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Dėbso kūnas šiandie 
bus sudegintas

Kuboje per uraganą žuvo 
650 žmonių

Buvęs gen. prokuroras Palmer 
kaltinamas dėl $5,535,560 

suktybės
Eugene V. Debs bus Per uraganą Kuboj žuvę 
šiandie sudegintas 650 žmonių 

t

(’nternatio l’hotr}

LIETUS K) SU NEGRU BOKSO IMTYNĖS NEW YORKE. Paveikslėlis parodo bokso im
tynes tarp Jack Sharkey, kurio tikras vardas! pa Varde yra Juozas Žukauskas, lietuvis, ir daug už

Ragina panaikint Europos, Sovietą Rusijai gresiąs, 
karo skolas karo pavojus

Tuo butų pagerinta Amerikos 
farmerių padėtis, sako far- 
merių laikraštininkas

Dalyvauti šermenyse iš Chica- 
gos važiuoja daug socialistu 
partijos ir unijų narių

Dešimt miestelių visai sunaikin* 
ta; materialiai nuostoliai sie
kių $100,000,000

jį didesnio ir sunkesnio negrų boksininko Harry Wil!s. \Vills yra pasižymėjęs boksininkas, 
stiprus. Jo bijojo ir atsisakė eiti su juo boksuotis toki čempionai kaip Jack Dempsey ir 
Tunney. Tcčiau jaunas lietuvių boksininkas jo nepabūgo, stojo imtis, ir negrą nuveikė.

labai 
(lene

EI GENE V. DEBS. įniręs 
socialistu vadas, kurio kūnas 
ketvirtadienį buvo iš Chicagos 
išvežtas į Terre Haute, India
na, ir ten paguldytas Labor 
Temple, šiandie kaip 2 valandą boj, __
po pietų bus nulydėtas į India- Havanos, 
napolį sudeginti krematori joj.

Dalyvauti šermenyse ir ati
duoti paskutinę pagarbą di
džiam ir mylimam darbininkų 
draugui ir vadui, šį rytą kaip S 
vai. iš Chicagos išvažiuoja spe- 
cialiniu traukiniu daug socia
listų partijos narių, įvairių dar
bininkų organizacijų vadų u 
nyrių, daug šiaip velionius 
drauge i»* simpatizuoto jų.

HAVANA Kuba, X. 22. —
Paskiausi pranešimai, pasie
kusieji šiandie Havaną, rodo, 
kad per baisy uraganą, kurs 
praeitą trečiadienį siautė Ku- 

ska tulžiausiai užgaudamas 
Matanzaso. Santa

(daros ir Pinar dėl Kio pro\in-j 
vijas, daugiau kaip 650 žmo
nių žuvo. _ A

Dešimt miestelių visai sunai- ■ 
kinta ir 6,500 žmonių likę be! 
prieglaudos. Apskaičiiurama.! 
kad materialiniai nuostoliai 
sieks apie 1OO milionų dolerių.

Apskaičiuojama, kad vienoj j
tik Havanoj 200 žmonių užmuš- kurie kaltinami 
ta i n
mų Sugriauta.

Del nutrukusio susisiekimo.

Tų bokso imtynių, kurios įvyko spalio 12 dieną New Yorko Ebbets Fielde, pamatyti buvo su
sirinkę keturiasdešimt tūkstančių žmonių.

Palmer nusukęs valdžiai Čerep-Spiridovič mirė Meksikos rinkimu jstaty
$5,535,560

Buvęs generalinis prokuroras 
ir kiti aukšti J. V. valdinin
kai šaukiami tieson

‘Slavų tautų
“vaduotojas”
Islande gazu

vieny tojau” ir 
rastas 

nutroškęs

NEVY YORKAS,

mas pataisomas
Strten’. ------------

Į Buvęs respublikos prezidentas, 
vienam tarpui praslinkus, 

22. —; galės būt vėl renkamas
Daug garsinęsis save Amerikoj 

į rusų buvęs generolas čeiep
iško- Spiridovič nebegyvas Standi 

/teisme jį rado savo gyvenamuose na- 
.bylą dvidešimt dviem asmenim, j muose Statei! Islande gazu nu- 

i dėl sąmokslo, '
.600 sužalota. 3,200 na- padaryto tarp aukštų Jungtinių

Valstijų valdininkų ir dviejų 
iš didelių finansinių organizacijų.

BOSTON, Mass.. X. 22.
Justicijos departamentas 
lė vietos federaliniame A

M E ^SIKOS
22. — Atstovu 
pasiūlytą Meksikos 
jos pataisą, kuria 

troškusį. Gž(Įjo buvo prisirin-, mas respublikos 
kę kambary iš atpalaidotos nuo 
šildytuvo gazo tūtos. Ar Čerep- 
Spiridovič pats tuo badu nusi-

butas priėmė 
konstituci- 

einant esa- 
prezidentas

negali kandidatuoti ir būti vėl 
išrinktas antram terminui, kai 
pirmas jo terminas pasibaigia,

Pilietinis karas Kinuose
Cuaifangas paėmė Rasin

gą; Kantono valdžios būklė 
pei keliama į Vučangą

LONDONAS, X. 22. — Cent
ral News pranešimais iš šan- 
hajaus, generolui Sun čuan- 
fangui, po stipraus susikirtimo, 
pavykę atimti Rasingas iš Če
ki augo jėgų.

VVASIHNGTONAS, X. 22.— 
Valstybės departamento gau
tais pranešimais, Kantono val
džios sostinė perkeliama iŠ 
Kantono į Vučangą.

[Vučangas yra pusiaukelėj 
tarp Kantono ir Pekino, ties 
Jangtsekiango upe, priešais 
I lankovą.

šituo Kantono valdžios būk
lės perkėlimu į Vučangą konso
liduojama kantoniečių karo o- 
pe racijos centfaliniuose Kinuo
se.

daugelio vietų dar negauta jo
kių žiniuų.

Havanoj suorganizuota jau 
du pagalbos komitetai ir iki 
šiol surinkta jau arti 100,000 
dolerių nukentėjusiems šelpti. 
Havanoj jau visi netekusieji 
pastogės yra aprūpinti maistu 
ir prieglauda.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodi. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- 
^ian sykių pigiau ; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 

Į dieną.

Parduokit Kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Dėžučių su pareikšta 
vertybe apsimainy- 

nias su Vokietija 
t * ------- ------

KAUNAS, IX. 28. — Nuo 
š. m. spalių rhėn. 1 d. tarp 
Lietuvos ir Vokietijos įvedama 
dėžučių su pareikšta vertybe 
apsimainymas. Aukščiausias 
svoris šioms siuntoms nustaty-' 
ta 1 kilogramas, o išmeta netu
ri juti oidesnė kaip 30 santi- 
metrų ilgio, 10 —pločio ir 10 

aukštumo. Del aukso, sidab
ro ir platinos siuntimo turi bū
ti pridėtas finansų ministerijos 
tam tikras leidimas. Mokesnis 
už persiuntimą imamas po 40 
centų nuo kiekvieno 50 gramų 
arba jų dalies; vienok minima
lus mokesnis yra 2 litai. Ap
draudimo ir registravimo mo- 
kesniai imami tokie pat, kaip 
ir už įvertintus laiškus.

piigauti Jungtinių Valstijų val
džią, ir nusukimo jai daugiau 
kaip 51/2 miliono dolerių. Tą 
suktybę sąmokslininkai papildė, 
paduodami vokiečių Bosch Mag
neto kompanijos, turtą per pusę 
mažiau, ne kad jo tikroji ver
tė.

Tarp kaltinamųjų yra A. 
Mitchell Palmer,* buvęs “alien 
property custodian”, o paskiau 
generalinis prokuroras; Francis 
P. Garvan, buvęs “chief of 
bureau of investigation of the 
custodian” ir kiti augšti valdi
ninkai; New Yorko ir (Bostono 
Hornblovver and Weeks banki
ninkai ir Ne\v Yorko Chase 
Securities kompanijos viršinin
kai. Viso tie sąmokslininkai 
nusukę valdžiai 5,035.540 do- 
leiių.

Sutartis su Prancūzija 
dėl darbininkų sam-

I dyino
KAUNAS. — Tenka patirti, 

kad Lietuvos vyriausybė yra 
pareiškusi Prancūzijos pasiun
tinybei, kad ji sutinka sudary
ti sutartį tiesioginiai su 
Prancūzijos vyriausybe dėl mu
sų darbininkų samdymo laukų 
darbams Prancūzijoj. Sutartis 
manyta tų «vitai’čių pavyzdžiu. 

Kurias turi sudarę čekosiova- 
kai, italai ir k. šiomis dieno
mis iš Prancūzijos pasiuntiny
bės gautas atsakymas, kad 
musų vyriausybės pasiūlymas 
esąs perduotas Prancūzijos vy-
riausybei.

Ne siena, bet demarka
cijos linija

KAUNAS. IX. 28. (Elta). 
Lietuvos delegacija Tautų Są. 
jungos posėdžiuos yra tam tik
ra nota atkreipusi Tautų Są
jungos generalinio sekretoriaus 
dėmesį į tai, kad iš Tautų Są
jungos raštinės išeinančios tarp 
tautiniuos dokumentuos dabar
tinė demarkacijos linija /tarp 
nepriklausomos ir lenkų oku
puotosios Lietuvos viešai vadi
nama “Lietuvos-Lenkijos sie
na”, nors sakytoji linija ne tik 
pačios Lietuvos vyriausybės, 
bet nė Tautų Sąjungos nebuvo 
niekad pripažinta galutine sie
na tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Todėl ir prašyta nebevartoti 
daugiau Tautų Sąjungos ofi
cialiuos raštuose to klaidingo 
termino.

Užvinčių g-irinink-ijot. Ežery
nų miškų urėdijos miškuose 
rugsėjo 11 d. pastebėta vilkų 
gauja. Tą pačią dieną miškų 
administracijos tarnautojai pa
skubomis sudarė medžioklę; 
jiems pasisekė du vilku nudob-

žudė, ar tai įvyko netyčioms, 
kol kas neišaiškinta.

[čerep-Spiridovič buvo mo- 
narchistas, aitrus sovietų val
džios priešas ir dar • aitresnis 
antisemitas. Jis girdavos, kad 
jame tekąs rusų carų ir Lietu- 

I vos kunigaikščių kraujas, ir 
Į kad jis esąs “pašauktas” su
vienyti visas slavų tautas vie
non galingon slavų nacijon, ku
rios karalium jis pats busiąs. 
Jis skelbėsi Amerikos Slavų 
Vienybės ir Jungtinių Valstijų 
ię Europos Latynų-Slavų Są
jungos prezidentu, tik tų orga
nizacijų, be paties čerep-Spiri- 
dovičo, niekas kitas, regis, ne-

i žinojo, jI

MOTERIŠKEI KIRS GALVĄ 
i ---------------i
Mirties bausmei pasmerkta už 

nunuodijimą vyro
DOUAl, Fra nei ja, 22. — Vie

na moteriškė, Melonie Duvette, 
kuri buvo kaltinama dėl nužu
dymo savo vyro, tapo teismo 
pasmerkta mirties bausmei — 
nukirsti jai galvą giljotina. Tei
sme buvo įrodyta, kad ta mo
teriškė marino savo vyrą pa
lengva, kasdien įdėdama nuodų 
į jo maistą. Norėjo tuo bildu 
atsikratyti vyro, idant ištekė
jus už vieno portugalų kareivio. 
Tasai kareivis, kaipo moteriš
kės sąmokslininkas, buvo nu
teistas šešiems metams kalėj!-; 
mo. / z

SorhŽ
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai 'pra 
naSauia:

Iš dalies apbinitaulsę; nedide- 

16 temperatūros atmaina; stip- 
rokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo
vidutiniškai 52° F.

Šiandie saulė teka 6:11, lei-

bet gali kandidatuoti ir išrink
tas būti vieną terminą pralei
dus.

Tuo budu prieš dabartinį 
Callesą buvęs respublikos pre
zidentu gen. Aivaro Obregonas 
;i:.einančiais rinkimais galės 
būt vėl išrinktas Meksikos pre
zidentu.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

SAN FRANCISCO, Cal., X. 
22. — šį rytą San Franciscoj 
ir visu centralinės Kaliforni
jos pajūriu įvyko trys stipins 
žemės supurtymai. Pirmas su- 
purtymas, tęsęsis apie dvide
šimt sekundų, įvyko kaip 4:36 
valandą ryto, antras, kiek 
trumpesnis, valandą vėliau, o 
trečias vėl valandai praslinkus. 
San Franciscoj aukštieji tiiolie- 
siai ėmė siūbuoti ir žmonės, pa
budę iš miego, išsigandę bėgo 
į gatves. Neskaitant kai km 
ištrupėjusių langų stiklų, kai 
kur sprogusios sienos, šiaip di
desnės! žalos regis niekur nepa
daryta.

Panamą atlankė audros 
i ir potvyniai
BAl.BOA, Panama, X. 22.— 

Siautusios smarkios audros pa
darė didelės žalos laukams 
krašto viduj. Upes smarkiai 
patvino, užliedamos apielinkes. 
Susisiekimas sutrukdytas. 
Miesteliams Laville ir Los San
tos gresia potvynis.

Laivų komisija nori 
gaut $18,900,000

wasiungt6nas, X. 22.— 
(Valdžios shippin.fi board ir 
emergency fleet korporacija 
žada ateinančią savaitę prisi
statyti biudžeto biurui ir pra
šyti, kad ateinantiems fisko 
metams joms butų paskirta 
$18,900,000, t. y. $4,600,000

ti; keli sužeisti pabėgo. džiasi 4:58 valandą? daugiau kaip šiemet.

NEW YOBKAS, X. 22. — 
Kalbėdamas čia viename mitin
ge Henry Wallace, Dės M oi nes! 
(la.) laikraščio Wallace’s Far-1 
mer redaktorius, pareiškė, kad 
Amerika turėtų panaikinti Eu
ropos karo skolas, idant tuo 
budu padėtų savo f armėnams. 
Jei Europos skolos butų panai
kintos, sakė Wallace, tai ji 
galėtų daugiau pirkti Ameri
kos ūkio produktų.

Rado dvi mergytes gy
venančias su vilkais
LONDONAS, X. 22. — Iš 

Belgijos, Indijoj, pranešu, apie 
atradimą ten dviejų mažų mer
gaičių gyvenusių vilko lizde.

Atrastos mergaitės, viena 
dvejų, antra astuonerių metų, 
buvę begalo žiaurios, bėgioju
sios visomis keturiomis, kaip 
žvėreliai, kiauksėjusios ir gy
venusios kaip vilkai kartu su 
kitais vilkučiais.

į Manoma, kad kūdikiai buvo 
savo motinos ar motinų pames
ti, o vilkės rasti ir prisiimti. 
įMergytės su dideliu vargu pa
vykę išgelbėti, bet jaunesnioji 
netrukus milus. Vyresnioji pik
tai gynusis, nenoi ėdama dėvė
ti jokių drapanų ir draskius 
juos nuo savęs. Per kurį laiką 

|ji ’ atsisakius praustis, ir padė
tą valgyti tiesiai burna iš dti- 

,benio kabinus. Mergaitė dabar 
'esanti laikoma našlaitnamy, 
ibet ji labiau mėgstanti drau
gauti su šunimis ir kitais gy
vuliais, ne kad su vaikais.

Vorošilovas liepia naujiems ka
rininkams būti pasiruošu- 
siems priešą sutikti

MASKVA, X. 22. — Prana
šaudamas, kad netolimoj ateity 
prieš sovietų Rusiją galįs kilti 
karas, sovietų karo komisaras 
Vorošilovas graudeno 6,000 
naujų raudonųjų karininkų, 
kad jie suktų sau usiis ir butų 
prisiruošę drąsiai susitikti pa
vojų.

Trys Britų laivyno 
lakūnai žuvo

VALLETTA, Malta, X. 22. - 
Trys Britų laivyno oficierai ir 
vienas telegrafiniu kas žuvo, 
laivyno hidroplanui, kuriuo jie 
skrido, nukritus į Tarpžemines 
jūres.

Planuoja oro liniją tarp 
Paryžiaus ir Pietų 

Amerikos

Kritų policija puola 
streikininkus

LONDONAS, X. 22. — Ba- 
lantyre policija puolė streikuo
jančių kasyklų darbininkų de
monstraciją. šeši demonstran
tai buvo suimti. Daug streiki
ninkų mitingų buvo policijos iš
vaikyta.

G u b. Wocd imsiąs atostogas

MANILA, Filipinai, X. 22.— 
Gubernatorius Leonard VVood 
žada pradžioj ateinančių metų 
imti kelis mėnesius atostogų.

L1SA BONAS, Portugalija, 
X. 22. — Praneša, kad francu- 
zų Latecoere Aeroplanų kompa
nija planuojanti įsteigti regula* 
rę oro liniją tarp Paryžiaus ir 
Pietų Amerikos. Tam tikslui 
Cape Verde salose bus įsteigta 
hidroplanų bazė.

RADO DVIEJŲ UŽMUŠTŲ 
GIRININKŲ KUNUS

^AHOl’ĘT'IJg, Midų, X._22x 
—Roy Nunn, kriminalistas, va
kar prisipažino, kad jis už
mušęs du miškasargiu, Arvidą 
Ericksoną ir Emilį Skoglundą, 
kurie šių metų rugsėjo 29 die
ną išėję į mišką daugiau nebe
grįžo. Nunn prisipažino, kad 
miškasargiai, užtikę jį medžio
jant, bandę suimti. Jis juos už
mušęs, sudėjęs kimus į maišą 
ir Superior ežere paskandinęs. 
Nunn šiandie nugabentas pik
tadarybės vieton, parodė, kur 
jis savo aukas paskandino, ir 
užmuštųjų kūnai buvo surasti.

