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Ciepliak skelbia lie
tuvių-lenkų brolybę

kaip, pav., čičerinas, kurių 
darbus tečiau tasai neva oficia
lia Trečiasis Internacionalas sa
vo šmutvbėmis nuolatos nie
kais paverčia.

Serga megalomanija

Lenkų naujasis Vilniaus 
arkivyskupas vizituoja lie
tuvių kunigus Chicagoj

Bernard Shaw pliekia mask 
viskį Trečiąjį Internacionalą

Cieplak lanko lietuviu 
kunigus Chicagoj

Bernard Shaw kedena Tre 
čia Internacionalą

iliuzijo-
l tusi jos

l^enkų arkivyskupas Vilniui ta
kosi jo misija esant! suartin
ti lietuvius su lenkais.
Chicagoj dabar lankosi pa- 

skilbę'i lenkų kunigas, Jan 
Cieplak, kurs nesenai tapo pa
skirtas Vilniaus arkivyskupu.

Chicagos Daily Nexvs prane
šimu, atsilankymas čia arklvys-

Zinovjevo komintei’nas padaręs 
♦ Rusijai ir komunizmui tiek 

žalos, kiek nepadaręs nė Ras- 
putinas

LONDONAS, gruod. 
[Universal Service!. 
siausias Anglijos 
George Bernard 
didelis komunistų

Gar- 
rašytojas, 

Shaw, pats 
simpatizuo-

“Vadovaudamasis 
mis, kurias visas ne 
pasaulis pažįsta kaipo gerai ži
nomą pakvaišimo rūšį, mega’o- 
manija vadinama, Trečiasis 
Internacionalas davinėja juo
kingiausius įsakymus jaunų 
neišmanėlių būreliams įvairiose 
šalyse, kurie, neturėdami jo
kio patyrimo, tiki jo pretenzi
joms, ir aikvoja, blaško pinigus 
visame pasauly, darydamas 
jam kvailų šunybių.

“Klausiu sovietų valdžios, 
kaip ilgai, ji mano, sveiko pro
to komunistai Rusijoj ir svetur 
pakęs šitokias kvailybes? Kaip 
ilgai pati sovietų valdžia pakęs 
tatai akivaizdoje protestų visų 
tų jos žmonių, kurie turi dirb
ti jos tikrąjį diplomatinį dar
bą?
Komintemo vadai tikę 

pasakas rašyti

nesakau, Kad 
imtų Trečiąjį

vaikams

;>**%

’ - --- ---- ------ --- -v ---- 1------- ,
kupo Cirplako sukėlęs “entu-.tojas, pasiuntė Maskvos Prav-Į|0^ 
ziazmo tarp lietuvių, lenkų ir dai laišką, |<u jis su saviška’ 
rusinu’’, ir kad didžiausia C.iep- ironija aitriai pašiepia idiotiš- 
lako misija nuo šiol busianti ką 'ITeČiojo Internacionalo dar- 
pašalinti, piktumus ir nesusi
pratimus tarp lietuvių ir len
kų ir abiejų I 
suvesti broly)>ėn.

l'ą savo misiją vykindamas,«jos komunistų ir pasiųsti juos į 
vakar kalėjimą. Shaw sako:

“Aš
valdžia
cionalą
Nevos ledu, nors jis Rusijai ir 
komunizmui padare daugiau ža- 

, ne kad galėjo kada nors 
padaryti Rasputinas.

“Visa, kas sovietams reikėtų 
padalyti, tai likviduoti jį. o jo 
nariams

sovietų 
Interna- 

ir kištų jį aketėn po

buotę. Shaw nurodo, kad tik 
Maskvos patarimų dėka Britų n|įvtį scenarijas

tų tautų žmones valdžia turėjo progos velėti be paveikslams ir
ginklo likusius dvyliką Angli-

arkivyskupas Cieplak
atlankė lietuvių švento Jurgio 
parapijos l>ažnyčią ir mokyk
lą prie 32-os gatvės ir Aubum 
avė. (Bridgeportrj, o ateinan
ti sekmadienį atlankys Aušros

Del Britų komunistų nuteisime 
kalėjimui

“Kapitalistų laikraščiai, žino
ma, nepraleis progos palyginti 

nuteigusių 
dvyliką komunistų trumpiems 
terminams kalėjimo, švelnumą 
su Rusų “čekos” žiaurumu.

“Kadangi Maskvos patarimai 
buvo tų komunistų nuteisimo 
priežastis, tai tuos patarimus aš 
vadinu kvailais.

“Pagaliau tie pinigai. [Mask
va atsiuntė Anglijos komunis
tams 70,000 dolerių propagan
dos tikslams]. Tie pinigai, 
man regis, buvo surinkti mo
kesniais is Rusijos proletarų. 
Ką Rusų darbininkai už tai gą- 
vp? Mažiau kaip nieko.

Komintemo kvailybės
“Visa to moralas yra toks, 

kad Tiiačiasis Internacionalas 
nesugeba nė gero patarimo 
duoti, nė pinigų išmintingai 
suvartoti.

“Ne kas kitas, kaip Trečiojo 
Internacionalo kvailybė buvo

Vįartų bažnyčią (Vestsaidėj),} Anglijos teismų, 
kurią veda lietuvių marijonų 
zokono kunigai.

Viešėdamas pa« švento Jur
gio bažnyčios pralotą, rrton- 
sinjorą Krušą, arkivyskupas 
Cieplak pasakęs:

“Per šimtmečius lietuviai ir 
lenkai buvo broliai ir gyveno 
sutikime. Per metų metus jų 
džiaugsmai ir skausmai buvo 
bendri. Ir vieni ir antri buvo 
lygiai persekiojami, Jie turėjo 
ir dabar tebeturi bendrus prie
šus ir bendrus draugus, bend
ras viltis ir aspiracijas. Tik 
abiejų jų priešai stengiasi jų 
brolišką meilę ir senąjį drau
gingumą sunaikinti ir pasėti 
tarp jų piktumus, idant tuo 
budu ir vienus ir antrus nusilp
ninus.

prirodyti darbo .
krutamiems 

pasakas 
kams, nesukakusiems dar 
turiolikos metų. Aš žinau 
ra i, kad šitam Visa širdžia 
tars ir čičerinas, ir Krasinas, ir 
Rakovskis, ir kiekvienas kitas 
tikrai naudingas ir gabus Ru
sijos darbuotojas, kuriam tik 
teko dirbti rimtas ir našus dip
lomatinis darbas.
įspėja

vai
ke- 
tik- 
pri-

nuo pa.saulio reakcijos 
ir militarizmo

“Kaipo Vilniaus arkivyskupo, 
vienas vyriausių mano uždavi- 
nių bus dirbti, idant tarp tų Įįrie^IŪs’'kad Anglijoj’ į 
nhiAiii tautu iaiutnifrtii 'iv* i i a* «abiejų tautų įsisteigtų vėl susi
pratimas ir broliška meilė...”

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
nę. ,
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

“Aš žinau labai 
pasaulio užsienių 
partamentai tebėra 
militarizmo ir militarinės jėgos 
lizdai; kad jie kits kito kraš
tuose laiko savo slaptus agen
tus, kad praneštų, • kokios ten 
intrygos vedamos.

( “Kai Rusija turės tinkamą 
savo užsienių departamentą, ji 
turės tą patį daryti, nors ji 
butų iki kaulų smegenų paci
fistinė ir komunistine^ Juo la
biau ji bus pacifistinė ir komu
nistinė, tuo stropiau ji turės 
daboti valstybes', kurios tebėra 
militaristinės ir kapitalistines. 
Bet užtat ji naudosis taika, 
bent ligi nebus užpulta, ir ga
lės daryti visa, kas galima, kad 
padarius Rusiją užsienių ger- 

įsiga-'biamą ir įtakingą.
Įėjo dabartinė valdžia, o politi- “Paskutinis mano žodis Bu- 
nė anglų proletariato pažanga sijai tuo dalyku yra toks: Tre- 
buvo įimtai sutrukdyta. čiasis Internacionalas reiškia 

“Akivaizdoj tokių vaikiškų izoliaciją; o\izoliacija reiškia 
kvailybių, Rusijos valdžia ne- apsiautimą iš visų pusių.” 
užilgo bus priversta pati savęs Į 
įimtai paklausti, kas gi iš tik
rųjų yra tas 
rimas, tasai 
cionalas ?
čiau..

absurdiškas sutvė- 
Trečiasis Interna- 
Pasižiurėkime ar-

Užsienių departamentas

Parašykite į Naujienas ką valdžios,

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
| dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

gerai, kad 
reikalų de- 

reakcijos,

NORITE BŪT TURTINGI?

Padėkite banke $10 ir gausite 
$5,574,523,952,824,320 — po 
tūkstančio metų.

gruod.PR1NCET0N, N. J
4. — Buvęs Jungtinių Valstijų 

f ministeris Kolumbijos respubli- 
kąi, Henry O. Grąpger, padėjo 
viename Kolumbijos banke $10 
sudėtiniais nuošimčiais augti 
per tūkstantį metų, taigi iki 
2925 metų. Per tą laiką tas 
$10 jdėlys užaugs iki $5,574,- 
523,952,824,320. Kai sueis ter
minas, vadinas po - tūkstančio 

“Vargas Rusijai, kad ji, re- metų, tam tikra komisija, kū
gis, visai neturi tokio departa- rios nariu bus ir Jungtinių 
mento, kurs dirbtų jos diplo- Valstijų prezidentas, tuos prni- 
matinį darbą. Veikia tik jos gus sudoros abiejų respublikų, 
atstovai prie svetimų valdžių ir tai yra Kolumbijos ir Jungtinių 
jos gabus užsienių ministeriai, Valstijų, labui.

“Visos civilizuotame pasauly1 
, ar jos butų monar- 

chistinės, respublikinės ar ko
munistinės, turi turėt užsieniui 
reikalų departamentus su dip- • 
lomatine teknika, tame ir dip
lomatine etika. Tai turi būt na- 
cionalis, o ne internacionalis, 
organas.

BBSCSfiMKaC [Pacific and Atlantic Photo]
W. E. Blair iš Wischita, Kas., kuris supirkinėja komų keva

lus, mokėdamas $130 tonui. Tie kevalai’vartojama.suvyniojimui 
įvairių dalykų.

Ačiū tai naujai industrijai, Blair į kelis metus pasidarė la
bai turtingas.

Austrija nori atsipalaidoti 30 aukso kasėju gaisro
Lygos globos įkalinti urvuose

•uni
Prašys Tautų Sąjungos leisti 

austrams patiems savo Gnan-
• sus tvarkyti f s

gruod.V1ENNA, Austrija, 
4. — Austrijos delegacija Tau
tų Sąjungai, kartu su Austrijos 
Valstybes banko ] 
1 l-iii Reischu., išvyko 
Delegacijon 
Ramek, 
Ather ir 
Malaju.

Austrai 
tų Sąjungos sesijoj 
pavyks įtikinti Sąjunga, ka<i ji 
pagaliau nuimti) savo kontrolę 
Austrijos finansams ir leistų 
austrams patiems savo pinigi
nius reikalus tvarkyti.

Delegacija taipjau darysianti 
pastangų, kad Tautų Sąjunga 
darytu savo įtakos Austrijos 
kaimynėms valstybėms, idant 
jos sumažintų savo importų 
muitus ir tuo budu duotų pla
tesnės rinkos Austrijos garniu 
niams. Austrai mano, kad kol 
tarp jų kaimynų nepasibaigs 
tarifo karas, tol krašto pramo
ne negalėsianti atsigriebti.

įeina 
finansų 
užsienių

tikisi, kad

pirmininku 
• į Genevą. 
kanclerius 
ministeris 
ministeris

BOULDER, Colo., gruod. 4. 
— Fairvievv Mining kompanijos 
aukso kasyklose šį rytą kilo 
gaisras, uždaręs išėjimą iš ka
syklų apie trims dešimtims dar
bininkų. Uždarytiesiems gre
sia didelis pavojus, kadangi ug
nis sunaikino atramų rąstus 
kasyklų žiotyse ir įėjimas į 
jas užgriautas. Daroma visų 
pastąngų užgesinti gaisrą ir 
prisigriebti prie įkalintų darbi- 

! ninku.
šioje Tau- 
delčgacijai Kviečia Ameriką nusigink 

lavimo komisijon
GENEVA, Šveicarija, gruod. 

4. — Tautų Sąjungos nusigin
klavimo taryba nutarė kviesti 
Jungtines Valstijas ir sovietų 
Rusiją tapti nariais specialės 
komisijos, kuri bus sudaryta 
tarptautinei nusiginklavimo 
konf erenci j ai priruošti.

Jėzuitizmo Lietuvoje 
palaikytojai

“Pažangietis“ A. Smetona pini
gais remia jėzuitų darbus
KAUNAS, lapkiT 20. [Lž].— 

Oficiozas “Lietuva” lapkr. 18 
d. leidiny, įdėjo ilgoką aprašy
mą iškilmingo jėzuitų gimnazi
jos pašventinimo. Iš jo galima 
matyti, kas palaiko ir remia 
Lietuvoje kenksmingą jėzuitų 
įtaką. Vakarienėje esą dalyva
vę, tarp kitų, švietimo ministe
ris Jokantas, vysk. Karevičius, 
popiežiaus pasiuntinio sekreto
rius Faiduti [Zecchinio bend
ras], pralotas Dambrauskas, 
tarptautinio banko direktorius 
Romanas, rektorius jėzuitas 
vokietis bemokslis K i pas. Turė* 
jęs būti ir...p. A. Smetona. Ix*t 
nebuvęs.

Iš pasakytų per vakarienę 
kalbų paaiškėjo, kad p. Roma
nas ir Smetona pinigais remia 
jėzuitizmą musų krašte.

Tai “pažangiečiai.” Opozicija 
“Lietuvyje“, o Lietuvoje jgzui- 
tizmo gūžtų palaikymas. Tikrai 
sako lenkai: “swięty z figury, 
a djabel pod skorą” (išvaizda 
—šventas, gi velnias po oda.“)

Wood vetuosiąs Filipinų 
plebiscito billy

MANILA, Filipinai., gruod. 4. 
— Generalgubernatorius Leo- 
nard Wood žada vetuoti Filipi
nų legislaturos priimtą bilių 
paskelbti plebiscitą [visuotiną 
žmonių balsavimą] dėl Filipinų 
nepfikjausomybęs.

Užmirštas kalinys 
dabar nužudytas

McALJSTER, Okla., gruod. 
4. — Valstijos sunkiųjų darbų 
kalėjime šį rytą tapo elektros 
kėdėj nužudytas negras John- 
ny Washington. Pasmerktas 
mirties bausmei dėl užmušimo 
panaktinio Otto llollero lapkr. 
9, 1924, negras Washington 
turėjo būt nužudytas praeitą 
birželio mėnesį, bet kalėjimo 
viršininkas užmiršo kalinį, ir 
tik po dviejų mėnesių surado 
savo klaidą. Teismas turėjo iš 
naujo peržiutėti bylą ir nusta
tyti vėl laiką mirties bausmei 
įvykinti.

Nubausti areštu penki so
cialistai studentai

KAUNAS, lapkr. 14. [Lž], 
— Kauno karo komendanto nu
tarimu už protestavimą prieš 
mirties bausmę nubausti po 
vieną mėnesį arešto studentai 
Karosas, Boruta, Lukaševičius, 
Stonis ir Pauliukevičius. Tai 
tie studentai, kurie, užpuolus 
juos ateitininkams, gynėsi. 
Didesnė jų dalis visai nėra stu
dentų socialistų draugijos val
dybos nariai.

Pažymėtina dar, kad protes
tas buvo išneštas prieš pusant
ros savaitės, o juos nubausta 
tik dabar,, kadą universitete ki
lo peštynės ir “Rytas” pradėjo 
šaukti “nukryžiavokite juos.“

Darbininkas aplaikė 
didelį turtą

• KEWANEE, lh., gruod. 2. 
Geležies darbininkas John Coo- 
per, kurs iki šiol sunkiu pra
kaitu pelnėsi sau ir savo šei
mynai duoną, staiga patapo 
turtingas žmogus. \Vest Virgi
nijoj mirė jo motinos motina, 
Frances Bradfordienė, testa
mentu palikus jam 5,760 akrų 
žemes ir 140,000 dolerių pini
gais.

