
..  ... ............................................. ■■■■ ■ . .. ...................... . I ■■■■■ I,

The First and Createst Llthuanlan Dailę t n Amerlci)

NAUJIENOS
Thi Lithuanian Daily New« 

PUSI ISIirn BY V* LITHUANIAN NEW9 P U B LIS H l N G C O,.l N C.

1739 South Habteil Street, Chicago, Illinois
NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Cntared m Mtfmd Gali Mattar Maroh 7,1KL4, ai tha Pad Otfai d! 0hlaaga» HU 
Mndar the Art oi Mareh I, 1B7I.

NAUJIENOS
Twt Lithuanian Daily New, 

PUBLIfiHED BY 7h LITHUANIAN NEWS PU 11NG CO., INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinoii

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, UI. šeštadienis, Lapkričio-Nov ember 20 d., 1926 No. 274

J. V. įspėja Nikara- 
guos revoliucininkus

17 žmonių žuvo aliejaus 
laivo ekspliozijoj

75 kiti sužaloti;
tiko dokuose Balt iminės

Pranašauja angliakasių 
streiką Illinois valstijoj

Garlaivio ekspliozijoj žuvo 17 
žmonių; 75 sužaloti

Amerika įspėja Nikara- Pranešama angliakasiu 
guos revoliucininkus streiką Illinois

Grūmoja 
m u. jei

ginkluotu isimai.šy- Pasibaigus Jacksonvillės 
maištai nebusią urnai; čiai, savininkai atsi 

kontraktą antnaujinti

šutai* -

Md., XI. 19.BALTT'MORE
Sparrovv Pointe Bethlehem 

Steel kompanijos sausuose do
kuose šiandie pavakarį eksplio- 
davo norvegų aliejaus garlai
vis Mantilla, kurio liepsnose 
žuvo, kiek dar žinia, septynio
lika žmonių. Kiti septyniasde-

loti.
Mantillos trisdešimt penkių 

įgulos žmonių dauguma buvo 
garlaivy. kaltu su jais buvo 
nemaža dokų darbininkų, kai 
staiga dėl nežinomos priežas
ties vienas laivo tankų eksplio- 
davo, ii* visas laivas bematant 
pą s k e n d o Ii eps nose.

Atvykę gaisrininkai, dokų 
darbininkų padedami stengėsi

< ,.< inc and Atlantic Photol
Slaugė Reichig iš Long Island College ligoninės (Brooklyn, 

N. Y.) prižiūri iš “numirusių prikeltą kūdiki’’. Kūdikis 8 minu
tes išbuvo negyvas, bet daktarai pugelba adrenalino (vaistas, kurį 
surado japonų mokslininkas) jj atgaivino.

Žuvo prekių laivas su 18 
įgulos žmonių Lietuvos žinios

Plaukė iš Muskegano
vvaukee; bijoma, kad

į Mil- 
nebutų

ii. 19. 
garlai-

MUSKEGON, Midi.,
— Pasigendama prekių 
vio Andaste, kurs prae 
čiadienį išplaukė iš Muskegono 
j Mihvaukee ir iki šiol niekur 
nebepasirodė. Garlaivio įgula 
susidėjo iš aštuoniolikos žmo
nių. Bijoma, kad laivas ne
būtų žuvęs laike smarkios au
dros, kuri trečiadienio naktį 
siautė.

Kritų angliakasiai at
metė taikų 147,606 

balsais

Ekonominėse Lietuvos 
derybose su SSSR

Derybose dėl ekonominių su
tarčių tarp Lietuvos ir SSSR 
sudarytų trijų komisijų 
tis tokia:

1. Prekybos sutarties 
sijon iš Lietuvos pusės
J. Dobkevičius (pirmininkas), 
J. Pajaujis, Vienožinskas, Bor- 
chertas (nariai) ir J. Vailokai-

SSSB pu-
(pirminin-

sūdė-

komi- 
įeina:

ir Zoncn-

tis (ekspertas) ; iš 
sės: Stomoniakovas 
kas), Kauf manas, 
Malcckis, Kozyrevas
štral-Piskorskis (nariai).

2. Tranzito transporto komi
sijoj) iš Lietuvos pusės: Liand-LONDONAS, XI. 19. — An

gliakasių federacijos sekreto
rius A. J. Cook pranešė, kad 
distriktu balsavimu 
pasiūlytos s; 
streikui baigti
Visi didžiuliai kasyklų 
tai balsavę piieš, ir 
pasiūlymai atmesta 
balsu dauguma. * 1

navičius, Borchertas (nariai), 
Šreiberis ir Jahn (nariai) ; iš 
SSSR pusės: Imenitovas (pir
mininkas), Karpovas, Avsovas 
ir Artomanova.s (naiiai).

3. Juridinėn redakcinė!) ko- 
misijoj) iš Lietuvos pusės: I)r. 
J. Purickis (pirmininkas), V, 
Kalnietis ii1 T. Petkevičius 
(nariai); iš SSSB pusės: Ivaš
kevičius (pjrmininkas) ir Zo-

valdžios 
kasyklų 

tapę atmestos.
I.umaghi Coal kompanijos 

prana- 
ateinantį pavasarį 

didelis ang
liakasių streikas Illinois valsti
joj. Savo pranašavimą jis re
mia tuo, kad Jacksonvillės su
tarčiai pasibaigus balandžių 
mėnesį, kasyklų savininkai ne
besutiksią kontraktą atnaujin
ti, kadangi mokėdami dabarti
nes 
siams, 
moti 
mis, 
ginu

XI. 19. — Jungtinių Valstijų 
kontradmiralas Latimer vakar valdininkas, C. V. Beck 
pasišaukė į savo kreiserį Ro- 
chester Nikaraguos maištinin- veikiausiai kilsiąs 
kų vadą, gen. Moncadą, ir per
skaitė jam gautą iš \\ashing- 
tono telegiamą, kuria gen. 
Moncada prašomas paliauti 
maištą ir susitaikinti su lian

os valdžia. Jei 
aryta, maištinin- 
visuotinė amnes

tija, piiešingą gi atvejį Jung
tinės Valstijos t 
įsimaišyti, idant 
maištams. 

Gen. 
jas su 
Sacasa,
kandidatas 
Uis.

ti, nežiūrint baisaus pavojaus, 
kad ne eksplioduotų kiti tan-

degančio laivo žuvusius ir su
žeistuosius.

Prašo J. V. pagalbos Kinu 
piratams naikinti

Meksikos avantiūristo 
propaganda Amerikoj

valdžios
147,606

tatai
brangias algas angliaka- 

jie nebepajėgią kon k il
su neimijinėmis kasy klo

kit! darbininkai daug 
apmokami.

Pi

“Bureviestniko” kapito
nas pasmerktas 4 metus

Per pastarus ketverius metus 
jūrių plėšikai apiplėšė 13 lai
vų; 200 žmonių užmušta

IŠguitas Huerta skelbia Meksi
koj kilus muištui kurio va-

Moncada 
buvusiu 
kurs vn

da bar ta ra u-

maišt įninku
• pieziden-

-m

bombardavo bur
mistro namus

LENINGRADAS, XI. 19. — 
Paskendusio su daugiau kaip 
200 pasažierių garlaivio Bure- 
viestnik kapitonas šiandie tapo 
pasmerktas ketveriems me
tams kalėjimo.

Kapitonas buvo 
dėl apsileidimo, dėl 
patyrusiam pilotui 
laivį be tinkamų 
gelbėti priemonių.

Bureviestnik paskendo Mors- 
kame kanale praeito rugpiučio 
29 dienos naktį,
iš 1/eningiado į Kronštadtą su 
563 pasažieriais.

kalti namas 
leidimo ne

valdyti gar- 
gyvybėms

Adolfo de la Huerta, išgui
tas iš Meksikos buvęs jos pro
vizorinis prezidentas, vakar čia

G.alleso valdžią įvairiose N|eksi- 
kos salstijose sukilę daugiau 

meksi
kiečių. Visų maištininkų sky
rių vadai, išskiriant vieną, vy
riausiu savo vadu esą paskelbę

nežinomas
SAI LT STE. MARIE, Mich., 

XI. 19. — Superior ežere per 
smarkią audra susimušė į uo- 

< Cottonvvood, gabe- 
tonų vario smilčių. 
Alabama pasiekus 
(’ottonwoodą. ' kuls

buvo pusiau paskendęs, įgu 
žmonių nieko ant jo nerasta 
apie jų likimą nežinoma.

nes 2,000 
Puslaiviui

lš greitai lekiančio pro šalį 
automobilio šiandie buvo nu
mesta i burmistro Joe Adamso 
namus bomba. Bomba, nukri
tus netoli nuo durų, sprogda
ma išdraskė prieangį ir visus 
priešakinius langus išnešė.

Burmistras 
šeimyna tuo

plaukdamas

nių 1 Valstijų vyriausybė apie 
ir tai žinanti, lygiai kaip ji žinan-

Adams su 
laiku buvo užpa- 

ir todėl išli-
Ko sveiki.

buvo
ir

taip smar
kus, kad buvo girdėt Bentone. 
Uis mylias tolumo. Manoma, 
kad bomba buvo mesta vienos 
butlegerių “gengės”, kovojan-
čios su kila “genge 
burmistras remiy.

pargabenta į Atėnus

tatorius. 
k votimui.

XI. 19.

uvęs Graikijos dik-
Jis pargabenta čia

Jėzus Kristus” išgąs
dino Hindenburgą

[ Prieš keletą dieni telegr> 
mos skelbė, kad gen. Pangalos 
gavęs proto pamišima .

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

19. — Respublikos prezidentui 
I lincleitburgui važiuojant gat
ve, kažin koks vyriškis, tur būt 
pamišėlis, šoko ant automobi
lio pakopos, mojuodamas po
piergalį rankoj ir lėkdamas

Leninakanas gaus 
2,500,000 rubliu 

apdraudos
MASKVA. XI. 19. — Sovic- 

valdžios apdraudos oigani- 
miliono ru- 
ss už nu

buvo sunaikinti

tu 
zacija sumokės 2l_, 
bliu gaisro 
mus, kurie 
Leninakane
pastarąjį* smarkų žemės drėbė 
j imą.

8 žmonės žuvo traukinių 
susikulime

Tirinėjimai 
parodė, kad garlaivy tebuvo 
vienų viena gelbėjimus valtis ir 
tik 172 korkiniai gelbėjimus 
diržai.

10 mėty už bandymą už
mušt Ispanijos dik

tatorių

19. Domingo Massachs, ta
riamas anarchistas, kurs piicš 
dvejetą mėnesių bandė užmuš
ti diktatdrių Primo de Riverą,

Massachs teisine pareiškė, 
kad viena, ko jam esą gaila, 
tai kad jam' nepavykę diktato-

chuliganu

Šių komisijų daibus koor
dinuoja abiejų delegacjių pir
mininkų pasitarimai, 
jų pirmininkai yra: 
delegacijos ■— d r. 
SSSB delegacijos — 
nialtovas. Komisijų
peržiūrimi ir tvirtinami bend-

Delegaci- 
IJ et u vos 
Purickis, 

p. Storao- 
nutarimai

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

tus” buvo tuojau suimtas, ir 
Ilindenburgas, kurs atvyko į 
Dresdeną dalyvauti naujos in
fantei ijos mokyklos atidarymo 
ceremonijoj, nuvažiavo toliau.

George Sterling, Ameri
kos poetas, nusižudė

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

SAN FRANCISCO, Cal 
19. — Bohemian Klube 
rado nusižudžiusį žymų 
f orių jos poetą, George 
lingą, stambiausią figūrą 
rikos
mo priežastis nežinoma.

., XI. 
vakar 
Kali- 
Ster- 
Ame-

Nusižudy-

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- Čilės ministerių

čilts kabinetas pasitraukė

SANTIAGO, Čilė, XI. 19. — 
kabinetas su 

premjeru Maximilianu Tbanezu

SANHAJUS, Kinai, XI. 19.
— Del pastarojo kiniečių jūrių 
plėšikų užpuolimo Anglijos 
garlaivio Sunning netoli nuo 
Honkongo, Liitų vyriausybė ir 
pirkliai stengias dabai* gauti 
Jungtinių Valstijų ir Japonijos
laivynų pagallMis, idant paga- kaip 2U,000 ginkluotų 
liau išnaikinus kiniečių piratų 
lizdą Bias įlankoj, netoli nuo 
Honkongo.

Nuo 1923 metų iki šiol jūrių 
plėšikai buvo užpuolę ti 
garlaivių plėšimo tikslais,
per tuos užpuolimus buvo už- ti ii* jo nusistatymą.

Plėšikai paprastai sėda į W<lshlHRtonas netiki
laivus uostuose, persirėdę kai-' Huei’tos skelbimais 
po pasažieriai. ii kai laivas iš-; WasHINGTONAS, XI. 19. 
plaukia iš uosto į jums, jie — \Vashingtono t vyrhusybč 
puola įgulą, nuveikia ją ii, api- j.pxlį abejoja Adolfo de la 
plėšę laivą, pabėga. Huerto pareiškimų teisingumu.

-- būtent, kad daugiau kaip 20 
rs i • • j--------------'tūkstančiu Meksik >s žmoniųGarlaivis sudegę; pen- • ;ukilę ieš Calles0 val(ižia n 
kių žmonių pasigenda |kad Sllkiiėliai paskelbę ji, iiu-

—_ savo va<Įu Oficialiniai
Ql EBEC, Kanada, XI. 19. pranešimai iš Meksikos ii* 

Praneša, kad gaisras sunaiki-' nos visai nerodo> kad 
nęs Ganada Steampjįįiip linijos 'n()rs panašaus dėtųsi Me1 
garlaivį Montreal, plaukusį iš neskaitant Jaiki indėnų 

šių, kunos tečiau neturi
rių garlaivy nebuvo, iš keturių Į 
dešimčių įgulos žmonių penkių ’ 
pasigendama. Kas su jais atsi
tiko, kol kas nėra žinios.

MASKVA, XI. 19. — Rusi
joj priviso daug chuliganų 
mušeikų, vagių ii* kitokių ma
žesnių piktadarių. Vyriausybė 
tat ėmė juos gaudyti ir tremti 
į tolimus kraštus. Dabar iš 
Ribinsko išsiųsta 170 nusikal
tėlių į žiemių Narinio krašto,! 
Šiaulių Sibire, o daug kitų iš
danginta į Solovecko salą Bal
tosiose jūrėse.

bankininkai (luoN.
da Nikaraguai $6,- i 

300,000 paskolos

AUŠROS SŪNŪS

riau- 
dide-

i NORĖJO SAVO PAČIĄ IŠ
MAINYT ANT ARKLIO

M.EILENIIOFEN, Bavarija, 
XI. 18. — Už bandymą savo 
pačią išmainyti ant arklio, vio- 

35 metų, 
Mora- 

; mainą su 
Hermanu Saa- 

merų, sakydamas, kad arklys 
jam busiąs daug naudingesnis 
negu pati. Saamer manė, kad 
Morašas juokus krečia, ir ėmė 
juoktis. Męrašas už tai smogė 
pirklį peiliu, sakydamas, kad 
juoktis čia nėra ko.

Kymantaitės-Čiurlionienės dra- nas Anton Moras, 
ma iš pirmųjų Lietuvos švietė- turės sėdėti kalėjime, 
jų-knygnešių laikų bus vaidi- šas norėjo padaryt 
narna rytoj Goodmano teatre, arklių pirkliu 
Lietuvos Valstybės Teatro ar
tistui S. Pilkai vadovaujant ir 
pačiam vaidinime dalyvaujant.