DARBININKAS SUVIRĖ 
ALIEJAUS KUBILE

BIRM1NGIIAM, Ala., X. 22. 
— Nukritęs nuo kopėčių į mil
žinišką verdančio aliejaus ku
bilą sušuto fabriko darbininkas 
Palmer Woodham, 19 metų. 
Čia pat dirbo jo tėvas ir jis 
matė baisią ąunaus įnirtį.

r NUPIGINTAS PINIGŲ 1

PERSIUNTIMAS LIETUVON
Naujienos ir vėl nupigino pinigų per

siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą^

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

s ' Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius: • -
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St

' BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. llSth Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

: NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, DLL! Ji

shippin.fi


NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Spalio 23, 1926

nnnnmmnnnmmminnnrnirniiniiiin
(Tiicagos Rietuvių Scenos Mylėtojų Grupė

Stato Scenoje

Consilium Facultatis
Vieno Veiksmo Komediją

Kas Dedasi 
Lietuvoj

UŽVENTIS

M. A. Meldažio Svet., 2244 West 23rd Place 
Nedėlioj, Spalio-Oct. 24 d., 1926 m.

Po vaidinimui šokiai. Griež p. Grušo Orkestrą 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50 centų

M

Pikniku Piknikas
Kkarnivalas^

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, III.

Nedėlioj, Spalio 24,1926
Ir potam kas nedėldienį iki Padėkavonės Dienos, 

Lapkričio 25
įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti.

CHERNAUSKAI

” 1 ■ " 1 ' '■■■■! ■■ —■ —»■■■ ■ ! . —■ I ■■ ■ ■ ■—   "

S. L A. 208 Kuopa
rengia

Pramoga ir Šokius
South Side Masonic Temple 

Trečiadieny,

Spalio-Qct.27d.J926
8 vai. vak.

Benefisas Lietuvos Našlaičiams

Kviečia Komisija Įžanga $1.00

Garsinkitiės “Naujienose

Š. m. rugsėjo mėn. 1 d. Už
ventyje vieno pil. iš Mažeikių, 
buvo demonstruojama kino fil
mą dr “Atstumtieji” iš 20 da
lių.

Demonstravimo eigoje viskas 
buvo atliekama kuo puikiausiai, 
o liūdno iš gyvenimo paimtos 
šios dramos scenos užventikiuo- 
se paliko gilaus ispulžio tuo pa
čiu suteikiama pastariemsiems 
proga atatinkamai įvertinti ki
no.

Nes iki šiolei Užventyje apart 
“Jėzaus Kristaus gyvenimo, 
kančių ir jo mirties’’ ir kitoniš
ko šlamšto filmų nei vienos 
rimtesnės dramos nebuvo gali
mybės pamatyti.

Pageidaujama panašių dau
giau.—JK. V-čius.

ŽAGARĖ, ŠIAULIŲ APSK.

Š. m. rugsėjo mėn. 12 d. 8 
vai. ryto Miukių kaime ties Lie
tuvos ir Latvijos rubežium įvy? 
ko nepaprastas įvykis: ūkinin
ko sūnūs Antanas Matuzas 25 
ar 26 metų amžiaus išėjo j sa
vo lauka pasivaikščioti, kokiems 
tikslams nežinoma. Daėjęs iki 
savo laukų, (nes- jo laukas prie 
pat Latvijos rubežiaus), kaip 
staigu metu pasigirdo iš Lietu
vos teritorijos^ puses maždaug 
apie penkiasdešimts metrų šū
vis vienas, antras ir trečias, 
tiesiog j Ant. Motuzų. Ant to 
trukšnio atbėgo pagalbon buvę 
kaimynai netoli ten, bet pasta
rasis jau gulėjo be sąmonės. 
Kaip lik nukrito Motuzas tuo 
pat metu pakilęs iš krūmų Lie
tuvos pusėj Latvijos parubeži- 
nis policininkas Vitolinis bego 
i Latvijos teritoriją.

Buvo atvykus iš Mintaujos 
Latvijos policija apžiūrėti, tar
dymas padarytas, policininkas 
teismo atsakomybėn traukia
mas. Peršavimo priežastis sako
ma, kad tai iš keršto butą. Mo
tuzas išvežtas j Šiaulius ir pa
talpintas ligoninėn.

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti. parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Lietuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. HJdsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!./.
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganfidinimo ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt.

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbų ir lai
mingu busi.

Įsigyti tą, taip pageidaujamą Į 
instrumentą, už labai prieinamą j 
kainą,' išmokant dalimis, galima

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse 

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, 111.

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
Skaityk Naujienas.

[‘Netikėtas Sugryžimas’
Puiki Ir juokinga komedija bus vaidinama

Sukatoj, Siialio-Octoter 23,1926
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2244 W. 23rd Place 
šį gražų vakarą rengia

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Pas. Dr-ste
Kaipo paminėjimą 27 metų šios draugijos gyvavimo

Puikus Metinis Balius
Rengia DRAUGYSTĖ ŠV. MATEUŠO APAŠTALO

Nedėlioj, Spalio 24 J 926
LIETUVIŲ AUDITORIUM SVET.

8133 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Čia prie puikios muzikos galėsite linksmai laiką praleisti.
Pranešimas vyrams: kurie šiame baliuje prisirašys j draugystę, 

bus veltui priimti—be {stojimo.
Kviečia visus RENGĖJAI.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI: —
Visi be skirtumo esate užkviečiami ant &io Iškilmin*-* ’-ąirn.r- nes ši draugystė per savo 27 metų gyvavimą davė <taug nrsekm ngi.i 

parengimų, ir visuomet visi atsilankiusieji buvo užganėdinti. Taigi 
ir šitam vakarui yra pakviesti gabus lošėjai “Chicagos Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Grupė”, Režisierium musų nenuilstanti veikėja M. Dun
dulienė. Reikia visiems pamatyti tą gražią komediją, “Netikėtas Su- 
gryžimas”, nes yra statoma dar tik antru kartu Amerikos lietu
viams. Ta komedija talpina savy daug sveiko juoko ir gražių min
čių. Tokių veikalų mums retai teprisieina matyti vaidinant.

Po vaidinimui bus šokiai iki vėlybos nakties. Grieš p. J. Grušo 
orchestra. Durys atsidarys 6 vai. vak. Vaidinimas prasidės 8-tą v. v.

Įžanga ypatai prie durių 75c ir 50c, nuo narių išanksto perkant 
60c ir 40e.

Kviečia L. E. L. PaŠ^ Draugystės Komitetas

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį 

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerj, kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nprs toli.

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis 

negalit to surasti,

Metinis Balius
Rengia

Am. Lithuanian Sočiai Club

Subatoj, Spalio-Oct. 23,1926
Pradžia 8:00 vai. vak.

LITHUANIAN AUDITORIUM
3131 So. Halsted St.

Tik paimkit numerj ir išdirbėjo vardą. Jei 
tai atneškit seną dalį. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują 
boilerj, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove 
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Street

66 East Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe California & Fuilerton Avė. South Chicago

pečių, furnas arba

DVYLIKOS METU SUKAKTUVIŲ
KONCERTAS IR ŠOKIS

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašeipos 
g Kliubas iš Cicero

Subatoj, Spalio-October 23,1926
, * - 1 4 pradžia 7:30 vai. vakare

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJ
Kampas 14th St. ir 40th Ct., Cicero, III.

T4kietas 75c.su pasidėjimu drabužių
Dalyvaus gaišiausi dainininkai ir komedijautai
K. Y. W. Radio kvartetas ir komedijantai
Ponia Rą^auskienė, solistė
Panelė A. Stankevičiūte, šokėja
VVestern Electric kvartetas ir monologas 
Kviečiame visus dalyvauti koncerte

L. R. R. P. K. Veikiantis Komitetas

EXTRA “CONFETTI" IR LAIŠKI) 
SUSIRAŠYMO BALIUS

Rengia

LIETUVIU TAUTIŠKA PARAPIJA
Subatoj ir Nedėlioj, Spalio 23 ir 24 dd.

SAVOJ SVETAINĖJ, 3501 So. Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

L MALT TONIG’O
B arba

Eitra Pale Alaus
■ INVlfcORATIHG 
Kooo TO" CO«VA'-»tC,MT 
P RlFUISHlNG 
B OOOO f O« TH« ,
K «.vrH » —

■Jis yra rekomen-
■duojamas per

' Dr.B.McNicholas
groserninko urba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
Indiana Harbor. Telephone Indiana Hafbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
GERBIAMIEJI: — Ant šio linksmaus baliaus, visi turėsit daug juo
kų, prie geros muzikos linksmai paAoksit ir laimėsit dovanų. Mergi
nos, kurios gaus daugiausia nuo vaikinų laiškų gaus “prizus”. 
“Confetti” pridarys jums daug “fonių”.

Kviečia KOMITETAS

Pirkities Sau Plumbingą

g<fffrn2i

63rd STREET BRANCH 
16-18 East 63rd Street 

Phone Englewood 3179

63rtf STREET BRANCH 
142-56 West 63rd Street
Pitone Wentworth 4159

9275-79 South Chicago Avė
Telephone Saginaw 2889

Ir namu apšildymo reikmenis musų naujoje vietoje. 
Pirkit dabar, o užmokėsit vėliau. Lengvais išmokė- 

^Mum^^ljimais atsakantiems žmonėms. Mes užlaikome pir- 
Z—mos rūšies plumbingą, namų apšildymo reikmenis, Hffig UI elektrinių reikmenų, naujų ar vartotų, olselio kaino- 
B|||SHRmis. Atsiųskite skėčių namo kambarių sudėties, ap- 
l^^mlskaitliosime dykai. Arba patelefonuokit musų inži- 
WSSS®Snierius atvažiuos pas jus. Jums už tai nebus jokios 

atsakomybės. Jei jums reikia ko nors dėl plumbingoarba apšildymo reikm 
enų, telefonuokit mums, o mesdastatysime jums į namus.

LAZA COMPANY
NOT INC.

-OMNOOT-j 

mmn <•«**•*•«>,

75c.su


H
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1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

Įvairenybės

Bandymai be miego 
apsieiti

bubi galiniu gauti 
Natūraliu bu- 
i sutrumpinti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
Tel. laifayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

<228 W. 38th Street, Chicago, UI.

Žmogui miegas tiek reikalin
gas, kad be jo jis negali apsiei
ti, kaip ir be kasdienines duo
nos. Tačiau iš bizniškos pusės 
pažvelgus, miegas labai nuosto
lingas dalykas, nes tam reika- 
'ui tenka praleisti trečdalį am
žiaus. Suiku.dojus naudingam 
darbui tą laiką, kurį žmogių

pramiegu, 
gražaus pinigo, 
du miego laik 
negalima, nes tai kenkia svei
katai, tai griebtasi įvairių me
diciniškų būdų. Beieškant 
du be miego apsieiti, visų pir
ma teko išaiškinti priežastį, ku
ri verčia žmogų, praėjus tam 
tikram laikui miegoti, šitų 
priežasčių pasirodė daug. Svar
biausia ta, kad žmogaus orga
nizme per tam tikra laika atsi- 
ramia tokių medžiagų, kurios 
pradedi, silpninti jį. Miego me
tu visos tos medžiagos pradings-

bu

10 metinis
Pianu Išpardavimas

ta. Jei vienintele miego priežas
tis butų tik šitų medžiagų at
siradimas organizme, lai gali
ma butų jas* pašalinti ir dirbti
nu laidu, pagalba tam tikrų 
vaistų. Daug kas iš mokslinin
kų manė, kad paini miego prob
lema bus atspėta, bei kaip ro
do pats gyvenimas, tas dalykas 
tebestovi vietoje. ,(> bandymų 
buvo daug daroma. Vertas pa
žymėti dabar plačiai prancūzų 
laikraščių paminėtas anglo Dr. 
Hariui mėginimas miegų paša
linti. šis daktaras paskelbė net 
išradęs vaistus, prašalinančius 
iš žmogaus organizmo miego 
pranokėjų — nuodinga medžiu-1 
gą. 'I'ačiau, nežiūrint to, tenka 
daug vilties nereiškiant ž.iurėti, 
ir pasilikti savo atskirų nuomo
nę, kad miegas nėra grynai fi
ziologiškos priežasties uždavi
nys, bet gal daugiau yra psichi
nės būties neišvengiamumas, 
kurio, žinoma, jokiais chemiš
kais budais nepašalinsi.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams
Pusei metų ..............
Kopija .......................................  20c

Tai bus 32 puslapių knyga. 
J metus išeis 12 Knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit. •

$2
$1

Tel. Lafuvette 0094

L. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Abejose Peoples Krautuvėse
1922-32 So. Halsted St. 4177-83 Archer Avė
l’ačėdlyvus pianų pirkėjai visuomet perkasi sau pianus pas Peoples, 
nes jie čia randa geriausius pianus už žemesnę kainą. — Bukite ir Jus 
čedlyvus, ateikite pas Peoples pasirinkite sau pianą šiandien, sutau
pydami daug pinigų. /
Štai žemiau talpiname keletą bargenų, kurių rasite atėję į musų 
krautuves desėtkus daugiaus- Pasvarstykite ar Jus galite kur nors 
kitur rasti taip žemas kainas ant taip augštos rųšies instrumentų. 
Veikite šiandien!

2-O-6-8 v. v., Chicago, III.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1516 
Res. Tel.

Beverly 2300

Gerai patyręs gydytojas
NAPRADATAS

Dr. A. .1. Normanth

Patyrusi gydytoja ir r.kušėrė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

ir

Mis. mighiiievigz-vidikiene 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St
Tel. Yht<1« >119 
Baigu>< 
rijos 
ilgai 
vu «i 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 1 
se ligose 
gimdymą, laik. 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose rei 
kaluose mote 
rims ir merg 
noms, kreipk’ 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu 
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 ik 
y vai. vakare.

ak UŠe- 
kolm'* ia 
p ruki do.
Pe» •"•vi 

lurnti
> Sąži 

patai 
visokio 

prie

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
L’niversal
Bank

Lietuviai Advokatai reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Viršuje
State

Moterys 
nos kreipkitės su

ir mergi-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės

Štai yra naujas prirengimas dėl šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net j keletą 

dienų
Nueikite pas savo aptiekorių

gaukite butelį vadinama Nuga-Tone. 
Ji suteiks jums gyvumo, smagumo ir 
vikrumą jūsų nuilsusiems nervams 
ir muskulams. Nuga-Tone būdavo ja 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą naują gyduo
lę tuojau. .Ii veikia pasekmingai to
kiuose atsitikimuose. Nuga-Tone yra 
labai maloni vartoti ir pradėsite jau
stis geriau tuojau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ii' neišrodysite geriau, nuneškite 
likučius aptiekoriui ir jis sugrąžins 
jums jusli pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji .< 
jums tiek daug gero 
kė visiems aptiekoriams 
garantiją arba pinigus 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelip. Rekdfncnduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

MUZIKA DEL VISU

Kimball (i rami Pianai
Co.

$595čiu Siame išpar
davime po

Lengvi Išmokėjimai Suteikiami

la 
ir jie įsa- 
duoti jums 

grąžinti, jei

j Del
j žeminta kaina. Čia yra kitas
i dymas, kad Peoples Furniture 

parduoda žemiausiomis kainomis. 
Tik pamąstykite apie sučėdymą ir

Dar nebuvo niekuomet taip 
pigiai parduodami 

šiame išpardavime mes norime 
parodyti sa\o kostumeriams mu
su dėkingumą ir pasidalinti uždur- ..................
bį su savo kostumeriais, duodami I jikliai pianai su 
šį pasiūlymą ant augščiausio mu-j 
zikališko instrumento Kimball i 
Grand Pianai C7K/1:
už tiktai •

k.

ADVOKATAS

i , • ’ » MUMBALL?

Augščiausios Rųšies
Kimball Grojikliai
šio išpardavimo $155.00 nu-

Dailiausi Pianai
Padaryti E. P. Johnson pianų

dai.s Artonian, Vever, Siebold, E, 
.Johnson ir t. t. Padaryti iš gra- 
usio riešuto medžio, labai stain- 
> išveizdos, aprūpinti su geriausios 

į. ... . • • * * „„♦i'V'aies akcijonu, išduoda labai malo-įgijimą geriausio instrumento ant ; . . > n • i’ . ’ .. ... , _ Inu balsą —< dailus ir tvirtas, pilnai
, svieto. $i50.00 nauji Kimball Gro- i garantuoti, šie pianai paprastai ki- 

voleliais ir ben- i tu r po skirtingais vardais parsiduo
da nuo 900 iki 1000 dolerių. Dabar 

- musų krautuvėse nupi- 
ginta kaina, po

Ant Lengvų Išmokėjimų

Kainos Nužemintos Ant 
Gulbransen Grojiklių 

Pianų
šie pianai yra tvirtai subudavoti, 
lengva kojoms pumpuoti ir suteikia 
garsų muziką namuose. Pirkdami 
Gulbransen pianą per šį išpardavimą 
pas Peoples galėsite sugėdyti $135.00 
Bile katrą musų krautuvėje galite 
matyti. $530 dolerių, riešuto medžio, 
šiame išpardavime $395

Duodame sykiu 50 volelių, suolelį 
ir liampą

Pilnas Grojiklio Piano 
{rengimas Už žemiau
sią Kainą Visam Mieste
Šis Įrengimas susideda: augš
tos rųšies naujas grojiklis pia
nas, dailaus riešuto medžio, 
tvirtas, dailus ir išduodantis 
geriausią muziką, 50 volelių pa
sirinkimas, pritaikintas suole
lis ir voleliams šėpelė, ir pui
kiausia ant grindų pastatoma 
elektrinė liampa. 
kaina viso autfito 
išpardavime jūsų 
proga įgyti už

Ant Lengvų Išmokėjimų

Reguliarė
$650. šiame

$325

MarshalI Grojikliai Pianai
MarshalI pianai yra gerai žinomi ir 
pripažinti per žmones, kurie supran- . 
ta geresnę muziką, kad jie pilnai 
juos patenkina. Tvirtai subudavoti, 
dailiai nubaigti, aprūpinti su vėliau
siais pagerinimais, kaipo grojiklis 
pianas. Tie pianai yra verti ir kitur 
parsiduoda po $750.00. Šiame 10 me
tiniame pianų išpardavime už spe
cialu kainą $475

Ant Lengvų Išmokėjimų

Ir tūkstančiai kitokių namams reikalingų bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, 
rasite atėję į musų Krautuves laike išpardavimo

Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam Pagal Kiekvieno Išgalės
Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 valandą išskiriant Seredos vakarą

Užlaikom ir parduodam viso
kios rųšies muzikalivkus instru
mentus kaip Gohiinbia Viva 
Tonai naujo išradimo, kuri 
perduoda naturališką balsą, 
kiekviena muzikos 
dainavimą. Didelis 
visokiu rekordų ir 
lių.

balsą arba 
pasirinkimas 
pianų vole-

muzikališkusTurime visokius 
instrumentus ir tuniname pia
nus. Musų kainos žemesnės ne
gu kur kitur. Nepamirškite 
musų adreso, o mes patarnausi
me greit ir gerai.

