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Voldemaras atsisako konfe- 
ruoti su Lenkais Genevoje

Priežastis —- tuo pačiu metu bus laiko- 
mas svarbus Tautų Sąjungos susirinki- 
mas: jis trukdysiąs rimtai diskusuoti 
lietuvių lenkų ginčą

Lietuvos Žinios

VARSA V A, Lenkija, rug
pjūčio 17. — Varšuvoje gau
ta žinių, kad Augustinas 
Voldemaras, Lietuvos mi
nisteris pirmininkas ir už
sienio reikalų ministeris, at
metė lenkų pasiūlymų, kad 
abiejų valstybių atstovai 
laikytų taikos konferenciją 
Genevoj, Šveicarijoj, rug- 
piučio 30 dieną.

Lietuvos ministeris pir
mininkas savo atsakymą 
motyvuojąs tuo, kad laiky
ti Genevoje taikos derybas 
tuo pačiu laiku, kai ten 
įvyks ir Tautų Sąjungos su
sirinkimas, busią nepatogu. 
Pačios Tautų Sąjungos po
sėdžiai busią labai svarbus, 
todėl jie trukdysią rimtai 
diskusuoti ginčus tarp lie
tuvių ir lenkų.

submarina; rado 40 
žmonių griaučius

Rusai iškėlė Britų Jugoslavai sumušę
Italijos konsulą

Buvo 1919 m. rusų paskandin
tas, kai submarinas bandė 
torpeduoti rusų laivus

MASKVA, rugp. 17. — Krop- 
fky įlankoj, Baltijos juroj, so
vietai iškėlė j paviršių Angli
jos submarinų L-55, kuris bu
vo rusų karo laivų paskandin
tas ten 1919 metų birželio I 
diena, kartu su visais subma- 
rino įgulos žmonėmis. Su sul>- 
marinu, kaip pasirodo, žuvo 40 
žmonių, kurių dabar belikę tik 
griaučiai.

Sovietai iškėlė submarinų j 
paviršių tuo tikslu, kad galė
tų nustatyti tikras sąlygas, 
kuriose jis buvo paskandintas. 
{Žuvusiųjų submari'ne žmonių 
kaulai bus palaidoti su mili- 
tarine garbe, o privatinė jų 
manta pasiųsta i Angliją.

Submarinas L-55 priklausė 
Britų eskadrai Baltijos juroj. 
Kai 1919 m. birželio 4 dieną 
įvyko juroj mušis, kurio me
tu submarina's bandė torpe
duoti Bušų kreiserius Azartą 
ir Gavrilą, tujų šūviais jis bu
vo paskandintas netoli
Kronštadto salos, daugiau kaip 
100 pėdų gilumoj.

nuo

Rusas genamas lauk iš 
Švedijos kaip šnipas

STOKHOLMAS, Švedija, rugp. 
17. — Vyriausybė įsakė išgui
ti iš Švedijos Konstantiną Mit- 
kevitzų, rusų, ilgų laikų gyve
nusį Gotenburge. Jj kaltina 
kaip sovietų šnipų.

60 studentų užsinuodijo 
ledų grietine

BITUI AREŠTAS, Rumanija, 
rugp. 17. — Studentų baliuje, 
kuriame besilinksminantiems 
buvo duodama ledų grietine 
(ice cream), šešios dešimtys 
studentų rimtai susirgo. Ledų 
grietinė, matyt, buvo užnuo
dyta.

Voldemaras norįs kompak
to su Vokietija prieš Len
kiją
BERLYNAS, rugp. 17.- 

Laikraštis Der Tag paskel
bė savo korespondento in
terviu su Lietuvos ministe- 
riu pirmininku Augustinu 
Voldemaru.

Pasak to interviu, Volde
maras esąs įsitikinęs, kad 
maršalas Pilsudskis tykojąs 
užgrobti dar daugiau teri
torijų Lenkijai. Lietuvos 
premjeras todėl proponuo- 
jąs, kad Lietuva ir Vokieti
ja padarytų kompaktą tiks
lu neleisti Lenkijai 
Lietuvos arba 
teritorijų.

siekti
PrūsųRytų

Italų vyriausybė dėl to forma
liai protestuoja Belgradu!

KOMA, Italija, rugp. 17. — 
Stefani agentūra praneša, kad 
Spalate įvykę neramių demon
stracijų, per kurias demon
strantų buvęs sumuštas Ita
lijos konsulas.

Italijos vyriausybė instruk
tavus savo ministerį Belgrade 
padaryti Jugoslavijos vyriau
sybei formalį protestų.

Bandys apskristi pasau
lį per dvyliką dienų
SAN FBANCISCO, Ca'l., 

rugp. 17. — Jungtinių Valsty
bių laivyno rezervos oficieras, 
Įeit. George B. Pond, keliau
ja į Detroitą, iš kur jis žada 
pabaigoj šio mėnesio išskristi 
kelionėn aplink pasaulį.

Jis varios dviejų motorų ae
roplanų ir bandys a'pkeliauti 
pasaulį per dvyliką, arba bent 
penkiolikų dienų. Jis planuoja 
skristi per St. Jobns, Ne\v 
Bruntfwicką, Azorus, Madridą. 
Busi ją, Sibirą, per Beringo ju
rą j Alaską, Edmontoną ir at
gal į Detroitą.

Pigios pačios Albanijoj
Galit gaut jaunų už $25 arba 

už kelis maišus bulvių

SKUTA RI, Albanija, rugp. 
17. — Kultūriškai atsilikusioj 
Albanijoj dar ir šiandie tėvai 
savo jaunas dukteris pardavi
nėja vyrams kaip pačias. Daž
nai jauna mergina parduoda- 
ma daug pigiau, nekad mo
kama geram arkliukui arba 
asilui.

Nuo didžiojo karo laikų vis 
dar jaučiama didelė naštos gy
vulių stoka, tuo tarpu kai mo
terų skaičius beveik dvigubai 
padaugėjo. Rezultatas toks, 
kad geram kalnų žemo ūgio 
arkliui (poni) moka iki $150, 
tuo tarpu kaip jauną pačią 
gali nusipirkti už Š25, arba 
dagi už kelis maišus bulvių 
arba šešis bušelius kviečių.
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Didžiausias pasauly orlaivis. Pabudavojo jį Rohrbacho dirbtuvės Berlyne. Nesenai padaryti 
bandymai lėkti šiuo hidroplanu davė patenkinančių rezultatų.

Anglijos darbiečiai 
laimėjo rinkimuose
ABEBDEEN, Škotija, rugp. 

17. — Vakar įvykusiais papil
domais rinkimais North Aber- 
deene vėl laimėjo Darbo par
tija, mirusio darbiečių atsto
vo Frauk Bose vieton išrin
kus savo kan(|idatą, kap. 
Wedgwood Bennų.

Kap. Benu buvo darbo mi- 
i nisteris darbiečių kabinete.

Moteriškė sociali
stų kandidatas į 

gubernatorius
BOSTON, Mass., rugp. 17.

Massachusetts socialistu 
partija savo kandidatu j val
stijos gubernatorius nominavo 
moteriškę, Mrs. Mary Donovan 
Hapgood, iš Nori h Brookfield.

Mrs. Hapgood pirmiau bu
vo valstijos darbo ir pramo
nės departamento inspekto
rius.

Kadangi ji buvo viena žy
miausių darbuotojų judėjime 

už Sacco ir Vanzetti gyvybių 
gelbėjimą, tai labai gali būt, 
kad šioje rinkimų kampanijo
je tų dviejų, teismo nuospren
džiu nužudytų, radikališkų dar
bininkų byla bus iš naujo pa
keltu.

6 policininkai nualpo 
nusikaltėli kariant
SAN FRAN.CISCO, Cal., 

rugp. 17. — San Quęntin ka
lėjime šiandie buvo pakartas 
nusikaltėlis Mark Dowell, 24 
metų amžiaus, mirties baus
mei pasmerktas dėl nušovimo 
1927 metais vieno San Fran- 
cisco policininko. Nusikaltėlį 
kariant, šeši policininkai, ku
rie buvo mirties nuosprendžio 
jvykinimo liudininkais, neišlai
kė ir nualpo.

Du Meksikos banditų 
vadai nukauti

EL PASO, Texas, rugp. 17. 
Į— Praneša, kad Colimoj, Mek
sikoj, vienuose privačiuose na
muose buvo užmušti Marcos 
Torres, paskilbęs maištininkų 
batadų viršila, ir jo padėjėjas 
Jose Managa.

Mirė čechoslovakų poetas
PRAHA, čecboslovakija, rugį). 

17. — Passau mieste mirė An- 
ton Šova, žinomas čechoslova
kų poetas. Jis buvo 64 metų 
amžiaus. . ,

Sekr. Kellogg vyksta 
į Paryžių “amžinos 
taikos” pasirašyti

----------- I
WASHINGTONAS, rugp. 17. 

— Valstybės sekretorius Kel
logg šiandie išvyko į Ncw Yor- 
ką, iš kur tuojau po vidur
nakčio garlaiviu Ile de France 
iškeliaus į Paryžių pasirašyti, 
kartu su keturiolikos kitų val
stybių atstovais, vadinamą 
“amžinos taikos paktą.” Pasi
rašymas įvyks rugpiučio 27 
dieną. Kelionėje Kelloggą lydi 
jo žmano.

Danai ragina kviesti 
SSSR, paktą pasirašyti

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Danai nepatenkinti, kad Sovie
tų Rusija nepakviesta Kellog- 
go karų atsižadėjimo pakto 
pasirašyti. .■

Kopenhagos la'ikraištis Poli
tikei) ilgame vedamajame ra
šo :

“Tas paktas amžinai pa
smerkia karus, bet kartu am
žinai palieka dabartinį pasau
lio status’ų ir didžiulių val
stybių pastangas išlaikyti da
bartines savo privilegijas. Di
džiausias betgi pakto silpnu
mas yra tas, kad Rusija vi
sai nedalyvavo jo sudaryme; 
ji dagi nebuvo pakviesta tos 
sutarties pasirašyti. Tačiau 
dar ne vėlu. Valstybės dar ga
lėtų pasiųsti pakvietimų Rusi
jai, kaip kad buvo pareiškęs 
sovietų užsienio reikalų mini
steris čičerinas. Jeigu tas ne
bus padaryta, Rusija galės pa
žiūrėti j tą paktų kaip j ban
dymų izoliuoti sovietus. Tuo 
karas bus tik kurstomas.”

HAVANA, Kuba, rugp. 17. 
— Kuba vakar formaliai pri
pažino tautinę Kinų valdžių.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį vė
siau; lengvas ir vidutinis žie
mių vakarų ir žiemių rytų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 73° ir 78° F.

Šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 7:48. Mėnuo leidžiasi 
9:37 vakaro.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje.

Trys maištininkai nukauti ko
voje; 14 suimti ir pakarti

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
17. — Pranešimai iš Quereta- 
ro sako, kad Leon de la Cruze 
tarp maištininkų ir kariuome
nės dalies įvyko susikirtimas, 
pasibaigęs labai liūdnai maiš
tininkams. Trys maištininkai 
buvo nukauti kovoje, o ketu
riolika buvo sugauti ir tele
grafo stulpuose pakarti.

Hoover, tai “nutukęs 
Coolidge”, sako 

Mencken
NEW YORKAS, rugp. 17. 

— Garsus Amerikos rašytojas 
ir kritikas H. L. Mencken, 
žurnalo American Mcrcury re
daktorius, apie Hooverų, repub- 
likonų kandidatą j preziden
tus, sako, kad jis esąs tik “nu
tukęs Coolidge”, tuo tarpu 
gub. Smitb, demokratų kandi
datas, esąs pilnas “žmoniškų 
sulčių”. Hoover esąs kaip “as
pirino doza”, o Smith —• “a 
cock-tail with real gin in it.” 
Smith visais atžvilgiais stovįs 
aukščiau už “lordų Hooverį,” 
nes jis mokąs ne tik kovoti, 
bet mokąs ir juoktis.

275 Kanados indėnai 
mirė influenzos liga
EDMONTON, Alberta, Ka

nada, rugp. 17. — Gaiitas čia 
pranešimas sako, kad Macken- 
zie upės krašte per pastaras 
dvi savaites 275 indėnai mirė 
influenzos epidemija.

Toks didelis mirimų skai
čius, ka'ip manoma, pareina iš 
to, kad indėnai atsisako imti 
vaistus, kurių gydytojai jiems 
parašo receptuose, o duotus 
vaistus jie, nematant, numeta 
šalin. Mat vaistai ligos urnai, 
kaip ranka, neatima, dėl to 
indėnai jais netiki.

NUSIžUDžIUSIO ATSISKY
RĖLIO BUTE RADO 

$16,934

ST. LOUIS, Mo., rugp. 17. 
— Purvina'me jo bute rado 
čia nusižudžiusj Davidų Hessų, 
75 metų senį, kuris gyveno 
vienų vienas, nuo svieto atsi
skyręs. Bute rasta $16,934.34 
pinigais ir perkamais popie
riais, kuriuos atsiskyrėlis lai
kė paslėpęs tabako dėžėse.

Lukšiuos rasta 14 met
rų ilgumo pūslė

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Lukšių valsč. Agurkiškių 
kaime rastas ant medžių pa
sikabinęs guminis balionas- 
puslė, 14 metrų ilgio ir 4,/> 
pločio, su užrašais: “Dr. Drad- 
dles Berken Haarvaser”. Ma
nomo, kad šis yra paleistas 
reklamai iš Vokietijos, o kai
miečiai pasakoja, kad lai esą 
Nobilės dirižablis.

Sovietai studijuos at- 
šiaurę tyrinėto

jams padėti
MASKVA, rugp. 17. — So

vietų Rusija planuoja gerai 
išstudijuoti atšiaurę, kad galė
tų padėti mokslinėms ekspedi
cijoms j žiemių sritis.

Sovietų valdžios organas Iz- 
viestija praneša, kad liaudies 
komisarų taryba nutarus įkur
ti naują mokslinę atšiaurės ko
misiją, kurios galva bus Ser- 
giej Kamenev. Kamenev buvo 
vicepirmininkas sovietų gelbė
jimo komisijos, kuri rūpinos 
gelbėjimu dirižablio Italia įgu
los žmonių.

Didelė traukinio ne
laimė Serbuose

Pasažieriniam traukiniui susi
kūlus 20 žmonių užmušta 
60 sužeista

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 17. — Netoli nuo Buja- 
novafco, serbų Makedonijoj, iš
trukęs iš bėgių susikūlė pa- 
sažierinis traukinys ir toje ka
tastrofoj dvidešimt žmonių bu
vo užmušti, o šešiasdešimt su 
žeisti.

Vienas įgeležinkcĮlių inspek
cijos komisijos narys buvo už 
muštas, o trys kiti baisiai su 
žeisti sprogusios garines loko 
motyvo tūtos, kurių jie apžiu 
rinėjo. Lokomotyvo mašinis
tas, kuriam ga'ras buvo išde 
ginęs akis ir jis nieko nebe
matė, tvirtai stovėjo savo pos
te, kol traukinys, ėjęs grei
tumu 50 mylių per valandų, 
buvo sustabdytas. Sustabdęs 
traukinį, mašinistas krito ne
gyvas.

Zogu laimėjo rinkimus 
Albanijoje

LONDONAS, rugp. 17. - 
Telegrama iš Durazzo, Albani
joje, praneša!, kad rinkimai į 
steigiamąjį Iseimų Albanijoje 
pasibaigę dideliausiu Zogu val
džios laimėjimu.

Užsienio spaudoj jau nekar
tų buvo pasirodę pranešimų, 
kad kai tik susirinksiąs stei
giamasis seimas, dabartinis 
prezidentas Ahmed Zogu bu
siąs paskelbtas Albanijos ka
ralium.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR PATSAI 
NUSIŽUDĖ

IOWA CITY, rugp. 17. — 
Vietos gyventojas Jesse Lewis 
nušovė sa'vo žmonų ir paskui 
pats nusižudė. Giminės sako, 
kad vyras buvęs be galo pa
vydus savo žmonos.

LONDONAS, rugp. 17. - 
Mirė žymus anglų istorininkas 
Si r George Otto Travelyan. 
Vienas žymiausių jo parašytų 
veikalų yra Amerikos Revoliu
cijos istorija.

Pasaulinė garsenybė
“Grapienė” Viteckaja — 

Kom-Komaitė

KAUNAS. — Latvijos spau
da nusiskundžia, kad Ryga pa
sidariusi įvairiausių avantiūris
tų bei vagių landynė.

Esą neseniai Rygon atvykęs 
kaž koks “aukso pramoninin
kas” bei “kasyklų savininkas”, 
kuris apgavęs vienų dieną iš
viliodamas “kasyklų” reika
lams kelias dešimtis tūkstan
čių markių.

