
The First and Createst Lithuanian Dailę t n America NAUJIENOS' . 1 ’ 
The Lithuanian Daily News

Kntered ai sacond CIbm Mattar March 1, Itli, at tha Port Offtoa of Chioafo, III,

The First and Greatest Llthuanian Dailę in A merica

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ncvva

PUni.lSHED BY 7^4 L1THUAN1AN NEWS PUBLISHINC CO.. INC.

1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 
Telepbone Roo»«velt 8500

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily nf.ws 

PUBIJSHF.n BY Tkt LITHUANIAN NEWS PUBLISHINC CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Telephone Rooievelt 85 00

f --- "" ....... . ’l
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Vt... f,— —,,,,............    ■ ■■ 1 ■■ BiJ• aodor tho Act uf March B, 1B7B.

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, UI. šeštadienis, LapkriČio-November 13 d., 1926 ♦No. 268

Nauji socialistų per
sekiojimai Rusijoj

Francija ruošiasi mažinti 
savo armiją

Passaic audėjų ir N. Y. siuvėjų 
streikai eina galop

Naujas teroras prieš so
cialistu Sovietijoj

Daugely miestu įvyko areštai 
žmonių, Įtartu dėl turėjimu 
i y šių su menševikais

BEBL1NAS, XI. 12. — Pa
sak oficialinio pranešimo, kurį 
Husu socialdemokratu partijos 
užsienio atstovybė gavo, sovie
tu valdžia išnaujo sustiprino 
savo žiauru persekiojimą so
cialdemokratu.

Maskvoj, Leningrade ir vi
soj eilėj miestu Ukrainoj ii 
Dono rajone įvyko naujos kra
tos, nauji policijos puolimai 
ir nauji areštai. Kai kurie 
areštuota tik dėl to, kad jie 
kadaise caro laikais darbavos 
>ocialdemokratiniame i odėj i- 
mr.

Jokiu kaltinimu areštuotie
siems nebuvo iškelta. Pakako 
lo, kad jie buvo įtarti dėl turė
jimo ry>iii >u socialdemokratų 
(menševiku) partija.

Tarp suimtu yra nemaža to
kiu, kurie buvo po bolševiku 
policijos priežiūra.

Turkestane areštuota dvide
šimt ištremtu socialdemokra
tų. Jie tapo dabar išsiųsti į 
žiauriai šaltas žiemiu Sibire 
vietas. Daugelis jų buvo išbu
vę ištrėmime jau trejus metus 
ir netekę sveikatos.

Išaikvojo Rusu brangias 
tapybos galerijas

MASKVA, XI 12. — Į teis
imi rankas tapo atiduoti de
šimt aukštu sovietu valdinin
kų. kaitinamu dėl pardavimo 
menkiausiomis kainomis bran
giu paveikslų iš sovietų nacio
nalizuotų paveikslų galerijų. 
Garsių Rusijos ir užsienio 
senų tapytojų paveikslai, verti 
kiekvienas tukstančiai^Tluhlių. 
parduota po 50 kapeikų iki i()C 
rubliu. Daugiausiai tų pavei- 
I siu nupirkę vokiečiai ir aero- 
I 'anais išgabenę Vokietijon.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie-
aose. lavvay, turėjęs $150,000 depo-.ryba pripažino teisę moterims adžiusi 4:32 valandą. Mėnuo 

zitų. Ibuti renkamomis į tarybą. 'leidžiasi 11:06 vai. vakaro.

Francija planuoja mažint 
savo armiją

Priverstinas kareiviavimas su
trumpinama iš pusantro me
tu į I metus.

PABYŽ1US, XI. 12. -- At
stovų butan įnešta eilė įstaty
mų piojektų sumažinti ir per 
organizuoti Franci jos armiją, 
įvedant vienus metus priversti
no kareiviavimo vietoj dabar
tinių pusantrų metų.

Dabar Pranei jos kariuome
nės jėgos susideda iš 360,000 
kareivių. ISO,000 kolonijų čia- 
gimių kareivių ir 75,000 kari
ninkų, taigi viso bendrai 615,- 
000. Einant reorganizavimo 
projektu armija susidėtu iš 
280.000 rekrutų, 180,000 kolo
nijų čiagimių kareivių ir 106,- 
000 karininkų, ai ba bendrai 
566,000 vyrų.

3iaz išrinktas Nikaraguos 
prezidentu

MA N AGI A, Nikaragua, XI. 
12. — Nikaraguos kongresas 
savo nepaprastoj sesijoj res
publikos prezidentu išrinko 
Adolfą Diazą.

Diaz dabar užims vieta Emi- »
liano Chamorro, kurs šių -me
tų pradžioj buvo paveržęs val
džią iš liberalų ir tuo bildu iš
šaukė krašte nepaliaujamus 
maištus.

Francijos valdžia gavo bu
to pasitikėjimą

PARYŽIUS, XI. 12. — Par
lamentui šiandie susirinkus, at
stovų butas pareiškė Poinearc 
kabinetui pasitikėjimo. Atsto
vų butas 365 ba'sais prieš 207 
palaikė piemjeio reikalavimą 
tuojau imti svarstyti biudžetą 
1927 metams, visas interpelia
cijas atidedant į šalį.

Britų kasyklų savinin
kai užsikirtę

L(kN DONAS, XI. 12. - Vy
riausybės išleistas šiandie pra
nešimas rodo, kad apglies ka
syklų savininkai nesutinka su 
siūlomomis- taikymus su strei
kininkais srlygomis. Praneši
me sakoma, kad jeigu anglia
kasiai priimsiu valdžios pasiū
lytas sąlygas, tai premjero 
Balvvino kabinetas, nežiūrint 
kasyklų savininkų priešingu
mo, pasirūpins pravesti tatai 
įstatymu.

DU BANKAI BANKROTAVO

DETROIT, LAKĘS, Minn., 
XI. 12. — Bankrotavo Securi- 
ty State Bank of Detroit La
kęs, turėjęs $780,000 depozitų, 
ir Citizens’ State Bank of Gal-

Passaic audėju streiko 
pabaigos pradžia

Viena tekstilės ' kompanija jau 
pasirašė sutartį su darbinin
kais

NE\V YORKA.S, XI. 12. — 
Po dešimt mėnesiu atkaklios 
kovos, ėjusios Passaico distrik- 
to tekstilės pramonėj tarp 
10,000 darbininku vienoj pusėj i
ir fabrikininkti antroj, vakar 
pagaliau Passaic \Vorsted Špili
ui ng kompanija pasirašė su 

j United Textile \Vorkers uniįr 
kompromiso sutartį. Tos kom 
panijos fabrikuose paprastai 
dirba apie 600 darbinink’1. < 
(larbyniotėj — iki 1,200. Lau
kiama, kad tuo pavyzdžiu pa
seks dabai ir kitu fabriku savi 
įlinkai.

Tarp kita sutarty numatyta: 
a) darbininku teisė organi
zuotis; b) teisė kolektyviai 
derėtis nesusipratimams kilus; 
C) “elosed shop” nėra reikalau
jama; d) jei butų bet kurių 
kitų reikalavimų, sutarty ne
numatytų, darbininkai turi 
nepaliauti darbo, o ginčaš turi 
būt išlygintas arbitražu —• 
fabrikininkų, darbininkų ir 
trečios partijos; e) streikinin
kai pęiimami atgal be diskri
minavimų.

Jugoslavijos santykiai, 
su Italija

VI’ENNA, Austrija, XI. 12. 
— Jugoslavijos užsienio mi- 
nisteriui Ninčičui ką tik besi
ruošiant pristatyti parlamen
tui draugingumo ii prekybas 
sutartį su Italija, Romoj tapo 
areštuotas slovėnu atstovas 
p. Vi lianas.

Tas incidentas, be abejo, 
nepagerins santykių tarp Jugo
slavijos ir Italijos. Be to, 
areštas sukėlė slovėnuose pasi
piktinimo, ir jie tikrai atnau
jins savo priešingumą sutar
čiai, kuri, jie sako, duodanti la
bai palankią poziciją italų imi
grantams ir pirkliams.

Kubos prezidentas grū
moja imtis diktatūros
HAVANA, Kuba, XI. 12. — 

Vakar, paliaubų dieną, kalbė
damas liberalų partijos susi
rinkime Kubos prezidentas 
Machado pareiškė, kad jeigu 
kongresas nesugebėsiąs ben
dradarbiauti, tai galį žlugti vi
si idealai tų žmonių, kurie mi
rė kovodami už Kubos laisvę. 
Bet jeigu busią reikalo, jis 
pasiruošęs tvarkyti dalykus 
kad ir diktatūros pagalba. •

Ginkluoti banditai pa
spruko su $140,000 

banko pinigų
LAPOBTE, Ind., XI. 12. — 

Penki ginkluoti banditai šian
die puolė čia Peoples Trust 
and Savings banką ir paspru
ko automobiliu su $140,000. 
Tarp tų $40,000 buvo pinigais 
ir $100,000 vertybės popieriais.

Britų angliakasiams ru
pi baigt streikas

LONDONAS, XI. 11. — An
gliakasių delegatų konferenci
ja nutarė duoti savo vykdo
majam komitetui galios atnau
jinti derybas su valdžia tikslu 
baigti kasyklų streiką.

LAHORE, Indija, XI. 11. — 
Pundžalo įstatymų leidimo ta-

i Pacific and Atlantic Photo)

James K. Hackett, garsus Amerikos artistas Macbetho rolėj. 
Lapkričio 9 d. jis pasimirė Londone.

Pilsudskis, vaikas su var
le, ir karalienė

Arba lenkų diktatoriaus mįsle, 
dėl kurios, varšaviokai suka 
galvas

BEB1 INAS, XI. 12. — Len
kijos nepriklausomybės šventę 
švenčiant Pilsudskis pasakė 
pirma kalbą nuo laiko, kai jis* 
tapo Lenkų diktatelium. Jis 
kalbėjo pasakėj'omi.: ir ale
gorijomis, kurių reikšmė gali
ma tik spėlioti. Viena jo p įsa
kų buvo apie vaiką, kurs žai
dęs su varle. Vėliau vaikas pa
matęs, kad varlė virtus kara
liene.

Lenkai dabar spėlioja, ar 
varle Pilsudskis vaizdavos 
Lenkiją, ar pats save? Jei pats 
save, ar tai turėtų įeikšti, 
kad Pilsudskis žada < parvesti 
Lenkijai karalienę ?

Lenkų monarchistai, kurie, 
nori Pilsudskį padaryt kara
lium, įsitikinę, kad jis tą ir 
turėjęs omenėj.

Savo kalbą, kuri buvo pa
skleista per radio, Pilsudskis 
baigė žodžiais:

“Aš nežinau, kas bus, bet 
tuiiu vilties, kad viskas bus 
kogeriausiai.”

UŽSIMUŠĖ AEROPLANUI 
NUKRITUS ŽEMĖN

VAN NUYS, Gal., XI. 12.- 
Pacific Air Transport kompa
nijos aeroplanui nukritus iš 
3,800 pėdų aukštumos užsimu
šė pasažierius D. Bossiter. Pi 
lotas, Ch. \Vidmer, išsigelbėjo 
parašiutu.

“Uncle Joe Cannon” mirė
DANVILLE, III., XI. 12. — 

šiandie čia mirė Joseph G.' 
Cannon, vadinamas paprastai 
“Uncle Jee Cannon”. 00 metų 
amžiaus Jis i uvo kongreso 
narys per 46 metus.

igįBJBSl
Chicagay ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausiai apsiniaukę; ga
lima laukti lietaus bent apie 
pavakarį; nedidelė temperatū
ros atmaina; stiprus, daugiau
siai pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 27°, maksimum . 42° 
Fahirenheito.

šiandie saulė teka 6:37, lei-

Siunčia pagalbą žuvusiam 
Meksikos batalionui

žvalgyba susekus, kad .laki in
dėnų maištui padeda viena 
amerikiečių firma

GUAYtMAS, Meksika, XI. 12. 
— Pagalbon generolui Armen- 
tai, knis su penkiais šimtais 

kariuomenės išvyko į Bacatete 
I<aimis prieš maištin.'i .- Taki 
indėnus ir ten prapuolė, dabai 
su kitais penkiais šimtais ka
riuomenės išvyko gen. Pran
ei sco Manzo.

Manoma, kad gen. Armentos 
jėgos yra indėnų apsiaustos 
kalnuore. Jų ieško taipjau ke
letas aeroplanų.

Sienoj netoli nuo Sasabe 
buvo sugauta kuopa indėnų 
kontrabandininkų, gabenančių 
saviškiams ginklų ir amunici
jos.

Meksikos valdžios žvalgyba, 
sako, susekus, kad maištinin
kams padedanti viena žymi E’ 
Paso, Tex., amerikiečių firma.

Išrado prietaisų gyvybę 
dirbtai pailginti

MASKVA, XI. 12. — Sovie
tų aukščiausios ekonominės 
tarybos mokslinėj laboratorijoj 
daryta eksperimentų su naujai 
išrastu aparatu pailginti gyve
nimą dirbtiniu kvėpavimu ii 
dirbtiniu širdies plakimu. Apa
ratas susideda iš eilės surblių, 
operuojamų dviem elektriniais 
motorais ir automatiškai regu
liuojančių ' temperatūrą ii 
kraujo ei i kulia vimą.

Pirmame eksperimente apa
ratas buvo pritaisytas prie 
šuns galvos ir įleista šviežio 
kraujo. Nors galva buvo nu
kirsta prieš pusę valaidos, akys 
ir ausys ėmė krutėti. Antrame 
eksperimente šuo buvo užchlo- 
reformuotas. Po pustrečios 
valandos, pavartojus aparatą, 
šuo atidarė nasrus, ėmė kru
tinti kojas ir jautė kaip švie
są, taip ir skaudėjimą.

Tikimos aparatas patobu
linti ir vartoti jį labai sun
kioms ir pavojingoms operaci
joms, kaip antai šiidies, plau
čių etc.

Įsteigė “Pacifiko Mok- 
so Konferenciją”

TOKIO, Japonija, XI. 12. — 
Prasidėjus čia spalių 29 moks
lininkų konferenčija pasibai
gė. Konferencijos dalyviai įs
teigė nuolatinę savo organiza
ciją, vardu “Pacifiko Mokslo 
Konferencija”, kurios sekamas 
suvažiavimas bus laikomas Ja
voj.

New Yorko siuvėjai taikos 
su samdytojais

NEW YORKAS, XI. 12. — 
Siuvėjų streikas, kurs tęsės 

'apie aštuonioliką savaičių, ga
lima sakyt pasibaigė, vienos 
streikuojančių grupės atsto
vams, reprezentuojantiems 3,- 
500 siuvėjų, pasirašius su 
samdytojais sutartį trejiems 
metams. Viso tame streike da
lyvavo apie 40,000 siuvėjų. 
Manoma, kad ir kiti panašiai 
susitaikins.

Sutartis, kuri turės būt dar 
formaliai patvirtinta. numato 
keturių, dešimčių dviejų valan
dų datrbo savaitę per pirmus 
dvejus metus ir keturių dešim
čių valandų per trečiuosius 
metus. Prie senosios minimum 
algos normos pridedama nuo 
$4 iki $9 savaitėje.

“Butlegeriai” ima ka
riauti tarpusavy aero
planais ir bombomis
HABRISBUBG, III., XI. 1 L-- 

Kovoja tarp savęs “butlege
riai” ima vartoti jau aeropla
nus ir bombas, šiandie vienas 
aeroplanas, tariamai pagarsė
jusio butlegerio Sheltono “gen
ės”. skrisdamas per savo prie

šininko Birgerio “rodnauzę”, 
dešimt mylių i vakarus nuo 
Hari’isburgo, numetė tris bom
bas. Nė viena lėčiau jų nepa
taikė nukristi rezortan ir lodei 
spi ogdanios žalos nepadarė.