GUS BALSEVIČIUS
1733 W. 47th Street 

Chicago, III.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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4177-83 Archer Avenue
Kampas Kichmond Gatvės

M. KEŽAS, Vedėjas

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted Street

Prieš 19th Place

J. NAKROŠIS, Vedėjas

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ? 1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

' CHICAGO, ILL.
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Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji einu kablegramų

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

9

Pritaiko Akinius 
Kreivas AJtis 

Ištaiso

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S' 

Miesto Ofisas
190 Nu. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 rvto iki 12

# Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 
Nedėlloj nuo 10 ryto iki 1 v.’p. p.

11 S. La Šalie St„ Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 \V. Washington St.

Cor. \Vashington & Clark
Namų Te).: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
.IETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. I’ullinaii 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St«, Room 530 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. G. SERNER
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te!. Boulevard 7679 
3265 S Halsted St 

2-ros lubos

*TŪR. HERZMAN ■»
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas Ij- 
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
nkius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS7 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Chore 2288
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

ir

Telefonai:

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i stotį, 

arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoiiams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
1 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Data: Spalio 23 <1., 1926

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos. - -
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Na, ir dabar staiga tų visų “Dievo dovanų” klerika
lai netenka. Kur gi jiems nebus “sunkus metai!”

Bet vargšams dar tur-but reikės ilgai pakutavoti. 
Liaudininkų ir socialdemokratų koalicija kolkas visai ne
ketina irti. Biudžetas ateinantiems metams jau rengia
mas, ir pasirodo, kad valdžia anaiptol neketina pataikau
ti nei spekuliantams žydams, nei dvarininkams lenkams. 
Kaip lietuviuose, taip ir tautinėse mažumose ji stengiasi 
patenkinti demokratinius, savo darbu gyvenančius žmo
nių sluoksnius, ir šių sluoksnių parama yra pakankamai 
tvirta, kad valdžia lengvai galėtų atsilaikyti prieš visas 
juodojo klero atakas.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxx 'ga1i geru aveikata

Apie Įvairius Dalykus. J
]OXKXXZXXXpj[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXTXXX xxxxxxxx J

Šis tas apie Staliną
Stalino tikrasįs vardas. — Jo 

kilmė. — Dvasiškos seminari
jos auklėtinis.— 
nieriaus karjera
įtakos didėjimas. — Kaip Sta
linas suvaldė savo politiškus 
priešus.—“Buferistai”.

Ilevoliucio- 
— Stalino

LIETUVOS “KRIKŠČIONIŲ” NUSIMINIMAS

KODĖL JIEMS ATĖJO “SUNKUS METAI?” 
i* i* i* id 6

DAUGIAUS KLERIKALINIŲ SEKRETŲ IŠEINA 
AIKŠTĖN

DEMOKRATINĖ KOALICIJA LAIKOSI

Vienas kunigų laikraštis Amerikoje įdėjo ilgą ištrau
ką iš laiško, rašyto iš Lietuvos. Tarp ko kita tenai skai
tome:

“šio mėnesio (rugsėjo) pabaigoje renkasi Seimas, 
reikės priimti biudžetą. Kaip suderinti pozicijos gru
pių ekonominius interesus, tiesiog nežinia. Pavyz
džiui: liaudininkų-ukininkų, žydų-pirklių spekulian-

bininkųk Manoma, kad koalicija turės griūti. Iki šiol 
juosius jungė valdžiusiųjų neapykantą, gal dar tas 
cementas ir pirm naujus metus nebus nustojęs sąjė- 
gos, tai mums katalikams tuo atveju sekantieji me
tai bus sunkus, bet nusigąsti nereikia, kad ir 3 me
tus išvaldytų, per tokį trumpą laiką žmonių nepakei
si, tik sukiršinsi, be jokios abejonės, na, ir mes apsi
valysime nuo sąšlavų. Bet visi, nęt ir jie patys mano, 
kad trijų metu nevaldys. Galimas dar blokas liaudi
ninkų su krikščionišku bloku, bet žinoma, jiems tuo
met butų pastatytos kietos sąlygos, ir butų įrodyta 
visuomenei kairiųjų bankrotas. Kol kas apie tokias 
kombinacijas visai negirdėt...”

visokias partijų kombiriaci-

autorius skatina save “ne- 
nusiminimas pas jį didelis.

Laiškas, iš kurio ištrauką aukščiaus padavėme, yra 
rašytas, matyt, kokio žymesnio Lietuvos klerikalų politi
ko. Paprastas žmogelis apie 
jas nefilozofuotų.

Nežiūrint to, kad laiško 
nusigąsti”, visgi aišku, kad
Jisai pripažįsta galimumą, kad dabartinė koalicija išsi
laikys valdžioje 3 metus. Kas tuomet bus su “krikščioni
mis”, jeigu jie sako, kad dabartinei valdžiai išsilaikius 
tik iki naujų metų jau “mums katalikams sekantieji me
tai bus sunkus?”

Juo ilgiaus valstiečiai liaudininkai su socialdemo
kratais turės savo rankose valdžią, tuo “sekantieji metai” 
klerikalams bus sunkesni. Kodėl sunkesni? Todėl, kad jie

lams! Krikščionys demokratai, ūkininkų sąjunga, darbo 
federacija ir šimtai visokių davatkiškų draugijų, kurių 
nariai sudaro klerikalizmo “armiją”, per keletą paskuti
nių metų nuolatos gaudavo pašalpas iš valdžios, ir dau
gelis tų organizacijų tiktai tomis pašalpomis ir tesilaikė. 
Nustumta nuo lovio, klerikalų armija slūgsta, kaip pra-

N e šen ai buvo didelis nusistebėjimas visuomenėje, 
kuomet ministeris pirmininkas Sleževičius iškėlė aikštėn 
Lietuvos Seime, kokias milžiniškas sumas pinigų senoji 
valdžia yra išdalinus savo partijos organizacijoms ir as
menims. Dabar uždanga tapo atskleista dar plačiaus ir 
pasirodė viešumoje visa eilė naujų klerikališko šeimynin- 
kavimo sekretų. Štai kai kurie jų.

Vykindami žemės reformą, krikščioniški valdovai 
dalino nusavintųjų dvarų žemes įvairioms “šventom- 
sioms” draugijoms, klebonams ir klerikalų bloko va
dams.

Tolinus, klerikalinė valdžia skyrė šiaip visokias “do
vanas” savo partijos žmonėms. Pavyzdžiui, spalių 1 d. 
posėdyje Seime iškilo aikštėn, kad 1924 metais darbo fe-s 
deracija šešiomis sutartimis gavo iš valdžios 260,000 lity 
vertės miško. Tą mišką federacija pardavė privatiniema 
pirkliams, o pinigus,, žinoma, įsidėjo į savo delmoną.

Pagaliau, tamė pačiame Seimo posėdyje buvo nuro
dyta, kad senoji valdžia dar 1923 metų spalių mėnesyje 
nutarė mokėt skiriamus kunigams pinigus dvasiškijos 
viršininkams ir nereikalauti iš jų pinigų atsiskaitymo. Ir 
taip kasmet buvo išmokama apie pusantro miliono litų, 
kurie nežinia kam tekdavo, nes jokių kvitų, kad tuos pi
nigus gavo kunigai, nėra. Spėjama, kad tas milžiniškas 
sumas civasiškijos vadai pavesdavo politinėms klerikalų 
organizacijoms. <

Apžvalga
MELUOJA, KAIP PASAMDYTI

Brookiyon bolševikų organas 
rašo, kad Lietuvos socialdcmo- f
kratai užsiėmę žmogžudin- 
gais darbais”, kadangi 1920 
metais jie organizavę Geležinio 
Vilko raitelių pulką, kitaip
vadinamą “Mirties Pulku”. Tas 
organas sako:

“Vadinasi, stKŪaldeinokra- 
tas Požėla, dabartinis vidaus 
reikalų ministeris, organiza
vo Geležinio Vilko Mirties 
Pulkus, tai yra žmogžudžių 
pulką skerdimui nekaltų žmo
nių—darbininkų ir valstie
čių. Ir puikiai tasai Mirties 
Pulkas darbavosi: švaistės*: 
kelius metus po visą Lietuvą 
ir visur sėjo kraują ir ug
nį.”
Sunku suprasti, ar lai para

šė idiotas, ar galutinai sąžinę 
praradęs šmeižikas..

“Laisves” redakcija turi bent 
tiek žinoti, kad Geležinio Vilko 
pulkas buvo organizuojamas 
Lietuvoje per karą su lenkais, 
užpuolusiais Lietuvą, las pul
kas susidėjo iš savanorių, kurie 
ėjo ginti Lietuvą nuo lenkų le
gionų.

Kitas žymesnis tokiu savano
rių organizavimosi pavyzdys 
buvo pastebėtas tuomet, kai 
Lietuva gynėsi nuo Bermonto 
vadovaujamų vokiškos armijos 
likučių, mėginusių kartu su 
Kuršo baronais užkariauti Pa
baltijo kraštus ir paskui mar
guoti į Petrogradą prieš bolše
vikus.

Kai pasibaigė kova su lenkais 
ir su bermontininkais, visi tie 
savanorių pulkai ir būriai tapo 
ikviduoti.

“Laisvė” pasakoja, kad tie 
savanoriai buvę “žmogžudžiai”, 
liejusieji nekaltų “darbininkų 
ir valstiečių” kraują! Vadinasi, 
Želigovskio legionai, ėjusieji už-, 
kariaut Lietuvą ir bermonti
ninkų gaujos, kurios plėšė šiau
dų miestą ir degino Žemaitijos 
kaimuose ūkininkų trobas, tai 
buvo “nekalti darbininkai ir 
valstiečiai”; o tie Lietuvos 
vyrai, kurie stojo prieš juos su 
ginklais rankose, tai buvo 
“žmogžudžiai”!

Labai puiku. Dabar visi aiš
kiai mato, kaip “Laisvei” ir ki
tiems to plauko gaivalams iš 
tiesų “rupi” Lietuvos nepriklau
somybe ir Vilniaus išvadavi
mas nuo lenkų!

Lietuvos teritorijom Jau rug- 
piučio mėn. gale jie buvo paėmę 
Suvalkus ir veržėsi linkui Sei
nų. Rugsėjo 2 d. 1920 metais 
Amerikos laikraščiuose buvo 
pranešta, kad lenkai jau paėmė 
Augustavą.

Tas karas tęsėsi iki spalių 
mėn. 7 d., kuomet Suvalkuose 
buvo padaryta laikina sutartis 
su lenkais. Bet lenkai, laužyda
mi šitą sutartį, tuojaus vėl 
puolė Lietuvą, ir Želigovskio 
vedami legionai 1920 m. spalių 
9 d. paėmė Vilnių.

Taigi ko tie “Laisvės” asilai 
nori? Ar Lietuva, jų suprati
mu, turėjo nesiginti nuo len
kų, kuomet šie ją puolė ir sten
gėsi užkariauti?

O gal komunistiška “logika” 
reikalauja, kad, kariaujant su 
lenkais, turėjo būt leista Lietu
voje lenkų dvarininkams orga
nizuot savo ginkluotas jėgas ir 
pulti Lietuvos armijų iš užpa
kalio? Lenkai juk mėgino 
taip daryt. Jų ginkluotų orga
nizacijų-— Peoviakų ir kitokių 
veikimas buvo Lietuvoje susek
tas.

Bet jeigu Lietuva neturėjo 
teisės skelbti karo stovio, kuo
met ėjo karas su pavojingu 
piešų, tai tegul pasako Mask
vos sendvicių maumotojai, ko
dėl karo stovi įvedė Rusijoje 
bolševikų valdžia, kuomet jai 
reikėjo kariauti su Denikinais, 
Kolčakais ir Vrangeliais?

Karui su lenkais sustojus, 
Lietuvos socialdemokratai tuo
jaus ėiitėj rmalauti, kad karo 
stovis butų panaikintas. Ir, pa
galiau, kai socialdemokratai 
įėjo į valdžią, tai karo stovio 
panaikinimas tapo įvykdintas. 
Bet sovietų (Rusijoje karo sto
vis dar tebeveikia įki šiol, nors 
jau praėjo šeši metai, kaip pas
kutiniai Vrangelio būriai tapo 
išsklaidyti.

Kodėl gi bolševikai laiko ka
ro stovį nei taikos metu, kuo
met Lietuvai nevalia turėt ka
ro stovio nė vedant karą? Te
gul Maskvos lakinamieji šuny
čiai atsako i šitą klausimą!

Panaikino žydų centra- 
linę tarybų

KALNAS, IX. 28. - Rugsėjo 
24 d. Ministerių Kabinetas nu
tarė panaikinti žydų tikybi
niams reikalams centralinę 
tarybą, kuri buvusio ministerio 
p. Endziulaičjo buvo sudaryta 
iš žydų rabinų sąjungos.

KARO STOVIO ĮVEDIMAS

Tas pats Brooklyuo komunis
tų šlamštas randa da ir kitą 
Lietuvos socialdemokratų “nu
sidėjimą”. Jie, būtent, pritarę 
karo stovio įvedimui Lietuvoje.

Kada las karo stovis buvo į- 
vestns? 1920 metais. “Laisvė” 
paduoda šitokius faktus:

“Liaudininkas Sleževičius, 
dabartinis Lietuvos premje
rus, rugsėjo 15 d., 1920 me
tais St. Seime ve ka pasakė:

“Mes reikalavome karo pa
dėties, ir socialdemokratai 
komisijoje jo reikalavo.”
Tik pa tiesa, kad už karo sto

vio įvedimą tuomet stovėjo ir 
socialdemokratui. Bet kaip gi 
kitaip jie galėjo elgtis, kuomet 
lenkai buvo pradėję karą prieš 
Lietuvą?

Sumušę ir nustūmę visu fron
tu Rusijos bolvevįkų raudoną
ją armiją, lenkai ėmė laužtis

[Pacific and Atlantic Photo]

Ledu Trockis, kuris pri 
verstas buvo nusilenkti Sta 
lino diktatūrai.

Provincijos komunistų parti
jos sekretoriai lošia itin svar
bią rolę. Bet jie, galima sa
kyti, yra tiesioginėj Stalino jta 
koj. Kitaip sakant, sekretorh 
vietoms Stalinas skiria beveil 
išimtinai savo šalininkus, Iš t* 
aišku, kode! partijos konvenci 
jose jo įtaka yra tokia didelė

Paskutiniame partijos kon 
grėsė Stalinas išėjo pilniausii 
pergalėtoju. Kamenevas tap< 
nebeišrinktas j politini biurą 
kurin pateko Kaliniu, karo ko 
misaras Vorošilovas ir V. Mo 
lotovas, Stalino dešinioji ranki

Kalinin ir Vorošilovas yra taip 
gi Stalino šalininkai.

Kokios politiškos linijos lai
kosi Stalinas? Kodėl tarp jo ii 
Zinovjevo šalininkų kilo kivir
čai? Pirmiausia reikia pasaky
ti štai kas: Stalinas pataikauji 
kaimiečiams. Jis jų reikalai? 
rūpinasi, stengiasi jiems viso 
kių palengvinimų suteikti. Jis 
išdirbo planą, kaip patrauki 
kaimiečius komunistų pusėn 
sumažinti jų neapykantą dabar
tinei valdžiai. Kai kurios poli 
tinęs koncesijos lapo padarytos 
kaimiečiams. Valdžios orga
nams buvo įsakyta mažiau te- 
sikišti į kaimų sovietus ir ne
brukti varu tokių kandidatų, 
kurie yra žmonių neapkenčiami 
Turtingesnieji kaimiečiai irgi 
susilaukė palengvinimų: 
vesnėmis sąlygomis jiems 
leista samdytis darbininkų 
darbams.

Chamberlaiu mano, jog

pasigirti. 
Tankiausia jie yra liguisti žmo
nės. Kas kita Stalinas. Aukšto 
ūgio, laibas, jis prilygsta savo 
tėvynes aukštiems kalnams. 
Kita jo ypatybė yra ta, jog jis 
turi neįmanomą ištvermę ir ga
li sunkiai dirbti.

Toks tai yra naujasis bolše
vikų diktatorius, kuriam pri- 
zersti buvo nusilenkti Trockis, 
Zinovjevas, Kamenevas ir kiti, 
k i opozicijos likvidavimo bol- 
ievikų pataikūnai gyveno labai 

i unkius laikus. Kuriai grupei 
M’itarli—Stalino, ar opozeijos? 
Jei susidėsi su Stalinu, o opozi- 
ijai laimės, tai neteksi šiltos 
dėtos. Kad išgelbėjus savo kai- 
i, bolšcvikijoj susiorganizavo 
įauja grupė žmonių, kuriems 
luotą “buferistų” vardas. “Bu- 
’eristai” buvo savo rųšies lar- 
nninkai, kurie i vidujinius gin-

nutaikyti besipešančius bolševi
kų lyderius*.

