti
ninkas”. Tautininkams stojus 
į valdžią, žinoma, monarchisto 
širdis pakrypo į juos. Be to, 
Smetona Kleščinskiui suteikė 
generolo laipsnį šiais metais 
gegužės mėn. 14 d. ir nuskyrė 
jam mėnesinę algą (pensiją) 
500 litų sumoje. Matyt bolše
vikų šnipas, jau panorėjo vėl 
grįžti į Lietuvos kariuomenę ir 
šia gera proga norėjo pasinau
doti; dėl sąžinės ramumo no
rėjo su bolševikais, jeigu nenu
traukti ryšius, tai bent ma
žiaus jiems dirbti. Tas bolševi
kams nepatiko ir jie (yra ži
nių) išdavę Kleščinskį Lietu
vos vyriausybei, kuri jį nutei
sė miriop ir sušaudė.

Generolas Kleščinskis, taip 
mylėjęs tautininkus ir su jų 
šeimynomis tui’ėjo artimus ry
šius, žuvo nuo jų rankos. Yra 
žinių, kad Kleščinskis prašęs 
atiduoti jį kariuomenės teis
mui, b«t ne karo lauko ir pra
šė pažadėti dovanoti jam gyvy
bę, už tat jis išduosiąs ir dau
giau didelių šnipų, esančių 
Lietuvos kariuomenėje. Bet 
tokis jo žadėjimas, yra sakoma, 
tik pagreitinęs jo mirtį. Maty
ti Lietuvos karo žinyboje dar 
ne vienas Kleščinskis sėdi, ir 
“tvarko“ kariuomenę.

Žemės reforma

Po gruodžio 17 d. perversmo, 
kurį padarė dvarininkų šalinin
kai tautininkai, žemės refor
ma sustabdyta. Naujų dvarų 
parceliacijai neskiriama, o tik 
išparceliuotuos dvaruos, į ku
riuos niekas reikalavimų nesta
to, dalinama parcelės žmo
nėms; išdalintųjų dvarų parce
lių savininkams davinėjami 
nuosavybės dokumentai. Nuo
savybės dokumentų išdavinėji
mas buvo pradėtas Ministerio 
Krikščiūno. [LB]
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Mokslas Arnikoje

kyklų lankymą vaikams tarp 
paskirtų amžių, nors priversti
nas mokyklų lankymas labili 
skiriasi valstijose. 14-koj vals-

laipsnių mokyklas—pradines,
gramatikos (grammar), augštes- 
n.« ir kolegijas. Visos valstijos 
daJiar turi įstatymus, kurie ri- 

Suv. Valstijos išleižiu moks- šasi su mokyklų lankymo prOb- 
lui daugiau pinigų už visas ki- lema, ir veda priverstinų mo
tis pasaulio šalis. Suprantama, 
kai kurios valstijos išleidžia 
daugiau pinigų už kitas valsti
jas, bet pati tederate valdžia
mažai teišleidžia, nes jos prie- tijų vaikai turi lankyti mokyk- 
žiurcj randasi tik kelios ypa- las tarp 7 ir 16 metų amžiaus, 
tingės rųšies mokyklos. Kiek- 11-koj valstijų tarp 7 ir 14 mo
vima iš 48 valstijų turi savo tų amžiaus, 5-iose valstijose 
atskirą sistemą mokslui, fede- tarp 8 ir 14 metų 
ralė valdžia neturi jokios kon- Laikas, kuriame 
troles ant vieėų šios šalies mo- lankyti mokyklas
kyklų ir todėl eionais neturime taip-gi skiriasi kai kuriose vals- 
centralizuotos arba Vienodos tijose.
mokslo sistemos, kokia yra Eu-j Pradines mokyklas pradeda 
ropojo. | lankyti maži vaikai, šešių arba

.Amerikoje turime keturių septynių metų amžiaus ir lan-

amžiaus, 
vaikai turi 
per metus

ĮSI VESK SAU PATS NAMU APSO YMį
Mes suteiksime jums 

reikalingus p 1 a n u s, 
taip kad jus patys ga
lėsite įsivesti namų 
apšildymo reikmenis.

Mes sutauoisime 
jums pusę

Musų kainos mate- 
riolų yra žemos, prak
tiškai mes galime su
taupyti jums pusę, ne
gu kad pirktumėt ki
tur. Musų boileriai ir 
radiatoriai yra vėliau
sio typo ir visi žino
mų išdirbyseių.

Mes galime įvesti namų apšildymą, vandeniu arba garu, į 
dvidešimts keturias valandas laiko.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimų vėliausios ma 
dos| plumbingą. Mes parduodame jį pigiau negu cisslio kai
nomis.

Musų ekspertai Inžinieriai yra jūsų patarnavimui visuomet

safuo

SOL ELVIS SONS, Ine
Cicero Skyrius

4606-08 W. 22nd St.
Phone Cicero 130

Chicagos Krautuvė 
2118-20-22 S. State St, 
Phone Victory 2454

TAUTIŠKOS PARAPIJOS SERIJŲ PIKNIKAS
Atsibus Nerišlioj, Rugį,. 14 d., 1 Vai. po piety ■ /

Vieta — prieš pat Tautiškas kapines, kur plevė
suos Lietuvos ir Amerikos vėliavos. Trokai išeis 
10:30 vai. Serijų dovanos atsibus šių nedėlią. Duo
dama vyriškas ir moteriškas laikrodėliai ir radio se
tas. Jei lietus — dovanos bus bažnytinėj svetainėj 
(3501 So. Union Avė.)

Gerbiami Tautiečiai! Visi malonėkit atsilanky
ti į Parapijos Pikniką. Bus skanus valgiai ir puiki 
muzika.

Kviečia Klebonas ir Komitetas.
...........—......... ' ■■ .... —- '

ko per tris metus. Gramati
kos (gramar) mokyklas vaikai 
lanko per penkius metus; grei
čiaus gali užbaigti, jeigu gabus 
ir kartais j metus užbaigia dvie- 
jus skyrius. Užbaigęs gramati
kos mokyklų vaikas stoja augš- 
tesnėn mokyklon, paskui kole
gijom Daugelis valstijų parū
pina kolegijų kursus valstijos 
gyventojams už mažą mokestį.

Prieš 1825 m. mokslas buvo 
rankoje tikėjimiškų grupių ir 
privatiškų asmenų. Pirmiausios 
Amerikos kolegijos buvo sek
tantiškos. Bet šiandie padėtis 
yra kitokia.

Pinigus viešoms mokykloms 
parūpina valstijos, pavietai, 
miesto apskričiai ir mokyklų 
apskričiai. Visose valstijose vi
so iskaščio dalį valstija turi pa
nešti. Vienok didžiausių dalį 
turi parūpinti vietinių mokyk
lų vienutės. Nekurtose valstijose 
šiuos pinigus sudaro pavieto 
mokesčiai, o kitose prie pavieto 
mokesčių reikia dar priskaityti 
specialius mokesčius.

Valstija suima pinigus iš į- 
vairių šalių. Yra len nuolati
niai fondai. Valstijos mokyklų 
taksai, pinigai kuriuos valstija 
paskiria ‘mokykloms ir keletas 
kitų šaltinių, kaip .korporacijų 
saksai, ineigų taksai ir aliejaus 

i taksai. Nuolatinis fondas su
sidaro iš mokyklų žemių, šios 
mokyklų žemės yra Suv. Vals
tijų žemės, Kongreso Aktais 
duotos valstijoms viešo mokslo 
naudai. Nekuriuos atsitiki-♦
muose valstijos paskiria žemės 
mokykloms taipgi. Iškyrus ke
lias valstijas, kur civilė val- 
žia ir mokyklų valdžia yra mies
to apskričių vienutės pamatu, 
pavietas turi užlaikyti visas 
tokias mokyklas. Jei valstija 
prigelbsti pinigais, tuomet ly
gios mokslo progos duodamos 
visoje valstijoje. Kuomet vieti
nė vienutė pasiekia augsčiausį 
aksavimo laipsnį ir dar neišsi

gali užlaikyti mokyklų, valstija 
>ag Ibsti ir parūpina reikalau ja
mus pinigus. Yra dvi svar
bios priežastys kode) valstija 
taip daro. Kiekvienoje valsti
joje dabartiniu laiku vaikams 
daroma didelė skriauda dėlto, 
kad nėra užtektinai mokslo pro- 
Tų. Iš priežasties aplinkybių ir 
laug kitų priežasčių, turtas 
lėra lygiai paskirstomas. Nekil
tose apielinkėse mokyklos ga
li užsilaikyti labai mažais tak
siais, dėlto, kad ten randasi labai 
daug taksuojamų nuosavybių, o 
kitos apielinkės gaunančios la
bai didelius taksus negali mo
kyklų užlaikyti.

Bile asmuo arba organizacija 
gali operuoti mokyklų, tik jei
gu tos mokyklos prisilaiko ne
kuriu reikalavimų, t. y. mokslo 
kursų ir mokytojų kvalifikacijų.

Paprastos mokyklos mokslo

Laivyno aviatorius Įeit. Al- 
ford J. Williams, kuris taikosi 
atgauti dėl Amerikos hydropla- 
nų greitumo rekordą, kurį at
ėmė italų aviatorius.

80 nuošimtis yra moterys. Pa
prasta tų mokytojų alga yra 
$1,227 į metus.

Kasmet švietimui Suv. Vals
tijose išmokama daugiau kaip 
$1,820,000,000 arba $16.25 nuo 
kiekvieno žmogaus.

Daugiausia moksleivių randa
si New Yorke ir Pennsylvani- 
joj, kur net 1,900,000 arba 1,- 
800,000 vaikų lanko mokyklas.

New York’e beveik 77 nuo
šimtis gyventojų mokyklų am
žiaus prisirašę mokyklose, kuo
met Koloradoj prisirašę apie 
98 nuošimtis. Kansas nuošimtis 
yra 90, Washington, Wyoming 
ir Oklahomoj yra 94 nuošimtis. 
Tas yra gal dėlto, kad įvairių 
valstijų įstatymai yra ne vieno
di. [FLIS].

Naikink muses
Vasaros laike musių visur 

pilna. Žiemos laike jos pasi
slepia skiepų kampuose, bet su 
šiltu oru visur viešai pasirodo.

Musės deda savo kiaušinius 
visur. Ypatingai kur randasi 
gendantys daigtai. Musės kiau- 
šinukai pavirsta į mažus bal
tus perus, tie perai maitinasi 
visokiais purvais. Už penkių 
dienų perai įlenda j žemę, pa
virsta į mažas rudas p upes, pa
našias į peteliškės pupę. Už 
kitų trijų arba keturių dienų 
jau pasaulyje atsiranda būrelis 
naujų musių, kurios išlindę iš 
žemės pradeda savo pražūtingą 
darbų.

Bet koki yra tų musių prasi
žengimai? žmogžudystė, kar
tais. Nes jos nuo visokių gen-

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

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Tito Schipa---
Lyrinis Tenoras Chicago Civic Operos

“Bile kokie cigaretai kurie gali 

suteikti didelį smagumą be ken

kimo žmogaus balsui yra tikrai 

geras dalykas dėl dainininkų ar

tistų. Štai kodėl aš pasirenku 

‘Lucky Strike’ cigaretus.”

Šiuomi liudijame, jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 
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

“It’s toasted”
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Gražus Atidarymas
Pranešu savo draugams ir pažystamiems, kad 

atidariau gerą užeigą soft d rinks parimą.
1041 W. 59th St.

Prašau visus atsilankyti, kvepiančių cigarų už
sirūkyti ir šaltų, gardžių gėrimų išsigerti ir gar
džiai užsikąsti.

Atidarymas prasidės subatoj, rugpiučio 13, 2 v. 
po pietų^

BROLIŲ LIETUVOS SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DR-JA

— rengia —

DIDELI IŠVAŽIAVIMĄ
Nedėlioj, Rugpjūčio-Augusi 14 d., 1927

ant
Jokanto Farmos Lemont, III.

Transportacija dovanai.
Trokai išeis 10 vai. ryto nuo 4138 Archer Avė.
Visi širdingai kviečiami dalyvauti. Komitetas.

sistema skiriasi nuo Europos 
si lemų. Lotinų ir graikų kal
bos nemokinamos žemesnėse 
mokyklose, kaip mokinama Di- 
žiojoj Britanijoj, Franci joj, Vo
kietijoj ir kitose šalyse. Ameri
kos vaikai mokinasi rašyti, skai
tyti, piešti ir t.t. Susipažysta 
su Suv. Valstijų istorija, tru
putį vokiečių ir franeuzų kal- 
os, gramatikos ir įvairius pra
dinius mokslus.

Nuo 1900 m. mokyklos bando 
arčiau suvesti moksleivių tėvus 
ir mokytojus. Tas daroma, kad 
tėvai genaus suprastų ką vai
kai veikia ir kad mokytojai nuo 
tėvų išmoktų kaip geriaus val
dyti vaikus. Tos organizacijos 
vadinamos tėvų-mokytojų or
ganizacijos. Apart mokslo, tos 
organizacijos rūpinasi vaikų 
sveikata, pasilinksminimais ir 
t.t. Tos organizacijos tokios 
pasekmingas, kad šiandien ran
dasi beveik kiekvienoje valsti
joje.

Liepos 1 d., 1924 m. Suv. 
Valstijose buvo apie 112,(MM),- 
000 gyventojų. Daugiau kaip 
26 nuošimtis jų buvo tarpe pen
kių ir septyniolika metų am
žiaus. Tą grupę galime pava
dinti “mokyklų” gyventojus, iš 
tų, beveik 83 nuošimtis prira
šyta pradinėse arba gramatikos 
mokyklose.

Suv. Valstijų viešos mokyk
los samdo daugiau kaip 761,- 
000 mokytojų, iš kurių suvirs

dančių ir purvinų daigtų tie
siog lipa ant tavo stalo, nusi- 
šluostant purvais apdengtas ko
jas į tavo pieną arba maistą. 
Labai mėgsta bovintis ant ta- 

< vo cukraus indo arba ant to- 
rielkų. Ištyrinėja viską kas tik 
randasi ant tavo stalo, tuoj 
kimba prie tavo kūdikio, gal 
apsistojant ant jo gražiai rau
donų lupelių arb^ akučių. Mu
sių kojos netik neša purvus, 
bet ir visokiuš ligų gemalus. 
Tuos maloniais palieka ant tavo 
maisto arba ant kūdikio vei
delio.

Baidyk muses nuo kūdikio ir 
nuo ligonio. Saugok kad jokis 
gendantis ir pūvantis daigtas 
nesirastų apie namus. Ap- 
dangstyk visus valgomus daig- 
tus. Visokias išmatas laikyk 
po uždanga. Sietais aptaisyk 
duris ir langus ypač valgomam 
kambary ir virtuvėje.

Naikink muses!—[FLIS].

Babies Love lt
Del skilvio ir viduriii nesma- 
finnų i) priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šia saugus Kūdikių 
Laxativ«.

Mus. Winslow’s 
Syrup

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMŲ, LOTŲ, FAKMŲ, BIZNIŲ
DAROME: į DOKUMENTUS
SENIŽYNOVAI I KONTRAKTUS
PATYRŲ IR j PALIUDYMUS
BONSUOTI I IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

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

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

kamp. Lake St. 10 fl.
L i ■ i i ■■

PIKNIKAS
Su Dovanomis

— Rengia —

Chicagos Lietuvių Auditorium Bendrovė

Nerišlioj, Rugpiučio-August 14 d., 1927
Justice Park Darže, Justice, Illinois

Pradžia 10 vai. ryto* įžanga 50c ypatai

Gerbiamieji Lietuviai: j
šiuomi kviečiame visus atsilankyti į Bendrovės

Pikniką. Šis Piknikas yra rengiamas naudai Audi- i 
torijos pagražinimui arba malevojimui svetainės. 
Tikimės, kad visi atsilankysit ir paremsit Bendrovės 
reikalus.

