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Danijos socialistų val
džia rezignavo 

o

N. Y. siuvėjai sukilo prieš 
komunistus

Vėl susekta sąmokslas nužu
dyt Ispanijos diktatorių

Dar sąmokslas prieš Ispa
nijos diktatorių

Slaptoji policija suėmus tris 
sąmokslo vadus; du jų dali* 
ninkai pabėgę

IIENDAYE, Franci jos Ispa-i 
nijos siena, XII. 3. — Prane
ša, kad tapęs susektas dar vie
nas sąmokslas prieš Ispanijos 
diktatui ių, generolą Primo de 
Riverą. Madrido Vallecas prie
miesty slaptoji policija suė
mus tris asmenis, kaipo sąmo
kslininkų vadus, taip jų ir 1'1 
Negro, įtariama kaipo turėjusį 
tyšių su atentatu prieš Sara-

Danijos socialistų kabine
tas rezignavo

N. Y. siuvėjai sukilo prieš 
komunistus

’gosos arki vyskupą, 
Soldevilla y Rome i o, 
1923 metais. Antras 
tųjų esąs chemikas,

kai diiiola 
užmušta »
arėšt n o- 
poiicijai

KOPENHAGA, Danija, XII. 
3. - Liberalams ir konservą-
toriams laimėjus įvykusiuose 
vakar parlamento rinkimuose, 
socialistų premjeras Stauning 
įteikė karaliui savo kabineto 
lezignaciją.

lanijos parlamento rinki
mu duomenys

Socialistai laimėjo daugiau bal
sų, negu bet kuri kita parti
ja, bet valdžioj neišsilaikys

KOPENHAGA, Danija, XII. 
3. — Įvykusių\ vakar Danijoj 
parlamento rinkimų rezultatai 
maždaug toki;

Socialistai gavO 393;4K0 bal- 
bų.

Konservatoriai ....... 240,155
Liberalai .......... 378,482
Radikalai .............. 138,178
Nors socialistai laimėjo dau

giausiai —pusantro šimto tūk
stančių balsų daugiau negu 
antra didžiausioji paitija, kon
servatoriai, — vis dėlto opozi- i 
cinių partijų jėgos, bendrai pa-! 
ėmus, tokios, kad jie vargiai 
begu galės išsilaikyti valdžioj. 
Naujas kabinetas " /eikiausiai 
bus sudarytas iš konservato
rių ir liberalų.

(Kita žinia praneša, kad so-! 
cialistų premjeras Stauning 
.jau įteikęs kai alini kabineto 
rezignaciją.]

Kaltina streiko komunistinius 
vadus dėl darbininku reikalu 
pardavimo kapitalistams

NE\V YORKAS, XII. 3. — 
Adatos pramonės darbo unijos 
sukilo prieš savo komunisti
nius vadus, kurie andais susi
taikė su samdytojais baigti 
streiką, po dvidešimt dviejų 
savaičių kovos. €

Vakar vakarą įvykusiame 
Cboper Union salėj mitinge 
daugiau kaip 3,000 siuvėjų pa
reikalavo, kad tie vadai lezig- 

inuotų. Siuvėjai smerkė komu
nistus išdavikais, kurie, siekda
mi savo tikslų unijose, parda
vę 35,000 darbininkų reikalus.

Srity angliakasių vadas 
keliauja j Maskvą

Federacijos sekretorius Cook 
sako, kad britų streikinin
kai gavę iš Maskvos $5,750,- 
000

LONDONAS, XII. 3. Bri
tu kasyklų darbininku fedeia- 
cijos sekretorius, A. J. Cook. 
šiandie iškeliavo į Maskvą da
lyvauti sovietijos profesinių 
sąjungų kongrese.

Cook prisiparino, kad strei
kuojantieji britų angliakasiai 
gavę tš Maskvos paramos viso 
1,150,000 svarų sterlingų arba 
5,750,000 dolerih.

žinomas kaipo anarchistas. Jis 
dirbęs bombas. •,

Du sąmokslininkai esą pabė
gę ir policija jų stropiai ieš
kanti.

I ------------------ - - —

20 žmonių sužalota buso 
. ir gatvekario kolizijoj
I

| BALTI MORE, Md., XII. 3.— 
Daugiau kaip dvidešimt žmo
nių buvo sužalota, jų tarpe 
vienas mirtinai ir penki pavo
jingai, susidmus čia gatvėka- 
riui su autobusu ties Sharp ir 
Hill gatvėmis. Keli gatvekario 
pasažieriai taipjau buvo suža
loti.