“Buferistai”, kaip matyti, pa
sirinko amerikiečių obalsj: 
‘Safely first”. Koki kovos pa
baiga nebūtų, jie visvien nieko 
neturėjo pralaimėti. Prie to 
jie* žinoma, buvo verčiami “gy
venimo aplinkybių”. Mat, pas
taruoju laiku Stalino mašinerija 
buvo pradėjusi be pasigalėjimo 
šluoti lauk opozicijos šalininkus 
ne tik iš viršaus, ale ir iš apa
čios. Ir nežymus bolševikiško 
aparato šriubelis buvo privers
tas drebėti už savo kailį. Ta 
dalykų padėtis ir pagimdė “bu- 
’r.ristus”.—K. A.

leng- 
tapo 
ūkio

Gali ilgiausias sovietų valdžioj 
žmogus šiandien yra J. V. Sta
lių, kuriam priverstas buvo nu
silenkti ir L. Trockis, nežiūrint 
i tai, kad Leninas skaitė jį ga
biausiu iš visų bolševikų. Sta
linas savo kilme yra aziatas, 
o jo vardas kuopuikiausia cha
rakterizuoja patį žmogų, rašo 
Henry Chainberlain žurnale 
“Asia”. Vardas Stalių paeina 
iš rusiško žodžio “štai”, kas 
lietuviškai reiškia plienas.

Stalino tikras vardas yra Jo
sit Vasarionovič pjugashvili

Fiziškai Stalinas yra impo
nuojanti figūra. Jis žymiai ski
riasi nuo savo vyriausių prie
šų—Zinovjevo ir Kamenevo, 
kurie atrodo pusėtinai nutukę. 
Jis yra labai aukštas ir tam
saus veido, kas liudija jo azia- 
tišką kilmę. Jo plaukai ir ūsai 
yra juodos spalvos.

Stalinas arba Djugashvili nė
ra rusas, ale gruzinas, gimęs 
1879 m. Kaukaze netoli nuo 
Kutaiso. Jo tėvai buvo papras
ti kaimiečiai.

Po lt)17 m. rusų revoliucijos 
Gruzija trumpą laiką buvo ne
priklausoma respublika, kol
bolševikų raudonoji armija ne- Į linui įsigalėti nemažai pagelbėjo 
sutrempė gruzinų nepriklauso-1ir jo geležinė sveikata. Tatai 
mybę. Po to įvykio Gruzija ta
po sovietų Rusijos dalimi.

Stalinas niekuomet nebuvo 
prisidėjęs prie nacionalistų re
voliucionierių. Jaunystėj tėvas 
pasiuntė jį į dvasišką semina
riją. Bet Stalinui nebuvo lem
ta dvasiškiu tapti. Mokytojai 
negalėjo jį suvaldyti ir pašalino 
iš seminarijos. Po to jis vedė 
tipišką rusų revoliuionieriaus 
gyvenimą caro laikais. Pasi
reiškus socialdemokratų partijoj 
bolševikams ir menševikams, 
Stalinas rėmė pirmuosius.

Stalino proga atėjo 1922 m. 
Iki to sekretoriaus vietai nebu
vo priduodama didelės reikš
mės. Darbas buvo gan forma
lus ir techniškas—siuntinėjimas 
laiškų su instrukcijomis parti
jos organizacijoms, sudarymas 
programų įvairiems agitato
riams ir 1.1. Sekretoriai tuo lai
ku mainėsi gan tankiai. Stali
nas buvo pirmas, kuris supra
to sekretoriaus vietos svarbumą, 
ir visas strategiškas galimybes. 
Jis pasivadino Komunistų Par
tijos Centralinio Komiteto ge- 
neraliu sekretorium. Tai žymiai 
sustiprino jo autoritetą partijos 
organizacijoj.

Kili bolševikų lyderiai Troc
kis, Bykovas, Zinovjevas ir 
Kamenevas— užėmė labai žy
mias vietas, sakė prakalbas, ve
dė pasikalbėjimus *u reporte
riais ir visuomet paradavo vi
suomenės scenoj, sudarydami 
tokį įspūdį, jog jie yra tikrieji 
komunistų politikos diktato
riai. Bet tuo pačiu laiku tylu
sis sekretorius, kuris nesirodė 
prieš publiką, ale dirbo visas 
jėgas įtempęs, kad įgyti dau
giau įtakos partijoj, kasdien 
darėsi galingesnis.

4 m.
susirėmimas

' Pašaliniams 
visuomet 

dalyku, kad

Poryt šioj vietoj tilps straip- 
snis vardu “Ką Thomas A. 
Edisonas mano apie sielos ne
marumą ir musų dienų teolo
gus.”

ypač ryškiai pasirodė laike pir
mojo incidento su Trockiu. Ne
žinia kaip butų susirėmimas | 
pasibaigęs, jeigu Trockis butų • 
galėjęs lankyti partijos mitin- i 
gus ii* savo zgražkalbyste pri-! 
traukti daugiau šalininkų. Bet 
tuo kritingu momentu Trockis; 
sirgo, o Stalinas suorganizavo 
visą partijos mašineriją prieš jį. 
Dauguma senųjų bolševikų ne-1

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valančios nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Sęredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette G792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 So. Halsted S’t.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

A. MONTVID, M. I).
1579 Milw«ukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, G iki 
8 Vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė Šviesa /r diathermia

žiemos į- 
8 U 

žmo- 
atrodė 
Te

vyko pirmas 
Trockio, 
nėms 
keistu 
kis, buvus is žymiausius Lenino
padėjėjas, neužėmė vadovau
jančios vietos komunistų parti
joj. Tam buvo kelios priežas
tys. Vienok svarbiausi priežas
tis buvo ta, kad Stalinas atkrei
pė visą partijos organizaciją 
prieš Trockį. Organizacijos* jė
ga buvo perdaug stipri, kad ją 
butų galėjęs atlaikyti ' vienas | 
žmogus. Trockis galėjo .susi
laukti ovacijų mitinguose, bet 
Stalinas kontroliavo . partijos 
konvencijų balsus.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS - 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

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 46tli St. Chicago. III.

A. L Oavidonts, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Tr t > į nuo 9 ikt 1 1 vai. rytei 
l' alandoi i nuo 5 jį.; g va|i vakare

Tel. Boulevard 0637

DR. MARYA 
D0WIAT—-SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr, A. T KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2160 
Valandos — 

Nuo 9 iki 1Ž vai. dienos ir 
Nuu 6 iki 9 \alandai vakare

.....  ,. ! • 1 ,I,"J

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar i 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmailieniais: 10—2

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusus Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 So. Asldand. Tel. Boulvcard 
7820. Re>».. 6641 So. Albany Are.
Tek Prospecl 1930. Ofiso valan
dom. 2-4, 6 8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

■ ■ I ■■ —

/" 1 ............ ..... .. . ...................
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTI8TAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

GHICAGO, ILL.

Kes. 6600 So. Artesian Avc.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.
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Eina gandas nuo 
Holstryčio

Eina gandas nuo Holstryčio, 
Golfininkai pešas.
Visi sportsrnenai ceritistai
Savo bėgus nešas. 4

Vyrai pykti neprivalot 
Pralaimėję puodą.
Imkit lekcijas golfo, 
Jog jas Enris duoda.

Jau dti puodu iškurnėjo,
Katrie geriau lošia.
Ir jie kiti,*, metjj

Ju neatiduosiu, i *
Taigi matot šį sezoną 
Puodą gaut negalit.
Dėlto kad jus visą laiką 
Didžius skonis darėt.

Vienas pyksta ir dejuoja.
Bengias kliubą griauti;
Kitas juokias ir dainuoja, 
Nori naują tverti.

Iš naujo kliubo gausim visi 
Po gražiausį puodą.
Lošim kartu ir darysim 
Kuodidžiausi skorą.

Broliai šaukim greitai skodą, 
Kad sudarius porą,— 
Tada lošim ir laimėsim 
Mes visi po puodą.

—Padauža.

Po truputį
Jokis laikraštis tokio pasise

kimo neturi, kaip ‘‘Vilnis’’, nes 
prenumeratorių gauna is pat 
žiemių ašigalio. Mat, ir eskimai 
užsiinteresavo tokiu puikiu 
dienraščiu.

Skirtumas tarp “Laisvės” ir 
“Vilnies” yra toks: “Laisvė”, 
sako, buvo paukštis panašus j 
varną, o “Vilnis” yra paukštis 
panašus i špoką. Bet nekurie, 
kurie paukščius gerai pažįsta, 
sako, kad tai esąs strazdas.

Kaip tik židžiunas numetė 
“Bimbą”, tai iš Limbo pasida
lė visai kas kita, nes jau ne
panašus j Bimbą, koks buvo se
niau. bet tikrai suvalkiotą vir
vagalį.

Girdėjau, kad Įvyko Philadel 
Ii joj koks tai “Visuotinas” Sei
mas. Bet iš to seimo bus tiek 
naudos—nė mažiau, ne daugiau 

kaip keli metai atgal iš tau
tininkų milijono parašu. Triukš
mo tai kėlė maišais, o naudos 
nė už centą.

Klerikalai nesitveria piktu
mu, kad popiežius prisiuntė j 
Lietuvą 5 kreivas lazdas, ak 
kunigai ir su jų pagalba nieke 
mokėt negauna. Turiu pasa
kyt. kad nereikia nusimint, nes
tos lazdos gali 1/ut sunaudotos 
Jos labai tiktų kunigams muš 
ti golfą: yra gana parankios ii 
užtektinai ilgos, tad storapil
viams kunigams nė lenktis ne
reiktų.

Aš patarčiau parapijonams 
štai ką: Jeigu kunigai atbulai 
kalnierių užsisega, tai privers 
kit kunigus, kad ir kelnes man 
tų atbulai ir susisegtų ii už
pakalio. Man regis, jie tąsyk ne
būtų tiek pavojingi pa rapi jo
ninis.

“Vilainiai” analfabetai ka
daise Baltrušaitį skaitė moky
čiausiu žmogum, o dabar tai 
asilo vietoj jį laiko. Žinoma, 
toks tokį niekuomet neužkenčia, 
nes lai triukšmadariniai konku
rentai.

Chicagos lietuviui golfininkai 
jau užbaigė šių metų koutestą 
Kaip girdėjau, tai visi palike 
čempionais. Nekurie gavo blo
kinį uzboiię su dviem ausim, 
kaip asilo. Jis labai parankus 
naminiam alui gerti.

**—• Pustapėdib.

Komunistai sako: Busi ja pri
pažino Vilnių Lietuvai. Dabar 
tie, kurie visaip šmeižė Rusiją 
turės užsičiaupi”.

Taip ir aš panašiai sakau: 
Fordas paskelbė savo darbinin
kams 8 valandų darbo dieną ir 
5 dienas dirbti savaitėje. Dabar 
tie komunistai turės užsičiaup
ti, kurie sake, kad kapitalistai 
išnaudoja darbininkus.

Kai Jamontas numirė, tai ko
munistai labai nusiminė. Mat, 
nebus kuom siundyti “Naujie
nai”. Bet .įvirti Ori^aitiH i»nt 

numiręs, tai Chicagos komunis
tai ant vidurio Halsted stryčio 
butų šoke “rusišką kazačką”.

Iš SLA. 36 kuopos yra tikra 
Meksika. Komunistams, kaip 

Meksikos katalikams, įstatymai 
neturi svarbos. O triukšmo 
daugiau, negu tarp Cicero but- 
legerių.

Reikia priimti
Mano mieli, jus turbut žinot 

taip gerai, kaip ir aš, kad či
gonų šalies karalienė tuoj at
važiuos (’hieagon. Ant kiek man 
žinoma, dar nū joki lietuvių or
ganizacija nepadarė jokio nuta
rimo priimti karalienę ir pa
sveikinti musų visos didelės- 
tautos vardu. O juk musų žmo
nės visuomet ir visus svečius, 
kad ir jau ne taip žymius pri
imdavo ir surengdavo pasitiki
mo vakarienes Morrison ar ki
tam kokiam viešbuty. Bet nenu
siminkit jau Padaužos ir šiame 
reikale padarė žygių. * Net ta
rėsi su bolševikais. Pastarieji 
pagerl)i m ui karalienės žadėjo, 
jei nelis, surengti demonsrtaci- 
įą ant Halsted s t ryto. Gi pa
daužos po visų demonstracijų 
surengs karalienei vakarienę, 
kur dalyvaus visi Padaužų Bes- 

biikos kabineto ministeriai ir 
lidis musų Prezidentas.

Pasveikinti karalienę galės 
iteiti ir šiaip lietuvių organi
zacijų atstovai, bet jie vaka
rienės negaus; kas savo atsineš 
umdvičių, tas galės kramtyti. 
Pietus gaus tik tie, kurie užsi- 
;akys ir iš kalno užsimokės. 
Nes finansų ministeris dėl fi- 
lansų padėties pablogėjimo at- 

’.isake šerti ką nors uždyką. 
I*a<l prie varlstybinio lovio, aiš
ku, nei vienas nereikalingas, 
cad ir labai didelis žmogus ne- 
)us prileistas.

Dar žodį kai dėl tvarkos. 
)el tvarkos jau buvo plačiai 
liskusuojania extra Padaužų 
ninisterių kabineto sušauktame 

• usirinkime. Prezidentas jau iš 
talno griežtai pareiškė, kad 
aukos karalienei nebučiuok, 
>et tik savo ranką paduos ka- 
•alienei. Po to abu kartu eis 
mėlynąjį kambarį. Juodu seks 

eiti kabineto nariai ir po 
rumpų ceremonijų karalienė 
itsisės ant tam tyčia padaryto 
krėslo. Įeinatys svečiai į mė- 
ynąjį kambarį bus privedami 
>rie karalienės. Jie žemai nusi- 

‘enks, pabučiuos ranką karlie- 
tei ir atbuli turės atsitraukti 
r užleisti tuščią Vietą kitiems. 
Jie galės atsistoti į eilę pasieny. 
Po to visi svečiai bus maloniai 
^aprašyti lauk, o su karaliene 
pasiliks tik* jau pageidaujami 
įvečiai ir Padaužų Bespublikos 
lugštieji vyrai.—X.

Blogas kiaušinis
“llnies” pasifelis Zdrastas iš

gerėjo, taip sakant suplaktą 
kiaušinį— “Reporterį Plykių”. 
Tai todėl yra suplaktas, kad 
Plykiaus tėvas Zdrastas bando 
mituot Reporterio Pupos pa- 
dkalbėįimus.

Jeigu “Reporteris Plykius” 
□ažintų Padaužė Filosofijos Le
dus, tai gal galėtų įsirašyti 
į Padaužų Respublikos ministe- 
nus.

Užsimanė spartakiškų 
keliniu

“Darbininkių Golose” Izara 
rašo receptus kaip reikia orga
nizuot vaikus. Jisai sako, kad 
toki vaikų draugijėlių pavardi- 
jimai kaip “Ateities žiedas” ir 
k., yra no gud. Esą reikia pa
vardinti jas “Spartakais”. O ta
da, žinoma, apmaut juos visus 
spartakiškom kelinėm, vadinasi 
raudonom.

Ura!

Klausykite! “llnis” sako, kad 
“Naujienas” skaito liktai milio
nieriai, darbininkai jų neskaitą. 
Taip, skaito tik milionieriai, bet 
ne kišeniaus milionieriai, o pro
to !—Padauža.

Pikčerių Knyga
[’ritruko 1 Vielini 2; t.i mi-

nisteriui dolerių, ir jisai, kaipo 
gabus žmogus, sumanė padary
ti visuomenei didelį nuopelną, 
o sau dolerių pasikolektnoti. 
Sumanymas: Padaužos išleidžia 
Pikčerių Knygą.

O dabar, anot tos pasakos, at
sišaukiame į visą visuomenę ir 
prašome susidomėti šiuo musų 
tautai svarbiu reikalu.

Knyga bus didelė ir graži, o 
popiera dar gražesne. Jus patys 
galėsite parašyti, jei tiktai už
mokėsite — po dolerį už žodį ir 
po dešimtinę už savo burnos 
pikčerių.

J tą Pikčerių Knygą Budėsi
me burnas visų butlegerlų, par
davėjų, perkupčių ir šiaip vi- 
šokių garsenybių. Kas duos 
daugiau, tai to ir pačios burną 
numušime. Pasiskubinkite, kol 
dar laikas.

Visi greitai siųskite pinigus 
padaužų finansų ministeriui, o 
jisai jums padėkavojęs pradės 
pikčerius tvarkyti. Kieno sto
resnis pilvas, tam reikės biskį 
(langiaus mokėti, bet tai maž
možis geram žmogui.

PRANEŠIMAS.

Padaužų ministerija paskel
bia, kad Bridgeporte bus buda- 
vojania lietuviškai operai audi
torija.

Auditorijos budavojimo darbą 
ves patys Padaužos. Šerus jau 
galima pirkti.

Matote, opera bus gera, tad 
reikia jai ir geros auditorijos.

—Zlotu Ministeris.

Reikalaudami
RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoj e,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
Tb^opksfuFBifui'e

I to • t. hom

1922-32 So. Halsted Street 
Priei Igtb PUce 

4177-83 Archer Avenue 
Kampus Richnumd Gt.

Lietuviško liežuvio 
teziai

Vadinasi, nuėjau j bučernę: 
nusipirkau pusantro svaro ver
šio “razumo” už 40 centų ir 
šmotą karves liežuvio už 15 
centų. Tada jau dulinu sau ant 
Bridgeporto.

Einu pro Kaulo restoraną, ir, 
girdžiu, kai tautiečiai srebia 
tautiškus kopūstus. Pasinorėjo 
ir man kopūstų. Užėjau ir aš. 
Srėbiau kopūstus, kad net sie
nos drebėjo.

