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Aukščiausias teismas atme
tė Sacco-Vanzetti apeliaciją 

Nesuranda prapuolusių jų 
lakūnų i Honolulu

Trockis smarkiai atakuoja Sta
lino diktatūros režimą

Sacco ir Vanzetti apeliaci- Senatorius Borah dėl Sau
ja atmesta co ir Vanzetti bylos

Aukščiausias Massachusetts 
teismas atsisakė sulaikyti 
mirties nuosprendžio įviyk*^ 
nimą ir leisti bylą iš naujo 
tardyti

Smerkia “govėdų” protestus 
namie ir svetimų kraštų mai
šymąsi bylon

SPOKANE, Wash., rugp. 19.

rugp. 19.—
Massachusetts 

pilnatėj šiandie 
ir Vanzetti gynė- 
sulaikyli mirties

BOSTON, Mass
Aukščiausias 
teismas savo 
atmetė Sacco 
jų apeliaciją
bausmės nuosprendžio įvykini- 
mą ir pasmerktųjų 
iš naujo tardyti.

Sacco ir Vanzetti 
kaip žinia, buvo
setts gubernatoriaus 
atidėta iki rugpiučio 22 dienos, 
taigi iki ateinančio pirmadie
nio.

bylą leisti

egzekucija,
Massacb u-

FuFpro

Massachusetts Aukščiausiam 
teismui atmetus apeliaciją, vil
ties Sacco ir Vanzetti išgelbė
ti nuo elektros kėdės lieveik ne
beliko. Pasmerktųjų advokatai 
tečiau bandys dar apeliuoti į 
Aukščiausįjį Jungtinių Valsty
bių teismą M’ashingtone.
Pasmerktieji pargabenti į 

ties namus.”

jusų telegramą, ku
rna ne, kaip 

nurodyti Massa- 
gubematoriui, kad

ir Vanzetti egzekucija 
turėti rimtų pasėkų
tarptautiniams santy- 

Brangi Miss Addams,
už Sacco-Vanzetti gali

mir-

Valstybės kalėjimo Charles- 
towne vyriausybė, gavus pra
nešimą apie Aukščiausiojo teis
mo sprendimą, | 
vėl pergabeno 
“deadhouse” — mirties 
— o aplink kalėjimą* visos 
vės taju) užbarikaduotos, 
kad niekas negalėtų arti 
jo prieiti ar privažiuoti.

Sako, kad Vanzetti, kai 
buvę pranešta apie 
sprendimą, gavęs proto pami
šimą.

Vanzetti sesuo atvyko
NEW YOKKAS. rugp 19. — 

šiandie atvyko iš Italijos Van
zetti sesuo I.uigia. Prieplaukoj 
ją pasitiko apie du šimtai pa
smerktojo brolio simpatlzuoio- 
jų.
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(Pacific and Atlantic Photo]
Monoplanas Aloha, kurs pastarose skridimo per Ramųjį vandenyną į Honolulu laimėjo 

antrą prizą. $10,000. Pirmą prizą, $25,000, laimėjo greižiau už jį tikslo pasiekęs monopla
nas VVoolaroc. Lenktynėse dalyvavo keturi aeroplanai, bet du jų Golden Eagle ir Miss Do
ran, prapuolė kelionėje ir manoma, kad jie yra žuvę.

Prapuolusių lakūnu į Ho- Trockis pila kailį Stalino
nolulu nesuranda

No. 196

Traukinys susikūlėRusai kurstą sukilimus 
francuzy kolonijose

Matin kaltina Maskvą ir ko- 
minterną dėl pastangų suar- 
dyt “kolonijų imperiją”

PARYŽIUS, rugp. 19.
Laikraštis Matin kategoringai 
kaltina, kad sovietų Rusijos 
valdžia Maskvoj ir maskviškis 
komunistų internacionalas dir
bą išvien, siekdami sunaikinti 
Francijos kolonijų imperiją.

Matin sako, kad sovietų mi- 
litarinis attache Paryžiuje, p. 
Volkovas, ir sovietų ambasado
rius Berline, p. Krestinskis, 
bendradarbiaują tikslu sukurs
tyti naujus maurų sukilimus 
Morokoje. Savo kaltinimams 
paremti, laikraštis paskelbia 
visą eilę laiškų, tariamai Vol
kovo, Kreslinskio ir kažkokio 
“draugo Gallaghcro” Londone 
vienų kitiems rašytų, kuriuose 
kalbama apie rupinimą ginklų 
ir amunicijos riffieČiams ir 
apie propagandos prieš Franci- 
ją vedimą Alžire, Morokoj ir 
Tunise. Kol kas betgi sako, 
Matin, tie bandymai neturėję 
didelio pasisekimo.

Indėnu sukilimas Bolivijoj 
esąs numalšintas

LA PAZ, Bolivija, rugp. 19. 
—Vyriausybė skelbia, kad In
dėnų sukilimas krašte tapęs 
numalšintas, ir esą nutarta per 
ateinančias kelias dienas iš
traukti kariuomenę iš Potosi 
ir Challantos neramumų sri
čių.

Dvidešimt keturi maištinin
kų vadai, kurie buvo suimti, 
busią atiduoti į teismo rankas.

Didelė žydų demonstra
cija Konstantinopoly

Du pa.sažieriai užmušti, dešimt 
kitų sužeisti

I KEOKUK, Iowa, rugp. 19. — 
fcį rytą ties Gregory Landing, 
Mo., susikalė pasažierinls Chi- 
cago, Burlington and Quincy 
traukinys. Du pasažieriai buvo 
užmušti, kiti dešimt sužeisti, 
kai kurie pavojingai. Užmušti 
yra Arch McNeill iš Bravvley, 
Cak, ir John Griffith, karo ve
teranas iš Illinois. Sužeistieji 
buvo specialiai pasiųsto trauki
nio pargabenti čia į ligoninę.

| Katastrofa atsitikus dėl išlu- 

• žusio bėgio. Visi vagonai, išski- 
(riant vieną miegamąjį St. 
Louis vagoną, apvirto.

Sacco-Vanzeti bylos at
balsiai Europoj

BERLINAS, rugp. 19. — 
Socialdemokratų laikraštis Vor- 
waerts šiandie išspaudino pro
testą, Vokietijos profesinių 
sąjungų susivienymo pasiųstą 
Jungtinių Valstybių ambasado
riui Berline. Proteste reikalau
jama, kad Sacco-Vanzetti mir
ties nuosprendis butų panaikin
tas.

Komunistai rengia šį vakarą 
! protesto mitingus įvairiose Ber- 
lino miesto dalyse.

Tuo taępu fašistiškoji Deu
tsche Zeitung ’ išspaudino, ryšy 
su Sacco-Vanzetti byla, piktą 
Straipsnį prieš žydus, pareikš
dama, kad esą susekta, jogei 
Sacco esą+> žydas.
Belgų socialistai reikalauja 

naujo bylos tardymo
BRIUSElJiS, Belgiją rugp. 

19. — Generalinė Belgijos so
cialistų partijos taryba išleido 
manifestą, kuriame reikalauja, 
kad Sacco-Vanzetti byla butų iš 
naujo tardoma.

kis pareiškė, kad partija esanti 
rūgte primigus palaižunavimo 
ir dviveidiškumo. Partijos var 
dai nepareiškia nė jėgos, nė 
sugebėjimo. Partija vedama 
biurokratiškai, paikai, o dėl to 
ji netvirta, sviruojanti, pasin
ga; partijos masėse nesą nė jo
kios politinės dvasios nei drą
sos, o visa tai esąs centralinio 
komiteto viešpatavimo vaisius.

Dabartiniai 
Doran,' komiteto pasiūlymas pašalinti maną, pareiškė

diktatūrai
KĖBLINAS, į 

Berline ką tiį 
kalbos, Trocki 
statorojoje

19.rugp.
gautas turinys 
pasakytos pa-

----------- statorojoje Rusų komunistų
SAN FRANCISCO, Gal., rug- partijos centralinio komiteto 

piučio 19. — Nežiūrint stropių1 konferencijoje, kurioje buvo 
*,'ieškojimų, monoplano Golden (svarstomas renralinio kontrolės’ Dabartiniai partijos vadai 
Eagle ir biplano Miss Doran,' komiteto pasiūlymas pašalinti maną, pareiškė Trockis savo 
kurie dalyvavo skridimo per iš centralinio '-komiteto Trockį kalbą baigdamas, kad jie nuga- 
Ramųjį vandenyną lenktynėse ir Zinovjevą už tai, kad jie ve- l^s mUs tuo, jogei išmėtys mus 
ir kelionėje į Honolulu prapuo-'da opoziciją prieš Stalino dikta-f‘š vietų, išgnis iš partijos, šu
lė, iki šiol nepavyko surasti.(turą.
Bijoma, kad jie nebūtų žuvę.

Monoplanų Golden Eagle

Jž suradimą Golden Eagle ir 
Miss Doran lakūnų paskirta 
$40,000 dovanų

— Senatorius William E. Bo
rah, senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, atsaky
damas garsiai visuomenės dar
buotojai Miss Jane Addams pa
smerktųjų Sacco ir Vanzetti 
reikalu, pasiuntė jai šitokią te
legramą :

“Gavau
ria jus prašote 
pirmininką, 
chusetts 
Sacco 
galinti 
musų 
kiams. 
kova
remtis vien tik ant jų nekaltu
mo ir ant teismo neteisingumo. 
Tais klausimais aš mielai no
rėčiau padėti, kiek galėdamas, j ir 

torius, 
gulos buvo trys žmonės: pilo
tas John Pedlar, navigatorius 
Įeit. Vilas Knope ir pasažierius 
p-le Mildred Doran, jauna Fiin- 
to, Mich., mokytoja, kurios 
vardu ir lėktuvas buvo pramin-

“Butų betgi nacijos nusiže
minimas, begėdiškas, bailingas 
nacionalinės drąsos kompromi
sas, kreipti bent mažiausio dė
mesio j svetimų kraštų protes
tus ir į govėdų protestus na
mie. Visi mes žinome gražų 
jūsų pasišventimą žmonišku-

kiš į kalėjimus, iškraipys mu-
Savo kalboj, kuri tęsSs per|sM žodžius ir dokumentus Bet 

tris valandas, Trockis valzdavo:tokll» taktlk1 <larbmmkai laiko 
11 * bailių, kurieskrido Jack Eros t, ;kaip pilotas, visus tuos smūgius, kuriuos ko-J<a’P Prjen^onV . ,

r Gordon Sęotl, 'kaip naviga-, munizmas apturėjo per visuoti-ls^en^iasi lsven«^ atvnos <o- 
nrins Rinlnnn Miau Dnrnn i- Cinu VOS.Biplano Miss Doran į- streiką Anglijoje, Kinų re

voliucijoje ir pastarajame suki
lime Austrijos sostinėje Ir nu
rodė komunistų partijų suirimą 
Vokietijoje, Francijoje ir ki
tuose kraštuose, pareikšdamas, 
kad visa tai įvykę dėl to, kad 
komunistų internacionalas savo 
kojas velkąs paskui buržuaziją. 

Po to Trockis apsistojo ties 
desperatiška padėtim pačioj 
sovietų Rusijoj. Klaidinga, 
Stalino vedama, dešinioji politi
ka duodanti tokių vaisių, kad 
kaime vis labiau ir labiau įsi- 
galį turtingi ūkininkai, papras
tai vadinami “kulaki”, o mies
tuose — nepmanai (pirkliai 
spekuliantai) ir biurokratai. 
Nedarbas nuolatos didėjąs ne 
tik eilėse tų darbininkų, kurie 
atplaukia į miestus iš kaimo, 
bet taipjau ir tarp pačių fabri-‘ 
kų darbininkų proletarų. Gy-į priemiesčio Ecorse State Banką 
veriamųjų butų sąlygos esą pa- ir- automobiliu paspruko su apie 
sibaisėtinos, darbininkų algos 
mažėjančios. Visur pasireiŠkiąs 
didelis nepasitenkiniĮmtis sąly
gomis, visur, tiek miestuose, 
tiek kaime darbininkų ir iš viso 
neturtingųjų masės imą neri
mauti.

Valdininkų titveikai, smul
kesnioji buržuazija ir nepma-'.

James Dole, Havajų milioni- 
ninkas, kuris toms skridimo 
lenktynėms paskyrė prizus, da
bar vėl paskelbė duosiąs $20,- 
000 dovanų už prapuolusių la-

pasmerktuosius mui, tečiau gera nepadarysime
• į vadinamą nei žmoniškumui, nei taikai, jei 

namą, savo kriminalinių įstatymų 
gat- vykdyme nusilenksime sveti- 
taip;mųjų kritikai ir govėdų smur-,

tui. Tas svetimųjų įsimaišy- kūnų suradimą. Prie tos sumos 
mas yra akiplėšiškas ir atka-įdar $10,000 prideda Michigano 
rus musų padorumo ir garbės milionininkas \Villiam Mallos- 

ka ir kitus $10,000 duoda laik
raštis San Francisco Examiner, 
taip kad viso paskirtą dovanų 
$40,000.

prie

jarn 
teismo

37 darbininkai prigėrė lai 
viii apvirtus

jausmų užgavimas, ir su tuo 
turi būt atitinkamai pasielgta.”

Bijo ekscesu
NEW YORKAS, rugp. 19. !

Gavus žinią, kad Aukščiausias \ 
Massachusetts teismas atmėtė 
Sacco-Vanzetti apeliaciją, New 

• Yorke apie visus administraci
jos ir viešus trobesius ir pože
miniuose geležinkeliuose pasta
toma stipri policijos sargyba.

Trys žmonės užmušti 
gariniam katilui 

sprogus
I SHREVEPORT, U 
119. Texas Pacific 
į traukinio gariniam 
'iinmo-ns hnvn

DU ŽMOGŽUDOS IŠTRUKO 
Iš KALĖJIMO '

19.PITTSBURG1I, Pa., rugp.
— Nuveikę sargybą ir pašovę 
du sargus, iš Allegheny katin- 
tės kalėjimo ištruko ir pabėgo 
du kaliniai, pasmerkti už žmog1- 
žudybes. Vienas jų, Paul Ja- 
worski, buvo dalyvis sensacin
go Coverdale užpuolimo ir iš
sprogdinimo šarvuoto, pinigus 
gabenusio, automobilio; antras 
—John Busbinder, užmušęs 
žmogų už tai, kad tas atsisakė 
duoti jam kvoterį.

KONSTANTINOPODIS, Tur
kija, rugp. 19. — čia įvyko ne
paprasta milžiniška žydų de
monstracija. Paskui karstą 
jaunos žydaitės, kuri buvo vie
no turko nužudyta, sekė proce
sijoj tūkstančiai žydų, sulaiky
dami kelioms valandoms trafi- 
ką ir atmušdami turkų polici
jos bandymus atsteigti tvarką. 
Keletas dešimčių manifestantų 
buvo areštuota.

Apiplėšė banką
DETROIT, Mich., rugp. 19.

Du plėšikai negrai puolė

Bombos sprogimas Bul
garijos sostinėj’e

MANILA, Filipinai, rugp. 
19. — Del smarkios vėjo aud
ros ir neramių jūrių, ties Pas- 
sing upės (Luzono saloj) žio
timis apvirto nedidelis laivas 
Leyden, ir trisdešimt septyni 
darbininkai prigėrė. Laive buvoi 
viso devyniasdešimt trys žmo
nės. Penkiasdešimt 
buvo išgelbėti.

Nugina žinias apie Ru
sų šnipų areštus

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rugp. 19. — Užsienio departa
mentas nuneigia užsienio spau
doj paskelbtus pranešimus, buk 

Besarabijos vietose 
arešta-

įvairiose
Rumanijos vyriausybė

septyni vus keletą dešimčių * tariamų
sovietų Rusijos šnipų.

rugp. 
prekių 
katilui 

sprogus, buvo užmušti mašinis
tas C. Mills, pečkurys W. Hug
hes ir brėkmenas C. Burns.

Smerkia kalinių naudo
jimą darbams

AURORA, III., rugp. 19. — 
Čia laikoma Illinois plytų klo
jėjų, mūrininkų ir tinkuotojų 
konvencija priėmė rezoliuciją, 
kuria griežtai protestuojama 
prieš vartojimą valstybės ka
lėjimo Statevillėj kalinių tro
besių statymo darbams.

$10,000 banko pinigų.

fcORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra-

LONDONAS, rugp. 19.
Exchange Telegraph gauta iš 
Viennos telegrama sako, kad 
Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, 
praeitą naktį buvus išsprogdin
ta bomba. Sprogimas įvykęs 
tarpe tarp Amerikos legacijos 
ir Bulgarijos finansų ministe- 
rio, prof. Mollovo, namų. Nie
kas nenukentėjęs ir žalos spro
gimas nepadaręs.

IyvDIHvJI oviCArjLJ CA XI | *

nai miestuose, o buožės (kula- našauja: 
ki) kaime bendrai sudarą mil
žinišką jėgą, be galo pavojingą &au; vidutinis mainąsis vėjas, 
jėgą, sakė 
šitokioms 
(Stalino grupė) dar persekioją j 
opoziciją!