Trockis — “kinematę- 
p-rafo revoliucini n kas”

MASKVA, XI. 12. — Ką tik 
paskelbtu pranešimu, eentrąli- 
nio komunistų partijos vykdo
mojo komiteto sekretorius Sta
bu partijos konferencijoj pa
vadinęs Trockį, Zinovjevą ir 
Karnom vą “kintamųjų paveiks- 
’u revdiucminkais”. Kamene- c

va Stalinas pavadinęs dai 
“Trockio pakaliku”.

Radęs naują kometą
MADRIDAS, Ispanija, XI. 

12. - Astronomas Jose Comes 
skelbiasi susekęs naują kome
tą dvylikto dydžio.

24

WINNIPEG, Man., XI. 12.
— ‘Teismas pasmerkė
VLilfordą Bonniną, 
kurs bandydamas 
banką užmušė jauną banke 
tarnautoją Mauricą Garvie.

pakaiti-kti Seimo 
metų, šventimo

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigu per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street 

naujienos
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

■ :__________ i

Dro J. Basanavičiaus ir 
Dro K. Griniaus’ jubilejai
Kauno laikraščiai paskelbė 

proklamaciją, pasirašytą Sei
mo pirmininko Dro J. Slaugai- 

'fio, Universiteto rektoriaus M. 
Biržiškos ir Kauno burmistro 
J. Vileišio, kuria Lietuvių vi
suomenė giaudenama pagerbti 
šį rudenį dviejų savo tautos 
darbuotojų nuopelnus, šven
čiant jų jubilėjus, — Dro Jo
no Basanavičiaus ir Dro Kazio 
Griniaus. Atsišaukime sakoma:

“šį rudenį tenka švęsti jubi
lėjus dviejų musų tautos pa
sižymėjusių vyrų. šių metų 
lapkričio 23 d. sueina 75 metai 
nuo gimimo dienos musų “auš
rininko”, Lietuvos atgimimo 
tėvo d-ro Jono Basanavičiaus, 
iki šiol atkakliai tebesaugo jau
čio Lietuvos reikalus Vilniuje, 
ir gruodžio 17 dieną sueina ly
giai 60 metų nuo gimimo die
nos “varpininko“ d-io Kuzio 
Griniaus, kursai šiandie tautos 
valia yra Lietuvos Respublikos 
Prezidentu ir sergsti visos Lie
tuvos reikalus, kaipo Valsty
bei galva laikinoj musų sosti
nėj Kauni*. Abudu suvalkie
čiai, abiejų gyvenimas tamp
riai surištas su visais musų 
tautos prisikėlimo etapais, abu
du tiek daug yra užsitarnavę, 
kad šiandien, dar jiems besi- 
dai*buojant musų tautos p: ie- 
šakyje, musų visuomene negali 
pasilikti kurčia ir susilaikyti 
nuo paminėjimo jų nuopelnų, 
Tautą i padarytų.

“Todėl mefc. žemiau pasira
šę, norėdami įspėti visuome
nės norą, drįstame šiuo laišku 
kreiptis į Lietuvos visuomenę 
ir ją kviesti šių dviejų/'tautos 
vyrų jubiliejus apvaikščioti, 
prisimenant svarbiausius musų 
tautos atgimimo įvykius, ku
riuose jiemdviem teko dalyvau
ti ir kurie šiandie tur but mi
nėti musų priaugančios kartos. 
Prie šio paminėjimo turėtų 
prisidėti visos musų visuome
nės kultūrinės organizacijos 
bei įvairios draugijos, be jokio 
skirtumo partijų bei pažiūrų, 
nes šiuodu vyru yra visos tau
tos pažiba jr grožis."

r

Lapkričio 1 dieną turėjo įvy- 
rūmuose jubilėjų 

reikalu pasitarimas,
apiplėšti kuriame kviesta dalyvauti vi-

sų organizacijų atstovai ir 
šiaip atskiri asmenys.



NAUJIENOS, Uhlcagd, UI. šeštadienis, Lapkr. 13, 1926

LINKSMAS KONCERTAS IR BALIUS
Rengia JAUNOJI BIRUTĖ

Sekmadieny, Lapkričio 14 d., 1926
. M1L00S SVETAINĖJ
3140 So. Halsted Street

Bus dailus dainų, muzikos ir,kitokių pajnargininni 
programas. Kiekvienas bus užganėdintas ir links
mai laiką praleis, šokiams griežia p. p. Sarpaliai.

Pradžia lygiai 7:30 v. v.

Visus kviečia KOMITETAS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Salantų pradžios mokyklos mo
kytojas Mayoras, žinomus fe- 
derantas, muša vaikus iki 
kraujo.

Skaitlinga grupė mokinių tė
vų padavė skundą švietimo mi- 
nisteriui, kad minėtas mokyto
jas vartoja mokykloj kūno bau
smes, muša mokinius iki krau

lio, kursto mokinius prieš pa
žangų mokytoją Pocių ir šiaip 
neauklėjimo veikimą varo kom- 

jpanijoj su kunigu Urbonavi
čiumi, kuris yra tėvų komitete, 
'nors sakosi žmonos neturįs, o 
vaiku mat turi. I

Reikėtų kuogreičiau agitato
rių Mayorą iš mokyklos lauk iš
mesti. —Aš.

mokslus užsiimdavo tik keiks
mais, šmeižtais it melavimu, 
žmonės jį vadino “Bagciskis” 
arba “kUvaferis”. Davatkos ver
kia, valstiečiai džiaugiasi, nusi
kratę frakuotą kavalėrių ( me
lagį. —Kn. priešas.

Kratosi nuo davatkų ordeno.

Gražus Balius
Rengta

šv. Martino I)r-ja ir šv. Onos Dr-ja

Sekmadieny, Lapkričio-Nov, 14 d., 1926 m. 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE

32 1*1. ir Kuburn Avė.

I’ranži.i 6:3(» v.tl, vakare. Įžanga 30c.
Bus ir dovanų

Kviečia \isus KOMITETAS.

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia

Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliubas
Atsidus

Subatoj, Lapkričio (Nov.) 13, 1926 
DIEVO APVEIZDOS PARAI’. SVET.

So. Union ir 18-tos (latvės

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 35c. ypatai.

IBBK’lllISCBBBn&BIIBSBItaHBaBBfllIBIBIBflBfl

: ŠAUNUS BALIUS IB ŠOKIS :
5 Rengia Lietuvių Vyrų ir Moterų ■ 
J Pašelpos Kliubas

Subatoj Lapkričio (Nov.) 13, 1926\ "
■ LIET. TAUTIŠKOJ SVET. “

35th ir l nion \ve. S
Kurie mylit link-irtai laikų praleisti, prašome atsilankyti, bus UH 

g gera muzika; taipgi bus daug dovanų, kur galės kiekvienas alsi- KR
■ latikę> ka, nebūt gauti. Pradžia 7 vai. vakare. ■
■ Jžangu ’’><• ypatų.. Kviečia KOMITETAS.
BBBmMBBBttBBBBMBBBailBMBVBBBBKUiBBBEIBBflSB

Vieni gailisi, o kiti džiaugiasi.

Nesenai išvažiavo iš Sedos 
garsus keikūnas — melagis ku
nigas Bajerčius, kuris per pa

Sedos pradžios mokyklų vai
kų tėvai, susirinkę išrinko vai
kų komitetą iš 5 žmonių. Mo
kykla trijų komplektų. Moky
tojos joje buvo davatkos 
“tercijonkos” su Burbaite prie
šaky, kuria šį rudenį labai 
džiaugiasi Sediškiai, kad nusi
kratę (ją nukėlė Ž. Kalvarijon 
davatkų “zvičajyti”). Jos vie
ton atkėlė jauną, cenzuotą. e- 
nergingą vyrą — B. Ruzgų. 
Vaikų tėvams tos davatkiškos 
mokytojos yra amžinai į-kirėjil
sios, todėl tėvai ir pageidauja, 
kad tas dvi becenzes davatkas 
atsiimtų iš “apyvartos”, o jų 
vieton atsiųstų vyrus. Mokyto
jų Burbaitės ir Juškaitės “pe- 
dagogiškumai’’ plačiai girdimi 
netik Sedos apylinkėj, bet ir 
kitose' vietose. — šapskis.

Balius
Rengia Draugystė Atgimties Lietuvių 

Tautos Vyrų ir Moterų ♦

Nedėlioj, Lapkričio 14,1926
>■ ; i k

TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVETAINEI
» 3500 So. Union! Avenue

Pradžia 7 vai. vakare
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laikų praleisti.

KOMITETAS

#500 EXTRA 5500

MASKARADĮI BALIUI
Rengiamas

LIETUVOS DUKTERŲ DK-JOS 
SUKATOS VAKARE, 

LAPKRIČ1O-NOV. 20 D., 1926 
LIKT. LIUOS’YBĖC SVET..

141 h Šit. ir 49th Court, 
Cicaro. Illinois 
Pradžia 7 v. v.

Įžanga' su drapan pasitiejimu 75c. 
ypatai.

Širdingai visus kviečiam atsilankyti 
jums laikas užtikrintas praleisit be 
galo juokingai, nesx kostiumai bus vi
sokį: senų laikų ir'visokių tautų, kad 
ne savųjų nepažjsite. Juokų bus j va
lės, tad vyrai irgi kviečiami pasireng
ti j kostiumus, o kas neturės kostiu
mo, tai nors maskųgaus (einant j sve
tainę ir be to gaus dovaną. Taigi ne
pamirškite 20 d. Lapkr.

Visus širdingai kviečia Komitetas,

DIDELIS RUDENINIS ŠOKIS!
Ren gia

BALTO DOBI J A) KLIUBAS
Bridgeporto Skyrius

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Šeštadieny, Lapkričio (Nov.) 13 d., 1926
Pradžia 7:30 valandą vakare įžanga su vvardrobe 75c;

Muzika ED. VOLLER ir jo Windsor HarnVony Kings
Kviečia visus KOMITE’I’AS

“AUŠROS SiUNŲS
4 veiksnių Patriotinis veikalas

Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 21,1926
Goodman Theatre

East Monroe St. ir Grant I’ark

Veikalas statomas po vadoviste St. Pilkos, prie geriausių 
scenos įrengimų ir gabiausiais Chicagos vaidintojais. Veikalą 
paruošė “Birutės” dramos skyrius.

Kviečia visus “BIRUTE

PASTABA. Važiuoti iš visų miesto dalių iki Monroe St 
paskui eiti į rytus iki Grant Parko.

Šiandien Didžiausias Atidarymas
Dykai Dovanos Visiems

Grieš Didelis Benas
Pikniku Piknikas

Kkarnivalas
CHERNAUSKO DARŽE

Justice Bark, III.

Atidarymo Išpardavimas
JOS. F. BUDRIKAS atidarė didelę naujų muzikos instrumentų ir rekordų sankrovų, 3417-21 So. Halsted St. 
Kad supažindint Lietuvius su naujoms aukštos rųšies prekėmis, kainos ant visų prekių dabar nužemintos.

Nedėlioj, Lapkričio 14,1926
Ii- polam kas nedėldienį iki Padčkavonės Dienos, 

Lapkričio 25

Jžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day’7 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti. • .

CHERNAUSKAI

Phone Eotilesard 7314 
Pristatome į viešus miesto dalis 
S. Lovcikis, Kviėtkininkas
Nuskintus Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams 

331 b So. Halsted Ši-, Chicago

lei plaukai slenka?

GULBRANSENPlayer-Piano

Naujas Gulbransen Kegistruojan- 
tis Pianas yra vienintelis šios rū
šies pianas pasauly. Pamatyk ir iš
girsk naują mechanizmo veikimą, 
tai ne grojiklis pianas, bet register
ing. Išreiškia tikrą muziką, taip 
pat kaip kad grojant rankomis.

RA mos
Atwater Kent, R. C. A. Radiolas,
Freshman, Zenith. Žemiausios kainos

Šitas gražus 5 tūbų setas, kaip ant pa
veikslo, su visu įrengimu už......
Nužemintos kainos ant aukštos rūšies
B. Baterijų. Kaina 45 Volts $2,45
Radio lubos No. 201A po .. $1.45

PIANU BARGENAS
$450
$290 
$465 
$175

Gulbransen Registering

Kimball Grojiklis ....
Mažai vartotas......
Siraube Mahogany Grojiklis $495
Didelis pasirinkimas: Adam Schaff, 
Waltham, Jessie French, Bernard 
Pianu. Gulbransen Trade Mark

Radiolas

Ateik pamatyt ir išgirst naują muzi- 
♦ kali instrumentą. 5,000 dolerių praizai 

duodamas už išradimą naujo vardo. 
Gramafonų Viva-Tonal, Orthophonie.

Kainos nuo $25 iki $300

Taip pat didelis pasirinkimas naminių rakandų, kaip . pečių, skalbiamų ir prosinimo mašinų ir karpetų 
Parduodu Lengvais Dalimis Išmokėjimais

Jos. F. BUDRIK Krautuve
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

N latia.
»

.... . ......................... . —----------------------------------- ----------------------------------- -------,|



NAUJIENOS, Chicago, III.
f

Investuokite Išmintingai
Dabar dar yra proga dėl kelių (tesėt kų lietuvių, investuoti savo pinigus i pel- 

Naudokis ta proga dabar! Proga praleista, kaip

į Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako},

l'’konomiškos Nuosavybės BRIGHTON PARK

Pastatykime L. šernui 
inkla

$2

metą kaip mirė 
icrikos lietuvių

nrpa-

i jau visai užmii'

IIVHI. Bel taip ne
lis mile,

nemirštanti

Ame-
lietuviu ? Ni kiu ie teikė 
aramą laike ligos ir iki 
inūš jo gyvenimo dienos, 

visi turime sukrus-

apie $100 i mėnesi, o mti 
gičių >u 6‘ <. .Jūsų įmok 
čių. kas pastatys jus ant

tų puikių pelningų namų; vieną flatą išrenduok, o kitame' ap- 
išrenduok visą ir tegu! kiti jums moka už namą. Renda neša 

ns mokėsi po $60 į mėnesį k >lei išmokėsi antrą mor- 
tas tukstantisgreit gali atnešti keletą naujų tukstan- 
kelio i nepriklausomybę.

Aš patarčiau, kad chicagie- 
čiai sutvertu tam tikrą komi
tetą ir atsišauktu i visuomenę 
(l<*l auką. Vilkos butą siunčia
mos per Naujienas.

mai aš maniau, kad bus pu
šiandieną, rytoj gali būt pervėlu

W. Hayden Bell
simas. 
apie tai

Bet abu stirnai nieko 
neužsiminė, nors tai

Fs manau, kad tas klaus 
neturi buli užmirštas ir p; 
tymas L. šerno paminklo 
retų būti tuoj įvykintas.

tū

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams
Pusei metų ............................... $1
Kopija ....................................... 20c

'l’ai. bus 32 puslapių knyga.
| metus išeis 12 knygų.

A 1 *Adresas;

900 W. 52nd Street ( lėcauo, III.
Tel. Boulevard 3669

Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 
ir kitiems patarkit.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, 111.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confįnement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Jei abejoji akinus, paMiteirauk
Dr. A. lt. Bl.lIMENTHAL

< >| >1 eni<-st i ■ s, 
T< I. Boulevard 6487 
4ii 19 S. Ashland Ar.

Kamfias 47-tos 
ant 2 lubų

Patyrusi gydytoja ir akušerė
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Lietuviai Advokatai
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.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. iVashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi 
rijos

i akuše- 
kolegiją: 
praktika-

vusi P 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, ’

ligose

ligon-
Sąži- 

' patar 
visokio 

še ligose priei 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

už dykų pa
tarimas, dar i 
kitokiuose 
kainose 
rims ir 
noms, 
tės, o rasite pa 
geibų.

rei 
mote 

mergi 
kreipki

Valandos nu-
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, 
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted

Moterys

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Viršuje
State

nos kreipkitės su

st.
Universal
Bank

ir mergi-

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

IštaisoJOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Rooin 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

K. JURGELIONIS
A I) V O K A T A S 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012

Tel. Dearborn 2734 
Valandoj 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 rytb iki 12

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose! — Ab
strakti. — Ingaliojimai, — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

taiKVKPONAS

433G So. Kedzh Avė.
Phone Lafayette 8600

k

overkautu. B. Kupponheimer overkautų

kainos $40.00 ir $45.00, kiti nuo $19.00 iki

$23.00. Overkautus nuo $7.00 iki $22.00.