Kviečia Valdyba ir Komitetas
- ----------  --- ------ , -----—IĮ'

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

Atwater Kent, Freshman 
Masterpieces Radio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
wick. Didžiausia Krautuve Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshmąn 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
—- 20 už $78.00 Radiola ir Pbo- 
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
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MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Eitra Pale Alaus

KORESPONDENCIJOS

. Grand Rapids, Mich.

mę mokėti, tai turi pirmiausia 
kreiptis j kuopos teismų, o Ado
maitis gi to nepadaro. Už kons
titucijos nepildymą gali būti vi
sai iš Susivienijimo išbrauktas.

Keista kaip tūli žmonės nesi
gaili nė jaiko, nė pingų ir dėl

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilla.s 

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

Komunistai nori 
traukti teisman, 
mano atsiekti?

Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
-------- ___________________ ............................—JĮ

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WONDER WEST V/ASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

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 ncutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For closed poves (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special vvhitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remoyej’ ($1.00), 13. Liųųid powder ($1.25), 14. 
After shaving Ibtfoh (75ė.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pi<I- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Faunda- 
t:on cream ($1.00), 3. FAT REDUC1NG ($2.50), 4. Frockles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. VViinkle and Tissue 

i Cream ($2.C0), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redneSs nose and face ($3.00), 10. Jellovv and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vaniahingf cream ($1.00), 13. Coltl cream (75c.), 14. Agalnst rough- 
ness and sunburn ($1.50).
I.IP ROUGE: French and Spanish stile M oz jar...................... $1.50.
SPECIAL ČEKAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS
1. (juinine 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% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lotion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokį dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

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

.Iru no vienų kartą buvo Įnik- i 
ramčiuose rašyta apie SLA. 60! 
kp. einančią kovą su koniunis- 
’.ais, kurie per keletą metų l.v 
paliovos kėlė suįrutę tos kp. 
susirinkimuose, kad tuo pasi
griebus visą kontrolę ant kuo- 
])<>s j savo ratikas. Jau iš dalies 
vienu laiku jiems buvo pavykę 
r savo žmogų pastatyti į pir

mininko vietą irj nekurius ki
lis komitetus išrinkti iš savo 

pusės, bet 60 kp. nariai grei- 
ai pamatė komunistų klastin

gus darbus ir paliuosavo juos 
taip, kad jiems vargiai kada 
pasiseks vėl į valdybą jeiti.

Dabar, matydami, kad kuo
pa užgriebti jau negali, komu
nistai griebėsi kitokių priemo
nių. Kelios dienos atgal kp. 
pirmininkas D. (ireicaitis gavo 
keturis laiškus nuo advokato. 
Peržiurėjus laiškus pasirodė, 
kad komunistai traukia 60 kp. 
į teismą. Ir štai už ką. Kuo
met Vitaitis lankėsi Grand Ba- 
pids, tai komunistai per “Vil
nį” apšmeižė Vitaitį sakydami, 
kad jis organizavo sandarie- 
e’us. Toliau toj pačioj korespon
dencijoj paleido purvų saujų ir | 
ant S. Naudžiaus, kuris buk tik 
su viena ranka, fiziniai nesvei- 

; kas. o betgi tauto-menševikai 
i norėjo prirašyti j Susivienijimą. 
O, girdi,, kaip K. Jakimavičius’, 
i kuris esąs tinkamas žmogus, tai 
| tą nepriėmė. Žinoma, šitokį 
Išmeištą kliopa negalėjo praleis
ti ncatrėmus ir artimiausiam 
savo susirinkime išrinko komi
siją, kuri pagamino atsakymą 
Valdybai pasirašius, pasiuntė j) 
“Vilniai”, kuri nors pusėtinai 
sudarkytoj formoj, bet patalpi
no. .Tame atšaukime nebuvo 
nieko blogo rašyta, tik buvo 
pažymėta, jog netiesa, kad Vi
taitis organizavo sandariečius, 
taip pat netiesa, kad S. Nau
džius turi tik vieną rankų. 
Kaslink K. Jekimavičiaus ne
priėmimo į SLA. 60 kp., tai 
tam pačiam atšaukime buvo 
rodyta kodėl jo nepriėmė ir ant 
galo priduria, kad gal Jekima- 
vičius slėpė savo metus, kad 
pasirodyti savo jaunai pačiutei 
jaunesniu. Ar tai yra čia kas 
nors apšmeižtas? Niekas. Reiš
kia, jei komunistai ką šmeižia, 
tai gerai, o kad jų šmeištą kas 
atremia, tai jau blogai. Ir K. 
Jckimaviče jau pasiėmė advo
katą ir grasina eiti j teismą sa
kydamas, kad jį kuopa apšmei- 
žusi. lodomu bus žinoti 
tas teismas bus, jeigu net 
60 kp. negalėjo surasti jo 
metų, kuomet jis bandė 
j kuopą. Tai gal dabar teisme Į 
tas dalykas paaiškės. Mat, kuo
met jis padavė aplikaciją dėl į- 
stojimo į Susivienijimą, tai pa
sidavė 26 m. Nariams apsvars
čius visapusiškai pasirodė, kad 
jis turi daugiau metų, negu 26 
ir liko jo aplikacija atmesta. 
Paskui už 11 mėnesių padavė 
kitą aplikaciją—jau 29 metų. 
Bciškia į vienuolika mėnesių 
užaugo tris metus. Tuomet, 
prie antros aplikacijos, susirin
kimas nutarė pareikalauti, kad 
Jekimavičius gautų savo gimimo 
metrikus. Jekimavičius tada 
pats atsiėmė savo aplikaciją, 
turbut bijojo parodyti savo tik
rus metrikus, šitaip Jekimavi
čius norėjo apmulkinti visus 
kuopos narius. Tai kam da da
bar ieškoti teisybės per teis
mą, kuomet ji jau pirmiau yra 
pasirodžius.

Antras skundikas, kurio ad
vokatas irgi atrašė laišką pir
mininkui grasindamas teisinu, 
yra J. Adomaitis, kuris už 
triukšmą kėlimą susirinkime 
tapo nubaustas 25c. Reiškia 
už kelis centus apsimoka eiti 
j teismą. Matyt, kad komunistai 
nė SLA. konstitucijos neskai
tė, nes joj yra pasakyta, kad 
jei nubaustasis nesutinka baus-

SLA 60 kp menkų dalykų tuoj pas 
Ką jie tuo adv°katą bėga. Ką jie tuomi 

: mano atsiekti, aš nesuprantu. 
Juk avokatas ne laiško nerašys 

! dykai. Gulbiniškis.

Racine, Wis>

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
e.kalais nuo 12 iki 

š vakaro. Kitu lai
ku pa tfu! suri-rtį.

Viršuj Universal
State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICR
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akute- —
rijos koiegiją;
Įgai praktika- r*

Pennsyl-
Jigon- Į 
Sąži-1 

patar- 
vinokio- 

prieš 
laike

nu-

kokis 
SLA. 
tikrų 
įstoti

SLA. 100 kuopos susi rink i- 
mns buvo rugpiučio 7 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių Svetainėj. 
Vasaros laiku nariai tingiai lan
ko susirinkimus, nes saulėtas 
dienas nori išnaudoti pasilinks
minimui. Persikėlė žymus vei
kėjas iš Kenosha 212 kp., An
tanas Pakšys į 100 kuopą ir 
prisirašė vienas naujas p. Braz
džionis. Tikimės kitą susirinki
mą turėti skaitlingesnį ir jame 
pravesti keletą kuopos labui 
tarimų. Kad ir neskaitlingi su
sirinkimai, bet ramus ir kas 
dalyvauja, išsineša gerą įspūdį.

Lietuviškos svetainės savinin
kas, ponas Džindželėtus, aplan
kė viešnia,—rugpiučio 7 d. su
silaukė gražią sveiką dukrelę. 
Velitina jaunutei tautietei svei
kai augti.

Darbai mus miestely nėra 
visai sustoję. Dirbinėja kai ku
rios dirbtuvės net su viršlai- 
kias.

—Mus kolonijos svarbesni 
lietuviai biznieriai yra: žemna- 
mijos versliai—p. J. H. Philip 
ir Joe Rumbutis, fotografas— 
Juozas Mczinis, barzdaskutis— 
Karolis Brazdžiohis, valgomų 
daigtų versliai—broliai Mykolas 
ir Justas Vijūnai, K. Grimai, 

|Chas White, Adams Yurgaitis, 
W. Petkus, Ileris Augelis, A. 
Krakys, “saliunčikai”—A. J. 
Klapatauskas, Frank Andrijaus
kas, P. Zekas, John Ruksas, K. 
Mankievich ir dar keletas. Pa
kartina lietuviams laikytis obal- 
sios—savas, pas savą, lietuvis 
pas lietuvį.

, —-M. Kasparaitis.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralines, sulferinės vanos 
luoda 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 nakty
Phone Boulevard 4552

'J era kito šaltinio, 
š kurio plauktų 
iek naudingų žinių

Residence Phone Lavvndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas
127 N. Dearborn St. 

Room 805
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1303

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

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

.tf. i f Ii »

Dr. A. K. BLUMENTHAI
OPTOMESTRIST

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
malt eitraktas

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

Haymarket 8385

................ .............. 1 1 ■
NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausi valves visur

. LietuviškiVO1U III 013 Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BU1LDING

maši- 
parduodam 

labai nužemin
tam ka i n o m. 
Taisom ir mai
nom.

A. BERNOTAS
629 W. 14th St. *

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
9 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Tel. Boulevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

vusi
^unijos 
(ličiuose.

nf ilgai 
nauja, 
s<- ligose 
gimdymo, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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 
pietų, nuo 6
9 vai. vakare.

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

skaudėjimą

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktomis
Suvedain šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant. lengvo Išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimų 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082

■s
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1D12 

Tel. Dearborn 2784 
valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:90 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė. 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 f. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 32IŪ

OR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas r*r 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 
8119. NaktJ

South Shore 2288 
Boulevard 4186 

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

Telefonai:

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3895

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, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BORDEN 
(John Bag dziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Tele*hone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600 
b. ..... .. ' m——X

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

Pėtnyčios
............. t I.ILI.II ... .........................  ■ INI

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

Ofisas 310? So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos; 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

f DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA HIRSCHBERG
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Phones: Office Pulman 9278
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 8540
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Po rugpiučio mėn. 11 d. Chicagos ir kitų Amerikos 
didmiesčių spaudoje vėl ėmė rodytis žinios su milžiniš
kais antgalviais apie žmogžudybes, plėšimus ir panašius 
nuobodaus kasdieninio gyveninio “pamarginimus”. Pir- 
miaus per keletą dienų tos rūšies antgalviai laikraščiuo
se buvo išnykę; vietoje jų užtai mirgėjo “bombos”, “rau
donųjų riaušės”, “teroristų pasikėsinimai” ir 1.1.

Ar per tas keletą dienų prieš rugpiučio 11-tą plėši
mai, “bootleggerių” karas ir meiliškos žmogžudybes bu
vo pasiliovę? Žinoma, kad ne. Bet kiekvieną krimina- 
lį bet kieno atliktą aktą žinių agentūros tuomet vertė ant 
galvų “Sacco ir Vanzetti draugams”! Tuo l^udu ir susi
darė legenda apie “radikalų terorą” Amerikoje.

Šiandie, kai Sacco ir Vanzetti byla pakrypo šiek-tiek 
kiton pusėn ir užsikarščiavimas dėl jos atslūgo, — butų 
įdomu patyrinėti, ar yra bent vienas faktas, liudijantis, 
kad “radikalai” mėtė bombas į geležinkelių tunelius, ar
dė bažnyčias ir kėsinosi sugriauti gubernatorių reziden
cijas? Kolkas apie tokius faktus dar nieko negirdėt.

Amerikoje, kaip matote, “radikalizmo” baubą su-j 
' tvert visai nesunku, nors tikrų radikalų čionai randasi 
gal mažiau, neku kurioje nors kitoje šalyje visam pasau
lyje. Kriminaliai tipai, kurių žygių aprašymai sudaro 
dieninės spaudos sensacijas, nudažoma “raudonai” — ir ; 
atliktas kriukis. Reveliušen!

KAIP JIE “DARBUOJASI”.

Šios savaitės “Tėvynės” numeryje paskelbta įdomus i 
komunistų lapelio tekstas, patekęs į vieno koresponden
to rankas. Tas lapelis buvo išleistas slapukų, pasislėpu- 

F siu po ‘progresyvių komisijos” maska, bet jo turinys yra 
taip aiškus, kad kiekvienas suaugęs žmogus gali iš karto 
pasakyt, kas tą maską vartoja.

Lapelyje duodama instrukcijos komunistams, kaip i 
jie turį veikti, prisiartinant SLA. “kuopų valdybų ir pas
kui Pildomosios Tarybos rinkimams”. Ve kai kurios tų 
instrukcijų:

“Kur musų draugai kuopų valdybose... turime i 
stengtis, kad ižduose butų kuodaugiausia pinigų de
legatams siųsti į ateinantį seimą.

“Reikia dėti pastangas, kad visur į kuopų vai-' 
dybas išrinkti progresyviai musų draugai arba arti
mi simpatikai.

“Kur kuopos yra tautininkų ar kitų atžagarei
vių rankose, tuojaus reikia keliems musų draugams 
persikelti į tas kuopas.”
Toliaus lapelyje patariama ‘progresyviems” sekti sa

vo priešų planus, stengtis įgyti “įtekmę” kuopose, kad 
patekus į viršininkus arba seimo delegatus, ir daryti pa- j 
sitarimus “su pačiais veiklesniaisiais draugais”. Po to 
seka dar šitokios instrukcijos:

“Šis laiškas galima rodyti tik patiems veikiau
siems musų draugams ir labai artimiems simpati- 
kams, kurie tikrai pasitikimi.

“Visur turi būti kalbama apie generalio organi
zatoriaus išlaidas, o taipgi ir apie Gegužio išlaidas. 
Reikia sekti organe atskaitas ir kritikuoti ponus už 
pinigų aikvojimą.

“Jau laikas apkalbėti kas geriausia tiktų į kan
didatus sekantiems rinkimams.” ✓
Tai "matote, kokį “strategišką” planą yra išdirbę 

raudonųjų biznierių pravadyriai, kurie jau ruošia savo 
armiją Susivienijimo užkariavimui per ateinančius rin
kimus.

Šitoje komunistų strategijoje yra iš tiesų tik sudė
ti j daiktą visi tie “triksai” ir “skymai”, kuriuos jie jau 
senai vartoja praktikoje, “gręždami iš vidaus” Susivie
nijimą. Bet tas lapelis aiškiai parodo atskirų komunistų 
žinksnių tikslą.

Kai kas galėjo pirmiaus manyti, kad “progresyvių” ! 
maska prisidengusios Maskvos davatkos kilnojasi iš vie
nos SLA. kuopos į kitą tiktai taip sau; bet lapelio auto
riai pasako, kad yra daroma su tikslu paimti į savo ran
kas kuopas, kuriose komunistai neturi kontrolės, nes vie
na slaptųjų instrukcijų yra tokia: “Kur kuopos yra tau
tininkų ar kitų atžagareivių rankose, tuojau reikia ke- j 
licms musų draugams persikelti į tas kuopas.”

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams ...................-........   $8.00
Pusei metu ..........._......„........... 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Dviem mėnesiams ...»........... .... 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ___ _______ _____ 8c
Savaitei .......................... _........... 18c
Mėnesiui .—..........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams -------- _ $7.00
Pusei metų ________________ 8.50
Trims mėnesiams..................- 1.75
Dviem mėnesiams .......  - 1.25
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ------   $8.00
Pusei metų _____    4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

RAUDONOJI MAGIJA.