Kalbėdamas apie dalykų pa
dėtį Rusų komunistų partijoje džiasi 7:45. Mėnuo teka 12:32 
ir apie Stalino vadovybę Troc- vakaro.

EVANG. LIUTERONŲ PAS
TORIUS NUSIŽUDĖ

Bendrai gražu ir truputį šil-

Trockis, ir esant Sekmadienį pramatoma gra- 
aplinkybėms jie ,žu ir šilta.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 55° ir 63° F.

Šiandie saulė teka 6:02, lei-

BRANDON, Wis., rugp. 19. 
— Šį rytą rado nusišovusį 
Fairvvatero evang. liuteronų 
bažnyčios pastorių, Johną 
Preu, 61 metų amžiaus, šalę 
kūno buvo pamestas revolveris. 
Nusižudymo priežastis nežino
ma.

f

Streikininkai privertė 
uždaryt dvejas 

kasyklas
STEU'BENVILLE, Ohio, rug

piučio 19. — Kasyklų savinin
kų bandymas operuoti savo ka
syklas su pagalba streiklaužių 
neturi pasisekimo, šioje aple- 
linkėje dvejos kasyklos, būtent 
Winston Dear, netoli nuo Steu- 
benvillės, ir Taza Minės, neto
li nuo Cadiz, kurios buvo pra
dėjusios dirbti su streiklau
žiais, buvo priverstos vėl užsi
daryti, kadangi streikininkai 

j ir jų simpatizuotojai streiklau
žius kitus atkalbina, kitus iš
vaiko nuo darbo.

Japonų laivas susidūrė 
su Amerikos Kreiseriu
LONDONAS, rugp. 19. — 

Iš Hankovo, Kinuose, praneša, 
kad Jangtse upėje susidūrė 
Japonų garlaivis Suiyang Maru 
su Jungtinių Valstybių kreise
riu Cincinnati. Abudu laivai bu
vę sužaloti, tečiau žmonių nie
kas nenukentėjęs.

Bankas neteko $25,000
VINTON, Iowa, rugp. 19. — 

Penki jauni banditai šiandie 
puolė vietos Farmers National 

• Banką ir, susižėrę apie $25,000 
1 pinigų, automobiliu paspruko.

Rytoj Invyksta Iškilmingas-Didelis Atletinis Naujienų Piknikas
Calumet* Grove, Blue Island, III. Kviečiame Visus-as Atsilankyti
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Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite llumboldt 1331

VVONDER WEST WASH LAUNORY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atvyko Amerikon

SPECIAUS PRANEŠIMAS
Gerbiamosios ir Gerbiamieji:

Būdami Naujienų piknike širdingai esat 
užkviečiami pakelyje apsilankyti į mano už
eigų. Toj dienoj turėsiu specialiai prirengtų 
buffetų su gerais gėrimais ir valgiais. Užti
krinu, kad visi busite užganėdinti.

Mrs. Katryna Willis,
189 Western Avė., Blue Island, III.

PIKNIKAS su Dovanomis
— rengiamas —

Ameirkos Lietuvių Piliečių Kliubo 
12-to Wardo

Rugpiuflo-August 28 (!., 1927
černausko Darže, Justice Park, UI. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki velivos nakties. įžanga 56c ypatai.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės:

šiuomi užkviečiaine senus ir jaunus atsilankyti 
ant šio patogaus Pikniko. Mes pasistengsime užga
nėdinti visus kuo geriausia. Grieš puiki muzika.

Kviečia visus VAI DYBA ir KOMITETAI

Pirm savaitės aliko atvyko 
Chicagon p. Ignas Dambraus
kas iš Šiaulių, kur jis dirbo 

• kaip geležinkelietis.
P-nas Dambrauskas gyveno 

Amerikoj pirm 20 metų. Jau 
buvo išsiėmęs ir pilietines po- 
pieras, bet pagyvenęs susimanė 
ir grįžo Lietuvon, čia ūkinin
kavo. Prieš penkerius metus 
ūkę pardavė ir persikėle mies
tan gyventi.

P-as Dambrauskas turi duk
terį, gimusią Amerikoje, p-lę 
Estelę, kuri, kaip gimusi Ame
rikoj, skaitėsi amerikietė ir 
pirm penkių metų atvyko A- 
merikon. Ji dabar atsikvietė 
čia ir tėvą su motina. P-nai 
Dambrauskai įvažiavo Ameri
kon sulig vadinamais pirmeny
bės patvarkymais, o ne sulyg 
kvota. Jie tečiaus turėjo palik
ti Lietuvoje dvi dukterį, ku
rioms reikės laukti, kol bus 
įleistos sulig kvota, kadangi jos 
gimė Lietuvoje ir nėra ameri
kietės.

Nąujai atvykusieji Chicagon 
seni amerikiečiai apsigyveno 
pas p. Boveną, 3231 So. Eme- 
rald avė., žinomą veikėją 
tuvių draugijose, Tautiškų 
pinių bendrovės raštininką.

Įsikalbėjus apie Lietuvą, 
Dambrauskas papasakojo,

i su darbais Lietuvoje šiandie 
yra tikra būda. Fabrikų, dirb
tuvių kaip ir nėra. Gi tie fab
rikai, tos dirbtuvėlės, kurtos

samdo darbininkus, moka to
kias algas, kad gavus vieną 
užmokestį sunku ištesėti iki 
kitos.

Jei galėtų, pusė Lietuvos at
važiuotų Amerikon. Lietuvoj 
tepaliktų tik akli ir raiši.

Kai dėl įvykinto Lietuvoj 
siųstu (perv^rjsmio1} ftą’i p. 
Dambrauskas papasakojo, kaip 
darbininkai žiuri į perversmą. 
Griniaus, Šleževičiaus Vaiku 
darbo žmonės tikėjosi geresnės 
ateities. Darbininkų organizaci
jos augo, stiprėjo. Dabar tą 
augimą stengiasi sulaikyti, jis 
yra smaugiamas. — Reporteris

Calumet Grove
Blue Island

Naujienų Piknikas 
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Nuolatinis Progresas
Proved Design - 

have resulted in the mostys j . y

P JmazM
V  in Chevrolet Histoiy/

ost

—* a t these 
LavPrices!

The COACH

$595
The Coupe 
The^-Door 
Sedan • •
The Sport 
Cabriolet •

•525
*625
‘695
*715

The Landau • • *745
The traperiai SnOiA 
Landau • • • į OV

*A-Ton Tniek - IOAC* 
(Chanu Only)

l»TonTruck • $AQC 
(Chanu Only) ‘T-'J

Alt pricee f. o. b.
Flint, Michigan

Check Chevrolet 
Dellvercd Prices

The y include the lowe«t 
handling and financing 

chargea available.

Dabartiniai ( hevrolet yra nepapraactos nušils Chevrolet isto
rijoj — tai pasekmės 11 metų nuolatinio besivystyino ir page
rinimų. Kad atlikus šitų užduoti, Chevrolet Motor Kompanija 
labai pasinaudojo tampriai susijungdama su General Motors 
Corporation. Pasinaudojo General Motors Research Laborato
rijomis —
General Motors Geromis Vietomis —
— General Motors Inžinierių sustato
— ir dideliu General Motors pagelbiniu turtu —
— tas viskas pagelbėjo padaryti gražiausi Chevrolet karų 
pasaulyje pigiomis kainomis!
Atlankykite į muaų parodymų kainbarj ir pamatykit šiandie
ninį Chevręlet!

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

Atiankykit arčiausį Chevrolet Vertei?:’.
SOUTH

Ormo Bros. & Sheets Motor Co.
C522 Cottaųe Grove Avenue 

Superior Motor Saleo 
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue 
VanderploeK & Rietveld 
South Holland. Illinois 

Warnle Motorą, Ine.
Chicago Heighta, Illino^a 

Young & Hottman 
1709-11 W. 95th Street 

Argo Motor Co.
7410 Archer Avė. 

Sunrinūt, Illinois
Ashland Aveiuc Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avė.
Barron Mauloft Chev. Sales 

2199-40 Weet lllth St. 
Bautnan Chevrolet Sales 

3510-20 Areher A»».

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue

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

Ducy Chevrolet Co. 
. 4741 Cottage Grove Avė.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

Mc Manus Motor Sales 
6711 S. Western Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Coinpany 
7744 Stony Island Avenue

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

north
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2501 Milwaukeu Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 81į Divorsey l’arkvvuy

Niel.ey Auto Sales 
501) Irv ng l’ark ILvd.

H<rii Chevrolet Sales 
1832 VV. Irving l’ark Blvd.

WE8T
R iy O’Connel Motor Compuny 

4025 VV. Madison Street 
Koobevelt Motor Sales 
4838 Roosevelt lloud 
R. &N. Motor Sales 

6827 Ogden Avenue, Berwyn 
Weat Auto Sules 

2632 W. Washington Blvd. 
George VV. Durst Chev. Co.

741 W. Jaekson Blvd.
Fivek’s Sales & Service 
2546 S. Turner Avenue 

Koenan Motor Sules 
Cicero, III. 

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Lewis Auto Sales 

8838 Ogden Avenue

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

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

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

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

Dr. C. MichelLIETUVYS OPTOMETRISTAS
3401 So. Halsted St.

King Vidor—
Žinomas Krutamu Paveikslų Direktorius

M 
M 

►

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasvėikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

PUIKIOS VASAROS DIE
NOS JAU GREIT PRAEIS!

Džiaugkites kiekviena va
saros diena! Tik iiko kele
tas trumpų savaičių. Dabar
tinis laikas kuris jums su
teiks gražius atsiminimus 
ateities mėnesiams. Todėl 
neprisileiskite jokios ligos, 
kad sugadintų jūsų pasilin
ksminimą.

Trinerio Kartusis Vynas 
garantuoja jums linksmius 
laikus, nes jis prašalina skil
vio trubelius, kaip tai pras
tą apetitą, nevirškinimą, gal 
vos skaudėjimą, nervingu
mą, atbukusius pajautimus. 
“Chagrin Falls, Ohio. —Tie, 
kurie neturi • apetito turėtų 
pabandyti Trinerio Kartųjį 
Vyną. Tai'yra puikios gy
duolės. Aš visuomet jas re
komenduosiu tarpe savo >»komenduosiu tarpe sav 
draugų. Jūsų Jos. Brejska.
— Vartokit taipgi kitus at
sakančius Trinerio priren- 
gimus, — Trinerio Dental 
Cream, — Trinerio Liquid 
Shampoo, kuris padaro plau 
kus žvilgančiais ir gražiais 
ir kitas. Jei jūsų vaistinin
kas arba vertelga negali 
jums jų suteikti, tai rašykit 
pas eJoseph Triner Compa- 
ny, 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

“Kuomet tvarkiau “The Ęig Parade” aš 
turėjau smarkiai rėkti savo nurodymus' 
šimtams filmų lošėjų, ir tai turėjau atlikti 
laike didžiausio triukšmo. Ir per visą lai
ką ėmimo šių paveikslų aš rukiau “Lucky 
Strikes”, kurie, rodosi, palengvino mano 
balsą. Yra puikus dalykas surasti cigare- 
tus, kurie pajengvina nervus ir tuo pačiu 
laiku nekenkia jūsų gerklei — o nuo gerk
lės nesmagumų krutamu paveikslų direk
toriams priseina kentėti.”

-r.. Į <

JM
Msreo

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75fi W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Residence Phone Lawndale 6707
Richard J. Zavertnik

Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 805
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

«

Ollette Laboratorijoj
3138 So. Halsted St., Chicago, III.

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T I O N S

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For elosed poros (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Spccial whitening ncck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liąuid powder ($1.25), 14. 
Aftcr shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clcnsing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Faunda- 
tion cream ($1.00), 3. FA T REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redneas nose and face ($3.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanisbing cream ($1.00), 13. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.50).
LIP ROUGE: French and Spanish stile V\ oz jar ......................  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cuęumber, Eggs, Soap, Glycerine, Chorry and many others creams.

OLLETTE HAIR UEAUTY PREPARATIONS
1. Quinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.^, 6. Goki Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lotion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar diėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kekj dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

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

Prisiųskit Money Orderį.

šiuomi liudijame, jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 99 navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

> Ly.brand, Ross Bros
ir Montgomery

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 192'i

Geriausios Gyduolės Nuo
Silpnų Inkstų ir Pūslės

Kuomet Nuga-Tone, žinomos kūno buda- 
votojos, jos j trumpą laką sustiprina kūną 
ir yra kaipo tonikai dėl nervų, raumenų ir 
Svarbių kūno Organų visame kūne. Šios svei
katą stiprinančios pruialina pūslės nemalo
numus ir suteikia ųaują jėgą ir stiprumą dėl 
inkstų, kepenų, skilvio ir kitų Svarbių kūno 
Organų. Taipgi prašu ina nervų ir raumenų 
skausmus, rouinatiškus skausmus, galvos skau
dėjimą, prašai'na svaiguli ir panašius ne
malonumus.

Laike paskutinių 35 melų milionai žmonių 
surado Nuga-Tone puikiausi sveikatos ir stip
rumo budavotoją. Jos taipgi yra geros nuo 
prasto apetito, nevirškinimo, silpnų kepenų, 
nustojimo svarumo arba m ego, praradimo 
stiprumo, silpnų nervų, Svarbių kūno Organų 
ir abolno nusilpnėj mo. Nuga-Tone yra par
duodamos pas visus vaistininkus ir turi su
teikti tikrą užgangdinimą arba jūsų pinigai 
bus grąžinami. Nusipirkite buteli šiandien. 
Neimkit pavaduotojų reikalaukit tikrų Nuga- 
Tone.

Siuvamas maŠi- 
las parduodam 
labai nužemin- 
tom ka i n o m. 
Taitom ir mai- 
nom.

A. BERNOTAS 
629 W. 14th St.

25 METO PATYRIMO
Pritaikymo nltinhi dėl visokių akių

JAM SUTANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Eksperto* tyrimo nkių ir 
prito kimo akinių 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Paatehek’t mano iškabas

VMancloK nuo 0 vyto iki S 30 v«k. 
Nedalioj ><;. I.n ta

Tel. Cnnal 0323.
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g Nuo pleiskanų 
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Jos. F. Budrik Krautuvėje
Didelis Rugpiučio

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
MljrjnMMMMD

SERGANTI ŽMONES
Del reriaualo ir greičiausio ifairydymo 

paaitarkit s»

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

Jis vartoja Amerikos

Dr. B. M. Ross 
Specialistu Kainos sumažintos ant Rakandų, 

Pečių, Pianų, Radio.

Atitaisymas

Naujienose rugp. 5 d., 183 
j nr., tilpo Keporterio korespon
dencija, kurioj apie viską po 
jiskį rašoma. Bei visgi netei- 

. singai ir įžeidžiai) t organizaci
jas ar užgaunant biznius.

fT
F o ilgų vakacijų vėl pradėjo 

praktikuoti

DR. A. L. YUŠKA
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas:

1900 So. Halsted St.
Valandos 10-12.ryto, 5-7 vakare 

Phone Canal 2118
Resldencija:

4193 Archer Avė.
Valandos nuo 2 iki 4 po pietų

Phone Lafayette 0098

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUSERKA
3252 So. Halsted St. i

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai- 
.u pagal sutartį.

Viršuj Universal
State Bank

A. VIDIKAS-tULEViGH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvSs 

Tel. Yards 1119

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

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

Crilly Building
įnikite elevator ų iki penkto aukAto. Vy

ry priėmimo kambary* 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kaadien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Pancdėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare. \

. v*.’*.- r •... v. *VFt.WWWW?Ml<ai

Turkiškos, Rusiškos 
įSulfurinės Vanos Iri 
I Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio it 1 
taip toliaus, su elektriniais prie- ‘ 
t alsais.

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 VV. 45th St.
Kampas Paulina Street
Atdara dieną ir naktį 

Phone Boulevard 4552 
į-------------------------------------------- >

Šitas gražus, turiningas Pianas, kurį parodo šitas
paveikslas tik Už

$295.00
6 Tūbų Radio su 1 Kontrolių, su puikiu Kabinetu, už

$98.00
ir ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK (Ine.
3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705

runa

PROGRAMAS
Naujienų Atletinio Pikniko
CALUMET GROVE, Biue Island, III.

Nedėlioj,

Rugpjučio-August 21, 1927
1. Kilnojimas sunkiųjų vogų — NORKUS ir PO

ŽĖLA.
2. ADOMAS WEDZES sulankstys storiausias ge

ležines štangas ir padarys savo vardų ir pavar
dę iš tų geležinių štangų. Jis yra 165 svarų

svorio Čempionas.
3. 20 stiprių vyrų plėš NORKUI rankas.
4. KAROLIS POŽĖLA surengs du specialiu nume

riu. Pirmas — automobilis pilnas prisėdęs žmo
nių pervažiuos per POŽĖLĄ. (0 kitas numeris 
bus paskelbtas prieš pat pikniko dieną).