Rado negyvą kunigą
M1NNEAPOLIS, Minn., gr. 

2. — Vienuose negyvenamuose 
apartmento namuose rado gu
lintį ant sudurtų dviejų stalų 
negyvą žmogų. Pasirodė, kad 
tai butą kunigo Birkelando, 
buvusio Augsburgo seminari
jos pirmininko. Gydytojai, 
apžiūrėję lavoną, pripažino, 
kad kunigas buvęs nunuodin- 
tas. Kun. Birkeland buvo pra
puolęs nuo lapkričio 24 dienos.

Trockis grįžo Maskvon

tylASKVA, gruod. 4. — So
vietų ekonominės tarnybos ir 
koncesijų komisijos viršinin
kas, Leonas Trockis, grįžo iŠ 
Kaukazo, kur jis turėjo šešias 
savaites atostogų.

TOKIO, Japonija, gruod. 3. 
—Gautomis čia žiniomis, Man- 
džurijos vado čang Tsolino ar
mija, po mūšio netoli činšau, 
Mandžurijoj, pasitraukus atgal.

Vokiečiu fašistas 
pasmerktas mirti

Miltai 25 centus bačkai 
brangiau

. r —------
NEW TORKAS, gruod. 4.

Del staigaus pabrangimo kvie
čių vietos biržoj, kaina miltams 
irgi pašoko 25 centus brangiau 
bačkai.

BERL1NAS, gruod. 2. — 
žvėrinė pasibaigė šešių vokie
čių slaptos fašistų organizaci
jos narių oyla dėl žmogžudy- 
bės. Tų fašistų vadas, Kari 
Boldt, buvo kaltinamas dėl nu
žudymo vieno organizacijos na
rio, kuris buvo įtartas kaipo 
išdavikas. Boldt buvo pasmer
ktas mirties bausmei, o kiti 
penki jo sėbrai nuteisti įvai
riems terminams kalėjimo.
'i ■

ORAS; 6 jūreiviai. prigėrė, 
1 laivui paskendus

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus,
kui gražu; šalčiau; 
vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 
škai siekė 45° F.

šiandie saulė teka 7:02, lei
džiasi 4:19 valandą.

sniego, pas-
stiprokas

vidutini-

DAYTONA BEAGH, Flu., 
gruod. 2. — įtaikė audros va
kar paskendo jūrėse ties Flag- 
ler Beach plaukęs iš Bahamos 
salų škUneris, gabenęs 2,000 
keisų likerių. Su škuneriu kar
tu žuvo ir šeši jūreiviai, visi 
negrai. Trys kiti įgulos žmo
nės buVo išgelbėti.

i » . *

Siųski! per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų' Telegrafinė Sistema, po 50 
' i < centu kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 

siunčia j šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 
; » kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų

■ : \" raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Ralsted St. 
rUPIKAICIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

TT'1,1'1 iri’.’.L'.' ~... Trr. ■
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PIRKITE DABAR DEL

Nušovė savo vyrą
*tNNER$ff$

WENNERSTENSsunaus
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NaujienoseGarsinkities

PUIKU KONCERTĄ

garantuotų radiatorių,

KM

TRYS DIENOS LAIKAI

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Vėliaus 
revolverį 

bet pa- 
jj patį

DR. JOHN J 
SMETANA

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim ftian-

— Pritaikau taipgi akinius

Jei nori turėt 
nuolatinj draugą - 
Skaityk Naujienas.

SO. CHICAGOS SKYRIUS 
1

9300 Commercial Avė.
Telefonas 8aginaw 4847

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Šitas koncertas bus vienas iš puikiausių. Kurie 
atsilankys, tie džiaugsis, o kurie nebus, tie gailėsis.

idirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
.... . " ■ i-
tuojame, nuisų kostunveriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikomo visokios rųšies numų rakandų.

Rūbų pasidėjimas l(>c 
’kOs ir Rygos

Armonikos nuo $5 iki $500 
Mes išsiunčiame f visas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiunčiamo kataliogą už dyką.

GUS. BALSEVIČIUS 
1722 W. 47th' Street 

Chicago, III.

jums genaus)

šokiai 7 vai. vak

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gramafonai
* nuo

Atdaru vakarais iki 8 valandą 
Nedėlioj iki 1 vai. po pie|ų

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

John Scardina, 45 m,, 544 
iMilwaukee Avė., butlegęris, ku* 
ris buvo daug sykių areštuo
tas už įvairius nusidėjimus, ta
po nušautas jo pačios Blanche, 
su kuria jis susibarė dėl vaka
rienės 
pasakojimu, abu buvę girti ir 
jam nepatikusi vakarienė, delei 
ko ir kilęs barnis. 
Scardina išsitraukęs 
ir bandęs pačių mušti 
ti revolverį atėmė ir 
nušovė.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augitas 
x Kambariai 14, 15,' 16 ir 17 

Ant Platt’s AptiekOs 
Pastcbėkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Tai yra paprasti simptomai, 
kuri

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AP M AI-V 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS} 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

L K. VYTAUTO BENAS
Rengia

dien
prie likusių čielų akinių stiklų.

SPECIALIAI! SPECIALIAI!
Mes nutarėm barduųti musų plumbingį ir namų apšildymo reikmenis lengvais^išmokėjimais, kad 

suteikus savo kostumeriams progą įęvesti į savo namus plumbingą ir apšildymo reikmenis be jokio 
neparankumo. ' / 1 .

Jus tik įmokėsite ketvirtą dalį už bile kokį pirkinį, o likusius pinigus mokėsite savaitiniais arba 
mėnesiniais išmokėjimais, taip kaip jums bus parankiau.

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite baksel^ 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Qint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski* 
mų, skaudėjimų, Šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:3(1 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Chainplain Avė. 
Tel. Midway 8639 
Nuo 7 iki 9 vakare

M. MELDA2I0 SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Place

Čia yra geriausia vieta- pirkti Muzfi» 
kališkus' Instrumentus. Užlaikome 
diitelj pasirlnkinią: Radiolų, Grama- 
fonų, Smuikų, Pianų volelių, Rekor
dų ir visokių kitų pvuzlkos srityje 
dalykų. Taipgi mes dirbame Italia- 
niškas ir Rusiška* Armonikas; tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir kitus vieokius M tizikaliftkus In
strumentus. - • X r >

Mes padarysime 
dalbą mieste, kuomet. atnešite sa
vo seną kepurę dėl išvalymo ir nu- 
dažymo. Darbas garantuotas. Pa
imam ir dastatom.
LITTLK STAR HAT (LEANERS 

3828 S. Halsted St. k 
Tel. Boulevard 0179

809 W. 35th St., Chicago i 
Tel. Ik ievard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-?
DAVIMO RAŠTUS. f 

Pasekmingai siunčiam pinigus
Parduodam Laivakortes. į

Užlaikomi* dėi- 
1 Ylai/tų nuo $15 iki 
$80. Laikrodėlių v y* 
rams ir moterims; 
wrist ’ laikrodėlius: 
žiedų, kulionikų, len
ciūgų, auksinių špil
kų, perlų, šaukštų, 
setų, rašomų plunk
snų, sieninių laikro
dėlių, bačkutes dėl 
naminio gėrimo.

2) — Salutaraa vidurius išvalo; [• SVEIKATA
3) — Salataras pataiso sveikatą. 1

Tik vienai doleris ir kvoterin bonkai. > -
Klauskite aptiekoge arba prl«

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL COf,
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Kam jum mokėt augštas kainas, kad gulite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo iii _.
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan- 

w - - W j
užlaikomo visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnitūra Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890 /

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų* 

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) - PIETUS -
8) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutar*
negali būti

M.Levy&Co
Kampas 22nd St. & State St.
Telefonai į visus departamentus

Telefonas Calumet 0645-0644

NBW DESIONt. EXQUISITE PATTERN8. 
LATEBT 8TYLE8. You will be deligbted. 
Let ua show tham to you.

Dabar nėra jokios, priežasties ko,Jei jus negalit turėti naujos sinkos, va
nos, prausyklos, toileto arba apšildyto namo dėl švenčių.

i
ij ' Į Atvažiuokite į musų ofisą, o mes išaiškinsime

ifc' \ imi daugiau apie tai, kaip jus galite užsimokėti už tą
4| materiolą be jokio trukdymo jūsų kasdieninių rei-
S kalų.

nj/ Mes turime pilną pasirinkimą garantuota plum-
l| bingO ir namų apšildymo reikmenų, taipgi tankų,

heaterių, gasinių boilerių, gasinių apšildytuvų, gai
li I I —vanizuotų ir~juod.ų geležinių dūdų ir visokių fitingų jį w pigiomis kainomis. Visas materiolas yra garantuo

ti ZiMl™ Ohk tas 5 metams.

Kviečiame gvrb Visuomenę prisidėti prie sušelpimo Lietuvos 
našlaičių, kas su rankdarbiais, dovanomis, namie gamintais valgiais 
arba pinigine auka, ir atsilankymu.

Visus kviečia,
Chicagos Komitetas Lietuvos Našlaičiams, šelpti.

lįį muilo i 
/ bau. A

katu
' ŽH»onių

'“*•’> ’*dv. A 
! ličiu, kad ai
Dr. J. K. Mabe« suteikti jums 

riausj gydymą, 
vra žinomas me-<licinos moksle.
CrtC Europines Q4
OUO Gyduolės W I

TIKRĄ PAGELBĄ
Rirškintai teisiai j 

suirimo. J................
darė 
tikoje 
gydomomis, 
kaliniu 
praktikoje visus 
pus, 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dcl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
Ijaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. .......... ___
minavimų dykai.
$10 X-Itay egzeminacija $1

DR. J. R. MABEE
337 W. Mudison Chicago, Iii.

DIAMONDS
Pirkit Deimantus Pas Juniewicz

S ALEX R. JUNIEWICZ •
3317 So. Haisted St., Chicago 

■W *
# ę t ę f ę t f 11 f ę ♦ f ♦ 'H ♦ ♦ ♦ 111 f f

Jus galite bui išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
*>nnkiu ir ailpninan- 

'k " paainau-
uoklte šia proga. 
Gydymas ir išgydy- 
man chroniškų neu- 
eitis, ' kraujo, odos 

skilvio ligų, yra 
gyvenimo dar- 

geriau no- 
ipsaugoti evei- 

šios šalies 
būti 

š ži- 
galiu 

ge- 
koks

' KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
APYNIAI ir SALYKLOS sujungti

Bohetnian Rųšien
Švieži,'hu pilnu skoniu upy 

niai yra jdėti j salyklo išsun 
kimų, kad užlaikius jų šviežu 
mą ir skonj.

Todėl, kad apyniui ir salyk 
Ior yra sujungti, WENNER 
STEN’O yra labai lengvai pri 
rengiama. Virinkit tiktai pen 
kioliką minučių.

KONCERTAS, TEATRAS ir BALIUS 
Rengia Chicagos Latvių Darbininkų 

Apšvietus Draugystė 
Nedėlioj, December 6,1925 

SOKOL KAREL YONAS SVET.
5510 W. 25th St.

Pradžia 3:45 po pietų Įžanga 50c y patai
Programe dalyvauja geriausios Chicagos latvių š 

» Artistas J. Kaulins 
nixiixxxixixiixiiiYYixxxxTiixmmxiTnxxnixmy

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome ’ tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association. atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 u* 
Englewbod '4760

RANKDARBIŲ BAZARAS Ir ŠOKIAI 
rengia

Chicagos Komitetas Lietuvos
> Našlaičiams Šelpti

Nedėlioj, Gruodžio, 6tą d., 1925 
MILDOS abejose svetainėse

3142 So. Halsted Str,
Rėza r o pradžia 4 vai. po piet

I Nelaukite nieko jei jums reikia plumbingo arba
Į®" namo apšildymo reikmenų dėl švenčių. Veikite grei-

tai, nes šventės jau labai greitai artinasi. Tai yra 
M | labai gera proga dėl jūsų.
u V - Mes taipgi paskolinsime jums visus įrankiusJę- - - Utį reikalingus dėl įvedimo plumbingo ir namų apšildy-L mo reikmenų, dykai.

Mes dastatome į visas dalis miesto ir priemies- 
čius dykai.

Mes taipgi turime departmentą. antrarankių daiktų, pilną pasirinkimą 
boilerių, dūdų fitingų, tankų, heaterių, ir visokio plumbingo, labai pigiomis kainomis.

Tikrai žiūrėkite musv tikro vardo ir tikros vietos. Musų vieta yra vienas blokas ilgu 
mo, didelis medinis namas su didele iškaba ant viršaus.

) gy.«l«8 dcl kraujo 
Ičirškanai tiektai į gyalaa pa

tikrą revoliuciją rųetlicinoa prak- 
ligos iki šiol pripažintom neiš- 

dabar pralima .u šituo mo- 
budu išgydyti. Aš vartoju savo 

vėliausius serumą čic- 
antitokainus. specialea (čirškimui 
*s, vėliausiai Išrastus

Prisidėkite 
užganėdintų ir 
kasdien ateina

Ateikite šiandien dėl išegta^

r. \ v

1 m

Su dainomis ir laidotuvių apeigomis Po vadovyste A. VANAGAIČIO

Lietuviu Auditorijoj, 3135 So. Halsted Street ★ Nedėlioj, Gruodžio 13 d., 1925 ' ’ Po vaidinimo šokiai. Kviečia BIRUTE
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MES MALONIAI KVIEČIAME JUMIS
Prisidėti prie musu

Kalėdinio Kliubo
Prisidėkit Dabar

JįOMEi Bg^^TOgST @
A State-Savings Bank 

Milwaukee & Ashland Avės.
Po priežiūra valstijos 

Nariai Chicago Clearing House ir Rezervo sistemos 
Atdara nuo 9 ryto iki I po pietų. Subatoj iki 8 vai. vakare

Prisidėkit
Prie

KALĖDINIO
KLIUBO DABAR 

Susitaupykit Pinigu Kuomet Jums Reikės 
Yra 14 Kliubu dėl Pasirinkimo

West Si d e Trust
AND SAVINGS BANK

c/fri v4uthori*ed OFuat Company —
CORNER HALSTED and ROOSĮEVELT ROAD 

CHICAOO

LABAI GRAŽUS SIENI
NIS KALENDORIUS LIE

TUVIŲ NAMAMS

Puikus sieninis kalendo
rius papuošimas per visus 
metus kiekvienų namų. Tri- 
nerio Sieninis Kalendorius 
suteikia smagumo kiekvie
nam namui, nes jis yra gra
žiausias papuošimas namų. 
Ir tie kalenodriai vis yra ge
resni ir geresni kiekvieną 
metą/ nes Joseph Triner 
Company, išdirbinėto jai ži
nomo Trinerio Karčiojo Vy
no ir artistai, kurie tarnau
ja šioje firmoje, stengiasi 
nupiešti kalendorius taip, 
kad užganėdinti kiekvieną 
draugą Trinerio Karčiojo 
Vyno. Trinerio Sieniniai 
Kalendoriai dėl 1926 metų, 
čia yra kas nors naujo ir ne
paprastai gražaus. Jis pa
rodo linksmius ir sveikus 
namus: Jauna graži motina 
su savo kūdikiu saulėtame 
frontiniame kambaryje ir 
užganėdintas vyras žiuri j 
juos. Gražus juokas tų tH- 
jų veidų gerai armontyuoja- 
si su besijuokianiču sodnu, 
kuris yra nupieštas užpaka
ly sykiu su mėlinu dangum. 
Jūsų aptiekorius arba gy
duolių pardavinėtojas su
teiks jums vieną dykai, arba 
atsiųskite 10c. dėl padengi
mo persiuntimo lėšų pas 
Joseph Triner Company, 
1333 S. Ashland Avė. Chi
cago, III. Bet nesivėlinkit. 
Pereitais metais mes turė
jome virš 500,000 kalendo
rių ir visi išėjo dar prieš Ka
lėdas:

TURĖKITE LINKSNIUS
NAMUS

pri- 
inu- 

Tau- 
Del

laike Kalėdų 
sidedant prie 
sų Kalėdinio 
pymo Kliubo.