šiomis dienomis iš Lenkijos 
atvykusi kaž kokia puiki, tur
tinga poniu, kuri apsigyvenu
si geriausiame viešbuty ir pa
sivadinusi lenkų grapienė Vi
teckaja.

Ji puikiausiai laikėsi, bran
giai rėdėsi ir niekas neabejo
jo, kad ji tokia esanti. Tik vie
na dienų jų atlydėjusi... poli
cija, kuri, padarius kratą, ra
do, kad grapienė ne grapienė 
ir ne Viteckaja — pasas pa
dirbtas — bet... Lietuvos pi
lietė Kom-Komalte. Ji važinė
janti po pasaulio didžiuosius 
miestus ir verčiantis vagyste. 
Pas ją rasta daug pavogtų 
daiktų iš Rygos krautuvių.

“Grapienė” sulaikyta.

MIŠKE APIPLĖŠĖ ŽMOGŲ

KAUNAS. — Liepos 13 d. 
pavakarį Nerimdaičių miške 
(Nevarėnų valsč.) du vyrai, 
durtuvais apsiginklavę, užpuo
lė pik Stasį Paulauskų iš Ne
rimdaičių kaimo.

Atėmė iš jo 135 litus. “Pa
likite bent kiek pinigų”, pa
prašė Paulauskis. “Jei šimtų 
turi, tai esi ne biednas”, ir pa
sislėpė miške.

Plėšikai — dizerteriai
KAUNAS. — 1920 m. lapkr. 

30 d. Darbėnų vai. Šleveitų k. 
gyventojų A. Skripkauskų va
žiuojantį iš Darbėnų Salantų 
link, vakare sutiko du karei
viai. Vienas atrėmė krūtinėn 
šautuvų, kitas išėmė viską iš 
kišenių. Skripkauskas vieną 
iš jų pa'žino, tai buvo Jonas 
Laukis. Vėliau pažino ir ant
rų Pranų Daukantų. Jie buvo 
pabėgę iš II pėst. pulko. Juo
du apiplėšė ir daugiau pilie
čių ir manydami, kad jų nie
kas nepažins atėjo Darbėnų 
miestelin kaž ko pirkti. Čia 
pakliuvo policijai. Padarius 
kratų pas juos rasta kai ku
rie iš žmonių atimti daiktai.

Kariuomenės teismas 1922 
m. Daukantų nubaudė kalėti 
iki gyvos galvos, o Laukis bu
vo pabėgęs iš kalėjimo, bet vė
liau buvo sugautas ir šiomis 
dienomis kariuomenės teismas 
jį nubaudė 6 metais ir 8 mėn. 
paprasto kalėjimo.

PASIKORĖ

PLAUŠINIAI, Girkalnio val
sčiaus. — Birželio 14 d. pasi
korė šio kaimo gyventojas Gra
bauskienės 17 metų amžiaus 
sūnūs. Priežastis — proto n tį
stoj imas.

NORĖJO NUSISKANDINTI

SKUODO-Ketunų km. (Tirk
šlių valsč.). — Pil. Jautakis 
norėjęs nusiskandinti šulinyj, 
bet likęs išgelbėtas. Žudymo 
priežastis buk šeimyninis nesu- 
gyvenimas.
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(Prof. A. V. Nemilovo).

Mirtis ir miegas

Dažniausiai mirtis prilygina
ma miegui. Nuo senų senovės 
mirtis ir miegas vadinami bro
liu ir seserimi. Apie mirusį 
kalbama, kad jis tartum mie
ga, o apie miegantį kartais sa
kome, kad js miegąs, kaip ne
gyvas. Ir štai kyla klausimas, 
ar nėra mirtis, iš tikro, tik 
kietas ir amžinas miegas?

Į tai galima 
užginčyti tam 
tarp miego ir 
ro, negalima, 
esama ir esmingo skirtumo ir, 
dargi paviršutiniškai apžiurė
jus, visada galima atskirti žmo
gų miegantį nuo mirusio.

Miegąs žmogus visvien kvė
puoja, ir jo kvėpavimas dargi 
vienodesnis kaip budėjimo me
tu, nors ir lėtesnis truputį. 
Miręs gi visai nekvėpuoja, ir jo 
krūtinė nejuda, kaip lenta.

Miegančio širdis plaka tru
putį lėčiau, negu budinčio, ir 
kūnas kiek atšąla. Mirusio gi 
širdis nė kiek nebeplaka, ir to
dėl kūnas visai netenka savo 
šilimos.

atsakyti, kad 
tikro panašumo 
mirties, iš tik- 
Bet visgi čia

atsitinka, kad ligonis, taip iš
gulėjęs keletą valandų arba 
parų, pabunda; pabudęs papras
tai neatmena, kas j j buvo iš
tikę. Toks kietas ir liguistas 
miegas dar artimesnis mirčiai, 
negu normalus. Bet visgi tuo 
tarpu, kai mirtis yra visiškas 
gyvybes procesų sustojimas 
kūne, miegas yra lyg ir susilp
ninta gyvybė, pusė arba 
v'rtdalis gyvybės.

Jeigu mirtį prilyginame 
tais užgesusiai lempai, tai

tamsios 
įtraukta

ket-

kar-
mie-

NAUJIENOS. Chicago, III. Šeštadienis, rtlgp. 18, 1928

miegančio pačios svar- 
kuno dalys, širdis ir 

nors ir silpniau, bet 
tęsia savo darbą, o mirusiajam 
tas darbas visai sustoja.

Mirusiam visai nerupi, kas 
aplink jį dedasi. Miegąs irgi 
ramus, bet tik iki tam tikros 
ribos. Tiesa, jei jį tyliai pa
šauksime, jis gali į tai visai 
nereaguoti, bet jei pašauksim 
jį garsiau, sukelsime stipresnį 
trenksmą ar ūžesį, tad jis arba 
pabus, arba sujudės, apsivers, 
arba ką nors sumyks—žodžiu, 
šiaip ar taip reaguos. Iš to mar 
tyt, kad mirusiojo sniegenos 
visai nustojo veikusios, o mie
gančio smegenų 
suvaržytas.

Del kai kurių 
pavyzdžiui, joms
papūtus, toli pažengus smege
nų kraujo indų sklerozai, užsi
kišus jiems, staiga 
kraujui smegenyse, 
nuo kai kurių nuodų 
morfijaus, alkoholio)
užeina liguista miego būklė. Lb 
gonis guli, kaip negyvas. Smer 
genų, širdies ir kvėpavimo or
ganų veikimas esti labai suvar
žytas. Kartais pasiseka stip
riais erzinimais sužadinti kokį 
nors ligonies jadėsį arba deja
vimą, kitais gi atsitikimais jo
kios erzinimo priemonės nevei
kia, apsireiškia visiškas valingų 
judesių, jautrumo ir sąmonės 
netekimas (vad. komatozinė 
būklė, iš lotyniško žodžio “co- 
mi«” — mieguistumas, snaudu
lys). Kartais toks miegas tie
sioginiai baigiasi mirtimi, bet

Taigi 
blausios

veikimas tik

smegenų ligų, 
suminkštėjus,

išsiliejus 
taip pat 
(opijaus, 

kartais

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes spccializuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykitb arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatčs.

J Porčiua >
] Namo pakėlimas

Į j Cementinis pamatas

j Abelnas pertaisymas
[~Į Naujas namas ir finansavimas

Vardas ..................................................

Adresas .«................................................

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

kūno audinių, kaip ir kiekvie-j 
nas badaujantis oiMTaniemas. 
Kadangi visi procesai kūne es

ti labai lėti, tai ir šis kimo 
organinio ištekliaus aikvojimas 
vyksta labai pamažu. Taip 
Diubua daviniais kalninis švil
pukas per 6 žiemos miego mė
nesius praranda tik tiek savo 
svorio, kiek badaudamas, bet 
budėdamas, prarastų per 12 
dienų. Kiti gyvuliai pabunda 
keletą kartų iš žiemos miego 
ir šiais trumpais budėjimo pro
tarpiais paėda.

Apskritai imant, jei papras
to miego metu gyvybė kūne tik 
susilpnėja, tai per žiemos mie
gą ji ištisus mėnesius vos tik 
smilksta; ir toks begalinis ku-h 
no taupumas labai patogus ru- bet čia visgi yra gyvybės pra
šiai, nes įgalina ją išgyventi cesų susilpnėjimo laipsnio skir- 
nepalankų (temperatūros ir tumas. žiemos miegu užmigu- 
maisto atžvilgiu) metų laiką, šio organizmo gyvybės žymės, 
Kai kuriais atsitikimais žiemos ypač prisilaikant moksliškų ty- 
miegas esti toks kietas, jog rinėjimo metodų, lengvai gali- 
gyvuliai tuo metu atrodo visai ma susekti, o anabioze mes ma- 
kaip negyvi; jų kūnas atšąla ir tome gal būt visišką gyvybės 
sustingsta, juos galima purtin- sustojimą kurį laiką arba bent 
ti ir žnybti, ir jie, rodosi, visai kokį gyvybės 
nejaučia to. Ir visgi, kai atei- nėjimą, jog jų eigos tiesiog ne- 
na vėl šiltesnis laikas, gyvybė pasiseka pastebėti, 
grįžta į šiuos, pažiūrėti, lyg ir . . . . . .. Anabiozo reiškiniai yra su-negyvus kunus. . .. . . . . . . \m . ... sekti labai senai, būtent 1719lokia žiemine pusiau mirtis ;. . .. . . _ ,. - m. garsaus gamtininko Leven-arba pusiau gyvybe sutinkama . , ? y. , ..... . . huko, o paskum šio autoriausne tik tarp gyvulių, bet ir tari) . . , . .. .. ., .. i T , • . pastebėjimai buvo patvirtinti irdaugelio augalų. Juk visiems . .._ ... . .v. i j v lx. papildyti visos eiles kitų tyri-zinoma, kad užėjus šalčiams, 1 * .
dauguma medžių ir krūmų nu- 
meta savo lapus ir atrodo kaipl Bandymai su tardigradomis 
negyvi, sudžiūvę organizmai. Labai patogus objektas pa- 
Ir čia, kaip gyvulių procesai sleptąjai gyvybei tyrinėti yra 
nesustoja, o tik labai susilpne- tardigrados. Tai labai mažu- 
ja. Ir čia augalų gyvybė lai- čiai (didžiausio ilgis 1 milimet- 
kosi iš tų organinių išteklių, ras) nevikrus cilindbrinės for- 
kurie buvo sutaupyti palankiu j mos gyviai, gyvenantieji gėla- 
metų laiku. Prieš lapkritį la- me vandenyje, drėgnoje žemė- 
pai visados iškrauna savo ląs- je, šlapiose samanose ir t.t. Sis- 
teliy turinį ir įvairius išteklius: tematikos atžvilgiu 
krakmolą, riebalus ir kt., visa erėms; tačiau, 
tai pereina į stiebą, šakningu- šias yra tik tas, 
mbius ir t.t. ir vėliau su naudo- Uos turi 4 poras 
jama ypatybės procesams pa- tų kojyčių; visu 
laikyti žiemos miego metu. Bet žymiai skiriasi

silpninta^ ši būkle tiek panaši 
j mirtį, jose ne kiekvienas,, ats
kirs audžiuvusį medį nuo užmi- 

gusio iiemos miegu.

paslėptoji

vienas reiš- 
artimesnis

, gas yra smilkinius 
, mirkstančios lempos 

dagtimi.
Gyvulių žiemos miegas

Dar labiau, negu paprastas 
miegas, panašus į mirtį, gyvu
lių žiemos miegas jau vien dėl 
to, kad tęsiasi kur kas ilgiau. 
Musų geografinėj platumoj už>- 
minga žiemos miegu meškos, 
barsukai, kalniniai švilpukai, 
šikšnosparniai, ežiai, varlės, 
rupūžės, gyvatės, drugiai ir t.t. 
Įvairių gyvulių yra įvairus žie
mos miego kietumas ir tokios 
būklės panašumo laipsnis į mir
tį, bet bendrai žiemos miegas 
suvaržo visus gyvybės procesus 
dar labiau, negu paprastasis 
miegas. Tai matyti jau vien 
iš to, kad tuo metu žymiai nu
krinta kūno temperatūra, pa
vyzdžiui, kalniniam švilpukui 
nuo 37,5° lig 4,6°. Kvėpavimo 
procesai taip susilpnėja, jog 
deguonies sunaudojama tik 
1/40 to kiekio, kurs reikalingas 
paprastai. Širdis plaka šilimai 
ir retai, pavyzdžiui, kalniniam 
švilpukui vietoj normalių 90 
kartų per minutę, vos tik 8 10 
kartų. Daugelis gyvulių per 
visą žiemos laiką, trunkantį 
kartais beveik pusę metų, visai 
nieko neėda, o minta iš savo'ši medžių gyvybė žiemą tiek su-1 kasės. 
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Aanabiozas arba 
gyvybė

Bet yra gamtoje 
kinys, kuris dar
mirčiau negu miegas ir žiemos 
miegas, ir dar ryškiau parodo, 
kad mirtis nėra kaž kas ypa
tinga ir skirtinga nuo visa ki
ta, kas dedasi gamtoje. Tai 
anabiozosa arba paslėptoji gy
vybe, būklė labai panaši į mirtį 
ir pastebima daugely gyvulių ir 
augalų. Bendrai kalbant, ga
lima butų ir žiemos miegą pri
skirti prie anabiozo reiškinių,

plo-

pa
tašą 
pas-

procesų susilp-

jie artimi 
panašumas j 

kad tardigra- 
mažų naguo- 

kitu jie gana 
nuo vorinių

Laikai Gerėja
Mums yra malonu pastebėti, kad 

atsilankiusieji į musų banką kostu- 
meriai praneša, kad jiems biznis eina 
geryn. Kiekvienas pažymi, kad 
kai gerėja.

lai-

Musų bankas dabar irgi yra 
bai užimtas darbais, nes kuomet 
kai pagerėjo, tai ir į banką žmonės 
atneša daugiau pinigų taupymui arba 
pasiuntimui Lietuvon savo giminėms.

la- 
lai-

Mes esame pasirengę jums visuo
met tinkamai, greitai ir teisingai pa
tarnauti. Jus atsilankę j musų ban
ką jausitės kaip savo namuose, 
musų visi banko patarnautojai 
mandagus ir patyrę bankiniuose 
kaluose žmonės; patarnavimas
jums atliktas tinkamiausiai ir busite

nes 
yra 
rei- 
bus

Su visokiais bankiniai reikalais 
visuomet kreipkitės į didžiausj lietuvių 
banką.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

Jei paimtume truputį van
dens iš balos, drovio ar tven
kinio ir idtyrinčtume jį su <ii- 

dinamuoju stiklu, tai šiek tiek 
nusimanančiam ne taip sunku 
butų rasti tardigradų tarp 
nų dumblo siūlelių.

Laibute pipėte atsargiai 
gauna jas, deda į vandens 
ant objektinio stikliuko ir
kum tyrinėja mikroskopu. Dar
gi nedideliu padidinimu galima 
aiškiai įžiūrėti tardigradų ana
tomijos smulkmenas, o taipgi 
pastebėti jų nevikrius judesius, 
už kuriuos vokiečiai praminė 
jas “Barentierchen” (meškagy- 
viai). Del vsiško jų kūno vais
kumo lengvai galima matyti, 
kaip slenka maistas virškina
muoju keliu, kaip susitraukia 
raumens ir t.t.—žodžiu, galima 
stebėti visus svarbiuosius šio 
mažo organizmo gyvybės pro
cesus.

Jei vanduo, į kurį įdėtas mu
sų gyvis, niekuo neapdengtas, 
tai aišku, jis pradės garuoti, ir 
lašas ims džiūti. Ir štai, van
deniui garuojant, tardigrados 
organizme pamažu ima silpnėti 
gyvybės procesai. Maisto ko
šelė slenka vis lėčiau ir lėčiau, 
gyvio judesiai darosi vis labiau 
ir labiau nerangesni ir paga- 
liau, kada lašas, j kurį buvo 
įdėtas musų nevikrusis gyvulė
lis, galutinai išdžiūsta, visai su*- 
stoja ir visi gyvybės procesai 
gyvūno organizme. Odos pa
viršius ima raukšlėtis ir suvys
ta, gyvūnas susiriečia, sumažė
jai ir netenka savo formos, žo
džiu, tardigrada visai išdžiūsta 
ir iš paviršiaus neatskirsi jos 
nuo tų smėlio grūdelių ir dul
kių, kurių visada patenka drau
ge su vandens lašu ant objek
tinio stikliuko paviršiaus.

(Bus daugiau )

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

Jus Galite Pirkti Pigiau Dabar
IR IŠMOKĖTI Į 12 MENESIŲ

Ar jus pastebėjot, kad dienos eina trumpyn ir šaltas oras 
jau bus neužilgo. Nelaukite kol šaltis prisiartins kol dar 
neturite apšildomo namo. Jus dabar galit atlikti daug 
geriau ir pigiau, ir kas geriausia, jus galit už tai užmo
kėti vėliau.