^GRRS; ---------------------------

NUSIŽUDĖ ŽINOMAS BRITŲ 
”A^YTOJAS

šiai dienai pra-

oras; gali būt 
stiprus, dau-

LONDONAS, XI. 19. — Sa
vo Verwood resideficijoj, neto
li nuo Wimborno, rado negyvą,

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras 
našauja:

MANAGUA, Nikaragua, XJ. Nenusistoięs
19. — Praneša, kad New Yor- sniego; šalta;
ko bankininkų grupė sutikus giąuaiai žiemiu vakmu vgja». su kulipkoti žaizda krūtinėj, 

buvo Žinomą anglų rašytoją advoka
tą AJJeną Upwardą, 63 metų 

Manoma, kad jis 
pats nusižudė.

urnai duoti Nikaragvai 300,- 
000 dolerių paskolos avansu. 
Didesnė, 6,000,000 dolerių pa* 
skola, busianti suteikta vėliau.

Vakar temperatūra
vidutiniškai R

Šiandie taufe teita 6:45,' lei-’amžiaus.
džiasi 4:26 valandą.

ROTHERIIAM. Angli 
19. — Geležinkely tarp 
gale ir Rotherhamo 
traukinių susik ulinius, 
me astuoni žmonės I
mušti ir tiek ar daugiau 
sužaloti.

Park- 
įvyko 
kuria- 

buvo u z

Siunčia kariuomenę 
trukdyti žmonių 

aukojimų

R ANGOON, Burma, XI. 19. 
.j pasiųsta 
skyriaidu kariuomenės 

trukdyti ėiagimių 
peigas, kuriose 
žmonės kaipo auka

n i u os posėdžiuose.
Be to. musų atstovas p. Bal

trušaitis Atskirų žinovų (pp. 
Ig. Jonyno, Kalniečio, Grigą* 
liūno ir Bagdono) padedamas, 
rūpinasi susižinojęs su ata
tinkamų SSSR organų atsto
vais, atvesti prie įvykdymo 
tų taikos sutarties punktų, ku
rie dėl įvairių priežasčių ligi 
šiol dar neįvykdyti iš SSSR 
pusės (miškų koncesija, indė
liai, Lietuvos metrikos ir kitų 
kultūros tintų grąžinimas

Kovos su kiniečių jūrių 
plėšikais

19.TOKIO, Japonija, 
Japonijos laivyno

su-1 tas skelbia, kad j Kantoną 
ą- siunčiama vienas karo laivas

skerdžiama' kovai su padidėjusiu kiniečių 
dievaitis, 'piratų veikimu, i

KALĖDINIS PINIGU SIUNTIMAS
PRASIDĖJO '

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

Naujienos garantuoja pilnų apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime pinigų; 
telegramų — į 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., \ Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Pirmą Kartą Roselande
‘K ('HK AGOJE

GYVOJI PANORAMA
Su\ai<lins dubiausi lietuvių atletai prie specialių dekoracijų 

l>uij\uoN <i»ir»ir>inlc&

(ilga Poželiene
I . S. M. Rateli.; suvaidins 3 veiksmų juokingų fur-.i

“Gyvieji Nabašninkai”

Nedalioj, Lapkričio 21 d., 1926
C. STRUMILO SVETAINĖJ

kertė 107 ir Indiana Avė., Roseland

Pradžia lygiai 6 vai. vak.
Inžanga tik 50c vyrams, moterims 35c.

I’O VAIDINIMO ŠOKIAI nuo s v. v. iki vidurnakčio 
MUZIKA K. POCIAUS.

Visi k\ieėiami atsilankyti pamatyti nematytos panoramos, pasi
klausyti dar negirdėtos Ro.-.elamle dainininkės ir abelnai labai linksmai 
praleisti vakarų.

RENGIA LIETI vH. SIENOS MYLĖTOJŲ RATELIS’.

HAUJIFNnS, Uhlcago, m. . šeštadienis, Lapkr. 20, 192C

IŠKILMINGAS KEPURIŲ BALIUS
Rengia

Dr-stč Lietuvos Mylėtoju

Subaloj, Lapkričio 20 i., 1926

CHICAGO LIETUVIU AUDITORIUM
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c ypatai
Ant šio baliaus gaus gerų dovanų, katrie bus pa

sirėdę su puikesnėmis kepurėmis. Katrie atsilan
kys i šį balių bus priimti veltui į Draugpstę, bet 
nesenesni kaip 10 metu.

KOMITETAS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

AMERIKIETI PAČIUPINĖJO

Tūlam Dargini, iš Vabalių, 
bepijokaujant Ylakių miestely, 
dingo iš kišenės 4,000 doleriu. 
Kompanijom.! irgi buvo iš Va
balių. Ponui Dargini pasiju- 

tus, kad dingo jam iš kišenės 
doleriai, buvo padaryta pas jo 
kompanijomis krata, bėt rasti 
nieko nepasisekė.

Dargia su vielos policija bu
vo paduota žinia j visų apylin
kių miesčiuką bankus ir paš
tų j.staigas, kad sulaikyti jau
nus vyrus mainančius dolerius. 
Praėjus kiniam laikui pil. Bud- 
reckis nuvykęs į Židikų bankų 
paprašo iškcist 10 dol. Jis ta
po sulaikytas ir aiškinosi, kad 
gavęs dolerius nuo Gontienūs. 
Budreckis iš kalėjimo pabėgo 
prie minėtos Gontienės ir j- 
prašū, kad ji sakytų, jog ji da
vusi jam dolerių. .Bet tiesų, iš
aiškino. Po Budreckk) suėmė 
ir pil. Taurylų. Dabar sėdi 
abudu šaltojoj, bet dolerių ne
randa. Kaltinamieji neprisipa
žįsta vogę.

Dargis amerikonas ,o liurbis. 
Tekią sumų pinigų nereikėtų 
nešiotis. Pinigams vieta ban
ke. Labas Rytas.

Rado aena šalmų. Raudonėje, 
senuose romuose urve žmonės 
Hekasinėdami surado surūdiju
si senų šalmų. Keno tas šalmas 
ir kaip jis senas- neišaiškinta.

Revizavo Šiaulių notarą. Val
stybės kontrolė, padariusi revi
zijų šipulių I 'notaro Labanaus
ko kontoroj, patyrė, kad nota
ras įvairiomis suktybėmis pa- 
durė valstybei nuostolių su
mai 105.042 litų 31 cent. Revi- 

zi.jos byla perduota teisingu
mo ministeriui.

Naujas Kauno apygardos 
teismo pirmininkas. Respubli
kos Prezidentas paskyrė buvusį 
karilionu nes teisino narį gene
rolą Grigaitį Kauno apygardos 
teismo pirmininku.

Prekybos ir laivininkystės 
sutarties projektas su Suomija 
jau paruoštas ir įteiktas minis- 
teįių kabinetui apsvarstyti. Su
darant projektą atsižvelgta į 
Didž. Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto žemės ūkio, prekybos ir 
pramonės organizacijų pageida
vimus.

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS
Rengia

Taut. Draug. Lietuvon Dukterų
Subntoi, Lapkričio-N o v. 20 d„ 1926 
“Vilnies" Svet., 3116 S. Halsted St. !

Pradžia 7 vai. vak.
Bus .šokiai, visokių pamaitinimų ir 
žaisliu. Visi galėsite nasilinksminti.

Kviečia KOMITETAS

IŠKILMINGAS BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija 

Parengia Balių 
SAVO SVETAINĖJE 

350! So. Union Avenue 
Nedelioj, Lapkričio-Nov. 21 d., 192h 

Pradžia 7:00 vai. vak.
Visi be skirtumo maloniai esate užkviesti linksmai laiką pr. lei

sti. Grieš Bartkaus benas.

DIDZIAUSIS RUDENINIS

Rengia Brighton Park Lietuvių Atletikos 
Pašelpinis Kniubas

Sukatoj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1926
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2212 W. 23rd Place, Chicago, UI.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Turėsime seno stailo gingerelės, skanių užkandžių ir kvepiančių 
cigarų. Grieš,Jazz muzika po vadovyste J. Pociaus, širdingai kvie
čiame visas Lietuvaites ir Lietuvius atsilankyti kuoskaitlingiausiai 
ant musų iškilmingo baliaus, o mes iš savo pusės stengsimės užga* 
nčdinti kiekvieną. KOMITETAS

DIDELIS MASKARADINIS BALIUS
Ren gia

Draugystė Lietuvos Dukterų

Subatos Vakare, Lapkričio (Nov.) 20 d., 1926 m.
LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJE

1 ith Street ir I9th Court, Cicero, III.
Piaužia ■ valandą vakare Įžanga su drabužių padėjimu 75c ypatai

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ir linksmai laikų praleisti, prie puikios muzikos, ku-
ii ki rivš įv.uiius šokiui. Bu.s skanių gerinu) ir užkun<lžiu. prie to <lur laimėsite dovanų, nes šįmet J1J

b»> turime, kur buK ąlalmtifiii grupėms ir pavieniams. Yra ir 3 piniginiai praisai: Pirmas, Antra?, ir Tre- 
ėias. liaus kiekvienas. Pastaba: — Atsilankiusios į balių ir norinčios įstoti j draugiją, bus priimamos vel
ti i. Nuoširdžiai kviečia visu* KOMITETAS

J

20 Mėty Jubiliejinis Apvaikščiojimas
Koncertas ir Šokiai

Rengia 
DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVOS

Ned., Lapkričio-Nov. 21,1926
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St. ’
Pradžia 5-tą valandą vakare. Inžanga $1.00 ir 75c.

Dalyvaus Jaunuoliu Orchestra. Panelė A. Šauliutė, Akvila Anciu- 
tė, P. J. Ramanauskas, J. Gricaite, p. Urbiutė, Mergaičių Sextetas, 
Sylvija Saboniutė, Irena Aitųtis, Alenora Dabravolskas, E. Jerackaitė, 
S. Rimkiutė, p. O. Vilkiutė, p. K. Sabonis, kuris daugiausia juokų pri
krečia. Visiems akompanuoja J. Byanskas, taippat bus proga ir veltui j 
prisirašyti prie minėtos Draugystės,

Kviečia DRAUGYSTES KOMITETAS.
4=^--- — T................ 7- ,------------- -------- ------- i......

Rožinis Balius
Rengia

Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyru ir Moterų

Šeštadieny, Lapkričio-Nov. 20 d., 1926
PARAPIJOS SVETAINĖJE

35th ir Union Avenue
Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Kviečia visus lietinius ir lietuvaites atsilankyti ir linksniai lai
ką praleisti. KOMITETAS

X”"”*11.1!?1!■''T ............. . 'I"' ........................

[ S500 DOVANU

Maskaradų Balius
Rengia Liet. Teatrališka Draugija 

Rūta No. 1

Nedelioj, Lapkričio 28,1926
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted S't.
Pradžia 6 vai. vak. Tikietai 75c su rubli pasidėjimu

Dovanos grupėms, $35, $15, $10 ir daugybė kitokių dovanų. Mes 
užtikrinam, kad svečiai atsilanko bus užganėdinti dovanomis.

Bus puiki muzika. Kviečia visus širdingai KOMITETAS. 
v —

Pikniko Piknikas
Kkarnivalas

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, III.

Nedelioj, Lapkričio 21,1926
Ir potam kas nedėldienį iki Padėkavonės Dienos, 

LapkriČiO|25 
įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

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

CHERNAUSKAI

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

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

Tai bus 32 puslapių knyga.
Į metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ

‘AUŠROS
S 4 veiksmų Patriotinis veikalas

I Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 21,1926^^
| Goodman Theatre

East Monroe St. ir Grant Park

Milžiniškas Maskaradas
ŠOKIU VAKARAS SU $500 DOVANU 

RENGIA S. L. A. 134-TA MOTERŲ KUOPA

Trečiadieny, Lapkričio-Nov. 24 d., 1926
Prieš “Thanksgiving Day" te vakaro,

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
. 3133 South H alsieji Street

Pradžia 7:30 valandą vakare * Įžanga 75c ypatai
Tai bus vienas iš .linksmiausių vakarų, nes čia susirinks daugybė jūsų draugų, bus pro^a susieiti, do

vanų gauti ir pasišokti prie puikios muzikos. Taipgi grupėms bus duodama dovanos. Pinigais pirmai did
žiausiai ir gražiausiai $25.00; antrai grupei $10.00. Kviečiame visus atsilankyti. Visi busite pilnai užganė
dinti. KOMITETAS

ir kitiems patarkit.

UN
Durys atsidaro 7:20, Pradžia lygiai 8 valandą vakare.
Veikalas statomas po vadovyste St. Pilkos, prie geriausių 

scenos įrengimų ir gabiausiais Chicagos vaidintojais. Veikalą 
paruošė “Birutės” dramos skyrius.

y ' Kviečia visus “BIRUTĖ”.
PASTABA; Važiuoti iš visų miesto dalių iki Monroe St.,

I



NAU.HEfNOS, Chicago, III.

Baltijos Amerikos linijos
Kalėdos 

LIETUVON

“Estonia” Gruod. 7 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu

j pačią
KLAIPĖDĄ

per laisvąjį Danzigo portą
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėda
3-eia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trecia kliasa 
tiktai S10 brangiau vienpus. 

$15 abipus.
Taksai atskirtum

žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Bailio America Line, Ine.
J 20 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

Reikalaudami

RAKANDU
n /t : fjat - i ■■ >

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

(’hieagoje,
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 
rnos. Patarnavimas mandagus^ I^eng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
7X0 peopksJurBitme (dmpatuf

NiUtr* Hm.

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampus Richmond Gt.

KORESPONDENCIJOS
........................ .......................................................................... ............ ........................... ■ -

Kenosha,*Wis.
Svarbus pranešimas

Mes, Krnosha lietuviai, sek
madieny, lapkričio 21 d., 2 vai. 
po pietų, Sehlitzo svetainėj, 
turėsime progą išgirsti žymų 
lietuvių prakalbininką ir visuo
menės veikėją Dr. A. Montvi- 
dą, kuris laikys prakalbą. Prie 
to dar bus ir programėlis. įžan
ga nemokama. Daktaras A. 
Monlvidas senai yra buvęs Ke- 
nodia. mes jo išs'iilgome ir lau

kiame to’ brandaus svečio at
vykstant, dar labinus trokšta
me išgirsti rimtos moksliškos 
prak.Albos.

t /.prašome visus vietos lie
tuvius atsilankyti i- Scblitzo 
svetainę 2 v. po pietų lapkr. 21 
dieną. ,

į Varde SI.A. 212 kps. ir Kito 
(apskričio — Koresp.

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

♦
 Opteinestrist 
Td. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų \ 

............... - -*

,’iĮ

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne- v
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko r. r ha aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

AS. BET ( 
PAPROTYS

Tibete, Centrulinėj Afri
koj, susitikę draugai jškiša 
savo liežuvį kaipo ženklą 
pagarbos. Toks paprotys 
jeigu butų įvestas čionai, 
tuomet galėtumėt atkreipti 
atidą savo draugo dėl apsi- 
vėlusio liežuvio, kuris ne
klaidingai nurodo, kad yra

reikalas vartoti gyduoles, 
kurios užlaikytų'gerai vidu
rius ar prašalintų ligų pa
vojų. Trinerio Kartusis Vy-1 
nas išvalo žarnas ir užlaiko 
jas švariai. “Wentworth,

Trinerio 
pirm ti
se i my-

Jonh
mano

Mrs.butelis
Wis.
Kartusis Vynas yra 
tinė pagelba 
na i. Jūsų 
Sertich.” 1
Sampelinis butelis prisiun- 
čiamas po gavimo 15c. per 
Joseph Triner Company,

Lietu viai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom 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 ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
A D V O KATA S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

W I ■ I X I I I-III

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidti’-mipstyi: 
Room 1 726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. VVushington St.

