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Didžiausi
Nauja viltis baigti kasy 

kili streiką
Represijos Jugoslavijoje;

500 asmenų suimta
Pskove sušaudyta 16 raudo 

nosios armijos karininkų

Ir Lietuvą atlankė didu 
liausi potvyniai

Žemaitija paskendusi van
deny. Nunešta daugybė 
didelių tiltų. Nuskendo 
žmonių ir gyvulių. Tau- 
apsemta, be elektros.

Milžiniški potvyniai, ku
rie pastaruoju laiku atlan
kė Europą, nešdami mirtį ir 
naikinimą, neaplenkė nė 
Lietuvos. Apie įvykusius di
delius potvynius (Lietuvoj 
praneša ką tik atėję iš Kau
no laikraščiai. Lietuvos Ži
nios rašo:

Gavome žinių, kad Žemai
tija paskendusi vandeny. Vi
sos upės išsiliejo iš krantų, 
gyventojai daugely vietų 
gelbėdamiesi nuo vandens 
sulipo ant dangčių [sto- 
gų]. , . (

Išardyta ir nunešta dide
li tiltai — šakių tiltas per 
šešuvos upę, Pajūrio per 
Jurą, Eržvilko per Šaltuną, 
ties Skaudvile per Akmeną, 
Kuršėnai-Papilė per Ringu- 
vą, šaukėnai-Kuršėnai per 
Ventą, šaukūnai-Užventis 
per Šonos upę. Tai vis dide
li dar pfieš karą statyti til
tai. Mažų gi tiltų nunešta 
be skaičiaus.

Tauragėj apsemta elek
tros stotis ir Eitkino malū
nas. Dalis jų turto nunešta. 
Elektros stoty vos nepa- 
skendo darbininkas, nes 
vanduo urnai jį užklupo.

Šaukėnuos, kaimiečiui be
važiuojant per tiltą, staiga 
atriedėjo banga, nunešė til
tą ir žmogų su arkliu.

Ties Eržvilku
keli kaimai; gyventojai 
lipo ant stogų. Prigėrė

Dar nunešta tiltai ties 
Mikalajavu ir Žariškiuose 
per Vabalkšnę.

Nuostoliai padaryta did
žiausi.

Nauja viltis kietosios ang 
lies streikui baigti

Scrantono laikraštis pasiūlė 
taikymos planą, kuriam abi
dvi pusės pritaria.

\VILKESBAROE, Pa., sausio 
22. — šiandie vėl atgijo viltis, 
kad kietosios anglies kasyklų

potviniai Lietuvoje
——— .................  R................. -

Kratos, areštai ir represi 
jos Jugoslavijoj

500 tariamų komunistų suimta; 
darbininkų sąjungos paskelb
ta nelegalėmis.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 22. — Gavęs žinių, kad 
tapęs susektas didelis sąmoks
las prieš karalių Aleksandrą ir 
visą ministerių kabinetą, Ju- 
gius'lavijoci premjeras Pašič, 
kurs sausio 10 dieną buvo iš
važiavęs į Rivierą ilgesniam lai
kui, urnai sugrįžo į Belgradą.

Policija nepaliauja darius vi
same krašte kratas ir areštavus 
visus žinomus ar įtariamus ko
munistus. Iki šiandie ryto 
skaičius suimtų asmenų siekia 
per penkis šimtus.

Sąmokslą prieš karalių ir vi
sus valdžios narius, pasak po
licijos, išdavęs vienas darbinin
kas, kurs buvęs suimtas Za
grebe. Tasai darbininkas, sa
ko policija, gausiai leidęs pini
gus ir gyręsis, kad jis gavęs iš 
Maskvos 250 tūkstančių dina
rų, kaipo atlyginimą už savo 
nuveiktus darbus. Pinigus jis 
sukęsis gąVęs per žinomą Jugo
slavijos komunistų lyderį, Fili- 
povičą, kurs per pastaruosius Buvo pasiteikti dėl apsileidimo 

; prieš sukilėlius; 123 kiti pa
smerkti kalėjimui

melus gyveno Maskvoj.
Vakar sindikalistų darbinin

kai Belgrade bandė suruošti de-

Studentų neramumai Za 
grėbė, Jugoslavijoj

Rusų duchoborai ruošias 
apleisti Kanadą

Protestuodami dėl pašalinimo 
kelių profesorių puolė uni
versitetą ir išvaikė kitus stu
dentus.

Pardavę savo žemės plotus už 
1,250,000 dolerių ir grįš at
gal į Rusiją.

[Pacific and Atlantic Photoj
W. A. Blomberg, iš Minneapoliso, kuris šiomis dienomis at

vyko į Chicagą. Jis lažiuoja šunimis. Atvykti iš Minneapolis į 
Chicago jam ėmė 2 mėnesiu. Apie kovo 15 d. jis mano pasiekti 
New Yorka.

Sovietai sušaudė šešioli 
hą savo karininku

Senato komisija tardys 
anglies situaciją

ZAGREBAS, Jugoslavija, 
sausio 22. Vietos universite
te kilo studentų neramumai. 
Filosofijos fakulteto studentai, 
priklausą nepriklausoma jai de
mokratų partijai, vakar pa
skelbė streiką ir, puolę univer
siteto rumus, išvijo studentus 
ir profesorius, priklausančius 
kitoms partijoms.

Riaušes pakėlusieji studen
tai protestuoja, kam švietimo 
ministeris atstatydino keletą 
profesorių.

WINNIPEG, Kanada, sausio 
22. Rusų duchoborai. skai
čium 2,50(1 žmonių pardavė sa
vo 50,000 akrų ūkių žemės 
Kamsako dishikte, Saskačeva- 
no provincijoj, ir žada tuojau 
grįžti atgal į Rusiją. Už visą 
tą savo žemę jie gavo 1,250,000 
dolerių. Ją nupirko Edmontono 
Ukrainos Imigracijos ir Kolo
nizacijos draugija.

Moterys Chechoslovakij 
parlamente

Automobiliai permetus 
užmušė 6,370 žmonių ' v

PRAHA, čechosiovakija, sau
sio 21. Naujame čechoslo- 
vakijos parlamente yra dvyli
ka moterų: astuonios atstovų 
bule ir keturios senate. Viso 
abudu parlamento butu turi 
450 narių. Nuostabu, kad taip 
maža moteių išrinkta parla- 
mentan, nors iš apie 7,000,000 
balsuotojų daugiau kaip puse t 
sudaro moterys.

Einant čechoslovakijos kon
stitucija, moteris gali būt išrin
kta ir respublikos prezidentu.

VVAŠHITGTONAL*. sausio 
22. Prekybos departamento 
paskelbtais skaitmenimis, per 
praeitus 1925 metus septynias- 
dešimt devyniuose didžiausiuo
se Jungtinių Valstijų miesluo- 
automobliai užmušė viso 6,370 
žmonių.

1924 metais tuose pat mies
tuose buvo užmušta 6,088 žmo
nės.

Daugiausiai užmušta 1925 
metais buvo New Yorke, būtent 
1001; po New Yorko seka Chi- 
caga, kur tais metais užmuštų 
buvo 598; tolinus eina Phila- 
delphia, 306; Detroitas, 297, 
ir Clevelandas, 229.

Nori susekti nežmoniško ang
lies kainų pabrangimo kalti
ninkus.

'♦■■■'■F ' ____ ■' *•

WASHINGT()NAS, 
22. — Senato komisija 
tuojau pradėti tyrinėti 
situaciją, ypatingai gi, kad su- 

; dėl didelio 
anglies kainų pabrangimo.

Padaryti tardymą pareikala
vo senatorius Clipper (rep., 
Kan.), komisijos pirmininkas, 
po to,, kai senatorius Reed 
(rep„ Pa.) padarė kaltinimų, 
kad nuo laiko, kai prasidėjo 
kietosios anglies kasyklų strei
kas, anglies spekuliantai ėmė 
nežmoniškai išnaudoti vartoto
jus, lupdami iš jų po 14 ir 
daugiau dolerių už aflglies to
ną, kurs turėtų mokėti nedau
giau kaip 6 dolerius.

■v vi iMvivoivo <* 11 js •iv® caro y r\ & v* **

streikas bus neužitgio pabaig- ^o^Liačiją ties prfrtameHto ru- 
savininkams , ir ,ma’s’ ^Įv0 ra^osl0s kariuo-j22. — Lenkų laikraščiai prane-

Viduus reikalų ministeris iš- ta šešiolika ausų karininkų, situaciją, ypatingi 
leido dekretą, kad visos darbi- koro teismo pasmerktų dėl ne-i sekus kaltininkus 
ninku sąjungos esančios nele- Į disciplinos ir apsileidimo akci- anglies kainų pab 
galės organizacijos ir turinčios joj pr[e* sukilėlius Ukrainoj ir Padaryti tardy

VIEN N A, Austrija, sausio
tas, kasyklų 
angliakasiams priėmus taiky
mos planą, kurį pasiūlė Scran
tono laikraščio Times redakto
rius, E. J. Lynett.

Tam planui pritarė kasyklų 
savininkų algos derybų komi
sijos pirmininkas, \V. W. Ing- 
lis ir, kaip telegrama iš Scran
tono praneša, sutiko priimti jį 
ir kasyklų darbininkų unijos 
prezidentas, John L. Lewis.

Scrantono Times redakto-1 
riaus pasiūlytas taikymos pia
nas yra toks: kad angliakasiai 
tuojau grįžtų į kasyklas dirbti 
taja pačia alga, kokią jie 
gaudavo prie? streiką, einant 
senuoju kontraktu; ta algos 
norma betgi galės būt pakeista 
vėliau, abiem pusėm ausiderė- 
jus; naujas kontraktas darome 
penkeriems metams. Dvejiems 
metams praslinkus, kasyklų sa
vininkai ar angliakasiai galės 
sušaukti konferenciją algos 
klausimui apsvarstyti. Jeigu to
je konferencijoje nepavyktų 
susitarti dėl naujos algos nor

imos, tai angliakasiai dirbs ir 
toliau ta pačia alga, iki pasi-

menės išvaikyti.

būt likviduotos.

Jaunas lietuvis nužudyta 
elektros kėdėj

Petras Jankauskas pamokėjo 
savo gyvastim už žmogžudy- 
bę apiplėšimo tikslu.

j laiKlttbCiai piaiic-
ša, kad Pskove buvę sušaudy-

sausio 
žada 

anglies AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

apsemta
su-

netUpės išėjo iš krantų 
ten, kur jie labai aukšti, ir 
išsiliejo, kaip ežerai.

MICHIGAN CITY, Ind., sau
sio 22. — Indianos valstijos 
kalėjime šiandie, 12:07 vai. ry
to, buvo nužudytas elektros kė
dėj jaunas, 26 metų, 
Petras Jankauskas, 
bausmei jis buvo 
už užmušimą, apiplėšimo tiks
lu, vieno garažininko, Andy 
Hirtzu, Indiana Harbor, Ind. i

Jankausko sėbras, Jack Wat- 
son, kurs irgi toj žmogžudybej 
dalyvavo, teisme prisipažino 
kaltas ir liudijo prieš Jankaus- 

baigs penkerių metų kontrak-j Watson buvo pasmerktas 
kalėjimui ligi gyvos galvos. 

Plane dar numatoma, kad 
vienus metus prieš kontrakto 
pasibaigimą turi būt vėl sušau
kta konferencija, kur kasyklų 
savininkai ir angliakasiai turė
tų susitarti iš anksto taip, kad 
senajam kontraktui pasibaigus 
darbas kasyklose nephsiliautų.

lietuvis i galvos 
Mirties

pasmerktas

SUĖMĖ 11 ŠNIPŲ
I *■

Leningrado “čeką” susekus Suo
mių šnivu organizaciją.

PRELEKGIJA 
“POPIEŽIAI IR JŲ 

BAŽNYČIA”
Skaitys inž. K.
Augustinavičius 1 

NEDĖLIOJ, SAUSIO 24 
2:30 vai. po piet 

M. MELDAŽIO SVET, 
(Mažojoj; įėjimas iš šono) 

Visi kviečiami atsilanky
ti pasiklausyti šios svar
bios paskaitos. įžanga 10c.

— L. S. S. 22 kuopa

I PERSIJOJ NERAMU

Ginkluotos giminės kelia 
tą prieš valdžią.

maiš-

d.
sau- 

pasi- 
Ne-

BASRA, Mesopotamija, 
šio 22. — Pietų Persijoj 
reiškia rimtų neramumų, 
ramios Tandžigistano ir Dašli 
giminės kelia maištą ir, vyriau
sybės reikalaujamos, atsisako 
padėti ginklą.

Buširo apygardoj Persų val
džia pradėjo koncentruoti ka
riuomenę sukilimui malšinti.

LENINGRADAS, sausio 22.— 
Sovietų politinė policija (“če
ką”) sakosi susekus užsienio 
šnipų organizaciją, ir areštavo 
vienuoliką suomių, kaipo tos 
organizacijos narių. Darant 
Areštus, vienas jų bandęs pa
bėgti, ir dėl to buvo mirtinai 
pašautas.

Pasak “čekos”, galva tos or
ganizacijas esąs tarptautinis 
Šnipas, vardu Aleksaiuhas Taaso, 
kurs per pastarūbsius penke
rius metus buvęs dvidešimt 
penkis kajius slapta perėjęs 
Rusi jos-Suomijos sieną.

Lenkijos-Rusijos pasieniu pra
eito rugsėjo mėnesį.

Viso buvę areštuota 179 ką- 
rhiinkai, taigi visas 19-tos rau
donosios armijos brigados šta
bu?. Atiduoti karo teismui 
Pskove, jie buvo kaltinami dėl 
to, kad užuot vedus brigadą 
prieš insurgentus ir juos ataka
vus, jie su savo brigada sugrį
žę atgal į kareivines netoli Len
kų sienos.

šešiolika kaltinamųjų buvo 
pasmerkta sušaudyti, o visi kiti 
nuteisti kalėjimui iki gyvos

Suėmė laivą su ’/z milio- 
no doleriu vertės 

likeriu

Trys Vokiečiu konsulai 
areštuoti Rusijoj

NEW YORKAS, sausio 21.— 
Jūrių policija šiandie suėmė 
kontrabandos laivą Rescue, ga
benusį įvairių likerių 
sako, daugiau 
stančių dolerių, 
žmonės buvo 
kiti kontrabandininkui, maty-. Apavimo 
dumi, kad nebegalės su savo kų. 
laivu ištrukti, pabėgo laive
liais.

i 'vertės, 
kaip 500 tuk^ 
Tik 4 įgulos 

areštuoti, visi

BEELINAS, sausio 22. — 
Hamburger Freindenblatt pra
neša, kad bolševikai areštavę 
tris Vokietijos konsularius agen
tus Botume, Baku ir Poti mies
tuose.
, Areštuotieji buvę laikomi 
per keturias savaites Tifliso 
kalėjime, o paskui pargabenti 
į Maskvą. Visi jie kaltinami dėl 

kariuomenės daly-

Vokietijos valdžia griežtai 
užprotestavus sovietų valdžiai, 
ambasadorius Maskvoj daręs 
atatinkamų žingsnių užsienių 
reikalų komisariate, bet iki 
šiol negauta jokio oficialio at
sakymo.

MEKSIKOS MIESTAS, sau-Chicagai ir apielinkei oficia
lis oro biuras šiai dienai pra- šio 21. Praneša, kad ugnia- 
našauja: kalnia Colima ėmęs vėl stipriai

veikti. Iš jo žiočių verčiasi la
va, ir apielinkės gyventojai ap
imti baimės. Tas ugniakalnis 
per pastaruosius dvyliką mę- 
tų buvo visai ramus.

Gražu, bet vis šaltu; vėliau 
ima niaukstytis ir šaltis atsi
leisti; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar
makaimum 14*,

Sovietija mini Lenino 
mirties sukaktuves

MASKVA, sausio 21. So
vietų Rusija šiandie mini bolše
vizmo tėvo, Nikalęjaus Lenino, 
dvejų metų mirties sukaktuves. 
Visi valdžios departamentai, 
fabrikai, krautuvės, raštinės ir 
restoranai'uždaryta dviem die
nom. Visokios pramogos ir 
•pasilinksminimai, taipjau deg
tinės pardavinėjimas užginta.

BOSTON, Mass., sausio 22.
Praeitą naktį Bostone ir įvai
riose Middlese.x kauntės daly
se buvo jaustas lengvas žemės 
drebėjimas.