1926 Metų Kliubai 
dabar jau yra su

daryti, klcsos yra 

dėl visą.

Alai Ir.hkyki t tarpe 
9 ryto ir 8 vakaro 
ir pasimatykit su 
Mr. Čaikauskiu.

}BANK 14

L J. LABANAUSKAS 
ekspertas laikrodininkas

3122 So. Halsted Street
ne Bniilevard 8177 
CHICAGO, ILL.

LAIKRODŽIŲ DIRBTUVE
Sutaisoma visoki laikrodžiai uuk- 

j;.j, sidabro, rašomų iiia&inOlių, riv 
šonui plunksnų; daroma ingraving, 
taisome vis )kius«muzik(dius instru
mentus. Darbas pilnai garantuotas.,

Perkame semi auksą, sidiibri) 
(Gold l'ilIecU, mokame gerą prfr 
kv. • \

l.aijkrodininkams ir agentams dir
bame vvholesale kainomis,

.ši įstaiga inkorporuota 1897 IIŲ 
Rygoj ir tapo perkelta po šiuo ant
rašu :

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St.. Room 1111-12 
lel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergų. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 131' 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonus Republic-9600

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nekėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingajiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki’pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECI AklSTAS egzaminavo j ime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokias sudus.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 580
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9. iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
1286 S. Halsted St. T. Boul. 6737

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V&k&r&is

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

Pėtnyčios.

f
A. L. THOMAS 

LIETUVYS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
W. Washington -St.
Washington & Clark

-I 1 I

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popiėras.

I

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

• h
3101 So. Halsted St., kumpas 31 gal
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennayl 
vanljos ligon 
bučiuose. SąŽi 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, <lar b 
kitokiuose re) 
kainose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės. o rasite pa 
geibų.

Valandos nu.
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki **
9 vai. vakare.

■p-“-“TMI
Pranešu

perkėliau savo Uii&ą jb 
3333 So. Halsted St., į naują 
vietą po No. 3265 So. Halsted 
St., kamp. 38 ir Halsted gat.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak. 
Ned. nuo 9 iki 12 ryto
* kiniai $5 ir augšėiau

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo i iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
— - - -

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tęl. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

b I  ......... ■ ■■■■■■ .-H... .......... ,■■■>

Tel. Blvd. 3138 
Yl. Woitkiewicz-

akuserka
Pasekmingai pa- 
aruauja mote- 
ims prie gimdy- 
no, paturimai 
lykai moterims 
r merginome.

3113 SotiHl 
Halsted S't. •

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
aaujausius metodus' X-Ray ir iu- 
okiufi elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W
i8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį
Drexel 0960

Boulevard 4186
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. f,i

Telefonais i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 du 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
akaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. pc piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAMN
4681 S'o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo

z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So.,Halsted SU Chicagv 
arti 31st Street

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

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien
Te!.: Hyde Park 3395Namų

1112 West 35th Street

.77
Cor.

—i

A

UININE
su paveikslu

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Salti^ 
Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill’s sustabdo Šaltį - 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš-1 

tj, gripų, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visų kūnų. Ir nepalieka blogų pa- 
sėkmių. • ,

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rų HiU’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.

Tikrai

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

1---------------------------------
JTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. M. J. SHERMAN
• Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š; kuponą kasdieną ir prlduok j Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Pfofitį*Sharing kuponus, sekamom-ią taisyklėmis: , , v.

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodamą priedo sekamai;

Už metus—150, už pusę 'metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo 

....................................................  Atkirpk čia

Dr. Lawrence P, Slakis 3
DENTISTAS ]

4454 So. Western Avė. 3
Valandos: 3

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, n XXXXXTXXXXXTXXXXriXXXXXXZ

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valant 
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Data: Gruodžio 5, 1925 Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, UI.

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdiet. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZTMMERMAN.

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aplieta
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149Raudon*



FAtJJIElTOS, CNcsgo, ffl. Šeštadienis, čruod. 6, 1925

NAUJIENOS
l'he i itbuanian Daily Newa 

l'uhl.ihed Daily fclxcept Siindlay 
by tbe Uthuanlan Ncwi Puk. C*. lac.

Editor P. GRIGAITIS 
178® Soatb Halsted SttMt 

Chicago, III.
Telephoae Rooeevelt MM

Subscription Ratas) 
$8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chlcago. 
18.00 per year in Chlcago.

8c. per cyy.____________________
Entered aa Second Olas* Mattel 

Mnrch 17th, 1914, at tha Post Office 
sf '’hicago, 111., undcr tha act of 

2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chlcago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8590.

U tai mokėjimo kaina:
Chicngoje — paStu:

Metams .... .............. . ............
Pusei metų ....L....... ........... ..
Trims minesiama ... .............
D viii m miansiams _______
Vienam mCneaiui ...___ ___

Chicagoje per nelietojua:'
Viena kopija —....................
Savaitei .......................  18c
Minėsiu! ..................„...........  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chioagoje, 
paštu: >

Metams ..................... -d-i.......... >7.00'
Pusei metų —  ................. 8.50
Trims mėnesiams ......._____— 1.75
Dviem mėnesiam  ............ 1.25
Vienam mėnesiui _________ ...M .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................   $8.00
Pusei metg —...................... *•— 400
Trims mėnesiams  ........... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75

Šis tas Iš Kauno
-r*

BERNARD SHAW RAŠO BOLŠEVIKŲ “PRAVDAI”.

KOMUNISTŲ INTERNACIONALAS ARŠESNIS 
Už RAS PUTINĄ!

KOM1NTERNO PROGRAMA IZOLIUOJA RUSIJĄ.

SUKAKO 20 METŲ NUO VILNIAUS SEIMO.

14-XI-25, “Lietuvos žinios” 
paduoda žinią, kaip klerikalai 
“apsidirbo” su sąyo priešais stu 
(tentais socialistais. Jos rašo:
Nubausti areštu 5 socialistai 

studentai.'
“Kauno karo komendanto nu

tarimu. už protestavimą prieš 
mirties bausmę nubausti po vie 
ną mėnesį arešto studentai Ka
rosas, Boruta, Lukaševičius, 
Stonis ir Pauliukevičius. Tai 
tie studentui,- kurie užpuolus 
juos ateitininkams, gynėsi. Di
desnė ją dalis visai nėra stu
dentų socialistų draugijos val
dybos nariai. Pažymėtina dar 
kad protestas buvo išneštas 
prieš pusantros savaitės, o juos 
nubausta tik dabar, kada uni
versitete kilo peštynės, ir “Ry
tas” pradėjo šaukti “nukryža- 
vokite juos’.”

Padaužų Pastabos apie 
i Gerus ir Blogus Daiktus

ATSKAITA
Baigiant Metus, Liepos-July 31-ma, 1925 

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Draugija No. 1. 
Keistuto Loan & Bėilding Association No. 1

LAISVE IR DEMOKRATIJA PAIMS 
' VIRŠŲ LIETUVOJE.

Garsus visame pasaulyje rašytojas, Anglijos sociali
stas, George Bemard Shaw, parašė labai įdomų straipsnį 
Maskvos “Pravdai”. Tame straipsnyje jisai pataria bok 
ševikams likviduoti vadinamąjį Trečiąjį Internacionalą, 
kuris savo beprotiška propaganda esąs padaręs Rusijai 
daugiaus žalos, negu Rasputinas! . (

Bernard Shaw sako, kad Trečiojo Internacionalo va
dai tinką tiktai rašyti pasakas krutamiems. paveikslams, 
kurie yra skiriami vaikams, dar nesulaukusiems 14 metų 
amžiaus. •’ ’• V ' ’ 1

Rusijos bolševikai dabar turi gerą progą parodyti, 
kaip jie gerbia nuomonių laisvę spaudoje, kurios jie reika
lauja iš kitų partijų. Tegu jie įdeda “Pravdoje” tą Ber
nardo Shaw straipsnį!

Nereikia manyti, kad garsusis Anglijos dramatur
gas ir kritikas esąs sovietų Rusijos priešas. Ne, jisai 

Jubai simpatizuoja sovietų Rusijai. Keletas metų atgal 
bolševikai laikė jį geriausiu savo draugu, ir nabašninkas 
Leninas sakydavo, kad Bernard Shaw esąs protingiau
sias Anglijos žmogus ir vienintelis suprantąs komunizmą 
inteligentas.

Didžiojo karo metu Bernard Shaw aštriai kritikuo
davo Anglijos valdžią ir Santarvės valstybių politiką. Po 
karo jisai dėjo visas pastangas, kad Anglija pripažintų 
sovietų Rusiją. Dabar, kai Anglijos valdžia ėmė areš
tuoti komunistų agitatorius, tai jisai viešai užprotestavo 
prieš tai ir už keletą kalinių uždėjo kauciją.

Ir vienok, kaip matome, jisai griežčiausia smerkia 
komunistų Internacionalo darbus.

Bernard Shaw nurodo, kad reakcija, kuri šiandie 
siaučia Anglijoje, yra Kominterno darbo vaisius. Nes, 
ačiū Kominterno intrygoms, Anglijos konservatoriams 
pavyko nugąsdinti bolševizmo baubu balsuotojus ir su
mušti rinkimuose Darbo Partiją.

Bernard Shaw taip pat pažymi tą faktą, kad Komin- 
ternas, darydamas visose šalyse kvailus sąmokslus prieš 
valdžias, ardo sovietų diplomatijos veikimą. Kominterno 
agentų intrygos veda Rusiją prie izoliacijos, o izoliacija 
stato Rusiją į pavojų.

Ir tam pragaištingam Kominterno darbui bolševikai 
leidžia nrilionus rublių, surinktų iš beturčių Rusijos 
darbininkų!

Kaip šiandie ir vakar, lygiai prieš dvidešimts metų 
posėdžiavo Vilniuje Lietuvių Seimas. Ant rytojaus po 
Setmoten pat įvyko darbininkų ir valstiečių suvažiavi
mas, kurį buvo sušaukusi Lietuvos Socialdemokratų Par- 

etija. Iš to suvažiavimo pasklido po vjsą Lietuvą socialis
tiniai ir revoliuciniai obalsiai.

Vilniaus seimas taip pat ' praėjo po didele socialde
mokratų įtaka. Socialdemokratai, galima sakyt, padikta
vo seimo nusistaytmą. Antrą seimo dieną jau ir pats sei
mo vadovavimas perėjo į socialdemokratų rankas. Drg. 
St. Kairys, dabartinis Lietuvos'Seimo narys ir “Socialde
mokrato” redaktorius, pirmininkavo Vilniaus seimui, 
iki jisai užsidarė.

Per 20 meti] dalykai Lietuvoje žymiai pasikeitė. Lie
tuva šiandie jau yra nepriklausoma, bet savo Seimą ji 
laiko Kaune, o ne Vilniuje. Vilnių laiko užgrobę lenkai.

Nepriklausomoje Lietuvoje dabar šeimyninkauja ku
nigai ir jų klapčiukai, kurie niekuomet, nekovojo prieš ca
rizmo jungą. Dar ir po to, kai Rusijos carizmas sugriu
vo, Lietuvos kunigai rūpinosi, kad Lietuva butų vėl pa
vergta. Jie vedė derybas su Vokietijos kaizeriu, o paskui 
rengėsi padaryti vokiečių kunigaikštį Uraėhą Lietuvos 
karalium.

Bet. nežiūrint klerikalų pastangų, visgi Lietuva pa
tapo respubl’ka su visuotinu žmonių balsavimu. Klerika
lizmas nesulaikys Lietuvos ir nuo to, kad joje laisvė ir 

. demokratija pilnai paimtų viršų.

. i
12-XI-25, Lietuvos universi

teto senatas posėdžiavo iki 
antrai valandai nakties, Rek
torius ir frofesorius, matama, 
norėjo reabjlituoties prieš “val
dančias sfėras” ir leido pravest 
nutarimą, kuriuomi protesta
vusieji prieš mirties bausmę 
studentai socialistai prašalinti 
iš universiteto vieniems me
tams, o sukėlųsieji muštynes 
klerikalai ir tautininkai porai 
mūnesių. To istoriško univer- 
siteto sęnato sprendimas yra 
sekaiitis:

‘T925 m. lapkričio 12 d. uni
versiteto senato 155 
protokolas.

Dalyvauja:
Rektorius prof. P. Avižonis, 

Prorektorius prof. M. Biržiška, 
IDekanai — profesoriai: P. Bin 
jčys, Z. Žemaitis, P. Leonas, V. 
Krėvė-Mickevičius, P. J odelė, p. 
Kurnatauskas ir sekretorius Vi. 
Mačys.

Universiteto Rektoriaus pra
nešimas apie studentų socialis
tų draugijos valdybos protesto 
rezoliuciją dėl nubaudimo Jubi- 
lierio Nachimo mirties bausme, 
iškabinimą tos rezoliucijos vit
rinoje universitete ir apie stu
dentų peštynes universitete š. 
m. lapkričio 8 d.

Nutarta:
Studentų socialistų draugijos 

visus valdybos narius, būtent 
studentus: Technikos fakulteto 
Pavylčių Vytautą, Humanitari
nių mokslų f ak. I sem. Norkų 
Jobą, Teisių fak. Karosą Vladą 
ir Lukšą Kazį pašalinti iš uni
versiteto lig 1926 m. rugsėjo 
mėn. <1 d. už jų rezoliucijos iš
kabinimą universitete.

Tos draugijos veikimą su
stabdyti lig 1926 m. sausio 1 
d. i

Studentą Teisių fak. Matu
lionį Joną ir Teologijos Filoso
fijos lak. Dagelį Joną pašalinti 
iš universiteto lig 1926 m. sau
sio 1 d. už iškėlimą sumišimo 
iT peštynių universitete lapkri
čio 8 d. ir paskelbtąją sveti
mam susirinkimui rezoliuciją 
ir Matulionio prakalbą.

Teisių fak. studentui Stepo
naičiui Juozui ir kitiems ardžiu
siems tvarką universitete lap
kričio 8 d. išreikšti papeikimą. 
Uždrausti studentų draugijoms 
kabinti jų skelbimus vitrinose 
universitete be Prorektoriaus 
vizitos.

Studentų organizacijų viešas 
paskaitas universitete uždraus
ti ligi 1926 m. sausio 1 d, 

Išreikšti, vyriausybei apgai
lestavimo dėl įvykio universite
te jos garbės įžeidimo.

Originalui atatinka:
VI. Mačys 
(parašas) 

Universiteto rektorius.”

posėdžio

KAUNAS. [Lž]. -- šiomis 
dienomis Plentų ir Vandens ke
lių »valdyboj padaryta plati ir 
nuodugni kontrole. Kalbama, 
kad buk esą padaryta 1926 m. 
neteisėtų avansų ir sutartys 
nebuvę vykdomos sulig jų tu
rinio. •

Vidaus Reikalu Minis- 
terio Raportas

I

Tai, znoČijas, važinėju. Va
žinėju po visą plačiąją Padau
žų Respubliką. Kur tik nenu- 
važiouju 1— visur mane kaipo 
Padaužų Ministerį, kuogražiau- 
siai priima. Ko-ko, bet konsti
tucijos niekur netrūksta. Visi 
j6s griežtai laikosi ir kiekvie
nus musų Respublikos člienas 
stengiasi ir savo ministerį su
tvirtinti. Turiu prisipažinti, 
kad musų konstitucija ne visur 
yra vienoda: pas vienus stipres
nė, pas kitus silpnesne.