Cor. Washinglon & Clark
Namų Tel.: įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearhron SU Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Ilepublic 9600

7

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

cago, j 11. Trinerio Cold V
Tabletai, labai gerai pagelb-j - 
sti nuo slogų (30c.), taipgi < 
yra parduodamos geresnių 
gy d u o 1 i ų pa r d a v i n etoj ų.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKĄ

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos .kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
so ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Lietuvis Advokatas
2221 w. 22 st.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 53t 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenie
Jei. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN T. ZŲRIS 
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

Ar Turit Šilumą Savo Namuose?
jOs dar turit progos įsigyti šią žiemą ir sutaupyti pinigu

Mes dar turime didelį staką boilerių ir radia
torių ir nenorime jų laikyti dėl kito sezono, 
norime juos išparduoti šiame sezone labai 
pigiomis kainomis.

Mes taipgi paskolinsim visus reikalingus įran
kius tam darbui dykai. Jus tik turėsit įmokėti 
biskį pinigų už materiolų, o, kitus j 12 mėnesių 
ar dar ilgiau, JEI TAIP NORĖSITE.

Pašaukit mus telefonu arba atsilankykit i mu
sų ofisą, mes parodysim jums kaip mes galime 
sutaupyti jums nuo 25 iki 40%, jei veiksite 
dabar. Musų inžinierius padarys jums skėčių A
ir nurodys kaip įsivesti namo apšildymų.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą ga
rantuoto plumbingo. Kokj tik tavorą pirksite 
pas mus, jei nebūsit užganėdinti, mes apmai
nysime arba pinigus grąžinsime, laike dvie
jų metų.

Importuotos Bohemian
PLUNKSNOS

Parduodamos pa*

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 rųšics žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ...................... 39c

Sampcliai ant pareikalavimo

Musų motto yrą suteikti kostumeriams gerą ir teisingą 
patarnavimą. Taip mes išdirbom savo bizni iš mažos 
krautuvėlės j didžiausi plumbingo ir namų apšildymo 
įrengimų mieste Chicagoj.
Pirkit dabar sinką, vaną arba kitą plumbingą savo na
mams prieš šventes. Jums nereikės pinigų įmokėti 
kuomet pirksite, jei negalėsit Mokėsit po biskį kožną 
mėnesį. '
Kuomet važiuosit pas mus, tai tikrai žiūrėkit tikro musų 
vardo ir vietos. Musų namas yra vieno augšto —r blokas 
ilgumo, su didele iškaba ant viršaus.

Garsinkitės Naujienose

M. LEVY & COMPANY
South State ir 22 St., Rytinėj pusėj State St.

Telefonas f visus departmentus CALUMET 0644-0645
Mes kalbam lietuviškai. Atdaros vakarais iki 8, Nedėliomis iki 2.

Musų SOUTH CHICAGOS Skyrius, 9300 Comniercial Avė., Phone Saginaw 4847

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKl’šEKKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai- 

ku pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

«BR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. NaktJ

South '■‘hore 2238 
Boulevard - 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. 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—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų hgų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 288$

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė
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Metams ..............................  $8.00
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Dviem mineaiami .............. — 1.50
Vienam mėnesiui -—— .70
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Trims mėnesiams ....................  1.7b
Dviem mėnesiams ....................  L25
Vienam mėnesiui .......—..... — .75

Naujienom eina kasdien, išskiriant 
nekuiadlcniua. įleidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S Hahted St.. Chicago, 
III. — Telefonas r Roo»a»a)t p500.

Lietuvon ir kitur uiaieniuoBni 
(Atpiginta)

MetHniH ~..................... —------ $8.00
Pusei metų ....................... -......  4.0(
Trims mėnesiams .................... 2.0<
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

DARBO PARTIJA LAIMĖJO IR ŠKOTIJOJE.
• •••••

STREIKUOJANTYS ANGLIAKASIAI ATMETĖ 
VALDŽIOS PLANĄ.

MISTERIŠKAS “PASIKĖSINIMAS” PRIEŠ 
MUSSOLINJ.

MINIA SUDRASKĖ NEKALTĄ ŽMOGŲ

Amerikos laikraščiuose buvo pranešta miestų rinki
mų pasekmės Anglijoje, kur milžinišką pergalę turėjo so
cialistinė Darbo Partija. Bet pasirodo, kad tie pranešimai 
buvo nepilni. Jie lietė tiktai rinkimus pačioje Anglijoje 
ir Wales’e. Tuo gi tarpu viena diena vėliaus, būtent, lap
kričio 1 d., buvo renkamos miestų valdžios ir Škotijoje.

Iš Europos laikraščių, kurie dabar ateina, matyt, kad 
Škotijos rinkimuose Darbo Partija turėjo beveik dar di
desnio pasisekimo. Ji laimėjo tenai 47 naujas vietas mies
tų tarybose. Ypatingai gerai jai pavyko (rlasgow’e ir Edin
burge.

Visoje Didžiojoje Britanijoje socialistai šiuose rinki
muose laimėjo 200 naujų vietų. Nenuostabu, kad visa ka
pitalistinė spauda Anglijoje kalba apie tuos rinkimus su 
dideliu nusiminimu.

šitas dideli* Darbo Partijos laimėjimas yra, be abe
jonės, svarbiausia priežastis, dėl ko streikuojantys ang
liakasiai dabar vėl atmetė valdžios patiektą streiko sutai
kymo planą. Sulig tuo planu angliakasių darbo laikas pa
ilginamas viena valanda (vietoje septynių valandų — as
tuonios) ir gal būt jiems butų dar ir nukapotos algos.

Nežiūrint to, kad Britanijos angliakasiai jau išbuvo 
streike (langiaus kaip pusę metų, prieš valdžios planą pa
duota 147,000 balsų (langiaus, negu už ji.

Streikininkai nepasiduoda, žinodami, kad visuome
nės pritarimas jų pusėje.

Amerikos laikraščiuose buvo labai išbubnytas pasku
tinis “pasikėsinimas prieš Mussolinio gyvybę”. Buvo ap
rašyta, kaip Mukusi minia sudraskė ant vietos piktada
rį, mėginusį .iš revolverio nušauti juodmarškinių vadą 
kaip “11 Duče” stebuklingai išliko gyvas, ir kaip po to fa
šistų gaujos ėmė žudyti kaltus ir nekaltus žmones.

Bet pasirodo, kad su tuo “pasikėsinimu” esama ko
kios tai misterijos. Valdiškoji italų žinių agentūra “Ste- 
fani” dar iki šiol nėra tikrai pranešusi, kokį ginklą var
tojo piktadarys. Pradžioje ji buvo paskelbusi, kad pasi
kėsinimo momente pasigirdo “eksplozija” netoli premje
ro. Bet vėliaus jos telegramose buvo sakoma, kad pikta
darys buvęs nutvertas su “revolveriu rankoje“. Taigi ne
žinia, ar ten buvo vartojama bomba, ar revolveris, ar koks 
kitas ginklas.

Pagaliau, nėra jokios tikros žinios ir apie asmenį, ku
ris neva kėsinęsis nužudyti Italijos diktatorių. Europos 
spaudoje reiškiama nuomone, kad vaikinas, kuri sudras
kė padūkusio fašistų minia, buvo visai nekaltas.

Šitą nuomonę remia keletas neginčijamų faktų: pir
miausia, tas faktas, kad Zamboni buvo vos 15 metų am
žiaus vaikėzas. Antra, jisai buvo fašistų organizacijos na- 

/ rys, ir jo tėvai ir artimiausieji giminės yra taip pat fa
šistai.

Tas nelaimingas vaikinėlis veikiausia norėjo ne žu
dyt Mussolinj, bet tik prieiti prie jo arčiaus, kad gavus 
progos pasižiūrėti į savo “didį vadą”. O “revolveris ran
koje” tai tur-but vėlesnis fašistų prasimanymas, sugalvo
tas pateisinimui tos baisios žmogžudybės, kurią atliko iš 
proto išsikrausčiusi minia.

Viena vokiečiu agentūra praneša iš Romos, kad po
licija tikisi greitai suimti vieną anarchistą, kuris neužil- 
gio po pasikėsinimo Bolognoje pasišalinęs iš tenai. Jo iš
vaizda esanti labai panaši į nulinčiuotojo Zamboni.

Taigi, matote: policija Italijoje dar tik ieško asmens, 
kuris buk kėsinosi nušauti diktatorių. O žmogus, įtartas 
dėl tos piktadarybės jau buvo sudraskytas minios!... To
kie dalykai dedasi fašizmo viešpatijoje.

Amerikos Lietuvio Taryba
(Pabaiga)

4. Lietuvos Diplomatinė ir 
Konsu la r i nė i Reprezentacija
Amerikoj savo dabartiniame 
sąstate buvo rasta Lietuvos 
valstybės interesams netinka
ma. Stoka noro ar iniciatyvos 
siti pas savuosius ir su jais 
artis tautos reikaluose yra aiš

ki amerikiečiams. Veikimas 
yra aprubežiuotas legalizavimu 
pasporty ir dokumentų. Ko
mercijos srityje nieko nenu
veikta. Amerikos lietuviai ir 
dabartiniai Lietuvos atstovai, 
tai du''vienas kitam visiškai 
svetimi elementai: jų tarpe 
joks kontaktas nėra palaikomas, 
oks darbas bendrai nėra dir

bamas, jokie patarimai vieni ki- 
iems nėra teikiami, laukiami, 
irba priimami. Seimas toliau 
numatė neatbūtiną reikalą ne 
ik reorganizuoti personalą ma

ni Atstovybės ir Konsulatų, bęt 
lodraug pabrėžė reikalingumą, 
kad Lietuvos valdžia paskirtų 
garbės (neapmokamus) Lietu
os Konsulus tokiuose centruo

se kaip Baltimore, Philadelphi- 
a, Cleveland, San Francisko ir 
doston. Konsulatai turėtų būt 
aip sutvarkyti savo veikimo 
srityje, kad pasidalinimas ži
nių iš industrijos ir komerci
jos sričių, atidarytų naujas rin
kas Lietuvos eksportams. Tary
ba noriai koperuos visuose dar
buose, o Prekybos Rūmų Ko- 
nisija galės būti didele pa ru
na toj dirvoj.

5. Atskyrimas bažnyčios nuo 
/alstybės buvo paskutiniu šio 
seimo nutarimu, kuris yra di
delės svarbos Amerikos lietu
viai, gyvendami krašte, kur 
ažnycia yra visiškai nuo val

dybes atskirta, ir kur viena 
kitą ne lik toleruoja, bet ir 
gerbia, negali be širdperšos 
praleisti laktą, kad dabartinė 
oolitinė kova Lietuvoj, kur baž
nyčios rėmėjai ir jos priešai 
akėjimą velia i politiką, ir tuo- 
ni daro didelę skriaudą kaip 
/alstybvi, taip ir tikėjimui; bet 
lidžiausia skriauda iš tos ci- 

’/ilės kovos yra tautai ir jos* at
sčiai Pažindami istoriją ir 
’os kruvinus lapus, turėdami 
•iries save paveikslą tos brol
žudiškos kovos, kuri dabar 
Jaučia Meksikoj, ir matydami, 
koki harmonija viešpatauja 
•ion- Amerikos .Jungtinėse 
Valstijose, kur bažnyčia yra 
itskirta nuo valstybės, vado- 
vaudamies vien I dėtu vos atei
ties labu ir priderančiu pager
bimu tikinčiųjų persitikrini
mų, Seimo atstovai, jų tarpe 
keturi dvasiškiai, vienbalsiai 
šreiškė pageidavimą matyti 

kuoartimiausioj ateityje bažny
čią atskirta nuo Lietuvos Vals
tybes.

Seimas pagalinus nutarė į- 
kurti Amerikos Lietuviui Ta
rybą, į kurią Seime buvo iš
rinkti sekantys Amerikos lie
tuviu darbuotojai:

Adv. F. J. Bagočius, Boston.
Adv. Nadas Rastenis, Balti

more.
Adv. S. Rodis, Chicago.
I). P. Pilka, Boston.
V .1*'. Jankauskas, New York. 
Red. SI. Michelsonas, Boston. 
Red. J. O. Sirvydas, Brooklyn. 
K. Augustinavičius, Chicagp. 
J. V. Grinius, Philadelphia.
Prie virš minėtų darybos 

nari^, sekančios nacionalčs or
ganizacijos Seime tarimu akre
dituos po tris atstovus: SLA., 
ALTS., LSS., TMD., ir LDLD. 
Numatoma taipgi atstovai nuo 
Prekybos Bumų Sąjungos ir 
nuo Jaunuolių Sąjungos, kaip 
tik šios , susitvarkys. Taipgi 
Tarybos fra numatoma kviesti 
į Tarybą po vieną atstovą nuo 
kiekvienos lietuvių kolonijos 
vietinės Tarybos, kurią yra iš
rinkusios bent trys organizaci
jos turinčios nemažiau kaip 
tūkstantį narių. Laikui bėgant 
yra viltis padaryti Tarybą 
svarbiu Amerikos lietuvių gy
venimo organu, kurs tvarkys 
musų vietinius reikalus. ir tar

pininkaus musų bendruose san
tykiuose su Lietuva.

Po Seimui Taryba pasidali
no laikinai sekančiomis darbo 
vietomis: adv. F. J. Bagočius, 
pirmininkas; med. stud. 1). P. 
Pilka sekretorius, ir redakt. J. 
O. Sirvydas, iždininku. Pakvie
timai akredituoti savo atstovus 
likosi pasiųsti sekančioms mu
sų organizacijoms: Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoj, Ameri
kos Lietuvių Tautinei Sanda
rai, Lietuvių Socialistų Sąjun
gai, Tėvynės Mylėtojų Drau
gystei ir Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijai. Kaip tik 
tų organizacijų atstovai įstos j 
Tarybą, Taryba tuojaus susior
ganizuos pastoviai ir pasidalins 
i Seimo numatytas komisijas, 
būtent:

L Pašelpinių Draugysčių.
2. Spaudos, Knygynų ir 

Skaityklų.
3. Santykių Amerikos Lietu

vių su Lietuva.
I. Moksleivių.
5. Prekybos Bumų.
(i. Klaipėdos Krašto.
7. Lietuvių Imigracijos.
Tikimės, kad apie Naujus 

Metus pilna d aryba susivažiuos, 
išsidirbs statutą, susiorgani
zuos i komisija ir 'komisijos 
jau galės pradėti savo darbuo
tę.

Būt labai geistina, kad musų 
įvairus Vaizbos ir Prekybos 
Bumai susijungtų i nacionalę 
organizaciją ir prisiusiu savo 
delegatus į Tarybą. Taippat 
laukiam ir musų jaunuolių na- 
cionalės organizacijos ir jų at
stovų daryboj.

Kol Taryba dar nėra galuti
nai susiorganizavus, laikonoji 
Tarybos Valdyba jau rado rei
kalą Tarybai pavestas užduotis 
pildyti:

Lietuvos laikraščiai pranešė 
apie naujo įstatymo projektą 
sutvarkymui Lietuvos piliety
bės pateiktą Lietuvos Minisle- 
rių Kabinetui. Tarybos pirmi
ninkas tuojaus kreipėsi Tary
bos vardu į Ministerių Pirmi
ninką, nurodydamas Amerikos 
lietuvių pageidavimus ir Seimo 
rezoliucijos kopiją tame reika
le pridėta, 'Tikimės, kad į Sei
mo pageidavimus bus atkreip
ta domė!