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargehų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika- 
I lingas per paskelbimus Naujie- 
I nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

temperatūra siekė tų buvo visai ramus.
miųiĮ»wl [Colima ugniakalnis yra 12,- 

», 750 pėdų aukštumo. Jis yra
7:12,,Jei- Jalisco valstijoj, netoli Colima 

valstijos sienos.]
Šiandie saulė teka

| džiasi 4:52 valandą.



NAUJIENOS, Chicago, III

TSKrtMTNGAS

SAUSIO MENESIO PRATUSTINIMO IŠPARDAVIMAS

BALIUS SU GRAŽIU PROGRAMŲ!

IŠPARDAVIMAS KURIAME PASIŪLOMA JUMS PUIKIAUSIUS

Prasidės 7:30 vai. vak

Įžanga 60c. y patai

$300. Prizais 1475PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTUVIŲ

Maskinis Balius
DVI KRAUTUVĖS

Roosevelt Rd

Įžanga 50cPradžia 8 vai. vak

Iškilmingas Operacijos

Įžanga 75c. ypatai su drabužių pasidėjimuPradžia 6:30 valandą vakare

Kviečia visus KOMITETAS

BirutėLiaudies Koncertas

3514-16 Roosevelt Rd 
Arfi St. Louis Avė.

CHICAGO, ILU

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Pradžia 6:30 vai. vakare.

UETUViy MUMIJOJ
3135 So. Halsted Street

| Madison ir Kedzie
| Skersai kelio nuo Senate Theatre

M. MELDAZIO SVET
2242 W. 23rd Place

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

Visus maloniai kviečia atsilankyti,
KOMITETAS

Kviečiame gerbiamą visuomenę atsilankyti j musų rengiamą 
Gyyvų Rožių Vakarą, todėl, kad kas tik ateis, gaus gyvų rožių bu
kietą. Prie to viso, bus duodama dovanos narėms, kurios neėmė 
pašelpos per 10 metų. Kviečiame visus be skirtumo atsilankyit, nes 
bus puiki muzikė, kuri griež lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Prie to viso, bus getų užkandžiu ir lengvų gėrimų.

Kviečia RENGĖJOS.

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą publiką skaitlingai atsilankyti ant šio Puikaus Baliaus, nes bus įvairių pasilinksminimų, lietuviškų šokių 
ir žaislų prie puikios muzikos; taipgi bus proga norintiems įstoti į min ėtą Kliubą, — bus priimami nariai už dyką ant šio baliaus. Todėl-ne
praleiskite progos, kad vėliaus nepriseitų gailėtis. Orkestrą P. BARTKAUS

Debutos Ona Vilkas, Lulu Raben, Birutės Choras, Bijan 
skas, Yozavitas, Jaunuolių Orchestras ir kiti solistai. Po va
dovyste A. Vanagaičio. Po programo šokis.

Kviečia visus BIRUTĖ

Oloms i-'.'J now 
VAKARAS

MASKARADŲ BALIUS
Rengia Lietuviu Morning Star Pašelpos 

ir Politikos Kliubas

Subatoj, Sausio 30,1926
MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2244 West 23rd Place
Pradžia 7:30 valandą vakare 

Įžanga 75c su rūbų pasidėjimu
Muzika F. JERECK

Puikiausiai padaryti rūbai negu bile kur — KUPPENHEIMER, 
FASHION PARK, KART SCHAFFNER & MARX ir kitų 
žinomų išdirbinėtojų kurie buvo pardavinėjami laike sezono po 
$50, $60 ir $70. Mes norime parduoti visą musų žieminį ataką, 
kad padarius vietos dei pavasarinių ta vorų. Jūsų mieros ir sty- 
liai randasi čionai. Ateikite čionai. i

' IR RŪBAI DEL VAIKŲ
Kurie parsidavė nuo $5 iki $10 brangiau 

Dabar parsiduoda tiktai po 
$9.75-11.75

Tel. Lafayette 4228
' Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauslai.
M. Yuška,

1228 W. 38th Chicago, III.

Rengia

Amerikos Liet. Pol. Kliubas N.-W. Sides

Sv. Mykolo Parap. Sve
1644 Wabansia Avė.

Rengiamas

Lietuvių Piliečiy Darbininku Pas. Kliubo Chicagoj
šeštadienio Vakare, 

Sausio (Jauuary) 23 d., 1926

HEMORAIDAI
(pilės)

Rengia
Draugystė Meilės Lietuviu Amerikoj 

Subatoj, Sausio 23, 1926 
APVEIZDOS DIEVO PARAPIJOS SVET., 

18th St. ir Union Avė.
• Pradžia 7:30 valandą vakare.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, bus gert piuzikantai, tu

rėsim gardžių gėrimų, saldžių saldainių ir naujiems nariams tą va
karą dykai įstojimas. Taigi seni, jauni, visi j bąlių, nes bus progą 
linksmai ir naudingai praleisti vakarą. Įžanga pifci —■ 35c.

KOMITETAS.

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Viii kenčiau** nuo chroniškų, labai 
.tinklų ir ailpninan- 
čių ligų, paainau- 
uokite iia proya. 

.Gydymą* ir išeydy- 
n”*'* Chroniškų neu- 
riUs. kraujo. o<lo» 

skilvio ligų, 
mano gyvenimo dar- 
baa. Ai geriau no- 
riU apsaugoti avet- 
katą iioa šalie* 
Amonių, vietoj būti 

valdytoju. AA ži- 
nau, kad ak galiu

J. K. Mabec suteikti jums ge
riausi gydymą, koka 

žinomas me-dicinos moksle.

06" "914”
TIKRĄ PAGELBĄ 

(čirškimai teisiai | gyslai dėl kraujo 
suirimo, (čirškimai tiesiai | gyslas pa
darė tikrų revoliucijų medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galimu su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju tavo 
praktikoje visus vėliausius serume lie
pus, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kuriė kasdien ateina | mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegsa- 
minavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1
DR. J. R. MABEE

337 W. Madison Stn Chicago, III.

13 metų draugijos gyvavimo rengia 
Draugystė Šv. Petronėlės

Mlioj, Sausio-Jan. 24, 1926
SV. JURGIU PARAP. SVETAINĖJ 

32nd Place ir Aubum Avė.

• Ringiu •;'* .V
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas 

Subatoj, Sausio 23 d., 1926 
CHICAGOS liet, auditorijoj, 

3133 So. Halsted St,
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c. ypatai.

V

Kliubas kviečia visus atsilankyti ant musų baliatfs, svetaine bus 
papuošta vėliavomis ir bus gera muzika, bus duodama kliubo nariams 
garbės ženklai, kurie neėmė pašalpos per 12 metų ir kurįe norėtų 
pristoti į musų kliubą bus priimti veltuj ta vakarą, neseuresni kaip 35 
metų. širdingai kviečia KOMITETAS.

Ren gia <

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ POLITIKOS IR PAŠALPOS KLIUBAS
Nedelioje, Sausio 24tą dieną 1926 metuose

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ > 
3135 South Halsted Street

OVEMLAUTiS ir SIUTUS
Šibmis labai pigiomis kainomis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pio- 
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
I§egzaminavimas ir patairymal 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St 

Cor. Halsted St 
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte.

SU DOVANOMIS
Kurį rengia

Lietuviu Tautiška Parapija
. SAVO SVETAINEI

3501 S’o. Union Avė.

Subatoje, Sausio-Jan. 23 d., 1926 m.
Pradžia kaip 7:00 vai. vak. Įžanga 35c

Bus dovanos duodamos tiems kurie šoks lietuviška ir amerikoniu
ką šokį dailiausiai ir gražiausiai. Galima šokį pasiskirti. Kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaites be skirtumo praleisti linksmai vakarą 
prie geros muzikos, grieš Bartkaus orkestrą. Patarnavimas visai 
publikai nuoširdus. Nepamirškite atsilankyti, subatoj ir nedėlioj, 
Sausio-Jan. 23 ir 24 d., 1926 m.

Užkviečia nuoširdžiai KOMITETAS.
Pranešam apie Maskaradų Balių, kuris atsibus Vasario-Feb. 6 d., 

1926 m. Rengiamas didelis maskaradų balius, ant kurio bus dova
nos duodamos u£ $300.00 vertės. Kviečiame prisirengti ant šito iškil
mingo maskaradų baliaus.

OI! OI! Rengkimės, didelis Maskaradų Balius.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius art istus ir j suža
los ekspertus. Vien tik su Kim
iai! grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
žiką.

Parduodam ant lengvų išmo- 
kėjimų

PIJANĮJ KRAUTUVES 
The Peoples Furuiture Co

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

TURNEH BROS. CLŪTHING (Įū 
“West Side Didžiausios Rūbų Krautuves”.



Šeštadienis, Sausis 23, 1926
_____ f F ' NAUJIENAS, Chicago, III.

kilnesni lietuviai, bet neperimi* 
dalijama mirtis jiems visus pie
nus* sunaikino.

Niekas našlaitėlio neverkia 
ir niekas jam palaidoti nė au
ka nerenka..., Užkastas našlai
tėlis.. .—N.

Ilga liga, staigi mirtis
Padaužų Prezidento At

sisveikinimas
Mielos sesutės ir broliukai:

G riektume užkietėjusiam Pa
daužų prezidentini šiuo momen
tu, taip sakant, krinta paintė 
karčių ir graudžiu ašarų, tea
riant jums gud bai... Apie me
tus laiko jūsų tarpe gyvenęs 
Padaužų prezid:ntas išvažiuoja, 
iškeliauja i tolimus kraštus, į 
ten, iš kur sugrįžimas beveik 
negalimas...

Iš linksmos praeities j dar 
linksmenę ateiti Padaužų pre
zidentas iškeliauja. Tai mano 
jums, mielinusieji, paskutinis 
žodis: neužmirškite Padaužų 
prezidento... Ir aš jūsų neuž
miršiu Gal ant Juozapato pa
kalnės susitiksime... Gal...

Nereikės dabar prezidento 
ieškoti, nereikės jums skaityti 
jo raštai, nes jo jau nebėra...

Prezidentas išk; liauja, pa
likdamas savo įpėdinius, kurie 
jo neužmirš. Padaužų dvasia 
nemirs, nors jau Prezidento 
kūno nebus. Prezidentas, kaip 
matote iš testamento, visą savo 
turtą paveda Padaužų filoso
fams, kurie, reikia tikėlis, mo- 
kės tuo turtu tinkamai pasi
naudoti.

Ačiū už viską ir likite sveiki.
—Padaužų Prezidentas, 

visa ministerija ir kL
____________________________________ I

Ristynės kokiu dar 
nebuvo

KlausykMę, gerbiamieji, 
• mums ir jums reikia ristynių. 

bet kitokių ristynių. Ik šiol 
musų ir jūsų ristynėse vis bū
davo įvairių nesusipratimų, 
truputis bliefo ir kitokių ne
reikalingų prieskonių. .

Dabar mes nutarėm? pasita
rę su draugais, surengti tokias 
ristynės, kurios turi kiekvieną 
užganėdinti. Ir kad tuščiai 
nekalbėjus, tai ot čia ir paduo
du visą ristynių programą.

1) Bistynės bus iki galutinės 
pergalės, ristikiškai sakant, iki 
“finish”, iki paskutinio lašo 
kraujo. Jeigu ristikas. guli ant 
abiejų pečių, tai dar' toli gra
žu nereiškia, kad jau jisai fi
nish—jisai dar gyvas? jei ris- 
tikui sprandas nusukta, koja 
išlaužta arba krūtinė įlenkta, 
tai vis. dar jisai nėra finish.

2) Vieton virvių mat rasą ap- 
► tiesime spygliuotomis vielomis.

Reiškia, ristikai nenorės prie 
virvių glaustis.

3) Ristynių stilius bus kry-

proga palikti tikruoju čampio* 
nu. Ristikų arba šiaip norin
čių musų stiliumi persiimti as
menų prašome greitu laiku, kol 
dar yra šansų, atsišaukti, o 
gerbiamoji visuomenė lai tru
pučiuką palaukia, kol mes vis
ką sutvarkysime.

Pora referee (graborių) jau 
atsišaukė ir mums duoda gan 
prieinamas sąlygas. Publikos 
netruks, liktai dar trūksta ris
tikų.

Tai jau bus viskas šiuo tar
pu. Tėmykite musų tolimes
nius pranešimus šiame reika
le.

—Iki galutinės pergalės 
ristynių rengimo komisija.

Sic transit gloria mundi 
A. a. “Varpas”

Trys vyrai pagimdė našlaitį 
Varpą, kuris greitai liko pava
dintas Skambalu, nes tikrai 
skambėjo kaip sukiužęs skam
balas. Varpas, mat, gaudžia, o 
skambalas tiklai skamba.

Vienas vyras buvo tam naš- 
’aičiui ir tėvu ir motina. Vie
nas vyras jį prirašydavo, išne
šiodavo ir skaitydavo...

Ir Varpo globėjai, tie trys 
vyrai, pirko prasčiausią Popie- 
lą. nes kiek geresnė popiera 
nebūtų leidusi spausdinti to
kių šmeižtų. tokių nesąmonių 
ir kvalybių, kokių tasai Varpas 
talpindavo. Kiek padoresnė po
piera nenori, kad ant jos spaus- 
dintųsi bet koki nešvarus žo
džiai.

Neteisėtai gimęs našlaitėlis 
Varpas greitai susirgo džiova. 
Ekspertai patyrė, jogei jisai 
apsigimę su aiškiais džiovos 
pažymiais. Psichiatrų nuomo
ne, to našlaičio ir smegenys 
nebuvę geri. Ir Varpo našlai
tėlio globėjai tai aiškiai žino
ję ir dėl to davę jam pilną 
laisvę visus iškeikt, apjuokt, 
apšmeižt ir išniekint. Juk naš
laitėlis vistiek greitai mirs, ta
rė jo patėvis, tai duokime jam 
iaisvę plepėti ir keikti kiek ji
sai tiktai gali...

O džiovos bacilai Varpo 
našlaitėlio plaučius vis graužė, 
gręžė ir pūdė. Pakilo pulsas, 
širdis pradėjo nesvietiškai grei
tai plakti, ligonis apalpo ir, 
neturėdamas laiko nė atsisvei
kinti, atidavė Dievui dūšią...

Našlaičio Varpo globėjų tu
rėta didelių ir smarkių preten
zijų. Norėta jų išnaikinti visi 
kili lietuviški laikraščiai ir iš
keikti, iškancvfikti visi pra-

(Panegirika)

Tokių atsitikimų musų pa
sauly mažai būna, kad kas il
gai sirgtų, o staiga mirtų. To
kie dalykai ir šį kartą galėjo 
atsitikti ne kur kitur kaip Chi- 
cagoje, • musų sostinėj ant 
Brigeposto ir ant llalsted gat
vės. Ir mirė “Skambalas”. Kiti 
jį “Varpu” vadindavo.

Jįs mirė, taip sakant “nogiu” 
smerčiu. Pilnam savo silpnumo 
stiprume. Ir taip staigu jis 
skyrėsi su šiuo mizernu svie
tu, kad nei paskutinio patepi
mo jam niekas nesuspėjo duo
ti. Ir netik patepimo negavo, 
bet ir tasterhento pats negalė
jo parašyti. P-as Laukis, jo 
marintojas, parašė “Varpo” 
‘,VVill” “Sandaroje”, nes nesu
spėjo “Skambale” parašyti dėl 
“nogiu” smerčio.

Qh, ta, įnirtis nelaboji! Juk 
dar nesenai jis gyveno; kru
tėjo, judėjo, keikė, šmeižė ba
rė, kitus mokino, pasaulį mo
kino doros, l>zimdzius šmeižė, 
Vilniaus Va d. Komitetą spal
vomis dažė, Vasario dieną mi
nėjo, Dr. A. Karalių “garbino”, 
šeiną gyrė ir tt. ir tt. O dabar! 
.Jo nėra.

Ir dar visai nesenai gyveno. 
Kabojo pakabintas ant varpny- 
čios didelio stiklinio lango. Ru
davo eidami pro šalį netik lie
tuviai žiuri, bet ir žydeliai, ir 
lenkai, ir vokiečiai, ir čigonai, 
ir airišiai. Žiuri ir masto: kas 
čia per do simbolis. Niekas ne
galėjo suprasti nei kodėl jis 
ten kabo, m i kam jis ten ka
bo; taigi “Skambalas” kabo.