Bendrai imant, visi Respubli
kos nariai savo valdžia yra pa
tenkinti. žinoma, yra ir, to
kių, kurie pradeda jau ant mu
sų burčyti. Nekuriuos ir jų pa
vyko konstitucijos pagelba per
tikrinti, bet nekurie nesiduo
da. Tie, kurie nesiduoda, yra 
aiškiai pagauti užkrečiamųjų 
ligų, būtent, komunizmo ir 
klerikalizmo. ’ Kadangi tų li
gų bacilos yfa labai panašios, 
tai aš, pasikalbėjęs su dauge
liu člienų, nutariau įsteigti 
jiems ligonbutj. Kadangi ma
no jau nutarta, tai Jums, bro- 
Įįai ministeriai, belieka tik te
pritarti,. o tas planas — tai šit: 
*' • e ’ a

Ligonbučio planai.

1. Nutariau įsteigti ligonbu- 
tį, kurio pavadinimas šit koks:

Nekaltai prasidėjusios Ceci
lijos Pažaislietės ir šv. Nikodi- 
mo iš Padvos Ligonbutis.

2. Tą ligonbuti įsteigiu 
j e pačioje vietoje.

3. Į tą ligonbutį talpinti
•sus Padaužų Respublikos Pilie
čius, turinčius bolševizmo ir 
klerikalizmo bacilas.

■

4. Ligonbučiui prižiūrėti nu
tariau pasikviesti Nekaltai ,Nu- 
mučytojo Mučelninko Baltra
miejaus žmonos seseris.

Pastaba: Kad tos seserys 
negązdintų žmonių, nutariau jų 
parėdus padaryti , žmoniškus.

5. Dvasios vadu skiriu mums 
prietelingos valstijos ambasa
dorių, didžiai gerb. Ušeiką.

6. Dienos tvarka:
, Iš ryto —

Prieš piet
Per pietus — poteriai 
Vakare — poteriai.

Pastaba: Miegant poterių 
galima nekalbėti, bet už tai 
sapnuoti grieštai draudžiama.

7. Kitas smulkmenas išdirbs 
visas kabinetas.

Vidaus Reikalų Ministeris.

Padaužų Prezidentas skiria Dr. 
Kaškiaučiui Padaužų Respubli
kos bulbinį medalių už moksliš
ką išradimų.

—Padaužų /Barabančiks.

to-

vi-

Ką Padauža Tarakonas, 
girdėjo Restaurante

Tik ką neprilakė.
Naujais laikais, kada žmogus 

išeina iš drugštorio, jis tiesiai 
eina j restuurantą. Kartais jis 
pats nežino ko jis ten eina, bet 
eina iš papratimo ir tiek. Vie
nas pažystamas Jurgis atėjo į 
vieną restaurantą ir vos tik už
lipė ant aukšto \ suolo, kur ir 
visi kęstumeriai sėdi. Jis už
sisakė kopūstų ir pasisakė, kad 
jis kopūstus labai mėgsta, tai 
paprašė dar ir “rosi bif” su 
kopūstais. Kada jis pradėjo 
kopūstus srėbti, tai alkūnes 'ir 
“overkautą” išskleidė per siek
snį, kitus, sale jo valgiusius, 
privertė atsitraukti toliau, o 
pats įsigulęs bliudan srėbė, kol 
nuo kėdės nusmuko. Patar
nautojas jį vėl pasodino kaip 
reikia. Jis dar labiau įkniubo 
į bliudą ir traukė kopūstų 
koncertą, kad net ant gatvės 
buvo galima girdėt. Pagalios 
jis šlid’o nuo kėdės iv murkte
lėjo su visais ūsais kopūstų 
bliudan. , •

Kol jį patarnautojas sodino 
ant kėdės, tai jis pasidarė la
bai iškalbus ir paleido# savo 
“dortiną” burnelę, kad netik 
svečiams buvo nemalonu klau
sytis, bet ir Tarakonui skūra 
raudo. Prie to jis dar išsi
traukė “pantukę” apsidžiaugė, 
kad turėsiąs dėl “Thanksgiving 
Day.” Žmogus pavalgė už 45c., 
o 55c. davė “tipso” patarnau
tojui. /

Uždėta 1897 Inkorporuota 1901
KAPITALAS $5,000,000.00

Po Valstijos Valdžios Priežiūra
Valdyba:

Į BENEDICT M. BUTKUS, Prezidentus
840 West 33rd St., Telephone Yards 2790 

JUOZAS PAžAaNSKAS, Vice-Prezidentus,
. 916 West 34th Place

JONAS P. EVALDAS, Sekretorius
841 West 33rd St., Telephone Yards 2700 

STANLEY F. MARTINKUS, Kasierius
4011 S. Maplewood Avė., Telephone Lafayc^te 9879

J. W. ZACHAREVIClA, Notaras, 
4)03 West 33rd St., Telephone Yards 5423.

v DIREKTORIAI:
JOHN BYANSKAS, THOS S. JANULIS
A. J. KASPER, BEN. M. BUTKUS,
JOS. PALYANSKAS, IZ. A. PUPAUSKAS
JOHN GAUBAS, STANLEY STANEVICH,
JACOB MASKOLIŪNAS, S. F. MARTINKUS,
ALEX. BYANSKAS, JONAS P. EVALDAS.

TURTAS
Paskolos ant namų ........................ i............ $762,600.0
Paskolos ant akcijų.........................................  35,065.00
Nuošimčiai priklausanti ...................................74.50
Įnešimai priklausanti..........•...... ?....................... 10,816.45
Apdraudė apmokėta............................................. 222.36
Rakandai ........................ :........ f........................  390.00
Namas..... ........................................   8,374.82
Pinigai bankoje...................................................  194.47

Visas turtas........... ............................. $817,737.60
IŠKAščrAI:

Įnešimai įmokėti....... ........................   $447,111.80
Įnešimai permokėti...........................................  9,534.28
Įnešimai priklausanti ...................................... 10,816.45
Primokėtos akcijos .......................................  131,650.00
Bilos mokamės ... ........................................... 130,271.71
Bilos primokamos............................................... 1,354.58
Nuošimčiai reservuoti ...............  15,000.00
Kontigento fondas ......................  15,000.00
Pelnas išdalintas...... ........................................  56,905.08
Pelnas neišdalintas 93.70

poteriai 
poteriai

Kandidatai bulbiniams 
medaliams

Kandidatas I.
Jau visai mažai ant žemės 

vietos pasiliko, kad nebūtų žmo
nių apgyventa. Netik ant kal
nų., pakalnėse,. bet ir krūmuose 
ją priviso. Kas iš to, kad jų 
daugybė, bet mažai kam tega
lima bulbinį medalių duoti.

Šiomis dienomis peržiūrėjęs 
visų žmonių atsižymejimus, lai
kau sau už pareigą, kaipo Pa
daužų barabančikas, viša gerk
le visam pasauliui sušuktį: 
štai, šie musų broliai lietuviai 
verti yra Padaužų nagrados! 
Jų darbai patys už save kalba! 
štai jie:

Dr. J. J. Kaškiaučius per or
ganą “Laisvę”, No. 216 pataria 
darbininkams, kurio miega, bet 
nemiega, arba aiškiau sakant, 
— guli, bet negali užmigti Šit 
ką:

“Na ir eikit taip ‘Apsišarva
vę gultį, - ausis užsikimšę ir 
akis užsidengę. Atsikėlė nusi- 
maukit nuo akių tą uždangalą 
ir išsiimkit iš ausų kamštukus, 
pasidėkit juos į kur kokiųn de- 
žėn, kad butų paranku, gult 
einant.’’

/Prie šio reęeptoį reik tik pri
dėti, kad kamštukus vartoti iš 
sauso smėlio; su šaukškočiu ge
rai jį sukalti, kad blogas oras 
neįeitų, ar geras — neišeitų.

Geriau nieks nepataikys pa
rašyti ir tikrai, jei aš neklystu,

neišalkęs... 
turiu dide- 
gazieta tu- 
valgyt ne-

Inteligentiškas pasikal
bėjimas restaurante
Atsiprašau už mano drąsu

mą, kad aŠ papasakoju ką esu 
matęs ir girdėjęs. Tarakonas 
yra mažas sutvėrimas, tai nevi
si jį gali įžiūrėti, o jeigu kas 
ir nusuka jam sprandą, tai 
skirtumo nedaro. Tarakonų vis- 
tiek neišnaikinsi.

Kartą man tupint restsdiran- 
te prie pajaus, atėjo žmogus 
su raudonais ūsais (seniau ūsų 
jis netrėjo) ir atsisėdo prie sta
lo. Patarnautoja paklausė:

—Ką valgysi pusryčius ar 
pietus?

—Duok pusę silkės ir pusę 
“orderio” zupės.

—Matyt, tamsta,
— Matai, tamsta, 

lį galvosūkį su 
riu trubelio, tai nė 
sinori.

—Tamsta visai baigi plikti. 
Jeigu ir toliau ihenadžeriausi 
gazietai, tai netik pakaušis, bet 
ir... nupliks.

- Aš dabar jau nebe mena- 
džeris, bet tas galvosūkis.

—Gal kokia panelė įpainio
jo?...

—Tamsta - neintelingentiškai 
kalbi, žinai kas aš esu? Ka
daise aš buvau visa galva di
džiausios gazietos Chicagoje.

—Juk dar esi nevedęs?
—Nevedęs, bet ir ne tavo 

biznis žinoti apie mano daly
kus...

—Tai kas atsitiko,
- -Gazieta, kurios menadžeriu 

aš buvau dar nesubankrutino, 
bet vis auga didyn.

Tai gerai.
—Gerai...

' —Tamsta nieko neišmanai a- 
pię politiką.

- Juk, tamsta ir pats savo 
vardą tik ką pasirašyti gali, 
tai kogi šoki į akį.

—E, susikalbėsi su boba..
Kada ex-menadžeris neteko 

kantrybės, bet norėdamas pa
sirodyt “kas aš” išėmė penk
tuką iš kišenės, pasiššukė vei- 
terką ir pasakė:

—štai tau, pasiimk!
Padauža Tarakonas.

Visi iškaščiai .... ............................... $817,737.60
ĮPLAUKOS:

Baigiant/metus Liepos-July 31 d., 1925 m.
Pinigai bankoje pradžioje metų....... ...........$ 2,568.26
Įnešimai įplaukė per metus j .<......... 203,549.12
Nuošimčiai įplaukė per metus ........................  43,790.93
Premijų įplaukė per metus ...............  4,010.67
Įstojimų įplaukė per metus.................................1,106.00
Pervedimų įplaukė per metus.................................90.75
Bausmių įplaukė per metus ,................................ 480.75
Paskolos atmokėtos.....................................   194,635.00
Apdrauda atmokėta...... ..................................... 1,233.03
Bilos mokamos’........... ........... .--v?..............   162.569.99
Raštinė ir namas ..... ...........,............ 706.00
Primokėtos akcijos ........... T...................... .......  168.400.00
Kontigentas fondas ..................    3,000.0Q

Visa įplauka ..............   $786,140.50
IŠMOKĖJIMAI:

x Baigiant metus Liepos-July 31 d., 1925 m.
Paskolos ant namų.................. r...........$268.200.00
Paskolos ant akcijų.................... ..................... 39,615.00

-Įnešimai ištraukti ir užsibaigę ..................... 108,139.72
Nuošimtis ..................................................-....... 11,566.00
Apdrauda apmokėta............................................ y548.69
Bilos mokamos ............ 195.410.71
Bilos primokamos.....................     35.00
Raštinė ir namas ......................   1,080.82
Rakandai ............  390.00
Primokėtos akcijos.......................................... 138,850.00
Nuošimčiai ...... ........... .•...........................   13,402.80
Iškaščiai .............................................................  3,285.83
Alga Sekretoriaus..... .'................. '...................... 2,072.00
Spauda ............................... -.... ........  -........  349.46
Kontigento fondas................................ -........  - 3,000.00
Pinigai bankoje.....................................   194.47

Viso išmokėta ..............................  $786,140.50
I, the undersigned, a public accountant, appointed by the board of 

Dirčctors, having made an examination of the books and accounts of the 
Keistuto Ix>an and Building Association No. t hereby certify the foregoing 
statement is true in all particulars to the best of my knowledgde and bdief.

W. A. KIEPURA, 
Public Accountant

Datcd at Chlcago, Illinois, this 18th day
of November A. D. 1925: .

Keistučio Skolihimo ir Budavojimo Draugija No. 1.
1. Aprūpina dėl sutaupinimo pinigų, tiems, kurie pra- 

z leidžia.
2. v Aprūpina lengvu budu įgyti namą.
3. Aprūpina fandą dėl mažų vaikų ismokinimo.
4. Aprūpina kapitalą dėl yartojimo vertelgystėje.
5. Aprūpina reservuotą fondą dėl senatvės.
6. Aprūpinu neapribuotą saugumą po Valstijos už-

veizda. i
8. Visados mokama 8‘ o akcijų skyriuose.

AKCIJOS KAINUOJA 12 '/2c, 25c., 50c., ir $1.00
Serijos atsidaro pirmą Ketvergą šių mėnesių: 

Vasario, Gegužio, Rugpiučio ir Lapkričio
Draugijos ofisas atdaras Ketvirtadieniais nuo 7:30 

iki 9:00 vai. vakaro dėl apmokėjimų pinigų..
Penktadieniais nuo 7:00 iki 8:00 vakarais

, ( dėl išmokėjimo pinigų
840 West 33rd Street

Telephone Yards 2790
Yra viena iš seniausių ir tvirčiausių Skolinimo 

ir Budavojimo Draugijų po užveida 
Illinois Valstijos



Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdiniu Dovanų

APIE
6500

J. J. STASULANIS
MUSIC COEAGL

$10,000.00 DOVANU

JUMU

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.

2201 West 22nd Street
THE

Persiskyrė už dviejų 
valandų prieš mirti

1922-32 So. Halsted St 
4177-83 Archer Avė.

Neleiskite 
Pleišką-

Didžiausis pasirinkimas puikiausių Bridge Liampų 
specialiai pigiomis kainomis, tiktai po______

F. AD. richtkr & CO 
Berry & South Sth St*. 

Brooklyn, N. Y,

Gražios
Vidus išmuštas su raudonu cedar
Specialiai po

Pilnai yra prirengta Kalėdų Dovana kuožemiau- 
sių kainų; Baldwin Player Pianų, naujų ir var
totų. Vargonų, Victor Victrolų, tūkstančiai Vic- 
tor Lietuviškų Rekordų. Pianų rolių ir taip vi
sokių muzikališkų instrumentų didžiausiam pa
sirinkime. Taipgi prisiunčiame į namus, kas tik 
-duoda orderį. Pareikalaukite katalogų. Duoda
me dovanų labai gražių kalendorių su dviem 
mapom Illinois valstijos ir visos Amerikos.

Pastatomos ant grindų liampos. Didelis pasirinkimas, 
Specialiai po.

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

iroms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

- -Teisingos
kur kitur taip negausi. Už 
s, ^Kubinius ir deimantinius 

ų ir prūsiškų išdirbysčių

Jus esa^e kviečiamas, prisidėti 
prie musų Kliubo dabar ir tas 
pagelbės jums įsigyti gerų sumų 
pinigų į 50 savaičių nuo dabar 
— prieš pat Kalėdas.

čia rasite daugybę įvairių dalykų Kalėdinėms dovanoms. Kiekvienas 
daiktas yra garantuotas; ateikite ir persitikrinkite apie daiktų geru
mų ir kainų prieinamumų.

Chicagos žinios

SEVEROS ES'KO. Antiseptiš- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

Užganėdintų vyrų, moterų ii 
vaikų dabar gauna savo Kalėdi 
nius čekius iš musų banko kai 
po nariai musų Kalėdinio Kliu

Atwater Kent Nadios, pilnai prirengti ir įvedami j 
kekit tiktai biskj, o kitus lengvais mėnesiniai 
išmokėjimais, specialiai

skrynios (Cedar Chest), tikro riešuto medžio iš viršaus

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigus iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

SEVEROS ESORKA. Labai ge
ras skilvio stimuliantas ii; to
nikas, taisantis ir sustiprinan
tis. Rekomenduojamas seniems 
ir švelniems žmonėms. Jų me- 
dikalis prirengimas nuo nevirš
kinimo, užkietiejimo ir neveiki
mo virškinimo organų. Kaina 
75 centai ir $1.50.