Seimas pasiuntė S. V. prezi
dentui Coolidge pasveikinimą ir 
podraug pageidavimą, kad lie
tuvių imigracijos kvota butų 
nustatyta pagal teisybę ir tik
rą lietuvių skaičių Amerikoj. 
Prezidento sekretorius atsake 
p. Gegužiui, Seimo Pirmininkui, 
labai prielankiai ir išaiškino 
procedūrą, koki veikia dabar 
nustatymui ateičiai tautinių 
kvotų. 'Tarybos pirmininkas, 
matydamas skubų reikalą, pri
rengė tam tikrą “Memoran- 
dum” ii- jo kopijas pasiuntė1 
S. V. .State, Commerce ir Labor 
sekretoriams (ministeriams), 
kuriems kvotų nustatymas yra 
paliktas. Gauta labai prielan
kus atsakymai. Manom, kad 
Lietuvai iškovosime geresnį 
skaičių kvotoj.

Žinios apie Lietuvos Valdžios 
paskyrimą p. Babinavičiaus 
general-konsulu New Yorke ir 
'Atstovybės sekretorium VVasb- 
mgtone sukėlė Amerikos lietu
vių tarpe didelį neužsiganėdk 
aimą. Kol kas nesame susipa
žinę su Lietuvos valdžios tiks
lais tokiam žingsniui, bet dary
ba griebsis visų galimų prie
monių to reikalo išaiškinimui, 
nesusipratimo prAšalinimui ir 
klaidos atitaisymui. Spauda ir 
organizacijos tame klausime ko- 
reklyviai. užsilaikė.

'Taryba yra labai slisirupinu- 
si Klaipėdos kraštu ir supras
dama, kad laikas likviduoti sa
vo reikalus klaipėdiškianjs, ku
rie optavo Vokietjjbs piiletystę 
nebėra ilgas ir numatydama, 
kad neužilgo ten bus daug tikiu, 
dvarų Ir įstaigų, kurias galima 
bus lengvomis išlygomis su
pirkti, prašė Lietuvos valdžios 
per Atstovybę Washiugtonc

nurinkti smulkias žinias ir su- 
eikti Tarybai, kuri susižinos
,u užinteresuotais Amerikos 
ietuvlais, kad tokį turtą įgytų 
ir ir tuomi priskubintų krašto 
iulietuvinimą.

Tuo tarpu 'Taryba* prašo or
ganizacijų ir asmenų šiuo rei
kalu susiinteresavusiu atkreip
ti savo atidą ir energiją į ne

darbokanėis konstruktyvio 
iritis, minėtinai:

L Organizuoti kiekvienoj ko- 
’onijoj jaunuolių grupes.

2. Steigti kur tik galima Pre
kybos, Pramonės arba Vaizbos 
Butus.

3. Rinkli aukas moksleivių ir 
Lietuvos kultūrinių įstaigų rei
kalams.

4. Tvarkyti reikalus muse 
beirsiančių draugysčių, reorga
nizuojant' ir vienijant jas.

5. Teikti patarimus Tarybai 
:os darbuotėj.

(i. Registruoti asmenis, norin
čius apsigyventi Klaipėdos 
k šrate.

Taryba iš savo pusės teiks 
okią pagalbą ir patarimus, 

kokie bus jos žinioj arba ku
inus gaus iš Lietuvos 

ir veikėjų.
Amerikos Lietuviu 

aikinojo sekretoriaus 
vra sekantis: Mr. D. 
373 Broachvay, So. 
Mass.

valdžios

Taryba 
adresas 

P. Pilka, 
Boston,

L. J. Bagočius, 
?inąs laikinai Amerikos Lietu- 
/iu Tarybos pirm, pareigas.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Te). Lafayette 5820 
Rezidencijos Te). Lafayette G792

Didelis Palengvinimas žmo-' 
niem su Nuvargusiais No

vais— Naujos Gyduolės
Daktarai Kurie Turi Daug Metų Prak- 1 

tikos Sako, Kad Tos Gyduoles yra 
Rekomenduotinos dėl jų 
Mokslinio Sudėjimo nuo 

Tokių Nesmagumų
Skaitytojai Huran, kad tos puikioH 

Ičs nuteikia labai Kerą palengvinimą 
lėtą dienų. Jų» turite jas pabandyti dėl na- , 
vo silpnų nervų, jei enate silpna#, nuvar
gę# ir panaAių nesmagumų. Jei jūsų mie- i 
gas yra prastas ir neatAviežina jūsų, tik ' 
pabandykite tas naujas gyduoles Nuga- i 
Tone. Kuomet jūsų viduriai nevirikina, di
deli raugėjimą po kiekvieno valgio, apsivė
lusi liežuvį ir nemalonų skonį burnoje, 
galvos skaudėjimą Ir jaučiatės visa# nu
vargęs ir silpnas iš ryto, eikite pas sa
vo aptiekorių ir gauk lAitelį Nuga_Tone. 
Vartokite jas pagal nurodymą ir jus nu- 
tistcbčsite kaip greitai patfi jausite tre-
riau. NuRft-Tone nuteikia ramų, atšvieži
nantį iniefc^s puikų apetitų, ntimulioja ke- 
senis ir regulioja inkstus, skilvi Ir &ar' 

labai gerai. Mes manome, kad nėra 
eitų tokių gyduolių kurios taip i 
ų kaip Nuga-Tone. Išdirbėjai 
;ino labai gerai ką jos padaro tokiose 
įtikimuose, jie privertė visus 
uteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, 
i|s nebusite užganėdintas. Rekomenduoja- 
nos ir pardavinėjamos j as visus gerus ap- 

tiekorius.

M,000,000 
užmokėjome kad 
ę>ustabdyii

Šalčius
Užmok ėjom $1,000,000 už Hill ’s Cas 

Carn-Bromido-Quinino dėlto, kad tai ge 
Tinusias išrastas būdas gydyt žaltį 
Hill’s sustabdo šaltį j 24 valandas. Jit 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo Šaltį, 
bot išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dekite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūf 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiekos parduoda Ilill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA,
Raudona Dėže *<ll

iryduo*-
| ke- ‘

PIRMAS 'PEČIAUS
IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už- 

gerai veik- J tikrintas. Dabai' geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit dideli 
nuošimtj. šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom

Nuga-Tone
Ht- | 

aptiekoriuH i 
jei I

Kaina 30c

UININE
su paveikslu

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
M ūsų Speciali- 

skumas.
3315 South 
Halsted St.

Tcl. Yards 154G 
Res. Tel.

Beverly 2300

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU
3464 So. Halsted S’t.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., 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

kainom.

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

xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxx
I M

M 
MReumatizmas sausgėlė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmų, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant pakalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND me
stis lengvai prašalina viišmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už f 1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
mnuiinnimmnim

Aprėdalų Krautuvė

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL. '

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
O iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago. III

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

rz i j \nuo B vai‘ ry,e« F olando! j nuo j^j g va| vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—-SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

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 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonus Chestoifickl 0578

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
1442 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4116

Valandos 1 nuo !! ?.k.1 '1 '? rJ,!° 
I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artęsian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Denlistas

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
Rvh. r<'lclo|ias Hcnilock 2015

Vyru, Moterų ir Vaikų 
Aprėdalų Krautuvė

Visas ta voras naujas ir naujausios 
mados. Parduodame labai pigiai.

Kviečiame visus atsilankyti ir bu
sit užganėdinti musų kaina ir geru 
patarnavimu.

J. Saudargs ir J. Pikelis
• MIDVVEST

DRY GOODS STORE 
4172 Archer Avenue

# Chicago, III.

ŽEMOS DENTISTERIJOS 
KAINOS

/

ne gauti ju-Musų tikslas yra 
mis pacientu tiktai vieną sykį ir 
pažiūrėti kiek mes į, 
parokuoti. bet suteikti 
patarnavimą, kati jus 
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 nursč prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7943

Ofiso valandos nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro

galime jums 
tok)

Darbas garantuojamas 
20 mėty

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę

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

Į 3328 S. Halsted Street 
Tcl, Boulevard 0170
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< irojiklį Pianą Jūsų Namuose

Nuteisė užmušėją

ser

TURNER BROTHERSDar 3 žmonės užmušti

At Kedzie

PUSDYKIAIDABAR

niTiimnnniiiiiirmt KUPONASRusiškos ir Turkiškos Vanos

Vunla

Adresą

Rado nušautą 
boinbininką

ųuette 
Parko 
čio

MĖLYNI 
OVERKAUTAI

Kodėl Jums Reikia Turėti 

KIMBALL

koms grojamų pianų

Del įgijimo geresnio instrumento ir pilno užsigančdiniino, visuo
met lankykite šias didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoj

$125 S145

322H W. 38lh Street, C hitą t o, UI

padėjimų. Pa 
daugiau kai| 

is pasta- 
Kaip pa- 

atsi tik imliose, 
užmušė. Pir- 
susipažino su 
, kada būda- 

s nušovė 
nuteistas

OVERKAUTAI 
GERESNES RŪŠIES
$30 

Ir daugiau
Tiktai vienatinė rūbų organizacija, parduodan
ti tūkstančius overkautų kasmet gali suteikti 
puikų ir pilną pasirinkimą. Didelis pasirinki
mas visų populiarių stylių ir patternų vyrams 
ir berniukams. Puikios vertės po $30 ir daugiau.

Lavvrence P. Romano & Co.,
10 So. LaSallc St., Chicago, III. v i,>

Malonėkit ątaiųati man faktus apie jūsų žemų kainų apartmentinv žemę netoli MaiųueUc 1 ark, be 
iškaščių ir atsakomybės. i

Tel. Lufayette 4233
Pluftibing’, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

KIMBALL PIANAS jūsų namuose pagelbės prilaikyti jūsų sūnūs ir dukteris na
muose, nes Kimball pianas suteiks jiems gerą muziką, kuri niekuomet nenusibos. 
KIMBALL PIANAS linksmins tėvą ir motiną, kuomet turėsit savo sūnus ir duk
teris namuose ir visi sykiu galėsite gėrėtis augščiausia ištobulinta muzika, kurią 
jums teiks tik Kimball Piai^is.
KIMBALL PIANAS užžavės kiekvieną atsilankiusį draugą ir svetį pas jumis ir 
jie mylės atsilankyti pas jumis ir pasiklausyti geros muzikos.
KIMBALL PIANAS suteiks jums didelę ekonomiją, nes nereikės. dėti nereika
lingų išlaidų dėl pataisymų. ,

$35 
Ir daugiau

Turtingai išrodanti mėlyni overkautai yra iabai 
populiarus šią žiemą. Mes turime dailiai mėly
nus; čekiotus mėlynus; diagonal mėlynus; her- 
ringbone mėlynus; gražiai mėlynus; ir konser
vatyviai mėlynus. Smart dviem eilėm guzikų 
modeliai, su arba be velvet kalnierių.

Tel. Lafayette 0091

E. V. KR ŪKAS
Registruota Akušerė

Confinemcnt 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. Richniond Street

Taipgi turime labai platų rinkinį vartotų ir pertaisytų Grojiklių ir ran- 
kuriuos gavome į mainus ant KIMBALL pianų

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

l)r. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 Iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulcvard 0313

Clothing Company
A t Roosevelt Madison

2 KELNIį) SIUTAI SU 2 METU GARANTIJA $39.50
Tie yra žinomi Dviem Metams garantuoti siutai, kurie yra be abejonės Chi
cagos Didžiausios Vertės Rūbai. Jus dar niekur nematėt panašių tvirtų ir 
gerai

KIMBALL PIANAS mokėsis pats už savę, nes turėdami Kimball pianą namuose 
nereikalausite jieškoti pasilinksminimo kitur ir pilnai sučėdysit už jį užmokėti.
KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ kaina nėra aukštesnė už paprastus pianus. 
Todėl patartina įsigyti Kimball, nes turėsite geriausią ir gražiausią pianą savo 
namuose. Kimball Grojikliai apkainuoti šitaip:—

Style 38 Style 45 Style 42 Stvle 43 Style 46 Style 400

$400 $595 $650 $695 $850 $975 "
Suolelis ir platus rinkinys Volelių veltui.

Parduodam Ant Lengvu Mėnesinių Išmokėjimų
j musu krautuves, išgirskite IR PAMATYKITE 

KIMBALL PIANUS

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswkk 9393 

CHICAGO, ILL.

jo paties 
jam kaklą, 

buvo užpu
su savo

kad jo žentas 
m., laikė ji, o 
britva perpjovė 
da sakosi jis 
kada jis susibari 
čia ir ženlu.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koomelt Kd
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Elėj prie 71(> S. I Tancisco 
Avė., rastas nušautas automo
bily George Martini, kuris yra 
apkaltintas daugiau 
destčtkų bombą 
liuosuotas už 
$250,000 k a nei j 
moju laiku slapstėsi 
prastai tok i uosi 
nežinoma kas j 
mą kurtą jis 
teismais 1910 i 
mas 10 m. vaikėzu 
Wm. Gregory ir la] 
kalėjimai), iš kurio 
tai pasiliuosavo.

Vyrai! Čia Yra Turner Vertes!
Tokio Pasiūlymo Jus Tikėjotės—Ir Gausite—Pas Turner

.iolin lasanovich, 35 m., 2001
Karine Avė., bevalgydamas 

laike vakarienes kietą mėsų 
užspringo. Jo šeimyna negalė
dama jam pagelbėti pašaukė 
policiją, kuri jį išgabeno pa
vieto ligoninėn. Bet bevežant j 
ligoninę jis pasimirė. Daktarai 
sako, kad jis užtroško.

Grojiklius Pianus po
$170 $198 $200 $245 $250

Rankomis Grajinami Pianai po
$45 $50 $67.50 $80 $88 $100

Virš minėtus pianus pilnai užtikriname kad duos patenkinimą 
Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinant Pagal Kiekvieno Išgalės

žentas betgi vi- 
pasakoja. Jie sa
li parėjęs girtas. 

Dūda puolęs savo pačių, bet ji 
pabėgusi kartu su savo sūnum 
ir žentu. Kada jie sugryžę, tai 
radę Dūdą begulinti ant grin-

.lessc l>ro\\n, negras, 2b m., 
tapo nuteistas 25 metams ka
lėjimai! už užmušimą llazel- 
crest policijos viršininko James 
Yeoman. Brt \vn draugas Bo- 
binson .15 m., liko išteisintas.

TIKRAI
Kasmet Chicagos savasčių kainos kyla augštyn. Pelnai yra pa
daromi visuose dalyse miesto, tiktai palaikius trumpų iaiką lo
tus gerose vietose. Tokie investmėntai yra saugus ir TIKIU, kad 
kils kainuose. Chicago auga greičiau ir greičiau. Kainos irgi turi 
kilti su miesto kilimu.

ŽINOJIMAS
Mes žinome tuos pinigų uždirbimo faktus per 15 metų patyrimo 
statyme ir pardavinėjime Chicagos namų. Mes pastatėm ant pel
ningesnio kelio šimtus vyrų ir moterų savo patarimu ir patarna
vimu.
M r. Lavvrence P. Romano, viršininkas musų Kompanijos, asmeni
niai prisidėjo padauginime 25 nąujų vietų Chicagoje, įskaitant 
Marųuette Park, Columbus Vark, Foster ir Kimball, Devon ir 
VVestern. Ankščiau pirkę uždirbo didelį pelnų minėtuose vietose.

NAUJAS, PIGIOMIS KAINOMIS
' PASIŪLYMAS CHICAGOJ
Dabar mes nupirkome dėl kostumerių šmotų žemės prie Mar- 

Kelio, greitai augančioj namų sekcijoj netoli Manjuctte 
— viduje miesto rubežių, tiktai 8l/2 mylios nuo vidurrnies- 

. Čia mes parduodame puikias vietas dėl apaitmentinių namų 
kainoja tikrai $750, įskaitant suras, šalitakius, vandenį, gasų, 

elektrą. Labai lengvomis sąlygomis tiems, kui ie veiks tuojau.