TIK BISKĮ ĮMOKĖTI
ir jums apšildymo “plant’as” ___
bus įvestas į namus ir jus už 
jį galėsite išmokėti į 12 mė
nesių. Beto, dabar yra lai
kas nusipirkti pigiomis kai
nomis ir. gauti gerą darbą. 
Jus žinote, 
smarkesnio 
darbininkai
nes daugelį darbų reikės at- 
likti overtime laiku. Todėl ' " 11
jūsų patogumui ir. gerovei, pasinaudokite VASAROS kai
nomis, kurios tęsis tik keletą savaičių.

kuomet užeis 
veikimo laikas, 
bus brangesni,

NEATIDELIOKITE
bet pašaukite Victory 2434 arba atsiųskite atvirutę ir vie
nas musų inžinierių tuojau atsilankys pas jus be jokios 
už tai jums atsakomybės, suteiks jums apskaitliavimą ir 
patars jums kokį namų šildytuvą geriausiai į jūsų na
mą įsivesti.

Mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo, vartoto ir 
naujo materiolo. Mes atkertame paipas visokio didumo 
pagal orderį. Del bile kokio plumbingo biznio atsilan
kyk it pas

Col811is{J FLUMBING HEATING

rfons;Incf ELtCTRICAL SUFPUES

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Telephones: Victory 2454-55-56 Phoneu: Lawndale 2454; Cicero 130 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

VIENĄ SYę KOSTUMIERIUS — VISUOMET 
KOSTUMIERIUS

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
SpecinliHtas gydyme chroniškų ir naujų lijęy. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išėję- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei nš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino itegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 VV. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1018, 1010. Imkit eleratorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

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

Naujienų

Bus

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, UI

Gražuolės
Siuskit savo paveik

slus ir aplikacijas 
“Naujienų” Pikniko 
Komitetui!

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir
mutinė proga gražioms lietuvai
tėms įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuo jaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Medicinos Žinios
Kova su reumatu

Reumatas (reumatizmas), be 
abejo, yra seniausia liga. Labai 
galimas daiktas, kad ji yra taip 
sena, kaip ir pats žmogus. O 
gal dar ir senesnė, nes spėja
ma, kad ir žemesni už žmogų 
gyvūnai galėję reumatu sirgti, 
kaip paprastai kad ir "šiandie 
serga. Ne tiktai reumatas yra 
seniausia liga, bet podraug ir 
labai paplitus. Milijonai žmo
nių ją turi. Kentėti tenka ga
na daug, ypač prastiems orams 
užėjus. Daugelis šitų ligonių 
visai invalidais liekti. Taigi, ir 
patiems ligoniams ir draugijai 
tenka ne mažai nukentėti.

Stebėt i niausiąs daiktas, kad 
pakol kas beveik niekas rimtos 
kovos su šita liga nevedė. Tie
sa, gydytojai su šita liga kovo-

pati dirbtų ir kitus ragintų vi
sokiais galimais budais reuma
tų pulti. O tokia organizacija 
padarytų visą klausimą popu
liariu taip, kad visi juomi su
sidomėtų. Aišku, kad tada ne 
tik jau daktarai, bet ir valdžia, 
ir visuomenės švietėjai, ir, pa
galios, visokios pašalpinės or
ganizacijos imtųs darbo su re
umatu kovoti. O tai butų gali
ma labai daug padaryti. Juo la
biau, žinoma, kad reumatas 
dažniausiai yra išgydoma liga, 
tai viena, gi antra, galima nuo 
jo ir išsisaugoti. Tik reikia, 
kad ve žmonės žinotų, kaip iš
sisaugoti. Tokios žinuotės turė
tų jiems duoti visi visuomenės 
darbuotojai, vadinasi, tie, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu yra 
surišti su visuomenės švietimu, 
apsauga, sveikata ir apskritai

jo ir kovoja. Bet tai kitas klau
simas. čia noriu pasakyti, kad 
nebuvo tam tikslui sukurtos 
stiprios organizacijos, kuri ir

gerove.
Organizuota kova tikrai bu

vo pradėta prieš reumatą Ang
lijoj. Bet tai prieš karą, o juk

/ --- \
Tel. Boulevard 0214

I’himbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina StM Chicago, III.

MES PAKELSIM

7 PĖDU AUKŠČIO

Mo« Imuryflim cementini pamatą bu 
irra/iaiH bloksala. įdegime Jangu*. durie 
ir cementine* trrindi*. .Mes atliksime pil
nai visą darbą, ir užiranfelinti kostuine- 
rtal jusij apielinkflj gali tai paliudyti, 
visas darbas garantuotas.

karui užėjus, daug gerų užma
nymų turėjo žūti. Bet dabar ir 
vėl jau tas darbas gana rim
tai dirbama. Kiek pirmiau su
sidaręs Internacionalinis Komi
tetas reumatui studijuoti, šian- 

t die, rodos, jau turi reprezen
tantų kuone visuose žymesniuo
se kraštuose. Jau bene apie 24 
šalys kooperuoja bendrame dar
be prieš reumatą kovoti. Tikrai 

! reikia tikėtis gerų davinių.
Pravartu čia biskį ir palygi

namai pašnekėti, štai, pavyz
džiui, kai pradėta griežta kova 

j prieš džiovą, džiova baisiai žy
miai sumažėjo. O reikia žinoti, 

Į kad apie aštuonis kartus dau
giau žmonių serga reumatu, 

i negu džiova. Tai kodėl nevesti 
į tokią jau griežtą kovą ir su re- 
jumatu; Manau, kad kiekvieno 
gydytojo praktikoj pasitaiko 

j vienas džiovininkas prieš kokią 
dešimtį reumatikų. Tiesa, ne vi
si turi reumatą, kurie reumatu 
dejuoja, nes dažnai būna visai 
kita liga, vis dėlto, tiek daug 
reumatu žmonių serga, kad or
ganizuota kova prieš reumatą 
iš tikrųjų butų žmonijai didele 
palaima. —Dr. Margeris.

Amerikos negrai
Su v. Valstijų negrai yra ai

niai vergų, atvežtų iš Afrikos 
į Ameriką. Vieni rašytojai sa
ko, kad šešioliktame šimtmety 
900,000 negrų atvyko į Ameri
ką; septynioliktame 2,750,000; 
aštuonioliktame 7,000,000 ir su
virs 4,000,000 devynioliktame 
— viso apie 15,000,000.

Negrų istorija Amerikoje iki 
1863 m. yra istorija vergijos.

Vergijos viešpatavimu pie
tuose negras buvo šeimininko 
“privatiškas turtas”, šeiminin
kas galėjo jį parduoti arba kam 
atiduoti, galėjo paimti atmokė
ti skolas, atskirti nuo jo šeimy
nos ir t. t. Iš negrų buvo atim
tos visos žmogaus teisės, jis ne
galėjo legaliai apsivesti, nega
lėjo turėti turto, negalėjo pirk
liauti ir daryti kontraktus, ne
galėjo pasirodyti teismuose. 
Nebuvo leista jiems mokintis 
rašyti ir skaityti. Jų savininkai 
buvo jų vieninteliai teisdariai 
ir galėjo juos mušti ir kai ku
riuose atsitikimuose mirtimi 
nubausti.

Turėjo įvykti kruvinas Na
minis Karas tarpe šiaurinių ir 
pietinių valstijų išnaikinti ver
giją Amerikoje. XIV konstitu
cijos priedas, priimtas 1868 
metuose, suteikė pilietybę ir 
įstatymu lygią apsaugą “vi
siems gimusiems Suv. Valsti
jose arba naturalizuotiems”.

Dvejais metais vėliau, XV 
priedas tapo įstatymu. Jis davė 
lygias teises baltiems ir spal
vuotiems piliečiams, drausda-

XV prieduose garantuojamos, 
buvo paliktos kiekvienai valsti
jai. Ir pasekmė yra ta, kad pie
tinės valstijos vis žiuri į neg
rus kaip į vergus. Ten neduoda 
negrams maišytis su baltais. 
Negrai negali lankyti baltųjų 
mokyklas, ligonbučius, knygy
nus ir panašias vietas. Paplo
tis draudžia negrams lankyti 
viešbučius, teatrus, net ir baž
nyčias su baltais. Kai kurios 
pietinės valstijos dar turi “Jim 
Crow” įstatymus, kurie reika
lauja atskirų vietų negrams 
traukiniuose, gatvekariuose ir 
t. t.

Yra labai mažai juodų bal
suotojų pietinėse valstijose de- 
liai specialių priedų prie valsti
ją konstitucijų. Iki 1914 m. ke
lios pietines valstijos turėjo 
taip vadinamą “Grandfather’s 
Clause” konstitucinį aprūpini
mą, kuris davė žmogui teisę 
balsuoti tik sulig jo pratėvių 
stoviu. Tai reiškia, kad tik ai
niai žmonių, kurie 1867 m. ga
lėjo balsuoti, dabar galėjo bal
suoti.

Kitos pietinės valstijos turi 
turto kvalifikacijas arba ne
aiškaus “supratimo” Tunder- 
standing) priedinius sakinius, 
t. y. balsuotojai turi suprasti 
konstitucijos dalis ir paaiškinti 
jų reikšmę, kuomet jų užklau
siama. Yra juokinga pasaka 
apie negrą iš Mississippi val
stijos. Šis žmogus atsakė visus 
klausimus, bet kuomet jo už
klausta, ką reiškia “eeny, mee- 
ny, miney, mo”, tai jis paaiš
kino: “Reiškia, kad jus, ponai,

pietų problema. Negras pats 
bando išrišti savo problemą.

New Yorko garsusis Dariem 
į dešimt metų pavirto į tikrą 
negrų rasės tvirtovę — yra in
telektualia, kultūrinis ir finan
sinis centras negrų Suv. Val
stijose. Didesnė dalis Dariem 
(kuris randasi New Yorko 
mieste) yra negrų rankose. 
Negrų pasaulio pulsas pradėjo 
atsigaivinti Harleme. Dabar 
Dariem reiškia daugiaus, negu 
“negrų distriktas”. Jis yra 
miestas mieste, turintis suvirs 
175,000 gyventojų, kurie yra 
savininkai turto iki $60,000,000 
vertės, ir didžiausia juodvei- 
džių kolonija Suv. Valstijose.

Suv. Valstijose negras jau 
pradeda produkuoti. Jis mato 
save kaipo vedėją ir čempioną 
visų pasaulyje juodų rasių, 
nors Harleme arba pietuose jis 
gyvena amerikoniškai.

Suskaitoma, kad 50,000 neg
rų randasi valdiškose vietose, 
kuriems algų kas met mokama 
iki $50,000,000. |FLIS],

Kolektoriaus bėda

Kolektorius: Tamsta turi man 
užmokėti tą bilą. Kitaip aš pa
siliksiu čia iki Tamstos vyras 
sugrįš.

šeimininkė: Bijau, kad aš pri
versta busiu pareikalauti iš 
Tamstos už burdą.

Kolektorius: Kaip tai?
Šeimininke: Mano vyrui dar 

reikia 90 dienų sėdėti šaltojoj.

Y,,**<**. dabar! Sutaupykit pinigų! 
N-5 "l ‘.s Gaukit musų kainas ir 
peraitikrinkit. AtHiųskit kuponų arba 
telefonuokit. Musų atstovą* atvažiuos 
ir lAaiAkins. Be atsakomybes dėl jūsų.

Vardas

Telefonas ________________ _______

Adresas ___ ______ ___________________

Atvažiuokit -------  dienų____ vai______

La Šalie Foundation
Builders, Ine.

17 N. LaSalle St. 
Dearborn 1037

Teisių klausime

Studentas: Jus sakote, kad 
daugelis įstatymų pakelia žmo
gų aukštyn, taip sakyti, atski
ria nuo beždžionės.... ' ar yra
toks įstatymas, kuris pažemin
tų žmogų iki beždžionės?

Profesorius: Taip, vadinamas 
prieš-evoliucinis įstatymas.

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

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

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
■ mvi.OHAriHO 
■

■ GOOl> 1O" th< hO'-’*

hlLB - ------- --

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Naujas Radiatorius 
25 Centai Pėdai

Aukštas arba žemas — karštu 
vandeniu ar garu šildomas

Pigiausios kainos už pil
ną namų apšildymą. Reika
laukit musų inžinieriaus, 
kuris atvažiavęs' pas jus 
suteiks jums apskaitliavi- 
mą veltui.

Jei jus norite patys įsi
vesti į savo namus ipšildy- 
mą mes paskolinsim jums 
įrankius veltui.

švari ir sveika šiluma. 
Sudegina mažiau ' anglių. 
Duoda daugiausiai šilumos. 
Vėliausi įrengimai. Tik
rai apžiūrėkite musų ma- 
teriolą kol pirkaite kur 
kitur. '

Mes užlaikome pilną pa
sirinkimą plumbingo bar- 
geno kainomis. Dabar pas 
mus eina išpardavimas.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1709-1731 So. State St.
Phone Calumet 5200

Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki pietų 
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
mas valstijoms daryti skirtumą.

1910 m. buvo 9,828,000 neg
rų Suv. Valstijose. 1920 m. — 
10,463,000. Sulig 1920 m. cen
zu buvo 1,206,000 negrų Geor- 
gia valstijoj; 935,000 Mississi
ppi ; 900,000 Alabama; 865,000 
South Carolina; 763,000 North 
Carolina; 700,000 Louisiana; 
690,000 Virginia; 472,000 Ar- 
kansas; 452,000 Tennessee; 
330,000 Florida. Iš viso pietuo
se buvo 7,000,000 negrų. Kiti 
apsigyveno • vidur-vakariuoso, 
vakaruose ir rytuose.

Nuo 1920 m. negrai vyksta į 
rytinius industrinius centrus. 
Ir 1920 m. New Yorke buvo 
161,000; 136,000 Philadelphijoj; 
113,000 Chicagoje ir 109,000 
Baltimorėje.

Aukščiausio Teismo sprendi
mu, negrų civilės teisės XIV ir

neįeisite man balsuoti”.
Tuos visus reikalavimus ir 

visokius priedus pietinės val
stijos įvedė, kad tik sulaikyti 
negrus nuo balsavimo ir neduo
ti jiems piliečių teisių. Ir todėl 
kai kuriose vietose pietuose, 
kur gyventojai yra juodi, apie 
90 nuošimčių suaugusių piliečių 
negali balsuoti.

Toki padėtis neegzistuoja te- 
čiaus visose valstijose. Su neg
rų vergijos išnaikinimu juodi 
piliečiai pradėjo užimti atsako
mas vietas šios šalies gyveni
me; 33 juodi vyrai sėdėjo Suv. 
Valstijų kongrese. \

Aiški permaina Amerikos 
negrų pasaulyje per pereitus 
dešimtį arba penkiolika metų.

Negrai pradėjo kraustytis iš 
pietų į šiaurę. Tokiu budu neg
rų problema šiandien nėra tik

Tol, kol gaisrai bus

vertybės dokumentai reikalaus 
apsaugos..

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

Chicago, III.
Biržos įkinkąs

Nelaikyk pavojuje savo bonų, 
mortgičių, dytų, apdraudos polisų — 
laikyk juos saugioje depozitų dėžėje, 
kuri randasi šio banko voltuose, kur 
nei ugnis, nei vagis neprieis.

CENTRAL““ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

ir Sutaupysit Užtektinai Apsimokėjimui už Vakacijas
Tas pats publikos įvertinimas, kuris padarė Essex daugiausiai išpar
duodamu pasaulyje “Six”, suteikė didžiausią vertę tiems karams.

Yra labai žingeidu žinoti, kad viena dalis po kitos Essex Super-Six 
lyginasi arba viršija bile kokį karą, kuris yra brangesnis $300 arba 
$400. Bet šaltos skaitlinės dar negali išreikšti to, ką Chicagos moky
tojas rašo:

“Aš pirmiausiai apžiurėjau keletą brangesnių karų, bet 
man Essex patiko daug geriau visais atžvilgiais ir aš 'su
taupiau užtektinai pinigų užsimokėti visą kelionę į Euro
pą?

Arba šis Ohio valstijos biznierius: “Mano Essex teikia 
man geriausio karo patarnavimą ir taip yra geras, kaip 
Ir mano buvęs pirmesnis ir brangesnis karas, ir mes su- 
taupinom užtektinai pinigų, kad> užsimokėjus visai šeimy
nai už vakacijų kelionę.”