Po kopūstų “koncerto”, ėjau 
į taip sakant “runner-up” kliu
bą. Tenai, iš abiejų pusių, už- 
vedėva šiltus težins apie užsiga- 
nėdinimą. Teziavome ir šiaip, 
ir taip, bet'paties užsiganėdini- 
mo gilumo nesužinojome. Rodo
si, buvo tenai ir mokytų vyrų, 
bet kvaraba žino, kodėl jie sa
ko. jog muzika žmogų geriau 
užganėdinanti ne knH JKnkčiap- 
sas. Ot, sakau, kad tave ir 
kvaraba, užsiganėdinti juk gali
ma bet kuom, bet ką tas užsi- 
ganėdinimas reiškia?

Tuoj aus visi ėmėme po balsą 
ir iš eilės teziavome.

Pirmas tezis: — Matote, už- 
siganėdinimas suprantamas yra 
šitaip: Merga dainavo solo. Ka
da ji užbaigė dainuotą tai visus 
užganėdino. Aš ii* gazetose ma
čiau taip parašyta — rankom 
paplojova.

Antras tezis: — Skirtumas 
tarp užsiganėdinimo — prikišę 
savo nosį Naujienų reporteris— 
ir pasitenkinimo, yra toks, kad, 
pav., jeigu tau muzika mažai 
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PLUMBINGAS

Ar reikia pilno namų apšildymo arba tik kokio pridėčko, 

Atsiiankykit, kuomet planuosit pirkti. Ištikrųjų busit užga-

Geriausios rųšies plumbingas, didžiausiu pasirinki
mas reikmenų j virtuvę ir maudynę—visuomet pi
giausiomis kainomis.

Mes turim didžiausias krautuves Chicagoj Plumbingo 
ir Namų Apšildymo Reikmenų

Esame atsakančiai prisirengę dėl dastutymo jums reikalingų dalykų 
toje srityje.
galit būti tikri, kad Firma Levy & Co. turi tokią kainų, kurią galit už
mokėti.
nėdinti.

Skyrius Vartotų Ta vorų
Turime atskirą skyrių radiatorių, garu ir vandeniu šildomų, apsk
ritų ir sudedamų boilerių. Viskas yra išbandyta ir garantuota ir labai 
pigiomis kainomis. Ateikite ir pasirinkit kol yra pintas pasirinkimas.

mumisPasiniai ykit 
kol pirksit kur kitur. Tas 
jums apsimokės.

M. Levy & Co.
Kampas State ir 22-nd St.
Tel. Calumet 0644-0645 Į

MUSŲ SOUTH CHICAGOS SKYRIAI RANDASI
9300 Commercial Avė.

Telefonas j visus Skyrius SAGINAVV 4847
Atdaru vakarais iki! 10, nedaliomis iki 1 po pietų

ATMINKITE!
Bukit prisirengę iš anksto kol 
ateis šaltos dienos ir naktys ta

da bus reika
linga 
šiltesnį 
mą.

turėt
na-

Patarnavimas”. ;
ATSAKANTI NAMU APŠILDYMO REIKMENYS

arba parašykit mums dėl žemų kainų dėl namų apšildymo reikmenų, karstu vandeniu arba karštu 
žiemai bus reikalingas geras namų apšildymas — todėl gėliau įsigykit tuojau. Musų naujas pla- 
jums progos.

Atsiiankykit 
oru. Jums 
nas suteikia

ISIVESK SAU NAMU APŠILDYMO REIKMENIS UŽ PUSE KAINOS 
Turime žmogų, kuris su jumis pasitars: koks namų apšildymas jums yra reikalingas, o paskiau nurodys kaip at
likti. Reikalingus jums įrankius paskolinsim ir j trumpą laiką turėsit namų apšildymą. Tas sutaupys jums pusę 
<pjnigų ir busit užganėdintos.

patiko, tai vadinasi, esi tiktai 
pasitenkinęs; jeigu pilnai pati
ko, tai iki ausų užsiganėdinęs.

Aš paklausiau jį: “Kuris nuo 
muzikos sotestis: pilvas, ar dva
sia?” Reporteris savo liežuvį 
nurijo...

Trečias tezis: — Aš nesu
prantu apie ką jus čia virozijat, 
bet aš vieną žinau, tai užsiga- 
nėdinimą. Mano gaspadinė tai 
gerai žino. Ji visada sako: “Aš 
visuomet esu užganėdinta savo 
burdingierium.” Jeigu aš bu
čiau liurbis, tai sakytų, kad aš 
no gud!

—Ur-ra-a!!! — vienu balsu 
surikome. /

Pasikarkit, šaky u, jus su sa
vo teziais. Aš kalbu apie dva
sią, o jie kažin ką plepa — apie 
pilvą ir kitus galus. Sakau, kad 
dvasios negalima užganėdinti, o 
tiktai galima ją patenkint/. 
Užteks man jūsų tezių. Sudie!

verSio “razumtį.” namo, 
kad nepasmirstų.

—Don Pilotas.

GYVENIMIŠKAS UŽSI
GRŪDINIMAS

Ūkininkas, samdydamas ber
ną: — Na, ar degtinę pats ge
ri?

Bernas: — Nežinau nė kaip 
ji kvepia.

Ūkininkas: — Matai, aš uo
liu žinot, jei kartais į turgų 
nuvažiavus tektų po stiklelį iš
gerti, tai ar atsilaikytum ne
svyruodamas.

Bernas: — Kibirą išgėręs ir 
tai nesvyruočiau.

5 PUNKTUS APIE FIRMĄ
M. LEVY & CO.
1 .Užlaikom didžiausias krautuves 

Chicago Plumbingo ir Namų Ap
šildymo.
Parduodame pirmos rųšies tavo
ms pigiomis kainomis.

Teikiame geriausį ir pilnų patar
navimą savo kostumeriams.
Musų planas lengvų išmokėjimų 
yra teikiamas pagal žmogaus iš
galę.
Esame žinomi kaipo prisilaikyto- 
jai nusistatymo: “Geras ir Teisin
gas

Kyla kaip termometras
Orui atvėsus termometrai 

pradėjo “kilt” žemyn. “llnies” 
prenumeratos irgi “kyla” kaip 
termometras. Piknikai užsida
rė; lietus sugadino mitingus 
miškuose; revoliucijos dabar 
nebus iki pavasario.

Miesto valdytojai turi daug 
darbo kol surankioja iš patvo
rių išmėtytus “llnies” popier
galius. Mat išnešioja po Brid- 
geportą keletą kopijų, o kas 
lieka, tai išmėto patvoriuose ir 
prie saliunų.

JAUNOJI KARTA

Tėvas sunui: — Argi tau ne
gaila skriausti senutę. Už ką gi 
tu ją vis muši. Kas iš tavęs bus, 
kai tu užaugsi....

Simus, pertraukdamas: — 
Mokytoju busiu, teveli.

SUSIKALBĖJO

Kaimietis miestelėnui;
Klausyk tamsta. Jei aš eisiu ši
ta gatve, ten bus stotis?

Miestelėnas: — Kad> ir nei
tum, vis tiek ji ten bus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

NEPATIRTAS VAISTAS

Jonukas, kaimynui: — Kokiu 
budu, Baltrau, nuo nutukimo 
gydaisi. Juk aš išvažinėjau vi
sus užsieny specialistus ir nie
ko negelbėjo.

Baltrus: — Niekur aš toli ne
važiavau, tik automobiliu iš Ra
seinių atvažiavęs, Kaune pasi
jutau daug lengvesnis. Pasisvc- 
riu — žiuriu, kad mažiau as
tuoniais kilogramais sveriu.

NORI MIRĘS ŽINOTI
“Aš pats sau antkapį su tam 

tikru parašu pasidabinsiu”, gy
rėsi turtingiausias miestelio 
mėsininkas, “nes aš noriu bent 
žinoti, ką žmonės, man mirus, 
apie mane skaitys, jei jau aš jų 
pletkų girdėti negalėsiu.”

GUDRIAI PAAIŠKINO
Joniene: “Sakyk, kaimynėle, 

visi kas Kyvas turi savo kalbų: 
žmonės šneka, paukščiai čiul
ba, gyvuliai bliauja arba stau
gia — bet dėl ko tiktai žuvys 
be žado?”

Petrienė: “Eik jau eik, bloz- 
ncle! Pamėgink nagi pati nors 
žodelį prabilti, visą galvą į van
denį įkišusi”...
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tyrinės Indianos 
ku-kluxerius

Senatorius Beed, kuris Chi- 
cagoj tyrinėjo kandidatu i se
natorius nominacijos ir rinki
mu išlaidas ir kur jie gavo 
pinigus, vakar išvažiavo j In
diana valstiją tyrinėti Ku 
Klux Mano veikimą politikoje.

Senatorius Beed su kitais se
nato komisijos nariais jau pir
miau tyrinėjo Brennan, Smith. 
McKinley kandidatu nominaci
jos išlaidas ir kur jie gavo pi
nigus. Dabar buvo atvykęs iš
tirti kitu kandidatu, būtent 
Magill išlaidas ir niekuriu or
ganizacijų nedorą maišymąsi i 
)M)litiką. Iš organizacijų buvo 
kamantinėjama Anti-Soloon 
League, kurios viršininkai tu
rėjo prisipažinti, kad jie remia 
tik niekurius kandidatus ir net 
duoda pinigų tuos kandidatus 
pravesti. Dabartinėj kampani
joj jie remia Smith. Lyga taip
jau pareiškė, kad Magill, ku
ris taipjau yra sausas, bvt jo 
Lyga neremia, turi surinkęs 
kampanijai apie $100.000. Bet 
pašaukus jo kampanijos mana- 
žerius pasirodė, kad prohibici- 
onistų lyga labai daug melavo 
netik apie Magill, bet ir visais 
kitais dalykais. Manažeriai liti-

jdijo, kad Magill turys surinkęs 
'kampanijai tik apie $20,000.
Daugiausia pinigų jam davė 
Julius Rosenvvald.

Po to šen. lleed savo domę 
atkreipė į Indianos Ku Klux 
Klaną, kadangi gauta žinių, 
kad ku-kluxeriai valdo visą val
stiją ir tai gana koruptyviais 
budais. Paties klano viršinin
kai liudijo, kad klanas rėmė 

* Ind. senatorių VVatson ir taikė 
įį įstatyti į šailes prezidentus, 
kad tuo užvaldžius visą šalį. 
Veikdami politikoje jie nesivar
žė budais ir vartojo tokius bu
dus. kokiais tik galėjo laimėti. 
Nesidrovėdavo grūmojimų, pa
pirkimų ir kitokių niekdarybių. 
Vienas viršininkų prisipažino, 
kad jam augštesnieji klano 
viršininkai siūlė $10,000 kyšį, 
kad tik jis remtų senatorių 
\\ atsoną. Šen. Beed tad išvyko 
į Indiana atsiklausti paties 
senatoriaus \\ atson ką jis žino 
apie kluxerių teiktą jam para
mą ir ant kiek jis pats yrą pri
sidėjęs prie kluxerių korupci
jos.

Pašovė jgroserninką

Du plėšikai užpuolė groser- 
ninką Angelo Cinzas, jo gro- 
sernėj 3949 Indiana Avė. Bet 
kadangi jis plėšikams pasiprie
šino, tai jie jį pašovė ir pastvė
rę $10 pabėgo. Vėliaus polici
jai pasisekė taksi kabe prie 12 
ir Blue Island gatvių suimti 
du jaunus vyrus ir merginą, 
kuriuos ir įtaria Cinzas pašovi- 
me. Vieną jų Cinzas jau iden
tifikavo.

E X T R A

Naujos Krautuves Atidarymas
Spalio-October 21, Atidarėm Naują Krautuvą

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

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

"Estonia" Lapkr. 2 dieną
"Estonia" Gruod. 7 dieną 

\ ažiuokit visu keliu vandeniu 
į pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Dunzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirium

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Bailio America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S, Minneapolis, Minn.

Legalė atgaila
Pirmą sykį Illinois teismų is

torijoj atsitiko tai, kad vyras 
padavė teismui atgailos malda
vimą ir teismas tą atgailą pri
pažino pilnai legalę.

Ferdipand F. Nellesen, 3840 
Cedar/si., prezidentoo National 
Engraving Co., pati prieš kiek 
laiko pareikalavo peiskirų, kal
tindama jį už žiaurumą. Savo 
atsakymo į jos skundą jis daro 
atgailą. Jis prisipažysta, kad 
jis galbūt nebuvo geras vyras, 
gailisi to ir prisižada pasitaisy
ti. jei jo pati sugryš pas jį gy
venti. Jo pačios advokatas la
bai nenorėjo tokios atgailos | 
priimti ir tvirtino, kad ji nėra I 
legalė, tečiaus Superior teisė-1 
jas Levvis nusprendė, kad to
kia atgaila yra pilnai legalė iri 
gali būti paduota teismui.

Iš paviršiaus atrodo nesvar-1 
bus dalykas: žmogus padarė, 
atgailą, teismas ją priėmė —Į 
ir viskas baigtas. O ištiktųjų j 
teismo nuosprendis, kad atgai- Į 
la yra legalis dalykas turi la-, 
bai didelės reikšmės. Vyrui 
darant net teisme atgailą, jo 
pati turi gryšti pas jį. Jeigu ji I 
dabar atsisakytų gryšti, tai , 
vyrui nebereikės mokėti alinio- į 
nijos ir už dviejų metų galės I 
pats gauti nuo savo pačios pei- 
skiras remianties tuo, kad ji 
jį yra pametusi. O juk būna 
daug atsitikimų, kad vyras no
riai gyventų su savo pačia, bet 
ji vistiek reikalauja perskirų 
ir dar išreikalauja didelės ali- 
monijos. Pripažinus atgailą pil
nai legate, tokie dalykai, kad 
moteris nenori pas vyrą gryšti, 
nelabai galės kartotis.

Siųskit Naujienai 
Lietuvon — tai bua 
brangi dovana

Girtavimo pasekmė
50 mylių į vai. greitumu le

kiantis automobilis Chicago 
Avė. gatvėj, vos nesu važi nėjęs 
keletą žmonių, susidūrė su 
Ciavvford Avė. gatvekariu. Au
tomobilių valdęs Alexander 
Janovviak, 28 m.. 3127 N. Har- 
ding Avė., išlėkė iš automobi
lio ir persiskėlė galvą. Kitas 
važiavęs automobily, John 
Koncar, 28 m. ir važiavęs gat
vekariu Harry Koch, 35 m., li
ko sunkiai sužeisti. Visi trys 
dabar guli ligoninėj ir veikiau
siai visi trys mirs. Janowak 
gi buvo tiek girtas, kad poli
cija neįstengia su juo susikal
bėti.

Sportas
Sugrįžo K. Sarpalius

K. Sarpalius važinėjosi po 
Ohio valstiją su ristynėmis. 
Bitosi jis apie 20 kartų ir nė 
vienų ristynių nepralaimėjo. 
Rytoj 3 vai. po pietų jis tre
niruosis l'niversal Atletikos 
kliube (814 W. 33 St.) su Dia
metralu. Treniruosis dar ir ki
ti ristikai. —S.

Vyry, Motery ir Vaiky 
A pr ėdalų

Visas t avoras naujas ir naujausios 
mados

Parduodame labai pigiai ir duoda
me dovanas kiekvienam pirkėjui 
atsilankiusiam. Turime didelį pa
sirinkimą viršutinių, apatinių, sve
telių, pančiakų, kepurių, "kaldrų, 
blanketų, stubos šliperių, abrusų, 
mergaičių dresių ir kitokių įvairių 
dalykų ant pardavimo.
Kviečiame visus šioj apięlinkėj 
gyvenančius atsilankyti ir persi
tikrinti musų kaina ir patarnavi
mu. K

J. SANDARGS&, J. PIKEL
Mid-West 

Dry Goods Store
4172 Archer Avenue Chicago, Illinois

J

Garsinkites ‘NAUJIENOSE”

Padėk Savo Pinigus ani e Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musy Augšty Pirmy Morgičių 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Suteikiam paskolas ant namų ant geriausių sąlygų.
Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią Bank:> kur visuomet busite užganėdinti musų patarnavimu

Kapitalas, Perviršis ir Neišdalintas
Pelnas $350,000.00 
Banko Turtas Virš

TRIJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ
Saugiausia vieta jusy pinigams

I11
lllllll

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Street, Chicago Kampas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:30 valandą vakare 

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandą vakare

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. Neriš
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL »164

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS 
3201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201

Tol. Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Phone Boulevard 5203
Privatiniai An.bulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Lovcikis, Kvictkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balziamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

DR. VAITUSII
OPTOM ETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METU PRITYRIMO

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jau J. Smetona
OPTOMETR1STAS

1801 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telęfonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

SERGANTI ŽMONES

Graborius
Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

sunkią 
ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Jei jus turi 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas,

-T privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas jsijęijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tukstančiug 
kitų.

MOTERYS su “socialemis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
bolių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearhorn St.

■ Kampas Mcnroe St, Crilly Building 
imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

r

Šiandien ir Rytoj 
Didelis Išpardavimas Lotu

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ
PIRMIAU VADINTAS
WILL0W SPRINGS

SUBATOJ IR NEDELIOJ, SPALIO (OCT.) 23 IR 24 DIENA, 1926 
šitas puikus S'ubdivižinas guli ant Archer Avė, tik pusę mylios j vakarus nuo Keane Avė. Atvažiuok 
anksti, kad galėtum pasirinkti sau naudingą ir puikų šmotą miško, kuris jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKŲ

Spring Forest

Biznio Lotai
Ant 87-tos St. ir Archer Avė, gatvekariu lini
jos ir cementinio bulvaro gerų kampų, tinkami 
bile kokiam bizniui. Parsiduos labai pigiai leng
vais išmokėjimais.
Po kelių mėnesių pirkėjai viens nuo kito pirks 
ir mokės daugiau kaip dubeltavai.
KAM PIRKT KITUR. KUR DAR REIKIA LAUKT

cementiniai bulvarai.