PAMATYKiT ŠIAS SAVASTIS GREIT
Štai yra jūsų proga įsigyti tikra bargeną geros Chicagoj žemės, 
nuo šenai įsteigtos firmos Avi gera reputacija teisingo patarna
vimo. Pamatykit patys TUOJAU. Parašykit Vardų ir adresą ant

* žemiau paduoto kupono ir atsiųskit mums dėl gavimo pilnų iš
aiškinimų, kurie bus atsiųsti jums greit be iškaščių

LAWRENCEP. ROMANO &CO
10 So. La Šalie St., Chicago 

Telephone Main 3933PIANU KRAUTUVES
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted SI.
Kampas Richniond Gatvės Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS. Vedėjas

Vienintelės Lietuvių Krautuvės, Chicagoje Parduodančios Kimball Pianus

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakar automobiliai suvažinė
jo tris moteris. Viena moteris 
liko užmušta belipant iš gat- 
vekario. Moteris automobilis
te liko areštuota ii1 apkaltinta 
už užmušėj istę.

šiemet autoiąobiliai užmušė 
jau virš 790 žmonių.

in Chicado

VVATER.GAS 
ELECTRlCIir

L available 1

Sevver AND 
flDEVVALKS 
iNCLUDED /N 

THE PRICE-
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Lietuviu Bateliuose.
Bridgeport

šiomis dienomis susižiedavo 
viena iš gražiausiu Bridgeporto 
lietuvaičiu, p-lė Viktorija Gap- 
siutė. Neužilgo, kaip girdėti, 
turės* Įvykti ir šaunios vestu
vės. Lietuviški kavalieriai iš
tik ro yra apsileidę, kad jie lei
do , svetimtaučiui sužavėti 
Viktorijos širdelę. Nesmagu yra 
i'leisti iš lietuviu tarpo tokią

Janiną ir gra£ią panelę, kaip kad 
)ta Viktorija. Kaip girdėti 
l°st tylimasis yra jaunas pasi- 
uninlis ir politikoj dalyvaujan- 
^'s vaikinas, kuris Įteikęs Vik- 
'"'jai brangu deimanto žiedą, 
.aimingos ateities jaunai pore-

— ^inąs.

1 n^idarhavimu p-nios J. Mar- 
tesic nes buvo surengtas šaunus 
''•’P’ise lapkr. b d., p-niai B.
1 ,b”i>ienei, 3312 So. Union 
•^Ve- Prisirinko didelis' būrys 
svečią ir visi linksniai pralei- 
de laiką. P-niai B. l’rbonie-

nei buvo suteikta dovana “coni- 
bination” pečius, $150.00 do
leriu vertės. —Žinąs,

Vaiku koncertas
Jaunosios Birutės koncertas 

Įvyko lapkr. I I d., Mildos sve
tainėj. Koncertu vadovavo \p. 
P. Sarapalius. Kaipo vaikučiu, 
programas buvo geras, Choras 
gana sutartinai dviem atvejais 
sudainavo apie dešimtį dainą. 
Buvo ir deklamaciją, bet su 
deklamacijomis' ėjosi kitaip; 
nikėjo daugiau n ra lavinti vai

kus, o ir geresnes eilutes rei
kia deklamacijoms .parinkti.

Buvo ir p-ia Sabonienė su 
savo smuiku sextetu, kuris ge
rai sugrojo porą kuriniu. P-lė 
Saboniutė, p-iai Sabonienoi 
akompanuojant, gražiai padai
navo ir puikiai suvaidino mo
čiutę. P-lė Saboniutė iuri gra
žu ir pralavintą balsą ir ji bus 
gera dainininkė ir artiste.

Tik apgailėtina, kad mažai 
publikos buvo. Pelno neliks, 
(> išlaidu vis-gi pasidaro. Visgi 
\ isuomenė turėtą atkreipti 
daugiau domės i jaunuoliu pa

rengimus, skaillingiau j juos 
lankytis ir paremt musu augan
čią gentkartę moraliai ir mate
rialiai. Ateity iš jų turėsime 
geru muziką ir dainininku, nes 
tie vaikučiai lavinasi su atsi
dėjimo.—Adelaida.

Tarp apšvietiečią
Liet. Moterą l)r-jos Apšvie- 

ta mėnesinis susirinkimas- Įvy
ko lapkr. 7 d., Mark White Sq. 
parko svetainėj. Susirinkime 
nariu dalyvavo neperdaugiau- 
sia, bet šis tas aptaria.

Nutarta surengi) Bunco 
Party. Komisijon įėjome aš, A. 
Valaneiauskienė ir O. Petraus
kiene. Komisija jau rengiasi 
prie tos “party”, kuri Įvyks 
dar prieš Kalėdas. Ji b is di- 
džiąjame lietuviu p. Juciaus 
restorane. Tame vakare toms 
narėms, kurios«*neemė iš drau
gijos pašelpos per Hl metu bus 
duodamos dovanos.

Tad ponai, ponios ir panelės, 
kviečiame jus atsilankyti j šią 
Bunco party gruodžio 1 d., 7:31) 
v. v. Busit pilnai užganėdinti.

—Pirmininke.

DR, VAITUSII
OPTOMETRISTAS

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

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valančios:

Nuo 2 iki 4:3Q ir nuo 7 iki t U. Ned* 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Matvkall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0KD
TELEFONAS CANAL *464

Phone Boulevard 731 I
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Niekintos Kvietkos Vestuvėms, 

P.ankietams ir Pagrubams 
Vainikams

3316 So. Halsted St-, Uhicago k

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Varos 1741 ir 4040 
SKYRIUS

1447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I.afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 (t, C icero 

Tel. Cicero 3704 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 ____________________________

S. D. LACHAVVICZ
2314 VV. 23rd Piace 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu husite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Lietuvis Grahorius 
ir Balzamuotojas

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

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

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

................................................. 11 ■ —

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chitago, III.
■N—.— . — - - ... ■. ■>

Jos. F. Budrik Nauja Didele Krautuve
Didžiausia Pianu Krautuvė Amerikoj

3417-19-21 South Halsted Street

Atidarymo ir Padekavones Dienos išpardavimas
DOVANOS PRIE KIEKVIENO PIRKINIO DYKAI

100 Tuksiančiu Vertės Nauju Tavorų (Prekių), Naminiu Rakandų (Furniture), Pianų, Liafnpų, Pečių, Radio, 
Victrohi. Žemiausios kainos visoj Chicagoj

BRLINSWICK 
PANOTROPE

RADIOLAS . '

Naujas muzikališkas instrumentas 
Brunswick; reikalinga kiekvienam 
išgirst ir pasigėrėt jo balsu.

Kaina nuo $90 ir aukščiau

Šitas gražus Cabinetas Atwater

Kent ar Ereshman su visu įren- \
• gimti — nieko nereikia daugiau

pirkt už S128

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Or. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Aveaae 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas ('anai 0523

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

- - ■ ■ — -

Nauji COLUMBIA Viva- 
Tonal PHONOGRAFAI ste
bėtinai garsus ir tobulo 
balso.
Kaina nuo $40 iki S300

GULBRANSEN

REGISTERING

PIANAI •

Geriausis pasauly pianas

Kainos nuo $290 iki S700 GULBRANSENVJ Player-Piano

“OREMUS"
1) “Oleinus” garsi, gyduolė 
nuo šviežią ir Chroniškų Plau
čių ligų, kuri greitai ir pasek
mingai išgydo žeminus minė
tas ligas, kaip ve: Catharrą 
Plaučių, Užsišaldymų ir Ko
sulį. Bonkute su prisiuntimu 
85c.
2) .“Oremus” garsi gyduolė 
nuo širdies ligų, kurį greitai 
ir pasekmingai išgydo že- 
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Palpitatio Cordis, tai yra per- 
tankus širdies mušimas, As- 
thma, tai yra dusulis. Praša
lina visus skausmus iš kruti
nės ir padaro žmogų sveiką ir 
linksmą. Bonkutė su prisiun
timu 65c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Intt)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Nauji Columbia Rekordai 75c

NAUJAUSI LIETUVIŠKI COLUMBIJŪS REKORDAI
Nauji Rekordai Del Lapkričio
10 colių 75c ' (Liaudies Dainos)

(dainavo p. p. Ona Biežiene, Sopranas Ir Salome Čerienė, 
Altas Su Orkestros Akompan.

16046F Muzika—Muzika (A. Vanagaičio)
Dainuok Sesute Lepunėlę (A. Vanagaičio)

Jonas Butėnas, Baritonas, Su Orkestros Akompan.
16048F Išgėriau Septynias

Lopšinė
Juozas Babravičius, Tenoras, Su Orkestros Akompan.

16047F Lolita (A, Buzzi-Peccia) Įdainuota Itališkai 
Aprile (F. Paolo Tosti - Įdainuota Itališkai

(Orchestra)
Įgrajino Colu’mbijos Orkestrą

16049F “Kitayanka” Polka
Kaimiečių Valcas

Jonas Butėnas, Baritonas
10 colių 75c (Patriotinės Dainos)

16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim (A. Vanagaitis) 
Girtuoklio Daina

, šitie Nauji Voleliai (Rolls) Geriausiai 
Grajina Ant Gulbransen Piano

NAUJOS LIETUVIŠKOS ROLES (VOLELIAI)
Sėjau Rūtą ir Plaukė Žąselė.........i........................... 75
Ant Nemuno Tilto .......  ?.............................   .75
Du Broliukai Kunigai......... .................  75
Sartingas (Lietuviškas Fox Trot) ................ ;.............. .... 1.00
Majoras Vainikas, (Šokis)....................... 70
Aš Įšokau Į Kamarą...................................... ♦.......i..r...... 1.00
Karvytė Ir Du Gaideliu...........t.......................... ................. 75
Litai (Daina)........................................................................ 75
Lietuviais Esame Gimę....-........ :................. ..............v.,... .75
Muzika—Muzika ...........     a........75
Oi Mergelę, Mergužėle ..............................................  75
Godelis (Daina) ........................ ...;.......  75
Oi Tu Rūta, Rūta ........................................................................................75
Pas Močiutę Augau ...........:............................................... 75
Per Laukelį, Dirvonėlį ..................... ....................   1.00
Rožytės Sapnai ..................     .75
Sudiev Tau (Daina) ........................... :............................... 1.00
Sveiki Broliai Dainininkai ............K.............. ..................  1.00

’ Vai žydėk Balta Obele.................................................. ... 1.00
j Jį* Viernas Kareivis..................:.......  1.00

ANT LENGVŲ DALIMIS IŠMOKĖJIMŲ

JOS. F. BUDRIK
. 3417-21 South Halsted Street Chicago, Illinois

‘ ' 1 
Telefonas Boulevard 4705

Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, Slapumo arba 
privatiėkas ligas, pasi- 
tarklt su Dr. Ross tuo- 
iau. Jei tos ligos ne- 

ius tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali iSsivys- 
tyti.

DK. ROSS per trisdeSimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną suy 
pratimą Šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross 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. Nerišliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Paneriėliais, sereriomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public 

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.
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JEIGU NORI BŪT LAIMINGU !.... 
Negalimu pasitikėt ant kitų 

nuvo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbranscn 
Registerinjj pianas.

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

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

JOS. F. BUDRIU
Krautuvėse

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kniu Naujienom

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Gaidielis Shoe Store

1753 W. 471 h Street
SI.HATOS RYTĄ. LAPKRIČIO 20. 9 VAL.

DYKAI PANČIUOS DYKAI
Prie kiekvieno pirkinio ėeverykų laike musų šio iškilmingo atidarymo 

išpardavimo, mes duosime dykai gražias 

ŠILKINES PANČIAKAS 
VYRAMS ’R MOTERIMS

SALDAINIS DYKAI VAIKAMS

Augštos Rųšies Čeverykai 
Vyrams, Moterims ir Vaikams
Pilnas Pasirinkimas Stylių,

Platumo.
Ekspertų Primieravimas

LietolK Rateliuosd.
Visi labai “busy”

SLA. 131 motery kuopos ren
giamas maskarado vakaras 
lapkričio 21 d., 1926 (tą vaka
rą prieš Thanlęsgiving Day) 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., netik nares prie 
darbo išjudino, bet ir daugybę 
pašaliniu. Didele dalis narit, 
jau smuikavo maskaradui gra
žių dovanų, daugiausia rank
darbių ir gan gražių. Kita da
lis narių neužsileisdama pirmo
sioms, skubiai baigia žadėtas 
dovanas-rankdarbius minėtam 
maskaradui. Ant kiek yra ži
noma. tai keletas grupių ir dau
gybės pavienių jau prisirengę 
su gražiais kostiumais, kiti 
dar taisydamiesi kostiumus su 
nekantrumu laukia minėto mas
karado, nes didžiausioms gru
pėms yra skiriama piniginės 
ir kitokios dovanos, pavie
niams taipgi bus visokių dova
nų. Muzika irgi labai gera, 
aip kad novoms nenorams visi 

šokinėsim. Tai ir veTta visiems 
atsilankyti.—N. A.

Roseland
»

Visi roselandiečiai nekantriai 
laukia rytdienos, kad pirmų 
kartą užgirsti savo dainininkę 
p-ią O. Poželienę, mėgiaumiau- 
sio lietuvių ristiko K. Požėlos 
žmoną. .Ji dainuos rytoj, Stru
milo svet., LSM. Batelio vaka

Br. Liutkevičius, seniausias 
Boselando scenos darbuotojas, 
/ienas iš įkūrėjų Liet. Scenos 
Mylėtojų Batelio ir uolus jo rė
mėjas, vaidins Batelio vakare 
rytoj, Strumilo svet., farse* 
“Gyvieji Nabašninkai”.

ras mus “surprise party” 
netrūksta. Visuomęniniam vei
kimui nėra,laiko ir nėra dar
buotojų, bet dėl “surprise par
ty’’ atsirrtnda ir laiko ir' dar
buotojų (moterų) ir publikos, 
štai šiandie bus net keturios 
'oklos “paries” ir, be abejonės, 
jose bus pilna žmonių.

Pasilinksminti yra labai ge
rai, bet bloga, kad į tas “par- 
tes” sueina visai nepažystami 
žmones, o ir peiįaug girtavimo 
jose būna. Rep.

Chicag’o Medical School 
Fraternity vakaras

. /----------------

Lapkričio 13 d., Sheridan
Plaza Kotely, įvyko tikrai šau
nus vakaras, kurį surengė Chi- 
cagos Medikalės Mokyklos Bro
lija. Keikia pasakyti, kad aukš
tų profesijų, arba jų besisie- 
kiantys žmonės yra netik sve
tingi džentelAienai, bet jie mo
ka ir smagius vakarus sureng
ti.

šį kartų vakaras biyvo su
rengtas su trumpu programų 
ir smagiais šokiais. Pasamdyta 
p. J. L. Grušo orkestras iš de
šimties gerų muzikantų, kuris 
diktatų išsireiškimu, taip ge
rai grojo, kad nevisada ir 
“Trianon” tenka girdėt tokį 
gerą orkestrą. Esą p. Grušas su 
savo orkestru jau ne pirmą 
kartų grojąs šiai draugijai.

Tekę matyti ir p. Dundulį. 
Sakoma, kad p. Dundulis- bai
giąs mokslą ir kitą pavasari 
liksiąs daktaru. Smagu, kad 
musų lietuviai progresuoja.

—A-na.