Užganedinimą garantuojam ar pinigus

gruzinam.

Klausk Edward Bakševi
inklas bematant bus pastaty-

Aš nuo savęs aukosiu dešim-

$55.00. Vaikų siutukus nuo $18.00 iki

liragiečiai stos

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

x=zr

S. La Saite St., Room 2001 
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

EDY, ARI) BAKŠEVK’IUS

lalonėkit prisiųsti man 
macijų.

Adresas
oi kolonijoj, o tam darbui 
;i yra daug pritariančią. Pa
tikiu, kad tas darbas bus 
•artėtas ir kitu kolonijų' lictu-

t — — . .J

f

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
T/el. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

s

BRIDGEPORT
CLOTHING
COMPANY

3246-48-50 So. Halsted Street, Chicago, III
Didžiausia

Apie n nišų d papa

kalba. dėlto, kad mes užlaikėm

is geriausio padarymo vėliausios

asiskyrimą iš tūkstančių siutų ir

Krautuvė atdara vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatomis. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12

J. PETRAUSKAS, Pres. J. ZAJAUSKAS, Sekr.

ą ir visi sius prie to svarbaus 
v..irbo, kurį* mes turim daug 
laiko negaišuodami atlikti.

Reikalaudami

RAKANDU

DidžiausiasLankykite
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
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 
Tkepeopteslmifan (Stepam 

Imat** ho. r>u)«. 
nMMfnvK Mwt». Hoidwer«.

[JJliVjh

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I.eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir PCtnyČioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS

1—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

8 vak. 
iki 1

7679

DR. G. SERNER
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki
Nedėliomis nuo 10

Tel. Boulevard
3265 S Halsted St

2-ros lubos

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St«, Kuom 531
Tel. Central 6390

Vak. 322.3 S". Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenie 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuu 
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, HERZMAN •«
- Iš R.U S I J O S —

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

(lydo staigias ir chroniškas li
ras vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki- 
okius elektros prietaisus.
Ofisas ir LaboAtorija: 1025 W.

18th St5 netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

8110. Naktį
South chore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tol. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

MALT TONIC’O
arba

F1 Extra Pale Alaus
' j—> •

[xtraWli

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

mVlOORATl”® 
□OD fOa COMVAUttCiNTl

OOOD FORTHC HOMB

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite •>

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Telephone Yarda 0994

DR. MAURIGE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfajc 6858
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NAUJin^os
The Lithuanian Daily Ne*»

Published Daily Except Sunday 
hy the Lithuanian Daily Nawa Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
173S South Halsted Street 

Chicago. UI.
Telepbone Rooaevelt 8500

Suhscription Rateaj 
$8.00 per year ir Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aą Second Claan Matter 

March 7th. 1914. at the Poat Office 
of Chicago. UI, under the act of 
March 3rd 1X79.

Naujienom eina kasdien iiskiriant' 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben-1 
drevė. 1739 S. Halsted St.. Chicago.1 
IR. — Telefonas • RooseveJt ?f»00.

Užsimokžjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............................  $8.00
Pusei ų^i.ų ...»..............  $4.0
Trims mėnesiams ..................  2.00
Dviem mėnesiams .... ............  1.64'
Vienam mėnesiui............. .....   .7b

Chicagoje per nelietojus:
Viena kopija ............   8<
Savaitei ....j.... ............................  18c
Minėsiu! ....... ........ ..... ..... .......... 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paltui

Metams —....................................$7.00
Pusei metų ......................   3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiams...... .............. 1.25
Vienam mėnesiui .................... « .75

IJetuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ...............................    $8.00
Pusei metų ..............................   4.0t
Trims mėnesiams .................   2.0'
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

už visas diktatūras, kad ji duoda galimybės žmonėms mo
kytis savo krašto reikalus vesti ir prižiūrėti.

Pašalinti puvėsius, atsiradusius diktatūros tvarkoje,

1,1 ••'

Apžvalga
......... -...—•

RAGINA LIBERALUS STOTI 
J DARBO PARTIJĄ

Ken\vorthy»
parlamento narys 
apie kinio pasi- 

iiberalu partijos ir

taip pat jau esame pirmiaus 
pažymėję. Dabar gi jau ir pa
ti “Vienybe” musų nurodymą 
patvirtina. Reiškia, ji pati pa
gavo save bemeluojant — su
kuo mes jų ir sveikiname!

zacijos du nariu, ginusiu vesti 
agitaciją už komunistinę “ben
dro fronto” taktikų,-ir tuo tar
pu tie patys socialdemokratai 
kelia balsą prieš Rusijos bolše
vikus, kurie neduoda piliečiams 
jokios laisvės. “Aido” agurkui 
tai išrodo labai nenuosaku.

Bet jisai klysta. Kada social
demokratai Lietuvoje išmeta iš 
savo organizacijos kokį subol-

Sustabdoj 1

PASAKORIUS

NAUJAS SKANDALAS SOVIETŲ VALDŽIOJE
• •••••

KOMISARAI APVOGĖ MENO MUZE.JŲ 
i: i: i ii u s

ŽUVO 1,000 BRANGIAUSIŲ PAVEIKSLŲ 
e e • • e •

KORUPCIJA IR DIKTATŪRA

įstojimų į Darbo Partiją jau 
buvo rašyta “Naujienose”, da
vė spaudai sekantį savo pareiš
kimą:

“Kiekvieno liberalo ir ra
dikalo pareiga pasielgti taip, 
kaip aš pasielgiau. Liberalai 
yra suskilę nuo pamato iki 
viršūnės, ir Lordo* Oxfordo 
(Asųuith’o) rezignavimas' pa
liko partijoje dar didesnę

ve! rė- 
piisipa- 
darbo.”

Jeigu kapitalistinė tvarka “supuvus”, kaip nuolatos 
rėkia komunistai, tai kaip reikia pavadinti bolševikišką 
tvarką, gyvuojančią Rusijoje?

Faktai apie kyšių ėmimą, valstybės pinigų vogimą ii 
kitokius korupcijos apsireiškimus valdžios įstaigose tenai 
nuolatos išeina aikštėn. Maskvos garbintojai tuos faktus 
■negina užglostyti, sakydami, kad Rusijoje už tai tos rū
šies nusidėjimai esą daug aštriau baudžiami, negu kapi
talistinėse šalyse. Už kyšių ėmimą sovietų valdžia savo 
tarnautojus uždaro daugeliui metų Į kalėjimą arba net 
sušaudo.

metu Lloyd Georgo
streiko 
laikėsi 
buvau

vienintelis radikaliam 
lų sparne, kuris rėme 
George’o nusistatymą.
George ir visi, kurie yra lik

mano pavyzdžiu, 
>uns (seniesiems 
Red.) palikti dėtis su 
vatiniais.”

Lloyd 
Lloyd

o \\ ign - 
liberalams

konser

Bet tai yra argumentas, greičiaus pasmerkiantis so
vietu tvarką, negu ją pateisinantis. Jeigu vagiančius ir 
kyšius imančius valstybes tarnautojus valdžia turi net 
bausti mirtim, tai reiškia, kad ji to pikto nepajėgia Pi 
prastomis priemonėmis išnaikinti! Reiškia, korupcija so
vietų valdžios įstaigose yra išsiplatinusi daugiaus, negu 
kitose valstybėse.

Anglijos socialistų 
)io “Ilerald” atstovas 
se naujojo darbiecio, 
manąs, kad bus ir da

i ją. (’.ommander 
am atsakė;

paklau-

Darbo Par-
Kensvort hv

Telegrama is Maskvos praneša apie naują dideli skan
dalą, kilusį palaimintame komunizmo “rojuje”.

Dešimtis aukštų meno muzejaus viršininkų, yi a kal
tinami tuo, kad jie išpardavę už pusdykę privatiniems as
menims, daugiausia vokiečiams, daugybę brangiausių pa
veikslų priklausiusių ‘valstybei.

“Taip, aš žinau, kad bus.
Aš žinau, kad kai kurie jau 
\ ra nutarę taip padaryti.”

Kenworlhy 
nonės, kad
r pažangieji liberalai turį su- 
Jvicnyti bendrai kovai prieš 
konservatorius, nes kitaip nesą

tos nuo-

neužilgo

Pasirodo, kad tie komisarai pardavinėdavo garsiųjų 
dailininkų — Raphaelio, Repine, Korovino, Aivazovskio 
ir k. — kurinius po 50 centų iki $50, pažymėdami juos, 
kaipo “nežinomų piešėjų“, t. y. menkos vertes darbus.

paduos aplikaciją įstojimui i

SUGANO SAVE BEMELUO
JANT

šituo budu, sako, iš muzejaus buvę išgabenta apie 
1,000 puikiausių dailės kurinių! Ir nėra jokios vilties, kad 
valdžia galėtų juos atgauti, nes beveik visi jie yra išvež
ti (aeroplanais) į Vokietiją.

“Vienybė” rašo, kad Lietuvos 
vidaus reikalą minisleris visos 
zvriausvbės vardu rengiasi j-

Bimba “Laisvėje” ir 
kia, kad “Naujienos” 
žinusios “prie kruvino

Kalba eina apie karo stovio 
įvedimą Lietuvoje 1920 metais. 
Mes Lietuvoje tuomet nebuvo
me ir musų nuomonės apie ka
ro stovio įvedimą niekas nesi
klausė. Todėl yra labai nevat- 
na, kaip mes galėtume “prisi
pažinti” arba “neprisipažinti” 
prie to dalyko, Brooklyno keiku 
nu čempionas tu r būt vartoja 
kokią nors ypatingą “lėniniri
mo” kalbą, kurioje žodis “pri
sipažino” reiškia visai ne tą, 
ką po juo, supranta kiti žmo
nės.

Be to, Bimba sauvališkai 
kraipo “Naujienų” žodžius.

Lietuvoje laivo įvestas “gink
luoto sukilimo malšinimui”, 
meš tik sakėme, kad, jeigu 
“Laisvės” pleperiai pasakoja, 
įogei karo su Lenkija metu 
buvo organizuojama ginkluotas 
sukilimas Lietuvoje, lai tas 
darbas galėjo bot tiktai lenkiš
kų šnipų ir* provokatorių, o ne 
“susipratusiu darbininkų’’. Tai 
ko čia musų maskviškes da
vatkos dniskosi? Ar jiems tų 
’enkiškų šnipų ir provokatorių

veidmainiauja, apsimesdami
Lietuvos proletariato “di*au-

stumdėlią užtarėjai!

DIEVOBAIMINGA LITANIJA

Vienas baisiai kairus “iŠ 
Agurkiškės” (toks pseudoni
mas) atkalbėjo baisiai kairiam 
“Aide” ilgą litaniją apie “Nau
jienas” ir socialdemokratus, 
kurie, esą, griauja darbininkų 
viens bę ir dar veidmainiauja, 
dėdamiesi tos vienybės šalinin-

Visus 
tanijos

ka liktai paprastą “apsivaly
mo” darbų. Apsivalyti nuo 
šiukšlių kiekviena partijų turi 
ne liktai teisę, bet ir pareigų.^ Tikrai Gauk 
Bet dalykas ve kame: tiems iš
mestiems iš partijos gaivalams 
jokios pilietinės teisės nėra at
imamos. Jie gali, jei nori, eiti 

arba nes’i- 
dcl to jie 
teisės bal-

Salėtus
Geriausiai žinomas būdas Salt j su 

stabdyti yra Hill’s Cascnra Bromide 
Quinino. Milionni tą įrodo kas žiemę.1 
Jis žaltį sustabdo į 24 valandas. I (

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo žalčio pasekmių. Viena pneumo I 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly j 
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu |Ų 
būdu. . , “

Vartok Ilill’s kaip tik šaltis prasido-į £ 
du. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, ■ * 
ir kaip tik šiuo būdu goriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill’s. I

CASCARA M QL,NINE
Raudona su paveikslu

savo 
nė kitų teisių.

O bolševikiškoje 
kaip visi žino, yra visai kitaip.
Tenai nebolševikų partijos 
žmonės faklinai neturi jokių 
teisių.

nepražudo nė 
suot.

Busi j oje,

Kairysis iš agurkų puodo 
apie šitą “menkniekį” visai ne
pagalvojo. Reiškia, jisai lygiai, 
kaip ta davatka, taria išmok
tus iš “leninizmo” kantičkų žo
džius, bet nesupranta, kų jie 
reiškia.

Jei jus Jaučiatės Sergantis, 
Nuvargęs ir Silpnas, Ne

būk Nusiminęs
Nors Vjenu Sykį Jau yra Naujas Re

ceptas Kuris Suteikia Tūkstan
čiams Palengvinimą j Ke

letą Dienų
Musų skaity tojai nusistebės dasižinoję, 

kad daug tūkstančių silpnų ir ligotų žmo
nių vartoju tas gyduoles ir gauna gerą pa
lengvinimų j keletą dienų. Jus esate sko
lingas suu ir savo draugams, kad suteikus 
toms gyduolėms bandymą jei jus jaučiatės 
nuvargęs, silpnas, ir nieko negalite veik
ti, jus tiesiog nusistebėsite; kaip greitai 
jus pradėsite jaustis, geriau. Joi jūsų dak- 
tnras dar nėra užsakęs jų dėl jūsų, tik nu
eikite pas hhvo aptiekorių ir gaukite bu- 
tel|. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos yra ma
lonios vartoti ir jus gausite jų visam mė
nesiui apie už $1.00. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, punch ir vigor dėl silpnų, nu
vargusių nervų ir muskulų. Atbudavoja rau- 
duoni| kraują, stiprius nuolatinius nervus 
ir suteikia jiems labai dideli stiprumą. Nu
ga-Tone suteikia malonų, atŠviežiianti mie
gą. gerą apetitą, nuolatini ėjimą lauk, sti
muliuoja kepenis ir inkstus į gerą veiki
mą ir jus jausitės kaip naujas žmogus j 
kėliau dienas. Išdirbėjai Nuga_Tone žino 
labai gerai ką jos padaro tokiose atsitiki
muose, jie privertė visus aptiekorius su
teikti garantiją " ir sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap
tiekorius.

FOTOGRAI’AS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

Žkumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1516 
lies. Tel.

Beverly 2300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

1850 W. North A ve.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Spalio 11, 1926 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
l*a.skola ir discounlai.........................................   $3,131,332.72
Overdraftai ............................................................................... .. 2,739.18
J. V. Valdžios Jnvefctmentai ...   126,864.35
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..........................   527,695.39
Rankos namas (Etjuity) ........................................................ 168,600.00
Rakandai ir įrengimai ................................................................ 19,327.44
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų..............'............. 770,186.03
Kiti turto šaltiniai ........................................................................ 2,002.00

Viso turto .........................  $4,748,747.11

atsakomybe
Capital Stakas .....................................................................................   $200,000.00

, Kurpius ..................................................................................... 200,000.00
Noišdalintas pelnas .....................    91,685.62
Bezei \ o accountui 46,971.91
Dividendai neapmokėti ..............................................    276 50
Depozitų ...............................   4,179,891.96
Priguli Batikoms ..............'......................................................... 10,283.48
Kitų atsakomybių ....................................................................  19,637.61

Viso atsakomybių .............................. $4,748,747.11

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 • Inkorporuota 1918

Lietuviai Daktarai

Maskvos diktatoriai, kad norės, galės dabai tuo^ de
šimtį sugautų muzejaus komisarų sušaudyti už valstybės 
turto vogimą. Bet kokia bus iš to nauda valstybei? Pa
vogtasis brangus turtas jau nebesugrįš, ir vargiai ta bau
sme sulaikys nuo vogimo kitus sovietų valdininkus, kurie 
turi “ilgus nagus”.

