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Čang Tsolin, buvęs Socialistų Interna- 
Pekino diktatoriusj cionalas prieš J. V.

esąs nebegyvas žygius INikaraguoj
Miręs nuo sužeidimo, kai jo 

traukinys buvo išsprogdin
tas; mirė taip pat Mand/.u- 
rijos valdytojas Vu

TOKIO, Japonija, birž. 5. — 
Iš Mukdeno praneša, kad pa
liegęs iš Pekino buvęs šiau
rės Kinų diktatorius, maršalas 
čang Ts<dinas, miręs, bet jo 
mirtis laikoma slapty, čangas 
buvo pavojingai sužeistas, kai 
bėgant jam iš Pekino į Mnn- 
džurijii, netoli nuo Mukdeno 
buvo jo traukinys bombarduo
tas.

Mirė taipjau nuo sužeidimo 
Heilungkiango karo guberna
torius Vu čunšeng, kuris iš pa
prastų beveik kareivių buvo 
patapęs tikruoju Mandžurijos 
valdytoju. Sužeisti ir kritingoj 
padėty yra dar čang Tsolino 
žemės ūkio ministeris. Mo Te- 
hui ir vienas čango patarėjų, 
Ju Kuohan.

BBH’SELI;S, Belgija, birž. 5.
Socialistų Internacionalo 

kolonijų komisija priėmė rezo
liucija, kuria pasmerkiama 
Jungtinių Valstybių intervenci
ja Nikaraguoj ir pareiškiama, 
kad Internacionalas kovos prieš

ja Cenlralinėj ir Pietų Ame
rikoj ir bandymus pavergti 
tuos kraštus ekonomiškai.

Chicagos mergina 
Amerikos gražuo 

lių karalaitė
Miss Van Hueson išrinkta “Misa 

America”; konkuruos dėl ti
tulo “Miss Universe”

Texas, birž.

Prašo dar palikti Peki
ne šiauriečių ka

riuomenę ,
PEKINAS, Kinai, birž. 5. — 

Kadangi šiaurinėj Pekino pu
sėj bastosi daug palaidų karei
vių, buvusio diktatoriaus Čang 
Tsolino armijos dezertirų, tai 
šį rytą įsakyta uždą ryt Peki
no vartus.

Tuo tarpu svetimų valsty
bių diplomatiniai atstovai Pe
kine laikė pasitarimą ir, su
taisę, pasiuntė Kinų naciona
listų vadams 
Kaišckui ir 
Ju)iNianui ir 
telegramas, 
tvarkai ir 
Pekine but\

čių kariuomenės dalis, 
lo I*ao vadovaujama, 
cionalistai paims miestą 
j savo kontrolę, tada gen. Pao 
kariuomenė ramiai pasitrauk
tų iš Pekino.

GALVESTON,
Tarptautiniame gražumo 

konteste, kuriame dalyvavo 
trisdešimt dvi išrinktos kaip 
gražiausios Amerikos mergi
nos, kontestą laimėjo ‘‘Miss 
Chicago” — p-lė Ella Van Hue- 
son. Jai lapo pripažintas gra
žiausios amerikietės, ‘‘Miss 
America”, titulas.

šį vakarų p-lė Van Hueson 
konkuruos su dešimčia sveti
mų kraštų gražuolių dėl gra
žiausios pasaulio merginos — 
“'Miss Universe” — titulo iri 
$2,(KM) dovanų pinigais.

P-lė Van Hueson, yra bru
netė, 22 metų amžiaus, penkių 
pėdų ir šešių su puse colio 
aukščio ir sveria 120 svarų.

lAtlantic and Pacific Photo)

“Miss America”. Chicagietė p-lė Ella Van Hueson, gra
žuolių konteste Galvestone, Texas, laimėjusi gražiausios Jung
tinių Valstybių merginos titulą.

Kenoshos streiko 
demonstracija

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

Streikininkai reikalauja, kad 
įstatymu butų užginta kom
panijai apgyvendinti darbi
ninkus fabrike

Susikirtime su kariuomene dvi
dešimt banditų nukauta

maršalui čian 
generolams Feng 
Jen Hsišanui — 
prašydami, kad 

ramumui išlaikyti

Komunistų interna

šiaurie-
genero-

Kai na-
visai

Rado $15,000 deimantų; 
norėjo parduot juos 

už $5
birž.PHILADELPHIA,

5. — Į vienų brangmenų krau
tuvę atėjo Giuseppe Chiddi, 
55 metų amžiaus darbininkas, 
ir, pažėręs ant vitrinos kele
tu žibančių daiktų, paprašė, 
kad jam už juos duotų 5 do« 
lerius. Krautuvininkas nuste

bo, pamatęs triš deimantų žie
dus, kurių kiekvienas galėjo 
būt vertas nemažiau kaip 
$3,000, deimantinę sagelę ver
tų $1,200 ir kelias kitas brang- 
menas. Krautuvininkas užvedė 
kalbų su brangenybių savinin
ku, iki atvyko policija. Pasi
rodė, kad tuos brangius daik
tus buvo prieš kurį laikų pa
metus viena turtinga moteriš
kė, Mrs. J. W. Little iš 
side. Darbininkas Chiddi 
rado ir, nežinodamas jų 
tės, — o jie buvo verti 
giau kaip $15,000, — 
į krautuvę parduot už 
dolerius.

Glen- 
juos 
ver
da u-

atnešč 
penkis

LINDBERGHO DRAUGAS 
UŽMUŠTAS KOLIZIJOJ

CLEVELAND, Ohio, birž. 
5. —-' Automobilių kolizijoj čia 
buvo užmuštas aviatorius Rene 
Olsen, 27 metų amžiaus, lakū
no Charles A. Lindbergho 
draugas.

Pacifiko lakūnai lai* 
mingai pasiekė 

Fidži salas

Lietuvos žinios.Girdai apie žlugusį 
šiaurės žemgaly di

rižablį Italia
Rusą bevieli n io stotys Sibire 

girdejusios SOS ir spėja 
dirižablį nusileidus Franzo 
Josefo žemėj

MASKVA, birž. 5. — Sovie
tų meteorologijos stotis Sibire 
šiandie pranešė, kad ji nugir- 
dus SOS, ir mananti, kad 
tai buvęs prapuolusio gen. No- 
bile dirižablio llalin pagalbos 
šauksmas. Iš kurios vietos tas 
pagalbos šauksmas ėjęs, nega
lėta sužinoti.

Dvi kitos Sibiro stotys, Sob 
ir Pur, praneša girdėjusios tų 
patį šauksmą. u

Sovietų pagalbos komisija 
rengiasi siųsti ekspediciją j 
Franzo Josefo Žemę dirižablio 
ieškoti.

Gauti šiandie iš Murmansko 
pranešimai sako, kad bevieli- 
nė stotis OLdorske, Tobolsko 
gub., Sibire, perėmus dirižab- 

'lio Italia pranešimų, rodantį, 
kad dirižablis nusileidęs Fran
zo Josefo žemėj.

[Franzo Josefo Žeme yra 
kuopa salų apie 250 mylių j 
rytus nuo Špicbergeno salų, 
tarp salos Novaja Zemlia ir 
žiemių ašigalio.]

Idiotu vu k vieči;im;i dix- 
lyvauti Baltimorės ka

ro gydytojų suva
žiavime

KAUNAS. — Amerikos Jung
tinių valstybių Baltimore mie
ste šių metų spalių mėn. įvyk
sta tarptautinis karo gydyto
jų suvažiavimas. J. Amerikos 
Valstybių Pasiuntinybė Pabal
tos valstybėms atsiuntė kvie
timą krašto apsaugos ministe
rijai, kuriuo kviečiama Lietu
va dalyvauti tame suvažiavi
me.

P. • Herbačauskas vėl 
keliauja i Lenkiją

KAUNAS. — Esamomis ži
niomis p. Herbačauskas ruo
šiasi antrą kart važiuoti Len
kijon.

Herbačauskas mano Lenki
joj laikyti eilę paskaitų kultu- 
ros-literaturos temomis.

ŠUVA, Fidži salos, birž. 5.
Southern Oross monopla- 

j nas, kuriuo keturi lakūnai 
skrenda iš (’.ali forui jos i Aus
traliją, šiandie kaip 2:23 iki 
pietų [9:23 po pietų Chicagos 
laikrodžiu] atlėkė į Suvą.

Išlėkę iš Havajų salų sek
madienį, į Fidži salas, viso 3,- 
138 mylias per Barnųjį vande
nynų, jie skrido 31 valandas ir 
33 minutes. Iš Oaklando, Cal., 
iš kur jie leidosi kelionėn i 
Australiją, iki Fidži salų yra 
5,538 mylios, o iki Sydney, 
Australijoje, 7,800 mylios. Tuo 
budu lakūnams dar liko skri
sti daugiau kaip 2,200 mylių.

Southern Cross monoplanu 
skrenda du australieeiai, kap. 
Charles Kingsford-Smith kaip 
vadas, ir jo draugas pilotas 
Ohailes l’lm, ir du amerikie
čiai, Harry Lyon, navigatorius, 
ir James Warner, radio ope- 
ruotojas.

Sąmokslas užmušti 
Vengrų pretenden

tų i sostą
BUDAPEŠTAS, Ven g r i j a , 

birž. 5. — Policijos praneši
mu, buvę kėsintas) padaryti 
galą pretendentui j Vengrijos 
sostą, erc-hercogui Albrechtui, 
ir apie tuzinui kitų didikų. 
Praeitą sekmadienį Albrechtas 
ir kiti aukštų šeimynų nariai 
turėjo dalyvauti automobilių 
lenktynėse. Prieš pat rungty
nes valdininkai suradę, kad 
pretendento j sostą ir jo ar
timų žmonių automobiliai bu
vę taip pakanivolyti, kad kai 
lenktynėse jie butų greitai įsi
bėgėję, jie hutų susikalę.

Mažins paskolų nuo 
šimčius bankuose

KAUNAS. — Kauno bankų 
sferose gyvai diskutuojama 
klausimas dėl (/( ‘i sumažini
mo už paskolas.

Pirmon tilėn procentus už 
paskolas sumažinti mano ko- 
peracijos bankai, o vėliau ir 
akciniai bankai.

Kalbama, kad taip pat ma
no daryti ir Lietuvos bankas.

Stiprus potvyniai 
pietų valstijose

,NEW ORLEANS, La., birž 
5. — Del stiprių lietų Louisia- 
noj ir kitose pajūrio valstijo
se kilo potvyniai. Covingtone, 
La., išneštas $50,000 tiltas ir 
miestas atkirstas nuo susisie
kimo geležinkeliais ir vieške
liais. Daug nuostolių padary
ta Laured, Miss. Susisiekimas 
geležinkeliu tarp Montgomerj 
ir Mobile, Ala., sutrukdytas.

Emigracija iš Lietuvos 
j užsieni

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
5. Pulk. Christoforo Ramos 
pranešė karo departamentui, 
kad EI Salvadore, Jalisco val
stijoj, įvykęs aštrus, susikirti
mas tarp federalinės kariuo
menes dalies ir maištininkų 
bandos. Devyniolika maištinin
kų buvę nukauta, o vienas su
gautas ir sušaudytas. Kareivių 
vienas buvęs užmuštas^ ir trys 
sužeisti. Maištininkų banda iš
sklaidyta.

KENOSHA, Wis., birž. 5.
Penki tūkstančiai streikuo

jančių Allen A kompanijos 
darbi ninku, 

■ suren- 
demonstracijų 

ties miesto rotuše.
Demonstrantai įteikė miesto 

reikalaudami, 
kad miesto administracija įsta-

mUIllbių lIILei na- nKZRirno įmonės dar) 

cionalų galas? i vyry ir moterų, vakar 
_ ____  i gė čia didelę demon

Kauno 
duoda iš 
munisty 
nią, kad

Lietuvos Žinios 
kairiųjų vokiečių 
organo Volswille 
Maskvoje esu nutar-

pa
ko
pi. ^tarybai peticiją,

iiičl, Aitu niaruLvujc iiuiai- , ------- ----------------- ------------------------------------- <*— <

ta’ likviduoti Profinternų [ko- tymu užgintų apgyvendinti dar-
munisitnių profesinių sąjungų 
(unijų) internacionalą] ir Rau
donojo Sporto internacionalų. 
Vėliau busiąs likviduotas ir Ko- 
minternas [komunistų interna
cionalas].
Vokiečių komunistai grįžta į 

socialdemokratų partiją
Vokiečių komunistų partijos

opozicija “I .eninbund” nutarė kompanijai 
susijungti su sočiaIdemokra- kus.
tais. —

bininkus fabrikų trobesiuose. 
Peticija taikoma pįrieš A'Jlen 
A kompanijų, kuri savo streik
laužius apgyvendina fabrike.

Allen A kompanijos fabrike 
streikas tęsiasi jau aštuonioli- 
kų savaičių. Per tą laika keli 
šimtai streikininkų buvo areš
tuoti dėl laužymo “indžonk- 
šeno”, kurį teismas suteikė 

streikinin-

Rado šešis paskendu
sio garlaivio įgulos 

žmonių kunus

Čiang Kąišeko atstovas 
atvyko i Pekiną

PEKINAS, Kinai, birž. 5. 
— šiandie į Pekiną atvyko 
aukštas Kinų valdininkas, at
stovaująs maršalui čian Kaišr- 
kui, vyriausiam nacionalistų ka
ro vadui.

Du darbininkai trauki
nio užmušti

$500,000 byla dėl šmeiž
to prieš senatorių 

Counzens’ą

Meksika masins mies
tiečius eiti į ukius

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
5. Meksikos vyriausybė pa
skyrė tam tikrą komisiją su- 

* j taisyti planams palengvinti 
-1 žmonėms steigtis žemės ukius.