DUETAS TĘSIASI.

Naivus žmonės taip pat galėjo pirmiaus manyt, kad 
jeigu komunistai savo “Laisvėje” ir kituose raudonosio
se gadzinkose prisispirdami rašo ir rašo apie “bereika
lingą pinigų mėtymą” prezidento Gegužio ir generalio 
organizatoriaus Vitaičio kelionėms, — tai tatai pareina 
nuo komunistų “proletariško” pačėdumo arba nuo jų pa
vydo. Bet ne; pasirodo, kad čia irgi yra toli numatomas 
tikslas. Tokiais priekaištais SLA. viršininkams komu
nistai nori diskredituoti juos Susivienijimo narių akyse, 
idant paskui galėjus laimėti rinkimus! Instrukcijose nu
rodoma, kaipo vienas veikimo būdų, besiartinant rinki
mams j Pildomąją Tarybą, šitoks “darbad”: “Visur turi 
būt kalbama apie generalio organizatoriaus išlaidas, o
taipgi ir apie Gegužio išlaidas.”

Komunistų mašina, vadinasi, jau yra užsukta. Pagal 
įsakymą savo lyderių jie stengsis visokiomis intrigomis, 
suktybėmis ir šmeižtais įsiskverbti j SLA. kuopų valdy
bas ir j centrą. Kaip į tai atsakys ta milžiniškoji Susi
vienijimo narių dauguma, kuri nenori, kad maskviniai 
gaivalai pasigrobtų jų organizaciją?

Jau turėjome progos šioje 
vietoje nurodyti; kaip sutartinai 
musų komunistai ir fašistuo- 
jantys tautininkai kovoja prieš 
socialistus Iir jų spaudą. štai 
das vienas pavyzdys.

“Vienybė” rašo, kad Chica
gos komunistų organas iškėlęs 
aikštėn “Naujienų” laivakorčių 
agentūros “bėdą” su vieno mo
terim, kuriai buvo parduota 
laivakortė į Kanadą. Paminė
jęs šitą komunistų “radinį”, 
Brooklyno tautininkų laikraštis 
rėžia pamokslą, kad, girdi, par- 
traukimas žmonių iš Lietuvos į 
Kanadą esąs nepagirtinas daly
kas.

Del to pagirtinumo ar nepa- 
girtinumo mums I čia nėra reika
lo daug kalbėti. Gana bus pa
stebėti, kad emigravimas žmo
nių i Kanadą yra nė kiek ne blo
gesnis, kaip emigravimas j 
Jungtines Valstijas, o jau tik* 
rai geresnis, negu į Braziliją. 
Kanadoje ateiviai palyginti 
lengvai susiranda darbo ir daž
nai įsitaiso ne prasčiau, kaip 
Dėdės Šamo šalyje.

Tečiaus dalykas ne tame. 
“Vienybės” mėginimas diskre
dituoti “Naujienų” biznį yra 
nieku neparemtas, nes komuni
stinio šlamštelio pasaka apie ko
kias ten “bėdas” dėl laivakortės 
pardavimo į Kanadą yra gry
niausias bliofas. Su ta laiva
korte buvo taip: Apie pradžią 
šios vasaros paaiškėjo, kad 
žmones, kurie rengėsi išvažiuoti 
iš Lietuvos į Kanadą, negauna 
vizų. Priežastis iš sykio nebu 
vo aiškiai žinoma, tik buvo gir-' 
dėt, kad Kanados valdžia nuta
rė laikinai sustabdyt imigraci
ją. Suprantama, kad laivakor
čių pirkėjai, gaudami nusiskun
dimų nuo savo giminių iš Lietu
vos, nekantravo ir teiravosi pas 
agentus, pardavusius jiems tas 
laivakortes. Dalyko ištyrimui 
teko “Naujienų” atstovui net j 
Kanadą nuvykti ir pasiteirauti, 
kame dalykas.

Taigi galutinai paaiškėjo, kad 
nuo gegužės menesio Kanados 
valdžia yra laikinai administra- 
tyviu keliu sustabdžiusi vizų da
vimą naujiems imigrantams. 
Tuo budu žmonės, kurie buvo 
nusipirkę arba kuriems buvo 
kas kitas nupirkęs laivakortes į 
Kanadą, šiuo tarpu keliauti ne
gali.

Patyręs tatai, “N.” laivakor
čių skyrius tuojaus parašė laiš
ką moterei, kuri turėjo laivakor
tę savo giminei, ir pasiūlė jai, 
jeigu ji nenori daugiau laukti; 
“kanseliuot” laivakortę ir atsi
imti pinigus. Moteris atėjo ir 
gavo' pinigus Atgal.

Tai kokia čia “bėda”? Ir ar 
čia yra koks nusidėjimas “N.” 
pusėje? Kada laivakortė buvo 
perkama, apie įvažiavimo į Ka
nadą suvaržymus nebuvo nieko 
girdėt, todėl ir laivakorčių par
davėjai ir pirkėjai tikėjosi, kad 
kelionei Kanadon nebus daro
ma kliūčių. Paaiškėjus gi, kad 

atsirado kliūtis, laivakortės pir
kėjas nebenorėjo ilgiaus laukti, 
kol jų giminės galės išvažiuoti 
iš Lietuvos, ir pardavėjas atida
vė jam pinigus.

Daryti iš šitokio paprasto da
lyko priekaištus “Naujienoms” 
gali tik idiotai arba besąžiniški 
humbugieriai. Humbugieriai at
sirado tarp komunistų, o tautiš
koji “Vienybė” šoko jiems į 
talką’

MEKSIKOS KATALIKAI 
VALDŽIA

Chicagos kunigų laikraštis ir 
vėl mus bara, kad mes nevyku
siai teisiną Meksikos “socialis
tą preziientą” dėl jo politikos 
sulig katalikų dvasiškija. Ir ve 
kokių jisai paduoda kaltinimų 
prieš Meksikos “socialistus”:

Į tos šalies konstituciją esą 
“neteisėtu keliu įdėta religinės 
provizijos”, varžančios katali
kus;

Ne dvasiškija, bet valdžia lai
ko uždarytas bažnyčias Meksi
koje:

“Socialistai, neteisėtai pagro
bę valdžią j savo rankas”, var
žo didžiumos piliečių teises ir 
žiauriai persekioja katalikus;

Amerikos laikraščių antgal
viai rodo, kad Meksikos valdžia 
nuolatos žudo ir terorizuoja 
žmones;

Katalikų dvasiškija Meksikoje 
reikalauja ne kokių nors privi
legijų, bet tik lygių teisių ir 
tikybinės laisvės.

Kiekvienas bešališkas žmogus, 
perskaitęs j šituos kaltinimus, 
pasakys, kad jie yra arba nie
ku neparemti, arba stačiai me
lagingi. Marijonų laikraštis, 
pav. nepamini nė vieno fakto, 
iš kurio butų matyt, kad punk
tai, liečiantys religijos reikalus, 
butų buvę įdėti į Meksikos kon
stituciją “neteisėtu budu” arba 
kad dabartinė Meksikos valdžia 
butų atsiradusi “neteisėtu” ke
liu. O mėginimas įrodyti Mek
sikas valdžios “žiaurumą” laik
raščių antgalvias, tai jau yra 
visai tuščias burbulas. Tie 
antgalviai tik rodo, kad Mek
sikoje tarp valdžios ir jos prie
šų eina kova, bet jie nieko ne
pasako apie tai, kas kaltas, kad 
ji eina.

Dabar apie “lygias teises”. 
Jeigu katalikų kunigija Meksi
koje reikalauja sau tiktai lygių 
teisių su kitais piliečiais, tai 
kodėl ji kelia triukšmą prieš 
tuos valdžios patvarkymus, ku
riuos protestonų kunigai laiko 
teisingais ir pildo?

Apie bažnyčių uždarymą Mek
sikoje, tai “vienatinis” klerika
lų dienraštis Amerikoje rašo 
netiesą per akis, nes visi juk 
atsimelna, kad ta£ (bažnyčias 
uždarė dvasiškoji vyriausybė, o 
ne valdiža! Kam tad mulkinti 
publiką?

Marijonų laikraštis visam sa
vo straipsnyje nuolatos kartoja 
kad Meksikos valdžia esanti 
“socialistiška”. Mes tuo neįsi- 
žedžiame, bet tiesa visgi reika
lauja pažymėt, kad; taip nėra, 
kaip tas laikraštis tvir
tina. Partija,. kuriai pri
klauso prezidentas Calles 
ir kiti Meksikos politi
kos vadai> nesivadina socialis
tiška. Su kitų šalių socialistais 
ji jokių organizacinių ryšių ne

turi (pav. nepriklauso Socialis
tų Internacionalui), bet palaiko 
artimus santykius su Amerikos 
Darbo Feedracija ir kitų šalių 
darbininkų unijomis. O Ameri
kos Darbo Federacija, kaip 
kiekvienas žino, visai nėra so
cialistinė organizacija.

Meksikos valdžia yra darbi

Pranašaujama, kadi 
šiais metais bus daug; 
tornadų. K Cenzūra 
Mikalojaus I laikais. 
— Afrikos džiuglių 
gyvenimo paroda.

-
Kai kurie mokslininkai sako, 

kad šie metai pasižymėsią tor
nadų gausumu. Jau ir iki šiol 
įvyko nemažas skaičius pragaiš
tingų audrų. Apie vidurį ba
landžio menesio Oklahomos, 
Missouri, Nebraskos ir Illinois 
valstijose įvyko stiprios audros 
tornadų pobūdžio. O pradžioj 
gegužės mėnesio siautė gal ar
šiausios tornadų Amerikos isto
rijoj.

Tornadų audros nėra nauja- 
nybė Amerikoj. Jų, vidutiniš
kai imant, kas metai įvyksta 
apie šimtas. Metiniai nuosto
liai nuo tornado siekia $8,000,- 
000, o apie 250 žmonių netinka 
gyvasties.

Dr. W. 4* Humphreys mano, 
kad tornado yra sudarytas ispa
nų žodis tronada, kas reiškia 
lietų su griaustiniu Pirmą kar
tą tas žodis pradėta vartoti An
glijos jūreivių prieš 200 metų. 
Amerikoj tas terminas prigijo 
nuo 1814 metų. •

Nors laikraščiuose gan tan
kiai rašoma apie tornadus, bet 
daugelis neturi aiškaus suprati
mo apie tai, kas yra tornado. 
Tornado yra ypatinga audros 
rųšis kuri paprastai yra vadi
nama “sukėju” (twister). O 
tai todėl, kad tornado sukasi lyg 
koks sūkurys vandenyj.

Prileiskime, sako Dr. Hum
phreys kad kurioj nors Missouri 1 
valstijos dalyj išaušo šilta ir 
troški diena. Staiga giedras' 
dangus pradeda niauktis. De-! 
besys eina pro vieni kitus. Pra- Į 
eina dar kelios minutės ir iš vir
šaus pradeda leistis stulpas ru
ko, kuris turi leikos pavidalą. 
Ant žemės prasideda tikras pra
garas: žaibuoja ir be paliovos
perkūnas griauna. Neįmanomo 
smarkumo vėjas griauna viską, 
kas papuola ant kelio. Ne tik 
namų stogai, bet ir sienos iške
liama į padeįbesius. Jei paten
ka į sukurį gyvuliai ar žmonės, 
jie kartu su visokiais baldais 
yra iškeliami į orą. Pasitaiko, 
kad tornado nuneša žmogų apie 
pusę mylios ir saugiai nuleidžia 
jį žemėn. Bet tankiausiai gy-1 
vuliai ar žmonės yra smarkiai 
numetami žemėn ir užsimuša.

Tornado gali apimti vos kelio
likos pėdų ruožą arba kartais 
gali būti dešimties ar net ir' 
daugiau mylių pločio. Tornado 
distancija irgi nėra vienoda — 
kartais ji lyginasi tik pusei my-^ 
lios, bet yra atsitikimų, kad tor
nado praeita distancija siekia 
šimto ar net ir daugiau mylių.

Pažiūrėkime dabar, kodėl kai 
kurie mokslininkai spėja, jog šie 
metai bus turtingi tornadų au
dromis. Sakysime, prof, George 
E. Hale laikosi tos nuomonės, * 
jog saulės dėmes daro neįmano
mai didelės įtakos musų žemės 
oro permainoms. Saulėj gan 
dažnai siaučia baisios audros, 
kurios savo pobūdžiu yra labai 
artimos tornadams. Manoma, 
kad saulės audros žymiame laip- 
nyj prisideda prie pagimdymo 
tornadų. Yra taipgi žinoma, - 
jog juo daugiau saulėj dėmių, 
tuo daugiau įvyksta audrų. O 
kadangi šiais metais saule turi I 
labai daug dėmių, tad ir mano
ma, jog Amerikoj bus daug tor
nadų.

*

ninkų ir biednųjų valstiečir 
valdžia, todėl suprantama, ka< 
savo politikoje ji vadovaująs 
daug-maž tais principais, kaip 
socialistai. Bet nėra reikalo ją 
krikštyti “socialistiška”, kuo
met ji pati nėra ta vardo priė
musi.

Apie tai, kaip veikė cenzūra 
caro Mikalojaus I laikais viena
me laikraštyj R. rašo:

Pats caras kartais ėjo vyriau
siojo cenzoriaus pareigas.

Taip jis uždraudė leisti necen- 
zuruotus Gogolio raštus. Tuose 
raštuose jis pastebėjo tokius 
posakius ir išsireiškimus, kurie, 
jo nuomone, būvi pavojingi esa
mai ai tvarkai.

Gogolio apysakoj “Vij” caras 
rado neleistiną šitokį posakį:

“Kas, aš? — pasakė burso- 
kas, — “aš šventas žmogus? 
Dievas su jumis, pone! Ką jus 
sakote. Aš, nors tai nepadoru 
pasakyti, didžiojo ketvergo va
kare ėjau pas pyragininkę”.

Komedijoje “Vedybos” caro 
nužiūrėtas priešvalstybiškumas 
buvo pasireiškęs tokiuose žo
džiuose: “Taip, rusuose yra 
tokių pavardžių, kad, tik nusi
spjautum ir persižegnotum”, m

Nuo vyriausiojo cenzoriaus 
nenorėjo pasilikti ir kiti.

Net žandarų šefas Dubeltas 
prisipažino, kad jie perdeda. 
Savo raštu carui jis nurodė, kad 
bemoksliai cenzoriai dažnai ka
binėjasi prie visai nekaltų posa
kių. Kad įtikinti carą, Dubel
tas iliustravo savo mintis to
kiais cenzūros darbuotės pavyz
džiais.

Autorius rašo:... 
“Tavo lupų dangišką šypseną 
gaudyti”...

Cenz.orius braukia ir 
rašo tokią pastabą: “Moteris 
nėra verta, kad jos šypsena butų 
pavadinta “dangiška”...

Autorius : ...“Tu supra
tai, ko mano dūšia nori”..

Cenzorius : “Uždrausti, 
nes čia liečiama dūšia”...

Autorius: ...“Vienas ta
vo švelnus žvilgnis man yra 
brangesnis už visą pasaulį”...

Cenzorius deda rezo
liuciją: “Uždrausti, nes pasau
lyj yra aukštesnių valdžių, ku
rios turi būti brangesnės už mo
ters žvilgsnį”...

Lietuviai Daktarai

Telefonas Boulevard 1939

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. Maplevvood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

.................. -......- — - —-----------

—. . " 1 Ą
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. 8201 So. Wallace StreetDr, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare> ■-..—....... .■■■■■...........-.—.Z

Z—....... — 1 —■■■■■ u R
A. L. DavidoniS; M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:) nuo 9 iki 11 vaL rYte;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■M

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Autorius : “Kaip aš no- 
ėčiau, tylumoj, greta tavęs pra

tintis prie laimės”...
Cenzorius : “Uždraus

ti, nes laimei reikia pratintis ne 
prie moters, o prie Evangeli
jos”...