F. A. BUKAUSKAS.
AUKSORIUS ROSELANDE

Pasiūlo dei Kalėdų didelį pasirinkimą įvairių 
auksinių daiktų; deimantų, perlų, karolių, žia- 
dų, laikrodėlių ir t. t. Visi puikus ir naujau
sios mados. Kainos prieinamos. Viskas ga
rantuojama.

10831 So. Michigan Avė. 
Roseland, 111.

Tel. Pullman 6231

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus 
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
Ine

SEVEROS ANTISEPTOL. Yni 
antiseptiškas mišinys dėl išvir- 
šaus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerklės, burnos nuo 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, sutinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Musų Kainos -
Parduodame už mažiausią kainą, 
laikome visokius laikrodžius, Žiedu 
concertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. 
Balalaikų, gitarų, ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikaliskus in
strumentus atsakančiai.
Taipgi užliaukau pilną eilę barberinių daiktų, kaip tai britvas, 
mašinas plaukus kirpti ir t. t.

Kalbame Lietuviškai

SE V EROS REGULl ATOR l U S. 
Generalis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

MARYANI. Ašį
4618 S. Ashland Av.

CHICAGO ,
Tel. Boulevard 0595

SEVEROS KOSULIO BALZA
MAS. Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulį, kuris paeina nuo 
hiežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. Kaina 25 ir 
50 centų.

SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
nventa.8 tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
ncuralgiškų skausmų, sutinimų,' 
skaudamų rauiųenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS PILLS. Nuo užkie
tiejimo, * galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

Roseland ręal estutemanas 
John A. Biagi, italas, ’tsavo na
muose 11255 Forrestville Avė., 
nušovė savo pačią, škotę, ku
rią jis vedė metai atgal-, bet su

Šitas Kliudąs pagelbės Jums sutau
pyti savo pinigus ateinantiems metams, 
kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Ka
lėdas ir galėsite pavartoti tuos pinigus 
Kalėdinėms dovanoms ir kitiems Jūsų 
reikalams. Įstokit j vieną ar daugiaus iŠ 
musų patogių klesų, pradėdamos su 2c. 
ir augščiaus.

Dabar laikas siųsti pinigus Lietuvon 
šventes. Siųskit tuojaus.

METROPOLITAN STATE BANKAS siunčia pinigus į visas šalis 
Pigiai, Saugiai ir greitai.

Jos vyrui mirštant, Sieliu 
Mickewicz, 1930 S. Turnė,r Av., 
išreikalavo sau perskirų. Už 
dviejų valandų jos vyrąs Wal- 
ter mirė. Apie jo sirgirfią ji 
nežinojo. Kad gauti perskiras 
ji buvo sutikusi atiduoti dalį 
savo 
našlės teisių 
perskiras, ji sužinojo, kad jos 
vyras mirė. Ji šoko atgal į 
teismą prašydama panaikinti 
perskirąs ir leisti palaidoti sa
vo buvusį vyrą, kad ji galėtų 
gauti jo Uyrlą. Bet velionio 
giminės su tuo nesutiko, o ir 
teisėjas nusprendė, kad išrei
kalavus perskirų ^pervėlu jješ- 
koti 
palaidojimu. ?

Nušovė pačią, pats 
nusišovė

Chicago, Illinois
Banka bus atdara ,šį vakarą iki 8:30

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tfk su Kim- 
ball grajikliu pianu galite gra- 
Jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

RUANU KRAUTUVES

4 KALĖDŲ DOVANĖLĖS GERIAUSIA *
* PIRKTI PAS ŽINOMĄ IR PATI- Z
* KIMĄ JUBILIERĄ *

Metropolitan State Bankas 
I «

Minėdamas 10-ties Mėty Jubiliejų suteiks savo kostumeriams 
dovanų $10,000.00 vertės, tarpe kurių yra 

1. Automobilius 5 pasažierių *
• 2. Radio <

3. Washing Mashine, (Skalbiomoji mašina)
Apart šių dovanų bus duodama dar 101 kitokių. 
Atsilankykite Jubilėjaus laike ir apturėsite puikią dovaną.

JSTOKIT ŠIANDIEN Į MUSŲ KALE- 
DIN! TAUPYMO KLIUBį

turto ir atsisakyti nuo 
Vos spėjo gauti

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika ve»do iiiiura ar nau- 
{tusios mados aprždalai nc- 

>us patlinytl, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrų* balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite 

Raffles 
ka»» vakarui per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

Metropolitan State Bank
Po Valdžios, ir Chicago C learing House Priežiūra

NAUJIENOS, ChW(?G, HT_________________________
kuria nuolatos ir nuolatos bar- 
davosi, paleido du šuvius j uoš
vę Martha McKay ir paskui 
pats nusišovė.

. PASITIKĖJIMAS
Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už- 

■Uh. ganėdintų šeimynų rekomenduoja
HJ SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS

Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios naudingos gyduolės:



6 NAUJIENOS, Chicago, UI.
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iii ietuvos Gintarai Lietuvių Rateliuose.

lahfo Govanoms
Lietuvos Našlaičiu SuSei nariais žmonijai ir

piliečiais musų tautai.
šitą žmoniškumo

Šeštadienis, Gruod. 5, 1925
"" J" " J — -tiru) —

Bazarui išdirbinius malonėki- 
te siusti A. Vabiiičienūs vardu, 
324G S. Halsted St., 3-čios hi-Į 
bos, arba tiuaiai alnošti Į sve- 
tąinę. I *i n i ui nets aukAK .rafty- 

kite “Money Ordcr” arba čękj 
P. Balickiunes, i/.d. vardu, sius
kite gi st'krt. M. Zolpienei, 927 
W. 34tb PL, C.bieajio, III.

—N.

•>
6* Į®

in

Reumatizmas sausgėle
Nnsikankylci to savęs skaus

mais, Rcumulizniu, SaviMjęel*,, 
Kuolų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; iim skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo p:wuldo.

(’APSICO (’OMPOUND mfh 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę, Knina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: ‘‘ŠALTINIS’ SVEI
KATOS”, augalais dydytiea, 
kaina 50 centu.

JUSTIN KULIS
3259 šouth Halsted Street, 

CHICAGO, 1LL.

ledų šventėje suteikti jiems 
skanesnį kąsnelį valgio, mažą 
dovanėlę, bot ir paskui rūpin
tis jų lik 
tinkamais 

gerais
Prisiminę 
priedermę lengvai galime kiek
vienas nors i)o truputį nuo sa
vęs nutraukti ir paaukaut naš
laitėliams., kad jų vargingą bū
vį nors kiek pageri n luinom. 
Taigi visi prisidėkime prie Chi- 
cagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengiamo rankt 
darbių ir namie gamintų valgių 
bazaro, aukodami bazarui išdir
binius, pinigines aukas ir ba- 
zaran atsilankydami. Bazaras 
įvyks 6 d. gruodžio, 4 vai. po 
pietų, ant 2-rų lubų Mildos 
svetainėj, bus šokiai nuo 7 v. 
vakaro. Atsilankydami baza
ltui netik kad sušelpsime Lie
tuvos našlaičius, bet galėsime 
nusipirkti ir gražių Kalėdoms 
dovanėlių, nes yra daugybės 
įvairių dirbinėlių paaukota.

Bazaras
H

H

Kreipkitės i

Kalėdiniu DovanuKrautuve
mas.

CHARLES K. KINDER

«.jrr. HM

Sol Edis & Sons

M 
M 
M 
M

M

geras ir bus 
oras.
ir namų ap-

2422 West 47 Str.
Tel. Lafayette 9760

SUSTOK! ŽIŪRĖK! KLAUSYK!

su

dėl
50c

tikro aukso sinai- 
galais.
Progresą Plunksnos 
self-filling paauk-

-

Ugi žibanti karoliai
Trumpi žibanti, sverianti 90 gramų
Trumpi žibanti, sverianti 30 gramų
Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų
Balti, neperšviečiami
Branzelietai, labai įvairaus išdirbimo
Moteriškos sagutės
Guzikai į rankogalius, sidabru apdirbti, 
Špilkos į kaklaraikščius
Rašomoms plunksnoms koteliai’ 
Cigarnyčios, dėl papirosų 
Cigarnyčios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt.

1739 So. Halsted Street 
Klauskite A. RYPKEVIČIĄUS

Artinanties taip garbingai 
Kalėdų šventei, visų krautuvių 
langai išpuošti visokiomis graž- 
nonii.% kurios nuims primena 
pirkti savo artymiems Kalėdų 
dovanėles, kurių niekas taip ne
laukia; kaip jų laukia kūdikiai, 
kuriems ir menkiausias dalykė
lis didžiausį džiaugsmą sutei
kia. Kaip kiekvienam dalyke, 
taip ir šiame, kūdikiai turintie
ji savo tėvelius garbingoje Ka
lėdų šventėj patirs tą taip bai
siai laukiamą ir pageidaujamą 
jų žiniukėms džiaugsmą. Bet 
štai k via klausimas: Kas su
teiks tą džiaugsmą našlaičiams 
kūdikiams? Ar vien dėlto, 
kad jie yra našlaičiai, gali būt 
atstumti nuo taip labai jiems 
laukiamos linksmybės? Ne, ir 
ne! Musų visų yra .būtina 
areiga pasirūpinti netik

IŠ SENĮ! AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisoma kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbysčių automobilių. Iš
taisome sulankstytus ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indzinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Gulbranun Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai, grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
au rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

PIRKITE JUSI! DOVANAS KALĖ 
DOMS ŠIAME AUKCIJONE IR 

SUTAUPYK1T PINIGU 
Visas Stakas 

AUKCIJONISflŠPARDAVIMAS 
C. P. K AZL AUSKIO 

4632 So. Ashland Avė. 
Tapo nupirktas Dan Fine

Stakas susideda iš $60.000 vertės 
geros rūšies deimantų, laikrodė
lių, auksinių daiktų, sidabrinių 
indų, peilių ir muzikališkų in
strumentų.
Pirkiniai šventėms Parduodami 

Ant VIEŠO AUKCIJONO
Subatomis pardavimai 2 vai. 

po piet ir 7 vai. vakare 
Kitas dienas 7 vai. vakare 

DOVANOS VISIEMS DYKAI
Deimantinis žiedas duodamas DYKAI kiek

viename išpardavime. Visas stakas turi būti 
parduotas nepaisant kainos. Ateikite anksti ir 
iš ve nekito Susigrūdimo
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ia>iavw v 
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Watchmaker & 
Jeweler

Prieš ateinant zero orui pirkite sau namų apšildymo reikmenis! 
Apsimokės jums pirkti dabar nuo musų, nes' kainos yra daug 
žemesnės negu jos bus už mėnesio laiko, kuomet oras bus zero.

Taipgi jūsų plumbingų!
Mes parduodame materiolą pigiau, pluinhingas bus 
25% pigiau negu jis bus kuomet užriš labai šaltas 
Del olselio ktunų ir greito patarnavimo plumbingo 
šildymo reikmenų PIRKIT NUO

2118-22 So. State St., Chicago.
Phone Victory 24544356

' 4600 West 22 St., Cicero.
Phone Cicero 130

*■

ir tikras Europinis L/t> 
csclde gydymas s<A*>- 
kiama. Vienatinis ly
dymas nuo sifilio dua- 
damas už 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Mirbigan 0342

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikėeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St., Chicago 1 
I’hone (anai 2591

Didžiausis pasirinki
mas zabovu dėl vaiku v V
ir parduodam labai pi
giai.

'Musų krautuvėj galit gauti visokių įvairių dovanų dėl Senų, Jaunų ir Viduram
žių. Kiekvienas perkantis musų krautuvėj bus užganėdintas musų patarnavimu 
ir tas, kas gaus tų dovanų, bus užganėdintas musų tavoru ir gražiu sutaisymu.
Pirk KALĖDINIUS PIRKINIUS DABAR!

• > *

Dabar gausit geriausį pasirinkimų ir nupirksit pigiaus.
„ui \

Išrinktus KALĖDINIUS pirkinius mes galim sutaisyti ir palaikyti už mažų depo- 
zitą lig KALĖDŲ.

ilM

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, Sunitą, ilapumo, privatinės, sla • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos viii 
i&gydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
pagerintas

606

DR. B. M. ROSS
AtMkantta

Specialistu*
Įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nų-» 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia serum gydymas yra var
tojama* su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nemj 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius įmonių, tai -ra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r» 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai Įrengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Del imtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacijn dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikai!* patarnavimas suteikt 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy- 

Pigiausios kainos. Greičiausia, gydy- 
Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų yri- 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augitas, Crilly Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P». 
nedėliais, seredomis ir .ubą tomis nuo lt 
ryto iki 8 vakare.

Geriausiu vieta yra pirkti laikro
dėlius, . deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanoms de) 
savo mylimų draugų. ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriausi patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum lengvai 
atrasti.

MOTERŲ NOSINIAI
Gražiausių spalvų ir iš

dirbinių. Idedam į Kalėdi
nius bakselius. Kaina 20ę 
lig $1.50 bak.

VYRŲ KAKLARIŠIAI
>

Dailaus išdirbimo vyrų 
kaklarišiai. Nertinės, šil
kinės ir kitokių Įvairių 
išdirbimų sudėtos j Kalė
dinius baksiukus, kaina 
25c lig $2.50 bak.

UŽLAIKYK VAIKUS
ŠILTAI

HOUSE OF HEALTH ■■■ 
Ištyrimas Kraujo 

PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami- 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMI- 
NACIJĄ yra tiktai 

t Liga tikrai ištirta,
siau išgydytą. Jeigu sergate, 
kentėkite ilgiau, remianties f

Del Jūsų Draugy!
VARDĄ JGREVYRUO- 

SIME DYKAI
Graži ir naudinga dova
na iš kurios jūsų drau
gai čionai ir Europoj la
bai džiaugsis.
The Progęess Plunksnos j 
yra prirengtos su 14 ka
rato 
liais
The 
turi
suotą lever ir elip arba 
žiedelį (moterims) pri
jungtą.
Paprastai parduodamos 
po $3.50; parduosime tie
siai jums — vyrų už 
$2.25, moterų už $1.95, 
apdraustas persiuntimas 
{skaitomas. Ribinai 
moterų plunksnų 
ekstra,
Užganedinimas garan
tuojamas arba pinigai 
grąžinami.
Atsiųskite money orderį 
arba bankos draftą 
užsakymu pas

Progress Trading 
Company

5449 W. Madison St
CHICAGO, ILL

Musų KRAUTUVĖJ ga 
lit gaut didžiausį pasisky- 
rimą ir užganėdinimą mu- 

aprėdalais.

$3
jau yra pu- 

. ne- 
___ remianties gydy
tojų spėliojimai. Ateikite 
HOUSE OP HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijos ižegzami- 
navimo. kuri parodys jūsų ligą
kuoaiikiausiai.

SU

a1 v/

Garsinkites Naujienose

MOTERŲ PANČIAKOS
Moterų šilkinės ir Chif- 

fon pančiakos, į Kalėdi
nius baksiukus įdėtos, po
ra 95c.

VYRŲ DIRŽAI
Naujausio išdirbimo yy 

riški diržai su raidėmis. 
Męs padarom ant parei
kalavimo bile kokių rai
dę kas nori. Mes užlai- 
kom didžiausį pasiskyri- 
mų diržų.

MAMA / DOLI
Geriausia dovana jau

noms mergaitėms MAMA 
loll gero padarymo, su 
plaukais, graži dresė, 20 
colių aukščio, sako mama, 
ir vaikščioja, kaina $2.25.

“MAMA” DOLL
Mama doll dailaus iš

dirbinio su plaukais, su 
akimis markstomoms, ne
sudaužoma, 26 colių, au
kštumo, kaina $5.95.

MOTERŲ RANKINIAI 
BAKSIUKAI

Dailaus padarymo; šil
ko pamušalu, geriausia 
Kalėdinė dovana, kairu 
$1.95 lig $5.00.