Tikslas yra pamasinti mies
tų gyventojus eiti

DULUTH, Minu., birž. 5. — 
Isle Royale salos pakrantėj žve
jai rado vilnių išplautus šešis 
kunus, kaip manoma pasken
dusio Kanados garlaivio Kam- 
loops įgulos žmonių.

Garlaivis Kamloops pasken
do Superior ežere praeito gruo
džio mėnesj.

Vėl kalba apie Lygos 
sostinės perkėlimą

GENEVA, Šveicarija, birž. 
5. — Tautų Sąjungos rateliuo
se vėl kilo kalbų apie perkė
limą Sąjungos sostinės iš’ Ge- 
nevos į Vienų ar kurį kitą 
miestą.

PEKIN, III., birž. 5. — Chi
cago & Illinois Midland trau
kiniui užgavus jų automobilį, 
buvo užmušti Wm. Maves ir 
Allen Penrod, statybos darbi
ninkai.

Lenkai gavo Ameriko
je 12 milionu paskolos

Nori dar $115,000,000

WASHINGTONAS, birž.
— Hg\vc P. Cochran, taksų!
patarėjas, įruošė Columbijos
Distrikto aukščiausiame teisme 
l.yly prieš senatorių Couzens’ų ^tiZ 'žėmfe "darbo!

Komisija turės 
nagrinėti klausimą 
šalių kolonizavimo 
bus pasiūlyta kitų

(rep., Mich.), reikalaudamas iš 
jo $500,000 atlyginimo už ta
riamų jo apšmeižimų senate.

SUĖMĖ VISĄ BANDĄ 
KŲ PLĖŠIKŲ

j mukius ir

taipjau iš- 
del svetim- 
ir, galbūt, 

kraštų ūki
ninkams atvykti į Meksiką ūki
ninkauti.

HAMiMOND, Ind., birž. 5.
— Policija suėmė penkis ban
kų plėšikus, jų tarpe dvi mo
teris. 'Sako, kad suimtieji pri
sipažinę trijose valstijose pa
darę keturis bankų puolimus 
ir tais užpuolimais pelnę $250,- 
000.

Suimti yra Charles Meak- 
ley, kitaip vadinamas Albert
Owens ir Mooray, Eddie Mea- j kimus telefonu negauta jokio 
dows, Lee Whealley, jo pati atsakymo, duris į kambarį bu-

\ i Owens, Meak- vo atidarytos. Manoma, kad
aktore mirė širdies liga.

RADO VIEŠBUTY NEGYVĄ 
AKTORĘ KERN

NEW YORKAS, birž.
Viename Fifth Avienue 
buty rado jos kambary 
vų Celių Kern, aktorę. Per tris 
dienas ant jos kambario durų 
buvo pakabinta iškaba: “Do 
not disturb,” ir kai į pašau-

Gladys ir Edith 
lev broliene.

5. — 
vieš- 

negy-

BIUCHARESTAS, Rumanija, 
birž. 5. — Rumanijos karalie
nė Marija sakosi, kad ji sva
jojanti dar atvykti j Jungtines 
Valstybes svečiuotis, tik kad 
kelionė per brangiai pareinan
ti ir reikalai namie neleidžiu.

Areštavo 6 “maldi
ninkus

KAUNAS. — Gegužės iš 18 
i 19 d. ketvirtoj butų koloni
joj esą areštuoti (> asmenys, 
kurie kažkuo prasikaltę Pa
žaislio vienuolyno iškilrpių 
šventės atlaidų metu.

VABŠAVA, birž. 5. — Len
kija išsiderėjo iš vieno Ne\v 
Yorko banko 12 milionų dole
rių paskolos valstybes dar
bams.

šiuo tarpu Varšavoje dar 
vedamos pertraktacijos su įvai
riomis New Yorko finansinė
mis firmomis dėl paskolų, sie
kiančių liendrai 115 milionų do
lerių.

Chicagai ir apidlinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja: ,

TĖVAS, NUŽUDĘS SAVO 
DUKTERĮ, BUS PAKAR

TAS

Daugiausiai debesiuota; ne
didele temperatūros atmaina; 
vidutinis ir stipresnis mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 50° ir 52° F.

šiandie saulė teka 5:15, .lei
džiasi 8:21. Mėnuo teka 11:47 
vakaro.

iSHATTLE, Wash., birž. 5. 
— Mirties bausmei tapo pa
smerktas Walla‘ce G. Gaines, 
prisipažinęs, kad jis nužudęs 
savo dukterį SyĮviją, 22 metų 
amžiaus Smith kolegijos stu
dentę. Mirties nuosprendžio 
įvykdymas nustatytas rugpiu- 
čio 31 dieną.

LIBAN, Silezija, birž. 5. 
Tarptautiniam oro pašto aero
planui nukritus Čechoslovaki- 
jos sienoj, netoli nuo čia, už
simušė aeroplano pilotas.

Viešbutis sudegė
GRAND HAVEN, Mich., 

birž. 5. Gaisras sunaikino 
čia The Pines, didžiausių va
sarinį viešbutį Spring Lake pa
ežerėj. Nuostoliai siekia apie 
$50,000,

Lietuvos importas toli 
prašoka eksportą

KAUNAS. Šių metų bu- 
landžio mėnesį Lietuvos eks
portas siekė 14.6 milionų litų, 
o importas 24.5 mil. lt. . Tuo 
budu importas didesnis už ek
sportų 9.9 mil. lt.

KAUNAS. Per balandžio 
mčn. iš Lietuvos emigravo į 
užsienį 865 žmonės. į Brazili
ją — m, Argentiną 223, Ka
nadą 236, Afriką 1C9, Ura- 
gvajų 73, Ameriką (U. S. A.) 
89, Meksiką 6, Kubą 7 ir Pa
lestinų 1 asmuo.

Per kovo mėnesį iš Lietu
vos emigravo į užsienį 1223 

i žmones.

Socialdemokratas Pau
lauskas areštuotas

KAUNAS, geg. 16. — Areš
tuotas Kauno miesto Tarybos 
narys Paulauskas, socialdemo
kratų frakcijos narys.

Gimnazistas nušovė 
žmogų

LINKUVA, Šiaulių apskr. — 
Gegužės mėn. iš 1 į 2 d. nak
tį jaunas gimnazistėlis, šau
lys, nušovė iš brauningo vie
tinį gyventojų darbininkų 
Leonginų Noreiką. Iškratę nie
ko nerado. ^Gyventojai labai 
pasipiktinę, kad tokiems jau
niems gimnazistams duodami 
šautuvai ir leidžiama stovėti 
sargyboje. Kadangi nušautasis 
buvo labai neturtingas, tai vals
čiaus valdyba nupirko karstą 
r didelės žmonių minios bu
žo palydėtas į kapines.

Dideliame varge paliko žmo
nų.

Respublikos preziden
tas turjs Seimo teises

Vyriausiojo Tribunolo nutari
mas

KAUNAS. — Vyriausias Tri
bunolas savo posėdy nutarė, 
kad bylas ministeriams už jų 
tarnybinius nusižengimus, nes
ant seimo, gali kelti Respub
likos Prezidentas.



1 A V'V A ' apartmentų stovi tuš-f* 1 Į1ZA ti, net nyku darosi į juos pa- 

Reikia atminti, kad Miami 
miestas šiandien užima plotų 
jau 62 ketvirtainių mylių, tai 
yra apie 1/7 dalį miesto Chica
go. O 1917 meteis Miami bu
vo tiktai mažas kaimelis. Per 
8 metus, nuo 1918 iki 1926, 
Miami magiškai išaugo. Iškilo 
eilės 20 florų aukštų skyscra- 
pėrių, eilės apartamentinių na
mų, storų ir neužmatomos dau
gybės kitokių namų. Rekordai 
parodo, kad per minėtus 8 me
tus būdavojimas miesto Miami 
ėjo šuoliais. Šitaip:
Pastatyta naujų namų metais nėjo žmonėms kur tik galėjo 

............... $1,250,000 su dideliu 
. 3,155,000 
. 4,556,000 
. 5,415,000 

............... 4,642,000 
. 7,201,000 

............... 17,033,000 

............... 60,060,000 
......... 35,845,000 

padarė per 8 metus 
“boom”. 
“boom” 

skymeriai 
$5,000 ir 
lota ver- 9

Tai taip sakant, aš pervažia
vau visų Floridų skersai išil
gai ir aplinkui.

Pradėjau važiuoti iš jos 
šiaurytinio kampo, iš Jackson
ville, į pietvakarius iki Tampai, 
kuri randasi ant pamario Gulf 
of Mexico. Iš Tampos į pietus 
iki St. Petersburg. Iš St. Pe- 
tersburg taipgi į pietus, laivu, 
visu vakariniu pamariu iki pa
čiam jos smaigaliui, Key West 
vadinamu. Iš Key West atgal 
į šiaurius gelžkeliu kitu pama
riu, tai yra Atlantiko pamariu 
iki Tituaville. Iš Titusville 
skersai į vakarus bussų į Or- 
lando, kuris randasi beveik pa
čiame Floridos viduryje. Iš 
Orlando į šiaurius, į Jackson
ville, iš kur buvau pradėjęs sa
vo maršrutų.

Taigi teko šiek-tiek susipa
žinti su Floridos inizicijomis, 
miestais, išvaizda, jos laukais, 
miškais, klimatu ir tt.

Buvau apsistojęs jx) keletą 
dienų sekančiuose miestuose: 
Tampa, Cleanvater, St. Peters
burg, Key West, Miami. Palm 
Beach, Orlando ir Jacksonville.

Floridos valstija, išėmus 
miestus, yra da pusiau tuščia, 
neapgyventa. Važiuoji mylių- 
mylias ir tiktai kur-ne-kur ran
di farmerį. Visur laukai dyki, 
niekada nedirbti, apžėlę plono
mis pušaitėmis arba krūmais, 
ar vien tik žole, retai kur far
merį randi, šiaurinė Floridos 
dalis, nuo valstijos Georgia į 
pietus iki Tampai yra graži ir 
žeme gali būti derlinga, nes vi
sa yra apžėlusi arba medžiais 
ar krūmais, ar gera žole, bet

te vo lotą Wkt licitecijos už ne
užmokėtų mortgečį. Bet kada 
tas lotas, pirktas už $50,000, 
yra aktualiai vertas tiktai $5,- 
000, tai ir iš licitacijos negali
ma už jį gauti daugiau, kaip 
$5,000. Kas tada atsitinka su 
mortgeč-holder, kuris turėjo 
ant to loto $35,000 mortgečį? 
Arba jis turi priimti lotų at
gal, arba parduoti jį už $5,000 
ir žudyti $30,000 . ant savo 
mortgečių. žinoma, lotų par
davėjai ėmė iš bankų 1-mų 
mortgečį tiek, kiek galėjo iš 
banko gauti, o už rėš tą ėmė 
nuo pirkėjo 2-rų mortgečį. To
linus 2-rus mortgečius jvardavi-

tiž 
už 
už 
už 
už 
už 
už 
už

sas jos pietinis galas yra tai 
dykuma. Ten jau nėra nei me
džių, nei krūmų, nei žolės. Že
mė plika, nuo saulės nusvilusi, spekuliavo, 
tik smiltinai 
ne-kur riogso 
mukęs per blokų ar kelis blo
kus atstumo nuo viena kitos.’ 
Čia jau ir farmerių nematyti.

Pats pietinis Floridos smail- 
galys, užimantis 6 Counties: 
Monroe, Dade, Broward, Collier, 
Hendry ir Palm Beach County 
yra vadinamas Everglades. Tai 
yra pelkė, per kuria nei kelio, 
nei tako jokio nėra. Bet šitų 
Everglades pelkę Floridos gy
ventojai vadina aukso obuolių 
ir tikisi, kad netrukus šita pel
kė padarys Florida turtingiau
sių agrikultūros valstija, taip 
derlinga, kaip 
delta. Mat, čia 
Ii storiausia eilė 
tai reikia šitų pelkę nusausinti, 
tai jos trąša bus derlingiausia 
žemė daržovėms ir 
Jau sausinimas yra 
Floridos valstija jau 
kasusi 3 didelius 
Hillsbaro Canal, 
('.anai ir 
Canal, kuriais teka vanduo iš 
minėtų Everglades pelkių į abu 
galu, tai yra į Atlantikų ir į 
Okeechobee ežerų.

Floridos miestai užsilaiko 
vien iš turistų, kurie kas žiemų 
Florida užplauja. Bet kada ko
vo pabaigoje turistai išvažinė- 
ja namo, tai dauguma tų mies
tų, netekę turistų, kenčia dide
lį skurdų. Tiktai Jacksonville 
miestas (kuris yra visos Flori
dos rinka), |>er kurį visi Flori
dos produktai yra siunčiami į 
kitas valstijas ir viskas ka tik 
Florida iš kitur perka ateina 
per Jacksonville, — tai šitas 
miestas yra gyvas ir žiemų ir 
vasarų. Per Jacksonville perei
na 2(0 traukinių kasdien ir po 
keletu laivų, šitokia transpor- 
tacija palaiko miestų gyvu, ne 
vien žiemų, bet ir vasarų.

Po Jacksonville, tai miestas 
Tampa vakarinėje Floridos į)U- 
seje taipgi užsilaiko ne vien 
iš turistų, bet ir iš transporta- 
cijos ir industrijos.