5. Ristynės dėl čempionato. Dalyvauja: DRA- 
PIEŽNAS DZUKAS-BANCEVIČIUS, KARO
LIS POŽĖLA, BILL BARTSH (Požėlos moki
nys) IVAN P0D0BNY, KLEMENSAS KIR- ' 
KUS, KAZIMIERAS TRAKUS, SOUTH CHL 
CAGOS MILŽINAS, ADOMAS WEDZES, JO
NAS KODIS ir JUOZAS NAINIS.

(Kas su kuo risis, trauks numerius))
6. Kumštynės dėl čempionato. Dalyvauja: POŽĖ

LA su NORKUM ir BILL BARTASH su CHAR- 
LEY TRUCK (abudu nariai Golden Star Kliu- 
bo). — Kumštininkai sako, kad jie parodys tūk
stančiams lietuvių eusirinkusių j Naujienų At
letinį Pikniką, kaip turėjo kumščiuotis Shar- 
key-Žukauskas, kad įveikus Dempsey.

7. Matrosų box’as, šiame matrosų box’e dalyvaus 
visi čempionai ir publika.

Reporteris rašo, kad B. R. 
Yasulis persikėlė Į naujų vietą, 
cik esu niekas nežino kur ta 
nauja vieta yra. lai netiesa. 
Mano nauja viela yra tik blo
ko atstume nuo senosios vietos, 
prie didesnės gatvės, 3612-14 
Main S t., Garden teatro name, 
kurio savininkas yra lietuvis 
James Pivariunas. Tą vietą ži
no kiekvienas Indiana harbo- 
ietis, lad kaip jis gali nežinoti 

Reporteris?
Reporteris rašo: “kostumeriai 

susirūpinę, ieško, bet nesuran
da”. Tai irgi netiesa. Ne kos- 
tumeriai manęs ieško, bet aš 
pasigendu niekurių “kostume- 
rių”, kuriems jau senai buvo 
laikas mane matyti.

Reporteris rašo, kad senojo 
ofiso langai užkalinėti. Tai irgi 
netiesa. Langai nėra užkalinė
ti, nes niekas jų neišdaužė. Lan
gus užkalinėja tik kada langus 
išdaužo, ar namas ^palieka ne
tinkamas gyvenimui. Bet mi
nėta vieta kas minutę laukia 
naujų rendauninkų ir yra pil
nai tinkama bizniui.

Toliaus reporteris pastebi, 
kad biznieriai paprastai prane
ša savo naują adresą, ir klau
sia: “Gal yra tam priežasčių?” 
Priežasčių nėra jokių, tik per
sikėliau į patogesnę vietą, prie 
didesnės gatvės. O kaslink 
pranešimo, naujas adresas buvo 
praneštas vietos anglų laikraš
čiuose. Jei Reporteris nematė, 
jai aš nekaltas—reikia laikraš
čius skaityti, tai žinos. O gal 
jis norėjo, kad pagarsinimui 
naujos vietos bučiau surengęs 
“parę” ir nupirkęs 5 galionus 
munšaino?

Už mano biznio užgavimą, aš 
Reporteriui atleidžiu, nes jis 
nežino ką rašo. Bet jis užkliū
va ir už LDP. Kliubo. Baso 
buk minėtas kliubas nupirko 
pikniką iš ŠIA. 185 kp. Čia 
norėta minėtas organizacijas 
pajuokti, bet labai nevykusiai.

Kaip kliubas galėjo nupirkti 
ŠIA. 185 kp. pikniką, jei mi
nėta kuopa jokio pikniko netu
rėjo ir nerengė? Ji buvo tik 
pasirendavusi daržą piknikų 
laikyti, liet kuopai skilus ir dėl 
naujos kuopos agitacijos prieš 
šią kuopą, pereitame susirinki
me liko nutarta pikniko nebe
rengti. Tada LDP. Kliubas ir 
nusisamdę tą patį daržą ir tą 
pačią dieną, kur turėjo būti 

|SLA. 185 kp. piknikas.
Ką šitokiomis užgauliojan- 

čiomis žiniomis manoma at
siekti?—B. R. Yasulis.

Sioux City, lowa
Nori žinoti pas ką alaus bonkas 

daužė.

Mes, Sioux City Westcott 
gatves lietuviai, patyrėm dide
lį apšmeižimą, kad pas lietuvę 
policija sudaužė 258 bonA 
kas alaus. Mes, lietuviai, mel
džiame atšahkti šitą neteisybę 
ir reikalaujame atsiųsti pada
vėjo vardą, mes norime jį 
paduot j teismą. Reikalaujame, 
kad atsiųstų pas kokią lietuvę 
sudaužė bonkas. ši neteisybė 
buvo įdėtą Naujienose kores
pondencijose rugp. 5 d. v

—K. Raudonienė ir Westcott 
gatvės lietuviai.

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods Bldg.

b hi*ii .................... 4>i<

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

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

Res. 4624 So. Francisco Avė.
. Tel. Lafayette 9477

Nuo 7 iki 9 vakare

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Dr. A. R. BLUMENTHAI
OPTOMI.STBIST

Tel. Boulevard 6487
4619 Sb. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Hgon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieS 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

^LZENBAU?

[B
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertes visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL CO

306 S. Wabash Avė.
KIMUAI.L BUILD1NGJeigu jums nepatiks

Pilzenbaur IOO < grynas 
malt eitraktas

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

Haymarket 8335

■*—— ■ I —■ '■ 11 —

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chirago, III.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

Tel. Empire 7365

DR. F. MATULAITIS 
322 Holbrook Avenue 

DETROIT, MICH.
Adynos 12—2

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

M

a

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ. FARMŲ. BIZNIŲ
i DOKUMENTUS
I KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
1 IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

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

DAROME:

Lietuviai Advokatai

4,— -.-M..-M. ■ ----------------------------- .. ... ,

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempimą, ir galvos 

! skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
..

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avė.
Valandos: 12 ik; 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal s u tart j

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas p«r 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 8119. Naktj

) South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 mątai 

Ofisas
4729 So. Ashland Av% 2 lubos 

Chicago, IU.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
TeL Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yards »U1
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaJ. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
i—.„a.............. , —f

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephono Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. n«o 7 iki 9
Telephone Roosevelt 8090 

Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

hiiliivi': Kontraktinius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus L 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam< 
ant lengvo išmokšji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591
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Apžvalga
VĖL LAIMĖJO VOKIEČIAI.

Klaipėdos krašte j vyko rinki

mai i žemės Ūkio Rumus. 1 
vietų lietuviams teko tik 6, o 
vokiečiams 31. Palyginant su 
pirmesniais rinkimais, lietuviai 
laimėjo vieną vietą, bet vis tiek 
dar milžiniška dauguma pasili
ko vokiečių pusėje.

Kad vokiečiai taip žymiai vir
šija lietuvius net ir žemės ūkio 
srityje, nors lietuvių ūkininkų 
Klaipėdos krašte yra dauguma, 
tai, matyt, pareina daugiausia 
nuo to, kad lietuviai yra menkai 
susiorganizavę.

Skelbiame
\ * '

naują, dykai
INFORMACIJŲ PATARNAVIMĄ 

dėl visų žmonių

Mechaniška gyvybės teorija. 
Profesorius Ivan P. Pavlovas, 
garsus rusų mokslininkas ir 
Nobelio dovanos laimėtojas, pa
rašė knygą apie smagenų fizio
logiją. Knygoj yra išdėstoma 
mechaniška gyvybės teorija.

Institutai ir fiziškos reakci
jos, sako prof. Pavlovas, yra tik 
labiau komplikuoti, negu papras 
ti mechaniški refleksyviai veik
smai. Tai ir visas skirtumas, 
žmogaus visi veiksmai yr$į tiek 
jau mechaniški, kaip ir vaiko, 
kuris atitaraukia nuo ugnies 
ranką.

Prie tos išvados prof. Pavlo
vas priėjo po dviejų dešimčių 
metų tyrinėjimo. Eksperimen
tus jis darė su įvairios rųšies 
gyvūnais. Jis turi apie 50 asi
stentų. Tie asistentai paprastai 
suvtižiuoja iŠ jvnirių pasaulio 

dalių, kad susipažinti su prof. 
Pavlovo darbais.

šmingai reklamavo visa “pat
riotiškoji” Lietuvos spauda ir 
kurias karštai rėmė visi sme
toniniai “tautos vadai” — 
juk yra tiesiog skandalas!

“Am. L.” korespondentas
kosi negalįs suprasti, kodėl tas 

j!®'rengimas taip baisioj nepasise- 
75c kė. O mums rodosi, kad prie- 

žastiš labai paprasta: amerikie- 
'čiai nenorėjo susitikti su Žmo- 

$7.C0 nių apgavikais, vaidinančiais 
1*75. “tautos gelbėtojų” rolę, ir daly- 
K25 vauti kariuomenės paraduose 

ir kitokiose smetoninėse kome
dijose.

8.50
1.751
1 9K

Kas girdėt Lietuvoj
Iš Lietuvos pasienio mums 

rašo:
I. Ekonominėse derybose tarp 

Lietuvos . ir Vokietijos, kurios

The Outing and 
Recreation Bureau

72 West Adams Street 
Phone State 0080

Bet bėda, kad pas mus švieti
mo darbas yra paprastai neap
mokamas. švietėjas juk irgi įvyko Berlyne pasiekta princi- 
negyvena šventa dvasia. Už tai ■ pinis susitarimas. Tolimesni 
yra apmokamas (bent kai kuriu darbai atidėti rudeniui. Mat 
partijų) agitacijos darbas. To- vokiečiai vistik laukia, kad iki 
dėl žmogus, kuris turi “pašauki-‘ rudens gali Lietuvoje ir atsako
mų’’ šviesti kitus, noroms-neno- minga vyriausybė atsistoti Lie- 

tuvos valstybės prieky, 
butų - -----------

pašalinta tiktai tuomet, kuomet 
ir 
ir profesija.
me mokytojų, lekcijų skaityto- j jektą ir tą darbą baigsiąs 
jų ir t. t., kurie galėtų gyventi ' rugpjūčio 25 d. "* 
iš tų savo užsiėmimų, tai niekas yra lygios vertės visoms buvu- 
ir nereikalautų, kad gydytojas,' sioms. Tautininkai pažadais 
advokatas arba bankininkas ei- balsavimų nori žmones kaip 
tų laikyt prakalbas publikai nors atitraukti nuo to aktyviam 
apie dalykus, kurių jie dažnai pasipriešinimui ruošimos], 
(apie dalykus, kurių jie dažnai koks jau visoje Lietuvoje j au
ra, tai visi, kurie nedirba fab- čiasi. Pilnai suprantama, kad 
rike, yra laikomi, kaipo “inteli- šiandien žmonių, plačiosios vi- 
gentai” “visuomenės veikėjais 
ex olficio. <
užsidaro savo profesijoje, tai is- totą, tai — ginkluotas smetoni- 
rodo, kad jisai neatlieka savo ninku 
“pareigos”.

Iš 37 . roms pavirsta agitatorium.
6, o Šita nenormalė padėtis

LIETUVIAI INTELIGENTAI.

Tarp

socialia 
bėgai i-

“Keleivyje” Dr. K. Mikolaitis 
kritikuoja tuos lietuvių profesi
onalus, kurie skundžiasi, kad 
liaudis nepaisanti obalsio “sa
vas pas savą” ir neremianti jų. 
Jo nuomone, tuo kalti daugiau
sia patys inteligentai, kurie per 
metų metus užsiiminėjo partine 
agitacija, užmiršdami ne lavi
nimąsi savo profesijoje 
ko kita jisai rašo:

“Pairęs politinis ir 
gyvenimas Lietuvoje,
nis skaitlius partijų partijė- 
lių, o taipgi karštligė pasipi
nigauti lengvu budu — visa 
tai užkrėtė ir musų išeiviją 
ant šio kontinento. Ir pasi
nėrę į tą pragaištingą sukinį 
musų vadai-vadukai, agitato
riai, įvairios spalvos neva 
darbuotojai šaukiasi talkon 
visus profesionalus, visus se
nesnius ir jaunesnius biznie
rius, kurie dar neturėjo pio- 
gos moraliai sutrūnyti, kurie 
ramiai, be riksmo, darbavosi

7 tarpe savo žmonių atskirose 
kolonijose. Ir ar galima ste
bėtis,' jei šitokis apeliavimas į 
tuos žmones neduoda pagei
daujamų vaisių? Vadukai ir 
agitatoriai mano, kad kiek
vienas profesionalas ir kiek
vienas biznierius, kuris tik 
yra užsidaręs savo profesijo
je ar savo biznyje, yra visuo
menės išnaudotojas. O tas, 
kuris ant bačkos pasilipęs vi
sa gerkle šaukia ‘vyrai, paju
dinkime žemę, lai subyra vi
sa pasaulio tvarka’, yra nenu
ilstantis ir pusiau badaujan
tis visuomenės veikėjas.”
Tiesa, kad profesionalas ne 

būtinai turi pavirsti agitatorium 
ir ne visi agitatoriai yra naudin
gi visuomenei. Bet jeigu pro
fesionalai butų kiekvienas užsi
daręs tik savo profesijoje, tai 
kas tuomet žmones šviestų?

Švietimo darbu dabar pas mus 
daugiausia užsiima agitate. 
kurių daugelis visą savo “moks
lą” yra pasėmę iš pigių agitaci
nių (daugiausia politinio turi
nio) brošiūrėlių ir laikraštinių 
straipsnių, švietimo darbas' pas 
mus tuo budu dažnai yra tiktai 
priedas prie agitacijos. Tai, ži
noma, negera. Turėtų būt vi
ski atbulai, žmonės turėtų būt 
pirmiausia apšviečiami, o jau 
paskui agituojami tos ar kitos 
partijos ūbaisiais — tiktai tuo
met jie g dėtų ir šituos obalsius 
teisingai įvertinti.

II. Tautininkai vėl leįdžia pa
švietimo darbas pavirstų kaip kalas, kad ministerių kabinetas 

Jeigu mes turėtu dirba konstitucijos keitimo pro- 
i iki 

Tos paskalos

čiasi. Pilnai suprantama, kad

suomenės atsakymo priemonė
Gi kuomet kuris jųr beliko viena ir ji bus tik pavar- 
m nrnfpMi inio fni

AMERIKIEČIŲ SAVAITE 
VISIŠKAS FIASCO.

Net fašistuojantys

nuvertimas.

Vatikanas kademus pri- 
nusilenkti papos norui ir 

atsisakyti nuo savo tariamo pa
triotizmo santyky su Lenkija.

III. 
vertė

Net fašistuojantys Lietuvos į 
elementai viešai pripažįsta, kad | ^es kaip praneša š. m. liepos
“amerikiečių savaitė”, kuria 
tautininkai mėgino prisivilioti 
Amerikos lietuvių simpatijas, 
visiškai nenusisekė. Vienas 
toks smetonlaižis, pasakodamas 
apie “amerikiečių 
kilmes Kaune
geležinkelio stoties 
apie šaulių ir kitų 
minias, laukusias 
atvykimo, - rašo 
Lietuvyje”:

savaitės” iš- 
apie gatvių ir 

papuošimą, 
“patriotų”

Amerikos

“Pirmuoju traukiniu, ku
ris pribuvo j Kauno stotį 8 
vai. 27 min. ryto nuo šiauliy- 
Radviliškio pusės, neatvažia
vo ne vienas amerikietis. An- ' 
truoju traukiniu (10 vai.) iš 
AlytausiMariampolčs irgi ne
sulaukė nė vieno svečio ame
rikiečio. Tik atėjusiu 11 vai. 
traukiniu iš Virbalraus pasės 
atvažiavo 3 vyrai ir viena 
moteris, kuriuos stoties pe
rone maloniai sutiko dežu- 
ruojanti šauliai ir įvedė sve
čius svečių kambarin užre
gistruoti.

mėn. 27 d. “Boriiner Tageblatt”, 
autorius straipsnio iš Varšuvos 
rašo, kad musų kademai po įta
ka lenkiškos Vatikano politikos 
jau pasirįžę padaryti paskutinį 
Lenkijai ir jos imperialistinėj 
politikai nusilenkimą. Tas ro
do, kad vyskupysčių paskirsty
mas, kur Vilnius buvo išskirtas 
iš Lietuvos, Vatikano buvo pir- 
masai žingsnis prieš Lietuvą, 
bet kademai vardan penkių laz
dų visko atsižadėjo ir visai į 
kairiosios spaudos nurodymus 
tada valdžią turėdami nežiūrėjo. 
Padarius vieną nusižeminimą, 
iš eilės eina jau būtinas Vatika
no politikai ir autoritetui nusi
lenkimas.