*735 UP
v1 Coach $735 Sedan (frDoor) $795

(Coupe $745 (Rurnble Seat $30 extra) Roadstei $850
AK prices f. o. b. Detroit 

Buyere can pay f ar care aut of income at lotuejt 
avatlaMe charge forinterest, handling and Insurance

Essex-Super Six turi lietuviu departamentą, K.uomet Jus atsilankysite j pardavimo, kambarj 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais

A
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JTelephoao BooMvelt MM

Viaiaakymd kainai
Chicagoje r-> paltui

Metame____ ___ ___ — — $8.01
Pusei meta Tr -— 4.0(
Trinu mtoerianu __- 2.60
Dviem mėnesiam r 1.50
Vienam oKneaiui __- .75

ChicaaoJ* p«r itneliatojvaaji
Viena kopija . 8c
Savaitei - - - r - - - - — 18c
Minėsią! , - , - — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
je, paltui

Metams------■. . , , — 87.00
Pusei metą —. ■ .... — 8.50
Trims mėnesiams . 1.76

M 1.25
Vienam m*n«siui --- -------to .76

Blrtuyon ir kitur uiaiealuose 
[Atpigintai)

Metams___ * --------- >8.00
Pusei meta , r—. - 4.00
Trims minėsi ame ------—. ŪO

Pinigus reikia tiesti palto Money 
Orderiu kartu su uiaakymu.
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PILSUDSKIO DIKTATŪRA

Yra faktas, kad diktatūra Lenkijoje dar toli-gražu 
nėra taip aštri, kaip Rusijoje, Italijoje arba Lietuvoje. 
Lenkijos seimas dar nėra visiškai panaikintas; spauda 
Lenkijoje dar turi gana laisvės; opozicija gali laikyt 
susirinkimus ir net rengti protesto demonstracijas prieš 
valdžią. O kas svarbiausia, Lenkijos diktatoriai dar 
nevartoja mirties bausmės kovoje su savo priešais.

Tečiaus diktatūra turi savo, taip sakant, “gamtiš
kus vystymosi įstatymus”, ir Pilsudskio režimas Lenki
joje rodo tuos pačius palinkimus, kurie yra pasireiškę 
bolševikų diktatūroje ir fašistų diktatūroje.

Lenkų maršalas — taip pat, kaip rusų Stalinas ir 
italų Mussolini — neapkenčia žmonių renkamos atsto
vybės, parlamento. Neperseniai viename interview (pa
sikalbėjime) p. Pilsudskis šlykščiausiais žodžiais išnie
kino ir išdergė seimą, lygindamas atstovus su prosti
tutėmis. Jeigu jisai galėtų, tai balsavimo teisę atimtų 
žmonėms ir padarytų save neapribotu krašto valdovu.

Pilsudskis remiasi ginkluota jėga — taip, kaip ir 
visi kiti diktatoriai. Aplink jį tečiaus yra susispietęs 
artimiausių jo vienminči būrys, su kuriais jisai taria
si svarbesniais politikos klausimais. Tas būrys yra su
organizuotas ir veikia panašiu budu, kaip “Politinis 
Biuras” Rusijos komunistų partijoje. Europos spauda 
rašo, kad pilsudskininkų “politinis biuras” susideda iš 
šių septynių žmonių: pulkininko Slaweko, dabartinio 
švietimo ministerio Switalskio, štabo viršininko pulk. 
Beko, pulk. Kostelkowskio, Dreszero, generolo Rydz- 
Smigly ir gen. Sosnkowskio.

Šitiems septyniems asmenims tektų ir surasti įpė
dinį Pilsudskiui, jeigu maršalas numirtų arba turėtų 
dėl ligos pasitraukti iš valdžios. Vadovaujanti galva 
tarp jų yra pulk. Slawek. Tai jo sumanymu buvo su
šauktas legionininkų kongresas Vilniuje rugpiučio 12 d. 
ir rengiama kitokie militarinių elementų suvažiavimai 
tikslu suorganizuoti tas jėgas, kurios palaiko diktatūrą.

Pilsudskininkai bandė suorganizuot ir partiją ant 
panašaus kurpalio, kaip Rusijos bolševikai arba Italijos 
fašistai. Bet šitie bandymai nepasisekė, kadangi Pilsud
skio pasekėjai susideda iš labai mišraus gaivalo ir 
jiems trūksta bendro ekonominio pagrindo. Pilsudski
ninkų eilėse rasi karininkų, inteligentų, stambių dvar- 
ponių, smulkiųjų ūkininkų, darbininkų„ iš “tautiškos 
darbininkų partijos“ ir t. t. Ir tų žmonių nusistatymas 
beveik kiekvienu klausimu yra nevienodas. Vieni yra 
griežti radikalai su socialistinėmis tendencijomis, kiti 
fanatiški tautininkai, treti monarchistai ir t. t. Nei Pil
sudskis todėl, nei jo “partija“ iki šiol dar neįstengė pa
sidaryti kokį nors nuosakų programą. Tik viename da
lyke jie tuo tarpu susitaiko, tai — kad reikia remti dik
tatoriškus maršalo siekimus.

Bet dėl to, kad Pilsudskio valdžiai trūksta nuosa
kaus programo vidaus politikos klausimuose, tai pilsud
skininkų vadai stengiasi sujungti j daiktą diktatūros 
šalininkus išorinės politikos obalsiais. Dėkingiausia me
džiaga šitiems obalsiams gaminti tai — Lietuva. Pil
sudskininkų “politinio biuro” nariai — Slawek, Bėk ir 
Rydz-Smigly— stoja uį tai, kad Lietuva butų prijung
ta prie Lenkijos, nes jie tikisi, kad tuo budu Lenkija 
žymiai sustiprėtų, ir tradicinis tokios “unijos” populia
rumas Lenkijoje pakeltų diktatūros vardą visų žmonių 
akyse.

Kiti pilsudskininkų lyderiai, ypač Sosnkowski, žiu
ri kiton pusėn. Jie nori susiartinimo su sovietų Rusija 
ir Vokietija ir stoja už atsargumą užsienių politikoje.

Bet kitais klausimais “Draugas” yra labai neaiškus. 
Jisai praneša, kad ligoninę “tvarkys šv. Kazimiero se
serys lietuvaitės”, bet tai reiškia, kad ji bus rankose 
minyškų (vienuolių), kurios turi pildyti bažnytinės vy
riausybės valią. Taigi svietiški žmonės tos ligoninės 
tvarkyme balso neturės.

“D.” dar sako, kad “ligoninę stato Lietuvių Labda
rybės Sąjunga”, bet kas bus savininkas — iš šitų žodžių 
dar neaišku. Lietuvių parapijose statė bažnyčias irgi 
lietuviai, bet jos tapo juk užrašytos ne lietuviams pa- 
rapijonams, bet — vyskupui. Ir dėl to, kad vyskupui 
priklauso parapijų bažnyčios, tai parapijonai neturi 
teisės net reikalauti atskaitų iš savo klebonų! Kai pa
rapijonai susivaidija su klebonu, tai vyskupas atsiunčia 
policiją ir “padaro tvarką”. Kiek jau buvo parapijonų 
bylų su vyskupu lietuvių parapijose ir visuomet jie pra
laimėdavo — kadangi ne jie yra bosai tos nuosavybės, 
kurią jie pastatė savo pinigais.

Taigi yra svarbu žinoti ne kas tą ligoninę stato 
(stato, žinoma, architektorius, mūrininkai, stalioriai ir 
t. t.) arba kas renka pinigus jos pastatymui, bet — kas 
yra jos savininkas: lietuviai — ar arkivyskupas Mun- 
deleinas?

Jau žinome, kad minyškos tvarkys ligoninę; dabar 
butų įdomu žinoti, kas ją valdys ir kontroliuos.

Apžvalga
“DARBININKO“ NAME RAS

TA MUNŠA1NO DIRBTUVĖ.

Šv. Juozapo sąjungos name, 
kur randasi tos sąjungos laik
raščio, “Darbininko“, spaustu
vė ir redakcija, So. Bostone, 
šiomis dienomis policija padarė 
kratą ir užtiko visą munšaino 
dirbtuvę. P-as Gironaitis, juo- 
zapiečių veikėjas tapo teismo 
pripažintas kaltu dėl prohibici- 
jos įstatymo laužymo ir nu
baustas šešiais mėnesiais kalė
jimo ir $300 pabaudos.

“Keleivis“, kuris šitą žinią 
paduoda, sako, kad valdžios a- 
gentai jau seniai buvo pastebė
ję, jogei į Darbininko“ namą 
ateidavo daugybė žmonių. Pa
galiau —

“Policijai parupo sužinoti, 
kas ten per kermošius. Ir 
pereitą pėtnyčią įvyko kra
ta. Rado tikrą ‘monopolį’. 
Juozapiečių veikėjas Giro
naitis tapo suimtas, šį pa- 
nedėlį buvo South Bostone 
jo byla. Jis tapo nuteistas 
atsėdėti 6 mėnesius belangė
je ir prie to da užsimokėti 
$300 pabaudos.“
Bet “Darbininkas“ apie tą 

atsitikimą nepraneša nieko. Sa
vo akyje, mat, ne taip greit 
pastebiama rąstas, kaip kito 
akyje krislas.

žmonišku kankinimu Kedys 
buvo priverstas pasirašyti 
po protokolu, kurį iš anksto 
buvo pagaminę fašizmo ber
nai.”
Labili galimas daiktas, kad 

Pilsudskio policija net padėjo 
Lietuvos žvalgybai sugauti Ke
dį Vilniaus krašte ir parsiga
benti į Lietuvą. Kitaip —kaip 
jisai butų galėjęs pakliūti į 
žvalgybos nagus?

Pilsudskis nori, kad Kaunas 
kuogarsiausia šauktų apie 
“plečkaitininkus“, nes tuo šau
ksmu iššaukiama Europoje bai
mė dėl karo pavojaus. O šita 
baimė skatina didžiąsias vals
tybes versti Lietuvą daryt tai
ką su Lenkija.

Voldemaras tą taiką veikiau
sia ir pats norėtų padaryt, bet 
jisai negali parodyti, kad jisai 
gera valia pasiduoda lenkams. 
Todėl reikia, kad jį didžiosios 
valstybės “priverstų”.

Šitam Varšavos ir Kauno lo
šime Kedžio suėmimas ir “pri
sipažinimas“ yra geras triupas 
abiem pusįm.

SLA. PILDOMOS TARYBOS 
SPRENDIMAS IŽDININKO 

KLAUSIMU.

KIENO NUOSAVYBĖ — VYSKUPO AR LIETUVIŲ?

“Draugas” atsakė į vieną klausimą, kuris anądien 
buvo pakeltas “Naujienose”, būtent, ar Šv. Kryžiaus li
goninė bus prieinama visiems žmonėms, ar tik tam tik
ros tikybos atstovams. Jisai sako, kad “yra daugybė 
katalikų vedamų ligoninių, kuriose gydosi ir žydai, ir 
masonai, socialistai ir bolševikai, negrai ir kiniečiai”, 
ir jisai mano, kad “tokio, o ne kitokio nusistatymo, be 
abejo, laikysis ir Lietuvių šv. Kryžiaus ligoninės vado
vybė.”

KAIP BUVO SUIMTAS IR 
“PRISIPAŽINO” JUOZAS 

KEDYS.

Kauno “Lietuvos Aide“ prieš 
kiek laiko buvo pranešta, kad 
policija suėmusi socialdemo
kratų Seimo atstovą, Juozą 
Kedį, kuris buvęs atvykęs iš 
Vilniaus krašto nepriklauso- 
mon Lietuvon skleisti “plečkai- 
tininkų“ literatūrą, ir kad, po
licijos kvočiamas, jisai nuošir
džiai išpasakojęs visa, ką tik 
žinqjęs apie Plečkaičio vado
vaujamą emigrantų veikimą 
Vilniaus krašte.

“Naujienos“ jau tuomet iš
reiškė abejonę, ar tik nebus ta 
istorija apie “plečkaitininkus“, 
kurią buk Kedys papasakojęs 
policijai, pačios policijos sufab
rikuota? šitą musų nuomo
nę dabar patvirtina žinia, til
pusi Berlyno “Vorvvaerts’e“ 
rugpiučio 4 d. štai kas tenai 
rašoma:

“Prieš keletą dienų Lietu
vos policija parsigabeno iš 
lenkų (okupuotos) teritori
jos Lietuvos socialistą Juo
zą Kedį, kuriam po fašistiš
ko perversmo teko bėgti 
Lenkijon ir tenai gyventi 
kaipo emigrantui.

“Apie suimtojo likimą pa
sisekė iki šiol patirti, kad jį 
tuojaus nugabeno J Kauno 
kalėjimą ir tenai jį baisiai 
kankino policija, norėdama 
iš jo išgauti reikalingas val
džiai žinias. Pagaliau, ne

šios savaitės “Tėvynėje“ S- 
I^A. sekretorius, p. Jurgeliutė, 
paskelbė SLA. Pildomosios Ta
rybos padarytą nutarimą Iždi
ninko klausimu. Nutarimas pa
darytas rezoliucijos formoje ir 
reikia pasakyti, kad ji liudija, 
jogei Pildomoji Taryba išdisku- 
savo klausimą nuodugniai ir vi
sapusiškai.

Rezoliucija skamba taip:
“SLA. Pildomoji Taiįyba, 

savo suvažiavime rugpiučio 
2 d., 1928 m., SLA. Centro 
Raštinėje, New Yorke, ap
svarsčius staigiai pasimiru- 
sio SLA. Iždininko įvykį ir 
jausdama savo pareigą imti 
atsakomybę SLA. turto ap
saugojime ir tolimesniame 
iždo tvarkyme, nutarė:

“1. Pranešti First Natio
nal Bankui, Pittston, Pa., 
kad SLA. vardu einamoji są
skaita tampa uždaryta su 
rugpiučio 1 d., 1928 m., kuo
met SLA. Iždininkas pasimi
rė. Jokie išmokėjimai SLA. 
vardu po rugpiučio 1 d. ne
gali būti daromi iš SLA. są
skaitos. Tačiaus čekiai, ku
rie išrašyti velionio Iždinin
ko prieš rugpiučio 1 d., 1928 
m., gali būti išmokėti.

2. Pranešti visiems ban
kams, kuriuose yra SLA. 
taupomosios sąskaitos, kad 
SLA. Iždininkas yra miręs 
ir kad bankai negali niekam 
išmokėti jokių sumų iš SLA. 
sąskaitų iki tolimesnio Pil
domosios Tarybos patvarky
mo. Taipgi pranešti apįe S. 
L. A. Iždininko mirtį užšta- 
čiusiai už velionį Paukštį 
kauciją kompanijai.

“3. Pasamdyti valdžios au
torizuotas accountant, kuris 
kartu su SLA. Iždo Globė
jais padarys galutinas at

skaitas iš buvusių velionio 
Paukščio žinioje ir globoje 
SLA. pinigų ir kitos Susivie
nijimo nuosavybės, kad ofi
cialiai Pildomoji Taryba ga
lėtų viską perimti iš miru
siojo Iždininko paveldėjų. Fi
nansinės apyskaitos reikalin
ga padaryti nuo balandžio 1 
d., 1928 m., nes iki minimos 
dienos pats Iždininkas išdavė 
SLA. Seimui Iždo Globėjų pa
tikrintą apyskaitą iš SLA. 
turto stovio ir jo žinioj esan
čių Susivienijimo pinigų su
mų ir Seimas tą apyskaitą už- 
gyrė.

“4. Einant SLA. konstituci
jos patvarkymu, šiuomi skel
biama SLA. Iždininko vieta 
tuščia, kurią galimai greičiau
siu laiku Pildomoji Taryba 
užpildys konstitucijoje pažy
mėtu budu.

“5. Iki bus galutinai su
tvarkyti reikalai mirusiojo 
SLA. Iždininko žinioje buvu
sių pinigų ir Ritos Susivieni
jimo nuosavybės klausimu ir 
iki Pildomoji Taryba galės 
paskirti naują pastovų Iždi
ninką iki sekamo Seimo, kad 
nesulaikius SLA. reikalų ei
gos ir kad visos įplaukos į 
SLA. iždą ir išmokėjimai iš 
jo galėtų eiti normaliu keliu, 
tai Pildomoji Taryba vienbal
siai nutaria paskirti laikiną 
SLA. Iždininką. Laikinu S. 
L. A. Iždininku vienbalsiai 
paskirta SLA. Prezidentas 
Stasys Gegužis iš Mahanoy 
City, Pa. Laikinai paskirtas 
Iždininkas privalo užsistatyti 
kauciją tokioje sumoje, kokia 
buvo paskirta velioniui Iždi
ninkui Tarnui Paukščiui.

“6. Laikinasis Iždininkas 
galimai greičiausiu laiku pri
valo atidaryti atsakomingam 
ir valdžios kontroliuojamam 
banke naują SLA. einamąją 
sąskaitą su tomis SLA. pini
gų sumomis, kurias laikinam 
Iždininkui Centras persiųs po 
rugpiučio 1 d., 1928 m. Pil
domoji Taryba konstatuoja, 
kad laikinasis Iždininkas eina 
savo pareigas tais pačiais kon
stitucijos nuostatais ir pa
tvarkymais, kurie nurodyta 
konstitucijoje SLA. Iždinin
ko urėdui.“
-------------------  . r, I—11

Šen ir ten muzikos 
pasauly

— Surinko Nora —

Tą pačią dieną, kuomet Vie
noj buvo operos “Die Aegyp- 
tische Helena“ premiera, taip 
pat sukako 64 metai nuo gi- 
mimo dienos tos operos kom
pozitoriaus, — Richardo Strau- 
sso. Anksti iš ryto Vienos Pliil- 
harmonijos muzikantai susi
rinko po Strausso langu ir pri
žadino jį jo paties muzika.