Terskaitęs Dubelto raštą ir jo 
prašymą nuimti cenzūrą nuo 
Gogolio raštų caras galų gale 
sutiko, ir Gogolio veikalai pasi
rodė be cenzūros redakcijos.

** *
Franci joj susidarė grupė žmo-

nių, kurie yra pasiryžę prezer- 
vuoti Afrikos laukinį gyvenimą 
ateinančioms gentkartėms. Jie 
sako, jog civilizacija sparčiai 
naikina džiungles ir jų gyven
tojus. Kas metai tiesiama vis 
nauji geležinkeliai. O kur atsi
randa geležinkelis, ten pradeda 
nykti primityvis gyvenimas.

Keli turtingi franeuzai, M. 
Citroeno vadovaujami, nutarė 
surengti Paryžiuj džiunglių gy
venimo parodą. Buvo pasiųsta 
į Afriką didelė ekspedicija, ku
ri surinko reikiamos medžiagos. 
Ekspediciją savo misiją pilnai 
atliko, ir dabar Paryžiuj atsida- 

i re džiuglių paroda. Parodoj 
viskas bandoma perstatyti taip, 
kaip iš tiesų yra Afrikoj. Ten 
galima matyti įvairiausių žvė
rių prikimštus kailius ir lauki
nių žmonių dirbinius. Bet la
biausiai lankytojų dėmesį krei
pia moterys, kurios tapo atvež
tos nuo Chad ežero. Jos yra 
mažo ūgio ir turi neįmanomai 
dideles lupas. Lupos toms mer
gaitėms pradedama tempti iš 
pat mažens. Kuomet mergina 
suauga, tai ji kartais turi sep
tynių colių ilgumo lupas.

—- K. A.

Garsinkitės Naujiems

GYVENIMAS 
Minesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidija* 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tek Boalevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. men.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenumerata metams —....  52
Pusei meti --------  81
Kopija________________  20c

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

Tol. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos ( nuo g jkj 9 Val. vak.

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avo.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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ILGO LAIKO PATYRIMAS ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

Sūkurys nestovi vienoje vie-

Y.;.s, kad prieš pus
trečio tūkstančio metų Sacharos 
tyruose buvo užpilta visa penkių 
dešimtų tūkstančių kariuome
nė. Jei kariuomenė kada ir žu
vo, tai varguzbau ji buvo užpil
ta smėliu; tos kariuotnenės pra
žūties priežastis buvo greičiau 
oro sausumas ir troškulys, o ne 
samumas. .

Norėdami įsigyti naujausios rū
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra musų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam go
riausi materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

Toks pat reiškinys vyksta In
dijoje ir rytų Afrikoje,, kur ke- toje, o lekia bildėdamas lyg kad 
liatą mėnesių pagret išvien pu- traukinys ar vežimas blogu bru- 
čia vėjas nuo Indijos vandenyno ku važiuodamas. Jo pajėga la- 
į žemę, o kitus likusius mene-1 bai didelė. Su šaknimis išrauti 

ir į skiedras sulaužyti medžiai, 
nuplėšti stogai, sugriauti namai 
— tai paprastos praėjusio sūku
rio žymės. Atsitikdavo, kad sū
kurys pastverdavo žmogų, pa

sius ligi metų galo pučia nuo 
kranto į vandenyną. Tuos vė
jus musonais vadina.

Kiekvienoje šalyje vėjai vie
ną metų dalį dažniausiai t pučia
iš vienos pusės, o kitų — iš ki- keldavo jį nuo žemės ir paskui

Betgi didžiausios vėtros že
mėje yra ciklonai ir uraganai. 
Šitos vėtros užima didelius že
mės plotus ir atsižymi baisia jė
ga, kuri pakelėje visa baisiai 
naikina ir dažnai nusineša šim-1 
tų, o kartais ir tūkstančių žmo- 
nių gyvybes, šitoms , vėtroms 
atsirasti būtina sąlyga yra t. v. 
barometro minimumai. i

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

CUNARD
(Per Angliją)
.Į Lietuvą

sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 
žintinių laivakorčių

Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aąuitania ......................  $215
Mauretania .......-......... $211

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

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

CUNARD 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
U ETŲ VYS OPTOMETKISTAS

3401 So. Halstcd St.

tos. Kai kur tų vėjų kryptis ša- 
I liai naudinga, o kai kur — ne.
Pavyzdžiui jei kur vasarą pučia 

| vėsus ir drėgnas vėjas, o žiemą 
šiltas, tai ten nebūna nei la

bai didelių karščių, nei šalčių, 
ten klimatas švelnesnis ir gyvy- 

I bei prieinu mesnis. Tokiose są
lygose yra kai kurie jurų kraš
tai, pavyzdžiui, Anglija, Japoni- 

Į ja. O jei kur vasarą pučia karš
tas ir sausas vėjas, o žiemą — 
labai šaltas, ten sunku gyventi. 

(Tokiose sąlygose yra daugelis 
toli nuo jurų esančių šalių.

Be nuolatinių vėjų, kaip jau 
minėta, yra staiga ištinkančių 
vėjų, kurie būna toki stiprus, 
kad savo kelyje viską naikina. 
Tokios vėtros kartais būna vie- 

I tinio pobūdžio, t. y. jos ištinka 
tik nedidelį žemės plotą ir juo 
tenkinasi. Bet būna ir tokių 
vėtrų, kad jis ištinka ištisas ju
ras ir okeanus bei žemės dalis.

Iš vietinio pabudžio vėtrų 
įdomiausi yra sūkuriai. Tuo 
vardu žinomi tam tikri vėjai šil
tąją metų dalį pastebimi apati
niuose atmosferos sluoksniuose. 
Sūkuriai yra ypač žalingi. Jie 
atsiranda tada, kaip yra tam 
tikrų tamsių ir žemų debesų,’ 
labai panašių į audros debesis. 
Tada gali pastebėti tam tikrų 
debesies priedų panašių į dram
blio nosį. Tokia nosis estį nu
sileidusi žemyn ir ją sukuriu su
ka stiprus vėjas. Prieš atsiran
dant sukuriu i tas debesies prie- 
.as nutysta žemyn. Jei toksai 

debesys lekia virš vandens, tai 
po tuo kabančiu priedu vanduo 
ima siūbuoti ir kilti aukštyn. 
Vanduo stulpu kyla aukštyn kol 
pagalios susilieja į krūvą su iš 
debesies nusmukusiu" kyšuliu. 
Taip atsiradęs sūkurys atrodo 
lyg ir du ūkanoti kaklais susi
jungę piltuvai (leikos).

Sausumos sūkurys savo iš
vaizdą nesiskiria nuo jurų sūku
rio; tik apatinė jo dalis yra ne 
iš vandens, o iš aukštyn pakeltų 
dulkių, smėlio ir kitų 
daiktelių.

Sūkurys sukdamasis 
turi net 50 ir daugiau
pločio, o aukščio lig 100 su vir
šum sieksnių.

smulkių

kartais 
sieksnių

smarkiai mesdavo žemyn. Kar
tais sūkurys toli nuneša gana 
sunkius daiktus. Pavyzdžiui 
vienas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse nuo pamato nukėlė 
gyvenamą trobą ir nunešė ją 50 
sieksnių į šalį; kitą kartą apie 
šimto pūdų sunkumo vežimas 
buvo pakelas į orą ir per sieks
ninę tvorą buvo nuneštas apie 
10 sieksnių ir nesugadintas.

Sukuriu atsiranda dviems 
įvairaus greitumo oro srovėms 
susitikus. O jam vystytis pade
da ši aplinkybė: šiltas ir drėg
nas oras greitai kildamas įsisu
kusiame stulpe, pakliūva į aukš
tesnius ir šaltesnius oro sluoks
nius, ten ataušta ir jame esan
tieji vandens garai pavirsta 
vandeniu; tada jie smarkiai 
traukiasi ir užtat jų vietoje at
siranda tuščios vietos, kur oras 
smarkiai veržiasi. Del to suku- ;l rys ir auga. k

Saulėtuose Sacharos tyruose 
dažnai atsiranda sukuriu, labai 
panašių į čion aprašytus, bet su
lig savo kilme tie smėlio sūku
riai nieko bendra neturi su pa
prastaisiais. Jų priežastis yra' 
ta, kad kurioje nors vietoje sau-’ 
lė smėlį labiau įkaitina kai ap
linkui; tada toje vietoje smar
kiai kaistąs oras smarkiai kyla- 
aukštyn, o į jo vietą iš visų pu
sių veržiasi ne taip karštas j 
oras. Del to atsiranda sūku
rys, kurs nuolat augdamas gali 
tapti pusėtinai didelis. Kai kam 
teko matyti tokių smėlio suku
riu ligi 300-400 sieksnių augš- 
čio ir 7-10 sieksnių pločio. Kurį 
laiką išbuvę (kartais net dvi 
valandas) tie sūkuriai subyra į | 
dulkes..

Kita vietinių vėtrų rųšis yra 
daug didesnė, kai sūkurys. Tai 
chamsinas ir samumas — smė
lio pusnys Afrikos ir Arabijos 
tyruose.

Tie vėjai karšti, sausi ir labai 
nemalonus dar tuo, kad neša be
gales smulkiausio smėlio.

Chamisino artinimąsi galima 
pažinti iš dangaus spalvos: jis 
(dangus) pagelsta, o saule pa- 
bala kaip mėnulis. Medžių la
pai atrodo mėlini. Paukščiai nu
jausdami nelaimę siuva šen ir

taiKad suprastumėm, kas 
yra barometro minimumas, pri- 
siminsime atmosferos struktū
rą:: Kiek žinia, tai žemė apsup-

$200

I

Vardas

Adresas

Telefonas

Grupe Chicagos biznierių organizuoja 
sindikatą dėl subdivizijos labai puikios 
žemėš plotą South Side. Už $200 galite 
nusipirkti sau dalį tame sindikate. Tai 
yra proga dėl jūsų prisidėti prie dide
lių pelnų padoromų iš subdivizijų. Var
toki! kuponą ir prisiųskit į Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 956 Orkestrą ir Benas

Koncertams, Piknikams, Ba
liams, Pagrabams, Vestuvėms 
ir visokiam pasilinksminimui. 
Geriausi A. M. U. Muzikantai. 
Reikale kreipkitės j Orkestro 
ir Beno direktorių.

Juozas L. Grušas
3554 So. Halsted St.

Phone lloulevard 8674 
CHIC AGO, ILL.

ta oro sluoksniu 200-3000 kilo- 
metrų storio. Labai skystos £
(retos) viršutinės atmosferos 
dalys savo nors ir nedideliu! 
sunkumu spaudžia apatines, j 
Taigi, tas oro sluoksnis ką yra 
prie pat žemės kelia visą virš jo 
esančio oro sunkumą ir dėl to 
yra tirščiausias (tankiausias). 
Oro spaudimas matuojamas tam ' 
tikru prietaisu, vad. “baromet
ras”. Kai oro spaudimas mažė
ja, gyvsidabris barometro vamz
dyje smunka, tada sako “baro
metras puola”, o kai spaudimas 
didėja, gyvsidabris barometro 
vamzdyje kyla ir tada sako “ba
rometras kyla”.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos bankai

SERGANTI ŽMONES
Del ceriaasio ar rreičiauvio išsirydymo 

paaitarkit ai»

tarimas dykai.

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

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

ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

CriUy Building
Imkite elevatorių iki penkto aukito. Vy

rų priėmimo kambary* 506, — Moterų BOS. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

štai geras išradimas tam, kas 
nenori brangiai mokėti už gaso- 
liną. Tai sausumos buorinč 
“valtis,” galinti bėgti greitumu 
60 kilometrų į valandą. Nerei
kia nė motoro, nė gasolino: įsi
sėdai, pakelei buores ir tegul ve-i 
jas neša.

ten. Oras tampa tvankus. Stai
ga pasigirsta vėtros švilpimas; 
visa savo jėga vėtra ištinka 
staiga. Medžiai linksta lyg 
nendres. Nuo neapsakomo kar- 
ščio nėra kur pasilsėti; gerkle 
išdžiūsta, veidas ir rankų oda 
aižėja. Dangus vis labiau ir la
biau temsta nuo smulkaus kaip 
dulkės smėlio. Tas smėlis įlen
da į visus plyšius ir kvėpuojant 
pasiekia plaučius.

Valandą, dvi, o kartais, ko ge
ro, ir visą dieną pasiautus! vėtra 
nutyla, bet po kelių valandų ji ir 
vėl ištinka. Chamsinui praslin
kus viskas būna užklota gelto
nomis dulkėmis.

Samumas malto kuo skiriasi 
nuo chamsino. Jis būna dar 
stipresnis, bet už tai ir trumpes
nis. Vėjas pakelia smėlį ir su
ka jį neapsakoma pajėga. Smė
lio debesys visai dengia saulę. 
Kad neužtrokštų, žmonės atsi
gula žemėje ir drabužiais užsi
dengia galvą,. kupranugariai 
įsmeigia galvas į smėlį. O tas 
įkaitęs smėlis lekia į. nosį ir au
sis; ausyse spengia, gerklė iš
džiūsta ir ima troškulys, galva 
sukasi.

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, 
kr man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES BITTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 

Pirmiau Dabar ir išmokėdavau, ir buvau pristy-
gęs vilties, kad bepasvMksiu. 

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

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutlnės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 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 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st Street, Chicago, III., Tel. Boulevard 7351
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Reumatizmas sausgele
Nesikankykite savsę skaus

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

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CHICAGO, ILL. u
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
' ■ I ■ ' ' ■ - ' ,

Feeira-mint
Liuosuotoją f

Jus kramtysit
Kaip Gumą ' 

į? i Soknis Tik < 
Mėtos ..

F1R



H 
H.

NAUJIENOS, Chicago, III ____________________ __ ___ ___ 5-- ------- ------------ ------•--
šeštadienis, Rugpiučio 13, 1927

TEGUL JUSU
SEKLYČIOS KAMBARYS TEIKIA JUMS DA1LĄ, 

RAMUMĄ IR LINKSMYBĘ KUOMET 
JUMS YRA GALIMA

PeoplesFornilureCo. Krautuvėse
Užsisakyti ir pasirinkti dailiausią Seklyčiai Setą už 

išdirbystės lėšas ir įgyti augščiausiai ištobu
lintą mazikalį instrumentą

Kimball Pianą
Už žemiausią kainą dalinais išmokėjimais

madų,•Jūsų dailiausių

Kucmet žmonija reikalauja 
geresnių rakandų, tuomet 
Peoples Furniture Co. juos 
padaro nuosavoje seklyčioms 
setų dirbtuvėje. — Todėl la
bai protingai padarysite jei 
ateisite į musų Krautuves pa
lyginti prekių. — Jus pirk
dami musų darytą setą turite 
progą sutaupyti nuo 25% iki 
50%. — Milžiniškas pasirin
kimas Seklyčioms Setų laukia,
spalvų ir rųšių; dviejų arba trijų šimtų setai po

$75, $98, $127.00, $150, $180, $200
I « 

Taipgi galite užsisakyti setą iš didžiausio pt rinkimo 
apdengimu ir romų naujausios mados

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI
didžiausi linksmintojai žmonių ir geriausi pianaiYra

svieto, be kurio nei vienas namas nei viena šeimyna negali 
būti patenkinta.
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Peoples Furniture Co. Krautuvės pardavė, parduoda ir par
duos Kimball Pianus, nes jie suteikia garbę ir pasigerėjimą 
kaip 'šiai įstaigai, taip ir kiekvienam, kuris tik įsigija 
Kimball Pianą šiose Krautuvėse.

ATEIK, PAMATYK IR IŠGIRSK KIMBALL PIANĄ 
PEOPLES KRAUTUVĖSE! Jus čia rasite tokį pianą, kokio 
Jus ieškote už tokią kainą, kokią norite mokėti.