^Iiw1n —■ M—K» »Nn ||i !■! « ,

7 eatras- 
Muzika

.. ■ ...............................................................................................................». r. .„I

Rytoj Goodman teatre 
“Aušros Sūnys”

Viešėdamas Lietuvoj net ke
letą kartų mačiau vaidinant 
valstybės teatre d’.amą “Auš
ros Sūnus“. Veikalds man la
bai patiko, nes žiūrėdamas į jį 
rodos, matai ir jauti Lietuvos 
vargus ir lietuvių tautos ko
vą už spaudą ir šviesesnę atei
tį.

Rytoj tą patį veikalą pama
tyti eisiu j Goodman teatrą Ir 
žiūrėsiu kaip jį pastatys “Bi
rutės“ Dramos Skyrius, nes 
du artistai yra, kuriuos ir 
Kaune mačiau lame veikale 
vaidinant, būtent St. Pilka ir 
A. Vanagaitis. Jei chieagie- 
čiai pastatys šį veikalą ’ taip 
kaip Kaune, tai išanksto sakau 
“valio!“

Vaidinimą atidarys “Biru
tės“ choras su daina “Aušra,“ 
kurią komp. A. Vanagaitis pa
raše paminėjimui 40 metų 
“Aušros“ sukaktuvių, nes lap
kričio 23 d. įvyksta paminėji
mas musų tautos patriarko 
Dr. J. Basanavičiaus 75 metų 
sukaktuvių, o jis ir yra vienas 
iš įkūrėjų “Austos“, o ir pats 
veikalas “Aušros Sūnus“ yra 
tampriai surištas su pirmai
siais aušrininkais, Basanavi
čium ir netolima, bet skaus
minga lietuvių tautos praeitim.

Turėtų visi Chicagos lietu
viai rytoj būti Goodmano teat
re ir pamatyti musų tautos 
kovą už pasilįuogavimą iš sve
timo jungo, pamatyti “Aušros 
Sūnus“.

Teatras atsidaro 7:20 vai. 
vuk., vaidinimas prasidės ly
giai 8 vai.

Privažiuoti į Goodman teat
rą yra labai patogu. Iš visų 
miesto dalių reikia važiuoti 

North Side
Ras rubsiuvius

Lietuvių Kriaučių 269 loka- 
’o susirinkimas įvyko penkta
dieny, lapkričio 12 d., Amal- 
vameitų unijos svetainėj. Į su
sirinkimą atsilankė gana skait
lingas būrys kriaučių, nes bu
vo nominacija naujos val
dybos ateinantiems 1927 me
tams. Priėmus valdybos ir ko
misijų raportus, buvo išduotas 
raportas biznio agento Kairio. 
Biznio agentas gana plačiai api
brėžė visą kriaučių padėtį; kad 
nekurios šapos dirba geriau, 
nekurios prasčiau; organizaci
nis vajus varoma gana plačiai, 
suorganizuota 10 neoninių ša
pų, keletas jų ne visai mažų, 
nežiūrint visų keblumų, ku
riuos unijai tenka sutikti, or
ganizacinis darbas eina pirmyn. 
Išklausius ir priėmus visų ra
portus, buvo nominuota valdy
ba dėl ateinančių metų. Nomi
nuota šie nariai:

Pirmininkas- J. Grigaitis, 
Vice-pirmininkas A. Zille, 
Raštininkas K. Navickas, 
Kasierius J. Bartąsias, 
Maršalka M. Krajauskas, 
Korespondentas X. saikus.

| Pildomąją Tarybų
> K. B ūgis,

A. Bacevičius, x
Bulis-,
1'. Prusis, ,
J. černauskas,
Z. Daunis, 
M. Gintarienė.

J jungtinę tarybą (Joint 
Boardj:

A. Čepaitis,
.1. Grigaitis,
J. Auksorius,
.1. Markus,
F. Zillis,
V. Pačkauskas,
V. Čepe lis,
Viršminėti nariai yra viso

kių pažvalgų žmonės — kata
likai. tautininkai ir socialistai, 
o didžiuma visai nepartiniai 
žmonės, vien tik geri unistai. 
Todėl kliaučiai įsitėmykit ir 
kada ateis balsavimas, būtinai 
balsuokite už viršminėtus/ kan
didatus. Maskviškiai irgi no
minavo savo pusės, mat da na
bagai mano sukelti revoliuci
ją

Nominavus valdybų, vienas 
tavorščius duoda įnešimų, kad 
lokalus surengiu prakalbas, 
nes, girdi, atvažiavęs j Cliicą- 
gų tavorščius Pruseika, “Dar- 
;o” redaktorius. Žinoma, kaip 

prakalbom tai niekas ir nesi
priešino. Išrinkta trijų narių 
komitetą dėl surengimo pra
kalbų ir įsakė, kad prakalbos 
jutų vien kriaučių unijos da- 
ykuose, bet nebūtų kišami 
Maskvos ir kiti pašaliniai da- 
ykai.

Paskiau buvo išrinkti dar
bininkai baliui, kuris įvyks- su
katoj, lapkričio 20 d., Spauld- 
ing svetainėj, 3312 W. Nortli 
avė. Todėl gi patartina visiems Į 
atsilankyti į lietuvių kriaučių 
lokalu balių. —-Kriaušius.

į vidurmiestį iki Monroe gat
ves ir paskui eiti į rytus sker
sai Michigan Avė. į Grant 
parkų. Ten kampe Monroe 
gatvės, parke ir randasi teat
ras. Kito namo ■’ j.j apieiinkėj 
nėra, apart Goodman teatro, 
tad paklysti nėra kur.

Automobilistams irgi yra pa
togu, nes pagal teatrą, Grant 
parke, galima automobilius pa
sistatyti. Bus ir sargas auto
mobiliams . daboti. —Busiu.'

Roselandiečiai turės 
gražy vakarą

Byloj, Strumilo svet., 158 E. 
107tb St., roselandiečiai turės 
labai gražų vakarą, kurį ruo
šia vietos Liet. Scenos Mylė
tojų 'Butelis.

Pirmų kartą Chicagoj bus 
pastatyta gyvoji panorama, kū
nų išpildys geriausi lietuvių 
atletai. Bateliečiai per keletu 
savaičių dirbo ruošdami tai pa
noramai gražias speciales de
koracijas.

Pirma karta Roselande dai
nuo^ garsi dainininke p-ia Olga 
Poželiene, visoj Rusijoj pagar
sėjusi čigonų romansais" ir 
’iaudies dainomis.

Be to dar rateliečiai suvai
dins labai juokingų farsų “Gy
vieji Nabašninkai“. Paskui bus 
šokiai.

Nežiūrint programo didumo, 
įžanga tik 50c. vyrams ir 35c. 
moterims. Pradžia lygiai 6 v. 
va k. —Rep.

Smulkmenos
Kai kurie sekmadieniai pra

eina be jokio didesnio vakaro, 
3et rytoj, kaip susitarus, įvyks 
keletas didelių vakarų.
. Be abejonės, didžiausias bus 
Goodman teatre, kur Birutės 
Dramos Skyrius, vadovaujant 
irt. S. Pilkai, stato didelę. S. 
Čiurlionienės dramų “Aušros 
Sūnus“. Pradžia 8 v. v.

Liet. Auditorijoj ’ bus kon
certas Dr-tės Palaimintos
Lietuvos apvaikščiojimas 20 
Tnftų'jubiliejaus. Dalyvauja J. 
Ramanauskas, O. Vilkiutė, Jau
nuolių Orkestras ir k. Pradžia 
5 v. va k.

Roselande, Strumilo svet., 
L.S.M. Ratelis duoda gražų 
vakarą, su gyva panorama, vai
dinimu farsos “Gyvieji Nabaš
ninkai“. Dalyvauja ir daininin
kė Olga Poželiene. Pradžia ly
giai 6 v. v.

Be to, Dainos choras, kuri 
veda p. A. Pocius, taipjau 
duos savo koncertą Bohetnian- 
American svetainėj.

Kiekvienas tų vakarų yra 
hinkytinias. Bet kaip juos vi
sus aplankysi, jei visi įvyksta 
vieną ir tą pačių1 dienų? Ar ne
galėtų rengėjai pasirūpinti,- kao. 
tą pačių dienų nesupultų bent 
didieji vakarai. Tai galbūt bu
tų ant naudos ir patiems ren
gėjams ir ypač gerus parengi
mus lankančiajai publikai.

•Sekmadieny, 3 v. p. p., Or
chestra Hali bus didelis 400 
vyrų balsų koncertas.

Goodman Teatre sekamų sa
vaitę eis Moliere’o “Don Juan”.

Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio rengiamo va
karo lapkričio 21, tikietus ga- 
ima gauti šiose vietose:

Roselande:
Yonaičio aptiekoje, 105 St. ir 

Michigan avė.
Viliniavičiaus aptiekoje, 107 

St. Michigan avė.
5 Pas Karolį Požėlą, Strumilo 
svetainėje,

Yuoršio ir Kondrolavičiaus 
bučernčje, 10611 Edbrooke avė.

Pluilgis Įniktų store, 10728 
Michigan avė. ’ %

Kensingtone:
Pas Kučinskus, 128 Kensing- 

ton avc.
Wes Pullmane: /
Tupikaičio aptiekoje, 585 W. 

120th St.
Tcrn\voode:
J. Valio kendžių store, 408 

W. 103rd st., ir pas Ratelio na
rius.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI ERA 

LEISTI $100.0(1?
AlmakyinMy; $100.00 ant syk jr 

$6.00 1 inetUM pei vi»ę 
UkuH} uyvenimt.

Kiekviena? musų praleistas dole 
ri» sudaro nemalonią juostą cen 
(Ų ir kiekvienas centas atlieki, 
am tikrą darbą. Praleisdami cen 

tą paskui centą, doleri paskui do 
ierio, mes greitai praleidžiami 
iputą ir išsiunčiamu tavo centui 
dirbti dėl kili).

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padč 
tumet juo.-* j banką ar spulką?

NauJieny. Spulka. Uždirba pu 
?6.00 gryno pelno ant kiekvieni 
tUUb.OU — patnislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtą jei laikytumėt jj 
čia per 2(1 metų?

Ateik ir pasitark sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA< 
173v 8o. Halsted 8t.

AUŠROS SŪNUS
Vaidinimas jvyks lapkričio 21 d., 

Goodman teatre, East Monroe St. ir 
Grant Park. Sėdynės visos rezer
vuotos. Tikietus ^sdima jsigyti šio
se vietosfe:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
North Sidc pas J. Ascilą
Bridgeporte Aušros Knygyne, 

3210 So. Halsted St.
Universal Bank, 3252 So. Halsted 

St. Klauskit G. Stungis
Elta Comnierce Co., 3251 South 

Halsted St.

Bridgeporto mėsininkų ir gro- 
serninkų sąjunga rengia iškilmingą 
vakarienę paminėjimui 10 metų gy
vavimo sąjungos. Bučeriai duof 
tokią puikią vakarienę, kokios ne
buvo ant Bridgeporto. Tat kviečia
me visus atsilankyti ant vakarie
nės, kuri įvyks nedalioj, lapkričic 
21 d., Chiragos Lietuvių Audito
rium svetainėj, 3133 S. Halsted 
st.. Kviečia Komitetas.

Vyskupo Valančausko Pas. I)r-jai 
sueina 30 metų sukaktuvės nuo jos 
įkūrimo ir gyvavimo. Toms sukak
tuvėms paminėti rengiama vakaras 
Ibis šeimyniškas vakaras su pa- 
marginimais, vakarienė su progra
mų ir kitokios naujenybės. Užpra- 
šom visus draugijos narius ir rė
mėjus atsilankyti j musų rengiamą 
vakarą, kuris atsibus lapkričio 
(Nov.) 20 d., subatos vakare, 7:30 
vai., Chjcagos Lietuvių Auditorium 
3133 S. Halsted st. Įžanga ypatai 
$1. —Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininko su
sirinkimas jvyks sekmadienį, lap
kričio 21 d., Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd PI., lygiai 1 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti punktuališkai. —Valdjrba.

Aflier. Lithtianian Citizens Club 
lU-to wardo nariai malonėkite at
silankyti į susirinkimą, kurs at
sibus nedėlioj, lapkr. 21 d., 1 vai 
po pietų, McKinley Park svetainėj. 
Būtinai turit būti šiame susi rinki- 
ujo, nes bus daug svarbių dalykų 
svarstyti, ir nepamirškite atsivesti 
po keletą naujų narių.

Jos. Eringis, raŠt.

Didelis balius. Bengia Lietuvių 
Lokalus 269 A. C. W. of A. Suba- 
toj, lapkričio 20 d... Spaulding sve
tainėj, 3312 North avė., kampas 
Spaulding avc. Pradžia 8 v. v. To
dėl gerbiama visuomene meldžiam 
atsilankyti. Kviečia Komitetas.

Birutės choro dainų painokos at- 
sibUS šį vakarą ,3 vai., vienų vyrų, 
Haymond Chapel, 816 \V. 31 st. Vy
rai bukit liaku. —Birutė.

LMSA 2 kuopos susirinkimas tam
pa perkeltas iš lapkričio 20 d. į 
lapkričio 27 d. Perkeliama todėl 
kad šiandie vakare bus Vaidilų 
Brolijos susiritikimas, kuriame ir 
dauguma musų studentų ketina da
lyvauti. —Kuopos Valdyba.

Jaunuolių Orkestro narių domei. 
Jaunuoliai lapkričio 21 d. visi, bu
kite Lietuvių Auditorijoj a vai. va
karo. Orkesfras turi pradėt kon
certą, kurį rengia Draugystė Pa
laimintos Lietuvos.

J. Ork. vedėjas.

Chicagos Lietuvių Beno prakti
kos atsibuna kas pirmadienį, Mark 
White parko svet., prie 30-tos ir 
Halsted gatvių. Visi lietuviai mu
zikantai, kurie mylit muzikoj la
vintis maloniai (‘sale užprašomi.

Beno vedėjas J. Grušas.

Draugystės Lietuvos Gojaus mė
nesinis susirinkimas atsibus nedė
lioj, lapkričio 21 d., 1:30 vai. po 
pietų, Antano Bagdono svetainėj, 
1750 S. Union avė., kampas 18-tos 
gatves. Visi nariai bukite laiku, ir 
naujų narių atsiveskit. —Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMaT
J IEŠKAU savo dėdes Juozapo 

Morkūno. Turiu svarbų reikalą, jai 
kas žino praneškit arba jus pats at- 
sišaukit.

ZIGMONTAS MORKŪNAS, 
4321 So. Meplcwood Avė.

PAJIEŠKAU Juozapo Mikelionio, 
paeina iš Smilgių vai., Panevėžio 
apskr. Aš atvužiuvou iš St. Louis, 
Stanislovo moteris, norėčiau su jumis 
pasimatyti, pranėškit, jai kas žinote, 
arba meldžiu paties atsišaukti.

VARONtKA MIKEL1ON1ENĖ, 
2882 So. Lowc Avė., Chicago, III.

<1 IEŠKOMAS Pranas Petrila, gyve
nęs 39 Mon (?) St., kilęs iš Ged Vi
džių, Grudžių vals. Yra svaraus 
reikalas. Atsiliepkite tuojuus j Nau
jienas.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGA

REIKALINGAS PARTNERIS
Fornišių bizny (store). Biz

nis išdirbtas per 15 melų ir 
platus. Pavieniam persunki!. 
Kas turi, kapitalo — geriausias 
invėstmentas. Reikalinga dau
giau kaip $15,000; su namu — 
lar daugiau. Pats biznis vertas 
$75,000. Tai yra tikra lietuviš
ka įstaiga. Atsišaukite laišku 
lietuviškai, ar ateikit ypatiš- 
kai.