Pragaišo banko knygvedis 
su $100,000

MEMPHIS, Tenn., XII. 3.— 
Vietos American Savings Bank 
and Trust Company pranešė 
policijai, kad vakar pranykęs 
banko knygvedis Rush Parke, 
30 metų, ir kad kasoj pasiro
dęs trukumas apie 100,000 do
lerių. . Parke prapuolęs, kai re
vizoriai ėmė žiūrėti jo knygų.

POLICININKAS NUŽUDYTA 
ELEKTROS KĖDĖJ
, I

Buvo pasmerktas už nušovimą 
žmogaus, kurs jam nedavė 
pinigų

[Pacific and Atlantic Photo]
“King Benjamin” Purnello areštavimas Benton Harbore,

Mich. Jis buvo paliuosuotas, kuomet užsistatž <$120,000. Purnell 
yra “Ilouse of David” viršininkas. Paveiksle ji galima pažinti iš 
didelės ir žilos barzdos.

Kanados geležinkeliečiai Pilietinis karas Kinuose

Pranašauja Amerikos su 
Japonija karą

Į jį įsivelsianti ir Anglija; ko
miu (erno vadas pasakoja, ką 
komunistai turi darvt.» •

MASKVA, XII. 3. — Kalbė
damas komunistų internaciona
lo plenumo susirinkime, Dmit- 
ry Manuilsky, vykdomojo ko
miteto narys, išvadžiojo, kad 

itarp Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų turėsiąs įvykti karas, 
Į kurį įsivelsianti ir Anglija, 
o todėl trečiasis internaciona
las turįs iš anksto pasidarbuo? 
ti Filipinuose.

“Kai tik revoliucija Kinuose 
padarys gerą žingsnį, mes — 
sakė Manuilskis — turėsime 
savo dėmesį kreipti jėgoms, be 
sivystančioms Ramiajame van
denyne. Konfliktas Kinuose, 
skleisdamas revoliucinę įtaką 
po visą Aziją, paskubins karą 
taip didžiulių Pacifiko valsty- 
Imii. Tą parodo pastarasis suki
limas Javoj ir didėja neramu
mai Filipinuose.

“Amerika, kurios imperializ
mas yra pavojingiausias, vai
dins agresingąjį vaidmenį Pa- 
cifike. Kampanijos linija jau 
igerai prirengia. Užėmimas Ku
bos, Filipinų, Havajų ir iška
simas Panamos kanalo buvo 
tiktai įžanga imperialistiniam^ 
Jungtinių Valstijų siekimams

i per Pacifiką.”

20 LAIVŲ PASIŲSTA SVAI
GALŲ LAIVUI GAUDYTI

NEW ORLEANS, La., XII. 
3. — Į Meksikos jūres pasiųsta 
dvidešimt laivų ieškoti francu- 
zų svaigalų kontrabandos laivo 
Aresene, kurs andai pabėgo, 
kartu nusigabendamas ir New 
Orleanso prohibicijos adminis
tratoriaus padėjėja Mathewaą 
bei vieną pakraščių sargybos 
narį.

AMERIKIEČIAI PLANUOJA 
ATSTEIGTI ŠV. SOFIJOS 

BAZILIKĄ KONSTAN
TINOPOLY

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

WASHINGTONAS, XII. 3. 
— Amerikos architektai pla
nuoja padėti atsteigti šventes 
Sofijos baziliką Konstantino
poly, ciesoriaus Justiniane 
(532-7 m.) pastatytą ir turkų, 
kai jie 1453 metais paėmė Kon
stantinopolį, paverstą mahome
tonų mečete, šv. Sofijos bazi
lika laikoma gražiausiu archi
tektūros veikalu. Amerikos 
Architektu Instituto direkto
riai nutarė pradėti pertrakta- 
cijas su Tinku valdžia ir gauti 
leidimą bazilikai atsteigti 
amerikiečių kapitalu.

KETURI BANDITAI TURĖS 
MIRTI ELEKTROS KĖDĖJ

OSSIN1NG, N. Y., XII. 3.— 
Sing Sing kalėjime tapo elek
tros kėdėj nužudytas John 
B romiau, buvęs Brooklyno po
licininkas, mirties bausmei •pa
smerktas už nušovimą stikli
ninko Samuelio Kraniovo.