.Jeigu bausmės aštrumas galėtų pašalinti korupciją, 
tai po tų visų sušaudymų, kurie jau tapo sovietų Rusijo
je atlikti, nebūtų galėjęs įvykti šitas naujas skandalas. 
Sušaudymai, matyt, yra menkas vaistas valstybės ydoms 
gydvt;.

Rusų patarlė sako: “Bylo by boloto, a čerti naiuut- 
sia” — kur yra pelkė, ten atsiranda velnių.

Kaip neatsiras vagių ir kyšininkų tokioje valstybė
je, kur visuomenė neturi jokios kontrolės ant valdžios!

Sovietų respublikoje valdžia visai nepriklauso nuo 
žmonių. Valdininkai už savo darbus neatsako niekam ki
tam, kaip tiktai aukštesniem valdininkams. Vadinasi, juo 
aukšeiaus biurokratijos kopėčiomis valdininkas užsilipa, 
juo mažesnis yra skaičius asmenų, kurių jisai privalo 
paisyti. Valdininkas, pasiekęs kurios nors įstaigos virši
ninko vietos, darosi tikras carukas. Jam reikia tiktai mo
kėt “gražiai gyvent” su keletu dar aukštesnių už jį ponų, 
ir jisai gali nieko pasaulyje nesibijot. Gali vogt, skriau
sti piliečius, apgaudinėt valstybę kiek jam patinka — ir 
niekas neišdrįs tarti priešingą jam žodį! Niekas negalės 
ji kritikuok, joks laikraštis negalės iškelti jo darbus aik
štėn — nes žodžio ir spaudos laistės Rusijoje nėra!

Lą geresniam valstybės taruau- 
'ojų samdymo ir atleidimo su- 
varkymui. tas įstatymas va- 
linsis “Valstybės Tarnybos 
kstatvmas” ir nustatys, kas ga- 
'i ir kas neguli gauti valdininko 
vielą, kokio mokslo reikia no
rintiems stoti j tam tikrą tar
nybą, kaip valdininkai turi būt 
niimami ir atleidžiami, ir l.t.

tos dievobaimingos li- 
posmtis gvildenti butų 

ir pernuobodus dar
bas. Bet apie vienų posmą 
truputi pakalbėsime.

Kairusis agurkas stebisi, ko
dėl Lietuvos socialdemokratai 
Kaune pašalino iš savo organi-

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis Vagai sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

N- ■

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

3464 S<b. Halsted St, 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street/

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

“Ožius varinėdamas”, Brook- 
yno tautininkų laikraštis deda 
int straipsnio, pašvęsto šitam

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 jki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netili 46th St. Chicago. III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
____________________ J

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevari 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Weslern Avė.

Tel. Lafayette 4146
ir . J nuo 9 iki 11 v. rytoVala.ulos į nuo G jki 9 val vak

Diktatūra netik ne pašalina korupciją valstybėje, 
bet dar ją didina. Vienintelis tikras vaistas prieš korup
ciją yra demokratija.

Kaip dauguma gerų vaistų, taip ir šitas veikia pa
lengva. Be to, ji reikia dar mokėt vartot. Kol žmonės ne
išmoksta naudotis savo teisėmis demokratinėje tvarkoje, 
tol juos spaudžia tokios pat* bėdos, kaip ir prie despotiz
mo. Bet demokratija yra jau ir tuo šimtą kartų geresnė

dalykui, antgalvį: “Lietuvos 
valdžia geresne už ‘Naujienas’.” 
Tuo jisai, mat, nori parodyti, 
<ad “Naujienos” esančios ši
tokiems įstatymams priešip- 
gds, — kas, žinoma, yra netie
sa. Mes jau esame šituo klau
simu pasisakę, kuomet Sirvydu 
organas gyrėsi, kad jisai “vie
nintelis” laikraštis, pritaręs' 
valdininku tarnvbos sutvarky
mo įstatymui. Mes prie to tik
tai pridėjome, kad įstatymais 
.varkyti valdininką padėtį ne
pakanka. reikia jiems taip pat 
duoti teisę organizuotis j savo 
sąjungas.

Teisę valstyl/čs tarnautojams 
organizuotis profesiniais pama
tais Lietuvos valdžia pripažįs
ta, taigi ji šituo klausimu lai
kosi vienodo sii mumis nusi
statymo.

Bet jeigu minisleris Požėla 
ir kiti vyriausybės nariai ren
giasi įnešti Seime dar naują 
įstatymą apie- valdininkų tar
nybą, tai pasirodo, kad “Vie
nybė” melavo, sakydama, jo- 
gei Lietuvoje stoją už tarny
bos sutvarkymo įstatymą tik
tai smetoniniai tautininkai.

Šilą “Vienybės” ' melą nies 
ę V V t

Kalėdiniai Siuntiniai
Mes siunčiame didelę dali Chicagiečiu 
pinigų j Lietuvą.

Tai yra vienas iš tų dalykų ką mes dėl 
jūsų galime padaryt.

Ateikit su savo reikalais pas mus. Tai. 
yra draugiška ir saugi vieta dėl atliki
mo biznio reikalų.

Illinois Valstijos Priežiūroj

Mr. čaikauskas, Vedėjas Lietuvių 
Departmento

CENTRAL "o“ BANK
s. ‘ /

1112 West 35th Street

UKM

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

r/ 1 J J nuo 9 ilct II vai. ryte; Į/alondos-1 nuo q va|( va|iare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

na**-"■——"■ 1

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo G iki 9 valandai vakare

:i .V' j r '
DR. I. E. MAKARAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
' 10748 S<>. Michigan Avė.

Valandos: 2—1 dieną; 6:30—8:30 
vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1193
Namų Te Iv to nūs Chestei I ield 0578

• DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

/1 - ■■ ■ 11

Office Boulevard 7012

. Dr. C. Z. Vezelis „
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 660(1 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.



moka visus palinksminti

KALĖDOS JAU Remia neturtingas šeimas

ARTINASI
Nušovė mergai tą

Peoples Furmture Co. Krautuvės
Apipiešė sankrovą

•sssg

Turėkit Patogumus

umu*

3TU tu

Papjovė savo pačia

$250

$100

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Krautuves atdaros kas vakarę iki 9 valandai išskyrus Seredos vakarę

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

NAUJIENOSEGarsinkites

Jus maloniai nusistebėsite, kaip 
yra lengva tapti nariu to kliubo.

Musų Kalėdinių Taupymų Kliu 
bas dabar ant pirmutinių lubų

3514*16 Roopevelt Rd
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

Grojiklių i
KIMBALI

12th STREET
Tel. Kcdzie 8962

si no 
kričio 
tin iu
Jeigu 
vieno

Importuotos Bohemian 
PLUNKSNOS

' Parduodamos pas

nušovė 
stropiai

namuose
Paskui i 

gerklę

namų tapo 
nušauta 

Delemata,

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

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

Duodame sykiu
Liampą ir

pasimi- 
dozos 

i, 5328

RISTI KAM S IR VOGŲ KU 
NOTOJAiMS ŽINOTINA

$290
$395

50 volelių, suolelj, 
šepelę rolėms

CHICAGOS 
ŽINIOS

platus rinkinys 
v u s

LAPKRIČIO 17 D. POŽĖLA 
RISIS WISCONSINE

Bet pagal musų pla 
irgi galit turėti pato 
Dar vra laiko.

Tūkstančiai dolerių greitai bus 
išmokėta nariams musų Kalėdi
nio kliubo. Ar jus esate vienas tų 
narių? Jei ne — ateikite į musų 
bankę ir tapkite vienu.

Kimball Grojikliai 
Pianai

JW0 LARGEST^

Jei nori turėt 
nuplatinį draugę - 
Skaityk Naujienas.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
x Chicago

Nė vienas neužmirškit stu
dentų šokių! Visi važiuokit į 
jų šokius šį vakarų, lapkr. 13 
d., 8 v. v., Masonic Temple sve
tainėj, 65 ir Grecn gi. Ameri
kos Lietuvių Moksleivių Sąjun
ga kviečia visus, todėl visi ma
lonėkit ir pribūti—paremti lie
tuvių studentus ir kartu links
mai praleisti vakarą studentų 
šokiuose.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon -i- tai boa 
brangi dav&HU__

Ko gero, Požėla taps Wiscon- 
valstijos čempionu. Lap- 

17 d. jis risis su dabar- 
Wisconsino čempionu, 
laimės ristynes, tai nuo 
kliubo gaus $100 (lova-

ŠTAI YRA MUSU 
PLANAS

Maskaradas, labai šaunus ir 
sėkmingas, sėkmingesnis negu 
kokis kitas vakaras, turės bū
ti Lietuvių Moterų Kliubo ren
giamas maskarado vakaras nau
dai Chicagos lietuvių neturtin
gų šeimų.

Vakars įvyks South Side 
Masonic Temple, (ii ir Green 
gt., 'lapkričio 17 d.

Pįrrcmkite šį naudingą vaka-

Bytoj Open Foram Eilanger 
teatre, 3:15 v. p. p., bus svar
stomas klausimas: “Ar politika 
yra nepagydoma liga“. Kalbės 
pavieto tarybos pirmininkas 
Cerniak, City Club prezidentas 
Chandler, Illinois Darbo Fede
racijos sekretorius Olandei’ ir 
Northvvestern universiteto Set- 
tlement vedėja p-lė Vittum.

Pernai studentų šokiuose bu
vo 300 žmonių. Šiemet, tiki 
mes, publikos atsilankys dvigu 
bai daugiau. O ''jaunimas g

Didžiausios ir 
dos • grojikliai 
kaina

Rytoj 3 vai. po pietų 
versal kliube (814 W. 33 
žinomas lietuvių galiūnas 
gustas Freimontas rodys 
nepaprastą spėką 
sunkias vogus 
mosis kelios

ir pertaisytų
mainus ant

Baltijos Amerikos Linijos
Kalėdos 

LIETUVON

Ateinantį utarninką ir ket- 
veigą Strumilų svetainėje 
įvyks ristikų ir vogų kilnotojų 

pM racija. Visi lietuviai ris- 
tikai ir vogų kilnotojai, kurie 
šį sezoną manote ristis, atvy
kite paskirtų die' i vakarais 
nuo 8 iki 10 vai.

Dalyku 
mus 
Stru

Tegul Aprūpina Jūsų tylimus Su Geresniu Pianu Už Teisingą Kainą 
Lengvais Išmokėjimais.

Ateikite šiandien pas Peoples, nes čia yra geriausia vieta ir patogiau
sia laikas įsigyti Jums pageidaujantį instrumentą.

Pašaukit telefonu arba para
šykit atvirutę, tuomet mes 
atsiųsime savo patyrusį dėl 
namų apšildymo žmogų. į 24 
valandas jus gausit musų 
rekomendaciją ką turit da
ryti, kad namas butų pato
gus. Jei jūsų namas mažes
nis negu 9 kambarių, mes ga
rantuojame. kad Įvesime ap
šildomą i tris dienas ar grei
čiau.

Estonia” Gruod. 7 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu 

j pačią 
KLAIPĖDĄ 

per laisvąjį Danzigo portą 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu.

‘ PIANŲ KRAUTUVES
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted St.
Kampus Richiuond Gatves Prieš IVth Placc

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROšlS, Vędįjas

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!.... 
Nej-aiima pasitikėt ant kitų 

savo vaidint uve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganėdinimo 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 darbą ir lai
mingu busi.

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

JOS. F. BUDRIK
Krautuvėse

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

Du ginkluoti plėšikai užpuo
lė Landau ir Max Bros, kailių 
sankrovą, 2721 Milvvaukee avė. 
ir uždarę savininką prausyk
loj, pasirinko geriausių kailių 
už $20,000 ir pabėgo susikrovę 
kailius Į automboilių.

Plėšikai išmušė Lambrecht 
& Sons brangmenų sankrovą, 
1058 Milvvaukee avė., langą ir 
pastvėrę už $2,700 brangmenų 
pabėgo.

oks. liauta leidi- 
rengti sporto vakarus 
dlo svetainėj (Roselan- 
Tad retintieji tuose va

karuose dalyvauti yra kviečia
mi atvykti.

Geriausis patogumas namuo
se, tai šilima. Kurie dar ne
turite apšildomo namo, jau 
dabar jaučiate didelį nesma
gumą. O kuomet artinasi il
ga ir šalta žiema, tai baugu 
ir pamislyti kas su vienu pe
čiuku kur galima apšildyti tik 
vieną kambarį. Jūsų mote- 

Pirės bėgioti su viedruku 
anglių laiptais kelis sykius i 
dien

Oak Bark ligoninėj 
rė nuo perdaug didelės 
vaistų p-lė Bessie Auto 
W. 22 St. Jos vaikinas t
wyno advokatas John Ehardt 
tapo suimtas ir atiduotas koro
nerio teismui. Jis buk pata
ręs merginai tuos vaistus var
toti.

KAS BUS UNIVERSAI
KLIUBE

savo 
kilnodamas 

to, treni- 
tikųi poros R.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Buitie America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second A v. S., Minneapolia, Minn.

gražiausios įsveiz-
Specialiai žema

$595

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykitc savęs skaus

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

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

Knyga: “AALTIN1S SVEI
KATOJ”, augalais gydyties, 
kuiną 50 cpRty.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Nauji modeliai yra geriausi 
ir gražiausi pianai ant svieto: 
Šių pianų malonus ir žavėjan- 
tis skalbejimas taipgi nepa
prastai daili išlaukinė išveizda 
nėra palyginama nė su jokiu 
kitu pianu. Bet kaina nėra 
aukštesne už paprastus pia
nus. Todėl patartina įsigyti 
Kimball, nes turėsite geriau
sią pianą savo namuose. Kim
ba! grojikliai apkainuoti šiaip

Style 42
$650,

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

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos 
svarui ...................................... $1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............... $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperlcidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ...................... 39c

Sampdiai ant pareikalavimo

Negras Tilman Barton, 24 
metų, negalėdamas savo pačią 
Bessie, 21 m., prikalbinti gry- 
žti pas jį, išsitraukė britvą ir 
ją papiovė jo 
Indiana Avė. 
persipjovė sau 
mirtinai susižeidė

Ji taipjau 
nugara.

ir ją pašovė 
pakvaišėlis, 

Delemata. Po- 
?ško piktada-

Naujas Kimball Grojiklis Pianas

krautuves desėt- 
nors kitur rasti taip žemas kainas 
. , Veikite šiandien!

Neatidėliokit ilgiau. Suteikit savo moterei ir vaikams pa- 
togumą. Namo apšildymą galit įsigyti specialiais išmokė
jimais. $25 Įmokėti o kitus mažais mėnesiniais išmokėjimais 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo, fikče- 
rilis ir kitus prirengimus.

Prieš porą dienų 
Heights netoli savo 
nežinomo piktadario 
Victoria Dorothy 
16 metų augštesniosios moky
klos mergaitė. Kaip matyt, pik- 
tadaris prisiclrjo prie jos ir 
nieko nesakęs paleido į ją šū
vį, paskui pabėgo. Priežasties 
nušovimo nežinoma.