Paukščiai ir vorai, kurie dai
nuoja. Daug knygų yra prira
šyta apie šokių evoliuciją. Ma
žomis išimtimis, beveik visi ra
šytojai yra tos nuomones, kad 
šokiai yra artimai surišti su dai
navimu (courtship). Iki šiol j 
buvo manoma, kad šokimas yra 
tik žmonių savybė. Tačiau da-, 
bar mokslininkai surado, jog šo
kimas lošia labai svarbią rolę ir 
kitų gyvūnų gyvenime. Patir
ta, kad kai kurie paukščiai, va
balai ir net reptilijai šoka.

Skorpionas, sako gamtininkai, 
f

šoka nepaprastai komplikuotą 
šokį, kad prisivilioti “pačiutę”. 
Tas šokis esą labai primena lau
kinių žmonių judėjimus, kuriuos 
jie daro laike vedybinių ceremo
nijų.

Vorų šokis esąs labai charak
teringas. Jis labai panašus į 
“charlestoną” . šoka taipgi 
paukščiai ir kiti gyvūnai. Kai 
kurie mokslininkai tad ir mano, 
jog primityviški žmonių šokiai 
tapo pasisavinti nuo žemesnių 
gyvūnų.

JUS esate kviečiamas 
pasinaudoti dykai in- 
foi'miicijomiK kurios <la- 

bar yra teikiamos pub
likai su pagalba OUT- 
ING AND RECREA
TION BUREAU, 72 W. 
Adams Street, pirmos 
lubos.

ka nos. Jie žino šimtus 
puikių vietų kur nuvažiuo
ti ix- už i>ikiq kainų.

Nežiūrint kiek daug jus 
norėtumėt išleisti vakaci- 
jo:ns, jus pamatysite, kad 
bu 4 paranku pasitarti su 
Biuru. Atsilankykit, tele- 
fomiokit arba rašykit.

šis biuras specializuojasi suteikiant 
informacijas kurios apima visą Chi- 
cagą — i vakarus iki Fox Upės — į 
šiaurius iki Minvaukee ir apielinkę— 
į pietvakarius iki South Bend ir į ry
tus įskaitant populiares resortų vie
tas vakarinės dalies Michigan.
Didelis skaičius išlavintų ir manda
gių žmonių suteiks jums greit, pil
nas ir atsakančias informačijas — 
dykai! Iliustruotos knygutės, žemla- 
piai, surašąs traukinių ir kitokia ap
rašomoji literatūra suteikiama dykai.

“Klausk Musų” 
yra Šauksmas

šauksmas šio OUTING AND RE
CREATION BUREAU yra “Klausk 
musų”! Patarnautojai suteiks jums 
patarimus kaip nuvažiuoti — kur ge
riausiai važiuoti — ką ten nuvažia
vę pamatysite ir ką per tą laiką ga- 
lėiste veikti — ir kiek tas viskas

Dykai Patarnavimas
Žinant reikalingumų pilnu ir teisingų infor
macijų lAir butų suteikiami visi faktai a- 
pie Chicagą ir apielinkę, apie šimtų mylių 
■aplinkui, seka .ros vietinės public utility 
kompanijos suorganizavo biurų kaipo dy
kai patarnavim? visai publikai:

I

Chicago Aurora and Elgin Railroad Co. 
Chicago North ; korė and Mihvaukee Rail

road Company [North Shore Line] 
Chicago Rapid Transit Company

Chicago South Shore and South Bend Rail
road [.‘South Shore Line] 

Commonwcalth Edison Company
Northern Indiana Public Service Company 
The Peoples Ga i Light and Coke Company 
Public Service Company of Northern Illinois 

Shore Line Motor Čoach Company
šios kompanijos teikia elektrų, gasų ir tran- 
portaciją tukstanuiams šioj apielinkėj. Da
bar jos pasiūlo naujų ir naudingų patar
navimą šalę savo paprastų patarnavimų. 
Mes reprezentuodami šias kompanijas jų 
investmentuosc, kurie teikia tikrų apsau
gų, mums malonu yra pranešti savo dau
geliui draugų ir kostumerių apie puikų 
naują informacijų patarnavimų kurį teikia 
tas Biuras. . ... .

Utility Securities

“Programa atvykstantiems 
svečiams amerikiečiams bu
vo nustatyta gana plati ir į- 
vaiii, būtent: .Sekmadienį
21 liepos po sutikimo stoty
je svečiai turėjo dalyvauti 
2-jo pėstininkų pulko šven
tės iškilmėse, paskiau Vals
tybės Teatre iškilmingam pa
sikalbėjime ir ties Karo Ma
žėjam iškilmingam vėliavos 
nuleidime ir kitokiose pra
mogose. Gi tolimesnėje ‘A- 
merikiečių savaitės’ dalyje 
iki 31 liepos svečiai, vedžio
jami vietos lietuvių ‘Ameri
kiečių savaitės’ iniciatorių 
turėjo aplankyti įvairias žy
mesnes vietas bei įstaiga
Vienok žiūrint į tą visą, kaip 
aukščiau esu pažymėjęs, pir
moje ‘Amerikiečių savaitės 
dienoje, 24 liepos, tesulauk
ta viso labo vos 4 svečių a- 
morikiečių ir vakare ties Ka
ro Muziejum iškilmėse ame
rikiečių 
žmonių 
kare).”
Tik 10

visą dieną į “Amepkiečių 
vaitės” iškilmes, kurias triuk-

IV. “Jaunukas Žinąs“ V1II-27, 
praneša, kad įstaigoj gana gi
miningoj “Uk. Sąjungai” po pa
darytos revizijos pasirodė, kad 
imtus pinigus iš Lietuvos Banko 
visai ne tiems tikslams sunau
dota, kam paimta. Del to ir dėl 
kitų priežasčių manoma, kad 
banko valdytojas kun. Jurgutis 
jau daugiau iš ątastogų, kuriose 
dabar yra, nebegrįš.

MOKSLO ŽINIOS

tedalyvavo apie 
(keletas atvyko

žmonių sulaukta

10
va-

pei
sa-

Nuostoliai deliai triukšmo. 
Dr. Donald A. Laird, Colgate 
universiteto psichologijos pro
fesorius, ir inžinierius Wallace 
VVaterfall tyrinėja Chicagos 
įvairias vietas pagalba “audio-. 
metro”. Audiometras yra toks 
prietaisas, kuris rekorduoja 
triukšmo intensyvumą. Tyrinė- į 
jimai parodė, jog didmiestyj 
triukšmingiausia vieta yra Van 
Buren ir Wabash kampas, ži
noma,' ir kitur triukšmo yra pa
kankamai.

Jau senai yra žinoma, jog 
triukšmas atsiliepia į darbo na
šumą; juo daugiau Triukšmo, 
tuo darbas esti mažiau našus.

Tyrinėtojai apskaičiuoja, jog 
deliai triukšmo Chicaga turi 
mažiausiai $1,600,000 nuostolių 
kas savaitę. Tai reiškia, jog 
darbininkų darbas nėra tiek 
produktyvia, kiek jis galėtų, 
būti.

Aklieji galės su ausimis skai
tyti. Galimas daiktas, kad trum
poj ateityfiaklieji galės su ausi
mis skaityti.

Dr. Jacob, Kunz, Illinois uni
versiteto profesorius, išrado 
prietaisą, kuris, taip sakant, 
priversiąs knygas ir laikraščius ! 
kalbėti.

Atatinkamu spindulių stulpu 
nušviečiama laikraštis ar kny
gių Tie spinduliai paskui trans- 
formuoja raides į garsus, ku
riuos žmogus per tam tikrą prie
taisą girdi.

Dr. Kunz, kaip sako laikraš
čiai, savo eksperimentais esąs 
patenkintas. O tai reiškia, kad 
trumpoj ateityj aklieji skaitys' 
nebe pirštais, bet ausimis.

žemė darosi karštesnė. John 
Joley, Dublino universiteto pro
fesorius, sako, jog už 30,000,000 
ar 50,000,000 metų žemės pavir
šius visiškai ištirps nuo karščio.; 
Po to žemės viduriai vėl pradės 
ataušti, ir žen Z: paviršius susi-1 
formuos išnaujo.

Prof. Joly mano, jog tokių ka
tastrofų žemė yra daug pergy-| 
venusi. Tos katastrofos esą i 
pasikartojančios periodiškai. 

- ■ ' —

Banknotų sterilizavimas. Chi
cago j tapo įkurta laboratorija, 
kur sterilizuojama banknotai 
(popieriniai pinigai). Bankno
tai sudedama į tam tikrus stal
čius, o paskui paleidžiama elek
tros srovė. Elektra užmuša i 
įvairius ligos perus.

Tuo budu Chicagoj su elektra 
bus žudomi nę tik kriminalistai, 
bet ir įvairios bakterijos, ku
rios pagimdo visokias ligas.

Nepaprastas laikrodis. Vie
nas vokietis išrado nepaprastą 
laikrodį, kuris parodo koks lai
kas įvairiose pasaulio dalyse. 
Maža to, laikrodis turi amžiną 
kalendorių ir pažymi įvairias 
šventes. — K. A.

Company
230 South La Šalie Street, CHICAGO

St. Louis
Milwaukee

Louisville
Indianapolis

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St. /

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
9 iki 8 vai. vak. Nedėlioinis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

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

Ikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tol. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

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

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

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 Weut 23 Place 

Phone Canal 1068

Garsinkities “Naujienose”

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence GG40 S. Maplewood Av. 

Tel. Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

. DR. MA86ERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 141.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 0 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

.. ......................................................................... I ■ I

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

8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki 8 vakare
Res. 3201 So. VVallace Street

■ —... . ■■ ■ ....... ■■

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avc. Room 209 
Kampas North <ve. ir Robcy St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bruns\vick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

.Ultravioletini šviesa ir diathotmia

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

4645 ,So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa

CHICAGO. ILL.

Res. 6000 So. Artcsian AVe. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257į j

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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■« Peoples Furniture Go
Krautuvės M

►<
N Siulija Jums įsigyti M

h 
M 
h

WHIRLPOOL ELEKRIKINĘ DRABU
ŽIAMS PLAUTI MAŠINĄ

M

M 
H

Nes ši mašina yra taip pat pagerinta ir išto
bulinta, kaip kad puikiausis naujos 

mados automobilius.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

■■i iii I —

Del mirties P. Gasiuno
Artistas Stasys Pilka pri

siuntė “Naujienoms” tokį 
straipsnelį: .» /

Vienas iš Ijusų.
(A. a. P. Gasiuno atminčiai)

i

Užmuštas Povilas Gašlūnas. 
Tą žiaurią, tikrą žinią rodo 
man laikraščiai, bet... matau ir 
nenoriu tikėti. Skaudu, graudu 
ir begaliniai gaila. Vienas iš 
pranešimų sako, jog “stiprus

ąžuo’..'. ' .''.n i s praretė j il
sios lietuviškos dirvos”... Taip, 
taip, -r- jaunas lietuviškas ą- 
žuolas, o išeivijos laukuose to
kių jaunų lietuvybės atsparų 
dėja, nedaug mes teturime. Ei
lėje viens susmuko, o kas gi 
stos jo vieton?! Tiek daug su 
a. a. Povilo vardu prisiminimų.

Apleidžiant man Čikagą, ve
žė savo automobiliu į stotį, išly
dėjo mane. Bet jis buvo vienas 
ir iš tų, kurie pirmieji pratęsė 
man susitikimo ir pagelbos 
ranką.

Pirmą kartą Čikagon atvy
kęs, kurį laiką gyvenau Jo bu
te. O vėliau kiek kartų tiek ir 
tiek laiko leisdavom,- vis apie 
tą pačią lietuvybę bekalbėdami, 
apie geresnius mums visiemsM

M

►<

H

>

M 
H 
M 
h

M 
N

*

H

M

M

N
M 
M
M

ir----------------------------------------

ŽIEMA JAU ARTINASI
Ar jus esate prisiren
gę prie šalto oro ku
ris jau artinasi ? Pri- 
sirengkite pirmi a u s 
kol dar nevėlu ir įsi- 
veskite sau namų ap
šildymą, kuomet ateis 
žiema jus turėsite už
tektinai šilimos ir pa
togumą.

Mes galime įvesti į 
jūsų namus pilną ap
šildymą, ir daug pi
giau negu kad kiti ga
li tai padaryti. Para-, 
šykit kelis žodžius ar

M 
M
N

Nedėlios dienoje Tamstos gerėjatės su pasivažinėjimu 
puikiu automobilium. Kode! nesigerėti Panedėlyje ir per 
visą savaitę įsigijus elektrikinę drabužių plovyklą. Paly
ginus plovyklos kaštus su automobilio kaštais gal būt ne
būtų centas prieš dolerį, bet Jūsų mylimos moteries pasi
gėrėjimas, kad tik nebūtų didesnis kaip iš automobilio. 
Tamstos turite žinoti, kad gyvenate moderniškiausiuose 
laikuose ir Tamistų darbą turi dirbti elektriką. '

H

H Peoples Furniture Co. krautuvėse Jus rasite didį pa
sirinkimą įvairių plovyklų, kurių apkainavimas yra priei
namas visiems, kaip tai po h

H $75.00-$87.50-$95.00-$110.00
$125.00- 155.00

h 
h
M
H 
H

šias plovyklas galite pirkti mokėdami tik mažą dale
lę, o likusius pinigus apmokėsite mėnesiniais mokesčiais 
per vienus metus.

Su kiekviena plovykla duodame veltui du metu patar
navimą (Service).

H

H

H► <

Keikalaukite musų nuvežti į Jūsų namus Whirlpool 
plovyklos dėl demonstravimo ir supažindinimo Jūsų apie 
Jų nepaprastą pagerinimą, mes tą demonstraciją suteiksime 
Jums visai veltui, Jūsų namuose.

H M

H

M

M 
h 
H 
h

= 4177-83 Archer Av. 1922-32 S. Halsled St.
* M. KEZES, Vedėjas, J. NAKROŠIS, Vedėjas.
M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
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ba atsilankykit asmeniškai, mes atsiųsime savo inžinierių 
kuris suteiks jums pilną apskaitliavimą, garu arba vande
niu apšildomą namą. Už tą patarnavimą mes nieko ne- 
rokuosime.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą naujo ir varto
to plumbingo, parduodame pigiau negu olselio kainos.

SOL E.LLIS O. SONS, Ine
Chicagos Krautuvė Cicero Skyrius
2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454 Phone Cicero 130

DIDELIS RUGP1UCI0 IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. SUDRIKO KRAUTUVĖJE

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunsvvick Radiolos, Freshman Radžos. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. BUORIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

laikus svajodami. A. a. Povilo 
Gasiuno asmeny žuvo mums iš 
širdies gelmių pasišventęs Tau
tininkas, gabus, darbštus kul
tūringas vyras, šviesių minčių 
žmogus, gerus ir nuoširdus 
draugas.

Jis buvo vienas iŠ jūsų — 
vienas iš to didelio būrio pa
žangių ir ištikimų lietuvybei 
čikagiečių —ir reprezentuoda
mas jus ar tai gimtoje Lietu
voje ar išeivijos gyvenime, ji
sai jums gėdos nepadarė.

Savo siekių nepasiekęs, liki
mo negailestingai iš gyvenimo 
išrautas, lai ramiai ilsisi. Jo gy
venime yra sektinų, gražių pa
vyzdžių, stokite kiti jo vieton!

— Sasys Pilka.
Dorchester, Mass.

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos Lie

tuvos veikimo
Draugystė Palaimintos Lietu

vos laikė mėnesinį susirinkimą 
rugp. 10 d. Lietuvių Auditori
joj, Halsled st. Draugystės pir
mininkui atidarius susirinki
mą, ,buvo skaitytas protokolas 
ir priimtas. Po to liko priimtas 
naujas narys, draugas P. Šepu
tis. Pirm, pranešė, kad rugp. 
2 d. mirė draugas T. Vaičiulis. 
Kasierius pranešė, kad iš spul- 
kos už pusę metų nuošimčių 
gauta $40.00. Auditorijos at
stovo susirinkime nebuvo, to
dėl Auditorijos raportas buvo 
išduotas per Auditorijos direk
torių, drg. Janulį, kuris ir li
ko priimtas. Ant galo išduota 
raportai, liečiantys ligonius. 
Tuomi susirinkimas ir užsibai
gė. Draugystės turto iki šiai 
dienai yra $10.768.29.

— Ig. Žilinskas, raštininkas.

“PRIVATE”
Nėra nei vienų durių, nei vieno lango šioje bankoje, 
kad butų pažymėta “Privatė”.

Ir tai nėra neapsižiūrėjimas. Tai yra dalis rūpes
tingai prirengto plano, kad padarius kiekvieną bankos 
dalį ir kiekvieną valdininką parankų dėl kostumerių.

Kadangi jus čionai galite matyti bile vieną ir bile 
kada, kodėl nepavartojate šį banką dėl ko nors daugiau, 
negu vien tik laikant čionai savo pinigus.

Ar jums reikia pasikalbėti apie savo apsidraudimą, 
nuo ugnies apsidraudimą, kelionės prisirengimus, tes
tamentus arba investmentus, tam tinkamas žmogus 
viuomet yra pasirengęs jums tinkamai patarnaut

Pasinaudoki visais patogumais šio banko, jie yra 
prirengti dėl jūsų.