MACYS FURNITURE CO., 
198-200 Grand St., Brooklyn 

TeL Greenpoint 2372
PAIEŠKAU partnerį į grosemės 

biznį arba visą parduodu, nes aš 
viena esu — negaliu viską gerai 
pžiurėli. 3400 S .Union avc.

REIKALINGAS partneris bučernės 
r grosernės biznyje. Patyrimas ne
reikalingas. Pinigų daug nereikia.

3436 So. Wood St.

IŠRENDAVOJIMUI
PAHENDAVOJ1MU1 arba parda

vimui valgykla, su vigais fikčeriais. 
551 W. 14 PI.

PASIRENKAVOJA 5. kambariu 
'hitas — vana, elektra. 551 W. 14 
Place.

NUOMON Jevvelry krautuvė, iš
kaitant fikčerius, . geroje vietoje, 
įkurta prieš 45 metus. Savininkas 
švažiuoja. Phone Yards 1487.

FLATAS 6 ruimų vendai, gėri an
dai iššvarinta, gera vieta kokiam 
irofesionalui dėl ofiso. Kreipkitės 
mt viršaus aptiekus. 3301 South 
Halsted st .

BFNDAI 6 kambarių moderniš
kas fialas, naujame name, kampi
nis, karštu vandeniu šildomas. Ren
ius $50 mėnesiui, Brigjiton parke.

PAUL SM1TH
4457 S. Tai man avė.

Lafayette 0455

MARQUETTE Manor remtai 4 
’iviesųs kambariai, elektra, maudy
nė. Rendos $32. )»535 S. VVashte- 
nhw avė.

JIESKO KAMBARIO
IEŠKAU kambario prie švarios 

ieimynos. 'I'uriu du vaiku, 9 ir 3 
notų. Norėčiau kad šeimininkė juos 
nan prižiūrėtų. Kreipkitės po 6 
vakare, slibatoj visą dieną.

6420 S. Cąlifornia avė.
Hcpublic 8581

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

aisylas, su elektros šviesoms, ge- 
ausia vieta dėl darbininkų apsi- 
vventi, vyrams arba moterims; su 
algiu arba be valgio, $3 ir $4, 
8 į 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.

MBS. JACOB
3531 S. Barneli avc.

Antros lubos

NUOMON kambarys, garu šildo
mas, yra ir garažaš, Taipgi yra pa
linkus ofisas dėl advokato. 4146 

Archer avė.

KAMBARIS atišildomas vendai 
orio mažos šeiminos. Vyrui arba 
merginai. 2 lubos frontas. 3319 S. 
Loxve avc.

IŠRENDAVOJIMUI kambaris, ga
ru šildomas, gražioj apieiinkėj ir 
gera transportacija. 6403 S. Laflin 
st., 2nd fl.

DIDELIS, gražiai furnišiotas, ga
ru šildomas, frontinis kambarys 
nuomon, 1 arba 2 merginom ar 
vaikinam.

3014 Emerald avė.
1 floor

Phone Boulevard 10192

RUIMAS rendai vienam vyrui prie 
mažos šeimynos, 2 lubos.

3002 So. Emerald Avė.

RUIMAS rendai merginai arba mo
teriai, gali pasigaminti ir maistą na
mie jai nori, 731 W. 31 St. 2-ros lubos 
Tel. Yards 275t

RENDAI kambaris dėl vieno vy
ro su valgiu arba be valgio, 2 lu
bos, užpakalinis namas. 827 W. 
33 Place.______________

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ________

KEIKIA patyrusių moterų dėl skir
stymo popieni atkarpų. Atsišaukit: 

612 W. Tayh>r St.

REIKALINGA mergina ar 
ris namų darbui prie mažos šeimy
nos. Darbas pastovus, 1840 South 
Halsted SI. Tol. Ganai 5821.

REIKIA mergaitės dėl prižiūrė
jimo kūdikio, (iallanis Bros., 1929 
So. Halsted st.

KEIKIA inolcrii janiloi’kų. 1018 
S. Wabash avc.
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ĮIEŠKO DARBO PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-Ž^iE NAMAI-ŽEME ĮVAIRUS SKELBIMAI
II'ŠKAU darbo už duonkepį. 

Prie juodos, baltos duonos ir 
prie keksų.

Kreipkitės:
1140 So. Campbell avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

GERIAUSIS pirkinys ir užtikrin
tas biznis Blue Island miestelyje 
iš priežasties vyrui apleidus likau 

■viena su maža mergaite ir dn li
kau sužeista. Nepajėgdama daugiau 
taikyti biznio, turiu parduot mlnkš- 

;tų gėrimų biznį, su laisniu, kdris 
•daro apyvartos per mėnesi nuo 
$1,500 ligi $2000. Geras biznis, dai- 

1 lųs 4 kambariai 1 <•••
|štymu, 
siu | 
rną. Ki

dėl gyvenimo, su 
, ir renda nebrangi. Pardiio- 

pirmajam už teisingą pasinis-

DEL1KATESEN, valgių — sandvi
čių ir t. t. Parduosiu nedėlioj, lap- 
kričio 21, nuo l! iki 5 po pietų. 
Krautuvė randasi geriausioj vietoj, 
tirštai apgyvento] kolonijoj, North 
West Side. Nėra jokios konkuren
cijos. Pigi renda, garu šildoma, nau
jos mados fikčeriai, geriausia šla
kas, už $1200 arba už geriausi pa
siūlymą parduosiu viską. Verta 
daug daugiau. Tiktai tokie žmonės, 
kurie

Namai pardavimui

VYRAI IR MOTFĮRYS \Vestern

nori veikti tuojnu, Ini atsi- 
nedėlioj nuo 1 iki 5 po pie-

3005 LA\VIH'NCE
nti nuo kampo Sai-rmnento

NAUJAS mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius. įtaisytas pagal 
vėliausios mados, lotas 30X125, 
atrytas ištaisytas ir 
Namas randasi 6734 
wood avė.

i bargenAi ik mainai 
! Naujas muro namas 5 ir 
kamb., karštu vandeniu apšil- 

‘ domas, viškos, stikliniai por
ėtai. Randasi arti vienuolyno 
Kontraktorius 
minus kainos 
Su Įmokėjimų

PARSIDUODA 1
ant Western avė., arti 115 st. Mi 
cash įmokėti. Kreipkitės 3303 So. 
Morgan st.

100 pėdų žemės <

MES turime keletą labai gerų 
vietų dėl keleto vyru ir moterų, 
kurie yra energiški. Patyrimas ne
būtinai reikalingas. Mes paskirsi- 
rne jumis prie musu naujos orga- ; 
nizacijos ir nurodysiu! kaip jus ga- , 
lit uždirbti daug pinigų. Musų par
davinėjimo būdas yra labai pap
rastas. Jus galit uždirbti pinigu j 
pirmą savaitę. Atsilankyki! ir pa- • 
sikulbėkit apie tai su Mr. •Serf. ■ 
Jus galit paklausti bile vieno mn- 
su selesnivno musų organizacijos 
ir sužinoki! patys kiek jie uždirba, i 
Msišaukil j musų ofisą arba trle- 
fonuokit dvi vakaro pasii

Hinkamp & ( o.

mui cigarų, saldainių, užkandžių 
counler’is, netoli 2 mokyklų, ren- 
da $35, taipgi 5 kambarių rakan- 
<lai .kaina už vi«>ką *800. Turiu par- ’ 
duoti greit.

602 W. 26 Street.
Krautuvių Įrengimai

Bile kokiam bizniui, nauji ir vartoti, 
dabar žemomis kainomis. Cash arba 
išmokėjimais. Specialiai fikčeriai da
romi ant orderio.

BJLLIGHEIM BROTHERS 
1603-1613 So. State St.

111 \V .Washington St.
Phone Main 1265

REIKIA DARBININKŲ

PA R DAVIMU grosernė ir 
Įčernė su namu arba be namo, 
i nis gerai išdirbtas per 10 metų, 
roj vieloj. Priežastį pardavimo 
liršit ant vietos.

6734 So. Racinc avc. 
'tel. \Ventworth 2235

bu
Biz

VYRŲ

j PARDUOSIU savo grojiklį pianą, 
1 su benčiumi ir roleliais už $110. Ma
tykit bile dieną, taipgi ir nedėlioj.

6136 So. Hąlsted St.

UŽ $65 nupirksit vartotą pianą — 
gero balso, $10 įmokėti, $3 j niėne- 
sj. Kiti po $20 ir uugščiau. Moder- 

I niški mažos mieros nupiginti $115 
į iki $245, Ralph B. Waite Piano ('o., 

Mums reikia 4 gerai išro-’ i n., 218 so. vvabash. Mcdurg Biitg., 
dančių vyrų, virš 
amžiaus. Speciali 
tarpe lietuvių.

VIENA CHICAGOS SENA 
IR ATSAKANTI FIRMA

25 metu viršui Brentano’s. Phone Harrison 
0921, dėl susitarimo po 5:80 vakaro.

Mes išmokinsime 
jus norite išmokti.

GROSEBNfc ir lunrh ruimis 
pardavimui pigiai.

. . . ve n imu i kambariai.
į1 . duoti iš priežasties
rat‘Vri‘i 310 W. 43

Turiu 
ligos.

o v

PARDAVIMUI kepykla’, labai 
giai, lietuviu ap lėliukėj. Geras 
nis, atsišaukit, 850 W. 18 St.

NAMAI-ŽEME

pi-

PARDAVIMUI muro namas 2 
augštų, 6-6 kambarių", 
vandeniu apšildomas, 1 
nuo Western Avė. karų. Kaina
vo $16,000, atiduosiu už $12,500. 
Priežastis, važiuoju Lietuvon. 
Sav. 6352 So. Claremont St.

karštu 
blokas

REIKALINGAS pianas ir auto- 
ubilis; mainau j puikų kertinį 

už$1,700i lotą
S1000.

Thomas Saldauskas
4205 N. St. Louis avė.

Nedėlioj visąx<lieną; šiaip dien >- 
plis 7 vakare.

PARDAVIMUI loti'?, puikioj re
zidencijų apioilnkėj, netoli Mar- 
ųmtte parko, tik du blokai nuo 
63rd St. Kaina $850 ant lengvų iš
mokėjimų, arba 5% pigiau jei cash. 
Klauskit .1. šmotelis, Naujienos, 
1739 S. Haisted st.

/

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios į pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na- ' 
mą. Ix>tas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 į savaitę. ; 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739’ 
S. Haisted St., Box 881.

Pastovi vieta ir ateitis už
tikrinta tiems, 
tam darbui.

Atsišaukit pas
MR. LOUGH, Gen. Mgr.

29 So. LaSalle St.
Room 348

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Tai yra sena ir pelninga vieta. 
Biznio daroma nuo $91) iki $100 į 

kurie tiks dieną. Bus. parduota į trumpą lai
ką. Galima visą arba ir pusę pirk- 

i ti, jeigu nebijot darbo, arba mai- 
| nysiu. 1967 Canalport avė. Tel. 
Roosevelt 1395.

8 FLATŲ Bargenas. Pardavimui 8 , 
flatų namas, pečiumi šildomas, flatai I 
po 4 kambarius. Morgičius $15,000 — , 
6% j 5 metus. Rendų $3960. Turi būt 
parduotas šią savaitę pigiai.M1LLER BROS.

6624 So. Haisted St. 
Wentworth 4576

! PARDAVIMUI pirmos klasės bu- 
černė

i stako 
siu už

i imsiu 
į dirbti 
genas 

REIKIA vyrų išmokti plauti, pali- . streel. 
šluoti, simonizing, aliejuoti, 3 savai- ------
tęs mokininios prie kostumerių karų,! į 
paskiau uždirbsit nuo $35 iki $55 j bizn;7' ViVtoj,*\ai’pe’db-irtiTvių,

ir grosernė, nauji rakandai, 
daug, biznis geras. Parduo- 
trisingą pasiūlymą arba pri- 

pusininką, kad ir 
mes išmokiusiai, 
ilgai nebus. 2135 S.

nemokantį
šitas bar-

Leavitt

savaitę. Darbas jueų laukia, uždirb
ant kol mokinsitės. Klesos dienomis ir 
vakarais. Chięągo Auto Service Bu
rbau, 809 So. LaSalle St., Room 101.

PARDAVIMUI restaurantas. Geroji 
.» viso 

kių tautų apgyventa. Turiu du biz. 
niu. Gausit bargeną, nes viena tu 
riu biznj išleisti. Mainau j lotą ar 
ba mašiną.

1338 W. 59 St.
REIKALINGAS geras buferis. 

Pastovus įlarbas. 1846 S. Haisted 
st. Tel. ('anai 5821.

KRIAUčIšKA šapu, xvail casas 6 
pėdų ilgumo. Parduosiu pigiai. 2112 
\V. 71 si. Phone Prospect 3649.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas ant fanuos. Darbas ant visa
dos žiemą ir vasarą. Atsišauki! tuo
jau. Joseph Rupsis, B. Ii. 3, Box 50 
laijKjrte, Ind.

AUTOMOBILIAI

i PARDAVIMUI pooltabelis geriau- į 
šiame stovyje, veik visai naujas. ; 

.Priežastis pardavimo labai svar- 
i bi. Man perkant kainavo $450 ir da
bar parduosiu. už $125. Atsikreip
kite sekamu adresu.

4355 So. Wentworth avė.

TIKRA NAUJIENA PARDAVIMUI kietomis anglimis 
kūrenamas pečius, $12, • hot blast 
šildytuvas, $12, kauras 10VI2,, $5, 

j siuviniui mašina, $8. Atsišaukit po 
Studebaker išleido naujus karus 16 vakare 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma-1 lioj. 
šinėrija, bet budy yra visai naujos 
maitos, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Ha!«ted St.

• PARDAVIMUI uždaroma ma
šina Chandler pigiai, arba mai
nysiu ant loto, bučernės, groser- 
nės, piano arba ką 
Agentams komišas. 
pas savininką

3257 So. Lowe

kas turite. 
Atsišaukit

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 mimų rakandai. 

Nupirksit už pigią kainą. Galima 
ir sykiu ruimus renduoti, nes rui
mai yra geri ir naujai ištaisyti.

Kreipkitės:
1836 W. 16 St. 

2 lubos

APLEIDŽIU miestą, parduodu sa
vo 4 kambarių rakandus pigiai. Gra
žus laikrodis, franeuziškas baisekelis, 
užlaidos, lovų paklodės, rankšluos
čiai. Atsišaukit vakarais.

(Cottage iš užpakalio).
1927 West 13 St.

PARDAVIMUI f rentinės 3 šmotų

Phone l’vllinan 8296
TUMON IS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, (’OKE 

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

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.MORTGECIAI-PASKOLOSparduoda že* 

tik už $13,700. 
susitarsime.
metų1 senumo, 

plieno kon
to* gražus

išmokėtas
S. Maple-1 Bu n gal o w 

aržuolo trimingai, 
strukcija, dideli n* gražus 
kambariai. Našlė priversta par
duoti tik už $6900, Įmokėt 
$15000.

4-fl. po 5 kambarius, naujas 
namas, pabndavotas ant loto 
50X125, ir 4 karų niuro gara
žus. Randasi arti .63-ios ir 
Rockwell St. Gražus namas ir 

Mainysime 
ant 2-11. muro namo arba 
parduosime už žemą kainą. 

| Naujas namas, 5 ir 6 kamb. 
aržuolu baigtas, garu apšildo
mas. Randasi arti 59-tos ir 
Maple wood Avė. Parduosime
už teisingą pasiulymlį, arba 
mainysime ant bungalovv.