Ant rytojaus Blue 
miestely, prie VVcstern 
tapo pašauta ir / gal mirtimi 
sužeista Esther Mass, 15 m. 
kuri su savo jaunesnėm sesu 
tėm ėjo šalygatviu 
tapo pašauta į

Manoma, kad 
galbūt 
kuris

Sol Ellis & Sons, Ine. 
2118-22 So. State St. 4600 W. 22nd St. 
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Atdaros iki 8 vai. vakaro. Ncdėlioj iki 1 po pietų 

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

Policijos vejamas automobi
lius prie Vinsennes ir 83 gat? 
vių atsimušė į tilto stulpą. Ne
laimėj vienas žmogus liko už
muštas. o vaikinas ir mergina 
sužeisti. Abu tapo areštuoti, 
kadangi automobily rasta įro
dymu, kad jie apiplėšinėjo te
lefonų nikelių dėžutės. Suim- 

vra

Volelių vel-
išmokėjinuis

štai žemiau talpiname keletą bargenų, kurių rasite atėję į musų* 
kus daugiaus. Pasvarstykite ar Jus galite kur 

ant taip geros rųšies instrumentų

Yra verti ir kitur parsiduoda po 
$7110.00. Dabar musu krautuvėse 
pukšite 5495

Kainos Nužemintos Ant 
Gulbransen Grojiklių 

Pianų
150 Grojikliai

Turime labai platų rinkinį vąrtotų 
grojamų pianų, kuriuos gavome į

DABAR PARDUODAME PUSDYKIAI
Grojiklius Pianus po

$125 $145 $170 $198 $200 $245
Rankomis Grajinaijii Pianai po

$30 $38 $45 $50 $67.50 $80 $88
Virš minėtus pianus pilnai užtikriname kad duos patenkinimų

Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam Pagal Kiekvieno Išgalės
Del įgijimo geresnio instrumento ir pilno užsiganėdinimo, visuo
met lankykite šias didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoj



NATUTENOS, Chicago, TU. šeštadienis, Lapkr. 13, 192R

liepiu Rateliuose.
Naujienietė išvažiavo 

Londonan
Užvakar apleido Chicago ir iš- 

važiavo Į Londoną, Anglijoj, 
naujienietts jauna p-lė \avera 
Naglevičiulė. Išvažiavo ii j 
Londoną dirbti u< sekretorę 
Lietuvos Atstovybėje Anglijoj.

ikj, 1518 S. IStn ei., -Cicero. 
Matau reikalo tarti padėkos

enai dar gerinus jį pažysta, nes
čia gyvena keletas to beno na-

ir pats beno vedėjas Bala- žodį visiems pirkusiems serijas 
Hr dalyvavusioms šiame baliu-

Kaip minėjau, svečią į šį va- j e, taipgi draugijoms ir ją ko- 
ra atsilankė nedaugiausia. 'mitetams

nu

Dr-tė Lietuviu 
nepamirš savo' 

jau turi išrinkus 
Dr-stės Lietuvos

Kareiviu rengiamo balinus lap

P-lė X. Naglrvičailė per kele
tą pastarųjų metu ‘dirbo Nau
jienose už vyriausia stenogralę. 
Ii pradėjo dirbti Naujienose 
\ isai jaunule, neturėdama di
delio patyrimo, bet pasiryžimo 
prasimušti į viršų pas ją ne- 
stokavo ir ji greitu laiku pa
tapo viena iš gi riaušių lietu
vaičių slenogi al io. Sužinojo 
apie tai Lietuvos Atstovybė 
\i)glijoj ir tuoj pasikvietė ją 
pas save dirbti, nes lietuvaičių, 
kurios mokėtu lietuviu stena- v »

ral iją (greitrašybą) kaipir nė- 
i a.

P-lė X. Nagleviėiutė ne vien 
kaipo stenogral’ė via pasižvme- 
nisi. Ką ji pasiima, visuomet 
stengiasi atlikti kuogeriausia. 
štai virš mi lu atgal ji pradėję 
/aisti golfą ir savo pasiryžimu 
to at-iekė. kad i trumpą laiką 
sumušė senas žaidėjas ir tapo 
lietuvaičių golfo čempionė.

Palydėti ją susirinko didelis

[Pacific and Atlantic Photo|
J. Krank Nonis, baptistu dva

siškis iš Fort Worth,,Tex. Lie
pos 17 d. jis nušovė 1). IT Chipp- 
sa ir dabar yra teisiamas u/, 
žmogžudystę.

tą Viščiuliutę, kuri dirba atsto
vybėj jau arti trijų metų. Da
bar ji, rodos. ketina grvšti 
Amerikon, nes pasiilgo savo 
buvusių draugų ir draugių* (’.lii- 
eagoj. 'f.

Cicero
Draugystė Lietuvių Tviity- 

j bė jau atliko savo metini balių 
ir serijų laimėjimą. Tai iv v ko 

( šeštadienio vakare, l ipkr. G 
d., Liet. Liuosybės svet. Ba- 

jnaiininką susirinko labai ma
ržai, bet visi gražiai linksminęs, 
o šokėjai smagiai šoko prie

būrys jos draugų ir draugių ir 
išlydėjo ją linkėdami pasiseki
mo ir naujoj šaly, naujame 
darbe.

Tai jau antrą Naujienų ste- 
nografę pasiviliojo Lietuvos 
atstovybė Londone. Prieš ke
letą metų pasiviliojo p-le Ago-

geros P.alako muzikos. Kas 
sako, kad .1. Balako muzika ne
gera, tas labai klysta, nes šia
me vakare šaunių šauniausia 
grojo ir tą atliko patys lietu
viai unistai, DLK. Vytauto Be
no nariai. Chicagiečiai apie 
tą beną gerai žino, bet cicerie-

K^»QS
.V0Z7-Z9 SOUTH HALSItDJO

MR. BUISHAS '
jums kuomet čionai 

atsilankysi t

Krautuvė atdara l’tarninko
Ketverge ir Subatos vakarais

$400 Vertės Volhner (iro.
DYK \l Luini pa, Rolių ( abinet, Muzikos 

Koteliai, Benčius
per trumpą laiką mes galime ati- 
iuos aristokratiškus, gražiai išmar- 
Vollmer Grojiklius Pianus labai pi- 
kainomis. Tie pianai yra parduoda- 
garantija tikro užganėdinimo, pa- 

renutacija per 46 metus.

'I' i k ta i 
duoti 
gintus 
giomis 
m i su 
remta

Pilnas Radio Setas
Lengvais Išmokėjimais — 

Be Nuošimčiu

Pas Klein Bros, jus galit nusipirk
ti šiuos Standard setus: Radiola, 
Freshman, Atvvater Kent, Feda, 
Kerzheim.

Freshman Console Radio 
štai ką jus gausite

Sis 5 tūbų Freshman Masterpiece 
Radio, Mahogany Cabinet su Utah 
Unit jdėtais farsais. Guminiame 
baksely, Storage “A” Battery. “B” 
Batteries. 201 typo Tūbai. Vielos 
laukui ir viduje.

* Viskas

$99.50
Visa už $2 j savaitę

cNew and hnproved

dalyvavo: Dr-stč Lietuvos Ka- lėmėją. Ji 
reivią, D-stė Tautiška Liet, komitetus dėl 
Sese r ą, Va kario ės 
Pas. Kliubas ir Baudonos Ro-jkričio 21 d., Liuosybės svet. 
žės Kliubas. Tik tas blogy), I —D-tės Kol’esp.
kad tą draugijų nariai pamir-i
sta, jog reikia visinns daly-;^ j j saldainių
vauti, bet tankiausia pasitenki-' •’ r
na įslinktais komil
visiyi tas užvedimas 
tarpo vra geras ir

bai patiko, o ir kadangi dabar
tinis siuntinis nebuvo didelis, 
vien išbandymui, tai p. Stulpi
nas skubiai, kablegrama, užsa
kė didelį siuntini, kuris ateis 
dar prieš Kalėdas, taip kad vi
si galėsime Kalėdas praleisti su 
skaniais lietuviškais saldai
niais, darytais pačioj musą 
sostinėj Kaune. S.

• .aliai geras castor oil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimaj- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekoriiu

gijos turėti) palaiky 
tarpe vienyta; ir viena 
parengimu-; remti.

Buvo baliuje ir magikas 
r.ekanavičius, kuris parodė 
lotą gražią dalykėliu. Prie 
baigos buvo laimėjimas se 
I .almėjusieji atsišaukite

V. M. Stulpinas,
U‘r| m 1,, , . . .JlaLtcd SL, šiomisdrau- ’ . . . .'susilaukė uauio saldainiu (keliavo •džiu) siuntimo iš Lietuvos, si t().'“» i *;syki saldainiai yra naujo dar-

' I j, būtent ‘‘‘Tilkos” akc. ben-
J. di avės Kaune. Saldainią yra j- 

ke- vaiiią 
už.- niu

dienomis

chicagiečiams
iol teko smaguriauti. Ka- 

, kas tik naująją saldai-
De-’nių paragavo, visiems jos la-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Padėk Savo Pinigus ant G Nuošimčio
nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo

Suteikiam paskolas ant namu ant 
Siųskite pinigus j Lietuvą per šią stiprią Banką kur visuomet busite užganėdinti musų patarnavimu

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

TRIJŲ MILIJONU DOLERIU 
Saugiausia vieta justi pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR ( LEAR INC. BOISE PRIEŽIŪRA

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

ITARMNKAIS ir S TRATOMIS iki 8:30 valanda vakare
  . I

KALAKUTAS KALAKUTAS
DOVANAI DOVANAI

Su Kiekvienu Su Kiekvienu

OVCRKAUTU SIUTU

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRAII1 ASHLAND STATE

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAV7FOKD 148P
TELEFONAS CANAL M64

PADĖKAVON Ė
A. A. Martinas Pranaitis, ku

ris mirė Lapkričio 6 dieną, 1926 
m., ir palaidotas tapo Lapkri
čio 10, 1926 ųi., o dabar ilsis 
Švento Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą h’ 
palydėjo ji j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kuni
gams, Pralotai Krušai, Kun. 
Statkui ir Poleikui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už j6 
sielą; dėkavojame graboriui A. 
Masalskiu, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį i amžinasti, o 
iiĮums palengvino pei kęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me Draugijos nariams katrie 
nešė gralja, Vytauto Draugijos, 
seselėm ir vaikų chorui iš Šv. 
Jurgio Bažnyčios, ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas Martinai sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Amilija Pranaitienė

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

F. Eudeikis Komp.J.
I'A GRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. llermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I.afayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

DR. VAITUSJI
OITOMEIRLSTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių įkarštį, 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. Specialč atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: JO 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr, Jau J. Smetana
« UITOM ETRISTAS

1801 South Ashland Avenae 
Rampas 18-tos Gatvės 
Telefonas 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.

---------------------------------------------  *

“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 ič prašalina 
iš kūno šaltį ir skausmus. 
Dėže 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 

Ghicago, III. C ---- >

Ką sakote? Jus sakote, kad Jus “nieka
dos negavote išeiti ant lygio savo gyve
nime?” Nugi, nugi. Va vienas “išėjimas”, 
kuris leis Jums eiti su pasididžiavimu — 
kaipo puikiausiai apsirengusiam vyrui 
šiame mieste! Sykiu su tuo Jūsų kišeniu- 

je skambės sutaupyti doleriai
Kaipgi tas gal Imt? Labai paprastai. Sezonas 
jau gerokai nuslinkęs ir mes dėl to galime su
teikti Jums naudą labai nužeminta kaina ant 
musų puikiai pasiutų Kautų ir Overkautų. Kaip 
ir kiekvienas biznierius, mes turime savo tavo- 
ro sandėlius išleisti ir dėlto yra tiktai vienas 
būdas ta atlikti. Tai vra: —v *

Duoti Kostu meriams Daugiau, Negu 
Jų Pinigų Vertė

^VERKAUTAI
. $22.00 $25.50 iki $45.50

DVEJOM KELNEM SIUTAI
$23.50 $33.50 iki $45.50

Visa eilė kitokių vyrams drabužių už labai nu
žemintas kainas. Pirkite čia ir sutaupykite 

savo pinigus
' Krautuvė atvira kiekvienų vakarų iki 9 valandai 

išskyrus Seredomis — iki 6 valandų

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
«tės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

SERGANTI ŽMONES

Brighton Park Clothiers
4249 Archer Avenue K ampas Whipilie Street

Reikalingas patyręs drapanų pardavėjas Subatoms, kalbantis1 lietuviškai

Jei jys turit sunkių 
kraujo ligą, silpnuk 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, Šlapumo arba 
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.

. ...... — ——

Tel. Boulevard39

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.
................ ~ ■ . ...................

Phone Boulevard 52G3 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St^ Chicago, III. 
........................................... .

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Uhicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
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 tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Rdss turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe 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. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai t
Darbą atliekam gerai,* skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų r ubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAK HAT
CLEANERS & DYERS

3328 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170



šeštadienis, Lapkr. 13, E 23 JTJŲJIEFTO UEI<W, UI

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 <loviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3.311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

ŽEMOS DENTISTER1 JOS 
KAINOS

Musų tikslas yra ne gauti ju
mis pacientu tiktai vieną sykį ir 
pažiūrėti kiek mes galime jums 
parūkuoti, bet suteikti jums tok) 
patarnavimą, kad jus parėję na
mo pasakytumėt ir savo draugams 
apie musų gerą darbą ir labai pri
einamas kainas.

Iki Gruodžio 15 dienos mes pa
darysime dantų setą vertės* $50 už 
$25. Nepritiks, nemokėsite.

Crown ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7.

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Rooaevelt 7913
Ofiso valandos nuo 7 ryto 

iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 metii

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krantinę

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pytą nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant 'tjkiyčios setu. Padaram ant už
sakymo. Taipgi užlaikėm gatavų pa
dalytų uel pasiiinkimo. Materiolas, 
Halini', gražumas ir stiprumas už
tikrinta-. Dabar geriausi proga užsi
sakyti. ir dėl svečių turėsit puikiau
siu.-. rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimti, šiai)) užlaikėm visokios rū
šies rakandus ir parduodam pigiau- 
-iom kainom.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

30 METU KAIP

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Dr-ja No.. 1
GYVUOJA

102 Serija

Atsidarė Lapkričio4,1926
Akcijos kainuoja 12'ZiC — 25c ir 50c /

Paskolos dėl pirkimo arba statymo namų, ant 
Pirmo Morgičiaus, su lengvomis išlygomis.

1 n vedėme speciali skyrių dėl taupinimo mažiems 
vaikams.

Kaštynė atdara kasdien (išskirus Sekmadie
nius) nuo 9.00 vai. ryto iki 9.00 vai. vakaro. '

840 West 33rd Street
Yards 2790

Visados mokame 8' < Akcijų taupymo skyriuose.

Seniausia ir Tvirčiausi Lietuvių Skolinimo ir Buda
vojimo Draugija Suvienytose Valstijose. Po 

Užveizda Valstijos Illinois.

L-  . —-------— i .JĮ

Lietuvių Rateliuose
Bridgeport

Jaunoji Birutė rengia 
gražų vakarų

Jau ketvirtus metus gyvuo- 
anti vaikų draugijėlė Jaunoji 
iirutė ateinantį sekmadienį, 

lapkr. 14 d., Mildos svetainėj, 
engia labai gražų ir smagų va
karą. Tai bus antras šio sezo- 
io vakaras.

Pirmas vakaras visus alsi- 
ankiusius labai patenkino, bet 
is vakaras bus dar gražesnis 
r maigesnis, tad dar labiau 
/isus patenkins. Dainuos vaikų 
boras visai naujas dainas; or
kestras irgi duos naujų kūri
nu; bus daug kitų pamargini- 
nu .kurie visiems patiks. Pas
kui gi bus šokiai, kuriems 
rrieš p. p. Sarpaliai. Visi atei
kite ir aprenikite Jaunųjų Bi
nte, kuri stengiami lavinti vai
kus lietuvių dvasioj. Prie jos 
iriklauso vaikai ne vien iš 
Didgeporto, bet ir iš kitų ple
inės miesto dalies lietuvių ko- 
onijų .Dainų ir muzikos mo-

H1GIENA PIRMIAU 
IR DABAR.