Kimball Grojiklių pianų platus pasirinkimas musų Krautu
vėse už sekančius apkainavimus:

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

veltui su kiekvienu pianu

Suteikiame 2 arba 8 metus laiko išmokėti

Paminkite Vardą ir Krautuvių Vietas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Ha
M, KEZES, Vedėjas, J. NAKROŠIS,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1 Kas girdėt “Naujiong” lai
vakorčių skyriuje

Sekmadienyj, rugpiučio 14-tą 
dieną, iš Grand Central stoties, l 
Baltimore and Ohio geležinke
liu išvažiuoja New Yorkan 
Stanislovas Giedraitis, gerai ži-I 
nomas Cicero lietuviams.

| 16-tą rugpiučio, laivu George 
Washington, jis išplauks Lietu-; 

, von. Ten paviešėjęs, pasilsėjęs, 
prisivalgęs skanių vaisių, atlan
kęs gimines, draugus ir pažįs
tamus, žada grįžti dolerių da
ryti.

North Side
Praeitą sekmadienį įvyko 

SLA. 226 kuopos susirinkimas, 
kuris buvo pusėtinai skaitlin
gas nariais, šiame susirinkime 
nieko svarbaus nenutarta, tik 
apsvarstyta reikalai, liečiantys 
kelis ligonius, ir nutarta rude
nį surengti baliuką. Koinisijon

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

luptas ligas vyry ir moterų 
:enas žaizdas, ligas rectal,

Or. J. W. Beaudeite
VIRŠŲ ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS OtAWFORD 1480 

TFI EF.ONAt "ANAL 9464

Pastaba: Manu ofisą* dabar randa* 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTA8

LIK]. VIS AKIŲ SPFCI ALlSTAč 
Palengvins akių Įtempimą, kurto 

jsti priežastimi galvos skaudėjimo 
ivaigimo, akly aptemimo, nervuotu 
no, skaudamą akių karšt], atitaist 
treivas ak’8, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregysU 
‘rirengia teisingai akinius. Visuo- 
e at si tikimuose egzaminavimas da 
omas su elektra, parodančia ma- 
■iausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos '-nikus Vai. 1(1 
ki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boalevard 7589

Seniausia įsteigta linija

South 
Haven

Paimkit savo draugus ų- Šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

Nedčl. ir subatoj Ilound trip $1.50 ■ 
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Coilegiate Orkestrą
ŠOKIAI DYKAI

_ BENTON
CAC harbor

& ST. JOE
Sąturagy and Suaday

I Vhroogb Tiekėte te aM Store LlneMi 
Ooacb Oo. po Into Ha Bau ‘U’TS

SAUOATVC* .... 
HOLLAND ............
GRAND RAPIDS.. 
GRAND HAVEN .. 
MUSKCGON ..........
PAW PAW LAKE. ____
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach .......... $125

. 8.00 i

. Lfią i

Booaevelt Hille and Bhota Ore.t.
▲11 achedulea dayUrht aavlnar tlm«.

Buth Hsvm Lina Docka—N. W. tad ąf | 
unlclpal Pkr (Grand Av. A Chl&yfr |

Av. care to pler).
______ Pfcope Suparjor 7£QQ

išrinkta pp. Hormonas, Gri 
cius ir Semaška.

Rytoj Pirmyn choro Išva
žiavimas

Musų kolonijos dailės drau
gija, Pirmyn Choras, rengia 
puikų išvažiavimą, rytoj, rugp. 
14 d. Jefferson girioje. Šiame 
draugiškame oulinge bus seri
jų laimėjimas. Ot čia, mes tu
rėsime progą savo laimikį iš
bandyti.

Todėl, kas myli dailę ir gro
žę, reiktų vykti su choristais 
drauge. — špokelis.

Tel. Boulevard 4139
A. MASAI^KIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

• Ekspertas tyrimo akių ir 
priti kimo akin ų

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

Kambariai 14, 15, 1G, 17 ir 18
Pastebėk5! mm iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedalioj uždaryta.

Tel. Canal 0523.

GERAS REKORDAS

I

1896 metais Henning Wennersten 
d radėjo išdirbinėti apynių syrupą ir 
tas syrupas dar ir dabar yra parda
vinėjamas žmonėms vis su didesnė
mis pasekmėmis. Paskutiniais lai
kais reikalavimas to produkto yra 
toks didelis, kad išdirbystės vos tik 
paspėja jo užtektinai išdirbti, kad pa
tenkinus žmonių reikalavimus. Da
bar tas trukumas yra pagerintas tfu 
(vedimu j dirbtuvę pagerinimų. Da
bar gali užtikrinti savo kostume- 
riams, kad jų reikalavimas Wenner- 
stens produktų bus pristatyti laiku 
ir "Siektinai kas tik kiek reikalaus.

Prie to dar Wennersten chemikai 
nuolat daro didelių pastangų ir .įieš
ko naujų būdų, kad produktai butų 
nuolat vis gerinami. Galų gale ta
po išrastas toks apynių syrupas, kad 
Wennersten išėmė ant jo patentą. Ir 
dabar niekas negali panašaus syru- 
po išdirbinėti nei pamėgdžioti. Wen- 
nerstens apynių syrupas yra geriau
sias inarkete.

Wennerstens visuomet vartoja savo 
produktams kuogeriausj ir šviežiausj 
tavortj, taip kad jo apynių syrupas y-> 
ra grynas ir geras. Kadangi tas 
Wennerstens apynių syrupas yra ge
riausias, todėl jis parduodamas biskj 
brangiau, negu kiti paprasti apynių 
syrupai.

Dirbtuvė yrai taip švariai užlaiko
ma, kad ją valoma du sykiu j dieną 
su pagalba garo prietaisų. Todėl ga
lite sau tikrai įsivaizduoti, kad kiek
vienas kenas šio apynių syrupo yra 
tikrai švarus. Wennerstens garantuo
ja, gad jo produktas' yra geras, o jei 
kam nepatiktų, pinigai grąžinami at
gal pirkėjui.

“NAUJIENŲ” GENERALIS 
AGENTAS 

Grand Rapids, Mich.

Stanley Naudžius
ši uomi pranešame gerbia

miems Grand Rapids lietuviams, 
kad Stanley Naudžius, yra mu
sų įgaliotas pilnai rūpintis 
“Naujienų” cirkuliacija — pas 
jį galite užsisakyti “Naujienas’’, 
atnaujinti prenumeratą, užsžisa- 
kyti knygų iš “Naujienų” kny
gyno, taipgi paduoti j “Naujie
nas” skelbimą— jis visuomet 
Jums suteiks greitą ir teisin
gą patarnavimą. Jo adresas:

Stanley Naudžius
1220 Hamilton Avė., 
Grand Rapids, Mich.

O/I£A(Ą

Visuomet Bandome
Tai ką mes ištikrųjų ir darome. Nuolat 
jėškome naujų būdų kad padarius šį banką 
vertą dėl VISŲ jūsų patarnavimų.

Mes nuolat jieškome saugiausių ir geriau 
šių investbentų dėl jusiį; išleidžiame daug 
pinigų dėl saugiausių1 apsaugos skrynučių 
dėl jūsų išsirendavojimo; dedame visas sa
vos pastangas, kad padarius šį banką Sau
giausiu Banku Chicagoje.

Vesti čia savo bankinius reikalus yra 
lekcija saugumo.

CENTRAL““"6 BANK
1110 West 35th Street

CHICAGO. ILLINOIS
A Trust Company

A State Bank A Clearing House Bank.

Suteiks Jums Sveikatą ir 
Stiprumą Jaunų Dienų

Nėra ikirtumo ar juo etate senaa ar jau
nas, arba vidutinio amžiau*, silpnas ir nusi
minęs ir jauname savo amkiuje neturėjote 
Keros sveikatos ir stiprumo, kuris pagal ties* 
priguli jums, jys tiesiog nusistebėsite kaip 
greituti jus (gausite tvirtumą vartodami Nu- 
ita-Tone ir kaip areit (gausite daugiau jėgos 
ir sveikatos.

Šios puikios gyduolės yra suteikusios stip
rumą ir svgkatą milionams įmonių per pas
kutinius 35 metus. Jos taip sustiprina kūną, 
kaip niekas kitas negali padaryti—sustiprina 
nervus, raumenis ir kitus Svarbius kūno Or
ganus jr apsaugoja nuo visokių ligų ii prie- 
iasti<*s prasto kraujo, netinkamo vriikinimo 
ir abelno nusilpnėjimo/ Nusipirkit butelį nuo 
^avo vaistininko iiandie. Jus jausitės stip
resnis, sveikesnis- geriau visais atžvilgiais ar
ba jūsų pinigai bus grąžinami. Neimkit imi- 
taoijų—niekas nt-gali užimti vietos Nuga- 
Tone.1

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

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

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

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 West 23 I'lace
Phone Canal 1068

a,

I
Jei plaukai slenka?

Naudok

^JįufflesBU Mn MR

Su pagelba ESSEX tūkstančiai žino
J

Kad Važiavimas kaip Skriejimas
su vienatiniu didelio spaudimo anti-knock mo
toru kuris paverčia eikvojamą šilumą į jčgą
Visų akys yra atkreiptos j naują Essex Super-Six, kurio , puikus 
veikimas pasirodo iš pat pirmo važiavimo, taipgi jis bėga lygiai ir 
tykiai, ir taip lygiai skina kelią tartum, kad jis skriesti skrieja.
Didesnę turi jėgą, daug geriau veikia, didesnis, ruimingesnis ir gra
žesnis, jis dabar greičiau užkariauja savo populiaringumą negu jo 
pirmtakunai.

Ar tai pamažu važiuojant, ar tai per 
susigrudimus, važiuojant greit arba 
ramiai sau 50 mylių į valandą per 
visą dieną, jo charakteristika pasilie
ka ta pati, jis lygiai ir dailiai bėga 
kiekviename atsitikime.
Essex, taip kaip ir Hudson, yra įdė
tas naujas, vienatinis didelio spaudi
mo motoras, kuris paverčia eikvoja

mą šilumą į jėgą, pagamina daugiau 
jėgos kiekvienam kubiškam coliui 
pistone ir geriausis kokis gali būti 
motoras visame pasaulyje.
Ir jis tai išdirba ekonmiškai, netik, 
kad jis apverčia išnaudojamą šilumą 
į jėgą, ir tai padaro su paprastu 
gasolinu, be specialio augštų • kainų 
kuro.

ESSEX Sufier-Six
2-Paesenger Speedabout $700 4-Passenger Speedster $835 

Coach $735 Coupe $735 Sedan $835
Ali prlces f.o.b. Detroit, plūs war excise ta#

Essex Super-Six turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo kambari, reika
laukit lietuvio pardavėjo.

Klauskime Mr. Montvid

Hudson Motor Company of IHinois
2220 South Michicr’ n Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
P-nia Marijona Bračulienė, 

žmona žinomo Chicago) dar
buotojo, ypač SLA. 36-toj kuo 
poj, 3120 So. Emerald avė., iš-, 
vyko kartu su abiem sūnumis 
atostogoms į Princeton, Ilk Ma
no pa viešėti p. A. šliautorio 
farmoj kokui porą savaičių. 
Princeton randasi 100 su vir
šum mylių tolumoj nuo Chica
gos.

P-nas Bračiulis, pasilikęs na
mie, turi dabar prižiūrėti visą 
gaspadą vienų vienas.

Reporterio užklaustas, kodėl 
kartu nevažiavo pats p. Bra- 
čulis, jis atsakė: “Žinote, A- 
merikoj visuomet 'leidies 
First.’ ”

— Reporteris.
Oi tas kojotas!

O, tas kojolas — kad jį ga
las, kad jis visai surūgtų!

Jei ne kojolas, Tonis Joni kis 
nebūtų nei į 47-th place steiši- 
ną važiavęs.

Bet visų kalčiausias tai tas 
puodas, kur buvo kojolas rau
ginamas. Jei jis butų laiku iš- 
rugęs, viskas butų buvę gerai. 
Bet kai jau per tris dienas* 
rauginama ir nesurūgsta, tada 
pasidaro nebepakenčiama. Ir 
Tonis, netekęs kantrybės, kad 
gi smogė su gelžgaliu per tą 
puodą, tai puodas net šmotu
kais subyrėjo.

žinoma, ir kojolas ištekėjo. 
Na, suprantate, ir kiti namų 
l>;il<i;.i nukentėjo, net p-niaj !

Jonikienei teko kumščios. O 
vakar rytą 47-to pleiso džiodžo 
davė Toniui vietos pasilsėti 
ligi 17 dienos šio mėnesio. Gi 
vėliau, jei pasirodys reikalo, tai 
gal ir ilgiau duos.

— Reporteris Rautas.

Zofija tėtušį pamokino
Zofija mėgsta vėlai iš namų 

išeiti ir anksti namo pareiti. 
Ir tai pasikartoja gana tankiai.

O tėtušiui Napoleonui toks 
dukrelės paprotis ne labai pa
tinka, ir jis pereito pirmadie
nio ryte, apie 3 valandą, pasi
tikęs ką tik sugrįžusią dukterį, 
ižklausė: i %| p Į

—Zofija, ar taip gražu da
ryti? Visi kaimynai apie mus 
kalba!

O dukrelė, atsisukusi:
—šarap, tu Liuciperi!

Ir pagavusi pieno bonką 
smogė tėtušiui nugaron, kad 
tas net ir šiandien nepasival-

do. Bet ir to negana. Ant ryto
jaus abidvi — mama ir duktė 
—nuėjo kur reikia ir išpirko 
warantą prieš tėtušį.

Na, ir pasakykit man, kas 
šiandien yra bosai — moterys, 
ar vyrai?

— Reporteris Raulas.

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza muotojaa 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199 -------—-----J

A * A
BRANISLOVAS YUTKEVICIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 11 dieną, 10 valandų ry
te, 1927 m., sulaukęs 33 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., Grimzdų kaime, paliko dideliame nuliū
dime seserj Juzefą ir švogerj Adomą Zupelius ir seserį Kazimierą 
Roseckienę ir 4 pusbrolius, Dominiką, Vladislovą, Julijoną ir Miko
lą Yutkevičius ir gimines Edvardą Bakševičią, Vincentą Dombraus- 
ką, Kasperą Idzelevičią ir dėdę Tadeušą Yutkevičią Amerikoje, Lie
tuvoje paliko seną motinėlę, 2 brolius ir seserj.

Kūnas pašarvotas, randasi 545 W. 32nd Street.
Laidotuvės įvyks Panedėlyje, Rugpiučio 15 dieną, 10 vai. ryto 

iš namų į Tautiškas kapines. *
Visi A. A. Bronislavo Yutkevičio giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuludime liekame, seseris, švogeriai ir visi giminės.

Laidotuvėse patam, graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

CHEVROLET j

Watch Chevrolet 
Performance on the Roa

Demonstravimas

Puikiausios Rąšies
Chevrolet Istorijoj The COACH

$595

Phone Brunswick 2373

LOUIS W. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS
Limozinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį 

2509 Fullerton AveM Chicago
k..............— ■ H H — ■■■ ■ N ——

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Kur tik jus važiuosit, bile kokiu keliu — pastebekit vei
kimą Chevrolet kokį jus pamatysite!
Pastebekit kaip jie greit pabėga nuo signalų miesto gat
vėse — pastebekit, kaip jie lygiai bėga laukų keliais, net 
su atdaru “throttle” — pastebekit kaip jie įbėga j aukš
čiausius kalnus ir prasčiausiu keliu.
Jų veikimas yra toks geras kaip ir brangių ir didelių ka
rų kurie kainuoja šimtus dolerių daugiau — didelė de
monstracija puikiausios rųšies Chevrolet karų istorijoj!