Bet dabar jau jis ne kalx>: 
žiauri ranka suspaudus kaltą 
ar “skreiperį” nugramdė j| 
nuo didelio datjgo^ir nei dūko 
jo* ten neliko. Ir tyla užstojo, 
ir niekas nekalba apie jį.

Prieš pat mirtį, medikai pa
matę, kad jis, biednas, neturės 
iš ko už receptus atlyginti, nu
stojo jį lankę, nustojo jam 
vaistus rašę, nustojo jį raminę, 
kad pasveiks. Apleido jį ir 
jo artimiausi rėmėjai 4r drau
gai, matydami, kad jis jau pra
deda šulti. Nei kun. Geniotis 
neatsilankė su patepimais, ku
ris buvo gan artimas priėtelis. 
Pasiliko jam ištikimas vienas 
Laukis Jis jį ligoj prižiūrėjo, 
buvo jam už nursę, ir numari
no, o visi kiti apleido.

Taigi “Skambalas” mirė ir 
jo niekas nesigaili, neverkia ir 
nepasigenda.—B.

Bolševikiška Beauty 
Shoppe

Aname gale Chicagos įsi
kūrė Bolševik|ška Beauty Shop
pe. ()f re t erkėmis yra lietuviš
kos bolševikės. Visas darbas 
yra daromas dovanai. Šerus kol 
kas neparduoda, bet pajus jau 
kopa ir išdirba labai skanų ro
jau skystimėlį, ši žinia suju
dino visą miestą, o labiausia 
bolševikus.

—Ot, kaip reik tvarkyt pa
sauli! Neįeik imt pinigų, o tik 
duot, ko lik dūšia reikalauja.

Renkasi tenai visi: dideli ir 
maži; didelio, mažo ir visai beį 
proto bolševikui. Ofreilerkos 
juos eistavoja pagal savo iš
galę. Kilo ko užtektų, bet val

gyt ię geri jau pradeda mažėti. 
Delei to jau prastesniems bol
ševikams parodyta durys ię pa
siųsta ieškot sau užeigos kituo
se Beauty Shoppe.

*Vladas Kiaulevičius apsi
šluostęs ašaras, pasakė: ,

“Dauginus manęs Driulis ne
suras”.

Tai pasakęs nužingsniavo į 
Pietų šalį, kur susirado pana
šią ir patogią užeigą. Ten p. 
Kiaulevičius jau deklamuoja: 
“Lietuva tėvynė musų” ir kol 
kas labai gerai sekasi. Taip ir 
reikia,—klausykit savo bolševi
kiškų prisakymų: griaukite, 
niekinkite visokiais budais ką 
tik pagauna te, o bolševizmas 
greit apsireikš ir pripldys savo 
anūkais visą pasaulį.

—Padauža IX.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311 

.Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
» , . i -.... ..

- - M - - - - —.—  — .J.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namą Telefonas Repnblic 9600
------------- , ■■■ ....... —i,........  —J- ---—•...

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

žiokiškas. Reiškia štai

kiek gali, kuo gali,

• ką: 
kada 
kam

instrumentus (kirvius, peilius, 
revolverius, pinklus, pieno bon- 
ka, kočėlas kriukis, dalgis, 
žirklės, adata).

4) Ant musų mat rašo risis 
ne viena pora, bet visos poros 
kartu. ČampioTias iš tų visų 
Paliks tiktai vienas.

5) Beferec bus paskirtas 
graberius ir balzamuotojas, nes 
tiktai šitie žmonės 
listikas jau tikrai 
(negyvas).

6) Už ristikų 
žinoma, negalime

žino kada 
v ra finish

dūšias mes, 
atsakyti- to

dėl šituo dalyku jie patys lai 
pasirūpina.

Tai ot bus tikros ristynės, 
tokios, kuriose nebus progos 
publikai rugoti, ir išlikęs gyvu 
čampionas bus tikras lietuvių 
čempionas. čionaift mes nori
me gerbiamą visuomenę šio
mis ristynėmis suinteresuoti, o 
paskui atatinkamam laike pa- 
skellksime ir vietą ir kitką.

* Pranešimas

Extra Pale Alaus

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'Ū
arba

«NVI*OMATUtO 
roa co*va>.*»c«n''» 

HirKltMlMO
OOOD »«• r»«

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo u___

suteikti, tuomet pašaukite

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

šioms ristynėms 
ristikai 
sant jų 
kitokių 
svarbu
nieko nr sveri

reikalingi 
visokio svorio, nepai- 
tikybinių, tautinių arba 
skirtumų. Mums ne-j. 
kiek tamista sveri arba) 

kiekvienam yra

DR. A. WARCHALOWSKI 
O P T O M E T R I S T A S 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilvvauKec Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Artnitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 
_____ 9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

K. JURGELIONIS 
^ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State $t. 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.
Nedėliotus nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Soredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
„ ADVOKATAS 

11 S. La Šalie St., Rtfom 2001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel.fYards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
PėtnyČios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ĄDVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wae»hington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Pirk 8896

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377 

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbom St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojhne 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius ‘sudus.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So/ La Šalie Stn Room* 580 
Tel. Central 6390

V ak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare
4917 W. 14 Št. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS / 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

.......... .... " ........... ; 'i 1 

JOSEPH V. MOCKUS' 
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai.'Prirengia viso
kias legališkak popieras.

JOHN T. ZURIS }
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare
..............................

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui syki 1 mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis >

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mSnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai bo datų nepri

einami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

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

............... .........................   Atkirpk čia ...
Data: Sausis 28, 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland AveM 

*iear 47th Stfeet* 
CHICAGO

Res. '6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted StM 
Chicago, Iii.

St., kampas 31 gal

Tol.
M.

Blvcl. 8138
Woitkiewicz-
BAN1S

O

AKUŠERKA 
’usekmingai pa- 
a niauja mote-
ims prie gimdy- 
no. pat irimai 
'ykai moterims 
r merginoms.

3111 Sc&th 
Halrtad St.

MIS. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yarde 1119 
Baigusi akuše
rijom kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
▼anijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki 
tčs, o rasite pa- 
gelbą.

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

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

4729 So. Ashland AveM 2 lebue 
Chicago, Illinoh 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų fr 

Vaikų ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

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

i ________________________________ __________ ___

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halht.d St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Z

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso Telephonas — Boulevard 7006 
Rezidencijos Tel. - Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 12 ryto, 7 9 vakare.
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. Californi* Avė.

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 Milvraukee Ave^ Room 209 

Kampas North Avė. ir Rpbey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

V

Boulevard 8686
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 *

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė. 
Valandos:

-4
Valandos: m

h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f 
XXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 ild 12 d.

z

^DR. HERZMAN-^
—Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas*ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pi«tw 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. 9.

Telefonais i

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 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 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu* 

Specialistas Moteriškų, Vynlką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Cuieag* 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 dieu.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av< 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blas 
island. Ofiso valandos nuo 2 Uri 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaru.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofisų vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

M

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

Akių, Ausi]. Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milvaukee Avenue 

kamp. Noble St Tel. Artnitage 0684. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Nedėlioj 10 iki 12 dien«.
Residencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Delmont 5217.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 8 iki 8 vakare. Panedėly 
ir petnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai'. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Radley, I •censed 
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
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vS, 1739 So. Hulstad St., Chieagro. 
_il. — Telefonas: RooHevelt R60S.

UtalmoHjimo kaina:
Chicago je — paStu:

Metams .............................   $8.00
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Trims mipesimi___ _______  2JK
Dviem 1
Vianam mknaaiui __ _

Chicagoje per nėiiotojuai
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
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Metams -------------
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisieniuoee: 
(Atpiginta) •

Metams --------- ........................ $8.00
Pusei metų .............     4.00
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Pinigu* ruikia siųsti palte Monej 

orderiu kurtu au uSaakymu.

... $7.00 

.... 8.50 

..... 1.76
1.26 

.... „ .75

Žvalgyba stengiasi apgauti komunistus, komunistai 
— žvalgybą. Kas iš to išeina?

Niekas kita, kaip tiktai vieni antrus demoralizuoja, 
ir vienų ir antrų liejasi kraujas! O liaudis žiuri į tą kru
viną “gėmį” ir stebisi: kur link eina “krikščiohiškoji” 
Lietuva??..

Ar jus dabar galite mesti akmeniu į tuos jaunus so
cialistus studentus, kuriuos karo-teismo išneštasai mir
ties nuosprendis paskatino sušukti Liėtuvos visuomenei: 
“Gana kraujo!?” z

PAIEŠKOMA

Lietuvos Konsulatas Čikago
je paieško šių asmenų Ameri
koje:

Jono Grajaucko. Gyveno ka
daise Melrose Bark, III.

Adomo Gauko, iš Smilgių 
vals., Panevėžio apskr. Gyveno 
kadaise Čikagoje. f

Prano Kasparo. Gyveno ka
daise Freeland, Pa.

Jono Radziavičio iš Pilviškių] 
miest., Vilkaviškio apskr. Gy
veno kadaise Genant, III., ir 
dirlx> angliakasyklose.

Kazimiero Savickio. Gyveno 
kadaise Čikagoje. Atsiliepė jo 
tėvas Andrius Savickas.

Vinco Smalenskio (Ameriko
niškai vadina William Smali) 
iš Kalvarijos miest., Mariampo- 
lės apskir.

Petro Dervine giminių ar pa
žįstamų.

Kas žino čia ieškomus asme
nis, ar jie gyvi, ar mirę, ma
lonėkite pranešti Lietuvos Kon
sulatui, 608 So. Dearborn st., 
Chicago, III. —L. G aižai tt,

Konsulato Sekretorė.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į t^s sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Į ApžvalgaĮ
SUKTOJO “ARTOJAS”

Tai tau ir kova prieš klerika
lus!

Bet gal "Garsius” netiesų ra
šo. Pažiūrėsime, ką apie tų 
Žiugždos aukų. pasakys “Vie
nybė”.

ATSIMENATE TRIUKŠMĄ DEL JUBILIERIO?

NAUJI FAKTAI APIE TĄ ISTORIJĄ

KAREIVIS DAUGMANTAS YRA GYVAS
vi 1^ ® ••

KOMUNISTŲ TERORAS IR ŽVALGYBOS 
PROVOKACIJA 

e 
i* l* .• J. I* l* 

‘‘GANA KRAUJO!”

Sustojo dar vienas tautinin
kų laikraštis - mėnesinis žur
nalas “Artojas”, ėjęs Cleve- 
lande. Apie tai praneša “Dir- 
vį^, kurios spaustuvėje jisai 
buvo spausdinamas.

Sustojimo priežastis esanti 
ta, kad spaustuvė neatlikdavu- 
si laiku savo darbą ir skaityto-

AMERIKOS ŽINIOS APIE 
ITALIJĄ

Visi atsimenate nepersenai kilusią Lietuvoje Jubilie
rio ištoriją: Karo teismas jį pasmerkė mirčiai už nužu
dymą kareivio. Pasmerktasis tuoj po teismo nuospren
džio buvo sušaudytas^

Del šitos mirties bausmės priėmė protesto rezoliuci
ją Lietuvos universiteto studentų socialistų draugija, ku
ri savo rezoliuciją iškabino universitete. Už tai klerika
liniai ateitininkai ir “Neo-Lithuanijos” korporantai su
rengė pogroųią prieš socialistus studentus, įsilauždami į 
pastarųjų viešą paskaitą.

Del muštynių, kilusių universiteto salėje, universi
teto vyriausybė išreiškė mušeikoms papeikimą; o studen
tus, kurie buvo užpulti, ji laikinai pašalino iš universite
to ir jų draugiją laikinai uždarė.. Nubaustuosius studen
tus paskui suėmė ir sukišb į kalėjimą karo komendan
tas.

Reiškia, Chicagos “Varpas” 
užsidarė dėl skaitytojų neprita
rimo, o Clevelando “Artojas” 
— dėl skaitytojų "suerzinimo”. 
Tik ir. negeri žmonės *tic skai
tytojai !

Musų skaitytojai atsimena, 
kad trys dienos atgal buvo pa
skelbta žinia apie Italijos’ fa
šistų vado ligą: kad jisai kelis 
kartus apalpęs ir kad dėl jo 
ligos ketinama sudaryti trium
viratų (trijų vyrų diktatūrą), 
kuris vėsius tolinus 
reikalus.
.) y ; ’ ' hį r g* /f ■ d

Dabar atėjusiose 
"Liet. Žiniose” mes

valdžios

KEISTI ŽMONĖS IR KEISTI 
DARBAI

Pianu Išpardavime
Už Pigesne Kaina Negu Jie Kaštuoja Padaryti

Proga! Stebėtina Proga!
Ateikit, Matykit ir Pasirinkit Siendien!

Amerikos lietuvių spaudoje tie įvykiai iššaukė nema
žai ginčų. Vieni laikraščiai dešiniuosius studentus peikė, 
kiti teisino. Treti, pagaliau, ieškojo kaltės ir vienoje, ir 
antroje pusėje.

Šie smerkė mušeikas, padariusius skandalą univer
siteto salėje,, bet kartu piktinosi ir socialistais studen
tais, kam, girdi, jie užtarią komunistą Jubilierį; kuris nu
žudęs Lietuvos armijos kareivį Daugmantą. Ar socialis
tams studentams Lietuvos kareivio kraujas esąs ne bran
gus? Ar jie turį daugiaus pasigailėjimo “žydeliui” Jubi
lieriui?.... < H

Apie Jubilierio istoriją tečiaus mes dabar patiriame 
nuostabių dalykų. Kai juos pamatys tie asmens, kurie 
pirmiaus mėgino pateisinti socialistų studentų užpuoli
kus, tai gal ir jie pakeis savo nuomonę.

Lietuvos kunigui atsiuntė į 
Amerika parinkti aukų kleri-< 
kalinei politikai kun. Dagilį, 
kuris yra pasižymėjęs tuo, kad 
Viešvienuose jį žmonės nuver
tė nuo bačkos ir jisai šaudė iš 
revolverio, gąsdindamas publi
ką. Lietuvos laikiaščiai vadina 
jį už tai "strielčium”.

Tas "strielčius” keliose vie
tose rytinėse kolonijose jau 
laikė prakalbas ir čia vėl “pa
sižymėjo”. Jeigu tikėt “Vieny
bes” korespondentu, tai Newar- 
ke, N. J., kun. Dagilis savo 
prakalboje vartojo tokius šlykš
čius žodžius, kad jų ir į laik
rašti negalima dėti. Jo prakal
bą aprašo p. Žiugžda, kuris bu
vo tyčia nuėjęs pasiklausyti ir 
po “strielčiaus”’ • kalbos davė 
jam keletą klausimų. Baigda
mas aprašymą, korespondentas 
sako taip:

"Bendrai ėmus, kun. Da
gilis ne tik yra prastas (kal-

Mums rašo iš Kauno šitaip:
“Pastaromis dienomis teko susitikt su keliais iš 2- 

ro pulko kareivių ir nuodugniai patirt dalyką.
“Kaip nubaustasis mirties bausme Jubilieris, taip 

kareivis Daugmantas, dėl kurio Jubilieriui teko at
siskirt su šiuo pasauliu — sako — dirbę toj pačioj 
(t. y. komunistų. Red.) organizacijoj. Tol dirbo, kol 
pajuto, kad Daugmantas dirba ‘dviejose’ organiza
cijose. Patyrusieji pabūgo, kad ‘draugas’ neišduotų, 
ir nusprendė jį nudėt, kol tas dar nespėjo atlikt Ju
rtos darbą. Jubilieris pasiėmė ant savęs tą ‘didį’ dar
bą, išsiviliojo neva su svarbiais reikalais Daugman- 
tą į panemunę ir ten suvarė jam porą šūvių, sunkiai 
sužeisdamas. Pora ar trejetas organizavusių tą ‘dar
bą’ kareivių paspruko, Jubilieris liko suimtas, o su
žeistasis nuvežtas ligoninėn po nekurio laiko pasvei
ko.

“Ir kuomet jau Jubilieris buvo teisiamas ir po teis
mo greitu tempu žudomas — ‘užmuštasis’ buvo gy
vas ir .... sveikas!”