Praeito sausio mėnesio 5 die
ną Kraniov nuėjo į policijos 
stotį ir skundėsi, kad policinin
kas Bronium reikalavęs iš jo 
dviejų dolerių, o to negavęs, 
sumušęs jį. Taip Kraniovui 
besiskundžiant, policininkas 
išsitraukė revolverį xii, polici
jos stoties viršininko akyse, 
savo skundėją nušovė.

TROCKIS DAR VIENOS VIE
TOS NETEKO

MASKVA, XII. 3. — Troc
kis dar vieno “džiabo” neteko. 
Jis tapo pašalintas iš Dniepro 
Ostroy hidroelektrinės jėgos 
įmonių pirmininko vietos. Ton

šit greičiausia.
Klasifikuotųjų skelbimų kai

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

Parduokit kas jums nereika-

< vieton tapo paskirtas Ruchi-
NEWARK, N. J., XII. 3. movič. aukščiausios ekonomi-

Peiemas pasmerkė ketuiis ban- ngg tapybos vicepiimininkas. 
ditus mirti elektros kėdėj už 
nužudymą žmogaus. Pasmerk- SUDUŽO LAIVAS; 29 ŽMO- 
tieji yra: Jos. Juliano, Louis Ngs jšgelBĖTI 
("kid Ruff”) Capozzi, Nicho- ___
las Juliano ir Christopher Ba- CALUMET, M] c h./ XII., 3.—- 
rone. Praeitą liepos mėnesį Superior ežere ties Kėweenaw 
jie padarė puolimą Reid Ice- sudužo į uolas prekių laivas

lingas per paskelbimus Naujie- Cream kompanijos įstaigos ir City of Bangor. Visa jo įgula, 
^ose. ’ puolimo metu užmušė vieną susidedanti iš dvidešimt devy-

^eo Conditą. 1 nių žmonių, buvo išgelbėta.

laimėjo kovą
Pagrūmoti streiku*, geležinke

lių savininkai sutiko padidin 
t i algas

MONTREAL, Kanada, ^11. 
3. Ginčas' tarp Kanados ge
ležinkelių kompanijų ir 15,000 
traukinių tarnautojų, kur pa
sta lieji grūmojo streiku, jei 
jiems nebus padidinta alga, 
šiandie tapo išlygintas.

Geležinkeliečių unijų — Or- 
der of Railvyay Conductors ir 
Brolherhood of Trainmon pra-
nešė, kad su samdytojais pa
vykę .susitart gražumu ir kad 
geležinkeliečiai gausią dabar 
daugiau algos.

BUS GALIMA SIŪTIS RŪ
BUS Iš ŽOLĖS

LONDONAS, XII. 3. — Bir- 
minghanro universiteto Dr. 
Dinshavv Nanji išrado būdą 
kaip iš tropiškos žolės austi 
audeklus rūbams. Plaušams 
nuo žalios medžiagos atskirti
vartojama chemikalai. Daugelei 
vietų, kur ta žolė auga, ji galės! 
užimti medvinės vietą.

STOMANIAKIS UŽIMSIĄS 
KRASINO VIETĄ

Kantono armija paėmė Fučau 
miestą; svetimšaliai, bijoję 
riaukiu, nurimę

AMOY, Kinai, XII. 3. —Fu
čau miestas tapo praeitą naktį 
atiduotas į kantoniečių ran
kas. Visas miestas apsikaišęs 
vėliavomis nugalėtojams svei
kinti. Ramus pietų Kinų ka
riuomenės įėjimas į miestą nu
ramino ii; svetimšalius, kurie 
bijojo riaušių ir plėšimų.

Miestas atiduota kantonie- 
čiams be jokio pasipriešinimo. 
Jiems besiartinant, miesto vir-
šininkas admirolas Sa Čenping 
patarė vietos garnizonui, gene
rolo Li šenčuno vadovauja
mam, pasitraukti iš mierto, o 
pa U ant administracijos trio- 
besių iškėlė kantoniečių vėlia
vas.
Daro žingsnių užbėgti už akių 

generaliniam streikui
LONDONAS, XII. 3. —Pra

neša, kad naujasis Britų minis- 
teris Kinams, Milės Lampson,

(įsteigęs kontaktą su Kantono 
valdžia. Sako, kad pertraktaci- 
jų su kantoniečiais tikslas esąs 
užbėgti už akių generaliniam 
kiniečių streikui, kur kaip ry
loj [šiandie] turi kilti Hanko- 
ve.