Atsilankykit į musų parodymų kambarį ir apžiūrėkite pa
tys tuos gražius automobilius — iš kiekvieno atžvilgio jie 
yra puikiausi ir pigiausi pasaulyj karai.

Th«T«uHog 
orRoadatcr • r jLj 

TheCoapa • • ‘625
Esi®“: .‘.*695

*715

^^^>‘395
UT«nTruck - $AQ£

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

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą
SOUTH

Orme Bros. & Fheeta Motor Co. 
6522 CottAge G rovė Avenue 

Superior Motor Sules 
6943 S. H ilsted Street

S. & M. Chevro'et Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderploeg & Rietve!<| 
South Holland, Illinois 

W«rme Motorą, Ino.
Chicago Heighta, Illinoia 

Young & Hoffman
1709-11 W. 95th Street . „ 
• Argo Motor Co.

7410 Archer Avė. 
Summit, IlUnoi*

Ashland Avenue Motor Sales 
5486*42 S. Ashland Avė.

Barron Mauloff Chev. Sales 
2339-43 We«t lllth St. 
Rautnan Chevrolet Sales 

v516-t0 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue

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

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue 

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

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2504 Milwaukee Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 
812 Divęrsey Parkvvay

Nickey Auto Sales 
5010 Irving Park Blvd. 

Ross Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST 
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Rooeevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Roud 
R. * &N. Motor Sales 

6827 Ogden Avenue, Berwyn 
Weet Auto Salee 

2632 W. Waehington Blvd. 
George W. Durst Chev. Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Fivek’s Sales & Service 

2546 S. Turner Avenue 
Koenan Motor Sales 

Cicero, IH. 
King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Lewis Auto Sales 

3838 Ogden Avenue

Announcements
Pranešimai

Draug. Lietuvąoa Vėliava Amer. 
No. 1 laikys mėnesinį susirinkimą 
Aug. 14, 1927 m. paprastoj svet. 
Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti ant susirinkimo, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

—-J. Dabulski, Sekretorius.

Personai
__________ Asmenųleiko__________

J IEŠKAU savo puseserės Marijo
nos Gumbaiiauskaitės. Girdėjau, kad 
yra vedus ir kad ant Brigeporto gy
vena. Paeina iš Tauragės apskr. 
Laukuvos parap, Bielivnių sodos. 
Juozapo Gumalausko duktė. Norė
čiau pasimatyti. Prašau greit atsi
liept. J. Brazauskas, 8340 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Musical Instruments
Muzikos Inatrumen t a i

UŽ $75 NUPIRKSITE
Bile kokį instrumentą: 2— 

88 notų grojikliai pianai ir 4 
upright pianai, 6 console radios. 
Turi būti parduota tuojau. At- 
si.šaukit šiandie, suimtoj iki 9 
vai. arba nedėlioj iki 6 vai.

American Storage House 
2216 W. Madison St.

A. PRABISH
GltABORIDS

Automobiliai 
visokiems rei
kalams, 
šaukus 
greit 
kiam 

navimą.
2205 Lake St 

Melrose
.. Purk, I'l.
Phone Melroes

Park 797

Pa- 
naktį 
sutei- 
patar

CLASSIFIED ADS.
______________________________ i

Kas, ką, kur, t . kada 
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

SI 3<» kuopOB nariams (»mnoSu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso 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 i namus ir užsiuto- 
kėkite. —J. Balchuiuis,

SLA. 36 kp. ifnansų »•'št.

Pirmyn Mišrus Choras rengia išva
žiavimą j Jeffersono girias nedėlioj, 
rugp. 14 d., Choras kviečia visus 
.skaitlingai atsilankyt. Rengėjai.n.

Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 
piknikas su dovanomis įvyks sekma- 
dienyj, rugpiučio 14 d., 1927 m., Jus- 
Gce Park Darže.

Gerb. Publika nepamirškit atsilan
kyt ii’ smagiai laiką ant tyro oro pra
leist.

Kviečia KOMITETAS.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P 
Narioms žinotina. — Per šias diena 
yra išsiutinėta visiems Draugijos na 
liams naujoji konstitucija ir syki' 
pakvietimas Draugijos nariams stot 
kontestą gavimui naujų narių Drau 
gijai. Šiame Draugijos konteste kon 
testantams už įrašymą naujų narių 
Draugijon yra teikiamos stambiu 
dovanos — automobiliais, pianais, ra 
dioiais, auksiniais-deimantiniai s žie 
dais arba ir “ cash” pinigais. Drau 
gijos nariai turį liuoso laiko — kvie 
čiami imtis už darbo naudai Draugi 
jos.

Jeigu dar nesate gavę Draugijo 
konstitucijos nė kontesto sąlygų be 
pakvietimo dalyvauti konteste — ma 
lonėkite skubiai pranešti Draugijo 
sekretoriui — Xavieras Saikus, 1521 
No. Irving Avė.

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia išvažiavimą nedėlioj, Au- 
gust 14 d., 19$7 m. ant Zaleckio far- 
mos. Norintieji .važiuoti su troku, 
malonėkit visi susirinkti 10 v. iš tyto 
3432 So. Wallace St.. Kviečia atsi
lankyt visus. Komitetas,

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoj rengia draugišką išvažia
vimą, kuris įvyks nedėlioj, Rugp. 
14 <1. Berwyn, Lyons miškuos už 
Ghernausko senojo daržo. Bus pui
ki lietuviška muzika. Kviečiam vi
sus draugus ir drauges dalyvauti 
šiame išvažiavime.—Komitetas.

Brolių Lietuvos Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugija iš Brighton Park 
rengia šeimynišką išvažiavimą į 
brolių Jokantų ukę-farmą, Lemont, 
III., rugpiučio-Aug. 14 d., 1927. Kat
rie inąnote važiuoti, susirinkite po 
No. 4138 Archer Avė., 10 vai. ryto; 
t rokai nuveš už dyką. Vietos bus 
užtektinai visiems. Nuvažiavę ant 
ūkės pieno ir ice cream gausite dy
kai. z
: į ’ i . 1'T "■f

ChicągOK Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 14, 1929, Masonic Tepta 
svet., 1517 N. Leavitt St. 2 vai. po 
pietų. Nariai malonėkit susirinkti 
laiku ir užsimokėti duokles. Taipgi 
priduokit savo antrašus, kurie per
sikėlėt į naujas vietas.

—X. šaikus, Sekr. 
1521 N. Irving Avė.

LSS. 4KP. SUSIRINKIMAS
Lietuvių Socialistų Sąjungos 4-tos 

kuopos susirinkimas įvyks antradie
nio vakare, rugpiučio 16-tą, Raymond 
Chapel salėj. Susirinkimas prasidės 
8 vai. Visi nariai malonėkite būti.

Kp. Raštininkas.

Kultūros Ratelio susirinkimas įvyks 
rugpiučio 13, šeštadienyj, 2:30 v. po 
pietų. 2930 Harlem Avė. Visos na
rės yra kviečiamos atsilankyti.

Valdyba.

Didelis šeimyniškas Išvažiavimas, 
sekantį nedčldienį, Rugpiučio 14 die
ną j pono Savicko fąrmą, kuri ran
dasi pagal Tautiškas kapines. Įžan
ga už dyką visiems. Kviečia visus, 
kaip vieną Draugystė Rūta No. 1.

— Komitetas.

Pranešimas Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos 22 kuopos nariams. Drau
gai dabar išėjo antras tomas Welso 
Istorijos ir kitos knykos, kurie nariai 
mylite turėti gerų raštų, malonėkite 
kreiptis pas kuopos raštininką, A. J. 
Mozgerį, 3108 So. Halsted St.

For Rent
RENDON Storas tinkamas dėl Bar- 

ber Shop. arba kitam bizniui, steam 
heat. 4600 So. Paulina St. Yards 3884

RENDAI Storas su fikčeriais bu- 
černės ir grosernės. Išdirbtas Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Renda pi
gi, arba parduosiu fikčerius. 4643 S. 
Union Avė. •

RENDON 4 kambariai ir pusė Sto
ro, didelis basementas. Renda pigi. 
7006 Archer Avė. Prospect 5704

KRAUTUVĖ rendon, tinkama bile 
kokiam bizniui. 2555 W. 69th St. Teel. 
Hemlock 7981

Rendon. Tėmikyte daktarai, advo
katai ir kam yra reikalinga ofisų, 
dar yra keletą moderniškų ofisų, 
luiujam name ant kampo Hal»te<l ir 
35-os jęt., kur yra didžiausis biznio 
veikimas Bridgeporte, Turime gerų 
storų ant Salsted prie 35-os gat. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas Chas. 
J. Bagdžiunas & Co., 736 W. 35th St. 
Boulevard 0012

RENDAI 6 kambarių flatas, pečiais 
apšildomas, yra elektra, gasas ir mau
dynė. 7jM W. Slst St.

• »

RENDON 6 kambarių bungalovv, 
furnice šildomas, Rendos $50.00, 
5619 So. Hermitago Avė., Telefonas 
Prospect 3359. i

RENDON 5 kambarių moderniškas 
flatas, $30.00 rendos, 4905 S. Komin- 
sky Avė, vienas blokas nuo Archer 
Avė ir Cravvford Avė.

Furnished Rooms
RUIMAS rendai pavieniams arba 

vedusiai porai. 6752 So. Artesian Av. 
Tel. Hemlock 0989.

LIETUVIŲ IkOTEI.IS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

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

PETER G ADEI KO
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

RENDAI kambarys prie mažos šei
mynos su valgiu vyram ar merginom. 
1 fr. 833 W. 33rd PI.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui, prie mažos šeimynos, garu ap
šildomas. Taipgi ir garažą ttfriu ren
dai. 3437 S. Emerald Avė.

REIKALINGAS kambarys dėl mok
sleivio pas blaivius ir švarius žmo
nes. P. S. Aušros Knygynas. 3210 S. 
Halsted St.

RENDAI kambarys, prie mažos šei
mynos, garu apšildomas. 2 f r. 3247 
Emerald Avė. Prone Yards 5387

RENDAI kambarys dėl vaikino be 
valgio. Nėra vaikų. 1 fl. 830 W. 34th 
St. Phone Boulevard 7556

REIKALINGAS kambarys dėl vy
ro ir vaiko prie geros šeimynos kuri 
galėtų vaiką prižiūrėti 6% metų, 
Bridireporto apielinkėj. Aušros Kny
gynas, 3210 So. Hulstod St. Box '236

RENDON moderniškas kambarys, 
1 vaikinui, puikioj ir parankioj apie- 
linkėj, be valgio. 3237 S. Auburn Avė. 
1 fl.

RENDAI kambarys, vyrams, mote
rims, vedusiai porai. 708 W. 21 Pi. 
Iš priekio ant paskutinio aukščio.

RENDON kambarys didelis, švie
sus vienam ar dviem vaikinam ar 
merginoms. 3309 S. Union Avė. 3rd 
fl. rear.

į >
RENDAI kambarys vienam ar 

dviem vaikinam prie mažos šeimynos. 
Visi patogumai, arti 8 gatvekarių. 2 
lubos. 4444 So. Troy St. Phone Lafa- 
yette 8716

RENDAI kambarys šiltu vandeniu 
apšildomas dėl vaikinų be valgio. 1 fl. 
7080 So. Campbell Avė.

Aš, Antanas Kuprėnas, ieškau sa
vo brolio Juozapo Kuprėno, turiu 
labai svarbų reikalą dėl Lietuvos 
dalykų. Kreipkitės pas mane kuo- 
greičiausia.

4517 So. Washtenaw Avė.
Chicago, III.

PAIEŠKAU ponios Sliužinskienės, 
koki 5 metai atgal gyveno 3116 So. 
Halsted St. Turiu svarbų reikalą; 
ji pati ar ją pažįstanti praneškite 
man.

TONY PALŠAUSKIS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų ________  
Lietuviškai kalbantis, smagiai 
atrodantis vyrai! Aš jums ga
liu pasiūlyti. progą, su pageltai 
kurios padauginsite savo įplau
kas. Nuolatinis darbas, su di
dele ateičia. Vienas mano tar
nautojų, kuriam šis biznis buvo 
visai naujas, uždirbo pernai 
$10,(XX). Jus galite tą patį at
likti. Klauskite: General Mana- 
ger, Room 660, First National 
Bank Building, 31 S. Clark St.

REIKIA inteligentiško lietuvio gy
venančio West Side į rcal estate ofi
są. Joseph Rokoz, 3757 W. 57th St. 
kampas Hamlin Avė.

REIKIA agentų dirbti į gerai žino
mą real estate ofisą. Suteikiame 
“leads,,* išlygos prieinamos, pasima- 
tykit su VVerchinskas, 4336 Archer. 
Avė.

ItlCIK AI.INOAS bekcri.s prie kepi
nio juodos duonos ir keksų. Dienomis.
1510 Main St., Melrose Park, III.

REIKALINGAS senas žmogus kat
ras negali dirbtuvėj dirbt dėl kam
barių apvalymo ir krautuvės. Su atly
ginimu susitarsi ant vietos. V. Pušin- 
skas, 2958 W. 38th St. Tel. Virginia 
0947.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
kuris moka lenkiškai kalbėti. 1400 W. 
46 St. Tol. Yards 1445

REIKIA DARBININKŲ
Vyrai, padarykite savo liuosą 

laiką brangiu. Mes turime, su
organizavę lietuvių skyrių ir 
reikalaujame keletą gerų, ištik, 
mų vyrų dirbti su mumis. Kele- 
vV. valandų kas diena, arba kele
tą dienų, kas savaitę per visus 
š uos metus. Jus galite atlikti 
šį ciarbą labai lengvai be atsi
traukimo nuo dabmtmio jūsų 
užsiėmimo. Labai geras pelnas. 
Puikus pasikėlimas gyvenime. 
Kreipkitės į Room 874 First Na
tional Bank Building nuo 10 va
landos iš ryto iki 1 valandos po 
pietų arba Utarninko vakarais 
nuo 6 iki 8 vak. Klauskite

ADAM MARKŪNAS, 
Gen. Mgr.

38 South Derborn Street, 
Chicago, III.

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. H. Dray, 1447 
Blue Island Avė.

REIKALINGA patyrusi mergina 
dirbti j valgyklą dienomis. Gera mo
kestis. Taip pat reikalingas senukas 
negalintis dirbti dirbtuvėj.

Atsišaukit tuo jaus:
UNIVORSAL RESTAURANT, 

A. A. Norkus, 
760 West 31st( Street 

Phono Yards 5377

Aiitomobiįes
i PARSIDUODA 1924 Chevrolet tou- 

ring pigiai, turi būt parduotas grei
tai. Ja'vgiel, 1747 W. 47th St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtainai

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

SALIUNO fikčeriai pardavimui, 
nebrangiai. 1415 W. Vau Buren St. 
Tel. Monroe 4622.

TURIU parduoti keturių kambarių 
rakandus visai naujus. Yra ir skalbia
moji mašina. 4228 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI pigiai 7 kavalkų 
vvalnut valgomo kambario setas $35, 
karpetas ^20, brasine lova, springsai 
ir matrosas $20, dresaer $12, Com. 
coal & gas pečius $40, lempa $8. 3 lu
bos 3133 So. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PROGA visam gyvenimui. Pardavi
mui automobilių biznis, West Side, 
randasi netoli Chicagos, gyventojų 
70,000, greitai parduodami populia
rus karai. Renda nebrangi, lysas 
pagal sutartį, veikit greit. Naujienos, 
1789 So. Halsted St. Box 955

u ,

j>.■■ 0,»i«>« M ■ ..................