Pasirodo, kad Jubilieris ne užmušė kareivį Daug- 
mantą, o tiktai kėsinosi jį užmušti. Ir tas kareivis buvo 
ne paprastas kareivis, bet komunistas ir kartu žvalgybos 
agentas, žodžiu — provokatorius!

Joks protingas žmogus, žinoma, nesigėrės Jubilierio 
darbu, nežiūrint kas buvo jo pasikėsinimo auka. Bet vis- 
tik negalima sakyt, kad tas teroristas, kėsindamasis nu
žudyt Daugmantą, buvo pakėlęs ranką prieš “einantį sa
vo pareigas valstybės gynėją”, kaip buvo rašoma musų 
patriotiškuosė laikraščiuose, čia kovojo komunistas-tero- 
ristaa prieš apsi maskavusį žvalgybininką.

Doras žmogus, kuriam rupi savo krašto gerovė, ne
bus provokatorius. Jeigu Lietuvos žvalgyba nesidrovėjo 
net kareiviui duoti išdaviko rolę lošti, tai ji yra Vefta di
desnio pasmerkimo, negu tie neišmanėliai, kurie mėgina 
susukti komunistines “guštas” armijoje! \

nešvarios burnos. Pliauškia 
visokias nesąmones, kas ne
tinka kaipo Seimo nariui ir 
prie valdžios esančiam žmo
gui. Gaila, kad Lietuvos pi
liečiai mums tokius kalbėto
jus siunčia. Jau jei neturi 
geresnių, tai nuo lokių kaip 
šitas Dagilėlis Viešpatie 
mus išgelbėk...”

t

Iš tiesų yra keista, kad sei
mo narys ir dagi kunigas taip 
nepadoriai elgiasi publikoje.

Bet keistumų yra ir daugiau. 
Brooklyno katalikų "Garsas’ 
aprašo tas pačias "strielčiaus” 
prakalbas Nevvąrke ir praneša 
įdomų faktų, kad tos vietos 
sandariečių vadas, p. šiugžda, 
paaukojo dolerį, kuomet kun. 
Dagilis paprašė aukų! "Gar.” 
rašo:

“Kadangi ‘Vienybė’ patarė 
savo ‘vierniesiems’ ‘užčiaup
ti melagiams burnas’, taigi 
į Newarko prakalbas jų vi
sas tuzinas atėjo su paklau
simais žodis žodin išrašytais 
iš ‘Vien.’ Vienas žmogus, ku
ris pasisakė esųsz p. šiugžda 

duonkepys vietos biznie
rius (kiti sako •esąs vietos 
‘Sandaros* kuopos pirm.), 
parašė kortelę su paklausi
mu... P. šiugžda atsakymu, 
matyt, buvo patenkintas, nes 
renkant aukas davė dolerį.”

iš Kauno 
randame 

pranešimą apie tą patį dalyką. 
“L. Ž.” korespondentas rašo 
iš Komos (matyt, laišku) sau
sio 1 d. štai ką:

“Italijos diktatorius fašis
tas Mussolini susirgo. Gydy
tojų konsiliumas rado rei
kalinga tuojau ir neatbūtinai 
padaryti operaciją, kuri ta
čiau esanti svarbi, kad ne
užtikrinamas pasisekimas.

"Kalbama, kad operacijai 
nepavykus ir Mussolini mi
rus, vieton jo stos triumvira
tas, kūrinau esąs paskirtas.

"Triumviratų sudaro da
bartinis vidaus reikalų mi- 
nisteris, fašistų partijos sek
retorius it^ gen. Badaljo.

"Triumviratas turėsiąs dik
tatoriškas teises.”

z «

Taigi Kaunas žinojo apie 
Mussolinio ligų ir triumvirato 
paskyrimų trims savaitėms 
ankščiau, negu Amerika!

Taip įvyko, žinoma, ne dėl 
to, kad į Ameriką iš Italijos 
yra toliau, negu į Lietuvą. Te-] 
legrama iš Romos į New Yor-| 
ką ateina ta pačia diena. Bet 
Amerika per tris savaites neži-j 
nojo apie pavojingų fašistų 
diktatoriaus susirgimų dėl to, 
kad ta žinia buvo slepiama nuo 
Amerikos publikos. Ji veikiau
sia nebūtų pasiekusi ir Lietu
vos, jeigu "L. Ž.” koresponden
tas butų siuntęs ją telegrafu, 
o ne laišku.

X ; :i

Kodėl ta žinia buvo slepiama 
nuo amerikiečių, yra nesunku 
suprasti. Italijos valdžia bijojo,’ 
kad kongresas Washingtone, I 
išgirdęs apie Mussolinio ligų? 
gali nepatvirtinti sutarties dėl 
skolų mokėjimo (geriatis sa
kant, nemokėjimo). Debatai 
dėl šios sutarties tiktai keletas 
dienų atgal tapo pabaigti ir 
balsavimas iuivo toks, kokio 
norėjo Romos ir Wasihngtono 
ponai.

\laigi kongresmanai, balsuo
dami už sutarties su fašistų 
valdžia ratifikavimą, nežinojo, 
kas dedasi fašizmo viršūnėse. 
Roma juos apgavo.

Labai navatna tečiaus, kad 
užtylėjo italų diktatoriaus ligų 
ir Amerikos valdžia. Ji, be abe- I 
joties, turėjo gauti apie tai ži
nių, nes jos susinėsimai su sa
vo pasiuntiniu Romoje yra šif
ruojami (tam tyčia sutartais 
ženklais rašomi) ir cenzufa ne
gali jų sulaikyti.

Šitaip valdžios apdumia žmo
nių atstovams akis.

"Garso” minimas "Šiugžda”, 
matyt, yra sandarietis šiugžda, 
kuris parašė "V-ei” aukščiau 
minėtą korespondencijų apie 
kun. Dagilio prakalbas. Kaip 
gi tad dabar tuos dalykus su- . 
taikyti?

Tas pats' sandariečių veikė
jas aprašo klerikalų agentų, 
kaipo besarmatį ir neprausta
burnį, darantį gūdą Lietuvai, ir 
kartu duoda jam dolerį aukų’.l

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai goriausios 
rųfiies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merciiants Associatjon, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tol. Wentworth 0209 Ir 
‘Eng!owood 4700

Nereikalaujame pinigų dabar, galite pradėti mokėti nuo Vasario 
1-mos po $1.00, $2.00, $3.00 arba $5 j savaite arba kiek jus išgalite

$298
Šis $550.00 naujo gvarantuoto grojiklio piano įrengimas susidedantis: nau
jas grojiklis pianas augštos rųšies su vėliausios mados pagerinimais pasirin
kimas Riešuto, Aržuolo arba Raudonmedžio medžio, dailiai 
nubaigtas ir tvirtai subudavotas. Sykiu duodame liampą, 
arba rolėms šėpelę, suolelį ir 25 rolius. Viskas tik už

« J Ant Lengvų Išmokėjimų
Turime išparduoti tuojaus penkis dešimtis vartotų grojiklių ir kitokių pia
nų, kuriuos gavome į mainus ant pagarsėjusių KIMBALL PIANŲ. Parduo- . 
sime už mažiau pusę jų verčios.
$650 Kerzheim grojiklis mažai va rtotas, aržuolo medžio .. $195 
$600 Solo-Concerto grojiklis mažai vartotas, Raudonmedžio $240 
$450 Gulbransen grojiklis vartotas 6 mėn., Raudonmedžio $250 
$530 Gulbransen grojiklis vartotas 2 mėn., riešuto medžio $375 
$1000 Carleton elektriką grojinamas, pilko aržuolo ... $395 \
$700 Kimball grojiklis, pilnai gva rantuotas, Raudonmedžio $400

RANKOMS GROJINAMI (UPRIGHT PIANAI
$450 Everett Cabinet grand, Ebony medžio............................... $45
$475 Stuart Cabinet grand, Raudonmedžio'................................$78
$495 Kingsbury Raudonmedžio ........  $95
$500 Cramer Aržuolo medžio............................   $100
$500 Sterling Raudonmedžio................  ................   $125
$550 Davis aifd Sons Aržuolo medžio............  $150
$600 Starck Aržuolo medžio, kaip naujas u............................$175
$850 Starck Riešuto medžio, groj ina ir atrodo kaip naujas^ $345
$150 Kimball Vargonai, grojina gerai ................  $25
$450 Columbia Grafonola, Raudonmedžio (Desk Type) .... $981 »

Ir daugybė kitokių gerų bargenų

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusi ų Kimball Grojiklių Pianų, Kaina 
$400.00, $495.00, $650.00, $750.00 ir $850.00

Su minėtais pianais duodame suolelį ir didelį pasirinkimą rolių. Kiekvieną 
instrumentą pilnai gvarantuojame ir imąme pilną atsakomybę dėl užganė- 
dijimo. /
Krautuvės atviros Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais, šventadieniais 
pagal sutarimo. Šaukite Canal 6982.

PIANŲ KRAUTUVĖS
4177-83 Archar Aveime 1922-32 So, Halsted Street
Kampas Richmond Street Prie 19th Placc
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Lietuvių Rateliuose
West Sido

v •

vakarę

OVERKAUTAI!

10,000 SIUTŲ8,000 OVERKAUTŲ
i

OVERKAUTAI!

$6.45
OVERKAUTAI! SCHOOL SIUTAI

k VAIKŲ OVERKAUTAI
NUPIGINTOS

Rytoj po piet — nedalioj, 
sausio 24 d., 2:30 vai. po piet,

Rytoj svarbi inž. K. Augustina- 
navičiaus paskaita.

$20 bumaška veiks labai gerai Per
organizavimo Išpardavime. Tie over
kautai yra atsargiai pasiūti, gražus 
overkautai kurie yra pasiūti dėl il
go dėvėjimo. $37.50 ir, ($40 vertės, 
visų mierų

OVERKAUTAI!
Padaryti naujausių modelių iš impor
tuoto Crombie, German Chinchilia, 
Beauclay, Worutnbo, su Skinner sa
tin pamušalu. įgaliai pigiai. $65 ir 
$75 vertės, visų mierų

Vyrų nauji rudeniniai ir žieminiai 
Box Overkautai, Ulsters, Ulsterettes, 
Tube Coats, Chesterfiekls, su arba be 
velvet kalnierių. Niekuomet daugiau 
negausit tokio pirkinio, $25, $30 
$35 vertės, visų mierų

METROPOLITAN

t

ELECTRIC SIIOP 
šviesos ir drūtų suvedimas. 

Fikčeriai ir elektros reikmenys. 
2215 W. 22nd S t., Chicago 

Plume Canal 2591

M. Meldažio mažojoj svetainėj, 
bus labai Įdomi ir sVarbi pas
kaita iš katalikų bažnyčios isto
rijos. Skaitys inž. K. Augusti- 
navičius temoj: “Popiežiai ir jų 
bažnyčia”. ši paskaita yra 
kiekvienam svarbi: ir laisvama
niui, ir katalikui, ir šiaip kiek
vienam, kuris interesuojasi ka
talikų bažnyčios praeitimi ir da
bartimi. Katalikams ši pas-

kaita yra svarbi tuo, kad jie su
žinos apie popiežius, apie pačia 
katalikų bažnyčių daug daugiau, 
negu jie gali sužinoti iš pačių 
kunigų, nes čia bus paduoti vien 
bešališki istoriniai faktai, ku
riuos kiekvienas privalėtų žino
ti. Katalikų bažnyčia yra se
niausia ir didžiausia krikščioniš
koji bažnyčia, padariusi ir da
rantį didelę įtakų į visos Europos

ir daugelio kitų šalių gyvenimų, 
todėl kiekvienas turėtų plačiau 
susipažinti su ta bažnyčia, kas 
ji yra, kokie jos siekiniai, ir kas 
ir kaip jų valdo.

Visi tad atsilankykite į šių 
svarbių paskaitų. Praneškite 
apie jų ir visięms savo pažysta
miems ir kvieskite juos taip
jau atsilankyti. Tai bus svar
bi paskaita ir nč vienas jo ne-

praleiskite.
Kaip minėjau, paskaita bus 

po piet, lygiai 2:80 vai., visiems 
liuosu laiku, mažojoj M. Melda- 
žio svetainėj (įėjimas iš šono, 
elėj). Įžanga tik 10c.

Visi -kviečiami į šių paskaitų.
--- Kr—tis.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — , 
Skaityk Naujienas.

D.K.L Gedimino Building 
& Loan Association

(Ine.)

Atdara Atdara 
Ketverge 

ir Subatos 
vakarais

PO PRIEŽIŪRA ILLINOIS VALSTIJOS

Raportas baigiantis Gruodžio 31 d., 1925 m
2342 So. Leavitt St, Chicago, 111

Įplaukos pęr metus 1925

PERORGANIZAVIMO IŠPARDAVIMAS
Visas stakas išpardavimui -- bus parduotas 

pigiau negu išdirbėjams kainavo

Delei* mirties vieno nario musų 
firmos, mes priversti užmokėti 
cash mirusiojo giminėms iš jo 
dalies. Musų visas stakas yra iš
pardavimui su dideliais nuosto
liais. Apsimokės jums atvažiuo
ti iš bile dalies miesto kad pasi-

Ant akcijų 
Nuošimčių 
Atmokėtos 
įstojimų ......................
Mokamos bilos .......
Perrašymas akcijų 
Kolektuojamos bilos 
Apsauga ....................
Korų ........ ....................
Premium (komišino) 
Buvo bankoj nuo 1924 m. 
Paskirta dėl atsargos fondo 
Rezervuotas nuošimčiui .. 
Depozitų ...............................

JŠ viso jplaukų

Išmokėta per* 1925
Paskolinta ant namų ir akcijų 
Užbaigta mokėti ir ištraukta 
Uždarbis ir nuošimtis 
Depozitų ............. ....
Depozitų nuošimtis 
Kolekt. bilos .......
Apsauga ...............
Įvairios išlaidos 
Sekretoriaus alga 
Pašta ir spauda 
Bankoj ...... ............
Atsargos fondas 
Rezervuota dėl nuošimčio

paskolos

‘________________________  naudojus ta didele proga.

Vyru ir Vaikinu augštos rųsies Overkautai $2 KELNIŲ SIUTAI
$17 — $30 — $35 verti, visu mieru

2 kelnių siutai. Vilnoniai siutai, gražių spalvų, labai gerai pasiūti, vė
liausių modelių dėl jaunų vyrų. Dar daugiau modelių dėl senesnių 
vyru. Labai stiprus materiolas, verti $30 iki $35, dabar ... $17

$23 — $40 — $45 verti, visu mieru
2 kelnių siutai, rankomis siūti, vie na arba dviem eilėm guzikų, ang
liškų ir konservatyviškų modelių. Naujausių patternų. Kuomet pa
matysit tuos siutus pirksite juos du, verti $40 ir $45, dabar .... $23

-----------

$28 — $50 verti, visu mieru
2 kelnių siutai, puikiausios rųšies Cassimeres, 
Ševjotai ir Worsteds. Herringbone, Diagonal ir 
Diamond patternų, visų mieru ....... $28

DAUGIAU negu 8,000 
“Continental” Overkautų. 
Mieros tiks kožnam suau
gusiam ir jaunam vyrui 
nuo 33 iki 50 per krutinę. 
Naujausių stylių, patter
nų, puikiausių importuo
tų ir naminių maleriolų. 
Niekur nerasite geresnio 
jSasiuvimo — puikiausiais 
pamušais ir trimingais. 
Musų pačių visas stakas 
labai atpigintomis kaino
mis.

Iš viso išmokėta

Turtas
Paskolintu ant namų ... 
Paskolinta ant akcijų .. 
Nedamokėta ant akcijų 
Rakandai .................. .
Bankoj ........................
Kolektuojamos bilos 
Apsauga .....................

Visas turtas 
11,273 Mokomų Akcijų

Atsakomybe
Sumokėta atn akcijų . 
Permokėta ant akcijų 
Nedamokėta akcijų . 
Po $75.0(1 išsik ...........
Po $100.00 išsik .........
Depozitai .......................
Depozitai nuošimtis .. 
Reztyvuotas nuošimtis 
Atsargos kapitalas .T... 
Pelnas padalintas 
Pelnas nedalintas 
Mokamos bilos ....