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnų su lapo
tu mišku % ir l/i akro dydžio. Parsiduoda la
bai pigiai, kurių .kainos 
kartų tiek kol pabaigsi 
VISŲ PARANKUMŲ, o

be paliovos užaugs 10 
mokėt.

t
čionais jau viskas yra:

Storai, mokyklos, gatvekariai, gelžkelio stotys

SUBDIVIŽINO OFISAS

KAZWELL ZACKER & CO.
Archer Avė. ir Spring St. 

Spring Forest, III.

ir

CHICAGOS OFISAS
6312 So. Western Avė.

Phone Prospect 2102
Ofisas atdaras dieną ir vakarais iki 9 valandą.
Del pilnų informacijų klauskit S. P. Kazwell.

(KAZLAWSKI)
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NAUDINGAS SKELBIMAS

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prašiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAR HAT
CLEANERS & DYERS

3328 S. Halsted Street

Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gali pirkti tiesiog 
nuo išdirbėjo, kur gali sučėdyti 
beveik pusę kainos. Lietuviai iš
dirbėjai ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me geriau^ patarnavimą. Kat
rie yra pirkę nuo musų, tą pa
tvirtins. Taipgi užlaikome viso
kios rųšies rakandų-furniture ir 
parduodam žemiausiom kainom.

GLOBĖ FURNITURE CO.
6637 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6890 
Krautuve ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllffl

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tat jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas suiy 
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

DidcU tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint



šeštadienis, Spalio 23, 1S26 NAOJlĖifltJS, Chlcs^A, IR 
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Jį “OREMUS"
1. “Oremus” žolių arbata, ku
ri labai pasekmingai gydo že
miau minėtas ligas, kaip ve: 
gydo nevirškinimą pilvelio 
(Dyspepsia) nedirbimą kepe
nų. liuosuoja vidurius, ver
čia prakaituoti ir prašalina 
iš kūno šaltį ir skausmus. 
Dėžė su prisiuntimu 50c.

2. “Oremus” žolių vaistas 
kuris labai pasekmingai gydo 
sekamas ligas, kaip ve: gydo 
chroniškas Plaučių ligas, Ca- 
tharą (slogą), Plaučių užsi- 
senėjusį kosulį ir asthmą ir 
prašalina šaltį iš plaučių. Dė
žė su prisiuntimu 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, 1U.

Importuotos Bohemtan
PLUNKSNOS

Parduodamos pas

Beck's Dept. Store
3323-25 So. Halsted St.

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos
svarui ........................... ji.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............. $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ............ 39c

Sa lupeliai ant pareikalavimo
V ------- *

Sudriko
Krautuvėse

MILŽINIŠKAS 
IŠPARDAVIMAS
Piany. Fonografu

ir Radiolų

Atidaryta nauja didelė 
rakandu krautuvė 

3417-21 So. Halsted St.

Lietuvių Rateliuose
SLA 208-tos Motery 

Kuopos Šokiai
Kaip jau pirmiau buvo pra

nešta, SLA. 2O8-ta Moterų kuo
pa atidaro savo draugijinį se
zoną spalių 27 d., trečiadienio 
vakare, 8 vai., su gražiu balių, 
kurio pelnas skiriamas Vilniaus 
našlaičių naudai. >

Spalių 9 d. minėjome Vilniaus 
užgrobimą, tad tenka ir dera 
ti.se liūdnose sukaktuvėse kokiu 
nors budu paremti lietuvius Vil
niuje. O kas gražiau tenka mo
terims veikti, kaip labdaringi 
darbai L Dėlto, į šiuos rengia
mus šokius reikia visai musų 
inteligentijai, profesionalams bei 
biznieriams ir visiems susipratu- 
siems lietuviams skaitlingai at
silankyti.

Komitetas šokių rengimo dar
buojasi, kad šokiai kuopuikiau- 
siai nusisektų. SLA. 208-tos 
kuopos pirmininkė pz Ona Kiras 
daug darbu ir širdies įdeda šion 
pramogom Dirba ir visas ko
mitetas bei kuopos narės.

Balius įvyks vienoj puošnių 
svetainių, Masonic Temple, prie 
61 ir (ireen gatvių.

Bilietus verta pasipirkti iš 
kalno, kad pridavus daugiau 
smagumo bei dvasines paramos 
moterims, bedirbant gražų lab
darybės darbą.

Spalių 27-ta diena lai sutrau
kia mūsiškius šion gražion pra
mogom kuri rengiama geram 
tikslui. —Report.

18-tos gatvės apielinkė
Per kiek laiko ši apielinkė 

buvo rami. Bet pastaruoju lai
ku ir joj ėmė rodytis plėšikų. 
Turbut butlegerių biznis suma
žėjo, nes* pirmiau plėšikai buvo 
išvirtę į butlegerius, važinėjosi 
brangiais automobiliais ir, su
prantama, - plėšimais užsiimti 
nebeužsimokėjo. Bet delei but
legerių savitarpinio karo, dau
gelis turbut pabijojo savo kailį 
palydėti, metė butlegeriavimą 
ir sugryžo prie plėšimų, lik tuo 
ir tegalima išaiškinti urnų pa
didėjimą plėšimu šioj apielin
kėj.

Pastaruoju laiku kelių san
krovų langus išdaužyta, ban
dant į jas įsilaužti.

Vieną drabužių sankrovą prie 
17 ir Halsted gt. užpuolė du 
plėšikai ir labai sumušė senu
ką savininką, kuris bandė gin
tis. Po to senukas turėjo eiti 
ligininėn.

Prieš kelias dienas plėšikai 
įsilaužė į plunksnų ir pūkų san
krovą ir nors nieko nepelnė, 
bet išsprogdino seifą, nors prie 
seifo aiškioj vietoj buvo paka
binta kombinacija seifui ati
daryti.

Pastaruoju laiku pirkimas ir 
pardavimas nekilnojamų nuo
savybių žymiai padidėjo. Todėl 
ir žemės ir namų kainos ėmė 
labai kilti. O kilant žemei pra
sidės griovimas senesnių namų 
ir statymas naujų: padidės ir 
biznis. Jei kaip, tai ši mirš
tanti apielinkė vėl atgis ir pa
sidarys gyva, kaip kad gyvos 
yra kitos lietuvių kolonijos.

Stanford parke, prie 1 I PI. 
ir Union Avė., ateinantį trečia
dienį, spalio 27 d., 8 v. v., yra 
rengiamas koncertas tiktai su
augusiems. Dalyvauja orkest
ras, smuikininkas, pianistas, du 
dainininkai ir šokėja. Įžanga
dykai.—Vietinis.•f

Serga J. Vainauskas
Gerai žinomas LSS. 4 kuopos 

narys J. Vainauskas sunkiai 
susirgo ir dabar randasi Wess- 
ley ligonbuty, 26 ir So. Dear- 
born St. Room 207. Prašo sa
vo draugų, kad jį atlankytų.

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

Cicero
v

Musų Cicero auga kaip ant 
mielių. Statoma daug reziden
cijų ir biznio namų. Neužilgo 
bus pradėtas statyti didelis teat
ras prie 50 Avė. ir 22 gat., ku
ris kainuosiąs apie $2,000,000. 
Western Electric Co. gi statys 
gimnastikos namą prie 49 Avė. 
ir 22 gat., už $250,000. Namas 
bus dviejų augštų ir pavadintas 
Albright Gymnasium. Tai var
das mirusio tos kompanijos vi- 
ce-prezidento.

Grant Works spulka yra vi
siems žinoma kaipo tvirčiausia 
lietuvių finansinė įstaiga. Prie 
jos priklauso ir keletas svetim
taučių, bet spulkos viršininkai 
visi yra lietuviai. Niekurie jų 
jau per daugelį metų tarnauja, 
ypatingai sekretorius Leo Švėg
žda. Kasžin ar kada atsiras 
jam konkurentas? Iš tiesų lai
mingi yra tie, kurie turėjo su 
spulka reikalus. Per keletą me
tų dėjo centą prie cento ir pas
kui pirko namus. Tie šiandie 
gerai stovi. O tie, kurie laikė 
bankuose ant 3 nuoš., arba no
rėjo greitai pralobti ir dėjo į 
visokius “s’pešelus”, tie šiandie 
nedaug turi, ar ir visai nieko 
neturi. Patariu biedniausiam 
darbininkui, kaip vyrui, taip ir 
moterei, pradėti taupyti spul- 
koj. Tai labai paranku pada
ryti, nes gali dėti kaip kas no
ri— kas savaitę, ar kas menesį, 
o po kelių metų pasijusi be|u- 
rys krūvą pinigų. Tad nelauki
te rytojaus. Patarimus galite 
gauti kasdie, spulkos sekreto
riaus Švėgždos ofise, L. L. na
me.

Pereitą bertai n į spulka tu
rėjo apyvartos virš .$100,(MM). 
Tai reiškia, kad spulkos biznis 
eina gerai ir vis auga.

—Ciceronas.

Moterys dirba
Chicagos Komiteto Lietuvos 

Našlaičiams šelpti narės dabar 
dirba visu smarkumu. Valdyba 
ir komisijos nuolatos laiko susi
rinkimus, tariasi, pienuoja kaip 
gražiau suruošti nepaprastą Lie
tuvos našlaičių vakarienę, kuri 
įvyks sekmadieny, spalio 31 d.. 
Lietuvių Auditorijoj.

Biletai jau platinami ir jie 
eina gana smarkiai, nes kiekvie
nas nori būti toj nepaprastoj 
vakarienėj.

Nepaprasta vakarienė bus dar 
ir tuo, kad ji bus Vėlinių Naktį 
(Halloween). lai, žinot, didžiau
sios siausties naktis. Vėlės, dva
sios, velniai, viskas tą naktį pa
sirodo. To gero bus ir šioj va
karienėj, nes ruošiamas yra ne
paprastas programas. Tad visi 
ruoškitės būti šioj nepaprastoj 
vakarienėj.—-M.

Bridgeportas
Joniškiečių susirinkimas

Spalio 9 d., Raymond C ka
pely įvyko Joniškiečių 'Labda
rybės ir Kultūros Kliubo susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. J. Bitautas. Trijų nau
jų narių aplikacijos priimtos 
vienbalsiai. Buvo skaityta pa
ruoštoji Kliubo konstitucija, 
kurią priimta vienbalsiai.

Valdybos ir komisijų raportai 
pa-rodč, kad .J. L. ir K. Kliubas 
nemažai , veikia ir gerai finan
siniai stovi. Vien pereitas pik
nikas, rugp. 22 d., Savicko dar
že, davė įplaukų $159.18, o p. 
Savickas gi dar nuo savęs au
kojo $10. Už tą auką esu įga
liotas varde kliubo narių tar
ti p. Savickui širdingą ačiu.

Kliubas nutarė šią žiemą 
rengti pasilinksminimo ir viešus 
lavinimos vakarus. »

Taip jau tapo nutarta užpre
numeruoti Naujienų dienraštį 
Joniškio, Lietuvoj, knygynui ir 
skaityklai.

Susirinkimas praėjo labai ge
ru upu.-*N. Rast.

Bridgoport
JAU NĖRA BAIMĖS DEL 

MOKYKLOS STATYMO 
BRIDGEPORTE

Mokyklų Tarybos sumanymas 
statyti Rūgštesnę mokyklą 
pleciuje tarp 32 ir 33 gat
vių ir tarp Auburn Avė. ir 
Lime gatvės tapo atmestas. 
Visi namai toj vietoj, dėl ku
rių turėta baimės, kad bus 
nugriauti, pasiliks kaip yra.

Du metai atgal Chicagos 
Mokyklų Taryba buvo sumaniu
si statyti augŠtesniają mokyk
lą — Junior High School — 
augšč'au minėtoj vietoj ir me
tai atęal pradėjo tą savo su
manymą vykinti, bandydama į- 
sigyti ten žemę tam tikslui.

Nors didžiuma ten stovin
čių namų yra maži ir senoviš
ki ir verti, kaip kiti sakydavo, 
tik briežiuką pakišti ir sude
ginti, bet yra ir eilė gražių, 
naujovinių namų, ypač M. J. 
Kiro Real Estate Improvement 
kompanijos statytų prie Auburn 
Avė. priešais šv. Jurgio para
pijos bažnyčią. Jų savininkai 
nenorėjo geruoju perleisti savo 
nuosavybių miestui ir dalykas 
atsidūrė teisme.

Byla traukėsi daugiau kaip 
metus laiko ir šiomis dienomis, 
kaip girdėjome, pasibaigė tuo- 
mi, kad Mokyklų Taryba įsa
ke savo advokatui jos bylą iš
traukti.

Taigi ketinamos augštesnės 
miesto mokyklos nebus jau 
Bridgeporte minėtoj vietoj. S.

Kodėl neturėt namuose 
koncertu?

— •* ■———

Didžiausioj pasauly lietuvių 
kolonijoj, kaip Chicago, paly
ginus visgi nedaug lietuvių šei
mynų turi, taip įsakant, links
mą gyvenimą manuose.

Dabar artinaiųies, žiemos il
giems vakarams ir kad links
mai ir laimingai' su Visais šei
mynos nariais šiltoj stuboj 
praleist juos, negali būt nieko 
geresnio kaip turėt namuose 
kokią nors mumiją (jeigu na“ 
mie nesiranda muzikanto). Vis
gi daugeliui yra galimybės įsi
gyt ar piano player, radio ajpbn 
kad ir gramofoną. Pastarasis 
beveik kiekvienai šeimynai gali 
būt prieinamas, nes pigiausias 
už kitus instrumentus, o užsi- 
gaięėdinimas didelis, — būtent, 
turėt namie koncertas tokių 
musų artistų, kaip Kipro Pet
rausko, Juozą Babravičiaus ir 
Butėno, kurie žinomi visam ci
vilizuotam pasauliui yra netik 
patiems smagu, bet ir garbė 
prieš svetimtaučius.

šiandie kad nors tik gramo
foną įsigyt nėra taip jau sun
ku; viena, kad yra labai pigių, 
taip sakant, dėl biednesnių žmo
nių, o antra, galima gaut ant 
labai lengvų išmokėjimų.

Pianą įsigyt, suprantama, 
sunkiau, bet dėlto neužginčija
mai iš piano ir nauda 
didesnė, ypač toms šeimynoms, 
kur vaikai jau paaugę. Juk 
šiądien beveik visas pasaulis 
inuzikališkas; mergaite nemo
kanti skambint pianu negali ti
kėlis apsivest su inteligentiš- 
kesniu-šviesesniu jaunikaičiu.

Mano manimu, ilgais rudens 
vakarais visiems šeimynos na
riams krovoj šiltoj šluboj nau
dingiau ir smagiau klausytis 
muzikos ar puikių dainų, negu 
trankytis ir akis gadint po pi
gios rųšies “movies”; vienu žo
džiu pigiau, maloniau ir ne taip 
pavojinga.

šiomisg dienomis p-nos Jos 
F. Budrik atidaro naują didelę 
muzikos instrumentų sankrovą 
prie.43417—21 So. Halsted St. 
Todėl aš patarčiau Chicagos 
lietuviams, ypač ' Bridgeporto 
ir South Side, kolonijų, atsi
lankyt ir pamatyt 20 amžiaus 
muzikas >s(riUyje stebuklus ir 
pasiteiraut kaip lengva yra į- 
sigyt kokį nors muzikos instru
mentą.—Muzikantas.

SAULINIS K AR I APSIVEDIMA! I SIŪLYMAI KAMBARIŲkj/V. 10 IX zY.rVzAkj _____  I -   -______ ___ __ . „

Karo departamento galu
tinos skaitlihės parodo, kad 
laike pasaulinio karo Ame
rikos kareivių liko užmušta 
36,931 fronte ir 13,673 mirė
nuo žaizdų, viso žuvo 50,- paveikslą. Laišką meldžiu rašy- 
604. Bet Census Biuras ti lietuviškai arba angliškai.

1922 metais 30,308 žmonių 
mirė Jungtinėse Valstijose 
nuo skilvio ligų, 82,518 nuo 
inkstų ligų ir 62,311 nuo in- 
fluenzos ir pneumonijos, ir 
t.t. Trinerio Kartusis Vy
nas užlaikys jūsų skilvį tin
kamai, pagelbės virškini
mui, pagelbės darbą inks
tams ir tuo budu apsaugos 
jūsų sveikatą. Vienas bute
lis, $1.25, biskį brangiau to
liau į pietus ir vakarus. Tri
nerio Liniment greitai pa
gelbsti nuo reumatizmo ir 
neuralg.ia ir Trinerio Cold 
Tabletai taipgi yra geros 
gyduolės. Jei jus negalit jų 
gauti pas savo vaistininką 
arba pardavinėtoją gyduo
lių, tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

Pranešimai
Naujienų spulkos narių atydon.— 

Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti pa;;;’ konstituci
ją. —Sekretorius.

Visi Birutės Dramos Skyriaus da
lyviai ir artistai prašomi Imtinai 
susirinkti šeštadieny, spalio 23 d., 
7:30 vaL vakaro, Raymond Chapel 
svet. Bus svarstoma ateities veiki
mas ir kiti svarbus reikalai.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia “Našlaičių 
Pietus” ir “Vėlinių Nakties Šiauš
tis” (Hallovveen Night) sekmadieny, 
spalio 31 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Bus muzika su pūslėmis (balloon 
dance) .su prizais ir t.t. Pradžia 7 
vai. , vak. Įžanga $1 yputai. Visas 
pelnas nuo vakaro eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visus atsi
lankyti. —Rengimo Komitetas.

Uiuatruoti paveikslai (iecture 
slides” bus nedelioj, spalio 24 d., 
kaip 7.30 vai. vakare, Raymond 
Ghapel, 816 \V. 31 gt.

Pamokos anglų kalbos ir arit
metikos būna kas antradienis ir 
ketvirtadienis kaip 7:30 iki 9 vai. 
vakaro.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kaij aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

ASMENŲ jlESKOJIMAI
ADOMAS LIPSKIS, gyvenęs 4552 

S. I’'ranciseo avė., Ghicago, III., ma
lonėkit tuojau atsilankyti į Nau
jienų ofisą reikale Burbaitės laiva
kortės. Neatsilankius iki spalio 28 
dienos, busime priversti laivakor
tę kenselioti.