CENTRAL1“6 BANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO. ILLINOIS
A Trust Company

A State Bank A Clearing House Bank.

NAUJA JĖGA

Vienoda ir didelė jėga garinio inžino,
yra gaunama be var
tojimo specialia kuro
Dabar randasi nauja jėga moto
ruose—visai skirtinga savo sudė
tyje ir veikime—visai skirtinga 
savo galingoje jėgoje—vienodos 
ir didelės jėgos to garinio inžino 
kuri teikia su dideliu lengvumu 
ir važiavimas yra visai skirtin
gas nuo seniau važiavimų.
Pagrindas šitam • dideliam Hudsono 
veikimui yra naujas išradimas prie Su- 
per-Six principo kuris paverčia išnau
dotą šilumą į jėgą. Abu dalykai Nuda
ro didžiausią jėgą generation ir trans- 

mission taip didelę, kokia tik mums yra žinoma. Tuo budu Hud- 
sonas pasidaro ekonomiškiausias karas pasaulyje.
Naujame Hudsone motoras, taip vadinamas spark knock nuo 
aukšto spaudimo motoro yra prašalintas.

i

Paprastas gazolinas suteikia tokią pat šilumą ir jėgą visame jo 
veikime, kaip brangus kuras.
Naujas Hudsonas sutinkamas žmonių su dideliu malonumu vi

net

D

Pirmiau Dabar

i J
SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

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

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

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats.
Ir man tiek pasisekė surasti vai- $ 
stus, vardu SALUTES B1TTER- fe 
IS VYNAS ir į 6 mėnesius pali- fl 
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar fe 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- £ 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai Žmonių pa- $ 
sveikę nuo SALUTES BITTĖK1O VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei, t* 

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERl ir jums suteiks sveikatą, sudrutins £ 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimų ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, mie^ą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- k 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip ” 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų % 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- I 
kų $11.00. ’ < $

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

SALUTES MANUFACTURING CO. ‘
616 W. 31st Street, Chicavo, III., Tel. Boulevard 7351
. /A*. Z-A.*. ’-ZA?. ZA». ZA>*. ZA?Z’Z>y. " ZA.V Ž

soje Hudson istorijoje, nes visais atžvilgiais yra puikiausis Hud- 
son Super-Six koks kada buvo padarytas.

With the new high-compression, anti-knock motor 
that turns wasteheat to power

HUDSC?: Super-Six
(118-inch Standard Models U27-inch wheelbasO)

Coach $1175 Sedan $1285 Coach $1285 Sedan $1385

Custom-built Models (127-inch uheclbase) 
Brougbam $1575 7-Pass. Phaeton $1600 7 Pass. Sedan $1850

AUpriCi j f. o. b. Detroit.plus war OMdse tax

Hudson Supcr-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysiu) - vimo kambarį,
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

. Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Companr oi Illinois
2220 South Mi<hip; n Avc.
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VIEŠA PADĖKA

Laidotuvės

Povilas Ambros

Nėra

Įveskite Sau Namų Apšildymą Dabar
Tei. Boulevard 4139

Company

ROUND TRIP DAILY
▼a Chicago dailjr 9:41 *. m. ]

naktį 
sutei- 
patar-

Naujienų" pikniko 
darbininkams

Rudy, A.
Skukovvski, A., 
Saulinskas, A.
AVesmon, Frank

LINE 
140 N. Dear 
bor St~ 

Chicago.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kas girdėt "Naujieny" lai 
vakorčiy skyriuje

Davimą 
nui 
bus lengva šios šalies 
tam jaunam darbuotojui 
lui Gasiunui

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir męterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI 
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
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 j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. NedėJioJ 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

lioj nuo 2:30 iki 4;30 po pietj]
REZIDENCIJA:

2226 Marshail Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAI CANAL 9464

Nedėlioj, 14 d. rugp., Golden 
Star Kliubo bolininkai buvo nu
vykę svečiuosna apie penkias
dešimt automobilių į Rockfordą 
pas Rockfordo Lietuvių Atletų 
Kliubą.

Pirm visko musų sportai Ir 
rockford iečiai žaidė bolę. Žai
dimas taip patiko žiūrėtojams, 
kad net pradėjo ploti ir šaukti: 
“Dar kartą žaiskite!”

Bet kur tau čia tie sportai 
žais, kuomet vedėjas, draugas 
A. Petronis, pranešė jiems, 
kad pietus yra gatavi ir muzi
ka rėžia “two steps”. Po kelių 
minučių visi bolininkai Ir pa
šaliniai svečiai jau sėdėjo apie 
ilgus stalus, apkrautus viso
kiais valgiais, apie kuriuos 
draugas A. Petronis vaikščio
damas ragino valgyti. Todėl 
Golden Star KliMbo bolininkai, 
būdami labai patenkinti tomis 
vaišėmis ir bolės žaidimu, turi

kuriais kitais veikėjais ir vei 
kėjomis. Bet apie tai kitą kar

Neatideliokit iki paskutinės minutės, nes juo 
ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų jums kai
nos, kad gavus tinkamą patarnavimą kaip dabar

Todėl veikit dabar ir sutaupyki! pinigų ir laiko ir tu
rėkit apšildomų namų prieš ateinan šaltam orui, žiema 
jau bus greit čionai.

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

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

Mes taipgi užlaikome pilnų pasirinkimų garantuoto 
plumbingo labai pigiomis kainomis.

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

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

Tikrai žiūrėkit musų tikro vardo ir vietos. Musų krau
tuvė yra 1 blokas ilgumo, 1 augšto, rytinėj pusėj State 
St., netoli 22 St. Yra didele iškaba ant viršaus su seka
mu užrašu:

22nd
Phone į visus departmentus 

Calumet 0644 ir 0645

State Streets
Atdara vakarais iki 8, 
nedėlioj iki 1 po pietų

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

Musų pardavėjai kalba lietuviškai

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

VIEŠA PADĖKA GOLDEN
STAR KLIUBO BOLININKŲ

ROCKFORDIEČIAMS

sau už priedermę išreikšti i 
viešą ir širdingą ačiū gerbia-f 
mani draugui A. Petroniui už 
jo vaišes ir triūsą.

Ateinančioje nedėlioję, 21 d. 
rugpiučio, Golden Star Kliubo 
bolininkai žais dvi žaismes.

Pirma žaismė bolės bus su 
“Bauer’s A. C.,” 16:30 vai. ry-( 
to ant 115-tos ir Halsted St., 
Panther’s Field. Toje žaismė
je bus metikas bolės Kasper, 
o gaudikas bolės Klimavičius.

Antra žaismė bolės bus su 
“Dauphin’s”, 2 vai. po pietų, 
Tully Park, ant 90-tos ir South 
Park avė., Burnside. Toje žais
mėje bolės bus metikas Crave
nas, o gaudikas Pašakarnis.

Golden Star Kliubo koresp.
A. Yonaitis.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant Šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS” 

dulkių Nėra suodžių
Tiktai

Nors buvo garsinta, kad na- 
bašninką išlydės iš koplyčios 
1-mą vai. po pietų, vienok kol 
prisirengė, tai tu r būt buvo jau 
ir 2 valanda. Bet susirinkus 
tokiai žmonių daugybei ir esant 
tokiam susigrūdimui, ne lengva 
buvo susitvarkyti laiku.

Važiavom j Tautiškas kapi
nes daugybė automobilių. Pa
siekus tautiškas kapines, pir
miausia fotografas Stankūnas 
nutraukė paveikslą visų laido
tuvių dalyvių 
gėlių, vainikų, 
stebėti, — 

nuo

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

’ Chicago, UI. 
Patarnauja laido

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

Tel, Canal 1271 
ir 2199

Laivu “Volendam”, rugpiučio 
12 d. atvažiavo j Ne\v Yorką 
du pasažieriai — panelė Sofija 
Stulga ir John Uža. .Jie sekma-! 
dienio vakare, rugpiučio 14 d.1 
pribuvo į Chicagą. Du jauni ir. 
energijos pilni nariai padidino1 
Chiiagos lietuvių šeimą. Links-1 
ma netik jų giminėms, ir 
mums, Naujienoms, kad dabar
tinėse sunkiose imigracijos 
lygose pasisekė juos atgabeni, 
bet ir visai Chicagos kolonijai 
susilaukus tokių svečių.

V. Pačkauskas
P. Radžiūnas
X. Saikus
R. Saikus 
Mrs. R. Saikus 
Mrs. V. Smotelienr
B. Skurkis
J. Subačius
P. Svelnys
J. Vilis
Antanina Vilionė
A. Vilis
J. Valiulis
A. Žile
A. Naikelukas
V. Galskutis
Janušaitis
J. Mickus
K. Navickas.

Tarpe visų įdomių 
kuris teko Chicagos 
gyvenime 
skaityti ir 
laidotuves, 
Chicagoje, 
vauti.

Sužinojęs ‘Naujienose” apie 
Povilo Gasiuno belaikę mirtį ir 
patyręs kada bus laidotuvės, 
nusitariau būti laidotuvėse, 
nors Povilo Gasiuno ypatiškai 
nepažinojau; bet buvau apie jį 
šiek tiek girdėjęs ir laikraš
čiuose matęs, kad jis yra bu
vęs veikėjas ir aktyviai daly
vavęs musų viešajame gyveni
me.

Ketvirtadieny j pasiskubinau 
atvažiuoti į p. Mažeikos koply
čią ir pribuvau pirm paskirto 
išlydėjimui laiko. Čia jau ra
dau daugybę žmonių prisirinku
sių ir dar vis dauginosi ir dau
ginosi. čia teko laimės susi
tikti su savo senais pažįstamais 
ir pažįstamomis. Pasimačiau 
su p. Vaidyla, kurio buvau ge
rokai pasiilgęs. Teko sulikti p. 
Katkevičienę, p. p. Petraitienę, 
Kemešienę ir Žilvitienę, su ku
riomis susipažinau Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje sei-. 
muose. Pasimačiau ir su kai

f a. n.
NedSI. ir subatoj Round trip $1.50 

Pigiomis kainomis Cafeteria 
Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

Buvo daugybė 
kiek teko pa- 

nuo SLA. nuo A. 
LTS., nuo “Birutės“, nuo Chi
cagos lietuvių realestatininkų 
Tarybos, nuo brolio ir dar daug

aujienų piK- 
žemiau įvardintų 

būti laiku—apie 10 Sand

Buvo pasakyta keletas kal
bų. Pirmiausia perstatyta kal
bėti p. Grišius, nuo SLA. P-as 
Grišius keleis žodžiais priminė, 
kad velionis darbavosi SLA.

Antras kalbėjo Dr. Zymon- 
las — nuo “Birutės“. Dr. Zy- 
inontas savo gražia ir jausmin
ga kalba apibudino velionio Po
vilo darbuotę.

Trečiuoju kalbėtoju buvo p. 
Tulys.

Ketvirtas kalbėjo p. Dargu
žis; jis pasakė graudingą pra
kalbą, kaip atsisveikinimą su 
velioniu.

Penktas kalbėtojas buvo Dr. 
Draugelis, kaipo velionio drau
gas, pirmiausia primindamas 
apie velionio visuomeninę dar
buotę. Kalbėtojas papasakojo, 
kad Povilas Gasiunas, išgirdęs 
apie paskutinius įvykius Lietu
voj, dalyvaudamas draugijose, 
ėjo į susirinkimus ir ramino ii 
nešė kibirkštį drąsos. Bet kal
bėtojas nepasakė, ar jis pritarė 
smurtininkams ar buvo priešin
gas smurtui. Tolesnėj savo kal
boj Dr. Draugelis daugiausia 
kalbėjo apie mirtį.

Adv. Kodis kalbėjo nuo ALT 
laros.
Kalbėjo ir Lietuvos kon

sulas Chicagoje, p. žadeikis.
Susirinkusi skaitlinga publi- 

atidavusi paskutinį patar- 
velionui Povilui Gasiu- 

skirstėsi su mintimi: lai 
žemelė 

, Povi- 
Bakanas.

Mirė liepos 13 d., 1927 m., 
sulaukęs 2 metų amžiaus. Pa
laidotas l.ulher, Mieh. kapi
nėse. Dabar Ims perkeltas į 
Chicagos Lietuviu Tautiškas 
kapines. Tėvai, Povilas Amb
ros ir Kunigunda, po tėvais 
Slulgaičiulė-Ambros, kurie pa
eina iŠ Lietuvos Kupreliškio 
parapijos, Einorių kaimo, Bir
žų ap. Kūnas nuo stoties bus 
parvežtas pas tėvus, 724 W. 
19th St., Chicago, III., o iš 
čia subatoj 2 vai. po pietų, 
rugpiučio 20, 1927 m. bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
puŽjstamus meldžiame daly
vauti ir atiduoti a. a. Povilui 
pakulini patarnavimą ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę
Tėvai ir seserys Aldona ir 

Olga.

10DIENŲISPARDAVIMAS
Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%

Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio mėnesio. ,

Globė Furniture Uphostering Co.
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

PRANCIŠKUS MATULEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu trečiadieny, rugpiučio 17 dieną, 1927 

metų, sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Suvienytose Valstijose. Dir
bęs daugiausia anglių kasyklose, paliko dideliame nubudime motiną 
Magdaleną Matulėvičienę-Nemčiauskienę, patėvį Stanislovą Nemčiau- 
ską, du brolius Advardą ir Juozapą, trjs seseris: Magdaleną, Eleną ir 
Julijoną.. Kūnas pašarvotas, randasi S. P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

laidotuvės įvyks panedėly, rugpiučio 22 dieną, 10 vai. ryto iš 
S. P. Mažeikos koplyčios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Matulevičiaus giminės, draugai r pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutęikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Tėvai Nemčiauskai, Broliai ir Seseris. Laido
tuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138. Tėvai 
gyvena 3341 So. Auburn Avė. 3 aukštas iš užpakalio.

Žemiau telpa sąrašas asme 
nu, kurie dirbs 
nike. Visų 
prašome pri 
vai. rvte.

J. Bielevičia
J. Bočiunas
V. Briedis
Iz. černauskas
\V. ('epelis
Petronėlė Dargienė
J. Degutis
P. Dubickas
P. Indrele
Chas. Juršis
A. Juršienė
J. Jokubauskas
J. Kaulinas
M. Matulis
J. Mickevičius
P. Miller
P. Mankus
A. Narbutas

Audicaitis, J.
Adomaitis, J.
Beliachas, J.‘
Chavey, J.
Eidukaite, Bose
Grinius, J.
Kirsnis, K.
Kershulis, J.
Kasiulis, .J.
Likpatrienė, B.
Peklis, P.
Plpnieie, M.

Phone Brunswick 2373

LOUIS W. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS
IJmozinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį 

2509 Fullerton AveM Chicago

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas Į 
laidotuvėse ir kokia- • 
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir^į|9 
nebrangus, todėl kadCT^O 
neturime išlaidų už- '■Bl 
laikymu skyrių. 9**

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

CUNARD 
(Per Angliją) 

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

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

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

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

CUNARD

įvykių, 
lietuvių 

matyti, reikia pri- 
a. a. Povilo Gasiuno 
kuriose, viešėdamas 

turėjau progos daly-

Visagalinčio Dievo Valia 
rugpj. 9 d. Š. m. persiskyrė su 
manimi ir su šiuo pasauliu 
mano mylimas vyras PETKAS 
ZAKSIS, o palaidotas lapo 
rugpj. 13 d. ŠV. Kazimiero ka
pinėse.

šiuomi noriu išreikšti savo 
gilią ir širdingą padėką pasi
tarnavusiems geradėjam.s ma
no vyro ligos, pagrabo ir lai
dojimo metu:

Širdingos padėkfts žodžius 
reiškiu geri), kunigams Polei- 
kiui, Šiaulinskiui ir Paškaus- 
kui, lydėjusiems velionį iš na
mų į bažnyčią ir ai laikiusiems 
gedulingas pamaldas. Kun. Po- 
leikiui už jo gražų pamokslą. 
Dėkoju p. Pociui, vietos var
gonininkui, pritinkamai tar
navusiam laidotuvių metu.

Mano liūdesio valandose prie, 
lelingai tarnavo ir mano dide
lius rūpesčius palengvino gra
borius p. A. Masalskis. Už tą 
prietelingą gcradūjystę p. A. 
Masalskiui reiškiu širdingos 
padėkos žodžius. Dėkoju vi
siems, kurie teikėsi dovanoti 
vainikus ir kartu dėkoju vai
nikus nešusioms panelėms. 
Dėkoju visiems, kurie mano 
pašarvotą vyrą lankė, dėkoju 
grabnešiams, muzikantams ir 
visiems, kurie tik buvo susi
rinkę dalyvauti laidotuvėe ir 
atiduoti paskutinį patarnavi
mą. Dėkoju visiems lydėto
jams i velionies amžino ilsO- 
jimo vietą, į šv. Kazimiero ka
pines.