Viso atsakomybės

$251,289.21 
33,852.24 
83,656.10 
..  817.75 

.. 1,283.16 
.. 171.75 

... 2,000.00 
..... 59.78 
.. 547.70 

.. 2,142.00
18,246.50 
4,000.00 
1,000.00

71,907.00

$470,973.19

$18(1,60(710.
165,834W 
14,355.02 
73,970.10 
2,796.21 

14,000.00 
.. 94.71
1,856.95 
1,000.00 

.. 210.20 
12,254.08 
4,000.00 
1,000.00

$470,973.10

$516,900.00 
17,015.00 
13,789.28 
• 278.00 
12,254.03 
12,000.00 
..i.. 34.93

$572,271.24

$353,697.97 
. 5,035.49 
13,789.28 
43,425.00 
55,800.00 
32,879.99 

2,003.00 
2,500.00 

11,923.00 
49,863.20 
.. 571.15

1,283.16

$572,271.24

Rankomis siūti. Pasiūlomi pigiausio
mis kainomis mieste. Skinnei* satin 
pamušalu. Stipraus materiolo, šilti. 
$55 ir $60 vertės, visų mietu

OVERKAUTAI!
Šijti, dviem eilėm guzikų, viso vil
nonio materiolo, pasiūti mastei* siu
vėjų. Musų nužemintos kainos reiš
kia šutau py mą daugiau negu $27, 
$45 ir $50 vertės, visų mierų

HIGH

$10 vertės. įdubai parinkti vai

kų $10 vertės Overkautai, am-
I , » • /

žiaus 6 iki 12. Visas stakas tu

ri būti parduota už $4.86 
pigiau negu kainavo

$33 — $60 verti, visu mierų
2 kelnių siutai. Musų puikiausi 2 kelnių siutai. 
Naujausio materiolo, naujų spalvų, visų mierų, 
$60 siutai parduodami po....... $33

Didžiausias siutų išpar
davimas rūbų istorijoje. 
Visų mierų iki'50, dėl su
augusių ir jaunų vyrų. 
Del storų, plonų, augštų 
ir žemų — viena eilė ir 
dviem eilėm guzikų — la
bai pigiomis kainomis. Už 
pigiau negu pusė kainos 
negu jus mokėtumėt kur 
kitur.

Visi pataisymai 
dykai!

VAIKŲ SIUTĄ! $6.45
Verti iki $22.50 Vilnoniai 2 Kelnių

Motinos’ Ateikit pažiūrėti tų puikių verčių net 
iki $22.50, kurios yra pasiūlomos tiktai už $6.45. 
Geri stiprus siutai kad ir dėl šalčiausio oro. Ge
rai pasiūti. Visų stylių, spalvų, patternų ir ma
teriolo. Pirkit mažiausiai du siutu. Visi vilno
niai. Visi 2 kelnių, mieros 6 iki 18

Balloon kelnaitės, mieros 15 iki 20 — du dideli pasirinkimai pigiau
siomis kainomis tiktai $11.85 ir $14.85. Smart High Sčhool Siutai 
su 2 ilgomis kelnėmis — Balloon kelnių stylius. VisosJmieros nuo 16 
iki 20. Viena ir dviem eilėm guzikų iš Worsteds, Cheviots ir Cassi- 
meres — naujas ir šviežias materiolas, labai gerai pasiūti. Pilnas 
pasirinkimas.
$18 iki $20 vertės

Nauja serija dabar ATIDARYTA. Galima kasdien prisi-.. 
Tašyti ir atsiimti pinigus. Draugija moka 7% ir už ištrauktus 
pinigus ant pareikalavimo draugija mok&x4%. Galima pristoti 
j šią milžinišką draugiją mokant 12’4c. j savaitę arba daugiau. 
Galima pasidėti $100 arba dugiaū, draugija moka 4%; galima 
padėti $75 i šįsyk, <li-au^ija išmoka $1OO j 4 Va metų ir t. t.

Prisirašyk šiandien, nes nęsigailėsi, ši draugija tamstai pa
tarnaus teisingai ir paskolins pinigus kada tamstai prisieis lai
kas pirkti nuosavybę; senatvėj pagelbą — nuvyti vilką nuo durų. 
Mokinkite savo kūdikius taupyti sistematiškai taip kaip Drau
gija D. L. K. Gedimino Skolinimo ir Budavojimo. Musų žmo
nės dabariniuose laikuose gerai išmokina mokslų, ale pamiršta 
juos išmokinti taupyti sistematiškai. Atminkite, kad mokslas 
nebus pasekmingas tam katras nemokės uždarbio sutaupyti.

Draugija D. L*. K. Gedimino Skolinimo ir Budavojimo yra 
priežiūroj Illinois valstijos.

Valdyba:
- M. JASNAUSKAS prez. Realestatas,

F. ČEPAUSKAS, Viceprez.,
S. A. SZYMKEVIČIUS, Kaaierius, Fabrikantas,
JUSTIN MACKEVIČIUS, Mortgage Broker, Sekret., 

2342 S<|. Leavitt St.

Direktoriai:
JOHN KROTKUS, ' ANTON BUCHAS,
S. A. SZYMKEWICZ, DEONIZ JANKEVIČIUS,
MIKE JASNAUSKAS, JONAS KRŪMAS,
FRANK CEPAUSKAS, JOHN GRIGAS,

JUSTIN MACKEWICH.

i

$25 iki $30 vertės
• • v

$11.85
$14.85

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

$15 ir $18 vertės. Šilti, gerai 

pasiūti vaikų overkautai. Mie

ros 12 iki 18. Styliai, materio- 
las ir spalvos užganėdins kiek
vieną. Verti C 7 fiC 
$15 iki $18 1

$12 ir $15 vertės. Augštos rų

šies $12 ir $16 vertės dėl vai

1
kų, amžiaus nuo 6 iki 12. šilt( 

ovetkautai ir dėvės 8*5

kaip geležiniai

---------- L

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mm 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame, musų kostunveriai tą patvirtins. Muši) ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Chibi: Uptotoiip. hiriiilurc Cn, 
6(537 South Halsted Street 

Telephone Wentworth 6890

KAINOS ANT VISU. VYRU APREDALU,

CLOTHING HOU$E

Greitas dastaty 
mas bile kur!

K*
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IŠPARDAVIMAS (SALE)

Seilinę.
Išpardavimas prasidės Sausio 22-23-25, pėtnyčioj, subatoj ir. 
panedėlyj — Išpa įduosi me labai pigiai daugybes moterų žiurstų, 
apatines šilkines ir vilnoses pančiakas, pirštines ir svetelius.

MERGAIČIŲ
Vilnonės dresės, sveteliai, vilnonės kepurės ir apatiniai.

VYRŲ
Union siutai, kelnės, kepurės, overalls, pirštinės, kaklaraiščiai ir 
viršutiniai marškiniai.

VAIKŲ
Sveterius šventadienius siutus su dvejoms kelnėms, ©verkautus, ke
pures ir pančiakas,

Malonėsit atsilankyti ir pasinaudoti musų išpardavimu ir geru 
patarnavimu. • . •

J. SAUDARGS IR J. PIKELIS CO.
3159 So. Halsted St„ kamp. 32nd St., Chicago, III

Musų Trečias

Sausio Mėnesio Pratuštinimo Išpardavimas
MILLER & BABITZ

$15 

65c

3901 Archer Avenue
Kampas Rock\vell St.

Vyry vilnoniai vvaterproof overkautai
Vyry vilnonės storos pančiakos.......
Vyry pusiau vilnoniai Union Siutai,

geros ryšies.......  $3.15
Vyry puikios vilnonės dress kepurės $1a45 
Vyry geri visi skuriniai čeverykai .. $4.85 

Vaiky geri čeverykai, juodi............. $3.35
Vaiky g’eri čeverykai, rudi . $3.45

> *
Tie visi čeverykai yra tikrai skuriniai, jei kos- 

tumeris nebus užganėdintas, tai mes grąžinsime 
pinigus. * *

Mes pranešame savo draugams ir kostume- 
riams, kad ką tik gavome labai gerus sampelinius 
siutus ir viršutinius pavasarinius kautus. Visas mu
sų tavoras ir darbas garantuotas ir yra toks kaip 
mes garsiname.

Nepamirškite musų vietos. n
$
C

VIENODOS KAINOS DEL VISŲ

c

MILLER & BABITZ
3901 Archer Avenue 
Kampas Rockwell St.

r

NETOLI VISIŠKO PRA
LAIMĖJIMO.

Laike Revoliucijos karo 
Amerikos armija kelis kar
tus prisiartino prie galutino 
pralaimėjimo — ne per Bri
tanijos armiją, bet per Ko
lonijų žmonės. Viena kolo
nija atsisako padėti armi- 
jaj, nes sako, kad iš jos ko
lonijos nėra nei” vieni gene
rolo. O daugelis žmonių la
bai šaltai žiurėjo įrkarą, nes 
jie sakė, kad tai yra non
sensas pradėtas Naujosios 
Anglijos biznierių. Kol tik 
visos- kolonijos nepradėjo 
veikti sutartinai, tol galuti
nai karas liko laimėtas. Jū
sų sveikata irgi daug sykių 
pakliūva į didelę nelaimę, 
prie galutino •pralaimėjimo, 
nes jus neatbojate, kad jūsų 
viso kūno organai turi veik
ti gerai ir sutartinai, dėl ap
saugojimo sveikatos, ga
biausiai jūsų skilvys turi 
būt užlaikomas labai gerai 
ir Trinerio Kartusis Vynas 
yra geriausia gydule tam 
dalykui. “Trinerio Kartu
sis Vynas yra geriausios 
gyduolės nuo skilvio tTube- 
lių”, rašo M r. John Franko- 
vich iš Wathena, Kans., 
gruodžio 19, 1925 ir jeigu 
pabandysi! patys, persitik- 
rinsit, kad jis rašo tiesą. 
Jei jūsų aptiekorius arba 
pardavinėtojas gyduolių ne
turi Trinerio Karčiojo Vy
no, Trinerio Linimento (la
bai geras nuo reumatizmo 
ir neuralgijos), Trinerio 
Cough Sedative ir Trinerio 
Cold Tabletus pas save sta- 
ke, rašykit pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, III.

Kiekvienas 
Šaltis 

Pavojingas 
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir 

štft nuo Šalčio pasekmių. Viena pneumc 
nia nukerta 150,000* Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 
būdu. t

Tas būdas yra. Ilill’s Cuscara-Bro- 
mido-Quinine. Jis kas žiemų sustabdo 
milionus šalčių — j 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripų. Nieka< 
dar nerado geresnio būdo. Visose aplin
kose gaunama.

CmRįL>QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

■■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■;
■ Reumatizmas sausgėlų s

Nesikankykite savęs skaus- n p mais, Reumatizmu, Sausgėla, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu; nes skau- ■ 

, ■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patdlo paguldo. ■ 

;■ CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybč žmonių siunčia padėka-
• vones pasveikę. Kaina 50c. per ■
• paštų 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga; “ŠALTINIS* SVE1- j 
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

■: JUSTIN KULIS ■
3259 South Halsted Street,

■ ' CHICAGO. ILL. ■

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akvs ašaroja? 
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truput; mažėja? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky- 
. se ? ,

Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetona
J801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523 t

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždaryta® Nedaliomis.

UiŽiabhi I iiii sTn •iiihiili'i i

Uždare 9 saliunus
Vakar federalinis teisėjas 

Cliffe išdavė pastovius injunc- 
tionus prieš 9 salihnus, visai 
juos uždarydamas. Tarp injunc- 
tionu uždarytąją saliuną yra 
ir vienas lietuvio — Juozo 
Žukausko, 1358 W. 22 St.

Be to 17 saliuną uždaryta 
teismo įsakymu laikinai.

1 ———————

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. LafayHte 9182

Budnvoju* mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

Tol. Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee A ve.

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

■ . ............. ... ■■■ I ■ ■—■■■■ II , ■

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Ar Jus Galite Gauti To 
Ko Jus Norite?

Kuomet jus matbte kokį nors gražy 

dalyką jus visuomet norite jį turėti, 
>• 1 !

bet jei neturite pinigų jo nusipirki- 

mui? Jys galėsite turėti tuos mažus 

ir tinkamus dalykus jei jys gerai su

planuosite savo išlaidas sulygindami 

su savo uždarbiu. Taupykit kasdien
• / .

dėl ty pageidaujamy daikty.

f

West Siete Trust 
and Savinas Bank 

4 •

Corner Roosevelt and Halsted

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

'Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien,

1555 W. 12th Street
II augštas. Room No. 4 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 80 metu

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, sia« 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vte* 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

914
pagerintas

606
ir tikrai. Europinis L>- 

escide gydymas s t Aprė
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo

damas ui F“
žemą kaina

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydšiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI 1 Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgammo 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 

-v® ilsias stebuklingai ant triliij.
Ir kraujo, aa utaikdama atiprurrv^ ailpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Kobb arydynas 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
frr jau išgydė tūkstančius žmonių, tai rra 
uitikrinimas sergnatiems, kad Jie gaua T» 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la> 
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit liandien.

DR. B. M. ROSS
*-***^*M^> ■■ ■ ■ ■ ■■■■.- ■■ ■ 1 M — fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B

Pianu, Radiolų ir Fonografu

H
H
H
M
M
H 
h
H

Brunswick
Columbia
Victrola

Victor

xxxxxxxxxxxxx

Išpardavimas
Įstabus Bargenai Ant Muzikalių Instrumentų, 

Labai Sumažintomis Kainomis
Jeigu neturite Pianą, Radio arba Phonographą, būtinai ateikite į šį musų 
įdomų išpardavimą, nes tikrai daug sutaupysite pinigų ir musų gvarantaci- 
jos apsaugos jumis nuo didelių nesmagumų ir kitokių iškaščių. Nes tą liudi
ja kiekvienas musų kostumeris

M 
H
H

>■

35 So. Dearbom St. 
kampas Monroe St. Chicago

! Vyrų priėmimo kambarys 5Č6. Moterų 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki e 
vakare. Medelio j nuo 10 iki 1 dienų. Ps 
nedėlinis. seredomis ir subatomis nuo 
ryto iki 8 vakar*.

/■■■■ BOISE O F HEALTH■■ 
Ištyrimas Kraujo 

PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS 

Del tikro ištyrimo ligoa vartoja
me X-R«y ir mikroskopo egzami- 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligoa, taip
gi atsakant gydymą dei gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMI- 
NACIJĄ yra tiktai .1, ; >

Liga tikrai ištirta, jau yra pu
siau išgydytą. Jeigu sergate, ne- 
kentėkite .ilgiau, remianties gydy
tojų spčlloiimašt. Ateikite 
HOUSE OF HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijos išegzami- 
ųavimo, kuri parodys jūsų ligą 
kuoaiškiausiai.

M

$450

M
H

164 W. Washington St
x

Bargenai Ant Pianų
$700 Kimball Grojiklis

25 volelius .......
$450 Schultz Grojiklis .. $250 

$700 Cremona Electric $250 
$600 Mitchell Grojiklis $ 125 

$450 Schultz Upright .... $75 
$375 Hampton Grand .... $65

Čia yra didelis pasirinkimas Console Phonographų su daugybe rekordų ir 
kitokių pridėčkų. Kainos labai žemos.

Cheney
Console

$59 
$50 
$65 
$49 
$35 
$75

Pinigų nereikia įmokėti, o mes nuvešime į namus Phonographą ar Radio ii 
kada patiks tada galėsite pradėti sąvaitinę mokestįJOS.F.BUDRIK

3343-3327 South Halsted Street
Phone Boulevard 8167

Utpraiome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visas užaisenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugėtumus krau
jyje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai iigydomas ligas, 
kurių kiti ižgydytl negalėjo.

Turime didelį skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei- 
kėtų daryti paaitarUnaa kokioje 
norą svarbioje Ilgoje arba neti
kėtame ataitikivne, atsilankykite 
pas mumifK Ateikit ftiand .1 
Saugokit savo sveikatą I 
“Gali atlikinėti sunkius darbui ir 

džiaugtis gyvenimu” ■
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su 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- 
diiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikas, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis gyvenimu. Turėsite daug 
pacijentų ii mano kaimininkystės 
ir mano pažyetamų, nes visi ti
no, kaip ai sunkiai sirgau.

Linkiu jums didžiausio' pasiseki
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs”.

WILLIAH C. ALM, 
8044 Grattan Ava 

Turime daug panaiiai liudijan
čių laiikų.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 6:80 vakare. Utarninke, s*- 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
dieną.