IEŠKAU sesers Monikos Saruc- 
kylės, po vyru Einikienč; pirmiau 
gyveno Danville, III. Nežinau kur 
dabar randasi. Turiu svarbų rei
kalą; meldžiu atsišaukti.

.' Elonora Malaukienč
7239 Rhodes avė. • 

Chicago, III.

JiESKO PARTNERIU
MOTERIS reikalauja pusi

ninko dėl ruiming house biznio. 
Patirimas nereikalingas.

3116 So. Michigan Avė.
Chicago, III,

APSIVEDIMAI

I 
i

IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt ir su keletu 
vaikų, jeigu turi kiek savo turto. 
Ąš esu vaikinas 37 metų amžiaus, 
turiu savo farmą 250 akrų žemės. 
Man reikalinga moteris, nes vienam 
atsibodo gyventi. Su pirmu laišku 
meldžiu savo fotografiją atsiųsti. 
Duosiu atsakymą kiekvienai. Vyrai 
nerašinėkit. W. Cesna, Bagley, Mieh.

INTELIGENTAS vaikinas,! NUOMON kambariai, šildomi, pa- 
. y . v • togųs; su valgiu arba be valgio.30 metų amž., turiu gerą uzsi- 725 w. 16 St., 2 fl.

ėmimą ir gerą uždarbį. Noriu •------
susipažinti su panele arba mo- ANT romios kambarys, apšildo-

v .. • j. 1 inas, vienai ypatai, be valgio. 1/18tena, priežastis apsivedimo., S() ’HaIstcd st., 2 lubos.
Su pirmu laišku prisiųsti savo ------- -------------------------------

Vaikinų meldžiu nurašinėti. At- i 
sakymą duosiu kiekvienai. An
trašas: 3210 S. Halsted St., 

Bok 81, Chicago, Iii.

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON 5 kambarių flatas, Mar- 

quette Manor, remia nebrangi. Tin
kamas daktarui, dentistui, beauty 
parlor arba kitkam. Galima krausty
tis tuojau.

J. NAMON
2418 W. Marquette Rd. 

Prospect 8078
ANT rendos šeši kambarių mo

derniškas flatas, naujame kampi
niame name, karšiu vandeniu šil
domas. Brighton Parke. Galima 
gauti vienam karui garažų.

•1157 S. Talinnn avė.
Lafayettc 0455

RENDAI I kambariai, šviesus, 
yra vana, renda prieinama; arti 
-mokyklos ir 2 karų linijos. 3534 
Parnell avė. Savininkė anl 3 lubų.

NUOMON flatas 5 kambarių, pe- 
Čium šildomas, yra miegojimui por- 
čiai, 2 lubos; renda pigi. 3433 W. 
61 PI.

DIDELĖ krautuvė rendon, genoj 
apielinkėj, 2114x46 pėdų floras. 
2500 W. Persiung Rd., 2 fl. frontas.

OAKLEY HALI. ant viršaus Oak- 
ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuomon. Rendos pigios. At- 
sišaukil į Strand teatrą, 2111 W. 
Division st. Tel. Annitage 4424. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

NUOMON 5 ir 6 kambarių flatai, 
$20 ir $25. Yra elektra, vanos, 20 
minučių važiavimo i vidurmiesti. 2700 
Normai Avė.

NUOMON I kambaiii) flatas; 
gražus, šviesus kambariai. 717 W. 
21 Plaee.

NUOMON 5 kambarių fialas, nau
jai dekoruotas, $11. 437 W. 42nd St. 
2 fl. I’. .1. Trimble, 920 S. Mason 
avė. Manslicld 9118.

N f OMON štoras, geroje lietuvių 
ajAgyventoj vietoj — 3302 So. Union 
avė. Yia tinkama vieta dėl kriau- 
čiaus, barbieriaus arba šaučiaus ir 
ice cream parlor.

Šaukit
Tel. Lafayettc 8821

NUOMON 4 kambariai ir gara
žas. 5714 S. Union avė. .

NUOMON 6 kambarių fla
tas, 2 augštas, kambariai dide
li, šviesus, yra elektra, vana 
Joe Liaskis, Hemlock 0941 

7259 S. Talman Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
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 | savaitę su valgiu, 

PETER. GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

RUIMAS vendai vienam vyrui 
arba dviem, su valgiu ar be valgio. 
2 lubos. Tęl. Boulcvard 1135.

PARENDAVOJIMIT kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be. Kambarys šildomas; visi pa- 
rankumai. 7140 S. Maplesvood avė

NUOMON kambarys ypatai su val
giu ar be, prie mažos šeimynos ir 
randasi geroj apielinkėj.

6637 So. Rockuell St.

KAMBARYS rendon vienai ypa
tai prie mažos šeimynos. 3319 Lowe 
avė., 2 fl. frontas.

PARENDAVOJIMIT 2 šilti gra
žus kambariai, mažoj ir gražioj 
šeimynoj, su valgiu, ar be valgio.

Kreipkitės:
6723 S. Maplevvood avė.

Tel. Hemlock 4939 
Antros lubos

RUIMAS vendai, vienai ar dviem 
merginom. Vana, elektra, galima 
valgį pasigaminti, n6ra vaikų. Maty- 
kit po pietų Subatoje.

3402 So. Morgan St.
(2ros lubos, frontas)

RUIMAS vendai vyrui su valgiu 
arba be valgio. 2 lubos. 2451 W. 43rd 
St.

RENDAI ruimas dėl vyrų ar mer
ginų, 1 fl., 833 W. 33rd PI.:

RUIMAS vendai vaikinui, mergi
nai ar žcnolai porai. Galima ir vir
tuvę vartoti. 1 lubos užpakalis.. 827 
W. 34 Plaee.

STOK, pagalvok kur gausi šiltą 
kainbar|. Po tuo nuineriu visados. 
Su valgiu ar be valgio. Su valgiu 
$8 į savaitę.

- MRS. JACOR
3;>Sf S. Parnell avė.

Antros lubos

DIDELIS kambarys dviem vaiki
nam, apšildomas garu, visados šil
tas vanduo, telefonas. Arli elevato- 
rio, j miestą 20 miliutų. 408 West 
61 st.

BENDA1 ruimas vyrui, mer
ginai, arba ženotai porai, rui
mas apšildomas, gražioj vietoj 
prie mažos šeimynos. I lubos 

5925 So. Throop St.

REIKALINGA vedusi pora, be 
vaikų arba kad ir su 1 ar 2 vai
kais. Duosiu 1 ruimų flatą geriem 
žmonėm už pagaminimą man val
gio. Fialas garu šildomas ir visi 
parankinnai. N. Volovich, 5541 So. 
Indiana avė. Tel. Normai 0590.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

lies. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO„ 3411-13 
Ogden Avė. Phor.e Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navinias, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 3P/2C, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavųras parsiduoda nuo 35c 
iki :50c rUuc negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

Tel. Lafayettc 8705—870G

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

“ATIDA”
Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin
kimų, indedu duris, langus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir mažus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

S.A.ZOLP
927 W. 34th PI.

Phone Boulevard 0527

f................... ‘ ■........ M

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Padarome paskolas ir apsaugojam 
nuo ugnies. Parduodame ir maino
me namus greitu laiku.

1747 W. 47th Street 
2-ros lubos 

Chicago, III.
i, — — ..........................  J

Pranešimas
MERGINOMS ir moterims, 

kurios nori ir myli būti gra
žios. Aš atidariau “Beauty 
Shop”. Visiems savo kostume- 
riams suteiksiu mandagų pa
tarnavimą ir padarysiu gerą 
darbą už vidutinišką kainą.

P. PETRA1TIENĖ 
2519 W. 69 Street, 
Tel. Hemlock 6241



o NAUJIENOS, Chicago, TU.

JIESKO DARBO AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAi-ŽEME NAMAI-ZEKE NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS
I'SU pirmos klesos virėja. Turiu 

didelį pats rimą rengime šaunių 
vestuvių, parlv ar panašiai. I'el. 
Kedzie 9000.

TIKRA NAUJIENA

pagal

TU\ 1S karpenteris parvnžin- 
; kito miesto ir noriu ganei 

pas lietuvius. Atlieku darbą 
savininko norą. Dirbu nu » va- 
ar kontrakto.

l.OUIS RAUDIS 
733 \\. 14 St.

Tel. Roosevelt 2861.

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėriju, bet body yra visai naujos 
maitos, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1G85.

MILDA AUTO SALES 
.3121 So. Halsted St.

GROJIKUS pianas, geram stovy
je, turiu greit parduoti, nes išva
žiuoju iš Chicagos. 4013 S. Arte- 
sian avė.

PARDAVIMUI gramofonas, labai 
pigiai. Yra 10.3 rekordai; kaina tik 
$30. Labai geras gesinis pečius ke
pimui ir virimui pardavimui laimi 
Pigiai.

Kreipkitės:
4454 S. VVallace St.

RUBIN BROS 
BARGENAI

BARGENAI

REIKIA DARBININKU
PARDAVIMUI automobilis Velie 

touring, vėliausio modelio. 1924, iš
rodo ir bėga kaip'naujas, 5 nauji 
eord tajerai, turiu parduoti pigiai

MOTERŲ 2702 \V. 47 St. Iš užpakalio 
Tel. I .afavelte 74 14.

PARDAVIMUI bučernė ir grn- 
įsimuč; mainysiu ant bizniavų gerų 
11 >tų, biznis yra 36 metų senumo. 
Cash biznis, $5000 dolerių biznio 
daroma j mėnesį. Kreipkitės

Naujienų ■■ Skv rius,
3210 S. Halsted st., Bos 82.

1702 W. Ohio St. 4 šeimy
nų medinis namas, apmokė
tas, kaina $4,400, įmokėti 
.$1,000. Išmokėjimais.

4408 So. Whipple St., 2 
augštų mūrinis namas, 4-4 
kambarių, viškai ir skiepas, 
karštu vandeniu šildomas 1 
apartmentas, $3,000 įmokė-

JEI tamsta norit tikrų bargenų, 
tai pirkit šiuos mano namus, tik
tai pradedamus statyti, kurie bus 
padaryti sekančiai: Pirmas namas 
5—5 kamb., 3 bedruimiai, frontinė, 
kičinns, pentrė ir du drabužių kam
bariai j kiekvieni) flatą. Sun par- 
lor, bimgalovv stogus, stiklais už-

tnais.

PASIŪLOMA DIDELE 
PROGA

PARDAVIMUI Eord sedan, 1925, 
pirmos rųšies padėjime. Bargenas. 
.3 17 W. 33 St.

PARDAVIMUI kendžių ir mokyk
lai reikalingų daiktų šloras. Par
duosiu pigiai. 720 VV. 81 st.

3012 W. 41st PI., 2 aug
štų mūrinis namas, mažas,

Reikia 5 moterų pardavi
nėtojų, kurios nebijo darbo;

MR. SVVART
Morrison Hotel

R1 IK\LIN(<A mergina ar mote
ris prie namų darbo už šeimininkę. 
Gera vieta, ant visados dėl protin
gos ir teisingos moteries.

M. BRIEDIS
30 No. Halsted St.

3 lubos.

REIKALINGA moteris dirbti į 
stubą, darbo nedaug, gera mokestis. 
Atsišaukit P. Chalmer, 3600 South 
l nion avė.

REIKIA patyi tįsių operator- 
prie Singer po\ver mašinų.

rengusios darban.
EPO Manufacturing Co.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

NORIM PASIKALBĖTI
Su dviem vyrais, kurie turi 
amžiaus 25-35 metų ir kurie 
norėtų eiti i pardavinėjimo

MR. SVVART 
Morrison Hotel

REIKALINGAS darbininkas prie 
pieno išvažiojimo, kuris turėtų sa
vo vežimą su arkliu ar Iroką. Kos- 
tuemrius ir pieną duosiu. Norintis 
dubli gali padaryti gerą algą.

S. DAUGĖLA
3251 So. Emerald avė.

DAUG pinigų 
tuojau 
norėtų 
Jiuosu 
menu

1635, 608 So. Dearborn St.
Room 840

atsakanti vyrai, kurie 
padidinti savo įplaukas 

savo laiku. Del smulk- 
rašykit Foreign Dept.

KEIKIA viršininko, kuris )<ali pa
traukli prie savęs įvairiai kalal)lt- 

par- 
sub- 

prieš

ėUs žmones ir išmokinti juos 
davinėti musų augštos rųšies 
divizijas. Atidarysiu! sąskaitą 
Imsiant) komisą.

NYDtCK AND CO.
310 S. Michigan Avė.

N EPĄ PR AS I A progų uždirbimui 
pinigų bizny. Mums reikalingi smar
kus angliškai kalbanti lietuviai, pa
geidaujama kurie gyvena South VVest 

Kedzie ir Archer 
rinkamiems žmo- 

t urėti kapitalo ir
Side, netoli nuo 
Avė. distrikto. 
nėms nereikia 
gali uždirbti nuo $7500 iki $10,000 
j metus. Adresas Rox 1648

608 S. DEARBORN ST. 
Room 840

H,

GERAI apsimokanti pardavinėti 
vieta yra pasiūloma finansiškai stip
rios Chicagos firmos, atsakantiems 
vyrams, kurie nori pastovios vie
los. Atsišaukit nuo 19 ryto iki 1 po 
pietų. E. S. Laehmann, Mgr., Room 
1009, 111 \V. Washington St.

REIKIA kontraktorių, pleisterio- 
tojų, karpenterių, mūrininkų, ma- 
son’s, blėkorių, tsogdengių ir t. t., 
kurie butų atsakomingi pinigtškai 
ir kurie ieško pridėčkinio. biznio. 
Del smulkmenų rašykit: Ii. S. L., 
1636 — 608 So. Dearborn St. Room 
840.

RAKANDAI
TURIU parduoti kietų anglių pe

čių, lovą, didelį stalą ir 4 krėslus; 
taipgi gesinį pečių, lovukę vaikui, ge
rą karvę su šviežiu pienu, pianą, (Ieš
ką ir kitokių rakandų.

5630 S. Narrągasett Avė. 
Tel. Prospect 0611.

J. BALTUSKIS

PARDAVIMUI daining ruimo se
tas. bufetas, pečius šildomas ir 
police šuo. 922 W. 33 St.

PARDAVIMUI
GERA proga įsigyti gerą biznį; 

čeverykų taisymo šapą parduosiu 
arba mainysiu ant loto ar mažo 
namo nepaisant apielinkės.

1108 Archer avė.
I.afavette 5107

grojiklisPUIKUS biskį vartotas 
pianas, bemins ir rolės, *120. 6136 
So. Halsted st.,narna.-.

Iš PRIEŽASTIES persikraustymo 
parduosiu savo gražų $850 vertės
rolelių, Genčių ir cabinet, cash arba 
išmokėjimais dėl geru žmonių

SHIMKUS,
6512 S. Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė, ledo ma
šina, trokas, šildomas garažas, šil
domi gyvenimui kambariai ir dėl 
3 žmonių šapa, gera vieta dei part
nerių. Biznio $1300—$1600 į savai
tę. Auksinės kasyklos dėl tinkamų 
žmonių. Greitam pirkėjui bargenas,! 
1750 W. 63 st

DIDELIS BARGENAS CICERO

PARDAVIMUI delicattesen ir sen- 
vičių storas. Biznis geras; privers
iu parduoti greitai už pirmą teisin
gą pasiūlymą nupirksiu Nepraleis
kit progos.

šaukit:
Tol. Dorchestcr 6445

313MV. 41st PI., 2 augštų 
mūrinis namas, po 4 kamba
rius apartmentai, $2,000

lailij florai toileluose ir priekiniam 
porčiukv, įdirbtos prosinimni len
tos, kičino šėpas, pentrių stalčiai, 
medinės šėpulčs, pirmas fialas karš
iu vandeniu apšildomas, antram 
l'late suvestos paipos, taip kad Bi
le kada galima įvesti karštą 
denį. Plumbingas: 
base ruimas ir 
bingo įrengimai.
kambariuos stoge ir boizmenle. Vis
kas įrengta kaip tik gyventi; langų 
šridai, ('trankų kabliai, linktų kam
barys, 2 anglių kambariai, tvora ir 
mano 30X125 lotas, kuris randasi 
labai puikioj vietoj prie MarriiK-ltr 
parko.. Viskas tikini <*11800. Pini
gu daug nereikia.

van- 
si nkos,

kiti vėliausi plum-
Elektra visuos

ANTRAS BARGENAS

BARGENAS

PARDAVIMUI groseris ir visokių 
smulkmenų krautuve, pigiai. Ran
dasi keturi kambariai gyvenimui. 
Pardavimo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
3259 S. Union avė.

PARDAVIMUI kendžių šloras, ar
ti prie teatro. 3528 S. Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Biz
nis geras; tas pats savininkas per 
šešis metus. Atsišaukit

Hernloek 1103.

mokėjimais.
3732 So. Kedzie Avė. 4 

kambarių mūrinis namas, 
kaina .$8,500, Įmokėti $1,800.

4438 So. Wood St.,, 6 šei
mynų medinis namas, kaina 
.$8,250, įmokėti $2,000.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avenue

Musų ofisas yra atdaras 
visą dieną nedėlioj

5—5 kamb. su daining ruimiu, 
viskas įrengta sulig vėliausios ma
dos; aiskabsiai, prosinimtii lentos, 
pentrių stalčiai, knygų šėpa, bufe
tai, rankšluosčių ščputės, abu fia
lai apšildomi karštu vandeniu su 
dviem boileriais, 2 mašinų garažas, 
ant mano loto 30X1’25. Randasi la
bai puikioj vietoj. Viskas užbaigta 
kaip tik gyventi, už $13700.

Aš S’I’A’I'AU visokius muro na
mus. Norėdami teisingi! išrokavimą, 
matvkit. mane.