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visas užsiaenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neurltis, rugėtumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydomo visokias chroniė- 
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nore svarbioje ligoje arba neti- 
ketamu atsitikime, atsilankykite 
pas tnumU. Ateikit šiandien t 
Saugokit savo sveikatą t 
“Gali atlikinėti sunkius darbus ir 

džiaugtis gyvenimu"
"Atvažiavus pas jumis kentėda

mas žu užsisenėjueiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl (gau
davau slogas. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna ryta spau
džiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, eeu 
sveikas, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis gyvenimu. Turėsite daug 
fiacijąptų U mano kaimininkystėa 
r mano pažystamų, nes visi ži

no, kaip aš sunkiai sirgau.
Linkiu jums didžiausio pasiseki

mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs".

WILLIAH C. ALM.
3044 Grattan Ava 

. Turime daug panašiai liudijan
čių laiškų.
Ką Darome Del Kitą Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Utarninke, »e- 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
dieną.

HoUSEAl,TH
V*l noManost avuonra <A

164 W. Washington St

J. Saudargs & J. Pikelis Co.
MEN’S, LADIES’ AND CHILDREN’S WEAR

3159 South Halsted Street
Kampas 32nd Street, Chicago, Illinois



k

tadieni NAUJIENOS, Chlcago, H

Lietuviu Rateliuose
18-tosgatvės apieiinkė

129-tos kuopos darbuotė.

“Naujienos^’ buvo minėta, 
kad SLA. 129 kuopa, nedėlioj, 
gruodžio 13 d., Meldažio svet. 
rengia šaunų vakarą su gražiu 
programų.

Programui išpildyti yra pa
kviestas Jaunuolių orkestras ir 
solistės ,p-lvs Aid. Grušaitė, 
smuikininkė ir kornetistė ir 
Genavaitė šidiškaitė, daininin
kė. Be to p. Locuitis tinka
mai paaiškins apie SLA. reika
lus ir tt.

SLA. 129 kuopa rengdama 
savo pirmą vakarą, ir pasąm- 
dydama Jaunuolių orkestrą ir 
jo solistus, ir jiems už jų dar
bą nepasigailėdama primesti 
keliolika dolerių, tikslu, kad 
Jaunuoliai turėtų kuomi pa
dengti muzikos mokslo išlaidas, 
pilnai užsitarnauja iš visuome
nės didžiausios užuojautos ir 
paramos. Visų lietuvių, ypač 
SLA. narių, yra didižausia prie
dermė atsilankyti ant SLA. 129 
kuopos rengiamo vakaro. Ne
žiūrint, kad bus gražus progra
mas ir k. k. įžangos tik 50c.

Jaunuolių orkestro narių tė
vai, giminėj, pažystami, drau- j 
gai, ir tie tėvai, kurie manote 
savo vaikus prirašyti prie Jau
nuolių orkestro ar prie SLA. 
Jaunuolių Skyriaus, patys bu
kite ir savo draugus kvieskite, 
kad eitu pasigėrėti, pasidžiaug- 
ti tuo gražiu programų, koks | 
yra

Lietuviy kriaučiy 269 
lokalo nariams.

T

ALEKSANDRAS KUČINSKAS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 75 metų amžiaus ketvir
tadieny, gruodžio įnėn. 3 d., 

dieną. Paėjo iš Plun- 
itelio, ’l'clšių apskr. 

išgyveno 30 metų.
dideliame
Amertją

Kazimierą Šimkienę, 
Oną Barauskienę, 

pašarvotas randasi 
18 St. pas graborių 

Kadžių. Jo kūnas bus 
išvežtas nedėlioj po pietų j Ex- 
port. Pa.

Visus gimines, draugus ii 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Amerikoj
Paliko 

dukteris 
ė irių- ir 
švogerką 
Kūnas 
668 W. 
J. F.

nuliūdime 
MaluzcvL

i ritinus T. 
nas (Tanai

Dukterys, 
patarnauja Badžius. Telefo-

vengiamas SLA. 129 kp 
irK R.

North Side
1905 metų revoliucijos 

minėjimas.

jis iš- 
vysku- 
aplink- 
skaito- 
Anta- 

be kit- 
sakonia

Northsidiečiai gerai atsimena 
1905 metų sukilimą Lietuvoje. 
Daugelis yra tos revoliucijos 
liudytojais arba net dalyviais. 
Bet tas Lietuvos liaudies suki
limus prieš Rusijos carą nepa
vyko. Caro valdžia atsigriebė* 
ir po to Lietuvoje prasidėjo re
akcija. Tuo pačiu laiku lyg 
yra iš maišo išlindo su savo 
aplinkraščiu pralotas Antanavi
čius. Antanavičius tuomet bu- 
vo Seinų vyskupijos valdyto
jas. Savo aplinkraštį 
siuntinėjo visoms Seinų 
pi jos bažnyčioms. Tas 
rastis bažnyčiose buvo 
mas vietoje evangelijų, 
navičiaus aplinkraštyje, 
ko, vienoje vietoje 
taip:

“Šitie melo mokintojai ir vi
sokios tvarkos naikintojai [rei
škia sukilusieji prieš caro des
potizmą žmonės] sako jums, 
jog vyriausybė visai esanti ne- 

; reikalinga. Po vyriausybės 
'vardu čionai reikia išmanyti 
netiktai viešpataujantį Cieco- 
rių, bet ir visus tuos, kurię 
padeda jam valdyti ir pildyti 

! visuomenėje tvarką [reiškia ca- 
'io žandarus.] Tuo tarpu tautų 
■apaštalas aiškiai kalba: ‘Viso- 
• kia dūšia tebūna pasidavusi 
'augštesnėms vyriausybėms, nes 
nėra vyresnybės, kąip tiktai 

(nuo Dievo, o kurios yra, Dievo 
j yra pastatytos, lodei kas prie
šinasi vyriausybei, priešinasi 
Dievo įstatymui’...”

Dr. A. Monlvidas, jeigu aš 
teisingai atsimenu, prieš caro 
valdžią buvo pasišiaušęs, todėl, 
pagal Antanavičiaus filosofiją, 
jis kartu buvo pasišiaušęs ir 
prieš Dievą. Bet ateikite gruo
džio 6 d. (rytoj vakare) pasi
klausyti ką apie tai turi pasa
kyti pats Dr. Montvidas. Jis 
kalbės Liųosybės svetainėje 
(1822 Wabansia Avė.) LSS. 81 
kuctpoa rengiamam 1905 metų 
revoliucijos minėjimo vakarėly. 
Po jo kalbos bus muzikk, dai
nos ir šokiai. — Reporteris.

Ateinantį utarninką įvyks lie 
tuvių kriaučių 269 lokalo val
dybos rinkimai. Balsavimas 
bus visuotinas ir slaptas, per 
balotus. Lietuviai kriaučiai bū
tinai turite eiti balsuoti ir iš
rinkti tinkamą valdybą, kuri 
rūpintųsi musų reikalais, •šie
met turėjome gerą valdybą, 
to<fel ir tvarka lokale buvo pa
vyzdinga; susirinkimai buvo 
laiku pradėti ir laiku užbaigti, 
nereikėjo sėdėti iki 1 valandos 
nakties ir klausytis tuščių pa
sakų apie Maskvą; lokalo iždas 
kurį komunistėliai buvo ištušti
nę saviems reikalams, vėl tapo 
atpildytas ir yra labai gerai, 
kad ir patys bolševikėliai ne
gali padaryti jokių priekabių, 
nors ir labai norėtų. Taigi ir 
ateinantiems metams būtinai 
turime išrinkti gerą valdybą, 
balsuodami tiktai už. žemiau 
paduotus žmones.

Pirmininkas J. Bačiunks (se
nasis), vicepirmininkas J. Če
paitis, raštininkas A. Kadsel 
(senasis), kasierins J. Berta- 
šius, Maršalka V. Čepelis, ko
respondentas X. šaikus.

į Pildomąją Tarybą — F. 
Lenkarta, J. Černauskas, V. 
Pačkauskas, K. Kūgis, M. Bū
ga, A. Kulbis, N. Smalelis. Į 
Joint Board - - J. Grigaitis, J. 
Auksorius, F. Prusis, A. čepai-

• 7 eatras- 
Muzika

*

kus.
šie žmonės yra visokių pa

kraipų yra socialistų ir tau
tininkų, ir katalikų, o didžiuma 
visai bepartiniai, tiktai geri 
unijistai, kurie tiktai žiūrėtų 
lokalo reikalų. Jie priklauso 
prie unijos nuo pat jos susipr- 
ganizavimo. išsirinkę ’ tokius 
lokalo viršininkus tikrai žinosi
me, kad jie rūpinsis tik unijos 
reikalais, o musų gi kaipo dar
bininkų, padėtis pagerės tik 
pagalba unijos, todėl mes ir 
turime būti visados ant sargy
bos savo unijos reikalų. Tad 
primenu lietuviams griaučiams 
balsuoti tiktai už paminėtus 
kandidatus. Balsavimas bus 
jose vietose, apie ką Vėliau 
pranešta. — Kriaučius.

Viešas paklausimas

tri- 
bus

PARDAVIMUI

Vaičkaus Dramos 
Teatras

\ . ■

Kur praleisti sekmadienio 
vakarai?

Si mano Daukanto Draugija lai
kys priešmetinį susirinkimą gruo
džio 6 d., Chicagos Liet. Audito- 
rlupi svet., 1 vai. po pietų. Visi 
draugai / turite pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Nut. rašt. P. Kenutis
•—4---------- • )

Roseland. Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės ftėrininkų priešme
tinis susirinkimas jvyks Gruodžio 7 
d., 7:30 vai. vakare K. Strumilo sve
tainėje, 158 E. 107 gatvė, kampas 
Indiana Avė. Visi šerini nk a i ir šė- 
rininkės atsilankykite paskirtu lai
ku. Jame bus renkama direktoriai 
ir įvairios komisijos.

J. Tamašauskas sekretorius, 
10727 S. Michigan Avė.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU HPECIALISTAr

; •

Jeigu norite linksmai ir nau
dingai praleisti sekmadienio va
karus, tai lankykite Vaičkaus 
Dramos Teatrą.

Bytoj, gruodžio 6 d., / vai. 
vak. liuli House, 800 S. Hals
ted St., bus vaidinama “Gyve
nimo bangos.” Veikalas vaiz
duoja Lietuvos besikurimo lai
kotarpį.

Gruodžio'13 d. eis “Blinda — 
svieto lygintojas.” —y.

, Palengvins aidą įtempimą, kurti 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, &ti 
tako trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai7 akinius. Visucr 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidai. Speciali atyda at
kreipiama } m kyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vąl: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Brtdge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
itą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žąmas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų tusų sveikatai.

1545 West 47tn Street
iN-till A-kl.m* A«>.; 111 ■'_!■.!■! " ! “"Į!. .J..'....I  tL.M.UJU MJB ’ *' ' -.JZ-Į.'. . -----------Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxnna
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Pranešimai
Birutės Kalno draugija rengia iš

kilmingą vakarienę dėl pagerbiamo 
narių, kurie nėra ėmę pašalpos iš 
draugystės per 10 metų. Vakarienė 
įvyks Gruodžio 6 d., Nedėlios vaka
re, Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečiame vj- 
sus atsilankyti į šią iškilmingą va
karienę. Bus priimami į draugiją 
nauji nariai veltui.

Kviečia KOMITETAS

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia Bazarą, Ned., 
Gruodžio 6-tą, 1925, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečiame visus prisidėti su 
rankdarbiais arba aukomis ir atsi
lankymu. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa 
vitarpinės l’ašelpos valdybos ir 
balsų skaitynlo komisijos suąirin 
kinius 
5 d-., 
lainėj, 
visi 
lankyti laiku. ^«-X. Saikus,

l’nšelpos

įvyks šeltadieny, gruodžio
7 Vai. vakare, Liuosvbės sve- 

1822 VVabansia Avė. Taigi 
minėti nariai malonėkite atsi- 

rašt.

North Side. — SLA 226 
priešmetinis susirinkimas 
gruodžio 6 d-, Liųosybės svet., 1822 
\Vabansia avė,. Pradžia 2 vai. po 
pietų, šiame susirinkime bus no
minuojami SL.V centro viršininkai 
1926 metams, taipgi bus rinkimas 
ir kuopos • valdybos ateinantiems 
metams. Visi nariai atsilankykit i 
šį susirinkimą. —Valdyba.

kuopos 
įvyks

LSS 81 kuopos mitingas 
šeštadieny, gruodžio 5 d., kaip 6:30 
vai. vakaro, Liuosybės 
\Vabansia Av;c. Nariai prašomi pri
būti pažymėtu laiku, nes ten pat 
laikys savo mitingą kita draugija, 
lodei- reikės mums baigti susirin
kimą prięš jų milingą. —Raštinio.

jvyks
svet., 1822

H

Gėrėkitės Savo Gyvenimo Džiaugsmu 
Nes Jis Yra Skirtas Del Jūsų

ATEIKITE I

Peoples Furniture Co
PIJANU KRAUTUVES

IR UŽSISAKYKITE

Kimbąli Pi jana
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narių, 
iš drau- 

Vakariene 
subatos va-

Whitc Stiuare svet. 
intras aukštas). Tai-

Prakalbos su paveikslais į^yks 
nedėlioj, gruodžio 6 d., 8 v. vak., 
816 W. 31st St., Ilaymond Chapei. 
Maloniai kviečiami visi atsilankyti. 
Įžanga liuosa. —Liet, šviet. Dr-ja.

Brighton Park Lietuvių Keistu
čio Pašclpop Kliubo atsibuvusio 
koncerto komiteto susirinkimas at
sibus Rubatoi, gruodžio 5 d., John 
Ahisv naravičiaus name, 3653 South 
Hamillon avė., 3 vai. po pietų. Bū
tinai turite susirinkti. —K. Yurgon

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
Įsitarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th ■ Chicago, ll|.

Koncertą ir šokius rengia LSS 
81 kuopa sekmadienio vakare, gruo
džio 6 d., Liųosybės salėj, 1822 
\Vabansia avė. Bus gražus progra
mėlės, kurį išipldys p-lės Semaš- 
kintč, Viliutė ir k. Kalbės Dr. A. 
Montvidas, o pabaigoje bus šokiai.

, —Komisija.

PETRAS MILLERIS
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Sukanka jau du metai gruo
džio 8. nuo mirties mano my
linio vyro Petro, t ž jo vėlę 
atsibus pamaldos gruodžio 7 
d. pirmadienio ryte, mišios 
su ezekvijomis 7:30 vai. i\\te, 
Šv. Jurgio bažnyčioj?

Velionis paliko seną tėvų 
80 metų Vincentą ir tris bro
lius: Motiejų Jurgį ir Juozą 
Girininkų kaime, Naumiesčio 
vals., Tauragės apskr. Ame
rikoj moterį (acilijų ir duk
relę Elenorą, brolį Vincentą.

Meldžiame atsilankyti aid 
pamaldų gimines ir pažįsta
mus. Ilsėkis mano mylimas 
vyre šioj šaltoj žemelėj.

Liekame dideliame nuliu
dime

Motečig Cicilija, 
dukrelė Elenora, 
Brolis Vincentas,

928 \V. 331d St.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Jau atėjo 
Kultūra No. 10

Kaina 45c 
Galima gauti 

NAUJIENŲ 
OFISE

1739 So. Halsted Street

Rugpiučio 17 d., 1920 m., 
Jurgio parapijos svetainėj, Chi- 
cago, III. buvo viešas susirinki
mas arba prakalbos. Prakal
bose dalyvavo ir Lietuvos Mi
sijos nariai, kurie tuo laiku 
lankėsi Amerikoje p.p. Vi
leišis ir žadeikis, dabartinis 
Lietuvos konsulis Chicagoj.

Prakalbos rodos buvo reng
tos bendrai Lietuvos Paskolos 
Bonų Stačių t. y. katalikų ii 
tautininkų. Vakaro vedėju kiek 
pamenu buvo p. P. Baltutis, ki
ti gi komiteto nariai susidėjo 
iš sekančių ypatų: Thomas Ja
nulis, F. Sutkauskas, Iz. Pu- 
pauskas, .1. Martinkus ir J. Pet
kus.