PARDAVIMUI groąemė ir bučer- 
nė, geriausis ir diliausia bargenas 
kokis kn<li< nors buvo iMisiuI vtas. 
Uiasriis tforai ir.-ngtas, labai smarkioj 
ir tirštni apgyventoje naujoje vie- 
toje, North West Side. Nėra konku
rencijos. Renda už šį modernišką 
Štorą su flatu iš užpakalio tiktai 
$50 į mėnesį. Augštos rųšies fikče
riai, bučernfts box, “display coun- 
ter”, elektrinis maliklis, mėsai piaus- 
tytuvas, elektrinis maliklis, cash re- 
gisteris ir t.t. Geriausia ką už pi
nigus galima nupirkti, yra daug sta- 
ko, viskas verta virš $4000. Del 
partnerių nesutikimų parduosiu už 
$20tM) arba gerą greitą' pasiūlymą. 
Jei reikės, dalinais išmokėjimais. 
Taipgi jei norite, galima perkraus
tyti. Atsišaukil nedėlioj nuo 10 iki 
5 į krautuvę, 6021 Montrose Avė., 
kelios durys į vakarus nuo Austin 
Blvd. Imkit Irving Park karą, o 
automobiliu, Montrose Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Atsi.šaukit po 7 vakare. 5223 
So. Robey St. Hemblock 1169.

PARDAVIMUI Saliunas ir Lunch 
Room, gera vieta prie didelių dirb
tuvių ant kampo. Parduosiu pigiai. 
2246 Blue Island Avė.

SMULKMENŲ krautuvė pardavi
mui arba jieŠkau pusininko su mažu 
kapitalu. Vienai moteriai sunku ap
sidirbti. 1406 W. 14th St. •

PARDAVIMUI pigiai grosernė, ge
roj vietoj ant Bridgeporto. Atsišau- 
kit šiandien. 3116 So. Halsted Street. 
Phone Yards 1457.

RESTAURACIJA parsiduoda, se
nai ’išdisbta vieta ir pelninga. Grei
tam pardavimui — išvažiuojame, 540 
W. 18 St.

PARSIDUODA soft drinks 
parlor ant bizniavos gatvės Biz
nis kasdieną eina aukštyn. 4 
ruimai pragyvenimui. Nebran
giai mokėsite, nes turiu parduot 
greitai. 11912 S. Michigan A v.

ANT pardavimo cigarų, cigaretų, 
kendžių, ice cream ir notion biznės 
kampas per 80 metų. Priežastis par
davimo — einu j didesnį buznj. 1851 
Canalport Avė ir Jefferson St.

PADUOSIU arba mainysiu biznia
vę. 2 fialų namą ant-privatinio 2 fia
lų arba mažo namuko toliau už mie
sto. Tol. Lafuyette 3924. Savininkas.

SALIUNAS — soft dririk parloris 
pardavimui. Nesutikimas partnerių. 
8842 S. Houston Av., So. Chicago, Iii.

PARDAVIMUI automobilis Gard- 
ner sedan, 5 pasažierių 1926 mode
lis, mažai vartotas. 2501 W. 46th PI. 
2nd fl. Matyt galima po 6 vai. vaka
re, o subatomis visą dieną.

Musicid Instruments
Muzikos Instrumentai

»$750 Player Pianas už $105 su ror 
ISmis ir'benčium. Pamatykit 6186 »o 
Halsted St.

PARDUODU savo Ceader grojikl| 
pianą, su 75 voleliais ir suolelis už 
$75. Priimsiu $30 cash, o kitus išmo
kėjimais į 3 mėnesius nuo tinkamų 
žmonių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PARDUODU grosernę pigiai, iš 
priežasties ligos, už $375. W. Vinc- 
kus 535 W. 45th St.

PARDAVIMUI groserio ir saldai
niu krautuvė. Atsi.šaukit tuojau, 
gausit pigiai, 1358 W. 13 St.

' 1 — T*------------------ ------T <-■<- -———

> RESTAŲRANTĄS pardavimui, ar- 
b.l’ parduosiu pusę, gera 'vieta tinkan
tiems ėmonėms. Arenlsen Lunch, 9 E. 
26 St.

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
iš priežasties ligos. Rakandai ir sta- 
kas. Kaina 8750. 6314 S. Califomia 
Avenue. _____

(Continued on page 8)
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Pardavimui Bizniai Namai-žemi Pardavimui Namal-Žemė Pardavimui

ŠITIE NAMAI 
PIGESNI UŽ 

PIGESNIUOSIUS

PARDAVIMUI, PARDAVIMUI 
Modi rniški 2 aukštų mūriniai j KAMPINIS bizniavas mimas, Ste

namai 4 ir 4 kambariai, hun- " i Z .knn,hai iai ir 2 flatai po 
galovv stogas, aun padoriai.

PARDAVIŠiU! pigiai grosernE ken- (Ijįdaryti porčiai 4804 18—21 
dilų ir kitokių daiktų krautuve. Prie- 
žastj pardavimo patirsit ant vietos, bo. Avers avė 
2955 Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosemė, saldainių, 
notiun, mokyklos reikmenys, irę 
cream. Atdara nedėldieniais. S. Ru- i 
mishek, 1621 So. Union Avo.

Tikri Barbenai SALIUNAS — soft drink padoria 
pardavimui. Nesutikimas partnerių, 

i 8842 So. Hauston Avė.

pusė bloko
Archer avė. karų linijos. 

Priimsiu mainus 
Savininkas 

Jack Daleo, statytojas

nuo

4 kambarius. Moderniški. Kas pirks 
šį mimų, nusipirks kartu ir darbų. 
Veikite greit.

718 W. 30th st.

Nąmahžemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui du 
flatai po 6 kambarius, naujas namas, 
karštu vandeniu apšildomas. Randa
si 1625—48th Ct. ir antias 1622—50th 
Avė., Cicero, IR. Atsišaukit:

• L. Mackevičius,
flIMS So. 49th Avė. Cicero, III.

Biskj {mokėjus 1 a|-

Namai-Zeml Pardavimui Finanaai'Paakoioa

Ko jieškot 
Čia rasit

Skaitykit:

PARDUOSIU arba mainysiu Oil 
slation, į automobilių. Gera vieta, 
3248 W. lllth St. Atsišaukit M. F. 
Donow.

Tel. Lafayette 7179

Didelis bargenas.
jus nupirksite 8 mūrinius namus, 10 
flatų po 4 kambarius, 7 kambarių fla
tų ir kampinę krautuvę, rendų virš 
$3000 j metus. Randasi 882 ir 884 N. 
Marshfield Avė. Savininkas, A. J. 
Barte), 1812 Ogden Avė. West 0734.

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA bučernė — senai iš- 
I dirbtas biznis, nebrangiai. 4001 South 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas po 6 kambarius, basementas ir 
pastogė. Geroj vietoj, dviejų metų se
nas. Parsiduoda už $14,500. Savinin
kas 6736 So. Campbell Avė.

Geras namas 3 fl. po 5 kamb.: 
vanos, elektra, platus lotas, ga
ražas.
įnešti reikia .............. $2500.00
Kaina tik .................. $6500.00

Neša 17 procentą.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
■ prie Parko, netoli aukštesnės mokyk
los, gera vieta. 1417 So. Union Avė.

PARDAVIMUI kendžių Storas, fik- 
čeriai gerame stovyje; parduosiu pi
giai, apleidžiu miestą. 2979 Archer A v.

Parsiduoda trijų krėslų barbemė, 
lelei savininko ligos. Nebrangi, bet 
labai pelninga vieta. 3043 Armitage 
Avė.

MAROUETTE — 
VIENUOLYNO 

Šitas Bargenas bytina 
visus kitus—

PARSIDUODA labai pelningas sa- 
liunas, laikom ir lunchius, nes esam 
tarpe dirbtuvių. Parduosiu visą arba 
pusę. Priežastis ne sveikata. Šiuo lai
ku esu hospitalyj. Atsišaukit greit 
šiuo adresu 1248 W. Carroll Avė. 
kampas Elizabeth St. Parduosiu pigiai

____  Didelis bargenas. Saldainių krautu- 
VT . . p, w ' vė pardavimui, pinas pasirinkimasNaujas 4 fl. garažus, muro na- dK'nl cigaretų, tabako, notiona ir 
mas, 2 fl. po 5 kamb. ir 2 fl. Į viskas kas reikia gerai krautuvei.

tą. 3001 So. Wallace St. Phone Michi- 
gan 0766

po 4 kamb. su visais moderni*- piS"; nea«appt,i^!.u
kais įrengimais.
Bendos neša $270.00 į mėnesį. 
Graži vieta—puiki gatvė. Kaina 
$5000.00. Pigiaus negu kiti pa 
našus 
prašo. 
Kaina

budinkai.
Cash reikti 
tik ..........

Savininkas 
tik $8(100.00. 
... 25500.00

Mes tik tikrus bargenus 
garsiname

BRIDGEPORTAS

muro namas po ‘ 
renkalingi įrengi 
lotas.

6 fl. tvirtas 
kamb.—visi 
niai. Platus

Pačiam Bridgeporto viduryj
Reikia cash $4000.00. Kaina la
bai žema.

Mes visados užganėdiname 
savo koštumerius.

BIZNIERIAI!
Jeigu jums biznis jkirejo, aš 

jus paliuosuosiu. Kampinis na
mas muro namas, ant plataus 
loto, gera auganti vieta, 2 — 
po 6 kamb., kieto medžio tri- 
mingai, vidui moderniškas įtai
symas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 boileriai.

Apačioj vieta dėl nedidelio 
biznio. Gražus trijų ruimų pa
gyvenimas su visais paranku- 
mais. Trijų karų garažius. Mai
nysiu ant bizniavo namo geroj 
apielinkėj. Jeigu reikės cash, 
pridėsiu kiek bus reikalinga..

Klauskit Mr. Smith
4457 S. Talman Avė.

Tel. Lafayette 0455.

SU mažu (mokėjimu 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- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

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

BARGENAS

Tikri bargenai ir mainai
Naujas medinis namas, ant 

mūrinio pamato, 4 ir 4 kamb., 
pirmas flatas apšildomas, viš
kos, apdirbti porčiai, 2 karų 
garažas, cementuota alėja. Ran-

5 nauji bungalow, po 6 kamba- dasi Brigbton parke. Kaina tik

Real Estate For Sale
Nnmai-žemė Pardavimui

CHICAGO LAWN

$8700. Įmokėt $3000.
Bizniavas muro namas, Sto

ras ir kambariai užpakalyj, 6 
kamb., viršui, karštu vandeniu 

Randasi arti 55 
bulvaro ir Morgan St. Savinin
kas priverstas parduoti tik už 
$10,000. Įmokėt .$3000. Naudo
kitės proga.

2 flatų muro namas, 5 ir 6

rilis, 30 pėdų lotas, moderniškas, 
{ųs negalite rasti geriau išrodančių 
biingalow, jei žiūrėsite ir visoje 
Chicagoje. Tik biskį įmokėti, kitus 
kaip rendą išmokėsite.

MAROUETTE PARK
11 flatų, 2—3 ir 9—4 kambarių, i apšildomas.

moderniška, vienų metų senumo,1* * 
mainysiu j bizni, bizniavą namą, su 
bizniu arba be biznio, j lotus, į bi
le ką, ką kas turite.

5 kambarių bungalovv, modemiš
kas, 37V. pėdų lotas, mainysiu į 
lotus arba ką nors mažesnio.

kas moderniška, kampinis namas, i kamb., atskirai apšildomas, ai 
parduosiu arba mainysiu į ką nors j žuolo trimas, 2 karų garažas,
7 kambariu medinis namas, karši., i cementuota alėja. Randasi ar- 

vandeniu Šildomas, parduosiu už ti i>arko ir bulvaro. Pigiai par
duosime arba inainysiusime

vandeniu Šildomas, į 
$500 įmokėjus, kaina $5000.

2—6 kambarių naujas mūrinis mo
derniškas namas, tik ką užbaigtas, bungalow.
mainysiu į lotus arba ką nors 
žesnį.

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

Phone Hemlock 8099.

Pirk tiesiai iŠ kontraktoriaus 
4 flatus po 5 kambarius, naują 
modernišką namą, ir 4 karų 
muro garažas. Randasi prie 

REAL ESTATE FOR SALE Marųuette parko gražiausioje 
TĖMYKIT $1000.00 padarys jums vietoje. Taipgi priimsime jūsų 

antrą $1000.00 trumpam laike: seną namą j mainus.
venlZi’ pon*8l kmnba^ta, dl’K ! . 4 flatų muro namas, prie pat 
maudynė, cemnetuota elė, kaina St Jurgio bažnyčios,—Bridge- 

inu- $3500. I n mokėt $1000.
, - _ .1 2 namai ant vieno loto, 2 pagy-

liamas, 2 storai, ;> flatai. ■ venimai po 5 ir 4 kambarius, kaina 
”‘T . ’ '< i įmokėt $2000.

Namas ant Union Avė. prie 34-tos,, VT . . r . -
2 pagyvenimai po 6 ir 7 kambarius,, Naujas muro namas, O ir O
karšto vandens apšildoma, kaina kamb.. aržuolo trimas, karštu 

į tiktai $7000. Inmokėti $3000. šita ,
■ kaina ant trumpo laiko tiktai. Į vandeniu apšildomas, viskos, 

Namas ant 55-to Bulvaro, 6 pa- geriausia plumingas. Randasi 
gyveniniai ix> 6 kambarius, mainos I .. MArnuetto narko ir Roek- ant 2 pagvvenimų namo pietų da- aru M ariju ei DC parKO ir HOCK 
lyj miesto. well St. Kaina tik $12,900.

Nelaukite, ateikite dabai* pamatyti; Naujos arba gyventos bunga- 
lows, 5 arba 6 kambarių, pąr-

WEST SIDE 
Stebėtinai pigus

Visi spekuliantai stebisi.
Bizniavas tvirtas kampinis 
ro
Rendos neša $250.00 į mėnesį, tiktai »3500. Inmoketi »t000.

____ Nnmas ant Ilmnn Avo. nrip
Kaina tik 22000.(X>.
Prie bažnyčios
Prie Bankos
Pačioj lietuvių širdyj.
Matyk.

ma

porte, viškos, elektra ir kiti pa-
rankumai. Kaina tik $8400.

Kas tierka namą, tas pelno. . .. . ,«.*... , . , naujų puikausiu namų ant Bridge-.Tą tvirtina musų kostumenai m>rtOi kurj mes statome ant 35-tos 
—--------- tarpe Union ir Lowe Avė; 4 pagy- duodame labai pigiai, nes savi-

venimai, visi dideli šviesus kamba- . , . . . . ,.
1 riai, su vėliausiais įtaisymais, šilu- ninkas turi apleisti 

Girdėtas, Matytas ir Pa- .T8’/82?pcdiai’, le(,.°.sk7ne ir t.t. Naudokitės proga, viiiuvouu, vuo a w par(juosl|ne su labai lengvom išly-1 ... - «-
tirtas Faktas #om arba priimsime namą arba lo

tus kaipo dalį mokesčio. lingu ir pelningų
platesnių žinių kreipkis; valstijoje arti micsto

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO 
736 West 35th Street 

(į rytus nuo Halsted St.)

Chicago.

Sveikam žomgui:
Žiūrėk:

Rendos neša į metus $1920.00 
6 flatų geras namas—4 po 5 ir 
po 4 kairtb.

Kaina tik .............. $9800.00
Neša apie 30 procentų.

Turime farmų-ukių labai der- 
i lingu ir pelningų Wisconsin 

i ■ Rhine- 
j lander po 160, 200 ir 368 ak
rų su mašinomis ir gyvuliais. 
Mainysime į namus nuo 2 iki

33 30
Pigių mūrinių ir medinių na

mų laukia pirkėjų.
Kas nori tikrų gerų bargenų, 

o mes jums priskirsime bile 
kokioje kolonijoje visoje Chica- 
goje.

Atsišaukit pas mus:

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St

Kapm Halsted ir 18th St. 
Canal 4960.