JOHN PAKALNIS
(Jeneralis Kontraktorius

6919 S. Bock\vell St.
Tel. Hernloek 0367

PARDAVIMUI 5 pool ruimo 
stalai, penkios kėdės, 3 stiklinės 
šėpos ir kiti prie pool ruimo rei- 

I kalingi daiktai, $350.00. Turime 
išvažiuoti; parduosime pigiai. 

1617 So. Jefferson St.

ŠTAI KUR TIKRI BARGENAI 10 NAUJŲ MŪRINIŲ
BUNGALOWS

Pardavimui grosernė ir pieno -'pahimvimu vaiko v>gf (buggy>
stotis už cash, arba mainysiu 
ant loto ar namo. Remia pigi.

1113 So. 49th Ct.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, arba išmainysiu ant loto ar kito 
mažesnio biznio. Parduosiu pigiai.

4201 So. Maplevvood Avė.

PARDUODU savo bučernę pigiai. 
Biznis yra geras ir visas cash. Pui- 

Apgy venta 
lietuviais.

kioj vietoj, ant kampo.
Amerikonais ir dalinai
Priežastis pardavimo einu į kitą biz
nį. Atsišaukite ir pamatykit * patys. 

5701 So. Carpenter St. 
Tel. Wentworth 4543

PARDAVIMUI gerai įsteigta res
tauracija. Daro gerą biznį. Lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. 1739 So. Hal
sted St. Bok 875.

DIDELIS Bargenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė $u nau
ju dideliu muro namu, trys pa
gyvenimai po šešis kambarius, 
ir didelė krautuvė. Garadžius 
dėl keturių mašinų.

2859 W. 40th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro-j 
šerne, naujai įrengta, 4 kam
bariai gyvenimui, lysas ilgas, 
pigi renda, priežastis pardavi
mo svarbi. Kreipkitės į aptie- 
ka. 4459 So. Wood SS t.

PARDAVIMUI delikatesen šloras, 
parduosiu, yra 5 ruimai gyvenimui 
iš užpakalio, 3512 S. Lowe avė. 
Phone Boulevard 7339.

PARDAVIMUI bekernė lietuvių 
apielinkėj, kaina ir renda nebrangi. 
Savininkas nori vksai pasitraukti 
iš biznio. 2903 AV. 38th St.

PARDAV1MUI grosernė, ge
rai išdirbta, biznis žinančiam 
žmogui geras; gausit bargenų. 
Pardavimo priežastis —

3700 S. Emerald avė.
liga.

PARDAVIMUI restaurantas, su 
namu arba be nenio, turiu du biz
niu, reikia į trumpą laiką parduo
ti. Gera vieta ir'išdirbta, 
dirbtuvių, arba mainyčiau į 
mobilį or lotą- 

Kreipkitės tuojaus.
1338 W. 59th St.

PARDAVIMUI Tvvichell > 
Grand pianas, kainavo $850, 
duosiu už geriausį pasiūlymą, 
ninkas apleidžia Chicagą. 
Skudzunas, 5943 Sacramento

aiito-

baby 
par- 

Savi- 
Peter 
Avė.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė. 
Geras biznis. Greitam pardavimui 
pigiai. 2513 S. Halsted st.

ŠILDOMAS pečius pardavimui pi
giai, tik viena žiema vartotas. Kie
tom anglini kūrenamas. Priežastis 
— savininkas įveda guzu šildoma. 
4635 S. A¥ashtenaw avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI Meat Market ir 
erosernė arba mainysiu; dirba 3 

učeriai. Tel. Cicero 3481—J*

MUZIKOS mylėtojai, kuine 
norite įsigyti pirmos klesos 88 
notų grojiklį pianą, vertų $650, 
gali jį nusipirkti už $100, su 
50 voleliu ir benčius. Atsišau
kit šiandien iki 9 vai. vakaro 
arba nedėlioj iki 6 vai. vakaro. 
American Storage House, 2216 
\V. Madison st.

4—flatai po 1 kambarius, 
gerame stovi medinis namas, 
ant mūrinio pamato, elektra, 
cementuotas beismontas ir kiti 
parankurnai. Randasi ant Union 
Avė. ir 35-tos gatvės. Rendų 
neša $924.00, kaina tik $7200. 
įmokėt $1500.

Bizniavas medinis namas, ant 
mutinio pamato, storas ir 5-fla- 
tai po 4 kambarius, gerame 
stovy, elektra, ir kiti paranka
mai. Randasi arti 36-tos ir 
Union St. Rendų neša $1164. 
Kaina tik $8500. įmekėt $2000.

STOK Į LAIMINGĄ ATEITĮ

PARDAVIMUI delicattesen, ice 
creain ir kendžių krautuvė, Brigh- 
ton parko apielinkėj. Panašaus biz
nio nėra ant viso bloko, du dideli 
ruimai pagyvenimui, lysas I me
talus, renda $25 į mėnesį. Nupirk
si! už pusę kainos. Pasiskubink 
dėl šios laimingos propozicijos.

Mals k it

A. J. STONIS
3150 S. Eniearld avė.

Tel. Yards 2610

AUKSO MAINOS

krau-

tarpe Union . 
$750 įmokėti

ir,50 Emerald Avė. $750 įmokėti, kilus 
kaip rendą, po 5 kambarius, garu 
šildomi, octagon sun parlorai, įmū
rytas plumbingas, plieno konstruk
cija, parankiai krautuvės, bažny
čios, mokyklos ir transoortacija, j 
kainą įskaitoma 
refrigeratoriai, I 
lotas 30y 125. . 
kasdien.

Wm. M.
103 St. ir Halsted

Tel. Beverlv 8151

i užlaidos, pečiai, 
fikčeriai ir tvoros, 
Agentas ant vietos

Devine & ('o.

1 Murini^ nąynas, 5 ir 6 kam
bariai, aržuo|u( ištrimuotas, 2 
atskiri boileriai, 2 karų gara
žas, randasi Arti Sherman par
ko ir 55-to 'bulvaro. Savinin
kas priverstas už žemą kainą 
parduoti arba mainys kas ką 
turi. Naudokitės proga.

’ ‘ • » 1 c .1 i ■ ■ ’

! Naujas muro namas, 5 ir 5 
kambariai, aržuolu isirim uo
tas, viškos, apdirbti porčiai, 
randasi arti Mraąuette parko.

‘ Savininkas parduos šią savaitę 
įtik už $13,700, įmokėt $4,000. j į','.’ stakas', 
| Nauja bungalow, 5 kamb. ar
žuolu baigta, plieno konstruk-

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2—6 

kambarių flatai, įmokėti $2000. Spe- 
einlis burgenas .... $įQ3QQ

2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na
mas, aržuolo trinias, sun parloras, 
bungalo\v stogas, labai geroje vie
toje. Bargenas

MES turime visokių mainų.

PARSIDUODA mažmožių .. . a-ennn • i
tuvi*: ice cream, lengvų gėrimų, ei- C1J<L Kainh tik $6900, įmokėt 

marškinių ir 1.1. Maino ant $1500.
Kreipkitės pas

K. J. MACKE & CO.

garų, i 
loto, automobilio ar kitko. Daro 
biznio .*100 į dieną. Agentams ko- j 
mišinas. Savininkas važiuoja ant •’n ri i u>s.

4839 W. 1 Itii St.

PARDAVIMUI pianas, pigiai. Mrs. 
Drigot, 1347 — 18 Ct., Cicęro, III.

PARDAVIMUI 2 pečiai, vienas 
kietom anglim, kitas minkštom ir 
gasu kūrenami. -108 W. (ii st.

24.36 W. 59th Slree: •

Tel. Prospect 3140
S. Kviečiame prisirašyti 
Dollar Savings, Building 
Loan Ass’n. “spulkos” po

prie
and
viršminėtu antrašu.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, 5 kambarių pagyvenimas prie 
krautuvės. 3409 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI 2 pool stalai su 
visais įrengimais. Parduosiu pigiai, 
lik už $200. 4440 S. Western avė. 
Tel. Lafayette 3385.

. PARDAVIMUI per savininkų, 
nes būtinai reikia pinigų. Par
duosiu namų su krautuve ir 
flatų, 3008 W. 59 St. Pamaty- 
kit jį šiandien.
Tek Prospect 8588 arba 9875

BARGENAS
PARDAVIMUI grosernė ir bučer

nė. Parduodam nuo $700 iki $800 į 
savaitę. Pardavimo priežastis — sa
vininkų liga. Nereikia agentų.

Naujienos, 1739 S. Halsted st. 
Box 876.

RETA PROGA
PARDAVIMUI 2 flatų puikus biz

nio namas su minkštų gėrimų krau
tuve ir barber shop. Bizniai gerai 
eina. Parduosime kariu su bizniu. 
Yra garažas.
100 — 23rd Avė., Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 3009
PIGIAI pardisuoda restoranas, 

lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas. Atsišaukit 3311 So. 
Halsted st. Tel. Yards 6062.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Turi boti parduota j trumpą 
laiką. 828 W. 31 St.

PARDAVIMUI farma arba mai
nysiu į namą, 120 akrų žemės, su 
visais gyvuliais ir įrankiais. Iš prie
žasties netekimo vyro. Malonėkit 
atsišaukti Jnišku.

A. BUDRICK, 
Big Flnts, Route 5, 
FRIENDSHIP, WIS.

PARDAVIMUI bekerio riautas ir 
trokas Fordas 1 tono, apie 400 do
lerių i nedėlią biznio. Pardavimo 
priežastis svarbi. Kreipkitės j Nau
jienų skyrių. ,

3210 S. Halsted st.
Box 83

EXTRA, EXTRA BARGENAS

PIRMOS klesos bučernę parduo
siu ar mainysiu arba priimsiu part
neri. Kas turi $500 gali nupirkti.

4550 S. Kedzie avė.
Tel. Hernloek 5939 . .......

PARDAVIMUI 5 kambarių me
dinis namas, šalę tuščias lotas; yra 
barnė karvei. Daug paukščių — 
vištų, žąsų ir ančių. Parduosime 
pigiai ar mainysime ant didesnio.

10713 Albany avė.
Mt. Greenvvood, III.

LOTAS 58 pėdų, N. E. kam
pas 63 ir Richmond s|. Ir biz
niavai namas arti Western avė.

VERČIAMAS esu parduo
ti 2 pagyvenimų naują mū
rinį namą ant South Sidės. 
Garu apšildomas, elektras, 
gasas. Gera transportacija. 
Namo kaina žema, tik $14,- 
000, rendos neša $130 į mė
nesį, įmokėti galite kad ir 
$1,000, likusią sumą rendos 
apmoka. Naudokitės proga. 
Veikite greitai.

ADAM MARKŪNAS 
874 First National Bank 

Building 
68 W. Monroe St. 

Chicago, III.
Tel. Randolph 7400

PARDAVIMUI medinė coltage, 
su garažu, netoli Kostner ir Archer 
Avė., kaina $3750, lengvais išmo
kėjimais.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų mū
rinis namas, 5—5 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų mū
rinis garažas, yra visi įrengimai ir

kitus I)o $50 j mėnesį.
PARDAVIMUI 1 augšto namas, 

yra krautuvė ir 5 kambarių fialas 
užpakal) krautuvės, furnas šildo
ma. Gera vieta dėl grosernės ir 
bučernės, kaina $10750. cash -*2000, 
kilus kaip rendą.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 ARCHER AVĖ.

PARDAVIMUI 3 lotai ant 62 St. 
ir Rulherfard avė. Kampiniai. Taip
gi galiu mainyti ant grosernės ar
ba bučernės fikčerių.

,W. URBAN
4858 S. AVentvvorth avė.

Tel. Boulevard 5181.

CLEAR PARK pardavimui 2 augš
tų mūrinis, po 5 kambarius, mo
derniškas, karštu avndeniu šildo
mas. -Š2500, likusius kaip rendą.

5923 \V. 64 st.
Albany 1062

> Vakarais Ihde Park 4046.

PARDAVIMUI namas ant Western 
Avė. tarpe 68-to.s ir 69-tos gatvių. 
Arba mainysiu ant automobilio, loto 
ar minkštų gerymų krautuvės.

6239 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų na
mas, yra elektra*, vana, $9700. Lafa
yette 1410.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow arba mainysiu ant grosernės 
arba loto. 6223 S. California Avė.

PARDAVIMUI lotas 30/125, 
l/2 bloko nuo Marųuette Parko, 

CIHRnn '$300 įmokėti ir $15 į mėnesį. 
M* I Vw , . , .v „1-4 v.... o

B. R. Pietkiewicz & Co.
2612 W. 47th Street

PARDAVIMUI farma arba išsi
maino ant namo nuo 2 iki (i flatų, 
kad ir bizniavi arba su bizniais. 

1 1'98 akeriai, 130 akerių dirbamos, 
68 akeriai gražaus miško, budinkai 

, 10 karvių melžiamų, 3
arkliai, I kiaules, 50 vištų, 1 trak- 

Į toris ir kitos mašinos, kokių tiktai 
reikia. Netoli nuo miesto, 3’/i mai- 
lės ir 3 blokai nuo mokyklos, žemė 
lygi. Parsiduoda dėl ligos pigiai už 
teisinga pasiūlymą. Meldžiu greitai 
atsišaukti prie savininko.

JAMES G RITI S 
Route 3, Box 26—A,

•Atsišaukit laišku į Naujienas.
1739 S. Halsted st.

Box 877

PARDAVIMUI 2 namai, vienas 4 
pagyvenimų Chicagoje, kitas 2 pagy-1 
venimų su krautuve Hart, Mich., 
ba mainysiu j vieną didesnį 
Chicagoje. Namai be • skolos.

J. ŽALIS 
717 W. 21 st St. 

Chicago, III.

ar-
namą

PARDAVIMUI muro namas, 2 po 
4 kambarius ir vieno karo gara
žas. Randasi Brighton Parke. Par
duosiu pigiai — už $6500. Namas 
4354 So. Washtenaw avė.

SAVININKAS
6.352 So. Claremont avė.

JOE LELEIKA

WESTERN AVĖ. BARGENAS

2 BIZNIAVI lotai pardavimui ant 
VVestern avė. 191 pėdos i žiemius 
nuo 102 St. Galima pirkti su mažu 
jmokėjiinu. Savininkas.

Tel. Rooscvelt 3671

NETIKĖTI mainai. 200 akrų ge
ra farma su gyvuliais ir visais rei
kalingais įrankiais. . Priežastis — 
liga. Mainysiu arba parduosiu. 1512 
So. Rockwell st.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
aukštu, garu apšildomas; yra' gra- 

violom prie karlainės. T*iiri l>nt 
parduotas greitu laiku . Priežastis 
— po Kalėdų važiuosiu į Lietuvą. 
5841 S. Maplewood avė. Savi įlinkas 
Joseph Preiby, 6425 S. California 
avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI muro namas, 2 po 

6 kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažas, randasi prie 
vienuolyno, gerame stovyje. Vertas 
$16,500. Atiduosiu už $12,900.

Savininkas J. LELEIKA 
6352 So. Claremont avė.

PARDAVIMUI 
(bungalovv, po 5 

pardavimui 6 flatų mūrinis šildomi, mūriniai, 
namas, ant 50 pėdų fronto, 4—s") o kitus lengvais 
kambarių, aržuolo trinias, 3 karų, 
garažus, savininkas. 5758 S. Laflin

20 naujų i 
ruimus, garu 
$500 įmokėti, 
išmokėjimais.

Tel. Republic 4151

EXTRA
MAINYSIU gražų namą į groser- 

nę. Atsišaukit prie savininko. 2 karštu vandeniu šildomas,
bungalow, 

6 
Chicago frontns,x/521 S. (Paulina st. kambarių, parduosiu ar mainy- 

____ ’______________________ siu ant loto arba automobilio. 
6605 So. Richmond Str.

VISAI naujas

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bridgeporte, į lotą arba gero 
autohiobiliaus. Atsišaukit prie sa
vininko.
s Mrs. P. Radavičienė,

301 So. .4 St., St. Charles, 111, 
Tel. St. Charles 451

MEDINIS namas, Storas, 4 rui
mai antras fintas, du po 4 ruimus. 
Rendos į mėnesį $90. Parduosiu 
$5.800 cash.

SAVININKAS 
5740 S. Wentworth avė. 

Antros lubos iš užpakalio

už

BARGENAS 
Pardrfvimui 2 flatų namas, 4—4

2- BI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina
ma. Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POŠKA1TĖ
1446 So. Sawyer Avė., 
Tel. Lafayette 4787

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Rea! Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas,, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

VYRAI išmokit Barbei ystės. Mrs 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTE RN ATI ON A L R A R B ER 
COLLEGE,

651—672 \V. Madison SI. arba 
109 S. Wells St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritn^etikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą j devynis menesius; 
aujęštesnj mokslą į vienus metun. Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

IŠMAINYMUI 2 flatų mūri- 
nis namas, 2 po 4 kambarius. 
4352 S. California Avė. Mainy
siu ant mažo biznio. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės 
2554 So. Halsted St.

Tel. Victory 8194

NGLlt KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių pa
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
iai8 w. 12 st.

Los Angeles, Calif.
-^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PARDAVIMUI GARAŽAS

125 karų. Parduosiu labai 
į konskukcijos,"^'nefolFlJUnyčios "ir pigiai, $12000, reikia cash. 
mokyklos, kaina $1900. Netoli Randasi labai geroje vietoje, 
Archer avė. Savininkas name. . ___ . „ Tt 7 ± j «

4928 — 30—34 S. Komensky avė. 1 2554 So- Halsted Str.

lakai I ka,nburil4’ n«,nus naujas, geriausios 2512 W. 63. St. PftldUOdll 18i)&l Į konstrukcijos, netoli hažnvčtnc ir 
pijriai ar mainau ant mažesnės 
prapertės. Teį Prospect* 3684.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti ,gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėta.
daugiaus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street