Teilsis mano vyrelio kūnas 
šaltoj žemelėj, o Gailestinga
sis Dievas tesuteikia jo sielai 
amžiną atilsį.

—Ona Žaksienė.

Simpatiškas —
Mandagus —

P](geresnis ir Pi- 
ffll^S^gesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
W mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
z PAGRABŲ VEDĖJAI

• Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randaal 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
GrTOMFTRTSTAS

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai
\ i. n k 11 ■;! i tei Jį. ♦ [ i.
kalams.
šaukus 
greit 
kiam

navimą. 
2205 Lake St.

Melrose 
.. Park, PI. .. 
Phone Melroes

Park 797

“bentoN 
COC HARBOR 

w & ST. JOE
Chicago • a. m. Daily 

apt Saturday and Sunday

Tbrongh Ticketa to all Shoro Line Motor 
Coach-Co. polntg via Soath Haven 

Thru Farea 
flAUOATVCK ..................................
UOLLAND ....................................... IM
GKAND KAl'lDS..............................
GUANO IIAVEN..................... T... 300
MVSKKGON ......................V..... 8.30
PAAY L’AW LAKE.... ........................ ĮJP
Scotsonia (Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Be ach ...........  $125
DtrAct conntcUona tor Glan, admm. 
Pullman. Bangor. Silvar-SaAdla LiBaa. 
Booaevelt Hllls and Shoro Oeat. 

Ali achedules dayllght aaving Urna.
South Havan Lina Dachą—N. W. Ead cd , 
Munfcipal Pier (Grand Av. & 
Av. care to pior).

PhopiB Superior ZflOO

Haven



Orkestrą ir Benas
Koncertams, Piknikams, Ra
liams, Pagrabams, Vestuvėms 
ir visokiam pasilinksminimui. 
Geriausi A. M. U. Muzikantai. 
Reikale kreipkitės į Orkestro 
ir Beno direktorių.

Juozas L. Grušas
3554 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8671 
CHICAGO, 1LL.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

PRIGĖRĖ jaunas lietuvis

F. VVAITEKAITIS
Laikrodinin

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

St., Chicago
Telefonas Englewood 4279

919 W. 59th

par-

Kugpiučio 1 l d. besimaudy
damas Jackson Park maudyk
lėj prigėrė Pranas Jhikanas, 18 
motų jaunuolis. Bakanas buvo 
labili geras plaukikas, tačiau 
pakliuvo Į verpetą ir nebegalėjo 
išsigelbėti. Jo lavonas iš eže- 
Ki tapo ištrauktas tik rngp. 
18 d. Užvakar Eudeikių pa- 
grabu ištaigoj buvo komerio
tyrinėjimas.

Laidotuvės įvyks šiandien iš 
šv. Kryžiaus parapijose bažny- 

Kazimiero kapines.
kuris gyveno 

16th St., paliko tėvus, 
ir brolius.

čios j šv.
Velionis, 

W. 
šeri

se-

STAIGI MIRTIS

—------------------------—-— -
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 WZŪJ1BNO8, oneagū, m.

Bridgeportas
Surprise pate

mokėti.
Visi svečiai bus “uniform” 

tai yra ne bet kokie.
Neužmirškite adreso*

— Jūsų Rautas.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Įvyksta ji šį vakarą Lietuvių 

Auditorijoj. Bengiama ji pilnai 
užsitarnavusiai tokios garbės 
ypatai, Tonini Vaznoniui.

O kad
užsitarnavo, tai 
kaip gyvas. Tik pamls- 
jis laikė karčiamą per

i, ką, kur, i , .. k.
rengia, veikia ar kviečia Furnished Rooms įture & mx

Rakandai-Itaisai

p. Vaznonis tokios 
esrnipures 

šiuri., 
lykite 
kokią penkioliką metų ir kiek
vienas ištroškęs gavo pas jį 
troškulį užgesinti (žinoma, už 
tam tikrą atlyginimą.)

Svečių tikimasi turėti pilnu- 
tė Auditorijos svetaine, ir štai 
kodėl: viena, kad parė rengia
ma gražiai ypatai, o antra, kad 
“kojotas” yra pagamintas pa
ties Raulo ir prie to, kad pats 
Kaulas patarnaus prie stalo. 
Taip kad svečiai nebus nei vie
nas aplinktas. O už maršus, 
kurie davė dešimtkes, tie galės 
įeiti “fret’\ gi kiti turės užsi-

Atsišaukite
Antanas Grušas, 42 metų 

amžiaus, nevedęs, po sunkios li
gos mirė lū dieną rugpiučio.

Gyveno jis adresu 245 Swan 
St. Kūnas randasi pp. Eudei
kių laidotuvių įstaigoj, 4(105 So. 
Ilermitage Avc. (Town of 
Lake).

Yra daug nabašninko giminių 
Chicagoj ir aplienkėse. Gimi-

3, atsiliepkite*!—R.

Automobilių lenktynės

Rytoj, rugp. 21, įvyks auto
mobiliu lenktynės. Vieta — 
Crmvn point. Bengia jas Ame
rikos legionas. Kam aplinkybes 
leižia, vertėtų pažiūrėti.

Announcements
Pranešimai

RENDON ruimas dėl švaralis vai
kino. Maža šeimyna. Garadžius ir
gi rendon. 7004 S. Talman Avė. Tel. 
Republic 6131.

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokčti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avc.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
3G kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėję.s per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane j namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų » 'št.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyksss šeš
tadieny, grup. 20 d. šių metų, 7:30 
v. v. Šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
82nd PI. ir Auburn Avė.

Nariai būtinai malonėkite pribūti, 
nes yra svarbus susirinkimas.

P. K. nut. rašt.

FURNIŠIUOTI ruimai rendon prie 
bevaikių. Gerai jrcngti, galima val
gį gaminti ir skalbti. Klauskit Ra
ktinių štore. 224G W. Grand Avė.

RAKANDAI. Turiu parduoti savo 
rakandus, 3-jų kambarių, švarus ir 
taipgi galima renduoti švarius rumus, 
tiktai $12 j mėn. antros lubos iš už
pakalio, kas pirmas gaus bargeną. 
Verta pamatyti, kreipkitės vakarais. 
J. G. 2952 S. Quinn St. Bridgeportas.

RENDON modemiškas kambarys 
vienam vaikinui, be valgio. 3237 So. 
Auburn Avc.

KENDON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, su valgiu arba be valgio. 4325 
So. VVhipple St. 2 fl.

RENDAI kambarys <lel vieno vai
kino be valgio prie mažos šeimynos, 
šviesus iš fronto, 2 fl. 830 W. 36th St.

RENDAI ruimas dėl dviejų*vyrų 
arba dėl merginų. 1 fl. 3232 S. Lowe 
Avė.

KAMBARYS ant rendos vienam ar 
dviem vaikinams, su valgiu ar be val
gio, 7140 So. Maplevvood Avė,

4 kambarių sempeliniai rakandai, 
pigiai už cash, tik $295. 3 šmotų rie
šutinis miegruimio setas, 3 šmotų 
mohair parloro setas, 7 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, du 9x12 kau
rai, 2 pastatomos lempos, library sta
las, veidrodžiai, miegruimio kauras, 
5 šmotų pusryčių setas, viskas už 
$295. Mr. Preston, 3631 S. Halsted St.

PARSIDUODA geriausi Schlitz 
darbo saliuno fixturiai, labai pi
giai, tik už $350, pilnai verti $1,500. 
Tik šią savaitę. Krepkitės tuoj, 373 
E. Kensington Avė. Phone Pullmon 
0670.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

| Parduodam - Mainom |
Namus, jg 
Lotus, 
Farmas, 
Biznius, 
Garadžius, 
Automo
bilius. 
Jei nori 
Pirkti ar 
Parduoti 
Namą, 
Lotą, 
Farmą 
ar Bizni,

■ visada nasitarkit su K. Valaitis.
• Jei turi $500.00 ar daugiau, ga- 

H Ii pirkti namą per K. Valaiti. 
H Pirmiausiai kreipkis pas mus, 
g nes mes turime daugybę bar- 
B genų ir esame pasirengę teikti
■ greitą, sąžiningą patarnavimą.
■į K. Valaitis <S1 Co.
■ 3404 So. Morgan Street
2 Tel. Yards 1571

Petras Petkus (1105 S. \Vood 
St.), apie 50 metų amžiaus, pa- 
lėjo seredoj iš darbo ir nuėjo 
miegoti. Ant rytojaus jį rado 
nebegyvą.

Petkaus lavonas randasi Eu
deikių pagrabų įstaigoj. Prašo
ma giminių atsišaukti ir pasi
rūpinti laidotuvėmis. Kiek ži
noma, Petkus turėjo švogerį 
Trakšelį ir pusseserę Jonaitienę.

Petkus dirbo pas Armourą 
ir buvo apsidraudęs (turėjo 
“inurance”).

CHICAGOS
POLICIJOS
VIRŠININKAS '

L. G. D. L. K. Vytauto luik\.s mė
nesinį susirinkimą nedėlioj rugpiu
čio 21 dieną, 12 valandą dieną, 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3131 S. 
Halsted SI. Nariai teksitės pribūti 
ir kurie esat pasilikę su mokestini, 
teiksitės užsimokėti, kad nenustotu- 
mėt draugijos teisių.

—-V. Kacevičia, nut. rašt.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirin
kimas jvvks sekmadienį, rugpiučio 

■21 d., Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
: PI., lygiai 1 vai. po piet. Visi nariai 
i kviečiami atsilankyti.—Valdyba.

UŽIMUŠĖ LIETUVIS

Juozas Lapinskis, 33 metų 
amžiaus (1616 S. Halsted St.), 
lailydė užsimušė rugp. 16 d.

RENDAI frontinis kambarys dėl 
vyių, merginų ar vedusios poros su 
visai patogumais, 2 fl. 2553 W. 43 St.

RENDAI IŠFORNIŠIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja į savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 
Geriausia transportacija prie Street 
karių linijos. i

1606 So. Halsted St.

KAS NAUJO MUZIKOJE
jo prie namų statymo.

Laidotuvės įvyks rytoj. Iš šv. 
Antano parapijos bažnyčios jo 
kūnas bus nulydėtas į šv. 
z.imiero kapines, laidoja jį 
leikių pagrabų [staiga.

I)r. K. Mikolaitis
Chicagoj

Eu-

I)r.
NAUJI LIETUVIŠKI RE 

KORDAI IR ROLĖS
Ar nori būti linksmas ir sveikas? 

Išgirsk šiuos Naujus Lietuvifikus Re 
kordus: Vanagaičio. Babravičiaus 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

įdainavo A. ' anagaitis
16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia lept, dalis I ir II

įdainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir 

Iš Rytų šalelės
16055—Tu mergelių dainavimas ir 

Kieme- mergelė auga
16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas. 
16054—Dzinguliukai ir

Dul-dui dūdelė
Jgrajino Lietuviška Orkestrą

1GO57—Pjibi.eiuok mane ir
Polka

J6065—Kalakutai šiauduose ir
Garbės Polka

16066—Tamsios akys Vairas ir 
Volgos burliokų daina

16053—Link urna porelė Polka ir 
Linksmas medžiotojas

1C952—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas

16049—Kaimiečių Valcas ir . 
Kitayanka Polka

Įdainavo Jonas Butėnas
16048—Lopšinė Daina ir 

Išgėriau septynias
16014—Kalinio Daina ir

Mano gimtinė
1G041—Mes b<? Vilniaus nenurimsim 

ir Girtuoklio Daina
16040—Eina garsas nuo rubežiaua ir 

Oi kai aš pąs močiute buvau 
16038--Lakštingalėlė ir Aguonėle 
.16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Subatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari

Šventas' Rokas ir Scrantų 
n'clngis-komiška daina

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis -komiška daina

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute Lapunele 

Neverk brangi ir
Rigolotte—
įdainavo K. Petrauskas. •

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiamo j kitu miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine.), 
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiau, ia Muzikos Krautuvė.

Vakar atvyko i Chicagą 
K. Mikolaitis Į savo žmonos tė- 
/o Byansko, laidotuves. Dr. Mi
kolaitis chicagiečiams yra ge
rai žinomas iš senų gerų laikų. 
Prieš penkiolika ar daugiau nu 
ų Dr. Mikolaitis buvo vienas 

žymesniųjų ęhieagos darbuoto
jų. Jis daug yra veikęs įvai
riose Chicagos draugijose.

1911 m. jis baigė medicinos 
mokslą ir išvyko į Lawrence, 
Mass.
jis nebuvo aplankęs.

Dr. Mikolaitis buvo užėjęs į 
“Naujienas” pasimatyti su sa
vo' senais pažįstamais. Chicagoj 
jis žada pasilikti savaitę sa
vi ršum ir rytoj dalyvaus Nau
jienų piknike. — R.

Nuo to laiko Chicagos

Miss Chicago” 
bus 

Naujienų 
Piknike

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Ėst ate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Indopendent Bldg.
&. Loan Association

Ofisus Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 5Lst St.
Tol. Prospect 6691 
Hemlock 2100-2101

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

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

kamp. Lake St. 10 fl.

Siuvamos 
operavimo, 

Na-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė ant didžiausios gatvės Bridgepor. 
te. Per 30 metų išdirbtas biznis. 
Biznis cash. Parduosiu ant išmo
kėjimo arba mainysiu ant loto.

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St., Box 238.

PARDAVIMUI drug Storis, pri
imsiu registruotą pharmacistą už 
pusininką arba už darbiniką. Atsi
šaukite greitai, nes aš vienas ne
apsidirbu. Naujienos 1739 S. Hals- 
led St. Box 957.

Išleido persergėjimą publikai prieš 
negerų šeų pardavinėtojus, kurie tu
ri aukštai skambančius vardus ir įsi
taisę didelius ofisus; kurie prigaudi- 
nėja chicagiečius tūkstančiais dole
rių kas mėnesį.

Prieš investavimą savo pinigų, pa
siklauskite savo bankininko patari
mo.

Musų patarnavimas dėl žmonių kas 
link patarimo link Šerų ir bonų yra 
teikiamas dykai.

Personai
A^ntcnu 

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Pau- 
i lausko ir švogerio Motiejaus Urbono. 
1 Abudu paeina iš Tauragės miesto, 
i Pirmiaus gyveno Ernest, Penn. Pra- 
į šau jų pačių, arba kas apie jos žino 
I pranešt, busiu dėkinga. Juzefą Povi- 
laitienė, 4620 So. Marshfield Avenue, 
Chicago, III.

Help Wanted -Mitlc
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
| savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

B. Jasudes & Co.,
2015 So. Robey St. Chicago, III.

PARDAVIMUI groserne. kendžių 
ir ice creain krautuvė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant automo- 
biliaus, 3222 So. Auburn Avė.

ANT pardavimo cigarų, cigaretų, 
kendžių, ice ęream ir notion biznės 
kampas per 30 melų. Priežastis par
davimo — einu į didesnį biznį. 1851 
Canalport Avė ir Jefferson St.

PeopiessBank

PAIEŠKAU Bulotų Silvestro, Jo
no ir Paulauskienės Onos iš Ver- 
baliunų kaimo, Vilkijos parapijos. 
Turiu svarbių reikalų nuo jūsų gi
minių. Patys ar kas žinot, praneš- 
kit už ką busiu dėkinga. J. Bra
zauskienė, 926 W. 36 St., Chicago, 
III.

REIKIA automobilių mechaniko 
kaipo partnerio, suteiksime labai 
gerą progą. Capital Garage, 4730 
W. Harrison St., netoli Cicero.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERYS

SALIUNAS pardavimui, sena įs
taiga, airių ir vokiečių apgyventa. 
Renda ne brangi su pagyvenimui 
kambariais. 4435 Wallace St. Tel. 
Boulevard 3158.

IEŠKAU draugo tinkamo į part- 
i nerius prie biznio, tik kad butų 
I pavienis ar gyvnašlis. Pinigų daug 
nereikia. Tel. 1839 Rbosevelt.

732 VV. 19th St.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

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

PAJ IEŠKOJIMAS

Pajicškau savo moteries Liti ma
ne apleido Vasario 21 d., 1927 »in. 
pasihndi'.ma su tuvim 8 metų sū
nų VVilimą. Meldžiu moteries su
grįžti viri nesu-įpratimai bus pa
naikinti. Girdėjr.u, kad jį save 
vadina Agnės Burnett. Ji sevria 
159 senių, 6 pėdų aukščio, nukirp
tais juodais plaukais, 35 metų am
žiaus. Meldžiu kitų, kurie ją pa
žįsta pranešti man jos adresą; už 
teisingą pranešimą duosiu $100 at
lyginimo.

V/ILLIA ADAMS

2960 Mihvaukee Avė

Chicago, Illinois

PAJIEŠKAU savo kaimynų: Igno 
Petrausko, Petro Griciaus, Pranciška 
Monkaitė, keli metai atgal gyveno 
Chicagoj. Visi paeina iš Žarėnų vai., 
Telšių apskr. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patys artia juos pažįstanti duokite 
man žinią. Domininkas Fabijonavičia, 
12043 S. State St., Chicago, III.