Daugiausiai badų kenčia va
saros laiku, miestas Miami, ku
ris vien iš turistų biznį daro. 
Turistų laikas tik 3 mėnesiai: 
sausis, vasaris ir kovas, ir ka
da kovo pabaigoje turistai iš- 
važinėja, tai šimtai hotelių už
sidaro, ilgiausios eiles storų,

JJŽSSH!®'SiasUiL M
I čių ežerėlių, kurie Ubai gražiai 
šitų miestelį dekoruoja.

gražiausiame 
pa- 
pa- 
dis- 
yra

medžiuose, lyg 
sodne, taip visur čia turi 
vėsį, saulės kaitra čia ne 
siekia išimant “bizness 
trikt” (down town), kurio
vos 4 blokai, o reštas vien re
zidencijos po lapais tankiausių 
medžių. Jis turi net 31 mažy

sau- 
kaip 

karš-
ir

Floridos klimatas: ant 
lės yra gana karšta, bet 
tik įeini j pavėsį, tai ir 
čiausioje dienoje yra vėsu, ir 
nors temperatūra kartais šie-

kia 90, bet pavėsyje neprakai- 
tuoji, kaip kad Chicagoje, kur 
kada karšta, ta ir pavėsyje tu
ri prakaituoti.

A. Olszewskb
Jacksonville,
May 80, 1928. '
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Lietuviškos rolės dėl gro- 

jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių.
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo 
4189 Aš Lietuvaitė 
4359 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki 
4297 Atjok Berneli Vakare 
4291 Darbai 
4159 Myliu Lietuvą 
4306 Kur Upelis Teka 
4136 Paukšteliui 
4358 šerk, tėvelį Bėrą Žirgelį 
3837 Pas Darželj trys Mergelės 
4490 Pasisėjau Žalią Kutą 
3919 Sudiev Gimtinė 
4345 Rūtų Darželis
3911 Kas Nuramins Man širdelę 
3908 Kas Man Darbo
4318 Pamylėjau Vakar ir šėriau 

žirgelį
4483 Nedėlios Rytelį
4119 Vai Varge Varge
4316 Nesigraudink Mergužėlė
4374 Važiavau Dieną ir Žydėk Baltą 

Obelėlė
3887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
3883 Vai Kalba Žada 
4305 Karvelėli Mėlinasis
4375 Viernas Kareivis 
4290 Ūkininko Prisakymas 
4331 Per Laukelj
3919 Sudiev Gimtinė 
3900 Laiškas Pas Tėvelį 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
3990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus Mergaitė — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos
4021 Mėlinom Akelėm — Polka 
4058 Linksmi Berneliai
4020 Raudonom Lupom —» Polka 
4078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 Kriputis — Polka 
4043 Kauno Grožybė,— Polka

Daugybė lenkiškų‘ir Angliškų Ro
lių katrų kainos yra tik po 19c.

Roles pasiunčiamo ir į kitus mies
tus, perkant 6 ant sykio. Už per
siuntimą nieko nerokuojame.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
KRAUTUVE:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.
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Budreeiser✓ 
Tikros Rųsies 

Malt Syrupas■“discountu”. Kitus 
užstatė bankuose kaipo coliu ta
rai už naujas paskolas. Taigi 
atsitikus tam *crash”, ne tik
tai privatės ypatus, pirkusios 
2-rus mortgečius, viską pražu
dė,. bet žudė ir bankai, kurie 
ant tokių mortgečių pinigus 
skolino. Bankai žudė genį da
lį ir ant 1-mųjų mortgečių pa
skolų, nes laike “boom” ir anb 
1-mų mortgečių buvo peraugš- 
tos paskolos daromos.

Tūli lotų pardavėjai nežudė, 
bet uždirbo. Jeigu jie parda
vė $5,000 vertės lotų ^iž $50,- 
000 ir gavo pirmų j mokėjimų 
$15,000, tai jau ant šito pirmo 
jmokėjimo jie uždirbo $10,000, 
o jeigu dar kam nors pardavė 
tų $35,000 mortgečį bent už 
$15,000, tai ikvaliai pelno. Ir 
žinoma, kada “crash” ištiko, 
toki lotų operatoriai visi išbė
giojo. Yra dar daugybė žmo
nių, kurie pirkę čia lotus ar 
namus moka ir šiandien už 
juos mortgečius, procentus ir 
taksus ir siūlo juos parduoti, 

_____ pardavė bet negali gauti nei pusės to, 
uždarbiu. Nieko [ką jie mokėjo, nes jie mokėjo 

‘boom” 
skurdų

Greičiausiai parduod amas 
Malt Syrupas markete... tai 
reiškia »

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926
Tai kų 

gerai suorganizuotas 
Laike taip įsiūbuoto 
už lotų, vertą $500, 
nesisarmatijo prašyti 
žmonės mokėjo. Už
tų $5,000 prašė $50,000 ir rado 
pirkėjus. Pirkėjas įmokėjo 
$15,000, o už likusius $35,000 
davė mortgečį, išmokamų per 
2, 3 ar 5 metus. Pirkėjas ne- 
pirko lotų sau, bet spekuliaci
jai, jis manė parduoti jį netru
kus už $75,000 ir uždirbti $25,- 
000. Kodėl ne, juk tūkstančiai 
žmonių lotus pirko ir už mėne
sio ar už kelių mėnesių parda
vė juos su gėry uždarbiu. To
kių atsitikimų turėjome ir Chi
cagoje, kur žmonės pirko lotus 
pigiai ir netrukus 
juos su geru 
stebėtino, jeigu Miami žmonės perbrangiai. Taip pat 

atgabeno didžiausių 
Miami gyventojams. Ir ne tik
tai Miami tas “boom” veikė, 
bet jis veikė visu Atlantiko pa
kraščiu ir visu Gulf of Mexico 
pakraščiu, visuose resortiniuose 
miestuose. Miestaose, kurie 
ne resortai, kur turistai nesi
lanko, ten minėtas “boom” ne
kliudė. Štai miestelis Orlando, 
turintis 35,000 gyventojų, ku
ris randasi beveik pačiame vi
duryje Floridos. Yra tai be
veik gražiausias miestelis Flo
ridoje, bet ne resortas. Už tai 
čia minėtas “boom” jo nekliu
dė. Miestelis yra visas pa
skendęs tankiuose lapotuose

baltuoja. Kur-
nusususios pal-j pradžia ir pabaigų, taip ir Mia

mi bustinimas kainų priėjo ga
lų. .

žmogus pirkęs lotų už $50,- 
000 ir įmokėjęs tik $13,000* 
laukė, kada parduoti jį su geru 
uždarbiu, bet jau pirkėjų nesi
rado. O čia reikia mokėti su
mų ir procentais
$35,000 mortgečį, pinigų gi nė
ra. Taip atsitiko ne su vienu, 
bet su šimtais ir tūkstančiais 
taip pirkusių.. Tada prasidėjo 
“foreclosures” ant neužmokėtų 
mortgečių. <$Foreclosures” kų 
reiškia? Reiškia'— parduoda

Bet kaip viskas turi savo

už duotų

Egipto Niliaus 
nuo amžių gu- 
dumblo, ir tik-

sodnams, 
pradėtas.
turi nu- 
kanalus:

North Rivcr 
South River Miami

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

. yl.

Visų Miestelių Veikimas 
Paremtas Nacionalėmis Išlaidomis

A

VISO yra dvidešimti* penkios Bell operuojamos kompanijos kurios 
pašvenčia savo energiją telefonų problemai visose Jungtinėse Val
stijose. Viena jų yra Illinois Bell Telephone Company. Ji turi 
30,000 vyrų ir moterų — draugų ir kaimynų gyvenančių kituose 
miesteliuose —- kurie nuolat dirba, kad palaikius telefonus geriau
sioje tvarkoje, kokia yra dabar žinoma.

New Yorkc, American Telephone and Telegraph Colir 
Telephone Labaratorijo.se- -i 

llliinua, iiiuiiuvi imo, nuKHvjuo 41 .

geresnius aparatus ir geresnius budus atlikimui reikalų.
The Illinois Bell Telephone Company, prie kurios dirba 30,000 

darbininkų, sunaudoja visus tuos išradimus kuriuos pagamina Ncw 
Yorko 5,000 žmonių grupė. Taip pat daro ir kitos dvidešimtis trys 
operuojančios kompanijos. Užpakalyj kiekvieno telefonu yru nacio- 
nalč organizacija dėl ištobulinimo telefonų art.

New Yorkc, American Telephone and Telegraph Company ir Bell 
1 fiepiivnc aiuiiju.it, randasi 5,000 žmonių, įskaitant moksli-
ninkus, inžinieres, patarėjus ir management, kurie rūpinasi išrasti

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY Į 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Univevsal Service

Valgiai jgauna geresnį skonį jr 
yra labiau maistingi kuomet yra 
kepami su Budneiser Tikros Kų- 
šies Malt Syrupu.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

toLEYMAifSY^
^Evser-Busch.i^ 

LOUIS. MO..U-S —

Western Sales Corporation
1525 Newberry Avė. Dittributor* Chicago, III

riew low
prices

BM-74

1

OfĖ’DII^Jlj Au KJLIu^^

i

■

1295
1595

fine sixe8—all closed bodies^-in 
šedan or coupe model. At these newlow 

prices, hereare the mosi remarkable values 
Peerless has ever oftered. By all means see 
them and drive them before y ofi buy any car.

PEERLESS MOTOR CAR CORP. Cleveland. Ohio 
(411 pritįtf. 9. t. /tctory)

Bridgeport Auto Sales
3222 So. Halsted Street, Chicago
J. J. Janelunas Phone Victory 4929

GR0SERN1NKAI
SUTAUPYKI?

LAIKĄ IR 
PINIGU

Imkit sau kiaušinius, sū
rius, smetoną, sviestą, sil
kes, rūkytą žuvį ir kitus 
produktus paprasta Marke- 
to Kaina. Netoli jūsų apie- 
linkės. Sviestas mušamas 
šviežias du syk dienoje.

Nepraeikit pro šalį — at- 
lankykit musų krautuvę, 
sutaupykit laiką ir pinigų.

S. WEINGER
918—920 Maxwell St., 

Canal 0292—1298

MŪRINIS arba MEDINIS
C1 n imokėti — kiti lengvais ii- 

I U mokėjimais į 24 mėnesius
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

PaKcliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosimo ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi
cagoje ir į priemiesčius. P risiu skite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
V ardas

d r esąs

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
• Evanston

Tel. University 3950 arba
• Rogers Park 8270

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

!o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banla
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Neva Lietuvių Die
nai praėjus

“Draugas”, ir pirm ir po su
smukusio “Lietuvių . Dienos” 
apvaikščiojimo, tik girėsi ir 
džiaugėsi, kaip vaikas geležėlę 
radęs, buk Visų lietuvių ta 
“Diena” buvusi. Bet tikreny
bėje buvo kitoki. Juk dar pirm 
tos “Dienos“ rengėjai ne kartą 
buvo perspėti, kad nesisavintų 
visų lietuvių vardo, peš ne visi 
ją rengė.

Juk aišku visiems buvo ir 
yra, kad tą “Dieną“ apvaikš
čioti sumanė ir sumanymą vy
kino vien L.R.K. Federacija, 
visiškai Besitarusi ne tik su ki
tomis lietuvių srovėmis, ale 
nieko nesakydama kitoms, kad 
ir katalikų, organizacijoms, bet 
nepriklausančioms Federacijai.

Tik vėliau, kai pamatė savo 
silpnumą, rengėjai pradėjo 
kviesti visus—ir tai... tik vai
kščioti. Pirm to parengimo ir 
iki dabar “Draugas”, su ši
mučiu priešakyje, nepavydėda- 
mas drapstė purvais ir drapsto 
visus tuos, kurie mėgino nuro
dyti, kad tokis apvaikščiojimas į 
tai tik vienos Federacijos ap- Į 
vaikščiojimas.

Ir štai “Draugo” No. 131-me! 
kokis ten “Stokjardietis” rašo: 
girdi, butų dalyvavę daugybes 
musų apvaikščiojime, jeigu ne
būtų katalikai virtę laisvama
niais.

Dabar žiūrėkite — sulyg 
“Stokjardiečio” aiškinimu (ku
riame matosi visa eilė vardų, 
kartu ir kun. klebono Skripkos, I 
kun. A. Martinkaus ir kun. A. 
Deksnio), išrodo, jog toje neva 
Lietuvių Dienoje ir dalyvavo 
vien Šimučio patentuoti kata
likai. Labai gerai. Ir bravo 
Tovvnofleikiečiams už pareiški
mą savo teisių (taip juk ir ma
nėme) .

, Bet visgi dabar jau tenka 
paabejoti, ar ir čia “Draugo“ 
rašytojas su visa eile liudinin
kų, klebonu ir kunigais, nepra
silenkia su teisybe. Nes jeigu 
tik tiek katalikų turėtų visos: 
lietuvių parapijos Chicagoje,! 
kiek tą dieną dalyvavo McKin- 
ley parke, tai aš užtikrinu, jog 
vieną gerą parapiją sunku bu
tų išlaikyti. Na, o ką kalbėti 
apie išlaikymą dvylikos? Pa
vyzdžiui, tovvnofleikiečių “Lie
tuvių Dienos“ parodoje dalyva- 

* vo, palyginti, ytin mažai; o 
kalbant apie Bridgeportą, rei
kėtų pasakyti “good bye”. Kas 
atsitiktų su gerb. praloto Kru- 
šo klebonija, jeigu jis tik tiek 
parapijonų turėtų? šiur, kad 
vietoje “Cadillac’o“,* jam ‘prisi
eitų tenkintis forduku, o gal 
nei to nereikėtų. Gi tris kuni
gus sekretorius ir sraspadinę, 
tai tik iki pusryčių tegalėtų už
laikyti.

Na, ir tu žmogus pasakyk, ar 
ištikrųjų tik tiek katalikų ran
dasi Chicagoje, kaip kad nukal
ba “Draugo” rašytojas, ar jis... 
per akis visuomenei meluoja?