<8-11. gražus kampas, 4 po 5 
ir 4 po 4 kamb. garu apšildo
mas. Randasi Park Manor a- 
pielinkėj, arti karu linijos, te
atrų ir biznių. Priversti sku
biai parduoti arba mainysime 
ant mažesnio namo, biznio ar
ba viešo garažiaus. , 

i 9-flatu kampas, atskirais pe
čiais apšildomas. Re n du neša Į 

NAtlJĄS mūrinis namas po mėnesį $342.00. Randasi gra-
6 ir kambarius, lotas 37x125. žioj apielinkej “North Side". 
Namas randasi 4024 So. Rock- Pigiai parduosime arba mainy
me II

namas, (iNAUJJAS mūrinis
ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
garažas dėl 2 karti.,Namas ran
dasi 6653 So. Talman avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na
mas, karštu vandeniu apšildo
mas, aukštas beizmentas, graži 
vieta. Namas randasi 5422 So. gerai procentuojas. 
Carpenter st..

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 4 ir 4 kambarius, 
Įtaisytas pagal vėliausios ma
dos; namas randasi Brighton 
parke 4037 S. Springfield avė.

4 ir 4 KAMBARIŲ namas, 
medinis su beizmentu; maudy
nės, elektra ir visi parankumai. 
Namas randasi 3952 S. Rock-

4 PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75X125 ft. Prie parku ir 
mokyklų. Parduosim pigiai. Na
mas randasi 6602-04 South St. 
Louis avė.

Jokantas Bros.
4138 ARCI1EJI AVĖ.

Lafayette 7674

BRIGHTON PARK
.UGŠTŲ, 2-—I kambarių 

f'tiriv’j iq » prvN a u i labai geros konstrukcijos, 
UlLrlSljlrk nAKLrrjINAb > mentiniu pamatu, cash reikia $1800.

Parduodu arba mainau lotą specialis bargenas $5500,
63-cios gatvgs. Tunu ir pini- 2 auimtii n„ui.. s-J;

KM pridėti. Tel. Yards 1457.
J. MATULAITIS 

3116 Sp. Haisted Št.

7 KAMBARIŲ bungalow, 
yra elektra, vana, lotas 50 

; pėdų pločio; namas karštu 
vandeniu šildomas, kaina 
$4,700, cash $500; o kad dau
giau, tai geriau.

C. VALAITIS
3404 So. Morgan St. 

Tel. Yards 1571

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vihionios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31’Ąc, 35c,-38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdhra dienomis, vakarais, Sekma- 
dienvj po pietų.

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

vaikams
65c iki

nuo 35c

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malcvojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Haisted St.

J. S. KAMANČ1ONIS, Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO ’

Patent Mercury Machine CoPranešu ebieagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite 
ina.

kurios apšildys jūsų namą 
jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskj

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

pas mane. Kaina labui prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRON1SLAVA POŠKA IT fi
stone ant 6-flatų garu apšildo
mo name apie Jackson parką, 
arba VVashington parko.

I 5-flatai ir štoras, gerame 
padėjime medinis namas ant 
muro pamato. Rendų neša į 
mėnesį $96.00. Randasi arti 35 

^r Union Avė. Kaina tik $7500 
Įmokėt $1500.

I Kas apžiūrės šiuos bargenus 
ir mainus, tas linksmai turės 
Kalėdas.

i Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO.
\ (Machiukas) 

$9800 2436 W. 59tH St. Kampas Ar-

4116 S<>. Sawyer Avė., 

Tel. Lafayette 4787

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

ce-

2 AUGŠTŲ naujas namas, 2 
kambarių flatai, moderniškas, 
bai geroje vietoje, parduosiu greit, 
ekstra bargenas

mūrinis, naujas 
r krautuvė

'tesjan St.
Tel. Prospect 3140

•a 
kambarių fintui ir krautuvė skie
pe, randasi prie biznio gatvės. Di
delis bargenas, kaina $12500 

Mes statom bile kokius namus į 
ant orderio. Imam senus namus j 
mainus. Pirm statymo sau namo, 

atsilankykit ir ]rflsijnatykil su mu- karštu ___ ___ ______  ,____
mis pirmiausiai' Hypiunatysite, kad augštas, o antras pečiu; labai dailiai 
mes pastatysim jums namą labai ir tvirtai pabųdavoti; puikioj ir au- 

, pigiai. | gančioj apielinkėje, prie geros trans-

BD Dintl/imuim £ Pn ! portacijos i visas miesto dalis. Par-i Iii riulhlunluZ UUl duosiu pigiai ir prieinamomis sąly-
J. . Ron>‘» “rl>a mainysiu ant lotų arbarab()8 \V. 47th Street tarnui. netoli nuo Chicagos. Kreipki-

___________________ i_______ __ . : tęs greit.

KETURI tik-ką baigti muro na
mai, 5-5 kambarių, aržuolo grindys 
ir visi trimingai, augštas skiepas; 

vandeniu šildomas pirmas

- I BARGENAS Už PUSĘ KAINOS
PARDAVIMUI namas Marųuette 

Manor, du fintai 5 ir 6 kambariai, 
i pečiais apšildomi, taipgi ir beis- 
mente I kambariai, ’/a bloko nuo 
mokyklos ir 59-tos.-gatvekarių li
nijos. Greitam pardavimui.

i 5932* S. Mnnlewood avė. 
1 floras

? arba subatoj arba, nedė- I

Inis 
! geri

1954 S. Homan avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
VIENA iš geraiusių bučernių 

ir grosernių, cash arba mainy- ’ 
siu. Pardavimo priežastį patir-; 
šit ant vietos.

Telephone 3181—J

PARDAVIMUI 2 gyvenimų meili
namas, 2 po 7 kambarius, 

„__ įrengimai, elektra, gasas
j maudynės, pečiais šildomas. 
I duosiu pigiai. Turiu apleisti 
į tą. Duosiu ant išmokėjimų; 

253 W. 47ti> St.

HARVEY MANOR

ir 
ir- 

mies-

Stibdi- 
~ ' ! vizija į Harvey. Penkioliką naujų
Pardavimui bučernė ir mūrinių bungalow dabar jau par

duodama po $7900. Namai papras
tai parduodami po $9000 iki $9500.

I Lengvais išmokėjimais, $1250/įmo
kėti ir po $70 i mėnesį.

TAIPGI
I VIRŠ 600 išsklaidytų 
praperčių, su įrengimais 
lotų ir kiekvienas yra 
kainomis. Visos prapertės 
mui yra musų Specialis pasiūlymas 
smarkiems brokeriams.

C. R. Craig, Jr. & Co. - 
147 East 154 St. 

HARVEY, ILLINOIS.

EXTRA! 1 
grosernė su namu. Pardavimo prie
žastis — cinu i kitą biznį. -4359 S. 
Campbell avc.

PARDAVIMUI grosernė, labai ge
roj vietoj, kitokių biznių aplink 
nėra per kiek blokų. Butų gera 
vieta bučemei. Parduosiu labai 
giai, 4 ruimai pagyvenimui 
delis štoras ir garažas..

Kreipkitės:
5211 S. Kildare avė.

KAS turi parduoti 
fiksturiaįs ir staku dėl 
Atsišaukit laišku arba 

2457 W. 47th 
Tel. Lafayette

ir
Pi
di-

grosernę su 
išmupavimo. 
ypntiškai.

Place
8774

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, mažai vartotas, praduo- 
siu už teisingą pąsiulymą. Ga-

skurinis setas, mohageny spalvos,, hm a matyt nedėlioj ryte nuo 9 
Kražiai papuoštas (dekoruotas), ma- ry(o jgj ] val pO pietų, 
žai vartotas ir išrodo kaip naujas, ; c e ‘ o
buvo mokėta $175.00, parduosiu be
veik už pusę kainos.

5610 So. Savvyer Avė., 
Republic 3610

4205 S. Hichmond St. 2 lubos

AUGščIAUSIAI restrirted 
vizija i Harvey.

Harvey 
ir šiaip 
pigiomis 
pardavi-

PAiBDAVIMUI 5 rnlmij 
Cottage, mūrinė/ namas geras, 

I kaina' $3400.00, tai yra barge-

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, kaip nauji; matykit bile dieną. 
3265 So. Haisted St. Boulevard 
7679.

PARDAVIMUI, Mes turime savo 
wurehou.se 2 grojiklius pianus ir 4 
upright pianus po $75 kiekvieną. 
Atsišaukit šiandien iki 9 vakaro ar
ba nedalioj iki 5 po pietų.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison St.

Kampas, 10 lotų, arti Craw- 
ford Avenue ir 95th St., parsi
duoda už $3,000. Savininkas 
negyvena Chicagoj ir lotai turi 
būti parduoti greitai. Atsišau
kit pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago 

Blvd. 0611—0774

NEPIRK ŠITŲ?
Nepirk šitų namų jeigu nenori pel

nyti.
6-6'kambarių su beismantu muro 

namas, lietuvių kolionijoje, prie lie
tuvių bažnyčios, Brighton Park. Kai
na tiktai $11,800.00, įmokėti $2000.00.

5- 5 kambariui naujas muro namas 
aržuolo trimingai, vandeniu apšildo
mas, Ice Box, viskas pirmos klesos, 
prie Vienuolyno, kaina tiktai $13,900, 
įmokėti $3000.00.

6- 6 kambarių naujas, pirmos klesos 
muro namas.prie dviejų karų linijos, 
71 ir Western Avė., ant 70 S. Artesian 
Avė, kaina tiktai' $15,800.00, verta 
$17,000.00, nepirk, jeigu nemanai 
pelnyti, tik pasižiūrėk ir persitikrink.

Juozas Vilimas,
4405 So. Fairfield Avė., 
Phone lafayette 5948

i ČIA YRA TAVO GERIAUSI 
PROGA

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas, 2 po 4 kambarius; kaina 
$8,800 — $2,500 Įmokėti kitus leng
vais išmokėjimais; randasi Brigh
ton Park lietuviu apielinkėj.

i PARDAVIMUI 2 ąukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius; kaina 

ina 2—4 kambariu namas ge- $13,000 — $4,000 įmokėti, kitus ""L“ o /vi Aim..nai.,yinhni ni/in lengvais išmokėjimais. Randasi apy- 
, linkėję lietuviu vienuolyno.

I PARDAVIMUI naujas vieno aukš
lio bizniavus namas; štoras ir 5 
• kambariai. Karšto vandenio šilu
ma; labai gera vieta dėl minkštų 
gėrimu biznio. Reikia $3,000 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais. 
Savininkas mainys j bungalo^ ar 
lotą.

Del _____ .
kvkite diena ar vakarais pas

* v rn r*#

n ar
3222 So. Lowe Avė.

* KAS turi $1000, nupirks Bridge- 1 
poeto apylinkėj 4 flatų mūrinį na-

raine stovyje. Atiduosiu labai pigiai 
ir ant gerų išlygų. Kreipkitės prie . 
savininko. Klauskit Tveriono.

2457 W. 47 PI.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
augštų murini namą ant 33-čios gt. 
netoli Haisted si. 1 štoras,ir 4 kam
bariai gyvenimui. I mainus priim
siu bizni, automobilį arba lotą kai
po dali įmokėjimo. Priežastis yra 
labai svarbi. Matykit savininką.

3422 Lowe avc. Pirmos lubos

tolesnių informacijų atsilan-

.1. YUSHKEW1TZ, 
3647 Archer Avė;

greit.
E1) W A R D B A'K š E V l č 1U S 
4336 So. Kedzie aye. 
Tel. Lafayette 8600.

EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ
Kurie norite apleisti Chicagą ir 

negalite, tai aš suteiksiu jums pro
gą. Aš turiu 3 namus, vienas 18 
kambarių, gyvena 
tas namas 6 kambarių ir 
dėl 2 karų. Trečias namas 12 
barių, 
Mainysiu į jūsų 
Viskas

5 šeimynos. Ki- 
garažas 

kam- 
rendos neša j mėnesį $190. 

biznį, 
norit 
atsi-

šaukit
R. St.

namą arba 
yra moderniška.. Kas 
su manim bizni, tai 
P. Zalen (Juzeliūnas), 
So. Omaha, Neb.

BARGENAS. Pardavimui prie 
4618 S. Albany avė., 2 aukštų mū
rinis namas, 6—6 kambarių, aukš
tas skiepas, aržuolo trinias, 
galo\v stogas, $13,500 cash. 
Daleo, savininkas budavotojas 

4500 S. Albany avė.
Lafayette 7479

bun- 
Jack

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage, 
via skiepas, garažas, kaina $4500. 
Savininkas mainys į automobilį ar
ba lotą ir $750 cash už jo eųuity, 
kitus inorgičius. '

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

BARGENAS, 2 augšfų mūrinis 
namas, 2 karų garažas, cementinis 
skiepas, įmūrytos vanos, įplaukų 
$95, kaina $9800, įmokėti $2000, o 
kitus kaip rendą. Namas gerame 
stovyje.

5532 S. Lowe avė.,
, ■ _ _ , - - - __^L_ JL Al * ■■ —

1 fl.

arba mainymui ga- 
Garfield Blvd., ne-

PARDAVIMUI 
solin station ant 
toli Robey. '

PARDAVIMUI
grosernė ir bučernė, }8 St. netoli 
Haisted. Turiu pinigų pridėti.

BARGENAS. Pardavimui 4 fla
tų mūrinis namus, 2—4 ir 2—5

arba mainymui

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

VYRAI išmokit barberystės. Me> 
mokinam dienomis ir vakarais. At 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER
, COLLEGE, 

651—672 VV. Madison .St. arba 
109 S. Wclls St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j 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 Lietuvių Mokykis

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

VYRAI išmokit barberystės. Ge
ra alga po užbaigimo. Klesos die
ną ir vakarą, rždirbsit kol mokin- 
sitės. Veikit tuoj. Reikalaukit ka
talogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
512 N. Stale st., ' 

Kampas Grand avė.

*xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxm^

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

G. LEVESKI,
1318 W. 12 8t.

Los .Angeles, Calif.
-rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

pa-

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnį, geresnes darb< 

_____ , sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
kambarių, 2 karu mūrinis garažas, bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
kaina $11,500. Namas randasi ant Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Bridgeporto. 2554 So. Haisted St.1 Praktiškos pamokos ant kostumerių 
Vįctory 8194. • ikarų duos jums galę greičiaus ir ge
4—:--------------------------------------- rjaus išmokti to amato ir greitu lai

ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina- 

Instrukcijos $15.00 ii

DIDELIS bargenas. Graži 70 ak
rų forma, verta $5750. Geras 6 
kambariu namas, stainė, vištinin- 
kus, sodnas, 
kaina 
Ii nuo

verta $5750.
namas, stainė, 

miškas, gera 
$3.000, įmokėti $1200.
Chlcagos.

M. PAWLICK, 
3637 W. 59 Place

žemė me mažinėti
Neto- ‘langiaus.

FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING
SCUOOL

W. Madigon Street

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. HrJsted St.
Tel. Roosevclt 8500

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
- Grosernių, Bu- 

Černių, Delikate- 
y ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

<^>^special urnas, Geras pat ar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18yl8 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai įmokvjimo 
Darba garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick 9131

| Mes Skolinam Pinigus ant Real 
j Estate. Galit pasiskolinti nuo 

1 $1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
įpertę arba dėl pataisymų. Mažas 
'nuošimtis.

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pngelbim paskolinti pinigus, ap
saugojau! nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir tai]) pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, III. 
2-ros lubos

PATARIMAS VELTUI

Budavoju namus, porčius, pa
ladžius. Sudedu duris, langus ir 
padlagas. Darbas didelis ar ma
žas. Kreipkitės:

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

Phone Boulevard 0527

wurehou.se