Sakoma, kad Strauss’as jau 
pradėjęs rašyti naują operą.

Kad amerikiečiai, kurie yra 
artistiškai kompetentiški, yra 
priimami į Amerikos operas, 
liudija 'tas faktas, kad iš 80 
solistų Metropolitan operoje 
New Yorke, 38 yra amerikie
čiai.

Apie 500 balsų išbando kas
met Metropolitan operos ma- 
nageriai, bet tiktai apie 10 pri
ima.

—o—
Ponia Cosima Wagner, Ri

chardo Wagnerio moteris ir 
Franzo Liszto duktė, neseniai 
šventė savo 90 metų gimimo 
dieną.

Amerikos Operos Draugija 
ir jos kompanija, kuri statys 
išimtinai tik amerikiečių pa
rašytas operas angliškai, savo 
nuolatinius “headųuarters” ati
darys Chicagoje rugpiučio 15, 
1928.

“Kelis sūnūs tamsia turi?“ 
— paklausė naujas kaimy
nas.

“Tris, du jų gyvi, o trečias 
liko saxofono grojikas,“ —

liūdnai atsakė antras kaimy
nas.

Bonu, miestas kuriame Bee- 
thovenas gimė, yra 1,003 me
tų senumo.

—o—
Karas pasibaigė. Vokietija 

pamilo muziką Puccini, o Ita
lija muziką Strausso.

Chorai iš 2,000 ar dauginus 
balsų kartais duoda mažiaus 
tikros muzikos, nekaip vienas 
tikrai artistiškas dainininkas.

Komp. A. Vanagaičio 
kultūra

susirinkimuose; ažuot kovoję, 
kad pašalinus iš gyvenimo pik
tąsias jo ydas, — paklausykit 
p. Vanagaičio. Meskit visa tai, 
ką iki šiol skaitėte tobulinimu- 
si, progresavimu ir eikite gol
fo lošti. Nes tobulumas varyti 
bolę j skylutę yra tikras prog
reso ir kultūros ženklas.

Taip sako jums p. Vanagai
tis, inteligentas, estetas, Mar
gučio idijotorialų rašytojas. 
Ar jus su jo nuomonėmis ne
sutiksite? Kai dėl manęs, tai 
aš džiaugiuos supratęs paga
lios, kas yra kultūra ir prog
resas, ir pilnai sutinku su jo 
patarimais. Man tik rodosi, kad 
jie turėjo tilpti.... “Margutyj“.

Nauju idealu persiėmęs.

Pernai, taip apie Kalėdas (jei 
neklystu), “Naujienų“ vietinių 
žinių skyriuj buvo kilusios 
svarbios diskusijos klausimu: 
Kas yra progresas?

P-nia Morta įrodinėjo, kad 
trumpi sijonai, kuriuos šiuo lai
ku dėvi merginos ir moterys, 
yra tikriausias progreso ženk
las. Pustapėdis su tokiomis 
mintimis nesutiko. Bet “N.“ 
pergreitai diskusijas uždarė ir 
klausimas paliko neišrištas.

Dabar musų gerb. komp., p. 
A. Vanagaitis, prabilo vėl apie 
progresą ir kultūrą “N.” 195 
num.

Pasak jo, no andarokų trum
pumas, bet golfo lošimas yra 
tikriausias progreso ir, abelnai, 
kultūros ženklas!

žalioj pievoj golfo skylutė — 
ot koks turi būti aukščiausias 
siekis kiekvieno žmogaus, ku
ris pretenduoja tapti progre
syviu ir kulturingu.

Bet idealai — kaip su jais?
Idealai niekis. Jie tulžį ga

dina.
P-as Vanagaitis neaiškina tos 

minties plačiau. Bet man rodos, 
kad aš jį suprantu ir galiu 
pats išaiškinti.

Imsime, pavyzdžiui, senų lai
kų idealistus — Konfucijų ar
ba Buddą. Tie žmonės, kaip is
torija mokina, gyveno idealais. 
Bet dėl to jie ne kuo sky
rėsi nuo ubagų.

•Graikų laikuose, padavimai 
sako, gyvenęs idealais kitas 
idijotas — Sokratas. Jis turė
jęs nusinuodyti dėl tų, atsipra
šant, idealų.

Krikščionybės įsteigėjas, Kri
stus, kaip kad jo paveikslas ir 
mokymas įskiepytas musų pro
tuose ir širdyse, tapo pakartas 
dėl idealo.

Dar vėliau atsirado kitas pus
galvis — Galilėjus. Ir nors ge
rokai jam svilino pasturgalį, jis 
tečiaus tvirtino savo, būtent, 
kad žemė apie saulę sukasi, o 
ne saulė apie žemę. Tvirtino — 
vis dėl idealo! Buvo daug ir ki
tų pusgalvių, kurie ir patys 
kentėjo ir kitus vargino.

P-no Vanagaičio širdis krau
ją pumpuoja dėl vargdienių 
skurdo. Jo širdis tik ir plaka 
jų gerovei. Na, gerbiamieji, ar 
neturi jis pamato į idealą žiū
rėti kaip į mėšlą, kuomet tiek 
daug ir taip garbingų “šian
dien” žmonių yra nukentėjusių 
dėl to nelemto idealo?

To negana. Kad jau nuken
tėjo anie žmonės, tai tiek to: 
jų sąskaitos užbaigtos. Bet ve 
bėda: kasinėtai, kasdien atsi
randa žmonių, ypač jaunuome
nės, kurie užsikrečia kitų, jau 
mirusių ir dar gyvenančių troš
kimu idealo. O idealas ir šian
dien, kaip praeityj, nieko gero 
nesiūlo idealistams.

Dabar, manau, suprasite, ko
dėl p. Vanagaitis su panieka 
žiuri į idealą.

Tiesa, jis neatmeta visai ide
alo. Jis greičiau pataria mesti 
senuosius idealus, gi jų vieton 
pasiimti jo siūlomą golfą — 
kaip kulturingiausį, moderuiš- 
kiausį idealą.

Ažuot skaitę knygas; ažuot 
laužę galvas pasaulėžiūrai išsi
dirbti; ažuot lankę teatrus ir 
muzčjus; ažuot ėmę dalyvumą

Politinės Pastabos
Cynthia Mosley (anglė) so

cialistų internacionalo suvažia
vime pareiškė, kad ateinan
čiais rinkimais 5,000,000 Ang
lijos moterų balsuosančios už 
darbiečius. Smagu žinoti, kad 
Anglijos darbininkai ir darbi
ninkės jau permato, už ką rei
kia balsuoti parlamentinėj ko
voj.

Pažiūrėkime į šios šalies at
einančius rinkimus. Nėra nė 
kalbos apie milionus moterų 
balsų, kurių galėtų tikėtis so
cialistų partijos kandidatai. Ir 
netik moterų balsų—vyrai ku
rie balsuos už socialistų parti
jos kandidatą, vargiai sudarys 
milioną balsų.

Amerikoj daug kalbama apie 
Hooverį ir Smith’ą — apie 
Smithą daugiau, ne kad apie 
Hooverį. Mat, republikonai j 
grįso iki gyvam kaului darbi 
ninkams, kad republikonai tar< 
navo, galima sakyti, vien Wall- 
stričiui. Šiandien darbininkai, 
didžiumoj, užmiršo, kad ir de
mokratai yra Walstričio rėmė
jai ir tarnauja kapitalui,© m 
darbo žmonėms.

Praeityje Amerikos piliečiai 
turėjo jau keliomis eilėmis de
mokratus lir republikonus, ir 
nei vieni, nei kiti nekėlė vai
šių biednuomenei. Butų lai
kas Amerikos piliečiams pa
busti ir balsuoti už darbininkų 
kandidatus, už socialistų sąra
šą, o ne už demokratų ir re- 
publikonų. Moterys ir vyrai A- 
merikoj turėtų imti pavyzdį iš 
Anglijos gyventojų.

Tie iš musų, kurie turi bent 
vidutinišką atmintį, žino, kad 
darbiečiai komunistai buvo pra
keikę balsavimus. Vėliau bet
gi jie “atsivertė“, pradėjo da
lyvauti balsavimuose visu uo
lumu. Ir šiandien komunistų 
spauda yra pilna jų atsišauki
mų į savo pasekėjus. Prašoma 
aukų ir aukų — $100,900 pre
zidento rinkimų kampanijai.

Nė be pamato žmonės vadi
na komunistinius raudonaisiais 
biznieriais. Kur doleris, ten ir 
biznio senvičių užuodžia raudo
nieji biznieriai. Komunistai ži
no, kad jų kandidatas Wm. Z. 
Foster, laimės tiek, kiek Za
blockis ant muilo, bet pažve
joti dolerių ir pakeikti socia
listus visgi bus progos, tad ir 
stato savo kandidatą rinki
mams. Pasaulio Vergas.

GYVENIMAS
Mėnesinis turnalas 

900 W. 52nd Street 
chicago

Prenumerata metami $1.50
Pusei meta__________ U
Kopija -------------- ...----- 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimų” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

■erto—r-”----------------
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Kvočia gemblerius. dėl 
kyšių politikieriams

Vakar prieš specialį grand 
jury, kuris tyrinėja papildytas 
pereitais balsavimais suktybes, 
liko pašaukta apie 80 gemble- 
rių, tvirkavimo urvų savininkų 
ir policistų iš 2 ir 3 vardų. Jie 
visk bus kvočiami dėl kyšių po
litikieriams, kuriuos jie sudėjo 
prieš pat rinkimus. Tvirtinama, 
kad jie vienos partijos kampa
nijai sudėję virš $600,000. Kiek
vienas gembleriavimo urvas, 
kiekvienas tvirkavimo urvo sa
vininkas tuose dviejuose negrų 
varduose likęs apdėtas tam tik
ru mokesniu politikierių fon
dam už ką jiems buvo prižadė
ta duoti apsaugą ir tų urvų ne
liečiamybę. Iš davėjų ir bus 
stengiamasi sužinoti kas tuos 
pinigus priėmė ir kokiems po
litikieriams tas fondas pateko.

Kadangi prižadas duoti ap
saugą liko neištesėtas ir nese
nai gembleriavimo urvai liko 
uždaryti, už ką gembleriai yra 
labai supykę, tai tikimąsi, kad 
jie viską išpasakos grand jury 
ir išduos kyšius ėmusius politi-

Morris Eller, Chicagos miesto kolektorius ir tėvas teisėjo 
Emanuelio Eller’io, kurį grand džiurė įtarė ryšy j su tyrinėjimu 
suktybių ir teroro žygių, papildytų pastaruosiuose “primary” 
balsavimuose.

Ar sudegintoji yra tikrai 
Adeline Zaccard, policija to ne
žino, nes giminės atsisakė ją 
identifikuoti. Matyt, giminės 
bando viską užslėpti, galbūt bi
jodamies plėšikų keršto.

kierius. Merginą gyvą sudegino

Apiplėšė kontrak- 
torių

Jau buvo rašyta, kad ties 
Crovvn Point rasta sudegintą 
merginą, manoma, Adeline Za-

VValter G. Brown, 53 W. 
Jackson St., plasteravimo kon- 
traktoriui, atvykus prie stato
mos Thomas Kelly Junior Iligh 
School, prie 42 ir California 
Avė., Brighton Parke, j)rie jo 
priėjo du overrauzėmis pasirė
dę vyrai, atkišo revolverius, su
sėdo į jo automobilių ir liepė 
važiuoti. Pavažiavus. ti-is L>lo- ' 
kus jie rado kitą laukiantį au- 
tomobilių, į kurį nuvarė Brown I 
ir su juo nuvažiavo. Bevažiuo-1 
darni plėšikai iškratė jo kiše- < 
nius ir paėmė $1,700 pinigais, i 
bet paliko $3,000, kuriuos jis i 
turėjo čekiais. Po to jie išme- i 
tė jį iš automobilio ir kad 
smarkiau jis bėgtų, paleidę ke-l 
lis šuvius, plėšikai pabėgo savo 
automobiliu.

ccard, meilužę McIIenry banko 
plėšiko Angelo Francisco, su 
kuriuo ji gyveno 626 S. Halsted 
St. Ant rytojaus po plėšimo 
Francisco lavoną rasta automo
bily ties Mount Pleasant.

Spėjama yra, kad Francisco 
liko nušautas McIIenry piliečių, 
kurie į plėšikus paleido kelis 
šuvius. Plėšikai lavoną atvežė 
netoli Chictiįj-os ii- paliko jį a.u- 

tomobily, kuriuo buvo nuvykę 
plėšti banką. Automobilis buvo 
vogtas.

Adeline Zaccard telefonavo 
Francisco tėvams, kad tai yra 
jų sunaus lavonas. Iš to spren
džiama, kad ji gerai žinojo kas 
dalyvavo plėšime ir kad patys 
plėšikai . jai pranešė apie jos 
meilužio nušovimą.

Tolinus spėjama, kad plėši
kai prisibijodami, jog ji, paim
ta policijos, gali išduoti ir ki
tus plėšikus, pašaukė ją ir pap
rašė atvykti prie Milwaukee ir 
Grand gatvių neva pasikalbėti. 
Bet kai ji atvyko paskirton vie
ton, tai buvo pastverta ir iš
vežta j Crown Point apielinkę. 
Ten į ją paleista kelis šuvius, 
kurių tik vienas pataikė. Lake 
pavieto šerifas sako, kad patai
kytas šūvis nebuvo mirtinas, 
nes tik žandą perskelta. Mer
gaitė apsvaigo, bet tebebuvo 
gyva. Tada ją išmetė iž auto
mobilio, apipylė gasolinu ir už
degė, kad radus lavoną sunkiau 
butų jį identifikuoti. Tečiaus 
liepsna atgaivino mergaitę ir 
pakilusi bandė bėgti. Visa lieps
nose paskendusi, kaip koks ug
ninis stulpas, ji nubėgo kokią 
dvyliką pėdų ir sukrito. Po to 
dar ilgai ji liepsnojo ir liepsno
se mirė.

Pašalino revolverinį 
prohibicininką

Federalinis maršalas Lauben- 
heimer paskelbė, kad R. J. 
Murphy liko pašalintas kaipo| 
maršalo padėjėjas.

Pašalintasis Murphy, kuris 
buvo priskirtas prie prohibici- 
ninkų divizijos, kelios dienos 
atgal girtas būdamas gatvėje 
peršovė du žmones ir kelis su
mušė, taipjau susimušė ir su 
policija, kai ji bandė jį areš
tuoti. Murphy pašalinimas reiš
kia, kad kai jis stos teisman 
už peršovimą dviejų žmonių ir 
muštynes, tai federalinė val
džia jo nebegins ir pats vienas 
turės stengtis nuo kalėjimo iš
sisukti. šiaip paprastai tokius 
savo mušeikas ir žmogžudžius 
prohibicininkus gina pati fe
deralinė valdžia.

Maršalas betgi sako, kad 
Murphy liko pašalintas ne už 
dabartinius žygius, o už pra
eities darbus, nes maršalas dar 
neturėjęs laiko dabartinius jo 
žygius ištirti.

Pasirodė taipjau, kad mušei
ka Murphy nors ir tarnavo fe- 
deralinei valdžiai už maršalo 
padėjėją, tuo pačiu laiku ėmė 
iš voldžios pašelpą kaipo visiš
kai paliegęs ir jokio darbo 
dirbti negalintis ex-kareivis, ku
ris buk susirgęs tarnaudamas 
kariuomenėje Francijoje.

Kaip automobilistai 
garsins Chicagos pa

saulinę parodą
Prašant automobilistams, ypač 

tiems, kurie nori važiuoti to
liau ir kartu išgarsinti visoje
Amerikoje busiančią Chicago- 
je 1988 m. pasaulinę parodą, 
parodos rengėjai padirbino ši
tokius “stikerius”, kuriuos kiek-' 
vienas automobilistas gali pri
siklijuoti prie stiklo ir visiems j 
pasirodyti, kad jis yra narys 
Chicagos pasaulinės parodos le
giono, kad jis pirmutinis stoja 
finansuoti tą parodą:

Du darbu negalima vienu 
kartu dirbti

Pirmoji ponia: Mano vyras 
prisipažino mylįs mane — au
te.

Antroji: Ak, kaip įdomu.
Pirmoji ponia: Bet aš tespė- 

jau atsakyti jam tik ligoninėj.