(’hicagietis.

susidedąs vien iš lietuvių, jau
čia, kad jam butų daug sma
giau ir maloniau lošti su kitais 
lietuvių besbolo jauktais. Ke
letą lošimų su lietuvių jauktais 
jau turėjo ir jie buvo tikrai 
smagus. Bet yra ir daugiau, 
pav. Red Bose, Marquette Ma- 
roons, Melrose Park ir kiti lie
tuvių jauktai, su kuriais Gol
den stariečiams dar neteko 
lošti. Todėl tų ir kitų lietuvių 
jauktų, kurie norėtų su Golden 
stariečiais lošti, vedėjai prašo
mi susižinoti su Golden Star 
jaukto manažeriu, telefonu 
Pullman 1193.

J. Kenstavičiaus “pilietybės” 
pokilis

Amerikoj 21 metai skaitosi 
legalus amžius. To amžiaus su
laukęs jaunuolis įgija, taip sa
kant, “pilietines teises”, nes 
gauna balsavimo teises, gali 
vesti savystovų gyvenimą, žo
džiu sakant, įgija visas suau
gusio žmogaus pilietinius pri
valumus, žinoma, ir pareigas.

Kadangi ir musų Juozas 
Kenstavičius susilaukė to am
žiaus ir turės dabar savystoviai 
skinti sau kelią į gyvenimą, 
tai geg. 23 d. jo tėvai savo

namuose surengė. jam pokili, 
lig savo sunaus palydėjimui j 
pilną “pilietybę”.

Pokilis buvo neimprastai 
šaunus, gražus ir rimtas, kokių 
šiais laikais labai retai kur bū
na. Susirinko didelis būrys, 
gal ir netoli šimto, pučių arti
miausių sunaus ir tėvų drau
gų, įteikė jaunąjam Kenstavi- 
čiui daug gražių dovanų, pava
karieniavo, pasilinksmino ir tik 
vėlai naktį išsiskirstė, linkėda
mi jaunajam Juozui laimingo 
savy stovaus gyvenimo.

Jaunasis Juozas tų širdingų 
linkėjimų pilnai užsipelno. Jo 
tėvai yra žinomi vietos darbuo
tojai. Ypač jo motina, p-ia 
K. Kenstavičienė, jau nuo dau
gelio metų darbuojasi tarp sce
nos mėgėjų. Pats jaunasis 
Juozas Kenstavičius yra gabus 
muzikas. Nors dar visai jau
nas, jau gerai vartoja kelis 
muzikos instrumentus ir jau 
nuo fcelių metų veda du lietu
vių chorus ir vieną didelį sve
timtaučių filarmoninj orkestrą. 
Svarbu ir tai, kad jis lietuvių 
nesišalina, lietuvių kalbos nesi
gėdi ,bet visur ją vartoja ir 
visur stengiasi veikti lietu
vių tarpe. Todėl linkėtina jam 
sėkmingos darbuotės ir ateity.

—Bk.

Sportas
POŽĖLA ATSILAIKĖ

Oshkoshe jis paguldė 6 pėdų 
7 colių milžiną

Per pastaruosius dvejetą me
tų Požėla laiks nuo laiko ri
tosi mieste Oshkosh, Wis. Pu
blika jį labai pamėgo. Jo ris
tynės visuomet sutraukdavo pa
lyginamai daug žmonių. Ta
tai nepatiko ristynių trustui. 
Prustas sumanė sunaikinti Po- 

| žėlą. Tapo perkviestas vienas 
goriausių trusto ristikų Fritz 
Van Mayer, kurio pareiga bu
vo sulamdyti Požėlą. Van May
er yra 6 pėdų 7 colių milžinas 
ir sveria‘211 svarų.

Geg, 30 d. Oshkoshe tarp 
Van Mayer ir Požėlos įvyko 
ristynės. Vienas ristynių žino
vas “bolavo” 2 dolerių prieš 

! vieną, kad Požėla bus pagul
dytas į trumpą laiką.

Prasidėjo ristynės. Van May
er' manė sulamdyti savo prie
šą j keletą minučių. Jis ata
kavo didžiausiu įnirtimu. Pra
ėjo pusė valandos, praėjo va

landa, o Požėla vis laikosi. 
|Van Mayer vis dar atakuoja. 
I * ’

Bei štai Požėla žaibo greitu
mu pertrenkia savo priešą ant 
matroso ir pagauna jo koją. 
Van Mayer ištrūksta. Ištrūk
sta vieną kartą,, antrą, trečią. 
Ant galo, Požėla pagauna to
kį “toe hold”, kuris nulemia 
ristynės. 
sutraška ir 
pasiduoti. Tokiu budu 
vai. ir B min. atkaklių 
nių Požėla 
toju.

landų laikas išsibaigė. Tokiu 
budu ristynės išėjo lygiomis. 
Publikos ristynių pažiūrėti su
sirinko apie 1,0(10,

— M.

Roseland
Besbolo jauktų domei

Auksinės žvaigždės (Golden 
Star) kliubo besbolo jauktas,

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 S’o. Paulina SU Chioago, III.

> ■■ ..............- i ———*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

hold”, 
Van Mayer’o koja 

jis priverstas yra 
po 1 
risty- 
laimė-

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialių didumo darom pagal orderi 

Jdedam sietelius
Su

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

NBW TOBK, ALBKBT BAtUN,paskelbiama

W » »
3 d. Požėla 
su Gąnsonu, 

laiko pasiskelbė lie-

ritosi 
kuris

Birželio 
Clevelande 
prieš kiek 
tuvių čempionu. Ristynės ren
gė Clevclando Lietuvių Pilie
čių K Ii ubas. Pirmą susikirti
mą laimėjo Požėla, o antrą 
Gansonas. Trečio susikirtimo 
neužbaigė, kadangi dviejų va-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mėne- 
pigiomis ki ■ ii'Mntiir ws.vj bus atliktas pigiomiH kainomis. Tai 

yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų npielinkių Dental Ofisų.

C1.BVBLAND.

Puikus patarnavimas visose 
klesose

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farinas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

uiOflO11 NEW Y0R- 
/II.1KO IKI KAU- 
LVUnoir atgal

Trečia Hiena
Plua ¥. S. Revenue taksai

musų npielinkių Dental Ofisų. 
SKYRIAUS OFISAS

1800 S'. Halsted St.
Dantų Setas už

setas ............... -..............-......
setas ..... ......................... ...
•etas ------- --------- --------------

$ 12.60 
$7.60 

$6

VEIDAS 
PRIPIIr-
D0MA»-
JIE TURI J tikti

OcrlanslH aukainln darbas už Mį 
OcriaURios Auksinės Crowns __ S2.60 
Goriausi Auksiniai Filllnirs $2.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai .... $2.50 
Alloy Fillinjrs ----------------- -—i------ $1
Hhlabrlnai Flliuirs ___    50c

Išvalymas <lantų ....................................... 5Oc
Siu kainų negausite nnisų dldžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS |Hteiiftas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. W()()LLENS, Pres. 

* 320 South State St.
1‘hone lliirrison 0751

saa 
$15 
$1U

$5 
$5 
$5 
$2 
#1

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg- American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

♦ Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

į yra naudingos.

Tel. Ke.lzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
f <
' \ 'V* \ <
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NAUJIENOS

OHERNAUSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justiėe Park

TĘBUNIE VISIEMS ŽINOMA 
KAD

Naujienų Piknikas
BUS

PRAŠOME VISŲ
, v ’ . - \

Naujienų skaitytojų ir draugų pasakyti 
apie tai savo draugams, pažįstamiems ir kai
mynams, kad atvyktų į tų dideli Naujienų 
Pikniku.

THE VILIJA CO.
3700 So, Spaulding Avė. Chicago, Illinois 

Tel. Lafayette 2584

PATARIMAS
Kiekvienas gyvena pagal savo geriausį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams 
patariam, kad ateinančiai žiemai pirktumėt anglis 
anksti, nes pavasarį kainos yra prieinamesnės. Yra 
sprendžiama, kad linkui žiemos gali įvykti įvairių keb
lumų anglies industrijoj, todėl ir kainos bus daug aukš
tesnės. ■ • . < .1

■

i

.,Ų
i

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsitarsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA ■
20 W. Jackson B!v., netoli State St. ' 

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta

Rusiškos ir Turkiškos Vanos įK
12th STREET
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KAIP PAKRIKO KOMUNISTŲ BALSUOTOJAI 
FRANCIJOJE

Po rinkimų į Francijos parlamentą komunistai la
bai džiaugėsi, gavę pirmam balsavime (balandžio 22 d.) 
milioną su viršum balsų, nors ir nepravedė nė vieno 
savo atstovo. Maskvos liepiami, Francijos “revoliucio
nieriai” nutarė ir antram balsavime (balandžio 29 d.) 
visur statyti savo kandidatus, nepaisant, ar jie bus iš
rinkti, ar ne.

“Naujienose” jau buvo minėta, kad šitokia- savo 
taktika komunistai suskaldė darbininkų balsus ir padė
jo rinkinius laimėti atžagareiviams, o patys neteko be
veik pusės savo atstovų (iš 27 prakišo 13). Bet ne gana 
to, kad komunistai sustiprino reakciją, jie sudemorali- 
zavo ir savo pasekėjus. Tą aiškiai rodo sekančios skait-
linės:

18 Paryžiaus apygardoje antras balsavimas davė 
tokius rezultatus:

Reakcionierius gavo 8,427 balsus •
Socialistas 7,433 b.
Komunistas 2,664 b.
Tuo budu nedidele balsų dauguma laimėjo atžaga

reivis. Jeigu komunistai butų ne^tatę savo kandidato, 
kuris vistiek negalėjo praeiti, tai butų laimėjęs socia- 
listas’ Bet komunistų kandidatas buvo gavęs pirmam 
balsavime 3,647 balsus, o antram — jau tik 2,664. Vadi
nasi, keršindami socialistams, maskviniai atstūmė nuo 
savęs beveik tūkstantį savo balsuotojų!

Visoje eilėje kitų apygardų buvo tokie pat rezulta
tai. Taip, apygardoje, kurioje ėjo kandidatu drg. Jean 
Longuet (Paryžiaus apielinkėje), balsai pasidalino ši
tokiu budu:

Už buržuazinį kandidatę paduota 7,542 b.
♦ - Už Longuet (socialistą) 6,126 b.

Už komunistą 2,914 b.
Pirma*m balsavime komunistas buvo gavęs 3,723 

balsus.
Apyį5«ix*<lvj, kur buvo šitoKie ir panašus rezultatai, 

priskaitoma į 18.
Daugelyje vietų tečiaus komunistai neįstengė su

trukdyt socialistų kandidatų išrinkimo, nežiūrint to, 
kad jie ir dėjo visas pastangas. Mieste Le Creuzot, pa
vyzdžiui, buvo išrinktas socialistų partijos sekretorius, 
Paul Faure, nors prieš jį ėjo komunistų kandidatas. 
Pasekmės buvo tokios:

Pirmam balsavime socialistas Faure buvo gavęs 
6,976 b., fabrikantų atstovas Bataille — 7,257 b., ir ko
munistas Bras — 1,240 b. Bet antram balsavime didelė 
dauguma komunistų balsuotojų pabėgo ir jų kandidatui 
beliko tik 215 balsų. Faure gavo 8,158 bal., Bataille 
7,815.

. Komunistų balsuotojai visiškai pakriko antram 
balsavime taip pat ir daugelyje kitų apygardų, ką rodo 
sekantys pavyzdžiai:

Apygardoje Nevers II komunistas gavo* pirmam 
balsavime 2,105 b., o antram balsavime — tiktai 126;

Apygardoje Chateau-Chinou komunistas gavo pir
mam balsavime 1,641 b., o antram balsavime — tik 134;

Apygardoje Cosne komunistas gavo pirmam bal
savime 3,072 b., o antram — tik 279;

Apygardoje Clamecy komunistas gavo pirmam bal
savime 937 b., o antram — tik 86!

Visose šitose apygardose reakcininkų kandidatai 
buvo sumušti. Sumušti dėlto, kad komunistų balsuoto
jų minios spiovė ant savo va<dų įsakymo ir atidavė savo 
balsus socialistų kandidatam^ (vienam atsitikime — 
radikalui).

Taigi, jei palyginti dvejų balsavimų rezultatus tuo
se rinkimuose, tai pasirodys, kad nuo balandžio 22 die
nos iki 29, per savaitę laiko, komunistai pražudė gal 
apie kokį trečdalį ar daugiau savo balsuotojų!

Ko verta yra “armija”, kuri gali šitaip per keletą 
dienų pakrikti? i

Uislaakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams--------- ------ . L $8.0<
Pusei metų ............ , 4.00
Trims mėneriamg > —. 2.50
Dviem mėnesiam _____ 1.50
Vienam mėnesiui __________ ,75

Chicagoje per lineiiotojusi 
Viena kopija — -_

Savaitei_______________
Mėnesiui_______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
jo, paltai

Metams ____ $7.00
Pusei metų _______8.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėnesiams . ...........  1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur uisianiuoM 
[Atpigintai:

Metama___________ _ . $8.00
Pusei metų............ ................ 4.00
Trims mėnesiams - ....... — 2J0
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu karta su atsakymu. .
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SMETONIŠKA MINISTERIŲ 
“ATSAKOMYBE”

Brooklyno “Vienybė” bim- 
biškai išplūdo Grigaiti (už tai, 
kad Lietuvos Pasiuntinybės 
pranešimui apie naujų Smeto
nos “konstitucijų” “Naujieno
se” buvo uždėta paaiškinimas, 
jogei “Kabinetas atsako prezi
dentui, ne Seimui”. Pačioje Pa- 
siutinybės telegramoje, girdi, 
esu pasakyta, kad “Ministerių 
kabinetas solidariai atsako sei
mui”.