Tiktai vienas liko. 5 kambarių 18 flatų. 
mūrinis bungalow, 5229 S. Kilpat- 
rick Avė., pusė bloko j pietus nuo 
Archer Avo., ką tik išcementuota 
gatvė, aržuolo trimas, furnas šildo
ma, stikliniai porčiai, kaina $6800.

J. STRNAD
1808 S. Ashland Avė., Tel Canal 1272

PARDAVIMUI 2 namai, medinis 
blzniavas, su saliunu, mūrinis stovi 
prie pat geležinkelio tako, kada 
nors bus pinigų. Taipgi South Sidc 
2 lotai. Turi būt parduota i savaitę 
Įniko, nes išvažiuoja j Lietuvą. 732 
W. 18th St. Savininką galima matyt 
nuo 6 vai. vakaro, o nedėlioj visą 
dieną. Lietuviškas taksas; kas pir
miau, tas laimės.

Del platesnių informocijų 
kreipkitės pas
K. J. MACKE and CO.

(Maciukas)
2436 W. 59th St. (kampas

Artesian Avė.)
Tel. Prospect 3140.

SUSTOK rupinties apie pirkimą, 
arba mainymą namo, loto, fanuos, 
ar biznio. Ateik pas mus, pavesk 
ta rūpesti mums ir busi laimingas. 
Mes turim daug bargenų jums pa
siūlyti ir daug selsmanų, kurie greit 
gali išmainyti arba parduoti jūsų 
prapertę. Slanko Nestor, 5097 
Archer Avė. Lafayette 6036.

BARGENAS
7230 So. Rockwell St.

5-5 kambarių su trims miegamais 
kambariais, naujas muro namas, ar- 

in trinv'ngal, abu fliorai vandeniu 
? k’omi įmūrytos vanos, sun palor. 
Kaina labai pigi.

Atsišaukite pas savininką
JUOZAS VILIMAS
4405 So. Fairfiel Avė.

Phone Lafayette 5948
PARDAVIMUI lotas 95x295 ir 

stand arba mainysiu ant namo arba 
biznio. Randasi priešais Tautiškas ka
pines ant Kean Avė. Masiliūnas.

Aš 'turiu 2 namus dabar sta
tomus 5—5 kamb., visas muro, 
nėra medinio porčiaus. Visas 
aržuolo trimas, įdirbtos pnasini- 
mui lentos, aisbaksiai, bufietai, 
gydoulių šėputės, pentrių stal
čiai ir gasiniai pečiai. Geriau
sios įmūrytos vanos, Apron sin- 
kos ir kiti geriausi plumbingo 
įrengimai, karštu vandeniu ap
šildomi su dvjem boileriais. 
Pleisteriuotas beizmantas ir vi
sas užpakalinių porčių vidus 
bus užbaigtas iki mažiausio 
daigto. šie namai randasi labai 
gražioj vietoj prie Marųuett 
Parko ir pusė bloko nuo karų. 
Jei norit sutaupyt. $1,000.00, ne
praleiskite šiųbbargenų. Galite 
nupirkti su $2,800.00 pinigais, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. 
Mane galit matyt kasdien tarpe 
5 ir 7 vai. vakare. Subatoj nuo 
12 iki 7 vakare, o Nedėlioj iki 
3 po pietų.
JOHN PAKALNIS (PAKEL) 

Generalis Kontraktorius 
6949 So. Rockwell SL 
Phone Hemlock 0367.

lo-Taipgi turiu keletą puikių 
tų, rezidencijinių ir bizniavų 
ant kurių galiu pastatyti namą 
sulig tamstų pačių noro. Aš tu
riu daug visokių planų, iš kurių 
tamsta galite pasirinkti, o jei 
ne, tai galiu padaryti planų ko
kį tiktai norite už vieną treč
dalį kiek tamsta kitur užmo
kėtume!. Bile namo reikale, ma
tykite mane, duosiu teisingą pa
tarimą ir išrokavimą. Aš parū
pinu dėl mano kostumerių pir
mus, antrus ir trečius morgi
čius. Mane galite matyti arba 
telefonuoti viršminėtame laike.

Taipgi turiu ant pardavimo 
2 namu ant vieno kampo. Labai 
puiki vieta kur rendauninkų 
negali atsigint. Tai yra 4 flatų 
medinis ir 4 flatų naujas muro 
namas. Rendos iš abiejų namų 
$292.00. Visi flatai pečiais šil
domi. Kaina $33,000.00. $10,- 
000.00 pinigais. Primalu lotus 
arba vieną pagyvenimui namą.

Dar vienas namas ant parda
vimo, tai yra 5 flatai po didelius 
4 kambarius ir 3 mašinų gara- 
džius. Tai yra naujas puikiau
siai padarytas kampinis namas. 
Labai puiki vieta. Norėdami su
prast apie šio namo vertę tu
rite jį matyti.

Visokiais namų reikalais ma
tykite mane:
JOHN PAKALNIS (PAKEL) 

6949 So. R0ckwell St.
Telephone Hemlock 0367

IŠSIMAINO 5 ir 6 kambarių mūri
nis namas, su visais {rengimais, ant 
automibiliaus, loto ar namo Chicagoj 
arba Cicero. 130 N. 15th Avė., Mel- 
rose Park, III.

PARDAVIMUI mūrinis cottage 5 
kambarių, gerai aptaisytas, furnace 
apšildomas, šiltas vanduo. 3628 So. 
Lowe Avė. ,

MAR0UETTE PARK nerokuojam komiseno
Pardavimui arba mainymui naujas antrus morgičius už $100, 

namas, mainysiu į mažesnį medinį I ,$200 arba $300.
namą, 6-5 kambarių mūrinis, 2 flatų, CVAI T T MAV ci'i>xrfriT? 
karštu vandeniu šildomos, vžliausioo ! SMALL LOAN SERVICE 
dekoracijos, kaina $13,200. i 1647 W. 47 Str.

6-6 kambarių, 2 flatų mūrinis—---------- w cuį_ : 6-6 kambarių, 2 flatų mūrinis na- t K
į maža bizniavą namą arba j biz-1 mas» karštu vandeniu šildomas, lie- I oILL. Fruncou, h»-
Randasl 73rd St. ir Oakley Avė. tl,us vana, randasi pne^69 St. tarnauju ir pristatau ant užsakymo 

r> raa anglis vasaros kainomis. m
mufuoju ir dastatau j visas 
miesto. Meldžiu kreiptis:

PETER SUBLINSKAS 
416 Hart St. 

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

PARDAVIMUI arba išsimaino cot 
tage j mažų bizniavą nam~ ■ NORTH SIDE. Pranešu, kad aš pa-

Bargenas, kaina $14,500.
1 Mainysiu 24 flatų apartmentinj
; mą, rendų į metus $17,000, geroj vie- 

• j toj. Apžiūrėkite.

PARDAVIMUI prie 4548 Wallace j I^tai Prie Talman Avė. 30x125, kai- 
St., 2 aukštų namas, cash įmokėti ntt $1500, geras bargenas.
$1600, ir po $60 j mėnesi, 1 aukštas : Kampanis lotas prie kampo 6»th 
2-4 kambarių flatai, 2 aukštas, 71 gt |2r ka) $9000 Gerns pirkl. 
kambarių flatas, flatai apšildomi, yra' -
elektra, gasas ir tt. Savininkas ant 
vietos, arba Koch, 2603 S. Halsted St.
Tel. Victory 6590.

Atsišaukit:
Pullman 4396 

11955 So. Halsted St.

anglis vasaros kainomis. Taipgi ir 
puses

Pigiai parduodu 8 kamb. rezidenci
ją, labai dideli namai, geri didelei šei
mynai. Asbestų stogas, geležies stul
pai ir beams, mūras visur aplink, 2 
karų garažas, brukavota alley. Pui
kioj apielinkėj, arti katalikiškos baž
nyčios, mokyklos ir karų linijų. 5654 
So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių mu
rinę moderniška rezidencija, 2 ka
rų garažas, lotas 50><125, ant Mar- 
ųuettc R.oad, arti Ashland avė. Sa
vininkas apleidžia miestą, 
teisinga. Atsišauk 

6706 S. Ashland avė. 
Tel. Prospect 8466.

Kaina

BIZNIAVAS namas, Storas ir 4 
kamb. ir 6 kamb. viršuj. Modemiš
kas. $1000 įmokėti, likusi ant morgi- 
čių, arba mainysiu ant lotų. 3232 So. 
Canal St.

PARDUOSIU arba mainysiu 3-6 
kambarių mūrinį namą, noriu biznia
vo namo; galiu pridėti pinigų. Repub- 
lic 4570, 6815 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų po 4 kam 
barius muro namas. Basementas 7 
pėdų. Morgičius duoda savininkas. 
5016 Wentworth Av. Savininkas 3852 
So. Kedzie Av.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų na
mas, karštu vandeniu šildomas, dide
lis lotas, lengvais išmokėjimais. 6528 
So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA lotas 25x125 ant 
Rockvvell St. 69th St. Kaina $1400. 
Chas. Sauklis, 7124 S. Rockvvell St.

__________ u-------------------- —■----------
BARGENAS. 2'aukštų mūrinis na

mas ir skiepas, 2i flhtftf po 5 ir 7 kam
barius, toįletai ir vanos, gasas, elekt
ra, naujos mados, 2 karų garažas, 
kaina $6500, rendų $75. 2018 S. Union 
Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
namas, vana, elektra, gasas ir tt. 2 
carų garažas. Parduosiu pigiai, nes 
greitai reikia išvažiuoti. Matyti ga- 
ima po 6 vai. vakare , o nedėldienyj 

visų dieną. 2950 So. Emerald Avė.

IŠRINKTAS lotas Š5xl25 uždirbs 
jums pinigų. Srutynas, vanduo, šaly- 
gatvės yra, netoli traukinių ir elevą- 
torių. Reikalinga tiktai mažo (mokė
jimo. Atsišaukit pas paštą arba te
lefoną. L. Normonta, 81 E. Madison 
St., Room 312. Phone: State 7716

Kas ieškot namo pirkt, tai čia 
yra bargenas

Parsiduoda 2 aukštų namas 
4—4 kamb., gesas, elektra ir 
maudynės ir visi kiti paranku- 
mai. Rendos neša 45 dol. Del 
pardavimo, parduosiu už $4,500. 
Randasi 4217 So. Artesian Avė. 
Saviniką galite matyti vakarais 
7 vai., 2418 W. 45 St., 1 mos lu
bos, J. M-eškienas. Agentai ne
pageidaujami.

PARDAVIMUI
' Garadžio biznis, geroj apgy- 
ventoj vietoj už prieinamą kai- 

ko-na. Arba mainysime ant 
kio namo.

Bizniavas namas ant Halsted 
gatvės, už labai prieinamą kai
ną. Atsišaukite tuojaus.

Turime namų, lotų, ir biznių 
pardavimui. Interesuojantiems 
tame reikale, kreipkitės pas 
Paul P. Baltutis and Co.

3327 S. Halsted St 
Yards 4669.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kambarių mūrinis bungalow, furnas 
šildomas, cementuotas skiepas, dideli 
viškai, mainysiu į lotą, automobilių 
arba mažą štoruką, kaipo už pirmą 
{mokėjimą.

Tel. Englewood 6308
Atsišaukit nuo 6 iki 9 vai. vakare 

Agentai neatsišaukit

LABAI REIKALINGI PINIGAI. 
Savininkas parduos už didelį bar- 
geną naujų 2 flatų muro namą po 
4 kambarius, gražioj apielinkėj. Pa- 
siskųbinkit ateiti su depozitu. Slan
ko & Nestor, 5097 Archer Avė. 
Lafayette 6036.

nys tinka dėl krautuvės pastatymo.
Jei jieškote bargenų, ar norite mai

nyti, pasimatykit su manim, jus bu
site užganėdintas.

Atsišaukit tuojau.

C. A. BIČIŪNAS & CO.
2515 W. 69th St.

Tel. Hemlock 5363

BRIGHTON PARK
2 aukštų mūrinis namas, cementi

niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, mo
demiškas. 30 pėdų lotas, garažas, 
cash reikia $2000, kitus kaip rendą, 
didelis bargenas.

2 aukštų naujas mumis namas 2-5 
kambarių flatai, modemiškas. Speci
alia bargenas, $11, 500. x

2 aukštų 6-6 kambarių mūrinis, 
mainysiu j bungalow.

2 aukštų mūrinis, 4-4 kambarių, 
flatai visi modemiški, mainysiu į 2 
aukštų medinį namą.
B. R. PIETKIEWICZ & CO.

2608 West 47th Street
PARDAVIMUI.2 nauji mūriniai na

mai arba mainysiu j bučemę, groser- 
nę arba lotą 12050 Lowe Avė. i

PRIE 47 St. biznio namas, parduo
siu ąrba mainysiu j lotą arba mažes
ni namą ar j morgičius, eųuity $14,000 
Atsišaukite 3018 So. Millard Avė.

Ėxchange—Mainai
EKSTRA. Mainysiu arba renduosiu 

naują kepyklą su nauju namu. Tel. 
Virginia 0338.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

LAKE GENEVA 40 akrų farma, 7 
ruimu namas, barnios, ir daugiau bu
dinki}, sodnas, pusė mylios nuo dide
lio Suromer resorto, 9 karvės, 2 ark
liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma
šinerijos kas tik reikalingas. Ant 
žviravoto kelto. Parduosiu pigiai, {- 
mokėti reikia $2.500/ Atsišaukit nuo 
6 iki 8 vai. vakare. Chas Zekas, 4454 
So. Westem Avė.

PARDAVIMUI FARMA 
Iš AKCIJONO

Parsiduos iš akcijono 200 akrų far
ma su triobomiB, August 20 d., 1927 
m., 11 vai. iš ryto, Marinette mieste, 
Wisconsin valstijoj. Farma randasi 
pusantros mylios nuo Pembine mies
to. Del informacijų kreipkitės vakare.

B. KUNDROT, 
3816 So. Union Avė.

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

KARL MARKUS
Box 75 

Fountain, Mich.

3 AKRAI miško prie Archer 
Avė. Gazolino stotis. 5 kamba
rių nauji muro stuba. Restora
nas ir refrešmentų standa. Vie
natinė biznio vieta toj apielin
kėj; rubežiuojasi su Forest Pre- 
serves. Randasi prie pat įva
žiavimo j didėles kapines. Par
duosiu.arba mainysiu. P. Galiū
nas, 3209 S. Aubum Avė.

Yards 0936.

FARMA ANT IŠMAINYMO
72 akrų farma su budinkais ir 

gyvuliais, prie upės ir gero kelio, 
yra gasolin statlon, 4 mylios nuo. 
kenosha, Was., piainysiu ant biz
niavo namo. 
Abromovięz 6815 S. Ashland Avė.

Tel. Republic 4570.

PARDAVIMUI 80 akrų farma su 
visais budinkais, dvi mylios nuo mie
sto. Kaina $2200, C. GaidamaviČia, 
R. 5, Box 19, White Claud, Mich.

Financial
Finansai-Paskoloe

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

SAVININKAI NAMUI
Neduokit savo namo “forkloziti” už 

mofgečius. Kada atsitinka kokia ne
laimė, kad greitai turit parduoti na
mą ar lotą, kreipkitės 
mes '. ‘ 
cash ir užlaikom paslaptis jūsų pa-

r lotą, kreipkitės pas mus. Nes 
visados turim kostumerių' su

dėjimo.
STANKO & NESTOR

5097 Archer Avė. Lafayette 6036

2- RI MORGIČIAI
3- 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

Miscellaneous

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
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-18 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios
firmos

M. ZIEGLER & SON.
•Visas' darbas garantuojamas

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chieago

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
General i s kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chieago

Bridgeport Bainting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. 8. RAMANCIONIS.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0527

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chieago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniaualaa ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. Įvadam elektros dra- 
tus, motorus, taisOm elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos 

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

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

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street