Vienas'Anglijos rašytojas 
> ra pažymėjęs dar 1(500 me
tais: “Karalienė Elzbieta 
/ra pasi būdavo jusi sau ve
nų, kurioje ji maudosi sykį 
į mėnesį ar jai tas reikalin
ga, ar ne.” Šiandien įneš 
žinome, kad ne tik išviršaus

seikia būti švariam, bet ir 
iš vidaus. Daugelis musų 
fizinių ligų gali būti praša
unama nuolatiniu išvalymu 
vidurių su pagelba Trinerio 
Karčiojo Vyno. “Ouray, 
Colo., Oct. 9: Trinerio Kar
tusis Vynas yra geros gy
duolės nuo skilvio t rūbelių. 
Jūsų J. A. Langston”. 1 bu
telis, $1.25, sempelinis bute
liukas prisiunčiamas gavus 
15 centų per Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. Bandy
kit Trinerio Cold Tablets, 
greitai pagelbsti nuo slogų 
gripo (30c. pas visus geres
nius gyduolių pardavinėto
jus).

kiną p. P. Sarpalius, o žaismių 
— p. J .Uktveris. Tokia drau
gijėlė užsitarnauja visų pulda
mos. —S. I).

Rengiasi prie maskarado
Lietuvos Dukterų dr-jos nias- 

kų vakaras bus lapkr. 20 d., 
Cicero Liuosybės svel. Tikintai 
jau išplatinti; dovanos irgi su
rinktos ir tai labai gražios. 
Tai pasidėkuojant musų Brid
geport o biznieriams. Girdėjau, 
kad ir grupės rengiasi daly
vauti; joms bus trys prizai pi
nigais .Tad visi — moterys ii 
vyrai, vaikinai ir merginos, tai 
sykitės kostiumus, kad laimė
jus gražių dovanų, — ir visi 
atsilankykite į šį vakarų.

Mėnesinis dr-jos susirinki
mas bus nedėlioj, lapkr. 14 d., 
1 v .p. p., Mark VVhite Sq. par
ko svet. Visos narės* malonėki
te laiku susirinkti, nes turim 
laug reikalų aptarti ir išrinkti 
darbininkei-, minėtam baliui.

Narė.

Mano vizitas Brighton 
Parkui

Atsilankė j Naujienų raštinę 
žinomas Brigh|on Park namų 
pardavėjas, p. Ed. Bakševičius, 
ir sako: “Nu, panie Pupa, va
žiuojam, aš tau parodysiu mu
sų namų. Tu, panie, apžiūrėk 
ir papasakok Naujienų skaity- 
ojams, kaip tau, panie, patiks. 
I'u žinai, panie, kad mes dik- 
iai garsinainės Naujienose mu

sų namus, . spendiname daug 
rinigų ir musų namus lietuviai 

perka, nusiperka, gyvena ir 
Ižiaugiasi.”

“Gerai, važiuojam'’, sakau.
>< j ai, t< >m<>l>i 1 i ii it- j 

vieta minučių buvome ant C »
kampo Kedzie ir Archer gal
ių, kur randasi panie Bakšc- 

.iciaus raštinė.
Į- žiemius, vos keletas žings- 

lių nuo Archer gatvės, pama
inu keturias eiles puikių bu
liukų, tokių pat, kaip buvo nu
mesti Bakševiėiaus skelbimuo
se, telpančiuose Naujienose. Iš 
kitos pusės Archer jau tirštai 
oribudavota Įvairių namų, di
lelių ir mažų, bet visi taip 
;akant, “darbininkiško turi- 
iio”, tai yra tokie, kuriuose 
gyvena augščiau prasisiekę 
iarbininkai, ir kaip man Bak
ševičius sakė—daugiausia lietu
siai.

“šičia”, sako Bakševičius, ro
dydamas kampa Archer ir Sa\v- 
ver gatvių, “bus pabudavotas 
namas 16 apratmenlų ir 6 
krautuvių.”

“Kada?” sakau.
“Neužilgo. Jau yra planas 

r permitas. Kai nueisim j ofi
sų aš tau parodysiu. Antai ve 
ant kampo Spaulding jau budtf- 
voja irgi didelį namų. Visos 
tos prapertės, panie, yra mu
sų.”

Einame toliaus. Pažengus ke
letu žingsnių Sawyer gt. at
sidūrėme ties naujais paloeiu- 
kais. Jų ten tiek daug, kad aš 
nepajėgiau* nė suskaityti!

įėjome vidun. Puiku! Keturi 
kambarėliai: jaukus, švarus,
dailiai mebeliuoti ir divonais 
iškloti. Apžiūrėjome svečių 
kambarį, virtuvę, miegruimius, 
porčių, rakandus, indus, mau
dynę-visur puiku!

“Puikus namukas, sakau, tik 
dėl didelės šeimynos biskį per- 
mažas”.

“Netiesa, panie”, sako Bakše- 
vičius, “vietos čia yra plenty”. 
Atidarė duris, truktelėjo ranka 
ir išsitiesė asloje daili--didelė 
lova. “Matai? čia yra tiek vie
tos, kad ir šešiuose kamba
riuose; tik čia yra sunaudoja
mas kiekvienas kambarys ir 
kamputis, čia gali puikiai gy
venti šešios asabos ir dar sve
čiams liks vietos.”

“Vis tai- gudrumas svieto!” 
sakau, “tos ‘indooę beds’, tai 
tikrai geras išmisiaa.”

“You bet!” sako jis.
“Pasakyk, mano mielas ba

jore, ar tu parduotumei man 
vienų šių palociukų? Aš ir ma
no pačiute jau senai ieškome 
tokio; tik pinigų mažai turime.”

“Pinigų daug nereikia: įmo
kėk $1,509, $1,000 ar kiek ga
li ir kraustykis. Pats išrondub- 
ji antrų augštų, gauni rendos 
$40 ar $45, j mėnesį, o mums 
moki po $65 ir nė nepajusi, 
kaip antri morgičiai bus išmo
kėti. Be to aš esu šiur, kad 
už metų galėsi parduoti daug 
brangiau ir tavo tūkstantis at- 
neš.kitų tūkstantį, o gal ir dvi, 
galėsi pirkti dar didesnį pale
čių.”

“Gerai tu kalbi! Palaikyk 
man viena; aš pažiūrėsiu pa
čiai už pančiakos ir gal su- 
krapštysiu tūkstantį. Na, o ar 
laug jau pardaviai?”

“O! Jau pardaviau daug. Net 
’š kitų miestų žmonės rengiasi 
atvažiuoti ir pirkti. Rytoj bus 
žmonių iš Joliet, III.”

“Gerai. Vadinasi, skelbimai 
Naujienose duoda geras pasek
mes?”

“O šiur! Be Naujienų jokio 
biznio nebūtų”.

“Na, tai mielas bajore, palai
kyk man vienų namų, kol aš 
apžiurusiu bobos panėjakas— 
■e?”

“Gerai ,panie, tu imk šitų, 
o aš imu ana. Ponas Pupa ir 
nons Bakševičius bus kaimy
nai”.

Atsisveikinau su Bakševičium 
;r nuėjau dūmodamas apie tū
kstantį ir naujų namų.

—Reporteris ?ėpa.

Kas girdėti Naujienų lai
vakorčių skyriuje?

Per Naujieną Laivakorčių 
Skyriaus pasidarbavimų lapkri
čio 1 d. pribuvo Į Vancouver, 
B .C., Kanadoj, ypatingas pa- 
sižierius iš Shanelpijaus, Cri- 
ii jo į— Jonas Asvila. Dabar jis 
vieši jiiis savo brolius C.hica- 

2’0. į.
Daug visokiu nuotikiu pasa

koja kaip Rusijoj, taip ir Cin
ui joj. Pradžioj revoliucijos Jo
nas Ascitą iš Anglijos buvo per
keltas Į Vladivostoką. Ten iš
gyveno 5 metus. Per tų lai
kų net 1 I sykių mainėsi vai- 
džio. Jis ten Buvo vertėju prie 
Amerikos Haudoiibjo Kryžiaus. 
Po to nuvyko į Chin< ją ir ap
sigyveno Shancllajuje, kur iš
buvo tris metus. Ten visokių 
užsiėmimų prisiėjo turėti. Dir
bo prie Lietuvos konsulo, tu
rėjo savo biznį, ir dirbo prie 
kitų. Bet gal jis pats plačiau 
parašys apie sfltVo įdomius’prie
tikius-. *' '

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuri . mokestys yra užvilkto.,, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti pa;;.’ konstituci
ją. —Sekretorius.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, lapkričio 
II d. kaip 1 vai. po pietų, Chica
gos Liet. Auditorijos svet. anl pir
mų lubų. Nariai turi priduoti sa
vo tikrus adresus, nes gruodžio 
mėnesį bus šaukiami atvirutėmis.

S. Dilis, rast.

SLA 6-to apskričio valdybos po
sėdis įvyks septintadieny, lapkr. 
14 d., 3:3(1 vat. po pietų, p-nų Ba- 
leckų kambariuose, 1804 W. 64 st. 
(antros lubos). Prie to, priklau
sančių prie apskr. kuopų valdybos 
būtinai atvykite į šį susirinkimą. 
Reikalas yra labai svarbus, kuris 
paliečia musų apylinkėje kuopų 
augimą nariais ir jaunuolių organi- 
z.aviinus. Taipgi ».vru svarbus pra
nešimas iš Centro.

K. J. Semaška, Apsk. Sek.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
Pašalpos susirinkimas atsibus ne
dalioj, lapkričio 14 ..d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
st. ir North avė., kaip 2 vai. po 
pietų. Visi nariai susirinkite įtaiku. 
Šiame susirinkime bus* nominuota 
valdyba dėl ateinančių melų.

X. šaikus, rašt.

Liet. Teatr. Draugijos šv. Maldi
no mėnesinis susirinkimus ivyks 
šeštadieny, lapkričio .13 d., 7;30 v. 
yakavcn5 šv. Jurgio’ pahtpijos svet., 
32 Pi. i r Aiiburn avė. Visi 1 nariai 
būtinai pribukite. —P. K., rašt.

D-stė Meilės Lietuvių Amerikoje 
laikys mėnesinį susirinkimą šešta 
diąiiy, lapkričio 13 d. po nr. 1000 
So. Union avė., kaip 7.30 vai. va
kare. Nariai esate kviečiami į su
sirinkimą. —J. D- Jusčiub.

PRANEŠIMAI
D-stė Lietuvos Vėliavos No. 1 

laikys savo .susirinkimą lapkričio 
14 d., I vai. po pietų, paprastoj 
svetainėj. Draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti į susirinkimą.

J. Dabulski, seki*.

Ihnnbold Parko Lietuvių Politi
kos Kliubas rengia puikius šokius 
prie gražios orkestrus. Grieš gra
žiausius ir naujausius šokius. Visi 
atsilankiusieji bus ilnksmj ir už
ganėdinti. šokiai įvyks subatoj, lap- 
kričio 13 d. Pradžia 7t-a vai. va
kare, Spaulding svetainėj, 3312 W. 
North avė. Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj, lapkričio 14, 
I vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gt. 
Visi nariai-rės malonėkit būtinai 
susirinkti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

“Aušros sūnų” pamoka įvyks šj 
vakarą, Raymond Chapel, 816 W. 
31 si. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
“Aušros sūnų” generalė repeticija 
įvyks lapkričio 14 d., sekmadienio 
ryte, 8:30, Goodman teatre, Kast 
Monroe st. ir Grand Park. Visi lo
šėjai bukit laiku, nes turim apleis
ti teatrą paskirtoj valandoj.

Režisierius.

Mėnesinis susirinkimas D-stės Pa
laimintos Lietuvos įvyks 14 d. lap
kričio, t vai. po* pietų, 3133 South 
Halsted si. Lietuvių Auditorium. 
Kviečia nutarimų raštininkas An
tanas Margevičius.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys mėnesinį susirinkimą 14 d. la)>- 
kričio, t vai. po pietų, Mark White 
Sųuare svel. Visos narės malonė
kit atsilankyti, nes turim daug rei
kalų aptarti. —R. L. S.

Jaunoji Birutė rengia koncertą ir 
balių rytoj, sekmadieny, 7:30 v. vak., 
Mildos svetainėj. Bus gražus dainų, 
muzikos ir kitokių pamarginimų pro
gramas, o paskui šokiai. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Komitetas, 

7 JIEŠKO PARTNERIŲ-
REIKALINGAS partnerys prie 

biznio, katras nori būti neprigul- 
mingas. Yra dvejopas biznis, sykiu 
su dideliu mūriniu namu ir su vi- 

fiu-n i Biznis yra labai gę-
ras, tik ne vieno žmogaus <liivt>i«š, nes pinigų yra ir bus, tik aš noriu 
teisingo žmogaus, su visai mažai 
pinigų. O visą biznį atiduosiu pusę 
aut puses. $1500 kaipo security. At- 
sišaukil greit, jei tamsta nori su 
mažai pinigų pastoli, turtingas; to
kios progos nevisada galima gauti, 
nes man labai reikia pagelbininko.

2953 S. Michigan Blvd.
Tel. Calunlet 0337

■■■—» ii iTRi»y  ......... —

REIK ALINGAS pusininkas, kad 
būt•barberis, 1120 W. Madison St.

JIEŠKO KAMBARIŲ^
REIKALINGAS kambaris dėl vie

no žmogaus be valgio, turi būti 
šviesus ir kad butų valia virtuvę 
vartoti vieną sykį j dieną. Butų 
gerai, kitd butų maudynė, o apie- 
iinkė 31 Si. ir 63, arti \Vestern 
avė. karų arba 35 SI.

P. B. 321(1 S. Halsted si.

iŠRENDAVOJIMUI
2 FLATAI vendai, prie karų lini

jos, gera vieta gyvenimui, renda pi
gi. Kreipkitės 3212 So. Wallacc St.

PASIRENDAVO.IA 5 kambarių 
gražus Halas, gali būt ir garu šil
domas. 6831 S. Rockwell si.

PARENDAVOJIMEI I kambarių 
Halas. Elektra, gazas, loiletai. Ren
dos $15. 703 W. 21 PI.

NL'OMON 5 kambariai, yra elek
tra ,gasas, maudynė; visi šivesųs; 
renda $27. Miščikaitis, 311!) South 
Morgan st.

Nl’OMON Jesvclry krautuvė, įs
kaitant fikčerius, geroje vietoje, 
įkurta prieš 45 metus. Savininkas 
išvažįuoja. Phone Yards 4487. '

RENDAI 4 ruimų ebtlage, pigi 
renda ir beisinentas renda pigi. 
938 \V. 31 PI.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi. vyrams arba moterims; su 
valgiu • arba be valgio, .$3 ir $4 
£8 j savaite su valgiu.

PETER GADEIKO 
1606 So. Halsted St,

STOK, pagalvok kur gausi šiltą 
kambarį. Po tuo numeriu visados. 
Su valgiu ar be valgio. Su valgiu 
$8 į savaitę.

MRS. JACOB
3534 S. Parnell avė.

Antros lubos

NUOMON didelis kambaris vie
nai ar dviem ypatom, su valgiu ai
be valgio. Galima gauti ir garažą. 
4401 S. Roekvvell st.;; 2 1*1.

NUOMON kambaris vyrams ar 
ženotai porai be vaikų. Maudynės, 
apšildomas karštu vandeniu, tele
fonas. 5713 S. Saeralnenlo avė. Tel. 
Hemlock 1138.

RUIMAS romiai vyrui arba mer
ginai, 2 lubos. 833 W. 33 PI.

SIOLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS remtai vaikinui artia 

ženotai porai. Kaina pigi, 2 lubų 
užpakalis. 819 W. 34 PI.

MARQUETTE Park' nuomon šva
rus kambarys, prie mažos šeimy
nos, gražiame name, vandeniu ap
šildomo, visi patogumai, arti karų, 
’l'inka vienai arba dviem blaįyom 
ypatom, be valgio, gali virtuvę var
toti. 5610 So. Savvyer avė.

Rcpublic 3610

RUIMAS rendai vyrui arba mer
ginai. Galima matyti visada. 908 
W. 35th PI.