Stato milžinišką 
triobėsį

Prie Wells gotvės ir upės, 
kur 1830 m. stovėjo viena pir
mųjų medinė sankrovėlė, pra

dėta kasti žemę didžiausiam 
pasauly triobėsiui. Tai bus 
Merchandise Mart ir kur tilps 
žymiausi fabrikantai, perkup- 
čiai ir importuotojai. Trobesys 
bus 18 augštų ir kainuos $30,- 
000,000.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

į Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aąuitania Mauretania

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš

CUNARD LINE

Rauplių Duobes
Prašalinamos be skausmo

Ieškodama vieno lavono 
užtiko kitą

■ — ■

Policija gavo žinią, kad eže
re prie 41 gatvės prisigirdė tu-, 
las Wm. Cunningham, 41 m. ir 
nuvyko skenduolio lavono ieš- 
koti. Bet beieškodama Cunning-| 
ham lavono policija užtiko ir 
ištraukė iš vandens lavoną kito 
skenduolio, apie 55 m. amžiaus. 
Lavonas išbuvęs vandeny apie 
dvi savaites laiko ir tebėra ne
identifikuotas.

ŽMONĖS, O ŽMONĖS!
Ar jus žinote, kad jus esate labai komplikuoto mechanizmo 

intelektualas ?
Ar jus žinote, kad jūsų didelis skaičius organų kooperuoja, kad 

butų tinkami dėl atlikimo darbo?,
Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas organas atsisako atlikti sa

vo pareigas, jums tada gresia pavojus arba MIRTIS.
Mano klinikos ir praktiškas daugelio metų patyrimas, čionai ir 

užrubežyj, įtikino mane, kad žmonių kentėjimai paeina dėl negavi
mo medikalės pagelbos. Todėl protinga yra iš laiko pasitarti su 
gydytoju dėl apsisaugojimo savęs ir išvengimo ligų.

širdingai kviečiu atsilankyti ir pasikalbėti su manim. Jums 
tas nieko nekainuos.

DR. C. C. SINGLEY M. D.
20 W. Jackson Boul. Suite 1615, Phone Harrison 0150 

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 iki 4:30 po pietų
— - 4

North Sidėj iš upės liko iš
trauktas lavonas nepažįstamo 
žmogaus apie 65 m. amžiaus. 
Prie kojų buvo pririštas sun
kus akmuo. Policijos nuomone, 
čia gali būti žmogžudystė, bet 
taipjau gali būti ir saužudystė, 
nes jokių mušimo ženklų nesu
rasta. Lavonas išbuvęs vandeny 
apie tris savaites laiko.

Sveikata pakietė! Palaima vasaros 
laikui! Už valandos prieš kiekvie
ną valgį išgerk šaukštą

KARTAUS VYNO
TRINERIO

ir jausis labai gęrai. Tas puikus 
pilvo tonikas panaikina rūgštį, kuri 
gimdo nevirškinimą ir išpūtimą. Vi
sose aptiekusi*.

TIK DAR DU MĖNESIU
Dar du mėnesiu praleidus ir jau šalti 

rudens mėnesiai privers jus užkurti pečių.
Ar pirmutinis atėjęs šaltis 
ras jūsų anglinyčią tuščią?

Jus galit sutaupyti pinigų ir daug ne
patogumų, jei jus pašauksite telefonu sa
vo užsakymą pas Consumers Company 
ŠIANDIE.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

[ Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE) : 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ. ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

COAL- COKE - ICE 
BUILDINC MATERIAL

(ompany

šie ženklai dabar bus išduo
dami visiems, kurie įstos j Pa
rodos Legiono narius ir sumo
kės $5 narystės mokesties, ku
ri eis parodos rengimo reika
lams.

Be šio ženklo kiekvienas Pa
rodos Legiono narys gaus dar 
10 nemokamų tikietų įėjimui į 
parodą, taipjau narystės guzi- 
kiuką ir gražų narystės paliu
dijimą.

Minėtas ženklas automobi
listams yra keturių c oi h; dia
metre ir yra gražiai keturiomis 
— raudona, juoda, balta ir auk
sinė — spalvomis atspausdin
tas.

— Išmintis yra žinojimo 
duktė.

—Kiekvienas daiktas nori tu
rėti savo esmę.

Turėsite gra
žią ir sveiką 
odą į 50 mi- 

v nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne. Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci

alistų šios didžiausios American Institute.
Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 

ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupė 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbą atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir be skausmo prašalinamos rauplių duobutės ir jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir žmonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veido.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sekmių gydyme visokių odos ligų, o labiausiai užsisenėjusįų ligų.

Kreivos akys atitaisomos
J trumpą laiką — į tris minutes mes atitaisome kreivas akis ir 

be jokio skausmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.
Kaina pigi. Pasitarimas veltui.

4

grafiją, j tai bus m!” American Institute 
kreipta speciale ati- ofPlaitic and Rtdal Rcjuvenation

da. Visi laiškai Snhe 780 8urte-Lake Bldg. J90 N. State 8t.
atsakomi greit Takotam at«t«SUM Gbfc«eo,UL

Kurti reiškia džiaugtis.

Nekreipkite Domės i šiltą Orą Koki Dabar Turite
Už sekamų porą menesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingą rūpestį ir pinigų ir įsiveskite šilumą i savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

Jei jums yra reikalingas šildymo “plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteiks jums visą 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainos, ir kaip lengvai galit išmokėti, ir 
tas nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

*
Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas menes j. Mes jums 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymą. Musų inžinierius pa
darys jums planą, pradės darbą ir jus įsivesite sau namo apšildymą be jokio 
trubelio.

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darbo veltui.
Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 
esame ir kaip mes vedame savo biznį. Musų inžinieriai išaiškins jums viską jūsų prigimtoje 
kalboje, jei jus to norėtumėt. mU a i

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lo
vius, gas boilerius, tankos, paipos, fitingai, brass ir viskas kas reikalinga prie plumbingo, nebrangiomis kainomis.

, Jus gausite 5 metų garantiją už viską, ką pirksite pas mus •

Tikrai nuspręskite atsilankyti pas muš, tik žiu- \ t ” •
rėkit, kad patektumėt į tikrą vietą. Musų krau-1 
tuvė randasi prie State St., netoli 22 St., rytinėj 
pusėj gatvės, su didele iškaba ant viršaus musų 
naujo namo.

M. Devy & Company
2117 So. State St. . ”3 ‘ Telefonai Calumet 0644-0645

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų >,

MES KALBAM LIETUVIŠKAI
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Rytoj bendras Marųuette par- 

kiečių išvažiavimas ir bes- 
bolo lošis

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 

pa v e i k s 1
traukime užti
krina jums ge
rų darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, ] 
kilius ir tam pana:

pagrabua, po- 
našiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, UI.

(3

k >»> <♦>: ?<♦> >:♦> x

jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
M 
M
►<

K
M

M 
M 
H 
M 
M 
>◄

H 
M 
H
M

M 
M 
M 
H 
M

Reumatizmas
Sausgelč

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart
Knyga: “ŠALTINIS 

KATOS,” 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

tvirtesnė 75c.
SVEI-

augalais gydyties,
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SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Fleitos taip pigiai kaip $7.50
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Rossu sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp- z 
n ūmo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street 

Kampas Monroe Street, Chicago,
Crilly Building

imkite elevatorių iki penkto aukito. Vyrų 
priėmimo kambarya 606.—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PaimdėiyJ, Beredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
DvideŠimtis penki metai tame name

Rudeninis Chicagos 
lietuvių suvažiayi- 

mas jau netoli
“Naujienų” rudedinis piknikas 

bus kitų sekmadienį, rugpiu- 
čio 26 dienų.

“Naujienų” rudeninis pikni
kas bus kitą sekmadienį, rug
pjūčio 26 d., Stickney darže. 
Tai bus tikras Chicagos lietu
vių suvažiavimas, nes kaip ki
tais metais, taip ir šiemet su
važiuos tūkstančiai lietuvių iš 
visų Chicakos kampų, atva
žiuos skaitlingi būriai lietuvių 
iš kitų miestų ir visi bendrai 
praleis labai linksmiai gražių 
rudens dienų. ' Kiekvienas at
važiavęs ras skaitlingus burius 
savo draugų ir pažystamų, su 
kuriais gal ilgą laikų nesimatė, 
čia užves ir naujų pažinčių. 
Čia ras ir savo artimiausius 
draugus ir visi kartu, su vi
sa ta kelių tūkstančių lietuvių 
minia šoks, dainuos, žais, šne
kučiuosis ir abelnai, kaip kam 
tinka linksminsis.

Kuo ne visi jau rengiasi į 
tą didįjį “Naujienų” pikniką. 
Jis bus šiemet visai naujoj, la
bai patogioj vietoj. Patogu ir 
lengva privažiuoti automobi
liais, tiek pat lengva privažiuo
ti gatvekariais. Pats* daržas ir
gi geras ir patogus, yra gerai 
įrengtas, pilnas didelių medžių, 
o ir žolė kuogražiausia — ne
numinta ir nenuvažinėta. Dar
žas yra didelis, taip kad vi
siems vietos užteks.

Tad jau visi pradėkite reng
tis. Pasižymėkite rugpiuČio 26 
d. ir visus “deitus” tai dienai 
darykite “Naujienų” pikniko.

Rytoj, rugpiučio 19 d., įvyks 
bendras ŠIA. 260 kuopos ir 
Dollar Savings Bldg. and Loan 
Ass’n. “spulkos” metinis išva
žiavimas, Beverly Ilills, ant vė
sinus kalniuko po lapuotais 
medžiais, arti D0 ir Western 
Avė. Kiek teko patirti iš abie
jų organizacijų rengimo išva
žiavimo komisijų, tai jos de
du visas pastangas, kad šį iš
važiavimų surengus smagų ir 
atmintiną. Programas susidės 
iš įvairių žaismių. Svarbiausia 
dalis — tai lošimas besbolo 
tarp SLA. 260 kuopos jaukto 
ir Melrose Parko SLA. kuo
pos jaukto. Tai pirmas atsiti
kimas SLA. istorijoje, kad su
sikirstų tarp savęs dviejų SLA. 
kuopų gerai išlavinti jauktai. 
Įdomu bus pamatyti kuris iš 
kalbamų jauktų laimės SLA. 
čempionatų. — Kazys

Radio duos lietuvių 
programą

■ ■■ 1 —

Pasaulinės parodos lietuvių 
komiteto pastangomis ateinan
tį pirmadienį, rugp. 20 d., pra
dedant 9 vai. vakare, iš K. Y. 
W. stoties per radio bus duo
tas gražus lietuvių dainų ir

“Naujienos” vis ką 
nors naujo duoda
Mes gyvendami šiaurės pu

sėj pasaulio išgirdome nepa
prastų naujienų, kad rugpi li
čio 26 dieną Stickney Grove 
busią gražuolių kontestas. Da-

Vožnas pakvietimas
(Kaip ir feljetonėlis)

Labai ipašįenavota rengėja 
E., kuri pereitais metais gry- 
žusi iš Lietuvos komunistams 
išsispaviedojo iš visų griekų, 
kuriuos papildė būdama pli
kais pečiais veselijoj ir špa- 
ciruodama parugiais su klebo
nu, dabar su pa'šenavone pra
šo “Naujienų” reporterį su di
džiausia malone patalpinti šį 
labai vožnų pakvietimų.

Subatoj, rugp. 18 d., 8 vai. 
vak., Jurgio ir Jurgienės na
muose sorokavoj ulicoj yra 
rengiama didelė ir labai vož- 
ni nespodziankos parė 18-kos 
metų cnatlyvos ženatves gyve
nimo. Visi Jurgio giminės, 
draugai ir pažystami kanečnai 
turi ateiti su penkine at de
šimke, nes rengėjos labai sar- 
matijas, kad Jurgienė neturi 
gero pečiaus ir todėl daroma 
■iolekta, kad nors ant pcimen- 
to nupirkus kitą “stovę”.

— P. L.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

muzikos programas. Progra
mas duodamas sąryšy su kąm- 
panija gauti daugiau narių j 
Pasaulinės Parodos Legionų, 
kur nariai moka po $5 suren
gimui parodos, bet už tų gau
na dešimtį įžangos bilietų į tą 
parodų.

Lietuvių programas per ra
dio yra taip suruoštas, kati 
jis netik patiktų patiems lie
tuviams, bet kad jis taipjau 
parodytų svetimtaučiams visų 
lietuvių muzikos gražumą.

Roseland
Rytoj Golden Star1 jauktas 

loš besbolą su West Pullman 
jauktu, West Pullman parke, 
3 v. po pietų. Kaip girdėti, 
stariečiai yra gerai prisirengę 
ir važiuos pas kaimynus West 
Pullmaniečius persiimti.

— Rep.

lykas gana paprastas — gra
žuolių kaipo gražuolių kontes
tas. Bet prisieina pripažinti tų 
faktą, kad tai pirmas tarp lie
tuvių, tokis kontesta’s. Mes, 
šiaurių piliečiai ir pilietės, vi
sai neabejojame, kad lietuvai
tes yra gražiausios merginos 
visam pasaulyje. Todėl nega
li būti abejones, kad “Nali j ie
nos” turės gražiausi piknikų! 
Taipgi bus neprošalį ir musų 
jauniems gražuoliams pamaty
ti gražuolių.

Važiuosime visi į “Naujie
nų” piknikų.

— Šiaurietis

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

r—..........-....... ...........................      \
Antras Didelis Joniškiečių L.K. Kliubo

PIKNIKAS
Įvyks Rugpiučio 19-tą dieną

St. Svelainio farmoj, 87 Kean Avė.
Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga liuosa.

Muzika bus labai gera, oras tų dienų taipgi bus labai 
puikus, (nes Joniškiečių kliubo piknikuose nėra buvę blo
go oro).

Įvairus žaislai su išlaimėjimu; užkandžiai, saldus, 
minkšti gėrimai ir kitokie prie širdies tinkami daiktai 
šiame Joniškiečių kliubo išvažiavime tikrai bus. Taigi 
visus ir visas nuoširdžiai užprašome atvykti, užtikrinam, 
jog busite patenkinti.

JONIŠKIEČIŲ KLIUBO KOMITETAS.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešam savo kostumeriams, kad pabaigtas darbas dėl 

naujo įrengimo musų krautuvės.
Mes atsiprašom visų kostumerių ir pažįstamų, kad mes buvom 

priversti uždaryti savo krautuvę dėl geresnio įrengimo.
Dabar krautuvė atdara kasdieną.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti pas mus.

G. J. BURBA
3214 So. Halsted St. Phone Victory 2477

____  i

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Pranešimas!
Pranešu visiems draugams, 

kad aš išvažiuoju ant atostogų į 
Lietuvą 28tą šio menesio iš New 
Yorko, laivu U. S. America ir gal 
busiu nuo metų iki dviejų. Taip
gi ir p. Namonienė drauge va
žiuoja. 

-
Lietuvoj būdamas manau su

sipažinti su Lietuviška politika 
ir pramone.

Esu plačiai žinomas biznieris 
tarp Lietuvių kaipo pardavėjas 
nejudinamo turto ir mortgičių 
paskolos.

Mano antrašas toks:

LITHUANIA,

Ukmergės Apskr., 
Pabaiska Paštas,

J. NAMON.
Phonc Virginiu 2054

JOSEPH VILIMAS
N a ai a .S tat y ai o 
KONTRAKTORHJS

455H S Wa*htenav» Avė Chicago. III

rUBBY

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikią padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

He Believes in Sowing in Fertile Soil
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Šiandie policijos 

rungtynės
• ' r

Šiandie ir rytoj, 2 vai. po 
piet, Soldiers Field stadione,. 
Grand parke, bus didelės poli
cijos rungtynės. Bus įvairių at
letinių kontestų, arklių lenkty
nių ir žaidimas polo motorciklė- 
tėmis. Be to policistai parodys 
kaip jie kovoja kriminalistus, 
kaip jie gaudomi ir kaip prieš 
kriminalistus naudojama dujų 
bombas. Parodys ir kazokiškus 
triksus su arkliais ir motorcik- 
lėtėmis. Bus ir policijos benas.

Visas šio parengimo pelnas 
eina šelpimui našlių ir našlaičių 
tų policistų, kurie krito einant 
savo pareigas. Įžanga $1.

Gaudo sunkius vežimus
Mieste yra nustatyta kokio 

sunkumo trokai gali važinėti 
gatvėmis. Tečiaus daugelis 
kompanijų nepaiso to patvarky
mo, krauna savo vežimus daug 
sunkesnius, negu įstatymai lei
džia ir tokiais nepaprastai sun
kiais vežimais greitai išdaužo 
gatves, kurias paskui miestas 
turi taisyti.

Pastaruoju laiku miestas pra
dėjo smarkią kampaniją prieš 
tuos perdaug sunkius vežimus. 
Kampaniją veda svarų departa
mentas. Užvakar to departa
mento agentai prie Canalport 
ir Union pas tvėrė tris Consu- 
mers kompanijos trokus, kurie 
buvo nuo 3,500 iki 4,500 svarų 
sunkesni, negu įstatymai lei
džia.