PAIEŠKAI! gyvenimai draugės lai
svos nuo tikėjimo, nėra skirtumo mer
gina, našlė ar gyvnašlč, nuo 25 iki 37 
metų, butų gerai, kad turėtų patyri
mo siuvimo amate. Maloni, bizniška 
mokanti nors kiek anglų kalbą, my
linti muziką arba mokanti skanbinti 
pianą. Sutinkančios su viršminėtais 
reikalavimais, malonėkit laišku atsi
šaukti prisiųsdamos savo paveikslą, 
kuris bus granžinamas su pirmu atsa- 
sakymu. Aš esu laisvas, blaivas, tu
riu biznį, myliu muziką ir linksmo 
gyvenimo.

Atsišaukit laišku

Padauginkite savo įplaukas. 
Galite uždirbti virš $50 kas sa
vaite. Lengvas darbas, trumpos 
valandos. Mes pamokinsim jus 
šiam darbe. Taipgi priimsim 
tuos aplikantus, kurie gali dirb
ti tiktai keletą valandų dieno
mis arba vakarais. Ofisas 
daras iki 5 vai. kasdien ir 
batoj po piet. Nepraleiskite 
progą!

L. NARMONTA
(Normantaitė)

E. Madison St. Room 312

PARDAVIMUI groserne ir bu
černė, geroj vietoj, mainysiu į 
automobilių. Special 2-5 kam
barių mūrinis bungalow, netoli 
54 St. ir Wincbester. Kaina 
$11,600, mainysiu į cottage 5 
kambarių.

81

Naujienos, Box 958,

For Rent
PARENDAVOJIMUI fialas 5 kam

barių su vana. Labai Šviesus.
732 W. 22nd St.

RENDON Storas, tinkamas dėl 
! nentoriiuis arba šiaučiaus ar kokio 
'kilo biznio. Kreipkitės į bučernę, 
13156 So. Wallace St.

I RENDON 6 kambariai, ant 3-čio 
1 aukšto yra elektra, gazas ir maudy
nė; renda pigi. Kreipkitės į bučernę, 

1.3156 .So. W«llace.
I

RE.N DON 4 kambarių flatas, 
1 šviesus. I-'lektra, gasas, pigi renda. 
938 W. 31st Pi.

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

RENDON storus su fikčoriais bu- 
černės ir grosernės. Išdirbtus per 
daugelį metų. Renda pigi arba par
duosiu fikčeriu.s. 4643 S. Union Avė.

i RENDON 6 kambarių flatas, 2 lu
bos, pečiais šildomas. Puikioj vietoj, 
Brighton Parke, gera vieta geriems 
žmonėms. Tel. Lafayette 6148

5 KAMBARIAI ant rendos, fornis 
šiluma, uždaryti porčiai, $35.00 per 

! mėnesį, 3225 So. 54 Avė., Cicero, III.

F^iirnished Rooins
KAMBARYS rendon prie mažos 

šeimynos, su visais parąnkumais ir 
prie geros transportacijos. 1555 N. 
Iloyne Avc. 3rd floor. Armitage 
9566.

RENDON kambarys, 1 arba 2 
j vaikinam, su valgiu arba be valgio. 
» 6752 S. Artesian Avė. 2 fl.

at-
sn-v • šių

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA sena moteris prida
boti vaikus. Gera vieta gerai moteriai. 
506 West 39th Street.

REIKIA patyrusių moterų dėl aor- 
tavimo skudurų. Gera alga. H. Dray. 
1447 Blue Island Avė.

REIKALINGA patyrusi stenografė 
Kreipkitės asmeniškai. John Kuchins- 
kas, 2221 W. 22nd St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Ivjrinimr nors esu dar 39 ■actų am- 
ži-aus, bet silpnas sveikatoje, pertat 
jieškau lengvaus darbo. Jeigu kas tu
rite lengvą darbą malonėkite tuoj 
pranešti: Aušros Knygynas, 3210 So. 
Halsted St. Box 337. Tel Boulevard 
9GG3.

Musical Instruments
Mužikas Instrumentai

PARDAVIMUI
Už $75 nupirksite augštos rųšies 

88 notų grojiklį pianą su benČiumi 
ir voleliais, taipgi keletą uprighl 
pianų po $65 ir I console radia 
sotus, vėliausios mados prirengtus 
Po $75. Atsišaukite subatoj iki 9 
vai. arba nedėlioj iki 6 vai. Ame
rican Storage Ih ųse 2216 W. Ma- 
dlsori St.

Fumiture & Fixtures
 Rakandai-ltalsai

$60,000 vertos naujų bankroto ra 
kandų. Sutmmvkit ^pirkdami Šiuof 
naujus rakandu?. Pigiai greitiem1 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro 
džiai, stulai, Coxwo!l krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Firepvoof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė

PARDAVIMUI pigiai stubos rakan
dai. Kam reikalingi atsigaukit 2 lu
bos, 4352 So. California Avė.

PARDAVIMUI valgomo kambario 
setas ir bufetas, pigiai. 4004 S. Rock- 
well St. Lafayette 4123

BIZNIS pardavimui arba mainysiu 
ant nejudinamos nuosavybės, išdirb
ta per 4 metus. Priežastis pardavimo 
— liga. Laiškai Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Box 959.

PARDAVIMUI Saliunas tarp dvie
jų ddelių dirbtuvių. Kas pirmas, tas 
laimės. 2246 Blue Island Avė.

KENDŽIŲ ir minkštų gėrimų krau
tuvė, lietuvių ir lenkų apgyventoj a- 
pieHnkėj. Parsiduoda pigiai dėl se
natvės. 3 metų lysas. 1835 Waban- 
sia Avė.

PARDAVIMUI garažas ir taisymo 
dirbtuvė sykiu su įrankiais. Gera biz
nis, 2 susisiekimo linijų. Ilgas lysas 
ir pigi renda. Tel. I^affayette 0204

PARDAVIMUI groserne ir namas, 
labai nebrangiai, randasi Evondale. 
Nėra panašaus biznio per du bloku. 
350? Diversey. Tel. Spaulding 0315.

AUKSINE PROGA PRALOBTI
Seną Bridgeporto biznierių verčia 

šeimynianiai svarbus reikalai skubiai 
naiduoti savo pelningą biznį — bu- 
oci-rit* ir* »< rosorne visais fixtureK
ir šlaku tik u5 $1500.

Naudokitės proga.
K. J. MACKE and CO. 

2436 W. 59th St.
Tel, Frospect 3140

PARDAVIMUI saliunas arba soft 
drink parlor, su namu. Gerai biznis 
daromas. Galime su mažu jmokėjimu 
nupirkti, 3553 So. Wallace St.

KEPYKLA, seniausia ir geriausiu 
lietuvių įstaiga Bridgeporte, išdirbta 
jer daugiaus kaip 20 metų, parduosiu 
greit ir prieinama kaina, — išeinu 
visai iš biznio. — Kartu parduosiu ir 
murini namą.

E. VITKAUSKAS,
4650 So. Western Avė., 

•Lafayette 1914

PARSIDUODA gera groserne, la
bai pigiai ir geras biznis. Storas ir 
5 kambariai pagyvenimui, rondo ST 
doleriai i raėnsj. Lysas ant trijų 
metu.

Atsišaulcte
3735 So. Emerald Avc.

PARDAVIMU! groserne •ahlaimų 
ir mokyklos įrankių krautuve. Turi 
būti parduotu šią savaitę. Labai pi
giai už pusę kainos, 3518 So. Wallace 
Street.

PARDAVIMUI gro.sernė. Biznis 
išdirbtas per tris melus. Parduosiu 
pigiai. 1005 Canalport Avė.

GERIAUSIA proga Chicagoj. Par
davimui saliunas ir hinčruimis tarp 
dideliu dirbtuvių. Priežastis —ne
sveikata. Atsišauki! greitai: 1248 

Carroll Avė. ’r Elizabeth St.\V.

(Continued on page 8)
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Real Estate For Sale
Natnai-žemė Pardavimui

Business Chances
Padavimui Bizniai

GROSERNĖ ir vaisių krautuvė 
pardavimui. Penki metai kaip gerai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI
gyvuoja, lietuvių apielinkė. 3408 So. 

! Halsted St.MUSŲ RINKOJ
tik tikri Bargenai

Ui $1,500.00 nupirksi 4 fln- tesa(.n kl.autuvSi geri fikJerW( , _
tų namų BRIDEPORTO širdyj, remia, gera vieta, pridėti dar buže.-, . mur|n|g nama„ a„

_  '__________ rengimais—elektra, vanos etc. Ran- 
*" įlaši, 5320 So. Kildare Avė. Parsi- 

•syft drink parloris j (|u0()ft su mažu jinokūjiinu.

2 flatų naujai baigiamas namas, 
5 ir5 kambarių, vandeniu apšildo
mas, vėliausios mados, 7049 So. 

'\Vashtenaw Avė.

Pardavimui 2 flatų medinis na
mas 4 iri kambarių. Gerame stovy. 

PARDAVIMUI groserne ir delica- Parsiduoda pigiai su mažu įmokū- 
pigi jinni. Randasi 4928 So. Honore St.

Viskas kas reikia. Kaina juokiu- 5406 Wentworth Avė. 
gai žema. SALIUNAS 

pardavimui. Nesutikimas partnerių. ! 
8842 S. Houston Av., So. Chicago, UI. 1

$3,000.00 Cash .
Nuperka 1 tlatų mur. namą En- 13526 No Lincojn Avc 
glewood 
nos, etc.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo-

apielinkėj. Elektra, va-1

$1500.00
2 fl. du po 4 kamb. 

namą. Kaina tik $3,300.00. 
Garfield Bulvaro.

Stebėtinai pigiai.
Matykit.

ne

Mes tik bargenus garsiname

Automobilių už lotų duosime, 
jei kas turite Marquette vienuo
lyno apielinkėj.

10 fialų aparlmentas, naujai sta-
BUČERNĖ ir groserne pardavimui. į tomas, su {rengimais— ledams bnk- 

Geras biznis ir pelningus, arba mai- | saj( pečiai, jbudavotos lovos etc. 
nysiu į mažą namą. 3119 W. Lake St. . Parsiduoda arba išsimaino ant mo- 
Melrose l’ark, UI. žesnio namo ar lotų. Randasi 70-
----- ------------ - ----------------------------- Į tos ir Artesian Avė.

PARDAVIMUI Soft Drinn Parlo- i 
ris. 549 W. 18th Street

PARDAVIMUI grosernė ir lelikate-
i šen krautuvė, yra kambariai dėl pa
gyvenimo. Atsišaukite tojaus, gausite 
pigiai. 4506 So. Talman Avė. Tel. 
Lafayette 8117.

PARDAVIMUI biliardinė, nesvaigi-j 
nančių gėrimų parloras, randasi la
bai geroj vietoj, parduosiu pigiai. S. 
Pasco, 12217 So. Halsted St. Phone 
Commodore 0951.

2 flatų, 6 ir 6 kambarių buda- 
vojamas, su naujausiais įrengimais, 
ant 72 ir Californin Avė.

Taipgi budavoju ant kontraktų 
pagal reikalavimą tinkomom sąly
gom.

M. ZIZAS
6927 So. Wasbtenaw Avė.

Phone Hemlock 5526.

$3000.00 cash
Perka 6 flatų namą. Rendos 
neša $1,920.00 j m. Žiūrėkit— 
galvokit teiraukitės jog tai 
duonos kąsnis ant viso amžiaus.

Gera Proga
Pardavimui gesolino stotis 

Geroj vietoj, gražiai įrengta 
Kampas, 75x125. Geromis išly
gomis galima nupirkti. Su ma
žu jmokejimu.
Roženski and Lemont 
6312 So. Western Avė.

šie
Dideli Bargenai!

bargenai turi būti parduoti
tuo jaus

aukštų mūrinis namas, 6 
po 3, 4 ir 5 kant
rumai išrenduoti ir

Real Estate For Sale
Nr.mai-žemė Pardayimm

PARDUOSIU pigiai gerą blznlavą 
namą Roselande, labai gera vieta 
dėl saliuno, arba mainysiu { ma
žesni namą ar bučernę. Meldžiu at
sišaukti.

4559 S. Paulina St. 
Tel. Yards 0145

X. W. Rimkiewicz.

DIDELIS BARGENAS
Priverstas parduoti 10 kambarių 

namą, karštu vandeniu šildomą, 
puikioj apielinkėj, 2 kuru garažas 
ir visi impruvmentai apmokėti. Par
duosiu už $5,500. Namas randasi: 
5127 S. Artesian Avė. Kreipkitės po 
l vai. vakare.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas, 5 -5 kambarių, 50 pūdų lo
tas, gatvė ir ūlū eemntuota ir ap
mokėta, netoli Gage Parko, atsilan
kykite nedėlioj.

5349 S. Campbell Avė. 
2nd flat.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Musų Rinkoj
Tik vien Bargenai 

Su mažu kapitalu 
didelį narna gausi.

Reikia tik $1500
Geras mur. namas, 4 flatų 

po 7, 6, 5 ir 4 kamb. fl. su vi
sais įrengimais. Elektra, vanos, 
beismontas etc.
prie bažnyčios, mokyklų, slryt- 
karių, banko. žodžiu sakant, 
viskas prie vietos, tik cik ir 
(jxvenk. Hondos į vienus metus •3. /r
kiivtie tiek pareina, kij'c pirk
damas įneštum pinigų.

Na, o kas car nežino BRID-

Gerc.j vietoj

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-PaskoioM

RINKA Mes 
čius

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

BUNGALOW 6 kambarių Beverly 
Hills, vėliausios mados {taisymai, si
de drive ir garažas, parduosiu arba 

, mainysiu j ką kas turite. 10528 So. 
Campbell Avė. Phone Beverly 4181

lai ten šitr.t bargenas ran
dasi.

Sveikai svarstantis žmogus 
iš pirmo pamatymo nupirks, ha 
labai pigus.

Tuoj pasiteiraukite pas mus.
S. J. Dargužis,

807 W. 18th St., 
Canal 4960.

PLAČIAUSIAS namų pirki
mo ir pardavimo laukas 
mus.

Atsiliepkite

parduodame antrus morgi- 
j dvi dienas ir perkame.

pas Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St. 

('anai 4960.

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

7114 S. Campbell Avė.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už .$100, 
$200 arba $300.

SMALL LOAN SERVICE 
1647 W. 47 Str.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kambarių mūrinis bungalow, fumas 
šildomas, cementuotas skiepas, dideli 
viškai, mainysiu j lotą, automobilių 
arba mažą štoruką, kaipo už pirmi, 
{mokėjimą.

Tel. Englewood 6303
Atsišaukit nuo 6 iki 9 vai. vakare 

Agentai neatsišaukit

Ar jieškotei tikrų 
Bargenų?

nes

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Panlayimui

PASIRENDAVOJA 4 kambarių stu
ba su daug žemės, didelė barnė arba 
parsiduoda labui pigai iš priežasties 
nusipirkimo biznio. Atsišaukit 7424 
So. Cleramont Av. Tel. Hemlock 2847

. . . . .v PARDAVIMUI namas, 5 flatai tik-
\ įsi spekuliantai stebisi is to Įaj užbaigtas po nauja mada padary- 

bargeno.
už $5000.00 cash

Bizniavas mūrinis namas.
2 šterai, 5 flatai, rendos $250.(10 mas beveik naujas, apšildomas, krau- 
mėnesiui.

Prie Bankos
Prie mokyklos
Pačioj lietuvynėj.
Matęs, apsvarstęs, pirks!

Mes duodam pirkėjui tų, ko 
jis geidžia ir dar su magary
čiomis.

10 visokių biznių 10 
dėl pardavimo

Pigiai' 
Bridgeporto 

IMJVANA
6 fl. mur. namas, po 4 kam.

Visi reik. įrengimai.
Reikia cash tik $4,000.00.

tas, štimu apšildomas, Gera proga 
pirkti. 2651 W. 72nd St.
BARGENAS. Kas jieškot biznio na- 

i mo, gera vieta dėl visokio biznio. Na- 

tuvė ir kambariai užpakalyj ir 6 kam
barių flatas viršui. Parduodu su Je- 
welty bizniu ar namą vieną mainysiu 
ant 2 flatų ar mažesnio, arba j lotą. 
Savininkas 3223 S. Halsted St. Chica
go, III.

Tėmykit
“Musų Rinkos”

Bargenus
Suimtoj “Naujienose’*.

S. J. Dargužis
807 W. 18th St., 

Canal 4960.

3
; pagyvenimų 
barius. Visi

1 įneša $110.00 i mėnesj. Kaina
tiktai $8,500. {mokėjimas 
$1,000; likusius'$50 į menesį.