Gerai, pažiūrėsime, kokia yra 
ta atsakomybė.

Tam pačiam telegramos sa
kinyje, kurio dalį pacitavo 
“Vienybės” Bimba-šivrvydas, 
randame šitokius žodžius:

/“ir, ' trims penktadaliams 
(3/5) visų seimo narių pa
reiškus nepasitikėjimų, (min. 
kabinetas) atsistatydina.” 
Kų šitie žodžiai reiškia?
Jie reiškia, kad^ ministerių 

kabinetas neatsistatydins, jeigu 
dauguma balsų seime bus iš
reikšta jam nepasitikėjimas.

Jisai neatsistatydins net tuo
met, kuomet nepasitikėjimų 
išreikš dauguma visų seimo na
rių (ne tik tų, kurie dalyvauja 
posėdyje, bet visų).

Jam teks atsistatydinti tik
tai tuomet, kai. jam išreikš ne
pasitikėjimą trys penktadaliai 
visų seimo narių, t.y. tokia sei
mo dauguma, kokios reikia kon
stitucijos pakeitimui.

Vadinasi, ministerių kabine
to pakeitimas yra sulygintas 
su konstitucijos pakeitimu! 
Mes norėtume žinoti, kurioje 
šalyje, turinčioje parlamentii^ 
ministerių atsakomybę, randasi 
šitoks “triksas”?

Anglijoje, Francijoje ir be
veik visur kitur ministeriai tu
ri pasitraukti, kuomet jiems 
nepasitikėjimų išreiškia daugu
ma atstovu, dalyvaujančių tei
sėtame parlamento posėdyje. 
Ta dauguma gali toli-gražu ne
sudaryti viso parlamento 
daugumos. Anglijos atsto
vų butus, sakysime, suside
da iš 612 narių, bet dažnai jo 
posėdžiuose dalyvauja tik ke
turi arba penki šimtai atstovų, 
Ir jeigu iš šito skaičiaus bent 
vjeno hlll.-io (hllltfllma isiei.škiu 
ministeriams nepasitikėjimų, 
tai jie privalo be jokių išsisu
kinėjimų trauktis.

Ir visai natūralūs dalykas, 
kodėl taip daroma. Jeigu daly
vaujantys parlamesto posėdyje 
atstovai gali ’ dauguma balsų 
priimti įstatymus, kuriuos pri
valo pildyti visi krašto gyven
tojai, tai jie gali savo valių 
diktuot ir ministeriams. Iš ši
to supratimo ir kyla ministerių 
atsakomybė parlamentui. Ji 
reiškia ne kų kitų, o tik parla
mento galių dauguma balsų pa
šalinti ministerius, kurie nebe
atitinka parlamento nusistaty
mui.

Kai kur šita atsakomybė yra 
susiaurinta tuo budu, kad mi- 
nisterių pašalinimui reikia ne 
daugumos atstovų balsų, daly
vaujančių balsavime, bet dau
gumos viso parlamento, šis su
siaurinimas yra praktikuoja
mas tuo tikslu, kad opozicija 
negalėtų naudotis valdžios par
tijos apsileidimu, t. y. kad val
džia negalėtų būt nuversta, 
kuomet jos šalininkai pramiegu 
posėdį arba šiaip patingi į jį 
atsilankyti. Tokį ministerių 
atsakomybės susiaurinintų įve
dė Lietuvoje krikščionys demo
kratai, žinodami, kad jų parti
joje yra daug tinginių.

Bet dabar Smetona sugalvo
jo padaryti taip, kad ne tik 
dauguma ^susirinkusių į seįmų 
atstovų, bet ir dauguma viso 
seimo negalėtų atstatyti minis
terių.

šituo Smetosos patvarkymu 
ministerių atsakomybė seimui 
yra faktinai panaikinama. Ir

1 NAUJIENOS, Chicago, ffi. ’*
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Skaitytojų Balsai
{Už išreikštas Štame skyriuje 

' nuomones Redakcija neatsako] •

Vienam “Naujienų” leidiny, 
Reporteris, aprašydamas Chi- 
cagos atsitikimus, mini, kad 
ant Auburn Avenues, tūlas 
westvilietis buvęs praeivių ap
kultas, už kurį kiti užsistoję, 
ir taip dėl nepažystamo keli 
prisimušę gulėję ant žemės, 
ReĮJorteris naiviai pastebi, kad 
esu stoka kultūros, jei dėl ne
pažystamo reikia kautis iki 
parpuolant. 

<•»
Matomai reporteris kultūrin

gų tų vadina, kurs nemato, ne
girdi kas šalip jo dedas, bi tik 
jo ,ar jo pažyštamo neužkabi
na.

Tokios “kultūros” pas mus 
esama net perdaug ir be laik
raščio pagelbos, kad vien save 
gintis, o kitų—trauk jį velniai, 
man jo kančios svetimos. To
kio “kultūringumo” galima pa
stebėt netik tarp nepažystamų, 
bet ir tarp pažystamų, kad pa
matę kitų nekaltai užpuolant, 
ar kaujant, nusisuka šalyn, 
kad tik nepamačius, o dar 
daugiau, kad pačiam nepakliu- 
vus.

Nepersenai “Keleivy” buvo 
rašyta, kad Bostone, naktį ei
nant lietuviams iš susirinkimo, 
būrys mušeikų užpuolė einan
čius, kurių tarpe buvo ir vie
nas ristikas, dagi čempionas, 
kurs betgi pasprukęs, palikda
mas savo draugus lietuvius 
mušeikų likimui. Bet lietuviai 
buvo smarkus, tad jie .ir be 
čempiono apsigynę.

Ar tokį asmenį galima va
dinti kulturingu, kurs draugau- 
ja-bendrauja iki viskas gerai 
klojas, o ištikus nelaimei, neša 
kudašių, kad pačiam j nesma
gumų nepakliuvus? Visai ne. 
Tai yra plokščia saumylybė, ku
ri kultūrai jokis priedas nėra.

Suprantama, kad žodžiais ge
riau kovot, negu kumščia, bet 
kų padarysi, kada žodis nieko 
neveikia ir žmogus sužvėrėja? 
Tuomet netik. ksvcl apsigynus, 
bet kad ir kitų (užpultąjį) ap- 
gynus, tenka pavartot netik 
kumštis, bet ii' įnagis. Ir toks 
elgęsis keleriopai daugiau pa
teisinamas, negu bailus pabėgi
mas, kad išvengt nesmagumo.

Nėra kultūros (gero išauklė
jimo) žymės be pobodžio, po
būdis gi ne minkštoj kėdėj ir 
šilkuose auklėjamas, o audroj 
ir aštriam patyrime.

Kultūringas (gerai auklėtas) 
asmuo visada ir visur palaikys 
ir užsistos silpnesnįjį, neboda
mas ar jis jam giminė, pažys
tamas, ar ne; visi esame lygus 
ir žmogaus, pagarbos verti.

Pas mus dažnai esti,* kad 
vaikas1 savo tėvų vengia sutikt 
vien todėl, kad vaikui rodos, 
jog jo tėvas prastai atrodo. 
Arba pažystamų, o dar bičiu
lių būry, jei vienas esti kiek 
švariau apsirengęs, tai toks ne
benori nė sutikt savo pažysta
mo; o kų jau besakyt, jei tąkį 
jo suskurdusį pažystamų kokią 
nelaimė ištiktų. Tokių žmonių 
pas mus perdaug yra,— juos 
nereik aukfėt, jie patys tokių 
“kultūrų” puikiai sugebi išvys- 
tyt. Bet su ja apšviestunai tu
rėtų kovot, kaip su liga.

—Alimentus.

tie oficialiu pranešimo žodžiai, 
kad “ministerių kabinetas soli
dariai atsako seimui”, yra gry
nas bliofas — toks pat bliofas, 
kaip visos Smetonos priesaikos 
ir kryžiaus bučiavimai!

PASAULIO ATSIRADIMAS, JO ISSIPLĖ- 
TOJIMAS IR IŠNYKIMAS

Medžiagos atsiradimas
(“K.”] Pasaulio daiktų pra

džia ir jų galas sudaro didžių 
paslapčių, kurios paskatino 
daug svajoti ir galvoti visokias 
tikybas ir mokslą, šitos paslap
tys atrodo žmogaus protui ne
prieinamos, todėl daugumas 
galvotojų neapsiima jų išspręs
ti. Tačiau žmogaus dvasia nie
kuomet neišsižada galutinus 
daiktus ir jų priežastis tyrinėti 
ir žinoti; jiems išaiškinti jinai 
pagimdo lakių svajonių, kurios 
pasidaro žmonių mokytojomis 
ir visko aiškintojomis.

Mokslui dar nepasisekė visai 
aiškiai apšviesti tamsybių, ku
rios dengia musų praeitį ir at
eitį; tačiau jis gali pasiųsti į 
tųjų tamsių naktį keletu spin
dulių, kurie blaško tas; tamsy
bes.

Kadangi sulig etero te
orija viskas išsiplėtoja 
iš etero ir pagaliau vėl 
pavirsta eteru, tai kyla klausi
mas, kokiu budu nematerialė 
substancija — eteras virsta 
sunkiu, kietu kūnu, kaip kad 
akmuo, metalas ir t. t.

Mat, visoki kūnai susideda iš 
atomų; o kiekvienas atomas su
sideda iš besisukančių dalelių, 
kurios, be abejo, iš etero ver
petų (sukuriu) yra pasidarę. 
Dėliai savo greitumo šios dale
lės turi didžiausios kinetiško- 
sios energijos. [Kinetiškoji 
energija vadinasi judėjimo 
energija arba veikiančioji ener
gija]. Pareinami nuo budo, ku
riuo jų pusiausvirumas esti iš
judintas, jos gimdo visokius ap
sireiškimus: šviesų, šilima, elek
trų ir t. t.

Medžiagos kietumas pareina, 
tur būt, vien tiktai nuo atomų 
rotacijų [Rotacija reiškia suki
mąsi aplink savo ašį ratu] grei
tumo, ir jeigu atomai paliautų 
judėję, tai tuojau medžiaga pa
virstų vėl eteru ir tokiu budu 
pranyktų, nieko nepalikdama 
savo vietoje. Jei mes padarytu
me garų verpetų (sukuriu) ro
tacijos greitumų tokį, kokj tu
ri katodiniai spinduliai, tai ga
rai pasidarytų taip kieti, kaip 
plienas, žinoma, šito bandymo 
negalime kol kas įvykinti, bet 
mes galime visgi įspėti jo iš
davinius, patirdami dideli kie
tumą, kurį gauna labai gi-eitai 

varomas skystimas.
Atlikti hydro-elektrinėje dirb

tuvėje bandymai parodė, kad 
tiktai dviejų centimetrų skers
mens skysčio stulpas (srovė), 
varomas per 500 metrų il^io 
vamzdį, negali būti perkirstas 
smarkiausiu kalavijo ^kirčiu. 
Kalavijas atšoksta nuo pavir
šiaus skysčio, kaip nuo kiečiau
sio akmens. Jei šio skysčio 
stulpo greitumas butų dar di
desnis, tai nė armotos kulka jo 
nepramuštų. Tokiu budu kele
to centimetrų storumo vandens 
banga, labai didelio greitumo, 
pasiliktų nepramušta granatos, 
kaip šarvočio plieno sienos.

Kiekvieno kūno kietumas au
ga tad su jo judėjimo greitu
mu. Kad ir minkščiausias kū
nas labai greitąi lėkdamas, 
perlys per kiečiausių kūnų. 
Minkštas geležies skritulys per
plauna labai lengvai kiečiausio 
plieno kartį, jei jis yra labai 
greitai sukamas; arba kieto 
popieriaus skritulys, labai grei
tai sukamas, perpjauna’ gan 
storų medinę kartį.

Tad aišku, kad etero verpe
tai (sūkuriai) gali didžiausiai 
sukietėti vien |>er savo greitų 
judėjimų. Guzo verpetai gali 
palikti per savo greitų judėji
mų taip kieti, kaip deimantas. 
Tūta mums išaiškina, kaip ne- 
nhedžiaginis eteras, pavirsda
mas mažais verpetais (sukū
riais) užtektinoi greitumo, pasi
daro medžiaga. Taip pat su- 
prantama yra, kad, jei šitų 
etero verpetų' judėjimas pasi
liautų, lai tuojau medžiaga 

pragaištų, pavirsdama vėl ete
ru. Taigi nemedžiaginis daik
tas, vadinasi, kurs neturi jokio 
svorio, gali pasidaryti medžia
giniu, tai yra tokiu daiktu, 
kuris turi svorį vien per’ savo 
judėjimų. Kai išnyksta judė
jimas, išgaišta todėl ir svoris, 
ir medžiaga dingsta.

Taigi medžiaga, kuri atrodo 
mums pastovi ir nejudanti, eg
zistuoja tiktai savo labai grei
to judėjimo dėka. Tad medžia
ga yra tas pat, kas judėjimas. 
Kadangi’ kiekvienų judėjimų 
vadiname energija, tai medžia
gą galime laikyti viena iš ener
gijos formų.

Tad judėjimas yra viena iš 
pamatinių medžiagos I atsiradi
mo sąlygų. Tokiu budu galime 
sakyti, kad medžiaga atsirado 
tada, kai etero verpetai, beju
dėdami, įdavo tokio greitumo, 
jog pasidarė kieti. Medžiaga 
sensta, kai jos elementų grei
tumas silpnėja; ji pranyks vi
sai, kai jos dalelės paliaus ju
dėję. I

Tokiu budu mes priėjome šių 
pamatinę išvadų: iš kiekvienos 
esmės (substantia) dalelių, 
nors, kažin kaip jos butų smul
kios, vien tik per tų dalelių 
judėjimų pasidaro kietimas ir 
virsta jos medžiaga.