Pakels taksus
Illinois taksų komisija nese

nai įsakė išnaujo įkainuoti vi
sas nuosavybes, kad uždėjus 
ant tų nuosavybių teisinges
nius taksus. Tečiaus jei kas ti
kisi susilaukti mažesnių taksų 
ateinančiais metais, tai labai 
apsiriks: taksai ateinančiais 
metais bus augštesni, negu bu
vo šiemet. Ir tiesioginė priežas
tis to taksų pakėlimo bus kaip 
tik šis naujas nuosavybių įkai
navimas.

Pavieto tarybos finansų ko
mitetas ir taksų asesoriui pa
skelbė, kad naujas įkainavimas 
nuosavybių atsieis mažiausia 
$1,236,900. Tie pinigai turės 
būti surinkti taksais, nes pa
vietas netik neturi pinigų, bet 
šiemet turės gal virš $2,000,000 
deficito, kuris taipjau turės 
būti padengtas naujais taksais.

Kad padengus visas nustaty
tas išlaidas, o taipjau deficitą 
ir išlaidas dėl naujo įkainavimo 
nuosavybių, ateinančiais metais 
reikės tiek taksus pakelti, "kad 
iš taksų butų surinkta mažiau
sia $100,000,000.

Išplėšė seifą
Du plėšikai įsilaužė į Keehn 

triobėsj, 308 N. Michigan Avė., 
susiieškojo sargą Louis Jacues, 
854 W. 33 St., nuvedė jį į rūsį 
ir pririšo kėdėj šalę boilerio. 
Po to plėšikai sugryžo į viršų, 
pirmame augšte įsilaužė į Det- 
roit and Cleveland Navigation 
Co. raštinę ir už valandos lai
ko išsprogdino seifų, iš kurio 
jie paėmė apie $1,500, pusė ku
rių buvo čekiais. Tik už kelių 
valandų Jacues pasiliuosavo ir 
pranešė apie plėšimą policijai.

PIKNIKAS TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
Nedėlioj, Rugpiučio (Aug.) 19 d^ 1928 
Prie Tautišką Kapinių — Kučinsko Darže

Pradžia 11 vai. ryte. įžanga dykai.
Grieš puikus muzikantai įvairius šokius, didelė ir gera vieta šokti. įvai
rus žaislai, dovanos, išlaimėjimai. Gėrimai, valgiai ir saldainiai paten
kins visus. Tautiečiai Visi į Pikniką. Praleisit linksmai laiką ir pa
remsi! parapiją laisvą nuo Romos trusto.

KLEBONAS IR KOMITETAS.

PRANEŠIMAI
Marųuette l‘ark apielinkėa. — S. 

L. A. 260 kuopa rengia puiku išva
žiavimą, rugpiučio 19 d. Išvažiavimas 
atsibus visiems gerai žinomoj vietoj, 
Beverly Mills miškuose už 87 gatvės 
ir Western Avė. šiame išvažiavime 
bus puikių gėrimų ir gaidžių už
kandžių, šaltakošės ir beisbolių lo- 
šys ir kitokių žaismių.

Atsilankiusiai publikai bus visokie 
patogumai. Todėl visi nepamirškite 
sekantį sekmadienį būti Beverly 
Mills miške. Pr. Druktainis.

lltimholdt Parko L. P. Kliu b a s ren
gia išvažiavimą, nedėlioj, rugpiučio 
19 d., i Wilino miškus Demp No. 1. 
'lodei nuoširdžiai kviečiam visus 
skaitlingai dalyvauti tame musų išva
žiavime. Rengimo Komitetas.

Joniškiečių L. K. Kliubo antras di
delis piknikas įvyks ateinant) sek
madieni, rugpiučio 19 d., St. Švelni
ni© farmoje 87 Kean Avė. piknikas. 
Prasidės iš ryto kaip 11 vai. Šauni 
muzika, patogi vieta šokti, įvairus 
žaislai, dovanos. Valgit ir gert vi
siems užtektinai. Taigi malonėkite 
pasinaudoti šia puikia proga. Užpra
šome visus atsilankyti.

Pikniko Komitetas.
GERBIAMASIS:—

“EXTRA” susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendroves, atsibus 
rugpiučio 19tą, 1928 m., Mildos Ben
droves name, 3110 S. Halsted St., 
Chicago, III., 1 vai. po pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
rna mokant po $8.00 už Šerą, šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šita propoziciją parduoti na
mą ir likviduoti korporacija, arba 
prieš šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman, neatbūti
nai atsineškite savo Šerus. Yra labai 
reikalinga, kad pribūtumėte į šį su
sirinkimą. Su pagarbą,

MILDOS TEATRO BENDROVĖ 
Per — John P. Ewal<l, sekret.

840 W. 33rd St.

Mornng Star Kliubas ir Pirmyn 
Mišrus choras rengia šeimynišką iš
važiavimą su troku, nedėlioj, rugpiu
čio 19, į Deer Grove girias. Trokas 
išeis 8:30 vai. ryto, iš kliubo, 1652 
N. Robey St. Kurie užsirašę važiuo
ti, bukite laiku. Savo mašinom va
žiuokit Rd. 19 arba sykiu su troku.

Komisija.

NAUJAS LIETUVIU
TEATRAS

Atidaromas šiandie, rugpiu
čio (Aug.) 18, 1928. Teatras 
randasi 5035 So. Halsted St.

Šį teatrą įsteigė visoje Chica- 
goje plačiai žinomas nuo senų 
laikų fotografas P. Conrad, 
kurs savo studijų turi 3130 So. 
Halsted St.

Teatro vedėja yra p-lė Pola 
Tendžiulytė, visos Amerikos lie
tuviams žinoma artistė, ir ponia 
M. Conradienė. Teatras vadina
si Home Theatre.

Visus viengenčius iš visų Chi- 
cagos lietuvių kolonijų malo
niai kviečiame lankytis į musų 
teatrą, kur galėsite pasigrožėti 
puikiais jodomais paveikslais, 
didingais vargonais ir smagia 
muzika.

Viskas įrengta pagal naujau
sios mados.

Vaidinimai subatomis ir ne- 
dėliomis nuo 2 vai. po pietų iki 
11 vai. nakties, o šiokiomis die
nomis nuo 6 vai. vak. iki 11 vai. 
nakties.

Programas kasdien naujas.
Įžanga vaikams 10c.
Suaugusiems 20c.
Kainos visomis dienomis vie

nodos.

Visus kviečia
P. Conrad, savininkas.

Pasarga: Savo fotografinę 
studiją, 3130 So. Halsted St., 
kurią įsteigiau prieš 15 metų, 
tęsiu ir laikysiu po senovei.

Tel. Victory 6359
Rezidencijos Englevvood 5840
Teatro Yards 6302.

Dollnr Snvlngs, Bldg. and Loan 
Ass’n. “spulka”, ir S. L. A. 260 kp, 
Marųuette Parke, rengia bendrai me
tinį išvažiavimą, nedėlioj, rugpiučio 
19 d., 1928 m., Beverly Mills ant vė
saus kalniuko, arti VVestern Avė. Bus 
iki valei įvairių gėmių ir minkštų 
gėrimų. Kviečia Komisija.

KENS1NGTON
Sekantį sekmadienį, rugpiučio 19 

d. Walwood miškelyje įvyks Lietuvių 
Politiškos ir Pašelpos Kliubo išva
žiavimas su dovanomis. Siame išvažiavime bus Kerą lietuviška muzika, 
visokių žaismių, minkštų gėrimų, šal
takošės ir kitokių dalykų. Visi ne
pamirškite atsilankyti sekantį sekma
dienį j VVahvood miškelį ant 127 gat
vės ir Wentworth Avė.

Rengimo Komisija.

Liet. Teatr. Draugystė šv. Martino 
laikys mėnesinį susirinkimą šeštadie
ny, rugpiučio 18 d. šių metų, 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio parapė svet., 
32 Place ir Auburn Avė. Nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes turime 
naujų reikalų svartymui. P. K. rašt.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriss ir 

Bslzamnotoju

2314 W. 23rd PI. 
CMcaco, UI.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarcav ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHlCAGC^Lu.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 Se.Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Ava. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phono Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi* 
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 
ild 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
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 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Akių Gydytojai
DR. ELLEN L. COLLEY

OPTOMBTRISTAS
Egzaminuoju akis. Pritaikau aki

nius, išrašau receptus 
11055 Michigan Avė.

2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 
durys nuo Parkway teatro 

OFISO VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 12 dięną, nuo 1 iki 

5:30 ir nuo 7 iki 9
Uždaryta utaminko ir ketvergo vak. 

Tel. Pullman 0463

Town of Lake, Teatrališkas KHu- 
bas “Lietuva” turės šeimynišką iš
važiavimą, netoli Michigan City, ne
dėlioj, rugpiučio 19 d., 9 vai. iš ryto. 
Norintieji važiuoti malonėsite nesi- 
vėluoti ir pribūti ant laiko. Del to
lesnių žinių galėsite pašaukti Boule
vard 1389, H. I.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

Palenpvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių 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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR G. SERNER91

Lietavis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo aias, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Lietuviai Daktarai

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 2161 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 Ud 9 valandai vakavę

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
------------------------------ ------------------ r~ 

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojau ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Mapleuood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Kenwood 51U7 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OHco ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 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 sutartį

Res. 6666 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 3257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicauoų IU.

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 1597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekoa j 

CHICAGO. ILL. i
« , į r —dm , ii i M6 ik ..U

; ’ t b '

Telefonas Boulevard 1989

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 St. Chicago, IU.

Lietuviai Daktarai
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted St

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

{vairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 ’ki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telenhone Plaza 3200

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residencs Tel. Fairfax 6358

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

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 CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvaukee '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 2i 
m. kaipo patyręs; gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas žr Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų b 

n’io 6 iki 7:30 vai. vakare 
TeL Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8288

Ofiso Tel. Victory 6^93 
Rez. Tai. Drexel 919a.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurras

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir švenlad. 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminariia, 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 Avė, 2 lubot 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2886

Advokatai

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-ž 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pitnyčios

JOHN B. BOBDEN 
(Johp Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9690

R JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

________Advokatai________

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 ryto iki 1 v. p. p

K. GUGE 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piat 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
TeL Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark SU 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu TeL Pullman 6377

CLASSIFIED ADS.
. ................ —1

Educational r
___________ Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į 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 SL, Chicago, III

Mlscellaneous

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

LIETUVIŠKAS KONTRAKTORIUS 
Dailydės »ir Murinniko darbą — 

taisome Storų frontus, “repairs” ir 
“remodelings” visokios rųšies. Por- 
čius ir garadžius, nebrangiai. Leng
vi išmokėjimai. Pašaukite Spaulding 
4549.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbaą. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

SKOLŲ ISKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiant stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam pluinbirgą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milvvaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707 

South Sido Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 6719

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. • įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GARADŽIUS, PORČIUS 
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinį darbą
S. A. ZOLP, 

834 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0527

Financial
________ Fi n a n sa i -Pasko l os_________  

PASKOLOS 
'Skolinama pinigus ant nuosavybių, 

1-mus ir 2-rus morgečius su 
mažu komišinu

K. J. MACKE & Co. 
(MACIUKAS)

2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

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

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607 r

192 N. Clark St.

PARSKOLA namų savininkams 
nuo $100 iki $500, be užtraukimo 
morgičių arba kitokio užtikrinimo 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos są
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8385 So. Halsted SL

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros.
1647 W? 47 St. % 

f..
Paskolos suteikiamai t 

į vienų dienų
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATOONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 o

3804 So. Kedzie Ave<
Tel. Lafayette 6738-6716 i

(Continued on page 8)



8 NAUJIENOJ, Ohięagę, UI §eštadi«nis, rvgp. 18, 1928
-------------- — ,—.7^.^.-. i ."„4-. į.į.i'ĮĮ/i.'TiF' i ... ,,,, ,„.........  - -v,,.;1 -

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
—

Financial
Finansai-Paskolos

Furnished Rooms Automobiles

(Continued from page 7)
RENDON kambarys vaikinams ar

ba merginoms. Brighton Parke. 4618 
S. Francisco Avė. 2 fl.

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pin|gai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5373

MORGIČIAI
Skolinu pinigm ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt SL

Thone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigui gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago. III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ii 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

REIKIA salesmenų tikrai gerai 
progai. Atsakykit angliškai pažy
mint patyrimą ir telefono numerį. 
M r. Davies, 2024 Wabash Avė.

REIKIA karpenterių ir cementi
nių bloksų murytojų, 50c. i valan
dą. Atsišaukite 2854 W. Taylor St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie room- 
ing house, turi mokėti kalėti angliš
kai ir gerai mokėti virti. Taipgi 
jauna mergina prie namų darbo.

1103 N. 17th Avė., 
Melrose Park, III.

Melrose Park 624 arba 4470

REIKIA merginos virš 18 metų 
amžiaus lengvam namų darbui. Turi 
turėt liudymą. 6645 S. Richmond St. 
Hemlock 0220.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. 6627 S. Richmond St. Tel. 
Prospect 4575.

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų. 4169 S. Halsted St.

For Rent
RENDON STORAS, tinkamas vi

sokiam bizniui, renda pigi, 7108 So. 
Campbell Avė. Raktai randasi 6451 
S. Kostner Avė.

RENDON 100 karų gara
žas.

1441—49 w. 69 St.
Pigi renda 

Šaukit:
Lafayette 6716

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausis gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j sa
vaitę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
REIKALINGA 1 ar 2 apšildomi 

kambariai su ar be rakandų dėl 
moteries su nemažu vaiku. Box 1111, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

RENDON modemiškas kambarys 
vienam ar dviem vaikinam. 4157 S. 
Albany Avė. 2 lubos.

. RENDAI kambarys, vienam vaiki
nui, su visais parankuinais, su ar be 
valgio, 2 lubos, 3002 Emerald Avė.

RENDAI fruntinis kambarys prie 
mažos šeimynos su visais paranka
mais, $10 j mėnesį, 3 lubos. 3113 S. 
Halsted St.

RENDAI 4 furnišiuoti kambariai, 
vyrams, pigiai, yra vana ir galima 
virtuvę vartoti, savininkas gyvena 1 
užp. 827 W. 34 PI.

RENDAI kambarys merginai arba 
vaikinui, su visais parankamais, 2 lu
bos, 3155 S. Ix)we Avė. Victory 4822.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mahogany pianas, 
gerame stovyje, $75. 712 W. <31 St.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai įrengtas, jskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423

Delevvare 3000

Furniture & Fixtures
R akandai- Įtaigai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
mažai vartoti. Parduosiu pigiai. 
Priežastis liga. 919 W. 33 St.

PARDAVIMUI namų rakandai 
visai gerame stovyje 5-kiems rui
mams. Taipgi parduodu automobi
lių už “cash” arba mainysiu j lotą. 
K. G. Urnežis, 3223 Auburn Avė. 
3-čios lubos užpakalyj.

Automobiles
100 KARŲ 100 

VARTOTŲ 
$25 iki $300 įmokėti

Nėra “Indorsers”
Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu ......................................  $425

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 
davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu ............................... $475

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu ............................... $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Fords, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ........................................ $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes iau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.
MILDA AUTO SALES 

806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 . ................................. .
Ford tudor sedan, 1925 .........
Nash spec. Sedan, 1927 .........
Steevens Knight, 1926, 7 pas.
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimtu kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Trlangle 9330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

« Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$550
|695

M & K Motor Sales
Clucaroa eeniauai ir ataakanliausi vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mea turime karą kuria tinka vi- 
reikalams. Caah, itmokSJlmaia,

•lovyje, 
82000. 
•okletns 
mainau.

0811*18 Bo. Baletai 8%.

$225.00
165.00
165.00
295.00
675.00

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 .......
Essex coach 6 cyl. 1924 ......
Cadillac 8 cyl............................
Buick coupe 1926 ...................
Hupmobile 1926 .....................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
JP»8OO, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populerumu 
stelbia visus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus — geri karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

PUIKI PROGA. Priverstas par
duoti savo vėliausio modelio Buick 
“Master Six” sedan, pats vartojau 
tik kelis mėnesiu?, jis yra visai kaip 
naujas. Turi originalius baloon ta- 
jerus, 4 ratų brekius, nėra nei vieno 
į rėžimo, taip kaip naujas karas. Rei
kia pinigų, parduosiu už $425, man 
jis kainavo $2300, tik keli mėnesiai 
atgal.

Atsišaukit nedėlioj,
2231 North Kedzie Avė.,

1 apt.

PARDAVIMUI naujas Nash auto
mobilius, dviejų durių, penkių pasa- 
žierių, važinėtas tik tris šimtus my
lių, tamsiai žalias, vėliausios ma
itos, parduosiu pigiai, atsišaukit j 
kriaučiaus šapą kas dieną nuo 7-to 
ryto iki 7tos vakaro, nedėlioj užda
ryta visą dieną.