Prakalbose buvo renkamos ii 
aukos. Aukų kiek pamenu bu
vo surinkta $241.80.

Ar buvusis komitetas negalė
tų nurodyt, kadašr kur tos au
kos tapo pasiųstos, ir kas ir ko
kiems tikslams jas sunaudojo?

Už tikrus /nurodymus iš kal
no tariu širdinga ačiū.

'Tautiška Draugystė Liet, Dukte- 
lerų rengia iškilminga vakarienę 
su šokiais dėl pagerbimo 
kurie nėra ėmę pašalpos i 
gystės prr 10 metų 
įvyks gruodžio 5 d., 
kare, Vilnies svet., 3116 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečia
me visus atsilankyti į šią iškilmin
gą vakarienę. Kviečia Komitetas.

— » L. 
jvyks Ne

it) vai. iš 
svetainėje, 

Visi nariai yra 
i į susirinki- 

yra daug svarbių reikalų 
Bus renkama kp. valdyba sekim- 

mctains ir nominavimas 
Valdybos. Prašome atsi-

TIK KIMBALL GROJIKUS PIANAS suteiks Jum džiaugsmą ir pasigerėjimą 
Jūsų gyvenime, kuomet Jus galėsite girdėti aukščiausiai ištobulintą muziką.

KIMBALL PIJANAS DUOS Jums Koncertą iš rinkinio geriausios pasaulio 
muzikos kompozitorių ir tik Kimball Groji klis priapas užgaus kiekvieną gaidą išreiš
kiančią pilnai teisingą muziką'

KIMBALL GROJIKUS (pijanas taipgi lygiai pagiedos jum Kalėdų giesmeles, 
kurios primins Jūsų kūdikystės dienas ir perkels Jūsų mintis i prigimtą Jūsų šalį, 
kuomet ten Jus būdami giedojote Kalėdų giesmele^ ir kitas liaudies dainas.

KIMBALL GROJIKUS PIJANAS ypatingai užžavės Jūsų sūnūs ir dukteris 
ir jiem labai patiks, nes tik su Kimball Giojikliu Pijanu galima labai puikiai iš- 
grojiti šių laikų “Jazz” muziką, netf Kimball Pijanas turi automatišką balsų kon
trolę.

KIMBALL,PIJANAS suteiks dar kitą džiaugsmą, kad jis tarnaus daug ilgesnį 
laiką ir nereikalaus išlaidų ant pataisymo.

Emelija Tautvidienė
Po pirntu vyru Mažutienė

Musų mylima motinėlė persiskyrė su šiuo pasauliu sulau
kusi 65-kių rietu amžiaus, Lapkričio 10-tą dieną, 1925 metų- 
Tapo palaidota Lapkričio 12-tą dieną, Kvėdarnos kapinėse, '1 au- 
rugės apskričio, Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudime Amerikoje sūnūs Petrą ir An
taną Mažučius, dukterę Pranę Machiukienę ir vyrą Petrą Taut
vilą (kurio nežinome ar tebėra gyvas ir kur gyvena), taipgi 
tolimesnių giminių. Lietuvoje paliko dukteres: Marcijoną Yuk- 
šienę, Oną lx>košienę, Jievą Žiogienę ir Emeliją Tautvidaitę, 
taipgi brolį Liudviką Skurdelį. .

Norėdami platesnių žinių apie mamytės, mirtį,, kreipkitės 
pas K. J. Machiuką, 5949 So. Fairfield Avė., Chicago, III. Tel. 
Prospect 6920. *

Lai būna tau, mylima motinėle, lengva žemelė ilsėtis ra
miai per amžius gimtojoj šalyje. Liekame didžiausiame nuliu
dime ir ašaruose netekę savo mylimiausios motinėlės,

Simai, Dukterįs, žentai ir Martė

I .. t į V.I i i— »— « . ■

Indiana Harbor, Ind. 
A. 185 kp. susirinkimas 
dėlioj, Gruodžio 6 d., 
ryto, Ketharine House 
3801 Deodor gal. Vi 
kviečiami atsilankyti 
mą, re
tiems 
Centro 
vesti ir naujų nai'ių prirašyti prie 
S. L. A. 185-tos kuopos,

J^aldyba

Jaunosios Birutės lietuvių kalbos 
painokos įvyks šiandie 2 vai. po 
pietų, Mark VVhite Souare svet. 
(elub rooni, antras aukštas). Tai
pogi šiandie, 4 vai. p. p. didžiojoj 
svetainėj atsibus ir blrmojl Jau
nosios Birutės orkestro repetici 
ja. Kiekvienas, kurs turi instru
mentą yra prašomas atsilankyti.

-—Organizatorius.

' Amerikos Lietuvių Teatro Kūlėjų 
Sąjungos mėnesinis narių sųsiiįipkį- 
mas, įvyksta pirmadieny, jGh’uoilžio- 
Dec?’7tą, lygiai 8:30 vai. vak.,’ltay- 
mond Chapel svetainėj, 840 W. 31st 
Str.

Visi nariai-ės, kuriems svarbu to
limesnis Sąjungos veikimas, malonė
kite būtinai atsilankyt, nes bus svars 
lomas Sąjungos likvidavimas.

. —J. J. Auryja, sekr.
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Ateikite į musų krautuves šiandieną; pasiklausykite ir pasiteirau
kite apie, Kimball Pijanus.. Duokite 'užsakymą tuojaus, idant mes galėtu
me nuvežti Jums Kimball prieš šventes.

Taipgi turime didelį rinkinį skirtingų padirbimų grojiklių pijanu. 
Parduodame labai prieinama kaina.

$275, $345, $395, $450, $480, $575, $050
• • . • *’

Priimam senus pijantis ir gramafonus į mainus.
Parduodame ant lengvų mėnesiniu .išmokėjimų.

i ‘ \ V •
ą

Krautuvės atviros vakarais iki 9 v. ir nedėlioms pagal sutarti

* "furnitURE for

pjanų Krautuves
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted Street

M. KEZES, Vedėjas J. NAKKOšlS, Vedėja
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ASMENĮ) JIESKOJIMAI AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EMĖ
J IEŠKAU savo brolių Jono, ii 

Alfonso Simonelių. Jie gyvena Ka
nadoj, Montreal; turiu svarbų reika
lų. Prašftu. jų nac'ių arba kas juos 
žino, pranešti. Rusiu dėkingas.

P. SIMONELIS 
710 E. 92nd Place 

Chicago, III.

PAIEŠKAI’ pusbrolių Felikso ir 
Julio Misulhmų. Turiu svarbų 

reikalą, maiouėkile atsišaukti pa
lys arba kas žinote apie juos, pra
neškite, už tai busiu labai dėkin
ga, Girdėjau, kad gyvena Chįcagoj.

Teklė Misuliunailė
1436 S. \Vood St., Chicago

PAIEŠKAI’ Juozapo Vingio, Jo
no Nausiedos ir Juozapo Rernci- 
kio. I\iriu svarbų reiKala. Prašau 
jų pačių arbii kas apie juos žino 
atsiliepti. Busiu dėkingas.

JONAS KINDERIS 
5123 Princeton Avė.

Chicago, III,

JUŠKAUS draugės, kuri mylėtų 
pasiimti gerus kambarius su manim 
aš esu viena moteris, turiu mergaitę. 
Malonėkit atsišaukti vakarais arba 
nedėlioj iki 3 valandos po pietų.

4626 S. Spaulding Avė., 2 lubos 
(2 blokai West n jo Kedzie Avė.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI' apsivedimui mergi

nos nuo 20 ligi 311 metų. Aš vaiki
nas 32 m., negeriantis ir nerūkan
tis. Su pirmu laišku malonėsite 
prisiųsti paveiksią, kurį ant pa
reikalavimo grąžinsiu. A. F. I»ox 
32. 1739 So. Halsted St., Chicago.

JIESKO PARTNERIU
IEŠKAU partnerio j restau- 

ranto biznį, gera proga įstoti su 
mažu kapitalu, kurs maųot apie 
tokį biznį, atsišaukite tuojaus.

3103 So. Halsted St.

ISRENŪAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių cottage 

$21. Randasi pusė bloko nuo 
Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. ,Ridgeway Avė.

MesTiirime Tuojaus Išparduoti Savo
Perdirbto Kary Staką * 

Išpardavimas Prasideda Subatoj, 
x Gruodžio-December 5-tą ■

BUICK COUPE. Gerinusiame stovyje., galima nupirkti už 
$200.60

DAVIS SPORT TOUR1NG 1923. Labai gprasi piikinys, tik 
$200.00.

VELIE ROYAL SEDAN 1925. Valiotas tiktai trumpą laiką. 
Gerinusiame stovyje. Kainuoja naujas $2,800.00. Parduo
sime labai pigiai. x

PIERCF. AkROW (LIMO) 1919. Beveik nauji tajerai ir ma
šina gerinusiame stovyje. Jeigu jieškote didelio karo už 
lakai prieinamą kainą, tai jj nupirksite už $500.00.

KlSSEL ’roURSTER 1922. Su ' svinter enclosures”. Kainuoją 
naujas $3,400.00. Nupirksite dabar už $100.00.

VELIE TOURING MODEL 58. Perdirbtas. Atrodo kaip nau
jas. Labni daug “ęxtras” ir *’winter enclosuie”. Puikus 
bargenas.

DURANT (4) SPORT TOURING. Duco žalsvai pilkos spalvos.
VELIE SEDAN MODEL 48. (J pasažierių, Continental Moto

ras, geriausiame stovyje. Atrodo kaip naujas.
PlLOT SPORT TOURING 1923.
FORD TRUCK ( AB & SCREEN BODY 1921. Labai geras 

pirkinys.
Ant nekuriu karų reikia tiktai $25.00 įmokėti ir likusius 

lengvais savaitiniais ar mėnesiniais išmokėjimais.
Atdara Nedėldieniais ir Vakarais

VELIE-BELL COMPANY 
Pardavėjai' VELIE Automobiliu 

2618 So. Michigąn Tel. Cahunet 5844

SIŪLYMAI . KAMBARIU ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŠKAS HOiELlS naujai 

įtaisylas, su elektros šviesoms, ge
riausia viela dcl darbininkų apsi
gyventi, vvrams arba moterims; su ■ malkos 35c 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4..skiautės 
$8 l| savaitę su \uigin 

PETF.R G ADE) KO 
160(1 So. Halsted St.

RENDO.I kambariai vyrams, 
prastiem darbininkam ir ne spor- 

! tam. Ar moteriai, kad ir su vąi- 
ku vienu ar dviem.\Kad norėsi ei
ti dirbti tai mes vaikus pridabo-‘ _ 
siine. Kambariai šildomi ir pigus. /- 
Mes gyvename ant antrų lubų iš 
priekio. 703 W. 21st Place, Chicago

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; aaina: 4 uncijų 
38c. ir 40c. Vilnonius 

i vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano lavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. sUkma- 
’ dienyj po pietų.

Frank Sclemonavičius 
504 \V. 33rd St. Prie Normai Avė.

RENDAi ruimas dėl vieno blai
vaus vaikino ar cjviejįų merginų. 
Virta gera gyvenimui. Matyli C ■ 
įima vakarais.

Kreipkitės:
3429 S. Union Avė.

3 lubos frorftas

ga-

KRAUTUVIŲ FikCERlAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen» Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

^7 specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos. 

SoMtieims, 1912 So. State St.

ANT rendos 4 kambarių fla
tas, antros 
yra elektra, gasas, renda pitfi. dėl 1 arba 2 vaikinų; kamba- 
AtsiŠAukitc

lubos, iš fronto; RENDON vienas kambarys ĮIEŠKO DABBO
3245 Parnell Avė.

Tel. Michigan 0724

rys šviesus ir šiltas. Su valgiu 
arba be valgio, ant 2 augšto, iš 
fronto. 1423 N. Leavitt St.

ANT KENIJOS 5 kambarių flatas, 
ant antro floro, randasi Brighton 
Parke. Namus mūrinis, yra visi pa
lankumai vėliausios mados, renda 
nebrangi.

MRS. SATKAUSKlENfi 
3340 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3652

PARENDAVOJIMUI kambarist ga, 
ru šildomas ir su visais paskutinės 
mados palankumais. Su valgiu ar be 
valgio.

4440 2nd floor S. Whipple St.
J. R.

RENDON naujausios mados 
5 kambarių 
abiejų 
renda 
ninką

flatas, šviesa iš 
pusių. Arti gatvekarių. 

pigi; galima matyt savi- 
visados.
S. 48 Avė., Cicero, III.

RENDON 4 ruimų flatas; yra 
vanos ir elektra. Visi ruimai švie
sus, gražioje apylinkėje; renda 
pigi. Reikalįnga lietuviška šeimy
na.

Kreipkitės:
6815 So. Oakluy Avė.

'ANT RENDOS 6 kambarių fla
tas, vandeniu apšildomas, prie gat- 
vekarių linijos. Renda pigi. Gali
ma matyti Dile kada. Nepraleiskit 
šios progos; galima ir furniėius 
pirkti,

1417 So. Artesian Avė.
*2 bloko VV. nuo \Vestern Avė..

ĮVAiRĮIS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
šiuoml pranešam visiems Cliica- 

gos jr aplelinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. Phs mus randasi didžiausius ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiškai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

I 1. -I - ----

JIEšKĄU (laibo prie namų. Turiu 
dešimties metų patyrimo. Ne noriu 
eiti prie didelės šeimynos. Galiu ge
rai prosinti. Kam tokia moteris rei
kalinga atsišaukite. Atvažiuokite ma
ne pamatyti.

AGOTA MAŽEIKAITE 
1292—22nd St., Melrose Park, III.

"reikia darbininkįį
VYRŲ ir MOTERŲ

-r——

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu \Vest 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
NVestern Avė. Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pashnatykit 
su mumis šiandien.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PAS1RENDAVOJA< flatas /, 
kambarių, gera vieta dėl ofiso^ 
ir pagyvenimo, prie 2 gatve- 
karių. Kreipkitės j barternę. *■ 

2203 W. 22nd St.;

BAGDONAS BROS.
MOVING, FApRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti du vaiku. Vakarais ir 
nedėldlenials nereikia dirbti; arba 
vedusios moteries, kuri stovi 
mie. Duosime kambarį dykai.

5120 S. Francisco Avė.
Tol. Hemlock 3336

na

REIKALINGA veiterka į res 
toraną, turi buti patyrusi 
darbe. Darbas dienomis.

1549 Indiana Avė. , 
Tel. Columbus 1277

šavo

PASIRENDAVOJA (> kambariai, 
šviesus kambariai, karštu vande
niu apšildomi, atiduosime tik už 
$60 arba pagal sutarimą; moder
niškas namas, puikiai įrengtas.

Kreipkitės:
5606 S. Sawyer Avė.

Tel. Yąrds 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

» ' 3149 So. Halsted St.
J: S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

STORAS ant remtos su pagyve
nimu, gali būt geras <lel olseijio; 
biznio arba dėl kriaučiaus ir bar-j 
bieriaus, taipgi dėl phimberio, Pa
našiu biznių arti nesiranda. 3302 
So. Union Avė. Tel. Lafayette 8821 
nuo 8 ryto iki 6 vai. vakare.

Frank Kazlauskas
Taipjau dėl minkštų gėrimų.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divfsion St„ 

netoli Marshfield
_ ___________________  . ..—i.. —

REIKALINGAS virėjas res- 
taurante patyręs savo darbe. 
Darbas dienomis. Tel. Roosevelt 
8500, Naujienos, 1739 So. Ilal- 
sted St., Box 630

PASIRENDAVOJA 5 kamabrių 
flatas. Klauskite grosernėje arba už
pakalyje ant pirmo aukšto.

5334 S. Halsted St.

Tel. Lafayette 51S3-6438

RUBIN BROS.

REIKALINGI pardavėjai. Ga- 
uždirbti nuo $100 iki $150 į 

^ivaitę. Atsišaukite pas.
MILLER BROS. 

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

NAMU STATYTOJAI
3804,So. Kedzie Avė.