Housį^Health
||h ranaUMiad atmnma <A

Chicago, Illinois
Krautuvė atdara vakarais ir šventadieniais iki 1 valandą po pietų

xxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxx ♦ ♦♦♦



šeštadienis, Sausis 23,

JOHN MIKOLAJUNAS

Musų mylimaą brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 47 metų amžiaus, Penkta- 
dienyj, Sausio mėn., 22 dieną, 
8:30 ryte. Paėjo iš Kauno gu
bernijos, Ukmergės pavieto, De
beikių valsč., Meldučių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 12 metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Williamą Mikolajuną. Kū
nas pašarvotas randasi 4150 So. 
Artesian Avė.' Laidotuvės jvyks 
Pirmadienyj, Sausio 25 d., 9 va
landą ryto iš namų 4150 So. 
Artesian Avė. j Tautiškas Ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs lieku,
Brolis

patarnauja gra- 
l^achaviČius, Tel.

Laidotuvėse 
boriųs S. 1). 
Canal 2199.

FRANCIŠKUS BALAKAUSKAS
Mirė musų* mylimas vyras 

ir tėvelis sausio 22 d.. 1:10 v. 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 
30 metų amžiaus; gimęs Lie
tuvoj, palikdamas dideliame 
nubudime savo moterį Zofiją 
po tėvais Zažeikaitę, sūnų Al
bertą 1 *2 metų amžiaus, 1 
brolius. Jurgį Ignacą, Anta
ną ir Vincą, Lietuvoj motiną 
Karoliną, brolį Juozapą ir se
serį Oną. Dabar randasi na
muose 65 E. 101 PI., Rose- 
land, III.

laidotuvės įvyks pirmadie
ny, sausio 25 d.. 1:30 vųI. po 
pietų iš namų bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs 

ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Te). Yards 
17U.

!

CHICAGOS 
ŽINIOS

Praplatins Halsted 
gatvę

Per pusę susiaurinant 
gatvius. *

šaly-

Board of Public Improye- 
ment» jx> viešo tardimo namų 
savininkų, rekomendavo prapla
tinti Halsted gatvę nuo Har- 
rison gatvės į pietus iki upės 
(24 gatvės). Platinimas' tečiaus 
bus padarytai ne griaunant na
mus ir platinant pačią gatvę, 
bet tik susiaurinant šalygat- 
vius, kad padarius platesnį kelią, 
gatvėje automobiliams ir veži
mams. Nuo kiekvienos pusės 
šalygatvio siūloma nukapot po 
keturias ir pusę pėdos, tuo bu- 
du per pusę susiaurinant šaly- 
gatvius, kurie ir taip nėra 
perdaug platus Halsted gatvėj. 
Susiaurinus šalygatvius gatvės 
kelias prasiplatintų iki 47 pė
dų, vieton dabartinių 38 pėdų. 
Kaip apskaitoma, tas darbas 
kainuotų apie $500,000.

Buvo siūloma praplatinti Vi
są gatvę, nukeliant toliau na
mus vienoj ar abejose pusėse 
gatvės. Bet tokis dalbas labai 
brangiai kainuotų, o daugelį 
namų, kilnoti ir paskui yups^fisy 
ti neapsimokėtų, nes yra per
daug seni; be to daugelis biz
nierių tam labai priešingi, nes 
keliant ir pertatsinėjant 
visiškai apsistotų biznis 
nieriai turėtų labai 
nuostolių.

namus 
ir biz- 
didelių

1 užmuštas, 3 sužeisti 
šalygatviui igriuvus

DEL SIMKAUS-MASONO 
INCIDENTO.

NAUJIENOS, Chicago, DI. '
■ ' ■■■' .............................. —• 'r  '

—Apie tai ir kalbos negali 
būt. Aš niekados “Birutės” pa
rengimų neapleidžiu. Ar šokiai

Laike Požėlos-Sarpaliaus ris- jr ^us?
tynių Šimkus su Masonu tru- Į —žinoma. Programa užims 
pūtį apsistumdė. Kadangi dau- 2 vai. t. y. iki 10 vai., o iki 12

gastrolėms, kurios prasidės 
apie pabaigą vasario mėnesio. 
Teatras žada aplankyti apie 
30 lietuviškų kolonijų. —y.

PRANEŠIMAI

........     į
—šokiai rjQik ncpasivėl|jokit,gelis visą kaltę bando suvers- j

ti ant Šimkaus, tai turiu pra- nes prad88ime lygiai 8:151
nešti, jog kaip vienas, taip ir - Dėkui už paaiškinimą. Da-
kitas buvo kalti. Tad negalima b!y. iinau kns tai yra ]iaudis ir
vien tik Šimkų skaityti atsako-1 
mingu dėl to incidento. —Rep.

Lieiuvlų Rateliuose.
Rytoj

vai.Rytoj ryte, kaip 10:30 
iliict. Auditorijos mažojoj 
tainėj bus antra Visuomenės 
Darbo Sąjungos -paskaita. Skai
tys Dr. A. J. Karalius tėmoj: 
“Gyvybės Atsiradimas” —x.

koks koncertas... Aha, pasakyk 
man, ar teisybė, kad bus kokia 
ten nauja solistė su vilko gerk
le ir koks tai “šnicelis” iš Prie
kulės becirko?

—Bus, o kaip gi. Nemačiau 
tų “grinorių”, tik sako, kad tai 
pirmos rųšies artistai, kurie 
dar niekur nesirodė ir niekam 
nedainavo. Tu busi pirmas, ku-

svf- rife išgirsi. Vienas iš jų, net ka-

Lietuviu Moksleiviu 
Balius

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIU AKIU dPBCIALI8TA>

1 eatras- 
Muzika

Koks tas koncertas?

atsakiau

Mandagus 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi-

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lai’ayette 0727

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Vienas žmogus liko užmuštas 
r i ir trys sužeisti užvakar vaka- 

’ re, kada įgriuvo šalygatvis prie 
Harrison ir Plymout Ct. gat
vių, neatlaikęs einančių iš dar
bo žmonių. Visi keturi — už
muštasis ir sukeistieji, šalygat- 
viui įgriuvus, įkrito į 12 pėdų 
gilumo rūsį. Tuo laiku ant 
Robert Hebei istreit, 20 m., 
5642 So. May užgriuvo 
dalis šalygatvio ir .užmušė jį 
ant vietos. Bet kiti trys išliko 
tik lengvai sužeisti.

tino balsu dainuos...
—Kaip tai “katino?” Delkb 

ne “šunio”?...
—Dėlto, kad “morčius” neto

li!...
—Oho!... Na tai brač ateisiu 

pasiklausyti to “morčinio!”.. 
Cha, cha, cha... Good by! 29 
sausio pasimatysime!....

Eidamas namo, galvojau apie 
tuos, kurie taip jautriai atsi
neša linkui “Birutės”. Del to
kių žmonių negaila man to 
laiko, kurį aš pašvenčiu “Biru
tės” choro repeticijoms Mes 
mokinamos, vargstam ir nejau
čiam nuovargio, nes chicagie- 
čiai mus apkainuoja. ‘Kitaip 
—tikslo nebūtų. Jei dar publi
ka nesilankytų į musų parengi
mus, tuomet mes nesilankytu
me į choro repeticijas. Dabar 
tai “Birutė” pradeda žydėti 
kaip gėlių darželis. Džiaugia
mės visi savo vedėju ir savo 
nuveiktais darbais.

— Choristas.

Šiandie vakare gražioje Au- 
bum Park svetainėje, 7832 So. 
Union Avė., bus labai smagus 
lietuvių moksleivių Litl^ua- 
nian Studentą Association of 
Am., — balius. Grieš Chapman 
orkestras, t

šie moksleiviai yra jaunoji 
musų karta, kuri, nors Ameri
koj gimusi, stengiasi savy au
klėti lietuvių dvasią. Jie yra 
visiems gerai pažystami, nes 
Naujienose jie turi nuolatinį 
skyrių “Students’ Corner”. Vi
siems verta šią organizaciją 
paremti, atsilankant į jos šo
kius, be to ir patys pasilinks
minti ir smagiai laiką praleisti 
su musų jaunuoliais ir 
nuolėmiš. —M.

Palengvins akių jtempimą, kurt ' 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nemotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katai.ktų, ati 
lako trumpregystę Ir 
Prirenka teisingai akjniui. VUuo 
ie atsitikimncRA- Ągsąpfįni d*
romas su elektra. ųiiii>dš raa
Žiaurias klaidas. Spe«*>lė atyda ai 
kreipiama j mokyklos vaidus. Ak* 
niai nuo $4 00 ir auglčiau. Va|: 1( 
Iki 8 vai. NedėHoJ 10 iki 1 vai. p. T

1545 West 47th Sireot
Pbone Ronkveru) 7C8P

Prelekcija. — Sekmadieny, sausio 
24 d., lygiai 10:30 vai. ryte, Lietuvių 
Auditorijoj (mažojoj svetainėj) bus 
Visuomenės Darbo Sąjungos prelek
cija. Skaitys Dr. A. 3- Karalius, te
moj: “Gyvybės Atsiradimas". Visi 
kviečiami atsilankyti. Įžanga padeh- 
gimui lėšų, 15c.

— Valdyba

West Side. — Pirma inž. K. Au- 
gustinavičiaus paskaita bus ateinan
ti sekmadienj, sausio 24 d., 2:30 vai. 
po piet, M. Meldažio mažojoj sve
tainėj. Tema: 
nyčia”. Visi kviečiami atsilankyti pa
siklausyti 
paskaitos.

Popiežiai ir jų baž- 

šios jdomios ir svarbios 
Įžanga 10c.

— L. S. S. 22 kuopa

SusirinkimaH Akcijonierių

-Z

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborids 

ir Balzamuotoje 
231 i W. 23rd Flace 

Chicago, III.
Patarnauja laido- Į 

tuvėse kuopigiausia į 
Reikale meldžiu at- [ 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal
ir 2199

mano 
užgu.

1271

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal

Gyląs ir Skausmus

MM
VfaoM aptlakoM—Me ir Mc puodukas ir 
dudalė. Childran’s Musterole (lengvas- 

u4 forma) JJc.
Geresnis nei Mustard Plaster.

jau-

Metiniu
Chicagos lietuvių Auditorijos jvyks 
pirmadienyj sausio 25 d., 1926, Di
džiojoje Auditorijoje, 7:30 vai. vak. 
Sėrininkai atsineškite savo Šerus, ki
taip nebus leidžiama susirinkimam

J. P. Ewald, sek r.

APSIVEDIMAI

už-

Mildos Teatre
Mildos teatre, Biidgeporte, 

ateinanti pirmadienį ir antrar 
dienį bus rodomas gražus Ja
mes M. Barrie kintamasis pa
veikslas “A. Kiss for Cinderel- 
la”. Daug juokų ir ašarų. Vai
dinime dalyvauja Betty 
Brownson, Tom Moore, Esthei 
Ralston ir k.

Be to tyus ir vodevilis.

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be duzsmo 
Hridge geriausio aukso. Su uiuej 
įleitom galima valgyti kiečiausią mai
tą. Garantuojamo visą savo darbą, b 
lemas musų kainas. Sergėkite savi 
.antis, kad nekenktų tusų sveikata.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Pranešimai

PAIEŠKAU merginos ar mo
ters nuo 22 iki 32 metų avi
žiaus, aš esu vaikinas 30 metų 
amžiaus nerūkau, svaigalų ne
geriu, turto turiu pakankamai, 
tik noriu susirasti sau tinka
mos draugės lietuvaitės mergi
nos. ‘ Musų mieste lietuvaičių 
nėra. O svetimtaučių aš neno
riu. Rimta mergina atsišaukit.

’ *

Atsakymą duosiu kiekvienai.
J. Jankus, P. O. Bo’ 213, 

Hammond, Ind.

I*OŽĖLOS-SARPALIAUS
RISTYNĖS

i’isty- 
nete- 
risty- 
19 d. 

Požėla 
regia,

iškėlęs

Daug kartų esu buvęs 
nėse, ale niekuomet man 
ko matyti tokių žiaurių 
nių, kokios buvo sausio 
Pirmame susikirtime 
lengvai parito Sarpalių, 
į 18 minučių. Požėla
Sarpalių aukštyn pasupo ir pa
guldė ant matraso, kaip moti
na savo beibę į lopšį. Publika 
ėmus rėkti: “Sarpaliau, imk 
baksiu ką ir važiuok pas ma
mą”, — Sarpalius, matyti, la
bai įtūžo.

Antrame susikibime,* maty
damas sau pavojų, Sarpalius, 
nepaisydamas taisyklių, stengė
si išmušti Požėlą per virves. 
Tatai jam ir pasisekė padaryti, 
Jeigu Požėla, kai turėjo iškėlęs 
Sarpalių, butų metęs jį per 
virves, tai, Sarpaliaus 
kaulis butų sutrukęs 
šmotus. •

Ne aš vienas, ale ir 
tos nuomonės, kad i 
pralaimėjo.

nugar- 
į kelis

kiti yra
Sarpalius 

< Klikna.

PRANEŠIMAS

I. J. ZOLP
GraLorius ir Laidotuvių Vedėjas

šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė
liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. į naują, geres
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių. /

Ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra dykai.

Patarnavimas bus atliekamas, simpatiškiausiai, geriausiai,, man
dagiausiai ir daug pigiau negu kitur. Musų karavonas ir automobi
liai yra naujausios mados. . . >

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią ištaigą. v>? .

I. J. ZOLP
Funeral Director

1650 W. I6tb St. Cor. I6th & So. Paulina Sis.
/ . I’hone Boulevard 5203

S. Borovvskiui 
' koncertas

Rytoj, 3:30 po pietų, 
torium Recital Hali, 431 So. 
Wabash Avė (Auditorium teat
ro name) įvyks rengiamas S. 
Borowskio talento ir jo sveika
tos parėmimui didelis koncer
tas. Koncerte dainuos visi 
geriausi rusų,— Jtenfcų ii; žydų 
dainininkai. lietuvių dalyvaus 
tik vienas p. A. Pocius. Kon
certas todėl bįis ?lin smagus

Autii-

PRANEŠIMAS 
šiuomi pranešame, kad šįmet 

NAUJIENŲ metinis Koncertas 
įvyks

NEDĖLIOJ, KOVO 7, 1926 
Ashland Boulevard Auditorium 

Ashland Boulevard ir 
Van Buren St.

Pradžia 6 vai, yakare > ,:
Iki tos Chicagos lietuvių me

tinės iškilmės liko' tiktai 6 sa
vaitės, todėl visus ir visas kvie
čiame tuojau pradėti ruoštis.

NAUJIENOS

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU namo ditą ant 121 ir 

Kensington Avė., vardu John Daup- 
lisr Manau kad išpuolė iš kišeniaus 
ant 115tos gatvės, Kensingtotj Avė. 
ar maždaug toj apielinkoj. Ka« ra
do prašau sugrąžinti, duosiu $10.00 
rastu vių.

JOHN DAUGIUS 
121 Kensington Avė.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON flatas 5 kambarių, kar

štu vandeniu šildomas. Pigi renda; 
nes patys turės kūrenti pečių. 6146 
So. Campbell Avė.

. *
ir įdomus. — M.

______ S—;

Vaičkaus Dramps 
. Teatras

Dramos
; j

sirn- 
sulietuvinto 

“džiazo”... Dai-

— Koks tas koncertas ir kas 
jį rengia? — klausė vienas ma
nęs Bridgeporte.

— Gi “Birute” 
jam.’,

— O kodėl, sako, vadinat 
“Liaudies koncertu?”

— Todėl, kad liaudžiai ren
giam...

— O kas tai yra “Liaudies”... 
“liaudžiai”?...

— Argi tamsta nežinai ? 
Liaudis, tai yra publika... tai 
yra visi žmonės, kurie lanko vi
sokios rųšies parengimus...

— Ar tai tu, tamsta, manai 
kad "‘visi” žmonės 
“Liaudies Koncertą”? 
klausė vėl.

— Kaip tai neateis!? “Biru
tės” koncertai buvo ir bus pub
likos lankomi dėlto, kad visados 
yra įdomus.

— Taip tai taip, bet jūsų ve
dėją Vanagaitį nevisi mėgsta. 
Žiūrėk “Laisvė’4 (bolševikų) 
kaip “išpeckiojo” jo vardą, ar
ba nesenai “Draugas”...