& kambarių rezidencija; ar
žuolo trimingai, furnasu apšil
doma, visi įtaisymai naujausios 
mados. Randasi arti Marquette 
Parko. Lotas 30x125. Del grei
to pardavimo

Pardavimui 
ro bungalovv 
Avė., 1 
$7,300, 
mas.

$7,500.
5 kambarių mu- 
ant Washtcnaw 
senumo, kainametų 

karštu vandeniu šildo-

Mickevice and Co.
2505 W. 63rd St.

X

Mes visados užganėdiname 
savo kostumerius

Gera 
flatų.

Cash
Kaina

Brighton Parke
namas |x> 5 kamb

Parsiduoda lotas 35x125. Viskas 
vra. Gatavas dėl statymo stubos. 
Reikia {mokėti tiktai $150; likusius 
pinigus lengvais išmokėjimais. Kai
na $750. Klauskite

L. NARMONTA,
(Narmantaitė)

81 E. Madison St.,
Room 312 Phone State 7716

3

reikia tik $2,500.00.
steb. • žema—$6,500.00.

18-tOS
Už $2,000.00 cash parduoda

me gerą 
—1—2.

Kaina

gatvės parapijoj

tik $4,500.00. .

Sulig žmogaus ir kąsnis, 
O Sulig kišeniaus, jo namas

Kas nori dirbti?
Tegul atsiliepia žemiaus pa

duotu antrašu.
Turi turėti savo mašinų ir 

būti apsipažinęs su Chicagos 
miestu. ■-

Netinginių! gera užmokestis.
Paaiškinimai smulkmenų ant- 

vietos.
Atsiliepkite iš ryto 9—10 vai.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960.

DIDELI BARGENAI
.5—5 kamb. naujas muro na

mas su 3 miegamais kambariais, 
aržuolo trimingas, vandeniu Šil
domas, viskas pirmos klesos. 
Kaina pigi. Randasi 7230 So. 
Rockwell St.

6—6 ruimų medinis namas, 2 
karų garažas, geroj vietoj — 
Brighton Park. Parduosiu pi
giai. {mokėt tik $2,000.

5—5 kamb medinis namas, 
su besmantu, 2 karų garažas, 
lotas ir pusė platumo, išrodo 
kaip naujas. Kaina pigi. Visais 
viršminetais veikalai, kreipkitės, 
o laimėsite. Taipgi mes budavo- 
jam naujus namus ant kontrak
tų už žemas kainas. Darbą ga 
rantuojant. Padarom planus pa
gal reikalavimą greitai ir pigiai.

JUOZAS VILIMAS 
4405 So. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

norite, to čia gausite, 
nenorite, čia neturime, 
reikalaujate—čia išpildo-

PARDUODU 8 flatų muro na
mą. 2 flatai po 5 kamb., 6 fla
tai po 4 kamb. Aržuolu ir ber
žu triinuotas, jbudavotos lovos 
į 4 kambarių flatus, Kewanee 
i>oileris No. 8. Pusė bloko 

i nuo Ashland Avė. ir 57 gat. šią
visus vienodai savaitę $40,000j apie $12,000 

cash. Paimsiu mažą mainą.
S. PASZKEWICZ, 

6345 So. California Avė.
Hcmloek 4555.

Ko
Ko
Ko 

me.
Bet visados 

užganėdiname:
3

Visi
NV PIKNIKU.

GUDBOJ.

vai. po pietų , 
NEDALIOJ 

mes važiuojam j NAUJIE-.

1 2 KRAUTUVĖS ir 4 flatai, kam- 
1 pas, įplaukų $200 j mėnesj, Sauth Si
de, $15,000. Beverly 6778

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

L. Mackevičius, \
1908 So. 49th Avė. Cicero, III.

FARDAVIMUI 2 namai, medinis 
bizniavas, su saliunii, mūrinis stovi 
prie pat geležinkelio tako, kada 
nors bus pinigų. Taipgi South Side 
2 lotai. Turi būt parduota i savaitę 
įniko, nes išvažiuoja j Lietuvą. 732 
W. 18tb St. Savininką galima matyt 
nuo 6 vai. vakaro, o nedalioj visą 
dieną. Lietuviškas taksas; kas pir
miau, tas laimūs.

Tai atsiliepkite pas mus, 
mes tik bargenus ir teparduo- 
dame.

2 R1 MORGJC1AI 
3-TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous
{vairus

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St. 

Canal 4960.

Su visais mainais, kreipkitės 
pas mus. Vietos stinga, kad 
čia visus bargenus pam

Juos visados rasite ant 
tos—ofise. —S.J.D.

807 W. 18th St.

vie

PARDAVIMUI naujas medinis na
mas su groserne, yra 4 kambariai už
pakaly gyvenimui. Randasi, Thatche*^ 
Avenue ir School St. Atsišaukit^ 2024 
Canalport Avė.

Brighton Park
Pardavimui bučernė su staku ir fik- 

čeriais. Mainysiu { lotus.

Marąuette Manor
20 flatų, naujas mūrinis namas, pe

čiais šildomas, netoli parko, atneša 
rendos $7 50 į mėnesj, mainysiu j lę- 
tus arba mažesni namą.

2-6 kambarių naujas mūrinis na
mas, karštu vandeniu šildomas, ar
žuolo trimas, {mūrytos vanos, mai
nysiu j mažesnį namą.

2 nauji mūriniai namai, kiekvienas 
turi 7 flatus ir krautuvę, modemiš
kas, garu šildomas, labai gerai pabu- 
davotas, mainysiu bile j ką mažesnį.

5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low, platus lotas, netoli parko, mo
derniškas, mainysiu į i>4 kambarių 
medinį arba mūrinį namą.

Jei kas nori statyti namą Marųue- 
tte Manor, mes turime daug lotų ge
rose vietose. Mes pabudavosime 
jums namą pagal jūsų piniginę išga
lę. Del informacijų pasimatykite su 
mumis pirmiausiai.

Savininkai.

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

Phone Hemlock 8099

Kamp. Halsted ir 18th 
Canal 4960.

St.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis bungalom, 1 blokas iki M ir- 
ųuette Parko, grįsti viškai, 4 
miegruimiai, pleisteriotas 
pas, pigiai už cash.

Republic 1154

skle-

PARDAVIMUI namas ir lotas pi 
giai. 1742 W. 18th Place.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 15 kambarių, toiletai ir va
nos. Savininkas turi parduoti 
tik biskj pnokėti. Meehan, 8811 
rald Avenue.

greit, 
Eme-

štai yra tikras bargenns, jei jų*? 
turite $5,000 cash, 5 kambarių mū
rinis bungalovc! (gražioje Chicago 
Lawn, 45 pėdų lotas, iš Šono įva
žiavimas, 2 karų garažas, porčiai 
su langais ir sieteliais gražus kam
bariai, toiletai ir lietaus lašų vana 
sklciMs, aržuolo trimas, augšti gristi 
viškai, $10,000,

3440 W. 02 St. Republic 2932.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low su šilima. Parduosiu pigiai, 
bloko nuo Archer ir Crawford AVe. 
4919 S. Kaminski Avė.

PARDAVIMUI namas, yra krautu
vė ir 6 kambariai ant viršaus, Mar- 
ųuette Manor. Labai geroj vietoj 
dėl nesvaiginamų gėrimų parloro. 
Matykit savininką. 4756 So. Western 
Avė.

Čia rasi tikrus bargenus

pamato, furničių apšildo- 
gražus beismontas, viš- 
vištininkas ir
Randasi ant

lotas 62x- 
111 Place. 
arba 
namų

mai- 
arba

ir 6

Bizniavas nuniro namas, di
delis štoras, 6—4 ir 4 kamba
riai, pečiais apšildomas, 2 ka
rų muro grąžąs. Rendos neša 
j metus $18,000. Vieta tinkan
ti jvairiesm bizniams. Kaina 
tik $13,500. {mokėt $3,000. 
Taipgi mainysime į 2 flatu arba 
bungalow. Nauokites proga.

Proga tam, kas apžiūrės Šį 
5 kamb. medinį namą ant mū
rinio 
mas, 
kos, 
125.
Parduosime pigiai, 
nysinie į grosernę, 
automobilį.

2 flatų muro namas, 6 
kamb., karštu vandeniu apšil
domas, angliškas beismontas ir 
kiti moderniški įrengimai. Ran
dasi arti Marquette bulvaro 
ir parko. Liga savininką ver- 
bia parduoti tik už $12,800. 
{mokėt $4,000. Kitus rendos 
išmokės.

Lotas 30x125 arti vienuoly
no. Kaina tik $2,100.

Taipgi turime gerų bargenų, 
mainų, ir farmų, kurių čia ne
galime subalpyti. Malonėkite 
kreiptis j musų ofisą dėl pla
tesnių žinių.
K. J. MACKE and CO.

(Mačiukas)
2436 W. 59th St.
(kampas Artesian) 
Tel. Prospect 3140. >

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

naujas garadžius tik dar baigiamas 
būdavot. Randasi 8967-69 Archer Avė.

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI bizniavas kampinis 
muro namas ir biznis Delicatessen 
store ir lotas šalę.

Parduosiu pigiai.
Savininkas:

Jim Nowak,
4501 So. Sacramento Avė.

RENDAVOŠIU arba parduosiu 5 
kambarių namą su gerai {taisytu beis- 
mentu, garu šildomas, elektra, guzas, 
ant vieno akro žemės, pilna medžių ir i 
daržovių, arti strytkarių ir bulvarų. 
Prie Forest Preserve miško, kartu su 
ice creamu standų.

Atsišaukite
V. DOVIDAITLS, 

Box 148
Willow Springs, Iii.

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

PARDAVIMUI lotas 95x295 ir 
stand arba mainysiu 'ant namo arba 
biznio. Randasi priešais Tautiškas ka
pines ant Kean Avė. Masiliūnas.

LABAI REIKALINGI PINIGAI. 
Savininkus parduos už didelj bar- 
geną naują 2 flatų muro namą po 
4 kambarius, gražioj apielinkėj. Pa- 
siskubinkit ateiti su depozitu. Stan
io & Nestor, 5097 Archer Avė. 
Lafayette 6036.

Specialia bargenas, 6-4 kam
barių mūrinis bungalow, randa
si 1220 N. Wood St., kaina 
$11,300, cash reikia $1,500, mi
dų $107 į menesį. Mainysiu į 
farmų arba miesto prapertę. 
^ioneer Realty Co., ofise advo
kato S. E. Basinskio, 1615 
51 St. Hemlock 2100^-2101.

SPECIALIS BAGENAS

Vokiečių bažnyčios prapertū prie 
52 ir Justine lotas 85x125 du bu
dinkai ir tuščias lotas garu Šildo
mas apsimoka apžiūrėti, kaina 
$10,500, cash $4,500. Gera biznio 
prapertū ant 2 lotų, 50x125, prie 
Ashland, netoli 51 St., tiktai $16,- 
000. 5129 S. Ashland Avc. Tel. 
Boulevard 0619,

• 2 AUKŠTŲ, 4 flatų, 2 po 4 kamb. 
ir 2 po 5 kamb. Moderniškas, beveik 
naujas. 2 karų garažas, 45 pėdų lo
tas. 3004 W. 65th Street.

BIZNIAVAS namas su 3 Storais, 
geroj biznio vietoj, 4125 Archer Avė. 
Esu viena moteris, sunku vienai val
dyti. Savininkė 1406 W. 14th Street. 
Tel. Canal 2345

Tiktai vienas liko. 5 kambarių mū
rinis bungalow, 5233 S. Kilpatrick Av. 
pusė bloko j pietus nuo Archer Avė., 
ką tik išcementuota gatvė, aržuolo 
trimas, furnace šildoma, stikliniai por- 
čiai kaina $6500. J. STRNAD, 1808 
So. Ashland Avė. Tel. Canal 1272

METŲ ir pusė senumo 2 augščių 
po 6 kambarius, puikus mūrinis na
mas, moderniškas, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo užbaigtas. Vieta 
viena iš geriausių, arti bažnyčios, 
mokyklos, karų ir biznio centro.

Turiu greit ir būtinai parduoti, 
aukščiausias pasiūlymas laimės. Kas 
pirmesnis, tas laimės, nepraleiskite 
šią progą — gailėsitčs vėliaus, 
mas randasi ant 32 ir Auburn

E. VITKAUSKAS,
4650 So. Western Avė., 

Tel. Lofayette 2321

Na-
Ave.

BARGAIN
Parsiduoda <2 flatų medinis namas 

6-7 kambariai, abudu flatai furnace 
apšildomas. Namas randasi geroj 
apielinkėj ant Paulina St., 55 ir 
Garfield Blvd. Neša gerąs {eigas. 
Parduosiu labai pigiai arba mainysiu 
ant automobilio. Su mažu priedu.

Šaukit
Tel. Beverly 4082

Nuo 8 valandos ryto 
iki 9 vai. vakare.

NAMAS ir lotas pardavimui, ge- j 
ra vieta dėl lietuvių. 1721 String St. j

STOGDENGYSTF*
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. * Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę'unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-1*3 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

KAS NORI parduoti, mainyti arba 
pirkti namą, farmą. garažą, biznj ar
ba lotą, atsišaukit arba rašykit.

B. Josudes & Co.
2015 So. Robey St.

Chicago, III.

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių.^ aržuolo trimas, moderniš
kas, 2 boileriai, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, priešais nau- 
ią parką, Ciceroj, geriausis bargenas 
Ciceroj. Tinkamas pasiūlymas nebus 
atmestas. Turit jj pamatyti, šaukit 
Cicero 2133-R. Savininkas 1811—51 st 
Avė., Cicero. Agentai nepageidaujami

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0527
Phone Republic 6322

ANTON M. ZIEGLER
Generalis Budavotojas ir 

Kontraktorius
Paveldejas senos ir atsakančios 

firmos
M. ZIEGLER & SON.

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų

1943 W. 51 StM Chicago
Exchange—Mainai

išsimaino lotas 30x125 j omo 
mobilių ar pianą. Atsišaukite vaka 
rais, 5650 S. Bishop St., Chicago.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VVisconsino farma 80 akrų. Nauji 
budinkai, 22 melžiamos karvės, 3 ark
liai, traktorius, visos 'mašinos, kas 
farmeriui reikia. Mainysiu, ant namo. 
Priežastis — senatvė. Atsišaukite pas 
sūnų. 3416 So. Union Avė. 2nd flat.

PRADĖJAU TAISYTI ČEVERYKUS 
NAUJOJ VIETOJ. 

TAISAU GERAI IR PIGIAI. 
PRAŠAU ATSILANKYTI, BUSITE 

UŽGNĖDINTI.
J. BUTKUS, 

10500 So. Michigan Avenue
Phone Prospect 4320 

Prieš budavojimą pasitarkit su 
Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chicago

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

85 akrų geros žemės, juodžemis su 
moliu yra ir budinkai ant gero ke
lio. Vienas ir senas žmogus negali 
dirbti, parduoda už $3000, yra labai 
gera proga pirkt ši farma. Taipgi ir 
daugiaus čia galite surasti gerų far
mų. j

PETRĄS ALEKSIEJUNAS, 
2916 Broadvvay, 

Menominee, Mich.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Vfalevojam ir popieruojam. Ufclaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČJONIS.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
Parsiduoda farma 164 akrų žemės, 

nauji budinkai stuba 9 ruimų su base- 
mentu, barne, garažas, vištininkas ir i 
daugiau budinkų. Leika ir 2 upeliai 
Mga per žemę. Parsiduoda iŠ. prieža- ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
sties moteries pabėgimo už tikrą pa- 
siulimą, verta yra $10,000. Adresas J. Seniausias ii lietuvių, kur duoda 
Klement, Irons, Mich. užganėdinimą. {vedam elektros dra-
___ __ tus, motorus, taisom elektros reik-

PAflDAVIMUI 40 akrų farma, 
Wiscdnsin valstijoj, pigiai, netoli mo
kyklos ir gero kelio, Hemlock 3515.

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stepnan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

i Phone Victory 7452
Financial

Finansai-Paskolos Educational
Mokyklos

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820

SKOLINAME PINIGUS
Dollar Savings, Bldg. and Loan 

Association “spulka” skolina pinigus 
j pirmus morgeČius, lengviems išly
goms ir neskiria vietos. Taipgi kvie- didesni užmokesnį, geresnes darbo 
čiame naujus narius prisidėti prie sąlygas? įleiskite mums jums pagel- 
spulkos, nes yra jęcriausis būdas su- beti, 
taupinti pinigus, gauti geresnius pro- “ 
centus ir turėti valdžios priežiūrą.

Spulkos ofisas atdaras kas dien 
vakarais. 2436 West 59th Street.

Juozas Yushkevvitz, Pirm.
Kazys Macke, Sckrt.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 

Central 6260'AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
J. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE

išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
.iaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 

REIKALINGI $7000 ant pirmo mor- • daugiaus.
gičio iš privačiu žmogaus. Kas turit FEDERAL AUTO ENGINEERING 
pinigų atsišaukit: Aušros Knygynas, I SCHOOL
8210 So. Halsted St. Box 239' 1507 W. Madison Street

ii