Pasižiūrėkime dabar,' kaip ši
tais dviem pradai^, būtent: ete
ro dalelėmis ir jų judėjimu, 
galima išaiškinti pasaulio atsi
radimas.

2. Saulės sistemos susiforma
vimas* Pirmoji moksliška pa
saulio pradžios teorija priklau
so Kant’ui ir Laplace’ui. — 
Kant’o nuomone, buvo pripildy
ta kadaise visa erdvė, kurių 
dabartinė musų saulės sistema 
užima, pirmykštės medžiagos, 
suskydusios dar į savo sudėti
nes dalis. Pritraukimo dėsniu 
tvirtesnė ir sunkesnė medžiaga 
traukė skystesnę ir lengvesnę 
medžiagų. Tokiu budu susida
rė apvali, kamuolio pavidalo, 
sukantis aplink savo ašį, masė. 
Pagaliau, susidarė didelis cent
rinis kūnas, saulė, aplink kurių 
sukės visa kita masė. Iš šios 
masės susidarė kieti' mažesni 
centriniai kūnai su savu suki
mus! aplink savo ašį; bet jie 
nepaliovė suktis taip pat ir ap
link saulę. šitie- kūnai1 atitru
ko nuo saulės dėl to, kad sau
lės periferijos (kraštai) grei
čiau aušo ir tirštėjo, negu jos 
centras, ir nebegalėjo suskubti 
drauge suktis. Nuo jų atitruko 
tokiu pat budu kiti kūnai, ku
rie vadinami jų' palydovais ar
ba mėnuliais.

Laplace’o manymu musų sau
les sistema su visomis planeto
mis atsirado iš pirmykščio ru
ko, panašaus į tuos rukus, ku
liuos ir dabar matome erdvėje. 
Pirmykštis rūkas, pragitacijos 
(traukimo jėgos) sutrauktas, 
sudarė centrinį kamuolį su ro- 
tacijiniu (aplinkiniu) judėji
mu. Šio kamuolio dalelės kas
kart vis artyn traukės, ligi pa
galiau visai prisiartino.

Dėliai augančio sukimosi ir 
tirštėjimo šitas pirmutinis sau
lės branduolys pasidarė plokš
tėsiąs ir ilgainiui periferijoje 
atitruko ir susidaro žiedų, pa
našių į dabartinio Saturno žie
dus. judami centrinės jėgos 
įtakoje, šitie žiedai vis sukės 
aplink centrinį branduolį, ligi 
pagaliau sutruko į gabalus; iš 
šitų gabalų, erdvėje išsiblaškiu
sių, susidarė planetos, kurios 
sukas aplink saulę.,

Laplace’as baigė savo teorijų 
žemės atšalimu; jis netyrinėjo 
nei tų elementų (pradų), iš 
kurių susideda kitų saulių sis
temos. Tačiau šiandien galime 
eiti toliau ir taikinti atomams 
tuos dėsnius, kuriais jie vado
vą vos pasaulio pradžioje.

Dabar prileidžia, kad atomai 
susideda iš daugelio dalelių, ku
rios feukas aplink vienų arba ir 
daugiau cen tralinių branduolių
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šviesos greitumu. Taigi ato- 
mus galima palyginti su saule, 
apsupta planetų. ]r atomo ma
žumas negali būti kliūtimi to
kiam palyginimui, nes pasaulių 
begalybėje yra perėjimas nuo 
mažiausia prie didžiausia.

Taigi, kaip jau minėjau, pa
saulių išrutulos studijoje gali
me siekti ir toliau, negu kad 
Laplace’as padarė. Jo laikais 
niekas negalėjo prileisti, kad 
mes su spektralės analizės pa
galba sužinosime musų saulės 
sudėtines dalis, kurios mums 
parodys, jog saulės elementai 
yra tokie pat, kaip ir musų že
mės. Tat yra aiškus įrodymas, 
jog musų žemės kadaise atsi
skirta nuo saulės.

Toliau, šitoji spektralė ana
lizė leidžia mums susekti ele
mentų genezę (atsiradimų), iš 
kurių susideda pasauliai, žvai
gždžių spektro keitimasis, čia 
raudonu, Čia ultra-violetiniu, 
parodo jų temperatūrų ir jų re
liatyvų amžių, o spektro lini
jos įgalino sužinoti žvaigždžių 
sudėtį. Tokiu budu pasisekė 
sužinoti, kad žvaigždžių sudė
tis (elementai) nėra pastovus, 
bet kinta su jų temperatūros 
kitimu, atitinkamai jų viso
kioms evoliucijos stadijoms. 
Jaunose žvaigždėse, vadinas, 
karščiausiose, esti tiktai visai 
nesudėtingų dujų (gazų), ypač 
vandenilio (hydrogenium); pas
kum, kai ilgainiui šitos žvaigž
dės ataušta, atsiranda papras
tų kūnų, pradedant nuo tų, ku
rių atominis svoris yra leng
viausias.

Kai žmogus išmoko fiksuoti 
žvaigždžių atvaizdus fotografi
ja, atstronomija atrado didesnį 
žvaigždžių skaičių, negu kas ga
lėjo laukti, šiandien astrono
mija priskaito dangaus skliau
te daugiau kaip 400 milijonų 
žvaigždžių; nekalbant, žinoma, 
apie tas žvaigždes, kurios yra 
nematomos ir todėl nežinomos. 
Spektralė analizė parodo jų 
evoliucijos labai įvairų amžių. 
Jų praeitis turi būti baisiai se
na, Geologai priskaito musų 
planetai daug šimtų milijonų 
metų amžiaus.

(Bus daugiau)

PŪSLĖS
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
ant kojų.

Aptiekose, autuvų ir dept. 
krautuvėse 35c.

DJ^Scholf^

DAUGELIS žmonių pažysta šias 
geras pryduoles nuo skausmų, bet ar 
iųs tikrai primenat vardą Byer 
kuomet pcrkal jas? Ir ar visuomet 
pažiurit parašo Bayer ant bakselio ir 
žodj genuine atspausdintą raudonai. 
Nėra tikras Bayer Aspirin be tų žo
džių! Vaistynėse visuomet turi Bay
er, su patvirtintais nurodymais kiek
vienoje dėžutėje:

jjdirbystės Monoacet icaci- 
dester of Salicylįcacid.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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Lietuvių
Šiandie SLA. 36 kp. 

susirinkimas
šiandie vakare, Lietuvių Au

ditorijoj įvyksta SLA. 36 kp. 
susirinkimas. Yra daug svarbių 
reikalų, o be to kadangi tai bus 
paskutinis susirinkimas prieš 
seimą, tai reikės, taip sakant,' 
“išlydėti” delegatus, išklausyti 
jų nusistatymo, duoti jiems 
insttrukcijų ir t.t. Todėl geis
tina, kad kuodaugiausia narių 
dalyvautų susirinkime.—Bk.

“Naujienų” reporte
rių “autingas”

Trys “Naujienų” reporteriai 
buvo susitarę padaryti nuodug
nų tyrinėjimą, ar jau laikas 
išvažiavimams. Nuodugnam ty
rinėjimui, kaip visi žino, rei
kia pakankamai laiko ir tinka- 
mos vietos. Kai dėl laiko, tai 
šeštadienio vakaras jiems pasi
rodė geriausias: tegu ir skau
dėtų galva |x> sunkaus darbo, 
visgi kitą dieną bus sekmadie
nis, pasilsio diena.

Taigi išvažiavo jie šeštadie
nyje. Bet vienas reporterių, bū
tent Naikia, susipainiojo su 
kuo ten ir padarė deitą sekma
dieniui. Todėl išvažiavo tik 
Vincas ir Raulas.

SLA. 6-to apskr. 
konferencija

Geg. 27 d įvyko SLA. 6-to 
apskričio konferencija. Konfe
rencija šį kartą buvo laikoma 
Indiana Harbor, Ind. Nors to
loka nuvažiuoti yra, bet suva
žiavo virš 30 delegatų nuo 10 
kuopų. Vienos kuopos delegatai, 
rodos, nepribuvo. Viena kuopa, 
būtent nesenai susitvėrusi jau
nųjų (čia gimusių) kuopa pasi
vadinusi “Universal Lodge”, 
pareiškė noro įstoti į SLA. 6-tą 
apskritį. Bet susirgus jos de
legatui, kuopa dar negalėjo da
lyvauti šioje konferencijoje. 
Taigi 6-tas apskritis auga.

Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad ji veikė kiek galėdama. 
Pirmininko J. Stungio pastan
gomis susitvėrė nauja kuopa, 
vien iš čia gimusių jaunuolių. 
Kuopa auga ir joj priklauso 
jau keliolika jaunuolių. Deda
ma pastangų *ir daugiau SLAz 
kuopų sutverti tose kolonijose, 
kur dar kuopų nėra. •

Veikia ir atskiros kuopos. 
Prirašinėja naujus narius, o ir 
šiaip visuomeniniam gyvenime 
dalyvauja. Trys kuopos palai
ko jaunųjų skyrius, kur vaikus 
mokinama dainų, muzikos ir 
lietuvių kalbos. Viena kuopa 
turi ir savo bėsbolės jauktą^ 
kuris dar nesenai susitveręs, 
jau spėjo gražiai pasirodyti. 
Jauktą sudaro vien lietuviai, di
delėj didžiumoj SLA. nariai.

Buvo raportas ir koncerto 
rengimo komisijos, kuri buvo 
surengusi SLA. 6-to apskričio 
jaunuolių koncertą. Raj>ortas 
buvo dar nepilnas. Tik komisi
ja nusiskundė, kad koncertas, 
dėl nežinomų priežasčių, nesu
silaukė geidžiamų pasekmių, 
nors pats koncertas buvo nepa
prastai geras.

Išklausyta važiuojančių į S L 
A. seimą delegatų pranešimų 
apie tai, kokios pozicijos Chi
cagos delegatai laikysis tame 
seime. Plačiau pasvarstyta 
niekurie SLA. reikalai ir pa
duota labai gerų sumanymų, 
kuriuos busiantis seimas gal ir 
ras galimybės įkūnyti.

Kadangi artinasi vasara, ka
da abelnas veikimas sumažėja, 
tai ir šioj konferencijoj apie 
veikimą buvo mažiau svarsto
ma. Iš nutarimų pažymėtinas 
yra paskirti $15 nupirkimui 
uniformų SLA. 260 kp. (Mar- 
quette Park) bėsbolo jauktui 
“SLA. Mar<|uette Maroons.” 

Sekamą konferenciją nutar
ta laikyti Marquotte Park apie- 
linkėj.

Konferencijai' pasibaigus In
diana Harbor kuopos, 185 ir 
313, šauniai pavaišino visus de
legatus užkandžiais. Sunku ras
ti kur kitur tokią vaišingą lie
tuvių koloniją, kaip Indiana 
Harbor. Ir netik vaišingą, bet 
ir veiklią. Veikimas joje labai 
platus; veiklios yra ir abi vie
tos SLA. kuopos. O jei kada 
būna konferencijos ir atvyksta 
svečių iš kitur, tai visuomet 
juos šauniai pavaišina.

Smagu yra būti tokioj kolo
nijoj, sueiti jos darbuotojus, 
pasikalbėti su jais, nes čia vi
suomeninis veikimas statomu 
pirmiausia.—Bk.

Well, patraukė jie j p. Grigo 
farmą—už Lemont, 111. Kelionė 
buvo O. K. Bet pasirodė jiems, 

| kad kaip dėl 1928 metų, tai 
jau perdaug automobilių važi
nėja Illinois valstijoj ir todėl 
jokio smagumo nebėra. Kitas 
dalykas, dėl kurio jie jaučiasi 
turintys teisės nusiskust, tai 
teroras, įvarytas vieškelių po
licijos visiems automobilistams. 
Pasileis, žiūrėk, fordukas, pasi
spardys, ir vėl piš! Kas atsiti
ko? VVell, pasirodė žvaigždė
tas kelių aniuolas sargas, ar 
kas nors panašaus įsivaizduota.

Na, tiek to. Visgi musų ke
lionė buvo pakenčiama. Atva
žiavome į p. Grigo farmą, ki
taip sakant, Summer Resort. 
įvažiuojame kieman. Prie tvar
tų, aplink valtį, triusiasi du 

'sutvėrimu: vienas dar priden
gęs marškiniais ir kelinėmis 
griešną kūną, o kitas — tik 
“bathing siutu’’. Einame ar
čiau.

žiūrime—gi pats p. Grigas 
ir p. Kazickas. Nusismalavę, 
nusipentinę, tupinėja apie val
tį. Kazickas— aiškiausias da- 
rodymas, kad žmogus iš žemes
nių sutvėrimų yra kilęs.

Musų laimei, jiedu jau buvo 
išsmalavę valtį, taip kad pa
dėti nebereikėjo. Einame vi
dun. Čia pieno, sūrio, sviesto 
ir farmerskų lašinių, šeimi
ninkai mandagiai paklausia, 
kas dedasi stolyčioje Chicagoje, 
o mums, reporteriams, rupi Ja- 
biau klausimas: ar daug yra 
pieno, sūrių ir farmerskų la
šinių.

Pasistiprinę, išėjome vesti 
valtį ežeran. Nuvežėme, įleido- 
me vandenin. Ir tada tik paste
bėjome, kad valtis buvo užlo
pyta ne iš tos pusės, kitaip 
sakant, iš vidaus, o reikėjo iš 
lauko. Ir kai Kazickas’ įlipo, 
tai ką tik nesušlapino “bathing 
siuto”, nes valties dugnas pra
dėjo guzais keltis viršun, kaip 
gerai išminkytas blynas.