CHICAGO

AUTOMOBILIŲ SALESMENU. 
Mums reikia dviejų automobilių 
salesmenu pardavinėti Standard 
automobilius, 4—6—;8 cilinderių. 
l/iberalis komišinas ir koperacija. 
Patyrimas nereikalingas.

6245 W. 22 St.

PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 
flatas ant antrų lubų su visais pas
kutinės mados parankamais. Gara- 
džius dėl didelių trokų arba paprastų 
automobilių.

1841 W. 59th St.
Telefonas Hemlock 1982

K. ANDREJONAS
BARGA1N Store;

oonvince yourself. -.v....,,
and Children’s Furnishjngs. Bettcr 
nierchandise for less money.

1785 S. Halsted St.

I REIKIA vyrų prie acetatine 
, burnerio ir prie žirklių, į gele- 

Ladies, Gents, žies atkarpų jardą
Alton Iron iand Metai Co. 

2122 So. Iromis St.

PARDAVIMUI Slieridiin sedan 
karas tik trijų metų senumo. 5 pa
sažierių. Piirdiiosiu uz cash ♦urbti 
mainysiu į lotą.

Kreipkitės šiuo adresu 
3207 S. Halsted SI,

■ ' ■ 11 '-.'fFJ-aĮ.___ !liJl!‘W.»^.l!l------- Į

RAKANDAI
PARDtiODAME labai pigiai 5 

kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, 3 šmotų pąrloro setas, 2 mie
gamo kambario setai, grojiklis pia
nas, radio, 7 šmotų valgomo kamba
rio setas, kaurai, Įtampos ir daug ki
tu dalykų. Pigiai, drtlimis.

1611 W. r>5th Street
-... r ■■■■■-■!■ .ii

PARSIDUODA maži rakandai už 
labai pigią kuiną. Kas pirmas tas 
nupirks- pigini, parankus dėl ma
žos šeimynos. Kreipkitės nuo, 4 
P. M. Nedėlioj ligi 2 P. M. Pir
mos lubos iš priešakio, per šoną 
įėjimas.

1710 \Vabansia Avė.

PARDUODU savo 10 kambarių 
rakandus. Turi būt parduoti tuo
jau. Pavlovo, valgomo kambario iv 
iniegvuimių setai, keli Walnut kar
uotai, liainpos, deskos, langų už
laidos ir kiti dalykai.

5355 S. Michigan Avė.

DEL IŠVALYMO fšPAR- 
DAVIMAS

buti prisirengusiems dei 
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime numažinti 
didelę' dalį savo stako, biskį var
totų augšlos rųšies Grojikiių Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo. Mes atiduosime iš
mokėjimais net po $2 į savaitę. 
Fonografai. Vargonai, Unright Pia
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę. Tarpe tų netikėtų bargenų mes 
pasiūlome sekamus:
Shroeder & Sons, eleetrie Grojik- 

li.s pianas, kainavo $950, da
bar ................................... $170

Pianistą Grojiklis pianas (88 no
tų), kai

Kimbali
dabar ....L..,.................. $201

Columbia Grafonola, kainavo $200 
dabar ..... ..... .................... $40

Tąble fonografas,* kainavo $25 iki) 
<$50, dabar .....................(.. f’

Cabinet fonografai, kainavo $75 iki 
$150, dabar ........ ........

Upright Pianai (garantuoti), 
navo $200 iki $400, dabar $45. 
Jus sutiksite-šu mumis, kad tai 

yra geriausi bargenai, kokie kada 
nors buvo pasitilyti Chįcagoj. At
važiuokit ankstį,i Jie visi bus išpar
duoti į paskutines keturias dienas. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9.30.

National Piano Stores
2332 W. r Madison SL 

----------------------- , ------ M—. ?l .........  

YRA PRdGA gauti už pusę 
kainos keptuvė duonos u* kek
sų, geras biznis arba priimsiu 
pusininką; taipgi mainysiu ant 
namo arba Jotų ar ant morgi- 
čių. Su reikahi kreipkitės:

315 So. Węstern Avenue 
arba pas A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St.
,Tel. Boulevard 4899 I

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui naujam name puiki 

grašelio krautuvė su naujais fik- 
ceriais, 
bos, 
žiuis 
kas. 
mui, ___  _________, _ ______
garu. Remia $75; vertybė $3,000, 
už cash bus tik $1,500. Turi būt 
greitai parduota, 
negali dirbti, turi 
Viskas turi 
vailčs laiko

vogom, registeriu, 
sliėlng mašina, visais 
show rases ir didelis stii- 

Pulkųs 5 kambariai gyveni- 
didelis beizinentas, apšildoma 

: vertybė $3,000r

icc 
gFH-

nes savininkė 
eiti į ligoninę.

sa-Imt parduota už
Mrs. F. Zicnievviez 

■1157 So. C.allfornia Av<x
Kampas 42 gatves

Phone Lafayette 9719

Baronas

kur begi, tamsta!
pas K. Valaitį. Aš mačiau, 
jis turi 3 flatų namą, 1 ma-

X .k 1 > . A T./k X ✓ 1 *1 trt/rin

PARDUOSIU ar parenadvo* 
siu grosernę. Gera apylinkė, 
biznis išdirbtas. Daugiau in
formacijų gausite ant vietos.

2003 W. 21 st PI.
Tel. Roosevelt 8240

O
O 

kad 
šinai garažą, lotas 50yl25, vieta 
Maplewood avė ir 40 St. ir jis no
ri mainyti ant 6 ruimų cottage ar 
bu n gal o v.', i, n.n,
Parke. Norėdami pirkti, | 
arba mainyti namus, biznius 
šit teisingą patarnavimą.

3404 So. Morgan St.
Tel. Yardn 1571

ir kad butų Brighton 
larduoti 

gan-

2 Storai ir 8 pagyvenimų 
mūrinis namas, garadžius 
dėl 2 karų, namas stovi ant 
2 lotų, kas pasiskubins šią 
savaitę galės nupirkti visai 
pigiai, viską už $20,000, da
lį pinigais arba mainais į 
lotą arba mažą namą. Klau
skit savininko. .

809 W. 69th St. .

MAINYMUI BARGENAS

PARDAVIMUI koncertina, Triple 
102 raktų, 4 mėnesių sci.dmo; kai
navo $100 suviršum. Nupirksit už 
$250. Dviejais balsais.
» A. Lipskis

1552 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI kriaučiaus 
dirbtuvė, geroj vietoj; parduo
siu pigiai, nes yra reikalas, (le- 
ram kriaučiui gera proga gaut 
gerą vietą. Pasiskubinkite. Te- 
lefonuokite Lafayette 8584

2 flatų, 6—6 kambarių mu
ro namas, 6 metų senumo, 
augštas cementuotas beizmėn- 
tas^ Brighton Parke. Priimsiu 
gerą bučernę ar grosernę 
Po pirmą {mokėjimą.

F., L. Savickas 
726 West 18 St.

Phone Canal 1603

kai*

ŽIEMOS BARGENA1
Turi būt parduota šią savaitę

7146 S. Maplevvood Avė., nau
jas 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo grindys ir kieto medžio 
trimingai, vėliausia plumbin- 
gas, didelis kambarys ant viš- 
kų, vietos dėl gulėjimo 2 vyrų, 
li^as 30x125, kaina $7800, 
cash, $1500. Kitus pigiau negu 
rendą. Atdara dėl apžiūrėjimo 
dienomis ir nedėlioj.

7146 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų įstaiga; parduosiu pigiai 
geni vieta. Pardavimo priežas 
tį patirsit ant vietos.

1343 S. Hermitage Avė.
Tel. Boulevard 4649

DIDELIS BARGENAS CICEROJ
Parsiduoda jnedinis narnas su 3 

gyvenimais, 5—6—3 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, ce
mentuotas skiepas. Su teisingu pa 
siūlymu susitaikysim. Atsišaukit.

Grant Works Real Estate 
1917 W. 14 St., Cicąro, III.

Tel. Cicero 8223

PARSIDUODA naujas su “sun 
parlor” 2 flatų, 5x5 namas. Garu 
šildomas. Aržuolo grindys ir tri
mingai. 30 pėdų lotas. Naujai ap- 
rubežiuota snb divizija. Bungalosv 
styliaus stogas. Dideli viškai. Plie
ninė konstrukcija. Kaina $13,500.

sheehaN-wittous co.
1054 W. 63rd St.

Tel. Hemlock 1600

PARDAVIMUI delikatesen, 
, cigarų ir saldainių krautuvė 

inavo $700, dabar $110 kampinė, via gyvenimui kam 
vargonai, kainavo $125, bariai, renda $35. 

2958 W. 38 St.

J PARSIDUODA kendžių, cigarų, 
T? ’ mokyklos reikmenų ir notion krau- 

tuvė. Krautuvė randasi lietuvių 
/• . kolonijoj, netoli vienuolyno. I4’- 
Kal*1 šita ant dviejų metų. Parduosiu pi

giai.Kreipkitės:
2502 W. 69 St.

PARSIDUODA delikatessen 
krautuvės fikčeriai. Labai pi
giai. Ice Box, Barai.

Atsišaukite:
,5321 SlK Kedzie Avė.

PARSIDUODA Royal Blue Store 
grosernė ir truktų, yra cash biz
nis. Pigi rčnda. Pardavimo prie
žastis — du bizniai. Adresas: 

541 Wcst 37th Street 
Telephone Boulevard 5620 

Ir Lafayette 4427 *

IŠPARDAVIMAS smulkių daiktų 
— dišių, stalų, pirankų ir kitų 
namų dalykėlių. Išpardavimas tę
sis dvi dienas J— subatoj ir nedė
lioj.

PARDAVIMUI lotai labai 
augančioj sekcijoj South West 
Side. Atiduosiu pigiai greitam 
pirkėjui.

Tel. Prospect 6046

FARMA 150 akrų, 100 dirba
mos žemės, budinkai > geri, viso
kios mašinos, daugumas javų, 4 
geri, arkliai, galvijų, kiaulės, žą
sys, vištos, 4 mylios nuo miesto. 
Kaina «6,000.

P. SI.AUZIS
1841 N. laivvndale Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Groiiklifi pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, iš- 
mokėjimais $50 cash ir po $10 į 
mėnesį. NAGAITIS

<5512 S. Halsted St., Įsi floor

PARSIDUODA bučeme ir groser
nė, 4 pagyvenimui kambariai ir ga- 
rudžius. Yra ’a tono visai naujas 
trokas. Pardavinjo priežastį patirsi
te ant vietos.

1727 So. Union Avė.
» Canal 0552

PARDAVIMUI bflčernė ir 
grosernė, geras biznio kampas; 
daromąs didelis biznis. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavifno 
— nemoku dirbti to darbo.

3935 So. California Avė.
Tel. Lafayette 4903

K .  ................... w.*-► — ~ . .................. ...

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba mažo mimo bučernę ir 
grosernę. Randasi puikioj vietoj, 
visokių tautų apgyventoi, ant biz
nio linijos. Taipgi randasi trakai 
prie biznio. Didelis bargenas.

Kreipkitės:
1 East 103rd St.

Tel. Pullman 0227

PARSIDUODA kriaučiškas žio
ras, kur taisoma ir prašinama dra
panos. Galima naujų gauti dirbti 
moteriškų ir vyriškų rūbų. Darbo 
yra lig valios, pigi renda,. garu 
apšildoma. Gera vieta dcl gero 
kriaučiaus. Turiu parduoti greitu 
laiku, nes apleidžiu Chicago.

1937 W. Madison St.

PARSIDUODA grosernė ir( 
bučėrnė. Daro gerą cash biz
nį. Gerai išdirbtas 'biznis, pi
giai. Ilgas lysas.

•i 2820 Archer Avė.
______ ■.......... -- — ■ ? ■.

009 W. 34 St.
(East corner) • • 

, 3-čios lubos

PARSIDUODA grosernė, delika
tesen ir saldainių krautuvė prie 

pat mokyklos. Renda pigi, lynas 
geras, turi būt parduota į trumpą 
laike. Pardavimo priežastis patir- sit ant vietos.

A. Macikas
2665 W. Pershlng Rd.

Tel. lafayette 1>I11

DEL GREITO pardavimo u& tei
singą pasiūlymą parduosiu pigiai 
groserne, ant bizniavos vietos.

Kreipkitės:
1536 W. 51st Street 

Palei Justice

PARDAVIMUI šuva, collie 
shepheard maišytos veislės.

Kreipkitės:
Phone Prospect 7196

ir

PARDAVIMUI bučernė lie
tuvių apielihkėj,, savininkas 
serga, turi parduoti tuojau, 
Šaukite dėl susitarimo nedėlios 
rytą.

Stewart 5322

PARDAVIMUI grosernė 
delikatesen Storas, 
už prieinamą katiną, 
patirsite ant vietos.

4643 Wentworth

nupirksite 
Priežastis 

Kreipkitės 
Avė.

PARSIDUODA karčiama ant 
didžiausio ir geriausio kelįo, 
zuis išdirbtas gerai.

2647 Chicago Roa<[ 
Chicago Heights, III.

NAMAI-ZEMF

bi-

PARSIDUODA arba išsimai-
CrROSERNf: anf pardavimo no dviejų flatų medinis namas 

mainysiu ant antomobi- ant grosernės ir bučernės.arba 
liaus.

A. Rukuizo
2047 W. 40th C t.

17$9 So. Halsted St.
Chicago, Ilk

Box 628

NAMAS ant pardavimo, 5-5 kam
barių, mūrinis, viskas naujos mados, 
)arduosiu pigiai. Nupirksit su mažu 
mokėjimu, nes savininkas gyvena 
eitame mieste.

MRS. ŠATKAUSKIENĖ 
3840 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3652

MORTGECIAI-PASKOLOS

Bungalow už $5,000

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

Pardavimui nauja, 4 kam
barių mūrinė bungalow ran
dasi 3 blokai nuo Marųuette 
Parko, jmokėt tik $500.00 
Klauskit pas savininką. 

809 W. 69th St.
----------------- £---------------- ,-----

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
cottage, 5-6 kambarių. Barge
nas. Randasi pusė bloko į pie
tus nuo Archer Avė.

‘ Atsišaukite:
4836 So. Bidgeway Avė.

DIDlĘLIS bargenas. 5-5 
kambarių, naujau mūrinis na
mas, aržuolo trimingai, 4955 
S. Kedvale Avė., Vž bloko nUo 
Archer Avė., kaina $11,760.

4338 Archer Avė.

PARDAVIMUI namus ir di
delis lotas, 75x300 ir garažas, 
kaina $4200, eash $2600.

10810 Kedzie Avė. 
Mt. Greenwood, Iii.

Tel. Mt. Greenwood 140

> 2 gyvenimu už $9,800
Pardavimui naujas mūri

nis namas, 4-5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko, tik $2,000 jmokėt. 
Klauskit pas savininkų. 

809 W. 69th St.
LABAI GERAS 1NVESTMENTAS

Kas nori sutaupyti greitai pinigų, 
aš parduodu savo dvieju pagyveni
mų medinj namų, ,5 ir 6 kambarių, 
ir dviejų karų garažą; viskas gera
me stovyje ir gerą rendą neša. Par
duodu pigiai, nes reikalingi pinigai. 
Randasi švarioj apielinkėj.

6156 So. Wood Street
Savininkas ant pirmų lubų

. BARGENAS ,
Dviejų augštų mūrinis namas, 

krautuvė, 1—5' ir 2—i kambarių 
fintai. Yra elektra, gasas, vanr, 
reudų $1440 į metus, kaina $10,000, 
cash $3500.

Garlin, savininkas. 2 fl.
1348 So. Fairfleld Avė.

.PARDAVIMUI per savininką, mo
derniškas 6 kambarių, cementiniu pa
matu bungalow, tile vana, aržuola 
trimingai svečių kambary, 385 W. 
107 PI.

11620 Wallace St.
Tel Pullman 7605.

r—

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir. vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison,. Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXX 

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klcsose Ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St^ Chicago, III. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos)

<jrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxT
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kc< 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystes, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
fr diplomus.