HARPER TAILOR 
6425 Harper Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS par- 
kėksų keptuve, ar- 
ndmo. Pardavimo 

Star

PARDAVIMUI pigiai pekarnė su 
visais įrankiais. Priežastis parda
vimo — savininkas važiuoja j Lietu
vą. Aušros Knygynas, 3210 S. Hals
ted St. Box 324.

PARSIDUODA labai pigiai soft 
drink parlor ir lunch room, geras 
biznis. Priežastj patirsit ant vie
tos. 3347 S. Wallace St. Yards 6837.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, pigiai su 4 kambariais pragyve- 
mui — turiu 2 bizniu. — Atsišauki
te Boulevard 9476.

PARSIDUODA pigiai Storas, ken- 
džių, ice cream, cigarų, zabovų ir 
visokių daiktų. Priežastj patirsite 
ant vietos. 3222 So. Morgan St.

TIK
VIENAS

NIKELIS 
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI 

LAUKIA .
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI naujas dviejų auk
štų medinis namas, Storas ir 4 kam
bariai ir puikus 6 kambarių flatas 
ir šalę namo lotas ir Storo fixtu- 
riai. Viskas tik $6500.00, priimsiu 
lotą į mainus.

Savininkas, 
4554 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių naujas mūrinis bungalow. 
Tuščias lotas prie šalies, prie pat 
parkų. |mokėt $500. Savininkas mai
nys ant bile kokio biznio arba lotų.

PARDAVIMUI school supply ir 
saldainių krautuvė, maišytų tautų 
apgyventa, o daugiausia lietuvių. 
Pardavimo priežastj patirsite ant vie
tos. 2311 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI 2 lotai, Hdrvey 
III. Halsted ir 144 St. arba mainy
siu j biznį arba namą. Pardavimui 
karkiamos fikčeriai. 74 St. ir Pau
lina.

PARDAVIMUI barbemė 3jų krės
lų, parduosiu pigiai — priežastis ki
tas biznis, vieta sena, visuomet da
romas geras biznis^ 1726 So. Halsted 
Street.

PRIVERSTAS aplinkybių, turiu 
parduoti 2 flatų po 6 kamb. muro 
namą, frontas presuotų plytų, beis- 
nientas gerai išcementuotas. Pe
čiais apšildomas. Brighton Parke. 
Pigiai, tik $10,000. V. Miszeika, 1739 
S. Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Exchange—Mainai

Mainau
3 fl. po 6 kamb. mur. namą, 
morgičiai — maži — geri. 
Bridgeporte — pačiam.
Ant bizniavo nedidelio namo 
j South Side.
Sužinokite šaukdami

Roosevelt 5373 
Agentai — nereikalingi

Turiu $3000.00 Cash
Turiu 2 nedideliu namu, 
noriu:
bizniavą namą j pietus

Atsiliepkit
Roosevelt 5373

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAUJI bungalovv j Stickney — 44 
ir VVenonah, gali tuojau j juos krau
stytis — pigios kainos, lengvais iš
mokėjimais, apžiurėkit juos arba te- 
lefonuokit Englewood 3716.

AŠ turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

PARDUODU ŪKĮ
Jeigu kas nori j Lietuvą parva

žiuoti ir apsigyventi, mes turime ant 
pardavimo 35 dešimtines žemės, ran
dasi Gedvainių kaime, Rietavo pašto, 
Telšių apskrityj.

Atsišaukite 1 lubos
3258 S. Emerald Avė.

Be trubelio

NEGIRDĖTAS 
siduoda duonos ir 
ba išsimaino ant 
priežastj patirsite ant vietos. 
Bakery, 738 W. 31 St. Tel. Victory 
7173.

FARMA ANT PĄRDAVIMO labai 
pigiai, 400 akerių, pudinkai, žemė 
gera, arti miesto, daug žuvies, gal
vijų, mašinos, iš pieno biznį daro, 
mažai įmokėti. 2147 Webster Avė. 
P. Slaužis.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su lunch room, didelis bargenas. Ge
ras biznis, geram žmogui. Priežas
tis turiu 2 bizniu. 7652 Vincennes 
Avenue.

DELIKATESEN, saldainių, ice 
cream, kampinė krautuvė, sena ištai
ga, įplaukų, $450 j savaitę, rendos 
$40 j mėnesi ir 5 kambariai išmokė
jimais, 857 W. 50 St.

BRIGHTON PARK. Kendžių krau
tuvė, cigarų ir smulkmenų, nebran
giai. 3006 W. 41 St.

PARSIDUODA ufyė, labai gražioje 
vietoje prie pat bėgančios upės, ku
ri bėga pro pat kiemą. Randasi 
Michigan valstijoje, netoli Irons, 
Mich. Gražus budinkai, ūkė nela
bai didelė — 58 akeriai. Žemės už
tenka dėl laikymo daug gyvulių, per
tai kad aplink yra daug government 
žemės. Yra 10 karvių, 2 arkliai, 5 
kiaulės, 100 vištų, visos mašinerijos 
geram stovyje, kas tik reikalinga 
prie ūkės. Parsiduoda pigiai iš 
priežasties mirties Juozapo Ridiko, 
seno Bridgeporto gyventojaus. No
rintiems gauti informacijų kreipki
tės prie

A. MASALSKIO, 
3307 So. Auburn Avė.
Tel. Boulevard 4139 »•

Gyvenimas (saldus)
Pigiai parsiduoda — išsimaino. 
Bizniavas muro namas: 2 
Storai — 4 flatai — burding 
house, 2 karų garažas.
Lotai 73x125.

South Salde — 
geroj vietoj

Finansuotas labai gerai ant 
5 metų.
Reikia gero gaspadoriaus.
Rendų į metus per virš $3000. 

Telefonuokit 
Roosevelt 5373

MAINYMUI

ICE CREAM PARLOR su augštos 
rųšies fixtures. Parduosiu arba mai
nysiu. Priimsiu automobilių. 5205 
So. Halsted St.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
flatai po 6 kambarius ir Storas su 5 
kambariais pragyvenimui. Taip pat 
pastatau bizniavą namą ir priimu j 
mainus bile ką turite. J. Lileika, 
3818 S. Sacramento Avė.

PARDUODU grosernę ir bučernę, 
dėl svarbios priežasties. Bok 1098, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas. 
Priežastis pardavimo turiu du. bizniu. 
3152 So. Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas, 4 kamba
riai pagyvenimui, renda $45.00. — 
Priežastį patirsit ant vietos. 5137 
Wentworth Avė.

“ICE CREAM PARLOR” geroj 
vietoj ir geras biznis, kas myli šito
kį amatą, ateikit ir pažiūrėkit, jums 
patiks, yra labai gražus 
pianas, Soda Fountain ir 
riausi daiktai, ant kampo 
ros gatvės.

13301 So. Baltimore
(Hegwisch) ar Chicago, III.

Pašaukit Butkus So. Chicago 9687

fixtures, 
kitoki 
ir ant

Avė.

ge- 
ge-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba vieną bizni; randa
si Marųuette Park, lietuvių kolonijoj. 
Priimsiu lotus ar namą už teisingą 
vertę. Matykite savininką bučernėj. 
2553 W. 69th St.

PARSIDUODA pekarnė, labai pi
giai, su visais įrankiais, įtaisymais, 
yra trokni. Renda pigi, pirmas pa
siūlymas bus priimtas. Priežastis 
pardavimo, savininkas turi kitą biz
nį. 3339 S. Auburn Avė.

GAZOLINO STOTIS GEROJ 
VIETOJ

Į Parduosiu arba išranduosiu, 
turiu trumpu laiku išleisti, nes 
turi du bizniu. Išranduosiu 
bai pigiai.

Atsišaukit j Storą.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

la-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

3 aukštų garu šildomas 
naujas mūrinis namas, 3—5 
kambarių flatai. Mainysiu į 
išmokėtų farmą arba lotą 
Chicagoje.

Atsišaukite
LOTŲ BARGENAI 

$1800 — tikras pirkinys
30 pėdų lotas, gatvė ir ėlė cemen

tuota, netoli Marųuette Paiko.

NAMŲ BARGENAI 
Cash arba i mainus

6 kambarių mūrinis bungalovv, 30 
pėdų lotas, cementuota gatvė, karš
tu vandeniu šildomas, gerame stovy
je, mainysiu j 2 flatų, 2-5 arba 6 
kambarių murini namą Marųuette 
Manor arba Cicero.

BEVERLYHILLS . 
Mainai

MEDINĖ rezidencija, 5-6 kamba
rių, cementiniu pamatu, 50x175 pėdų 
lotas, 2 karų medinis garažas, visi 
įrengimai apmokėti, prie Throop St., 
nori mainyti į 2 flatų mūrinį, 2-5 
ir 2-6 kambarių, pečium kurnamą 
arba šildomą namą, bile kur.

$4,700 Mainai
MURINĘ rezidencija, 4 ir 2 kam

barių, 25 pėdų lotas, prie karų lini
jos, pečium šildomas, 2 karų gara
žas, nori 2 flatų putrinio, 5-6 kam
barių arba 2-5 kelmbarių, Marųuette 
Manor.

Palikit savo namą pas mus par
duoti greitam veikimui.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street
Tel. Hemlock 5363

Turiu garbės pranešti, kad aš per
sikėliau čia nesenai iš 2515 W. 69th 
St. i patogesnę vietoj

3804 S. Kedzie Avė

DIDELIS BARGENAS. Parsi
duoda muro namas, karštu vandeniu 
šildomas, du po 5 kambarius. 7004 
So. Campbell Avė. >

PARDUOSIU ar mainysiu savo du 
lotu North Sidėj. Ką turit į mai
nus; farmą, automobili ar namą. 
Naujienos, Box 1112.

MOTERIS savinipnkė parduoda 6 
kambarių naują bungalovv, garažą ir 
ekstrą lotą, 2 blokai nuo Archer ka
rų, $4,600. Morgičių $2500, 5 me
tams ant 6 nuošimčio.

Kitus kaip rendą.
Keystone 3159

BRIGHTON PARK
aukšty medinis namas, cementi-

skiepu, 1-5 ir 1-4 kambarių,
2

niu , , ......
4549 S. Talman Avė., mainysiu j lo
tą arba automobilių.

2 aukštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, geroje vietoje, specialis 
bargenas, $8400.

2 po 30 pėdu lotai, 48 ir Western 
Avė., mainysiu i automobilių. Didelis bargenas.B. R. PIETKIEWICZ & C0.

2608 W. 47 St.

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na greitam pardavimui už $10,500.

5742 S. Whipple St.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwestem gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lawrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
jmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
ir čeverykų taisymo krautuvė, pragy
venimui 5 kambariai užpakalyj. Kai
na tiktai $6,300. 4613 So. Whipple 
St. I^afayette 9350.

MARQUETTE PARK APIELINKĖJ 
Parsiduoda dviejų flatų mūrinis 

namas vienų metų senumo, du flatu 
po 5 kambarius, viskas įtaisyta pagal 
vėliausios mados, dviejų karų medi
nis garadžius, lotas 33 Vi x 125 pėdų. 
Priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos.

6811 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo <lalį įmokejimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

MILWAUKEE, H0WARD, HAR- 
LEM AVĖ. jau dabar yra įrengtos 
šioje sekcijoje, čionai yra puiki atei
tis. Milwaukee Avė. toje vietoje yra 
praplatinta. Howard Avė., ir Harlem 
Avė. bus išcementuotos County val
džios VELTUI. Ir kontraktas tam 
darbui jau yra padarytas.

TIE KURIE PERMATO ATEITI 
perka vieną šių bargenų dabar 25x125 
pėdų ant Milwaukee Avė., tik keletas 
pėdų nuo N. W. kampo Jarvis Avė. 
ir nątoli Harlem Avė. ir Harward 
Avė., kaina $4,000, cash reikia $2,625.

30x116 pėdų ant Howard Avė. tik 
biskį į rytus nuo Harlem Avė. ir Mil- 
waukee Avė. ir į vakarus nuo nau
jai platinamo Waukegan kelio, kaina 
$4000, cash reikia $2125.

25x142 pėdų ant Harlem Avė., tar
pe Milvvaukee Avė. ir Harward Avė., 
kaina $4,000, cash reikia $2625.

Del tolimesnių informacijų matykit 
savininką

“WEHMAN”, 
2540 Winnemac Avė.

Longbeach 4140 arba Austin 5696
... -------- -- ----- Į----------

PARDAVIMUI 4 GYVENIMŲ
naujas mūrinis namas ir 1 flatas 
skiepe ant Campbell Avė. prie bulva
ro, su actogon frontu, su english 
skiepu, 4 flatai po 5 kambarius, 
penktas 4 kambarių, ant 2 lotų, 4 
karų mūrinis garažas.

Labai gražioj vietoj, garu šildo
mas, rendų neša $335 į mėm 
didelis bargenas. Cach ar 
nūs.

Be agentų.
t

Atsišaukit
Tel. Prospect 9551

Proga Mainininkam Pi
nigų Padaryti

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis namas, 2 Storai su 6 fliatais, 
mainysiu ant privatiško namo, ne
paisant apielinkės, bizniavų lotų, 
summer resort, arba ant geros far- 
mos su gerais padargais, nepaisant 
valstijos.

IŠSIMAINO naujas mūrinis pui
kus namas, 4 flatai ir 4 karų gara
žas, namo parankamai vėliausios ma
dos, mainysiu ant bungalow, 2 flatų 
namo, arba garažo nepaisant vietos.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų garažas, 
namas randasi ant Arsher Avė., mai
nysiu ant bungalow arba namo senoj 
apielinkėj.

ISSIMAINO puikus kampinis lotas, 
38x135, mainysiu ant cottages, bu
černės, dry goods Storo, arba gasoli- 
no stoties.

ISSIMAINO puikus lotas, naujoj 
kolionijoj, prie Crawford Avė. ir Ar
cher Avė., mainysiu ant automobilio.

IŠSIMAINO puiki farma, Wiscon- 
sino valstijoj, 40 akerių žemės, mai
nysiu ant namo, nepaisant vietos, 
arba parduosiu už pinigus.

Kas norit pirkt, parduot, arba 
mainyti, namus, farmas, arba biz
nius, kreipkitės pas mane, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė. 

Lafayette 5107

į, labai 
į mai-

PARDAVIMUI bizniavas lotas 
52x125 N. W. kampas 71-mos ir 
Talman. Gali statyti .namus, par- 
duosiu žeminus marketo, Icaitisz tik 
už $245.00 front foot.

Savininkas

P. KNOP, 
1902 W. 65 St.

DVIEJŲ augščių — 4 pagyvbnimų 
naujas mūrinis namas. Savininkas 
mainys ant farmos arba lotų.
C. P. Suromskis and Co.

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751

Mūrinė Krautuvė ir
Flatas $8,000

Užbaigimui naminių reikalų turiu 
parduoti 2 aukštų mūrinį namą prie 
59 St., netoli Carpenter, 1 krautuvė 
ir 6 kambarių flatas, 3 karų gara
žas. Tik biskj įmokėti. Pasimaty- 
kit su Nordlauder.

United States Bank
6000 So. Halsted St.

Tel. Wentworth 0161

PARDAVIMUI 8 kambarių Cot
tage, 8Ų2 pėdų skiepas, kaina $5,800. 
2314 S. Hoyne Avė. užpakalyj.

BARGENAS. Pardavimui 9 kam
barių cottage, dviejų karų garažas. 
Mažai įmokėti, likusius kaip rendą, 
3807 S. Halsted St.

$506.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasollno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.

6. Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
South sidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

ceras mieste.
Visus vfršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo.- Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St. 

Central 3654

KAMPINIS LOTAS 220x136, 
netoli “full section” linijos. Grei
tam pardavimui už $700, cash $90, 
kitus po $10 į mėnesį.

Rašykit
840 Transportation Bldg., 

Box 5782 N.

PARDUOSIU GRAŽIĄ COTTAGE, 
netoli St. Paul Geležinkelio Stoties, 
į River Grove. Tiktai $225 cash 
reikia. Kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Rašykit, 

608 S. Dearbom St. 
Room 942. Box 5781 N.

BRIDGEPORTE 2 augščių mūrinis 
namas ant 2948 Arch St. Turiu 
parduoti už $2200. 8214 Loomis St. 
Tel. Vincennes 8061.

COTTAGE, pusantro augščio 6-šių 
kambarių, gerame stovy, vertas 
$5000, greitam pardavimui. Leng
vais išmokėjimais. 4014 S. Artesian 
Avenue.

PARDAVIMUI namas su 
minlcStv nerimų Bizniu. Namas 
ant 3 pagyvenimų, geroje vie- 
toje. Atsišaukite,

743 W. 59th St.

. - ...ICA . Jiii uj.