Bet užteks apie tai. P-no 
Grigo farma—per ją neperšok
si. Ji apima 157 akerius že
mės. Viename jos krašte gra
žus ežerėlis. Sodyba arti ke-« 
lio, aukštojoe vietoje. . Toliau 
ąžuolinas. Aplinkui — laukai, 
daugiausia žole nusėti, nors 
yra ne mažas plotas javų.

Vieta tartum rinkte parinkta 
visoje apielinkėje. O kas ma
loniausia—tai Ii uosy bė, kurią 
atvykęs čia jauti. Manau, kad 
ir neribotos laisvės šalininkai, 
anarchistai, ir tie jaustųsi ne
suvaržyti.

Nugirdau kalbant p. Grigą, 
kad gerai butų įtaisius šioje 
farmoje golfo aikštes. Ir man 
rodosi, kad gerai butų. Viso
kių kalnelių, slėnių ir skylių 
čia yra pakankamai, kasti ir 
gręžti nereikėtų daug. Beje, 
musų golfininkai - pp. Grigas 
ir Kazickas—jau mėgino golf^ 
lošti, “šaudė” Jx>les per ežerą. 
Keletą paskandino žuvims ir 
vėžiams maitintis.

Dar viena šios fanuos ypaty
bė yra ta, kad pagalvės čia ne 
paprastai minkštos: nesĮiėjai 
pridėti galvą prie pagalvės ir 
jau saldžiai miegi. Nemiga nei 
vieno nekamuoja.

Visa bėda buvo ta, kad ant 
rytojaus, apie pietus, turėjova 
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važiuoti Chicagon — pliatkų 
rinkti.—Rep. Vincas.

P. S. Aplamai imant, išvažia
vimams laikas pilnai pribren
dęs. —R. V.

Socialistų Partijos 
Piknikas

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 10 d., Riverviesv parko 

darže įvyks Socialistų Partijos 
spaudai remti piknikas. Kulbes 
garsusis New Yorko socialistų 
vadas, Normali Thomas, kan
didatas į prezidentus.

Lietuviai turės savo skyrių. 
Kalbės .p. Grigaitis, dainuos 

Pirmyn Mišrus choras, o po to 
žaismės, užkandžiai ir gėri
mai. \

Šių žodžių rašytojui šį pa
vasarį Riverviow parke jau te
ko būti. Pavasarį parkas yra 
ypatingai įdomus. Tenai gali 
pasitenkinti visokių keisteny
bių mėgėjai. Parko savininkai 
vakarais duoda gerą progra
mą, kurs susideda iš dainų, 
šokių ir muzikos, šokių sale 
švarį ir graži, orkestras geras.

— Koresp.

vo apie 20 mašinų, iš ko. su
sidarė gana didelis būrys žmo
nių. Humboldt Parko kliubie
čiai yra labai svetingi žmo
nės, svečius priėmė ir vaišino 
kuo tiktai galėjo. Kadangi ne
stigo muzikantų, tai turėjo pro
gos visi pasišokti iki valios. 
Chorai dainavo visą laiką ir 
gana sutartinai. Kad chorved
žiai dar truputį pasidarbuotų, 
tai išeitų dar geriaus.

Pasisvečiavęs pas Humlioldt- 
parkiečius, atvažiavau į Jef- 
ferson miškus, čia radau bol
ševikų karų su parapijonais. 
Mat, bolševikų komisaras pa- 
rapijonų išvažiavime pavadino 
parapijonką kiaule, žinoma, 
parapijonka, nesijausdama es
anti toki, užsigavo ir reika
lavo, kad komisaras atšauktų 
“kiaulę” — arba žadėjo su
daužyti “valgomą”. Kadangi 
komisaras ,nepasiskubino at
šaukti, tai reikėjo iš abiejų 
pusių po kokias 20 vyrų “in
cidentui” likviduoti.

Bolševikams turėtų būti lek
cija nelysti į svetimų draugi
jų išvažiavimus, nes jiems jau 
kelintas kartas prisieina turė
ti nemalonumų už lindimą j 
“mases”. žvalgas.

Akių Gydytojai
Tel. Victory «27»

Lietuviai Daktarai Advokatai

DR. G. SERNER

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo ateis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRIST  AS

North Side
Birž. ' 3 d. Humboldt Park 

Politiškas kliubas turėjo išva
žiavimą j Willis miškus. Vie
ta labai graži ir tinkama to
kiems išvažiavimams. Suvažia-

Graboriai ts7d. lachavicz
PRANEŠIMAI

Atyda Mildos Teatro Bendroves 
šėrininkams

Gerbiamasis: — “Extra” susirin
kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
drovės atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, Iii., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
mų mokant po $8 už Šerą. Siame su
sirinkime bus jūsų užduotis balsuo- 

, Ii už šią propoziciją parduoti namą 
ir likviduoti Korporaciją, arba prieš 
šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsineškite savo Šerus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

Per John P. Ewald, sekretorius, 
840 VVest 33rd Street.

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Kasti raktai apie Tautiškas Kapi
nes, gegužio 30, 1928, kurie pame- 
tėt atsišaukite j Aušros Knygyną, 
3210 S. Halsted St.

S. L. A. 6 apskričio transporto 
komisija, prašo atsišaukti visų kuo
pų delegatų važiuojančių į seimą, 
užsisakyti vietą ant traukinio. Mes 
turim užsakę atskira karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 kelionės išlaidų, j abi pusi. 
Bilietas iš Chicagos į Baltimore 
$44.45 “sleeper”, atskirai viršutinis 
$6.60, žemutinis $8,25 viena pusė. 
Taipgi kviečiam, Kenoshos, Racine 
ir kitų Wis., miestų kuopų delegatų 
prisidėti prie musų exkursijos. Už
sisakant bilietą prašom prisiųsti ir 
rankpinigius. Kreipkitės pas S. L. 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. Rockwell St., Telefo
nas Lafayette 9210.

20 VVurdo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo įvyks priešmetinis 
susirinkimas, seredoj, birželio 6 d., 
1928 m., 7:30 v. vak., Antano Bag
dono svet., 1750 S. Union Avė., kam
pas 18 gatvės. Visi nariai bukite 
laiku, nes turime daug bėgančių 
reikalų aptarti ir naujų narių atsi- 
veskit. Valdyba.

Roseland. S. L. A. 139 kuopos 
susirinkimas įvyks 7 d. birželio, 7:30 
vai. vakare, Strumilos svet. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite susirin
kime, nes turim svarbių dalykų ap
tarti. Sekr. J. Slaniauskas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas bus šiandie vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. Yra daug svarbių rei
kalų, todėl visi nariai prašomi at
silankyti. — Valdyba.

Pagal įsakymą Krivy Krivaičio, 
Vaidylos renkasi paprastoje vietoje, 
birželio 7 d., saulei nusideidus.

Klausutis.

S. L. A. 335 kp. priešmetinis su
sirinkimas įvyks seredoj, 7:30 vai. 
vak., birželio G» d., 1928 m., Mark 
White Sųuare Park svet., W. 30tli 
St. ir So. Halsted St., Chicago, III. 
Visi nariai būtinai atsilankykite su
sirinkiman, nes daug reikalų ant 
apsvarstymo. Valdyba,

Cicero Lietuvių Pagerinimo Poli
tikos Kliubo priešpusmetinis susirin
kimas atsibus šiandie, 7:30 vai. 
vak., V. Lukšto svetainėj, 1500 So. 
49 Avė., Cicero, III. Visi kliubiečiai 
malonėkite atsilankyti ir kaimynus 
atsiveskite. Kas ant šio susirinki
mo užsimokės, Tas gaus tikietą dy
kai kliubo pikninkau.

A. Tumavich, rast.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th Si. Chicago, III.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Te. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas. 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phone Canal 0523

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki’ 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

nuo 6 iki 
vakare.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą, 
Valandos nuo 81

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai
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 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T.' STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* 4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartj

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. IU.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone hemtock 0066 

DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M. 

CHICAGO

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9660

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukce Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166

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

f 
1

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurras 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: l-*-3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai, lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2288, Blvd. 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų i 
senas žaizdas, zligas recta) i 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 1 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CAflAL 0464

Res. Telephone Plaza 3200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6353

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland AveM 2 Inbos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po nietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard • 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St

Tol. Victory 0562
7—V vai. vak. apart Panedėlio ir , 

Pėtnyčios

k. r'

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

. Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 rvt/' iki 1 v. p. p.

[CLASSIFIED APS.
Educational

____________ Mokyklos _________
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, I1L

Miscellaneous
_____________ Įvairus____________

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

GEROS, riebios juodžemis galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
Šaukit Nevvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Business Service

Bridg-epurt Painting
& Hardware Co.

Malė vo j am ir popieruojam. Uftlal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

AR jusu malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av.» 
Brunsvvick 7397.

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wellingtou 7821.

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšics paipų darbas. Dy
kai apskaitliaviinas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4135 S. Union Avė. 
YardsJį883. ,
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Business Service 
_______ BĮznio Pu t arna vi m a* 

(Contmued J*

$10 jmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui
2 karų mūrinis garažas, pilnai 

įrengtas, $650. Cementiniu pamatu, 
sienos plytų su cementu, vanduo, 
šviesos ir vandens nubėghmis. Vi
sas niateriolas naujas. Mes taip
gi budavojam medinius garadžius, 
ponius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Savvyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 6

Vantas ...........................................................
Adresas ................ L.................................

Telefonas ..................................... . ......

TAISOME kaminus, 3 prakiurimu? 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

KAM MOKĖTI CASH?
Jsiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokčji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO N E RE IK ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, porčiai sun parlorai. 
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 64.32.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba flatinį namą tik 
biskį įmokėjus, kitus kaip rendą. At- 
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS, 
2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

tiniai bloksai, namų pakėlimas, 
skiepų grindys, garažai ir visokis 
pertaisymas. Specialės kainos tik 
de) 30 dienų. Jei norite, lengvais 
išmokėjimais. Atsišaukit arba ia- 
šykit. Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354
■  i fc ■ ——

Financial
_________Finansai- Paskolos________

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

HELBERG Bros, turi pinigą pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komiio. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 402a

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname Jums $100, $200 
arba $.300, imame tegalį nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą, 
industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos.
• Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8335 So. Halated St

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres. 
G T. Dankowski, tfd.

Financial
Finansai-Paskolo*

PERKAME 
Lietuvos Paskolos Bonus 

Mokame 
AugŠčiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, UI.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $5(K), be užtraukimo morgi
čių arba kitoKio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wella St.

Asmeninės Paskolos 
nebrangiomis kainomis, valstijos 
valdžios priežiūroj, šaukit State 
2299 arba 5783, šiandie *ir gausite 
pinigus rytoj.
STAR LOAN & MORTGAGE 

COMPANY
30 N. Dearborn St. 

Room 814

PASKOLINSIM nuo $58 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phonc Canal 1678

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MES DAROME pirmų morgičių paskola* 
nuo >1000 ir daugiau. ui geru* Real Estate 
greitas patarnavimas. Bldg. & Loan Assoc. 
Tavor 2, laiko susirinkimus kiekvieną se- 
redą Siame ofise.

KONRAD RICKER, 
2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 25th St.

MES U2MORESIME JUSU TAKSUS Aseementus ir kitas bilaa permodelloįame. 
iki 24 mėnesių dėl IfttnokCJitno atgal. Taip
gi 2 ir 3 morgičiai. a

DAVIS PLAN LOANS, 
Room 1718. 160 N. La Šalie 81. 

Randolph 3892

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vrighte. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitfs prie manąs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Begistered Patent Attorney, 

2880 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, I1L

PAJIEŠKAU Malvinos Mačiulie
nės po pirmu vyru I>etinauskienės. 
Kiek laiko atgal gyveno ant Bridge- 
porto, o šiuo laiku girdėjau, kad 
gyvena apie vienuolyną. Pati at
sišaukit ar kas žinot praneškit, nes 
patėvis Jonas Bertulis serga ir šiuo 
kartu randasi hospitolėj.

B. VALANTINAS, 
11116 So. Utice Avė. 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
________ DarbininkųReikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia knrn

Ateik ir atsinešk ši skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 801 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St/

REIKALINGAS kriaušius prie 
naujo darbo, 3133 S. Hąlsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

.i-urunjnjn —

PRIPILDYTOJI! anglių j maišus, 
South Side, komiso pagrindais, pil
ną arba dalį laiko, Pasimatykit su 
M r. Doyle, 5842 So. Robey, Tel. 
Republic 5900.

REIKLINGAS patyręs vyruti 
dirbti ant ūkės. Mokestis, valgis ir 
guolis. Telefonas Blue Island 689 Y-1

Vaikinų nuo 14 iki 16 metų 
amžiaus su arba be baisi kelių

Pulki proga dėl pasisekimo dėl 
keleto švarių vaikinų kaipo ofiso 
pasiuntinėtojų. Pageidaujama su 
pradžios mokyklos ašvietimu.

Pasimatykit su
M r. Price
Room 125

417 So. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų. Atsi
šaukite 1451 So. Peoria St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų ir popierų atkarpų. 
1405 W. 21 St.

Help Wanted—Male-Feniale
Parbininkų Reikia

SALESMES ZIR SALESWOMEN
Del aukšto/'rųšies real estate nro- 

fiozicijos Chicagoj. Didelis uzuar- 
>ls tinkamiems žmonėms. Geras 

komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. R1TTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

For Rent
RENDON kampinė krautuvė tin

kama vaistinyčiai ant 7201 South 
Ashland Avė., bet galima ir kitą 
biznį įrengti. Garu šildoma, didelis 
beismentas. 1651 W. 69th St. Tel. 
Prospect 0976.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

DEL kraustymos į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiką pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 i savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. 'taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

PARDAVIMUI Kimball gro
ji klis pianas, benčius ir roleliai. 
Vienas trijų šmotų ir • vienas 
keturių šmotų, aržuolinis, ap
muštas parloro setas, kaina 
$125. Parduosiu skyrium, 2950 
S. Union avė.