— Tas nieko nereiškia. Laik
raščiai jį peikia ir net kolioja, o 
jo dainas ir vaidinimus publika 
mėgsta. Jo dainos tur didžiau
sio pasisekimo ne tik Amerikoj, 
bet ir Lietuvoj.7.

— Aš pats taipgi mėgstu jo 
dainas, tik butų malonu išgirsti 
ir kitų kompozitorių.

— šį koncertą Tamsta galė
si išgirsti ir Sasnausko, 
kaus, ir taip pat 
amerikoniško
nuojama bus ir anglų kalboj. 
“Birutės” choras padainuos 
daug liaudies dainų ir naujų —• 
dar negirdėti...

— O “naktis svajonėms 
puošta” ar padaįnuosit?...

— Jeigu publika prašys, 
dainuosim.

— Kur tau neprašys!... 
pirmas prašysiu!...

— Tik neužmiršk!... t /
—O beje! Ar padainuosit 

“Surprise party, suprisc par- 
ty”... Sakė man Kiasauskienė, 
kad ta daina labai graži.

—Sunku pasakyt katra Va
nagaičio daina negraži. Visos 
gražios. Dabar parašė tokią 
trumputę dainelę aut indįjoniš- 
ko motivo, tai negalima atsi- 
dainuoti...

—Negali būti!"Ar padainuo
sit per koncertą?

Gal būt. Ateik, tai girdėsi 
ne tik tą, bet ir daugiau.

Sekantis Vaičkaus
Teatro vaidinimas įvyks sausio 
31 d., kaip papiastai, Hull 
House teatre. Bus patatyta 4 
veiksmų pjesa “Amžiaus Ųall- 
sas” versta iš danų kalbos. \

Po to kai kuriam laikui bus 
paliauta vaidinti Hull House 
teatre, nes Teątras rengiasi

7

Ar turite KOSULYS?
pa

tai

Aš

Kodel nepamčginti

Severa’s 
Cough Balsam
, Gera, saugi ir patikėtina 

gyduolė ntio kosulys.
Kaina 25 ir 60 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip 

, t ■

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.
Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

OulbranMn Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jusą pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išdupda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant; Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

IŠ SENU AUTOMOBILIU)
PADAROME NAUJUS 1
Viską sutaisome kas tik prie au- 

toniobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro-* 
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės į

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra vieųa H dį- 
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. Į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 15 me
tų amžiaus. Iki* Gruodžio 12 d. š. 
m. ^ra priėmamos ir čielos drau
gystes bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tol Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir jno- 
teris norinti įstoti j šitą Draugiją 
galite paduo j firašimą prie bile

CICERO
NAUJAM NAME 

Išsirendavoja modemiškas 
‘L 6 ruimų flatas—

1 I •

TINKAMAS

DEL DENTISTO,

DAKTARO, ar

ADVOKATO.

GANA PIGIAI.
Šaukite savininką:

CICERO 2353

V/ALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Dr. Simon Linecki, 
D. C. D. O. 

Atidarė ofisą kartu su

Dr. B. Yuškevičius,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų,, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 Milvvaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 po piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

toris norinti įstoti j šitą Draugiją 
galite padun i prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankunm gulite kreiptis į žemiau 
pažymėtas v etas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gautr kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

P.ENDON 6 šviesus kambariai, 
maudynės ir visi parankumai. At
sišaukit 1 lubtx J. W., 4645 South 
Paulina St.
--------X------- ---------------------------------

PABENDAVOJIMCI storas, kam
pinis, geras bučernei ir prieg tam 
yra 6 kambariai pagyvenimui. 1931 
Canalport Avc. Savininkas 1841 S. 
Halsted St. Bestoranas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Kam 
pikni- 
Cher-

DBAUGYSTfiS ir kliubai. 
reikalingas gražus daržas 
kams, užsitikrinkit tuojaus 
nauško Daržą, kuris utis gatavas 
anksti pavasarį prie Tautiškų Ka
pinių, Justice Park, 111. Skubinkit, 
kad nebūtų pervčhi. Geo. Chernaus- 
kas rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
Lyons, III. Tel. Lyons 1552-J.

BENDON kambarys su visais pa
togumais, HU valgiu arba be val
gio, ant pirmo fiato, šiltas, dėl 2 
arba dėl 1 vaikinų. Gali būti inte
ligentas arba .paprastas darbinin
kas. MRS. M. MILU-B, 2119 No. 
Evergreen Avė.

Draugystė Pažinties Lietuvių 
Amerikoj rengia balių su išlai- 
mėjimu .puikaus gramafono ne- 
dėlioj sausio (January) 24 d., 
1926 m., J. Lėtukienės svetai
nėj, 4523 So. Wood St.
6 vai. vakare, įžanga 25c. ypatai. 
Visi užprašomi kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ant šio puikaus 
vakaro.
zika.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER GADE1KO ,
1606 So. Halsted St.

Pražia

W. F. SEVERĄ CO. 
ęEDAR RAPIDS, IOWA

Grieš puikiausia mu-

Kviečia,
Komitcttas.

Puikus plaukaf turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon,- t ' J

t RENDAI kambarys dėl vai
kinų vienam ar dviejų be val
gio.

3214 So. Union Avė. 
Viršui.

bet 
eina

yra pleiskaną mirtinuoju prieiu.
Pr4žiur6kit gerai savo plaukys ir gal

vos odų pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite- honką Kuities už 65c pas 
i’avo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paitą iA laboratorijos.

F. AD. RICHTER ą CO.
Berry & South 5tl» Sts.

■Biooluyą, N. Y. .

(i-to Apskričio Kuopų At
stovų Suvažiavimas jvyks septinta- 
dieny, sausio 24 <1,, 1:30 vai. po pie
tų, Mildos mažojoj salėje, 3130 So. 
Halsted St. Gerbiami kuopų atsto
vai, visi iki vienam, atvykite j šią 
metinę kuopų konferenciją. Bus žin- 
geidu ir svarbu kiekvienam atsto
vui dalyvauti. Todėl visi atlikime sa
vo pareigas.

K. J. Semaška
S. L. A. 6-to Aptik. Sefcr.

183‘t Wabansia Avc.

RUIMAS vendai vienam ar 
dviem vyram. Gera vieta gyve
nimui. Kreipkitės.

3357 Lowe Avė.
1 lubos

RENDAI kambarys vienaifl ar 
dviem vaikinam, merginom ar Ža
netai porui; su valgiu ar be val
gio. į \

Kreipkitės;
2907 W. lOth SI.. Chicago. 

Antros lubos
/

1-15NDON kambarys vedusiai Do
rai arba našliai moteriai su vaiku, 
yra 
jei 
ra.

užtektinai vietos dvi rakandų 
turi. Visi palankumai — elekt- 
vana, telefonus.

O. D.
6l.il S. May St., 2. Iloor.



NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME MOKYKLOS
MOTERŲ

NAMŲ BARGENAI

REIKIA DARBININKŲ

10801 W*ntworth Avė

m u

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI biznis yra išdirbtas

BRIGHTON PARK

n U)

P AT G E SEDAN

ANT MAINO

FORlF SEDAN

JIESKO darbo

NAMAI-ZEME

1619 So. Lowe Avė.

REIKIA DARBININKU RAKANDAI
MOTERŲ

MORTGECIAI-PASKOLOS

patogiausiais
kambarius

Atsišau- 
2601 St. 

, Phonenes
nuo

Tiktai viena 
Renda pigi, 

patirsite ant

nebrangia 
rantuotas.

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, tabako, minkštų gėrimų 
ir kitokių smulkių daiktų. 5 
kamb. pagyvenimui, garu šildo
mi, lysas ant 2 metų, renda pigi. 
Tel. Pullman 9028, 153 E. 107 Si

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies 
to turiu parduoti 
kambarių f_ 
kus seklyčio

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant loto ar mažesnio namo 
ar farmOs 5 krautuvės ir 6 fl., 
lotas 100x200, rendos apie $321 
į mėnesį, kaina $35,000, M. Mor
kus, 7044 Ąrcher Prospect 2559

prapertC 
33-os 
Pasi-

PARIMV1MUI 6 ruimų eot 
tage; visi geli įrengimai. Kai 
na $3600, cash $800. Kreipkite; 
tuoj aus.

REIKIA 
lai bui 
<kalbinyčia. F. A. Krust, 12239 Stew 
irt Avė.

ras 
katt>,s.

L. FAB1ONAS (X)., 
(Halsted ir 35th 

0611—0774.

606 N Clark Street 
' Chicago, III.

ApštL 
maudy- 

Matyti ga- 
savininką Subatoj po pietų ir

PARDAVIMUI Soft Drink 
parlor; viena moteriškė neįsten
gia užlaikyti biznio, už tai gau- 
šit bargeną.

Kreipkite tuojau.
4536 So. Paulina St.

baloon ta 
ekstra pri 

karo garan 
mainais.

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
nė arba mainysiu ant namo ar au 
tomobilio. Geras biznis. Tel. Boti- 
levard 3844.

PARDAVIMUI 
mas. 
$65 i mėnesj 
cash, 6931 J 
svori h 7454.

5 pagyveni 
didelis storas ant Ar

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė
— gera biznio vieta. Kreipkitės

PARDAVIMUI bučernė

216 W. 147 St 
Harvey, 111.

late 
$350.00 

195.00 
325.00 
295.00 
condi- 
195.00 
115.00
TURI 
KAI-

MAINYSIŲ arba parduosiu 2 
flatų namą, 2 karų mūrinį ga
ražą, ekstra lotas, mainysiu į 
lotus, medinį namą arba bile ko
kį biznį. 2100 So. Washtenaw 
Avė. arba Tel. Crawford 2095.

besimokinant nuo 
savaitėj. Liudiji- 

tru-

merginų abelnam nąmų 
Yra elektriniai magijai ir

PARSIDUODA grosernė ir Delica 
tessen krautuvė, taipgi cigarų, tabo 
kos, saldainių, smulkių ir mokykla 
reikmenų. Pagyvenimui kambariai 
Renda $35.00. 4838 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė, yra 
5 ruimai dėl pagyvenimo, lysas 
ilgas, renda pigi, priežastį par
davimo patirsite' ant 'vietos.

Atsišaukite:
4522 So. Honore St.

BARGENAS. šešių kambarių1 bun- 
galow. Karštu vąndeniu šildomas. 2 
karų garadžius, arti Lietuviško Vie
nuolyno. Savininkas 6049 So. Troy 
St., Rapublic 10295.

REIKALINGA senyva moteris kat 
ra nemyli dirbtuvės darbo arba mer 
gina, stubon dirbti, vaikai nemaži 
valgis ir ruimas. Atsišaukite

M. SHIRMULIS,
2 Broadvvay 

Melrose Park, III. 
Telephone 624

. PARSIDUODA Biliardinė ir i 
kandžių įstaiga.' 2100 W. 24th St

PARSIDUODA Palace Smoke Shop 
pigiai. Cigarų, cigaretų • ir minkštų 
gėrimų. 1830 So. Halsted St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

SAVININKAS parduoda bargeną 
ant 6328-30 So. Albany Avė. Naują 
4 aukštų po 5 kambarius. Visi pa* 
rendavoti. Pašauk Dr. Pomerance 
Prospect 8588.

4345 So. California Avė., I 
mūri

AUGšTOS rųšies grojikliai 
pianai, $125 ir daugiau. Victro- 
los, $25 ir daugiau.
WEBBER BROS. STORAGE 

and VAN CO.
5916 So. State St.

29 W. 33 rd PI 
1 Floor Front

KAS PIRMESNIS ATSILIEPS 
TAS UŽDIRBS $5000. IR 

DAUGIAU#

o pietų.
’rank Selcmonavičius

504 \V. 33rd St. Prie Normai Avė

NAUJIENŲ” SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

Box 280

22 1923 — 1921
$100 ir augščiau

Plumbing ir Hcating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSH1NG
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

biznio vietoje. Parduosiu už 
arba galiu priimti partnerį j 
biznį. Priežastis pardavimo 
užbaigimo partnerio esu scr- 

Sykiu randasi 4 ruimai gyve-

PIRK1T PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTALPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems oiselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 Weat Dirision St^ 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI grosernė, ken- 
džių ir tabako krautuvė. Par
duosiu arba mainysiu ant loto 
ar automobiliaus. Arba priim
siu pusininką.

3423 So. Halsted St.

Turiu gatavų namų pardavimui 
Statau naujus ir taisau senus pa
gal užsakymą.

John Vilimas
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. lafayette 8824

BARGENAS tuojau. 5 kambarių 
bungalovv, f urnas šildomas, elekt
ra, gasas. arti Kedzie karų. 5551

CHEVROLET coupe 
notas 4000 mylių 
dautf ekstra dalių, $210

PARDAVIMUI gasinis pečius ir 
pool stalas. Atsišaukite po num. 657 
VV. 18th Street.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Mainysiu apt namo. Biz
nio vieta išdirbta per daug*me
tų. Renda pigi.

7118 So. Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Visai pigiai. Tokio bargeno dau
giau nebus. Biznis išdirbtas per daug 
metų, darau gerą biznį. Nemokančius 
išmokinsiu. 6104 So. State St.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

1925, pilnai prirengtas, ba 
•oon tajerai, naujo karo garan
tija, $1650. x
HURLBURT MOTOR CAR CO

2826 \V. North Avė.
A rmitage 0770.

Tie karai turi 
reikia vielos. Sutaupyki!

$50 iki $100

PARSIDUODA restauracija, ge 
biznis Parduodu dėl nesvei 

3138 \V. 38 St.

PARSIDUODA 6 kambarių medi 
nis namas, ^ąyinfpkas važi 
tuvon, todėl parduos pigiai 
domas “furnace”. Elektra, 
nes ir kiti parankumai 
įima 
nedėldieniais visą dieną, 

6920 So. Rockvvel! St

PARDAVIMUI restaurantas si 
roatl house, pilnai įrengtas. Par
duosiu pigiai. Klauskit infohnaci 
jų Tel. Blue Island 240 arba La 
fayette 8098.

TURIU parduoti gražų grojikų 
pianą, kad sukėlus pinigų, naujas 
vertas $750. Lengva grojimo akci
ja, gražus tonas, su 90 volelių, kaip 
naujas ir be ličius už $120, — $50 
cash ir po $10 į mėndkį atsakan
tiems žmonėms.

M1KOIAITIS
6512 So. Halsted St.

20 akrų farma pardavimui, 
gera žemė, geras 5’ kambarių 
namas ir kiti budinkai, į pietus 
nuo Lemont, kaina $4800.

JOHN HEINZ 
Route 5, Lockport, III.

HURLBURT MOTOR CAR CO
2826 W. North Avė. 

•A rmitage 0770.

PARSIDUODA kasieriaus ofisas 
sykiu ir šunį parduodu; veislės Os- 
kido. Daiktai ir šuo geri. Kreipki
tės į stora.

3337 Auburn Avė.
Tel. Yards 4155.

Ligos priversta šeimyna sku
bi parduoti bizniavą mūrinį na
mą, susidedantį iš vieno dide
lio Storo ir trijų flatų; 2—po 
4 ir 1—5 kambariai. Vanios, 
elektra, aržuolo medžio ištri- 
muotas, aukštas cementinis bei- 
$mentas, skalbynės, apdirbtas 
užpakalinis purčius h- kiti mo
derniški įrengimai. Randasi ar
ti dviejų susieinančių karu lini
jų. Taipgi pusė bloko nuo nau
jai pastatyto milioninio teatro 
ir banko. Norinčiam pradėti 
biznį, Storas liuosas. Apielinkė 
apgyventa įvairių tautų ir 
smarkiai kilanti. Vertas namas 
nakties laiku $20,000, bet čia 
savaitę perduosime tik už $15,- 
500, įmokėti reikia $6500, ki
tus savninkas paskolins be ko- 
mišino. Del platesnių informa
cijų kreipkitės prie

K. J. MACHIUKAS 
5949 So. Fairfield Avė 

Tel. Prospect 6920

i NORIU maigyti bučernę ii 
grosernę, ant loto, automobilio. 

|Kas norite gero biznio, tuoj aus 
kreipkitės 1 lubos fronte 

844 W. 83rd St.

1314 So
Tel. Rockwell 0453

” Cicero 9773

PARDAVIMUI karčfama gana ge 
role 
cash

new 
model 
model 

perfect

PARDAVIMUI biznio 
South Halsted st. tarpe 32 ir 
gatvės. Muro Storas ir flatai, 
tarimui telefonuok Boulevard 9884 
po 4 vai. po piet.

modelio, 
dalių, 
išmo-

PARSIDUODA Delicallessen krau
tuvė. pelningas biznis, pagyvenimui 
kambariui. Gali išnotnuoli. (irias 
stakas ir fisturini. Nebrangiai.