RUIMAS rendai vyrui su visais 
parankumais, maža šeimyna. Kreip
kitės. Tel. Vincennes 2709. 8436 
Gilbert Court.

RENDAI frontinis ruimas vienam 
vaikinui visi parankumai, telefonas 
šviesus ruimas, 2 fl. 3002 S. Emerald 
Avė.. Phone Yards 6231.

PARANDAVOJIMUI kambarys 
vienam vaikinui. Kambarys šiltas, 
šviesus sii visais patogumais su val
giu ar be valgio, 1820 Evergreen Avė. 
near Milvvaukee, 2 lubos.

KAMBARIS dėl rendos, šviesus 
frontinis, prie mažos šeimynos, vie
nam vaikinui, merginai arba mo
teriai. Galima matyti nuo 4 iki 8 
vai. vakarais ir nedaliomis.

2851 S. Emerald avė.
2 lubos. Tel .Victory 8581

■ REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

DVIGUBA ALGA

MUMS REIKIA keletas vyrų ir 
moterų, pardavėjų prie geriausio 
Real Estate biznio, galima dirbti čia 
visą laiką, arba tik liuosu laiku. Mu
sų parduodamas Real Estate randa
si garsiame ir lietuviškame distrik- 
te, prie Marųuctte Parkų, parduoda
ma lengvomis išlygomis ir pigiomis 
kainomis, kurios greit kils ir pirkė
jai bus dėkingi jums už patarnavi
mą. Gera proga inteligentiškiems 
žmonėms uždirbti sau keletą desėtkų 
dolerių j savaitę extra ir suteikti 
žmonėms tinkamą patarimą ir patar
navimą. Patyrimas nebūtinai reika- 
IbiRa-s.

Kluu.skit M. VV. CAINE 
LAWKENCE P. ROMANO 

and CO.

Room 1501
10 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKU
^„MOTERŲ.. . .

REIKALINGA mergina aibe mo
teris prie namų darbo. Mrs. Yuska, 
6243 So. State st.

ImlmBiNiNity
VYRŲ

Iš PRIEŽASTIES DIDELIO 
PASISEKIMO

Mums yra reikalinga keletas 
lietuvių vyrų dėl užėmimo pas 
mus vietos. Jie turi būti virš 
25 metų amžiaus ir gyveną Chi- 
cagoj per 3 ar daugiau metų. 
Gali pradėti dirbti tuojau. PA
TYRIMAS NEBEREIKALIN
GAS. MES TIKTAI NORĖTU
MĖM, KAI) JUS TURĖTUMEI' 
NORĄ PASIMOKINTI. Malo
nus darbas. Tikra ateiįis ir 
greitas pasisekimas. Atsišaukit 
tuojau nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. s

Klauskit MR. DANECKE 
29 So. LąSalle St.

Room 348

REIKALINGI tuoj 2 patyrę bu- 
čeriai. 1907 S. Halsted st.

REIKIA gero virėjo. Atsišaukit 
tuoj. Darbas dienomis. Gera mo
kestis. 3103 S. Halsted si.

REIKIA vyrų darbui į geležies 
atkarpų jardą.* Warsha\vsky and 
Co., 1915 S. Stalo st.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių reikmenų. Gera viela, listas 4 
metams, 3 kambariai dėl pagyve
nimo. Pardavimo priežastis palie
sit apt vietos.

Kreipkitės:
4442 So. Taiinan avė.

——m———w I I ■■ ■

RAKANDAI ”
PARDAVIMUI 5 kambarių ra

kandai. Singer siuvama įlašina. Vi
si nauji daiktai. 822 W. 37 PI. 2 lu
bos, .
___ ___________________ 1_______

PARDUODU visus fornišius sykiu, 
arba atskirai. Parduosiu labai pi
giai, 3 šmotų setas, 3 lovas, stalas, 4 
krėslai, Masinis pečius, Kimbąll gra
mofonas ir kiti dalykai visai mažai 
vartoti. Išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
7140 So. Maplesvood Avė.

AUTOMOBILIAI 
TIKRAHAUjfENA

Studebaker išleido naujus karus 
‘Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
Jnči’ija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1635.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

EXTRA
PARDAVIMUI automobilis Velie 

vėliausio 1924 modelio. Išrodo ir 
bėga kai)) naujas, yra 5 nauji ta- 
įerai; parduosiu už $125. Parduo
siu greit, nes apleidžiu miestą. 2702 
\V. 47 st. Tel. Lafayette 7444; įėji
mas iš užpakalio.

PARDAVIMUI
LABAI gera proga dėl bučer- 

nės, randasi sale National Tea 
krautuvės ir vaisių krautuvės, 
nebrangi renda. Geroje apielin-

2935 \V. 38 St.

PARDAVIMUI grosernė ant biz
niavęs gatvės; biznis išdirbtas per il
gus metus. Pirks pigiai kas atsišauks 
greit. Priimsiu automobilį kaipo 
dalį įmokėjimo. 1536 \V. 51st St. 
ir Justine St .

A. AMBROZA1TJS

TURIU parduoti savo grojiklį pia
ną, pirmos rųšies stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 roteliai, ben- 
čius ii* kabinetas. Parduosiu už $90 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
6512 So. Halsted st.

1 fl.

PARDAVIMUI bučernė, ledo maši
na, trokas, yra apšildomi kambariai 
ir garažas. Biznio apie $1509 į savai
tę. Šapa dėl trijų vyrų. Gera vieta 
dėl partnerių. Auksinės kasyklos tin
kantiems žmonėms. Greitam pardavi
mui bargenas. 1750 W. 63rd St. i

PARDAVIMUI hardvvare, maliavos 
ir stiklų krautuvė. Gera ir sena vie
ta.. Svarbi priežastis pardavimo. M r. 
UlOKUck, Tol. Hou1evai-<< 7277.

PARDUOSIU savo Columbia fono
grafą, gražaus mahogany išmargini- 
mo, su dideliu pasirinkimu rekordų, 
už $37. Reikalaukit Columbia palikto 
j s to rage.

1538 W. Chicago Avė.
1-mos lubos

. J’ARJJA\ iMCI krautuvė saldainių, 
cigarų, cigaretų, notion, mokyklos 
reikmenų. Rendos $50 į mėnesį ir 4 
kambariai gyvenimui. Didelis barge
nas šiai savaitei. 2815 W. 38th St.

PIRMOS klesos bučernė, groscr- 
nė. Parduosiu nebrangiai. 2135 So. 
Leavitt st.

PARDAVIMUI ar rendavojimui 
(’.leaning ir Dying krautuvė. Gera 
viela geram darbščiam žmogui. 
230.') S. Leavitt st.

PARDAVIMUI rooming house ir 
restaurantas. Geras išdirbtas biz
nis. liti \V. Madison st.

PARDAVLMl I gruscir.ė ir bu- 
černė,, įmokėti $1500, 2837 \V. 51 
Street.

PARDAVIMUI urlm mainy
mui bučernė ir imat markei. 
Mainyčiau ant loto’ arba mažo 
namo, gera vieta, nėra bučernės 
apsukui per du blokus, šaukit

Tel. Rcpublic 8289

IŠARDAVTMUI bučernė ir gro
sernė,' geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Parduo
siu už prieinamą kainą.

J. DOMBROS
1409 So. 49th Ct., Cicero, UI.

EXTRA
PARDUOSIU saliuną arba pri

imsiu į pusininkus. Turiu parduoti 
greitai ir pigiai. Priežastis parda
vimo' — nesutikimas partnerių. 
2702 \V. 17 st. Tel. Lafayette 7444. 
įėjimas iš užpakalio.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Turiu du bizniu, vieną iš dviejų 
turiu parduoti. 3402 Archer Avė.

PARDAVIMUI groserne ir bučer
nė; biznis išdirbtas per ilgus metus; 
yra lysas; arba reikalingas partne
rys. 4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, mažai vartotas, parduo
siu už teisingą pasiūlymą. Ga
ilimą matyt nedėlios ryte nuo 9 
ryto iki 1 vai. po pietų.
4205 S. Richmond St. 2 lubos

PARDAVIMUI Australiškos vil
nonės kaldros, vretos po $8 už 

i $2.99. Subatoj ir nedėlioj. Maxwcll 
ir Nevvbcrry

PARDAVIMUI kendžių storas ir 
school suppiies, netoli dviejų mo
kyklų. Parduodu labai pigiai iš 
priežasties apleidimo Chicagos.

720 \V. 81 SI.
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME ' NAMAI-ZEME | MOKYKLOS
^PARDUODAM

MES turim sandely 20 grojiklių 
pianų, kuriuos turim parduoti iki 
panedeliti, kainos nuo $?.* ir augš- 
č'an. Jus galit atsišaukti šiandien 
iki 9 vakaro arba nedėlioj iki 5 
po pietų. paiicdelv iki 9 vakare. 
Išmokėjimais atsakantiems žino-

SPRING I ores t (pirmiau va
dintas VVillow Springs). (Grei
tam pardavimui geriausis įtam
pas biznio arba dėl gazolino sto
ties, 82x175 pėdų, su 2 flatų 
namu po 5 kambarius ir beiz-

Puikiausi Namai 
Brighton Parke

Namai pardavimui Negirdėti Mainai Piano Lekcijos

tiems.
STORAGE HOUSi:
M.ulismi Si.

P \RD \\ IMI I virta

vininkui apleidižtant miestą yra

tik už $10,000; pusę įmokėti, 
likusius metams paskola. Pa* 
matyk greitai S. P. Kaziauskj 
6312 S. VVestern avė.

Pačiam Lietuviu Centre

Jus ( niekur nerasit geresnių 
namų dėl darbo žmonių, kaip 
tuos, kuriuos mes pasiūlome.

NAUJAS mūrinis namas po 6 
Ir 0 kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, lotas 30X125, 
strytas ištaisytas ir išmokėtas. 
Namas randasi 6731 S. Maple- 
vvood avė.

IŠSIMAINO puikus 8 fialų 
i namas.

įnami '•m i 
ni. >IU<) I 
u. \il:BI

SI.

I’ X KSI Dt <»I > \ «i rink

Blue

BIZNIO kampas 57X 175 pė
du ant Archer avė., tinkamas 
bile kokiam bizniui;
s.1,250.’ ’l'ik mažą dali 
likusius per 5 metus 
niais išmokėjimais.

prekė 
Įmokėti, 1 
mėnesi*

vietos ir geriausia transportaci- 
ja į visas miesto dalis ir prie
miesčius. Graži, sveika ir švari 
vieta ir visa apielinke. Pasiim
kit vieną is žemiau paduodamų

imdami sau remia.

2 mokyklų, re n 
kambarių rakan 
Š8IHI. Turiu par

5 AKRAI puikaus miško, tin
kamas pikniko daržui arba 
Road House ant 87-to bulvaro;

I kaina tik $12,500, lengvais iš- * mokėjimais.

| namu
rasite dar keliolika puikių 
dėl pasirinkimo, kurių an- 
augštas jau išreiįduotas.

pirkėjus įmokėjęs rankpinigius 
I gali tuojaus apsigyventi.

(iR( *.l IKI.IS pianas, gerame 
i< . turi Imt parduotas už $ 
įdėsim roles, cabinet, benčiu. 
lokcli. Kilus po s., į menesį.

- m
PUSĖ akro didelio 

sveikam gyvenimui ant 
kalno 100X180 pėdų.

Į vidury miesto VViIloyv Springs.
Greitam pardavimui tik $1,250

miško 
aukšto 
pačiam

PIRMOS klesos 
i i:r. I' il dlli 'MII I 

• 11 > \ m 11 ; 1111 kas

bučeriir ir 
ib.ii pigiai 
ka lui ite.

arba

pardas imni

Visi namai puikaus ir drūto 
muro, I ir 1 kambariai, bunga- 
lo\v stogu, augštas, cementuo
tas skiepas, cemento ir plieno 

stiklu ir sietu-

S. P. KAZYVELL & (’(>.

cl< dlmi

1 mylia į vakarus nuo Kean 
avė. Spring Forest yra taipjau 
žinomas kaip VVilIosv Springs.

fondamentas, 
kais apdirbti puiriai; vidui pui
ki kukiuos šėpa, sienoje paslėp
ta zviena extra lova, du dideli, I gražus miegamieji kambariai — 
žodžiu, puikus, ekonomiški, pa-

loooi

P \RDl OSH 
;r iscrnę, 
takas. a

bučernę 
geri fikčeriai, švic 
a iraim siu | autoinobi 
as LS1I* S Peoria st.

vonta visokių taut

žmoni/ms, irreitam

Nau iienos,

l’ARD\VIMUl pigiai pečius 
'toms anglims kūrenamas, 
irtotas vieną žiemą. Xauįac 
25. Priežastis pardavimo (‘imt 
t \ miniits ruimus.

I’AI’.SI Dl (>D \ bučernė ir gro- 
rnč, geras bizni . Bardas imu prie 
stis patirsi ant sielos. Kreipkitės

NAMAI-ZEME
DIDŽIAUSI BARGENAI

i 6 kainbarių muro namas netoli 
tuviu bažnyčios ant Brighton Park 
:i:i tiktai SU 1 >00, įmokčt $2,000.

r> kambarių naujas muro namas 
j vandeniu apšildomas ir visi 
. i<>s maitos i r«-n>rimai. Prie vie- 
.io ir didelio Marųuette Parko.

kambarių nau 
vandeniu apši 

bei-inonta-
’irnai, gi 
e Manor;

> muro namas, 
omas, pleiste- 

visi vėliausi 
vietoj M ar

ėjų karų lini-
ie visi namai yra tikri barge- 
Norintieii gauti narna priena
mi, skubinkitės Imti pirmu.

MMNYMI’I mūrinis kampinis na
rnami vnės, 

ant biznia-
I po

elektros šviesa; mainau 
vos prapertės arba ant 
Parduosiu pigiai, duosiu 

31**1) S. Lowc a 
Jei. ('anai 1737

morgičius

Lietuviai!
BUDAVOK1T!

Penkiasdešimtis pėdų 
Rockvvell. Įrengta,\ $2300 
Vincennes 1817.

GERAS bargenas. Kam reikalin
gas 2 aukštų mūrinis namas, po 5-5 
kamb.. garu šildamas, vėliausios 
mados ištaisymas. Užbaigtas gerai. 
Kas nupirks, tas nesigailės. Par
duosiu pigiau, negu kainuoja, man 
reikalingi 7 kambariai. Priimsiu 
niRrgičių I arba 2. Meldžiu kreip
tis 681*6 S. Roeksvrll si. Tel. Re
public (1515. E. Rūbas.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu apšildoma, 
gražioj apielinkėj. 5316 S. California 
avė. Savininkas 3233 S. Limo st.

BRIGHTON PARK
2 \l (i.š'l t, medinis, 2—I kamba- 

I rių Halai, cemento pamatu, mo- 
(h miškas, cash reikia $2500. Ekst- 

ir:i ,>a'*,|‘as $5500
I kaul

intus,barių, irodrrnišk; 
a-h reikia *21100.

mūrinis,

mūri nis I metų se- 
kambarių 

cash reikia 

$9900
MEDINIS biznio namas, kraulu- 
ir I kambariai iš užpakalio, prie 

s, su ekstra lotu, 
tuojau. Labai dide-

$10000

nuino, 
I lai i, 
<2500.

su SKleDU, •
im »< lerniškas

turiu parduoti

MAINYSIU 2 
\farquette Manor 
krantinė ir didelis 
karštu vandeniu šil 
dėl 2 mašinų. Mainysiu į 
minia arba parduosiu labi 
Didelis bargenas.

MES turiu’ visokios rūšies 
nų. Kol pirksit ar niain\sit, 
iniau alsilank\kil pas mus.

in 
ilgumo, 
aug.štai,

augštų namą, 
60 pėdu

Halas

mažesnj

n i;i: 
pir-

B. R. Pielkiewicz & Co.
260S \V. 47th Street

PARDUODU 2 flatų muro 
namą po 6 kambarius, 1 metų , 
senas, garu šildoma. Vėliausi 
įrenginiai. Ant Francisco arti 
■ il-tcs gat. Mainysiu j 5 kamba
rių bungalow arba mažą namą.