Fumiture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaiaai

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, .$5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos Įtampos, 
$8.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
. 640 E. 61st Street

Iš sandelio išpardavimas naujų 
ir senų rakandų 

980.000 vertes naujų rakandų ir kaurų 
turi būt ižparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000 -------------
4 kambarių, verti $2000 --------- — $476
$200 Mohair Frieze seklyčios setą* — $88 
$450 Frieze seklyčion setas —........ $145
$160 rietutinis valdomo kamb. setas $55 
$185 5 žmotų walnut miegrulmio aotaa $88 
Coxwell krčelat, kaurai visokioa rųMea.
5 Arnotų pusryčiams setas------------- $10

Klauskit Mr. Varmei 
COLLINS STORAGE 
5114 Madlaon Street

Atdara vakarais iki 9, nedfilloj iki 5

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 8 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
walnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų wąlnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, dų priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60, Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

• BISKĮ VARTOTI
$360 pulkus mohair seklyčios notas $63.50 
$400 Frieze seklyčios setas ........ ........ $87.50
$260 Grabus walnut miegruimio setas $55.50 
$500 4 Arnotų walnut miegruimio

setas .................................    $88.60
$560 Puikus walnut valgomo kambario

setas ..... ...... ... ... $44.50
$160 Gražus valnus valgomo kamba-

bario setas .. ..........................   $58.50
$75. 9x12 Wilton kaurai ....................  $22.50
$125. 9x12 stori Wiltort kaurai ........  $34.50
$25, 5 Arnotu pusryčiams setas ......  $8.50

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kastiie Iki 10 vai. vakare. 
NodėlioJ Iki 6.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
rurniture Co. 1434 W, Madison St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ
SInger, White ir visokių išdirbis- 

čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. Šios yra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

Automobilcs
M & K Motor Sales

r ✓

OTienni šen ai u si tr atsakant, ausi vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechani Akame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Cuh, lAinokfljimais, mal 
naia.

0811-18 8o. Halsted 8t.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sodan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rt; — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Coinman<|er Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31 st St., Tel. Victory 169?

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

GEGUŽIO MRN. BARGENAI
50 karų . pasirinkimui, visi garantuoti. 

CadillaCai. Buiek’ai, NaRh’ai, Jludson'al. 
Ehhok'uI, Chevrolet’ai ir daugelis kitų, la
bai pigiomiR kalnomia. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. MeDERMOTT MOTOR SALES, 
7136 So. Halsted St., Trianglo 9330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA saliunas su na
mu arba vienas biznis. 720 W. 35th 
Street.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARSIDUODA saliunas gera vie
ta ir biznis, pusę ar visą, 4 kamba
riai gyvenimui, priežastis — du 
bizniu. 3221 W. 38 St.

PARDAVIMUI groseris ir ken- 
džių krautuvė. Pelningas biznis. 
Parduodama dėl nesutikimo partne
rių. 3253 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, geras biznis. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu, 3152 So. 
Wallace St.

PARDAVIMUI lunch room. Labai 
pigiai, su labai mažai pinigų. Pa
tyrimas nereikalingas. Apleidžiu 
miestą. 669 W. -14 St.

PARSIDUODA karčiama labai ge
ras biznis, ilgas Jysas. 6101 So. 
Racine Avė.

PARDA’VIMUI soft drink parlor 
ir bouling alley. Priežastis — tu
riu du bizniu ir partnerių nesutiki
mas, 4858 Archer Avė. Virginių 2271

GROSERNR, delikatesen, $650. 
Parduosime arba mainysime; puikus 
biznis, 715 W. 48 PI.

PARDAVIMUI saliunas, pačiame 
Calumet darže . Turi būt parduotas 
j trumpu laiką, nes savininkas labai 
serga ir turi išvažiuoti į šiltus 
kraštus. Pirmas teisingas pasiūly
mas bus priimtas.

CALUMET GROVE 
Blue Island, III. 

Tel. Blue Island 84
/ %

PARDAVIMUI grosernė ir delika
tesen, geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Greitai noriu parduot. Phone Hem- 
lock 7811.

PARDAVIMUI pigiai nedidelė 
grosernė, ice cream, candy Storas. 
Gerai išdirbta vieta, ilgas lysas, pi
gi renda, kambariai pragyvenimui. 
Priežastis pardavimo liga. 3417 So. 
Union Avė.

KĄ TURITE MAINYMUI 7
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farmas, biznius^ bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

72 AKRAI, 3Vž mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., J/a mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba. 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvSs, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO‘ 
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardavimui

KELETAS FARMŲ
1. —35 akrai žemės vdlslais apso

dintos,. Šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena bamS, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Įmokoj imas 4,000 dol.

2. —71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 aknj grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru
žių, Hlyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 dideles barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutariam laikui. 
Neša didelį pelną.

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) šu 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių inforųiacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir'pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, G akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios į vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su šlaku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu j 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

Real Estate For Sale
Namai-žemž PardayĮmni 

PARDAVIMUI arba mainymui 
namas. Mainysiu ant loto arba bile 
kokio biznio. • Vienai moteriai sun
ku užlaikyti. 8436 Gilbert Court. Tel. 
Trianglo 3558.

Reikalinga Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, štoras ir garadžius. Atsi
šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

$500 ĮMOKĖTI
Mes. pastatysim ant jūsų loto

Mūrinis Bungalovvs .............. $6,950
Mūrinis 2 flatis .....<........... $11,900
Mūrinis 3 flatis ................. $15,875
Mūrinis 6 flatis ................. $30,000

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockvvell St. Edgevvater 1930

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.
Mes pastatysime bile kokį jums na
mą ant jūsų loto, be jokio įmokėji- 
mo, kol tik užbaigsim. Paskiau 
mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 
kaip rendą. Del dykai informacijų 
šaukit arba rašykit.

NORTHWEST> SIDE LUMBER 
COMPANY,

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

SPECIALIS BARGENAS
Khm mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti šį modernišką 5 kambarių 
bungalow nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apielinkčj, netoli transportaci- 
jos, naujai dekoruotas. Įmokėti 
$250, o kitus po $50 į mėnes;, su 

nuošimčiais.
7168 West Grand Avė.

BARGENAS, 2 flatų, 5 ir 4 kon- 
kretinis basementas, visokie patogu
mai — mainysiu ant' automobiliaus, 
biznio arba lotų. Reikia agentų. 
4641 W. Erie St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
5 kambarių, garu šildomas, grįsti 
viškai, cementinis skiepas, gera 
trensportacija, netoli 63rd St. ir 
Kedzie, $8,500, Phone — Republic 
0398.

Real Estate For Sale
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Marųuette Parko 
Apielinkėj

Parduosiu arba mainysiu ant ko 
nors mano naują 5 flatų kampinį 
namą, tai yra vienas iš puikiausių 
namų loj apielinkėj; yru 3 fintai po 
5 kamb. 2 fintai po didelius 3 
kamb. ir 3 mašinų garažas. Namas 
štimu apšildomas, visas aržuolo Iri
mas, visuose flatuose įdirbtos lo
vos, gesintai pečiai, ai.sbaksiai ir 
bufetas. Visas namas puikiausiai 
išdekoruotas, visi langai ir durys 
apkalta metaliniais stripsais, prieki
niai stepsai iškloti karpetais, visi 
priekinių langu stiklai artistiškai 
išdribti (art glass), geriausia pada
rytas plumbingas, puikus kristal 
elektrikos fikčeriai. šilumos boileris 
ir paipos apdengti. Randasi pui
kiausioj vietoj ant 2851-53 W. 65th 
St., kampas 65th ir So. Francisco 
Avė. Pašaukite arba matykite savi
ninką John Pakalnis (John Pukel), 
(>551 So. Califomia Avė. Hemlock 
0367.

ANTRAS PUIKUS PIRKINYS
2 vidui inio dydžio štorai, 6 kamb. 

fintas ir vieno karo garažas. Vienas 
štoras išrenduotas už $50 mėnesiui. 
Ši vieta yra tinkama dėl groseraes, 
ki jaučiaus, dry goods štoro ar bile 
kokio biznio, nes vieta yra labai 
puiki ir smarkiai auganti, netoli 
Marųuiette Parko. Parduosiu arba 
priimsiu j mainus biznį, namą, lo
tus arba nedidelę gražioj vietoj far- 
mą. Matykite arba pašaukite savi
ninką John Pakalnis (l’akel) 6551 
So. Calffornia Avė. Hemlock 0367.

TREČIAS BARGENAS
Tai yra 2 namai ant vieno kampo, 

vienas 4 flatų po 5 kamb. medinis, 
antras naujas 4 flatų po 4 kamb. 
mūrinis. Visi flatai pečiais apšildo
mi, randasi geroj vietoj arti Halsted 
ir 67tos gatvės, šį namą parduosiu 
arba priimsiu j mainus gera biznį, 
lotus, arba 2 flatų namą. Matykit 
John Pakalnį.

DAR VIENAS
Dabar statomas ant 71 gatvės. 

Tai yra 5 flatai, 2 nedideli štoriukai 
arba galima palikti į vieną ir 2 
mašinų garažas. Parduosiu arba 
mainysiu. Pirkite kol tiktai prade
dama statyti, taip darydami nema
žai sutaupinsite. Pašaukite Hemlock 
0367.
x Taipgi jei tamsta manote statyti 
bile kokį namą, dėl teisingo išroka- 
vimo pašaukite mane. Aš statau 
visokius namus bile kurioj miesto 
dalyj. Turiu lotų geriausiose vieto
se. Aš parūpinu dėl savo kostume- 
rių pirmus, antrus ir jei reikia tre
čius morgičius.

JOHN PAKALNIS
(PAKEL) /

6551 S. California Avė.
Hemlock 0367

Generalis Kontraktorius

.TURIU parduoti 9 kambarių mu
rinę cottage, 80 pėdų lotas, kamba
riai šviesus, aržuolo grindys, kieto 
medžio trinias, didelis skiepas, gatvė 
ir ėlė cementuota ir apmokėta. Di
delė barnė, tinkajna dėl 3 karų. Stik
liniai ir su sieteliais užpakaliniai 
porčiai, prie May St. petofi 56, tik 
$1500 cash. Jos. W. Hough & Son, 
4213 S. Halsted St. Yards 0807/

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalovv, karštu vandeniu 1 šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie Califomia Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central 3654.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne į mainus. Veikit greit, 
tikras bargenas.

4

Šaukit savininką.
Fairfax 9100

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai bisk; įmo
kėti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co.
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuoKit Mohawk 8895

ŽIŪRĖK. 4 FLATAI, $12,450, 
karštu vandeniu šildomas, 2-7 kam
bariai, 2-3 kambariai pečium šildo
mi, netoli parko, įplaukų, $1920, 
cash $2000.

3136 W. 16th St. 
Berk. 3690

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5-5 kambarių, pečiumi ir 
furnas šildomas, 8109 Walnut St., 
gera transportacija, prie mokyklų, 
kaina $6000, įmokėti $1000, kitus 
kaip rendą.

J. N. HOSTET'lER & CO.
137 N. Kedzie Avė., 

Tel. Kedzie 1919

PARDAVIMUI 6 kambarių namas 
ant loto 75x125, netoli Marųuette 
Parko, kaina $4,500, išmokėjimais. 
Yards ^712.
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Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notarialifiku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

V1SAD03 yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba 
Bungalow randasi
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

už cash.
Marquette

NIF.KO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniui ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, jvedam 
plumbingą, malcvojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Westcrn avė. Tel. Hemlock 2G36.

_nt greit augančio 1 
Parduosiu pigiai arba

WALTĖR

biznio 
i mai-

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant 
streeto. 
nysiu i bile ka.

6601 S.
3236 W. 55th St.

J. PAUL 
Republic 
Hemlock

4170
288?

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2Va bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

NORIU PARDUOTI už “Cnsh” 
arba mainysiu j nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos, Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 flatus namai. 3-6, 2 4 kam

barių, 2 karų g-tiražaa. uždaromo* lovos, 
gnru tildomas, viskas Hrenduota, kaina 
$32,000 kiekvienas, cash $6.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Saujas narna*, ka tik užbaigtas. 10-4 ir 

3-3 kambariu*. 2 krautuvė*, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $76,000, cash $16,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

liauji namai, po 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, viskas i&rcnduota, kai
na $37.000, cash $6.000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatu namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 Karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
$5500, arba mainysim į bungalow, 2 
flatų arba medin;, išmokėtą.

SULL1VAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
elektra, refrigeratorius, įmūrytas 
plumbingas, lietaus lašų vana, ug
navietės, knygynai, garu šildoma, 
stikliniai miegojimui porčiai, randa
si Beverly Hills. Brokerių nereikia. 
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTR. CO.
2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoj yra 
enameliota vana. lavatory, sėdyklu, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, Urba Šaukit State 0732.

PARDAVIMUI prie dvigubos sek
cijos, kampas 127 ir Halsted St., 
50x125, $25,000. — Kampas 63 St. 
ir Laporte Avė., 32x125, $12,000. 
Skersai kelio nuo aeroplanų stoties. 
— 25 arba 50 pėdų, 12312 S. Eliza- 
beth St., $80 pėdai. Yra visi įren
gimai. Illinois Central transporta
cija. Geros sąlygos.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879