Business Buvers Biirelm
17 N. La Šalie SI.

Frnnklin 2976 >

2 flatų 5-5 
muro narna.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo G5c iki 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj

kriau 
r mo

GRAŽUS 2 aukštų namas, ant ce
mentinio fundamento, 2* fl. po 4 
kamb., elektra, kieto medžio už
baigimai ir 1 karo garažas. Kaina 
tik $4,300. įnešti cash tik $1,800. 
Renda $45 j mėnesį. Randasi Brigh- 
ton Parke. S. ’ 
809 W. 35th St 
St? Tel. Blvd. i

PARSIDUODA lietuvių pekarnė, 
su visais įtaisymais, trukus, maši
nos, registeris ir tt. Pigi renda, 
parsiduoda už teisingą pasiūlymą 
šią savaitę. Atsišaukit kuogreičiau- 
siai pas savininkų.

11956 S. Halsted St.
Tel. Pullman 6115

i savo puikius 6 
furničius, 3 šmotų pui- 
‘ »s išpiaustyto medžio 

padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, < dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, gjanolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V Washington Blvd. .Kedzie 2794.

PARDAVIMUI KONSTANTIN- 
KA Concertina 102 raktų tripul yra 
geram stovyj parduosiu nebrangiai. 
Jeigu kam yra reikalinga tai yra ge
ras bargenas. 
vai. važ. iki 9 
iki 9 vai. vak.

PARSIDUODA cigarų, tabake, 
kendžių ir minkštų gėrimų šlOraš. 
Biznis geras, tarpe daug šapų, arbn 
priimsiu į pusę vyrų jirbą moterį. 
Tel. Ilaymiirkct 9613,

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, 
dailrašystčs, 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 
ir diplomus.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen» Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
k e m i ų. M u mu

f specialumas Gera* patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheuns, 1912 So. State St.

PARDAVIMUI 7 kambarių mo
derniška cottage, taip kaip 10 kam
barių, cemento pamatu, viskas nau
jai dekoruota, galima statyti iš 
fronto jei kas nori, galima tuojaus 
gyventi, kaina $5000. Rakandai par
davimui, savininkas 5957 So. Mor
gan St.

$10,000
BlumentaI & Co.

2-ri MORTGECIAL Mes 
zuojamės mortgečio.se iki 
žema kaina 
140 So. Dearborn Si

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbų? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums 
$22.00 iki $35.00 
imj nereikia, bet kalbėti nors 
pūtį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tų, ką galima padaryti 
šiandie. Persilikrinkit. Klauskit

MISS SAGON, 
82 W. \Vashington St.

Room 625

IIK TINKANTIEMS 
ŽMONĖMS

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti, 

laukas 
CRRfift -vra vieta, kur. turi kalti, o 
ųiUUUU į turėtumei suduoti smarkiai, 

kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk 
mane tuojaus. W. N. DYE, 

159 N. State 3t. Room 1114, 
Dearborn 9583

JlEšKAU darbo prie 
čių. Galiu truputį sinti 
ku prosyti.

2 lotai. Priimsiu mažą namą 
bile kokioj kolionijoj. Medinis 
ar mūrinis. Pridėsiu pinigų ir 
morgičių. Taipgi 
nesenai statytą
Moderniška su visais I paranku- 
mais Brighton Park kolonijoj 
ant Sawyer Avenue. Kaina tik 
$12,000. Mainysiu ant Bunga- 
low netoli vienuolyno ar Cicero 
apielinkėj paliksiu skirtumą 
ant morgičių.

F. L. SAVICKAS 
726 West 18th Str.

Canal 1603

DYKAI nuvešim ir 
Calumet City nedalioj 
10 va), ryto. Matykit mane 
toj, katrie norėsit pamatyti 
met City. z

Stanley Marozas, 
4617 Š. Paulina St.

STAR coupe, vėliausio 
gerame stovyje, daug ekstra 
$165. Naujo karo garantija, 
kėlimais.

Visuomet atdara
1741 W. Madison St.

GERIAUSI S pirkimas. Naujas mu 
ro namas su visais 
Įrengimais. Galvės n 
fialai po 5 didelius 
Ppekč $13,700. Taipgi ir bungalow 
geriausiam pasU'inkime už pipių 
kainą. Kreinkitės 7126 S o, Artesiąn 
nve. Tel. Ilcmlock 3691).

mentiniu 
flatai, (‘roję 
$2000, viskas 
niška, didelis

2 AUGšTU 
skiepu, 
derniški 
je, spėri

2 AųGšTŲ naujas 
mas, 2—I kambarių fialai 
niai porčiai, moderniškas, 
vietoje, Brighton Parke, cash 
kia $2500, kitus kaip remiu, 
cialis bargenas.

2 AUGŠTŲ mūrinis 
kambarių flatai, 30 
bai geroje vietoje, 
apšildomas, I metų 
bargenas

AJAči tourinį 1926, 
jerai, 4 ratų brekiai, 
rengimų, $785, naujo 
tiia. Išmokėjimais arba 

Visuomet atdara 
1741 \V. Madison

IEŠKAU darbo už virėją. Gami
nu visokius valgius — lietuviškus 
ir amerikoniškus. Kam reikalingas, 
malonėkit atsišaukti:

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių

3210 S. Halsted St., No. 281

PARSIDUODA pelningus biznis 
South Sidėj Malt and Hops Sto
ras. Pardavimo priežastis svarbi; 
gausit bargenų?

Kreipkitės tuojaus.
6106 So. State Street-

PARDAVIMUI grosernė su 
visokiaioms smulkmenoms, 4 
ruimai gyvenimui, lysas 3 me
tams. Priežastis pardavimo 
svarbi.

3530 So. Parnell Avė.

Meni Markei aht 
i gera vieta, ren» 

ant kumpo, il^as 
apgyventa 

moderniška. 
Parsiduoda labui pigini, bu savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, 
kit Bellwood Meni Market 
Charles Rd., Bellwood, 1 
Rcllwood 3480.

BARGENAS. Parduosiu arba 
mainysiu puikiai įrengtų bučernę 
ir grosernę, maišytų tautų apgy- 
Ventoj apielinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas ir cash. I pagyvenimui 
kamįiariai prie krautuvės. Rendos 
lik $60 į mėnesį. Yra lysas. Va
žiuoju Lietuvon. Tel. Lafayette 9630

CHANDLER 4 pasažierių 
coupe, pertaisytas kaip 
nai prirengtas, $485, 
garantija, išmokėjimais.

Visuomet atdara 
1741 W. Madison

PARDAVIMUI Palace Hotelis, 25 
kambariai, naujai ištaisytas, geri 
rakandai, šiltas ir šaltas vanduo, 
elektros šviesa, netoli nuo miesto, 
tiktai 5 minutes eiti į miestų. įei- 
gos — $550 į mėnesį. Tikrai yra 
geras bargenas. Katras nori eiti į 
biznį, tai šitas yra geriausias biz
nis, nereikia jokio patyrimo, ren
da tiktai $100 i mėnesį, lysas ant 
3 metų. Parsiduoda už $3000 ant 
išmokė limo. () jeigu cash, lai už 
$2,500.

BARGENAS. 63 St. namas, 
gerai apsimokantis namas, į- 
plaukų apie $3,000, kaina 
$8,000, mainysiu į mažesnį na
mą ant Marųuette Manor. 

1750 W. 63rd Str.

PARSIDUODA 
main street, labai 
da tik $35 į mėn. 
lysas, nauji fikčeriai 
visokių tautų vieta,

JEkGU nori bargeno tai pirk 
mano namą dabar 
mai 
cher gatvės tarpe dviejų dide
lių teatrų. Garu šildomas. Ver
tas $25,000.0. Dabar parduo
siu už $18,000.00, nes noriu 
važiuoti į Lietuvą. Atsišaukite 
vakarais po 6 vai. pas savinin
ką. 3827 Archer Avė.

parvešim į 
sausio 24, 

suba- 
Calu-

VYBAI išmokit barhrrystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokta* 
sim jus dienomįg ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uzdirbkit kol 
mokinsitūs, Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER uOl.LEGI- 
105 S. Wells St. Tel. JTanklin 4230

CADILLAC, 7 pasažierių sodan, 
1925, $1395 arba pasiūlymas, kai
navo $5000, beveik naujas, mėly
nai išmuštas, dideli tajerai, išva
žiuoju į Floridą, pigiai.

Savininkas, 
5667 W. Lake St.

Galima matyti nuo 6 
zal., subatoj nuo

8. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

PARDAVIMUI restaurantas. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo nepaisant apielinkės. Kas norite 
gerą biznį, pasiskubinkit.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, po 6 kambarius. Visi įren
gimai moderniški. Parduosiu pigiai, 
nes reikalihgi pinigai. Kreipkitės 
tuojaus.

6508 So. Rockxvell St.

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsime jus visko ir visuose 
šakose šio žingeidaus darbo. As
meninės instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi
te*. Atsišaukite arba rašykite:
2024 So. Wabash Avė., Dept. 21

sport 
naujas, piL 
naujo

VYRAI IR 
Kalkite geležį 
Sena patarlė, 

namas, ce-,liok jeigu nori 
kambarių Komercinis telegrafo 

•ash reikia

PARDAVIMUI visa arba pusė 4 
krėslų barbernė (Barber Shop), biz
nis senas, Lietuviška. 
farberrįS šiame mieste 
Priežastis pardavimo 
vietos. Kreipkitės tuojaus: 

320 E. 14th Street 
Chicago Hciįęhts, III

Lietu-1 4153 Archer Avė. naujas 
rinis namas, krautuvė ir 

j tai, tinką dėl bučernės ir 
goods krautuvės, gerais išmo 
kėjimais.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė.

5 KAMBARIŲ umirinis, moder
niškas, furnas šildomas, stikliniai 
miegami porčiai, ugnavietč, knygy
nas, tikę vana, lotas 31X125, ant 
viškų galima padaryti 2 kambarius, 
cementinis skiepas, landres lovys, 
Vz bloko nuo Archer Avė. karų, 
ant Kostner Avė., kaina $8000, iš
mokėjimais. Phone Belmont 2376.

Golden

RUIMAS rendai, apšu /omas 
s; maudynė, eleKlra. 341 

l‘la<'e.

TURIU parduoti savo #800 gro 
jiklis pianas, 2 midų senumo, ui 
$215 kur esu skolingas piano kom 
panijai, po $10 į mėnesj. Aplei 
džin Chicugų sekamų savaitę, A 
IJrezemosvicz,

. 2332 W. Madison Stree 
Netoli Jcampo VVcatern Avė,

Sį^ialės Kainos
Mes pasiūlome savo Dcsigning ir 
Dressmuking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikai 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

J medinis 
imat u, 2— 

vieloje, 
moder- 
bargenas 
mūrinis 

—4 kambarių 
geroje vieto- 
is bargenas

REIKALINGA stenografė, 
turinti nemažiau kaip 5 metų 
patyrimą. Darbas pastovus, ge
ros valandos ir alga. Atsišauki
te ypatiškai.

* John Kuchinskas
2221 W. 22 St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

namas su 
flatai mo- 

$7700 
mūrinis na- 

stiidi- 
geroje 

rci- 
spe-

NUPIGINTOS KAINOS ANT 
VARTOTŲ KARŲ

1924, važi 
gerume stovyje 

naujo ka- 
garantija, išmokėjimais. 
Visuomet atdara

1741 W. Madison St.

REIKIA pečkurio su wuter 
der license. Atsišaukit subatoj 
ba panedėly. 4115 Ogden Avė.
m ■ . _!lt ■. .. j.- •.-„---■■■■■.rrtt-t:

AUTOMOBILIAI

tonavimas ir pataisymas 
kaina. Visas darbas ga-

3804 So. Kedzie Avė 
CHICAGO

būt parduoti
sau

arba
gus. 
nimui.

2956 So. Etnerald Avė

.VI'SIDARĖ nauja lietuviška val
gykla 1818 Canalport Avė. arba 
549 W. 18 St. Meldžiame atsilan
kyti. Mes pasistengsime užganėdin
ti visus.

namas, 2—o 
pėdų lotas, la- 

pirmas figtas 
senumo, ekstra 

$11800 
mūrinis, biznio 

int ant- 
arba mainy- 

cu.sh reikia 
$4500., kitus 
bargenas,
visokių mai- 

atidkit ir pa
lies pada- 
morgičius

PARDAVIMUI 5 ir 6 kambarių 
mūrinis namas, garu šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, gražioj Au
burn Highlands, tuoj galit gyven
ti, kaina $16,500.

Savininkas,
7928 So. Throou St.

Yra gera proga užmegsti ry
šius su atsakominga real Esta- 
te firma. Teisingi aplikantai 
atsišaukite dėl platesnių infor
macijų.

NAUJIėNOS
Box 652

2 AUGŠTŲ nauj 
kampas, 3 krautuvės, flatai 
ro augšto. parduosiu 
siu į mažesnį namų, 
dėl nupirkimo tiktai 
kaip rendą, Sipecialis

Mes turime šimtus 
nų. namų ir biznių, 
sakykit ko jums reikia, 
rome pirmus ir antrus 
į 2 dienas.

4* rui- cementiniu pamatu, vana, ele
ktra ir gasas, stikliniai užpa
kaliniai porčiai, kaina $6700 
$2,000 cash, kitus lengvais iš 

GERAS BARGENAS. Parsi- mokėjimais.
duoda bučernė grosernė ir duon- ________
kepykla. Biznis yra cash
dirbtas per ilgą laiką. Noriu augštų, 4—4 kambarių
greit parduoti, vienai persunkti/nis skiepas ir viškai, ekstra 25 

pėdų lotas, cementinė ėlė, kai
na $12,000, $3,000 cash, kitus 

PARDAVIMUI krautilve dra- (engvais išmokėjimais.
L’Užių ir visokių smulkmenų. . ________
Savininkas išvažiuoja

2446 W. 46 St. — 2 augštų 
grosernė, geroj vietoj, biznis iš- 4—4 kambarių medinis namas, 
dirbtas per ilgus metus 
mai gyvenimui.

4235 So. Kedzie Avė

2 FLATŲ mūrinis bungalovv 
5-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, modemiškas visais 
atžvilgiais, kaina $11,500.

9 kambarių nu
vanos, 3 kambariai furn., 

karų garažas, $20(M) 
Elizųbęth St

Piano Lekcijos
Pranėšu Chi- 
c a 8 iečiams, 
kad aš duodu 
piano lekri- 
jas. Kas 
te r>ažiai

• mokti pa-
-’y skambinti, tai 

ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina- 

„k ma. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės:

Bronislava Poškaitė
4446 So. Sawyer Avė.

Tek Lafayette 4787

NAUDOKITĖS PROGA!
200 AKRŲ Farma parduo

siu arba mainysiu ant namo ar 
biznio arba morgičių, taipgi, 
kurie norėtumėt dirbti ant far- 
mos už algą arba ant pusės ar 
ant rendavojimo. Su reikalu 
kreipkitės pas:

A. GBIGAS,
3114 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4899

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. K 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halnted St.
Tel. res. Yds 3-198-Blvd. 76^7 rffke

|^-PAROAVIMDI
PARSIDUODA konęertina, gera

me stovyje, italljoniška harmoni
ka. didelė, Srxafonas, visai nauji. 
Parduosiu visai pigiai. Fortūnatas 
Kančias, 614 W. 18th St., Chicago.

Ford coupe, ’23, liko 
Ford tudor, early 
Foru fordor, lute 
l)odge roadster, 

tion ........
Chev, sėdau, late ’

DAUGELIS KIT 
BŪT PARDUOTA 
NOMIS.

ROSS CHEVROLET SALES 
1832 Irving Park Blvd.

Grace 7076

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 nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp/83-čios gatv., 2-ros lubos)
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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 kcl 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir* vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

VYRŲ
RE IK Al-INGI pardavėjai. Ga

li uždirbti nųp $100 iki $150 į 
savaitę. Atsišaukite pas

MH.LER BROS.
11211 S. Michigan Avė.

Roseland

mortge%25c4%258dio.se