S. PASZKEVVICZ
6345 So. California avė.

Pirrnos lubos 
Hemlock 4555

NAUJAS murini snamas, 6 
ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
garažai de) 2 karu. Namas ran-j 
dasi 6653 So. 1’ahnan avė.

muro 
i namas. Mainysiu ant bizniavo na
mo arba farmos, nepaisant valstijos

IŠSIMAINO dviejų flatų muro 
namas, po 7 ir 7 kambarius, mai
nysiu tini bizniavo mimo nepaisant 
apylinkės.

IŠSIMAINO dviejų fialų 
inuro namas,

Įmainysiu ant

Mainymui 
namas, po 4 

ikaina $6,500; mainysiu ant bueer-Įkitjp 
I nė.-;, restorano arini ant kitokio biz
nio. Kas pirmesnis, tas laimės.

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na-1 
vandeniu apšildo-1mas, karštu 

mas, aukštas 
vieta. Namar 
Carpenter st.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 4 ir 4 kambarius, 
įtaisytas pagal vėliausios ma
dos; namas randasi Brighton 
parke ,1037 S. Springifeld avė.

I it 4 KAMBARIŲ namas, 
medniis su heizmentu; maudy
nes, elektra ir visi parankumai. 
Namas randasi 3952 S. Rock- 
vvell st.

1 PAGYVENIMŲ namas ir

mokyklų. Parduosim 
mas randasi 6602-01 
Louis avė.

pigiai.
South

Na-

blausia pigus ir geroje vietoje. 
Kitur tokie pat namai parsiduo
da po $15,000. pas mus po $12,-' 
1)50. .Priimam mažiaus) įmokčji-, 
mą — kiek kas išgali.

J I

So. Spaulding Avė. ir 441 h St. Į
Čia namai jau baigiami būda-' 

vot ir už kelių dienų bus gali- i

namas poNAUJAS mūrinis
6 ir (» kambarius, lotas 37xl-‘r> 
Namas randasi 4024 So. Rock 
\vell st.

Jokantas Bros.
1138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

RUBIN BROS 
BARGENAIpuikus, kaip ir ant Sasvyer Avė. 

ir su tokiais pat v patogumais. 
Jei Jūsų renda baigiasi už po
ros, trejetos savaičių, imk bile 
vieną iš dar neparduotų namų ir $L000 įmokėjus

I flatų po 4 kambarius, 
rinis namas, galima

mu- 
nupirkti

sekamą vendą užmokėsi sau. 
Antrą augštą mes galime tam
stai išrenduoti tuojaus, arba

nenorit ar negalit krau- 
dabar, parenduokit visą 
kitiems. Rendos galite 

$100 j mėnesį, o mums
narna€
gauti
galite mokėti po $65 į mėnesį ir
augščiau. Pasiimkit ant savęs

keliolika šimtu, o potaTn namas 
išsimokės pats.

Skubinkit: Dabar dar nėra

Hayden Bell Co.
Klauskit Ed. W. Bakševičius

1336 So. Kedzie Avenue 
Kampas Archer

Tel. Lafayette 8600

PARDAVIMUUI 2 lotai, 120 
pločio, 122 ilgio, pusė/akerio že
mės. Lietuvių kolonijoj, netoli 
mokyklos. MOUNT GREEN- 

elektra, van-1 W0()D, ILL. Kaina $1200 ant • I
garažas, barnė. vištinin- j lengvų išlygų. Kurie interesuo- 

daug vištų. Mainys ant jatės, būtinai matykit; galima 
| sudvigubinti savo pinigus trum- 
i pame laike.
i Rozenski Lemont & (’ompany 
| 6312 South Western Avenue 

Prospect 2102

MAINYSIU 1 akras žemės 5 
kambarių auza. 
duo, 
kas, daug vištų. Mainys ant1 jatės 
IMingalow arba 2 flatų namo 

Chas Zekas & Co. 
4454 So. VVestern Avė.

vais išmokėjimais.

4438 So., Wdod St., 6 šeimy
nų medinis namas, kaina 
$8,250, įmokėti $2,000.

tik

namas

Pranešu chicagiečiams, kad aš duri
ant pianų. Kas norite

j ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
HlllllllllllIIIIIIIIIIiilIHH

TEMYKITE!
Bridgeporto Lietuviu Spaustuvė, 

7H) West 33rd Street

naujas 
po I ir I kambarius,' 
bungalo\v.
dviejų flulų medinis Liti lekcijas

ir 5 kambarius, namo 1 gražiai išmokti paskambinti, tai atei- 
mainvsiu ant burer-' kity> pas mane. '• 1 -....

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

KAS turite Gary, Indiana lo
tus ir norite parduoti, mes per
kam ir mokam visiems cash. 
Rašykite mums, kur jūsų lotai 
randasi ir kiek norite.

John Upski & Company, 
4650 S. Western Avė.

Lafayette 2321—191 !

Bargenai
sutaupinsite nuo 
dabar pirkdamas 

flatų statomų namų, ku- 
7143-15-49-51 S. \Vash-1 

Visi po .5 kambarius po ‘ 
3 ir 2 bedruimius, karštu vande
niu apšildomi, viskas įrengta su
lig vėliausios mados; randasi labai 
gražioj vieloj prie parko ir karų. 
Atsišaukite, lai yru tikri bargenaj. 
Vieną iš 4ų namų parduosiu už 
$11,300. Pasiskubinkite kol dar ne- 
parduotfi.

Taipgi turiu lotų toj apielinkėj, 
galiu pastatyti, dėl tamstų ne
kokį tiktai

TAMSTA 
ir daugiau 
iš mano 2 
rie randasi 
tenasv avė.

$1000 
vieną

ma.
Kaina labai prieina

BROMSLAV A POŠK AITE

Tol. Lafavettc

VYRAI išmokit barbcrvstės. 
mokinant dienomis ir vakarais, 
sišaukit arba rašykit:

1NTE11N AT IQ N A L BAEB EB 
COLLEGE,

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

Mes
At-

Rudeninis Terminas
Drafting, Dcsigning 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

2107 W. Madison St., Chicago, III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

S-eeley 1643

kur 
mą 
kas.

ruuėlumėt. Savinin-

PAKALNIS 
kontraktorius 

6949 S. Rockvvell St. 
Phone Hemlock 0367^ 

Al važiuokite nedėlioj pažiūrėti

JOHN

2 AUKšTų murinis
2 pagyvenimai po 4 
ritis ir aukštas'. Reikia 
lik $2,000, likusius 
išmokėjimais. 4041 So. Rich-1 kertinį lotą; 
mond St.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avenue 

Musų ofisas yra atdaras 
dieną nedėlioj.

PARDAVIMUI naujas 6 kam-1 
barių mūrinis bungalow, ką tik
tai užbaigtas. Kiekvienas kam
barys didelis, šviesus ir turi 
daug oro. Aržuolo užbaigimo, 
karštu vandeniu šildomas, 30 
pėdų lotas. Mainysiu į lotą, an
trus morgičius arba kontraktą, 
kaipo dalį įmokrjimo. Atdaras 
dėl apžiūrėjimo kasdien ir ne
dėlioj. Savininkas ant vietos.

7141 So. Campbell Avė.

ANGLŲ KALBI; 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 

*Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang- 
,lų kalbos, aritmetikos, knygvecty- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondencę). Platesnių 
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.

pa-

įmokėti 
lengvais

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
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 Rietuvių Mokykla

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

MAN labai reikalingas pia
nas, turiu išmainyti, puikų 

didelis 64x150, 
(Vertas yra $1,700 už $1,000.
!Matyti nedėlioj visą dieną, ki- 
’tais vakarais nuo 7.

Thomas Šalkauskas, 
4205 N. St. Louis Avė.

------ ,2 blokai j North nuo Irving
PARDUOSIU ARBA MAI- Park Boulevard.

N YSIU 3 apartmen t i n i ų namui---------------------------------------
lotus į 2 arba 3 flatų namą. | PARDAVIMUI 5 ruimų me
luotai randasi labai geroj vie- jdinis namas. Savininkas per
toj, North saidėj, netoli nuo Į duoda. Savininkas apleidžia 
leikos. Visi įmprovementai Chicagą. 
yra sudėti ir apmokėti, 2 blo- i 
kai nuo gatvekarių linijos, 4 
blokai nuo elevatorio stoties.
Šita yra labai gera proga už
dirbti pinigų į trumpą laiką.

6211 So. Caldvvell Avė.

daugiau. Del informacijų krei-

M r. Victor J. Lėkis, 
7240 East End Avė. 
Tel. Dorchester 7910

PARDAVIMUUI nedidelis namas. 
Elektra, vanduo. Gera vieta mylin
tiems šaly miesto gyventi. Pigiai, 
gęfitam pardavimui arba mainysiu 
į mažą groserį. Taipgi parduosiu 
lotą ant Kildare avė. ir 48-tos. Cash 
labai ipgiai. H. Jurs», p222 South 
Nottingham avė.

Ar Jys 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 mokės- 
tim, Darbą surandame. $20.60 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
dauginus.
FEDERAI

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
SCIIOOL

W. Madison Street/

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MORTGECIAI-PASKOLOS

Persikėlė į Naują Vietą

3352
So. Halsted

Street
Bridgeporto Lietuviu Spaustuvėje 
visokį spausdiniai yra padaroma 
greitai ir gražiai, naujoje savoje 
vietoje dar pagerinome: spausdi
name laikraščius, knygas ir t. t. 
Vienintele lietuviu spaustuvė, kuri 
turi automatišką spausdinamą maši
ną.
Kviečiame lietuvius ir kitataučius 
atsilankyti reikale spaudos darbų, 
mes gražiai aprūpinsime.

Bridgeporto Lietuviu
Spaustuvė

J. K. VALINSKAS. Sav.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilN

111 1 ..........................—
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ui^ 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.b ■»■... . »■—........Į /

/ ” .................... ...........N
Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelhim paskolinti pinigus, ap
saugojau! nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street i
Chicago, III.

2-ros lubos )

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

- *

Patent Mercury Machine Co

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks jums elektros šviesą dy
kai. Gera proga. Reikia turėti biskį 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

TAISAU SENUS NAMUS 
J VEDU NAMU APŠILDYMĄ . 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės dailią greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1789 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. 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. Phone Lavvdale 0114.

Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. 107th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

2 fla-. 
Went- 
muri-' 
$9000.1

. netoli Union, 
3600, cash 8350.

I flatų 
kaina I iiiyi/m .y> i pnuKeju.s ir po $ i į ua-

4 flatų mūri- vaitę nusipirksite lotų prie Cedar 
$8500. Lowe ’ ' - ---- -oi—

flatų murinis,!
šildomas, ren- mą. luotas $85. Džiaugsitės kitą va 

$184 į niėnesi; kaina teisinga. Į 
ve.- cash

I PRIE 47 
ilų medinis 
\vorth avė. netoli 59. 
uis, 6 
Peoria 
nis, 

! avė. 
7—7

7 kambarių, 
netoli 63 St. 
-6 kainbarių, 

netoli 69 St. 2 
kainbarių, garu

Ada 8 
mento 
$500.

Lowe

netoli 69 St. 2 flatų 
bloksai, kaina $7000,

S IRUS,
2531 S. Halsted St. 

Phone Victory 8104

PARDAVIMUI arba mainymui 
maža farma ant mažo medinio na
mo. Randasi Blue Island priemies
ty. 132 St. ir Sawyer avė. Namas 
7 kambarių su visais gyvuliais. 

7118 S. \Vestern avė.
Phone Republic 9244

PARDAVIMUI 5 ruimų 
Cottage, gasas, elektra, maudy
nė, pečium apšildoma. Kaina 

1 $3,400.
* _____

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa-

Lake, 39 mylios i pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na-

sąrą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

LOTAI SOUTH SIDE

JŪSŲ paskutinė proga nusipirkti 
likusius 24 lotus dėl užbaigimo na
minių reikalų, apielinkėj Kostner 
ir Kenneth avė., netoli Archer avė. 
Virš 95 lotų jau parduota. Kiek
vienas lotas 30x125, kaina tik 
$379, išmokėjimais, $25 ęash, kitus 
po $5 j mėnesį. Tai geriausis bar- 
genas šiandien Chicagoj. Atsišaukit 
arba rašykit pas

KRANK J. PETRU 
1443 West 18th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telephonc Canal 0806 ■

GERIAUSIS PASIŪLYMAS

NUPlRKSrr šį kavalką žemės 
prie California avė. priešais gra
žų Marųuette Parkų, 56V125 pėdų, 
yra suros, vanduo ir šalytakiai ir 
apmokėti, 1 blokas nuo gatveka-: 
rių, 2 blokai nuo lietuvių bažny
čios ir mokyklos, 1 blokas nuo ■ 
rengiamos publiškos mokyklos. Su
ros įvestos.

Armstrong and Paschal 
160 N. La Šalie St.

Te). State 7858—8366

FARMA, 157 akrai Wiscon- 
sin. 80 akrų dirbamos, kita 
ganykla ir miškas, 7 arkliai, 13 
karvių, 10 kiaulių,, vištų ir vi
sos mašinerijos. Mainysiu ant 
miesto prapertės.
J Chas Zekas & Co, 

4454 So. Western Avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

t

Paskola suteikiama
j vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kairi A: 4 uncijų mat- 
kos 31 c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75, f

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj - po pietų.

FRANK SELEMONAVICIUS 
504 W. 38rd St« prie Normai Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u s.ų 
nas, Geras patar 

n a vi mas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

PATARIMAS VELTUI

MOKYKLOS
Budavoju namus, porėtus, ga- 

radžius. Sudedu duris, langus ir 
padlagas. Darbas didelis ar ma
žas. Kreipkitės:

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18><18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Tel. Brunsvvick 9131

GERIAUSIS PIRKIMAS
CICERO, ILL. Naujas murinis I-------

namas, 2—6 kamb., 2 karų gara-1 
žas, cemento elė, prieš'parką, labai 
gei oj virtoj, tinka dėl mažos ai ba namas, •,“—</ nami, w- iminejim
d'deb's šeimynos. Parduosiu pigiai mentiniu pamatu, pigiai. 5420 So. Klauskit J. Šmotelis, Naujienos, imsiu lotus. ' 
už cash. 180/ \\. oi Avė., CICERO. Washtenaw avė. 1739 S. Halsted st. 2553 W .69 si.

PARDAVIMUI lotas, puikioj re-PARDAVIMUI lotus, puikioj re-j PARDUOSIU puikų 2 aukštų biz- 
‘ zidencijų apieilnkčj, netoli Mar- niuvą namą su bučerne ir groser-

nints n i ... I,a,’ko, tik du blokai nuo ne ir 2 flatai po 6 kambarius. Ge-
I ARDA\ IMI I 2 aukštų medinis 68rd St. Kaina $850 ant lengvų iš- riaušių ateitis^ Prie Marųuette par
imus, 4 o mimbani) mokėjimų, arba 5% pigiau jei cash. ko ir vienuolyno. Už cash ar pri-

\

VYRAI išmokit barberystčs. Ge
ra alga po užbaigimo. Klesos die
ni) ir vakarą. Uždirbsi t kųl mokin- 
sitės. Veikit tuoj. Reikalaukit ka
talogo.

MOI.BR BARBER COLLEGE 
512 N. State st., 

Kampas Grand avė.

S. A. ZOLP
‘ 927 W. 34th PI. a 

Phone Boulevard 0527

Nikeliojame automobilių dalis
PEČIŲ didis arba kokį surudėju- 

sį daiktą padarom kaip naują. Ge
rą darbą padarom.

37 St. Plrtting W-ks.
3701 So. Halsted st., rear 

Phone Yards 0115