LONDONAS. Xtl. 3. Gir
dėt, kad sovietų ambasado
rium Anglijai, vietoj mirusio 
Krasino, busiąs Stomaniakis, 
inžinierius ir biznio žmogus.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Nenusistojęs oras; veikiau-

KONFISKAVO $600,000 VER
TĖS DEGTINĖS VARYKLĄ

LOS ANGELES, Gal., XII. 
3. — Boyle Heghts miesto da
ly prohibicijos agentai užtiko 
slaptą degtinės varyklą, ge
riausiai įtaisytą, kurios yeitė 
siekianti apie 600 tūkstančių 
dolerių. Varykla buvo konfis
kuota, taipjau areštuota penki 
asmenys.

VOKIEČIAI ĮVEDA ORO AM- 
BULANSUS

šiai bus sniego; šalčiau; stip
rokas, daugiausiai žiemių ve
jas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 30®, maksimom 44® 
Fahirenheito.

šiandie saulė teka 7:01, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo te-

FRIEDRICHSHAFEN, Vo
kietija, XII. 3. — Vokiečių 
aviacijos tarnyba padiibo pir
mą oro ambulansą. Tai yra 
didelio greitumo septynių pa- 
sažierių aeroplanus, kurio vi
dus yra visas enameliuotas, 
idant lengviau hutų galima dė

ka 6:11 vai. ryto. zinfektuoti.

Serbai susirūpinę de! Ita
lu Albaini-paktc

PARYŽIUS, XII. 3. — Tele
grama iš Jugoslavijos sostinės 
sako, kad paskelbimas, jogei 
Italija ir Albanija pasirašiu
sios draugingumo ir saugumo 
sutartį, Belgrade padaręs dide
lio įspūdžio. J tą paktą serbai 
žiūrį, Jcaip į įsteigimą Italijos 
protektorato Albanijai.

DVIEJŲ VENGRŲ GRAFV 
DUELIS DEL MOTERS

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
XII. 3. — Vakar čia įvyko dil
elis kardais tarp grafo Au
drelis Bethleno, Vengrų piem- 
jero sūnaus, ir grafo Paulo 
Almassy. Pastarasis buvo suža
lotas ’j ranką. Duelis buvęs 
dėl moteriškės.

DECATUR, Ilk, XII. 3. — 
Illinois Central geležinkely šį 
lytą rado suvažinėtą žmogų.

Prancūzų bolševikes pasa
koja apie Lietuvą

Kauno “Lietuva” paduoda iA 
Ihiiicuzu laikraščio “Ouvriere” 
įspūdžius komunisčių delegaci
jos kelionės į Sovietų Rusiją.

Savo kelionėje franeuzų ko
munistės turėjo jiervažiuoti ir 
“minuseule et malhereux pays”

Lietuvą. Neturtas Lietuvos 
esąs didelis. Iš traukinio ma
tai nykias, tuščias lygumas.

Reti namai išrodo kaip dar 
buvo prieš tvaną valstiečių Įtai
symai patys primityviausi. Kuo 
tolyn, tuo labyn liūdnas vaiz
das didėja. Nykumas be vilties.

Pravažiuojant vieną stotį, 
tęsė delegatės, pilna buvo ka
rių. Jie taip išmarginti, žibu
čiais apkarstyti, jog galima Įsi
vaizduoti, kad jie visi genero
lai. Pasams patikrinti jų esa
ma keturių • - penkių ir tą dar
bą atlieka su tokiu pasididžia
vimu, kad negalima nesijuokti.

Juiu apsitaisymui pavydėtu 
prancūzų išsipuošę puskarinin- 
kai: medžiaga gera, kirpimas 
tinkamas.. .

Karininkų išsipuošimas yra 
didelis kontrastas palyginti su 
neturtu, kuris visur matyti. 
Sunku kvėpuoti senosiose ru
jų provincijose, kurios pasida
vė Rusijos priešininkes ir an
tantės tvirtovės; jauti milita- 
i-izmą ir priespaudą.

Įdomiausia, kad ponios ko- 
luinistvs Rusijoj nematė jo
kio vargo, o vien tiktai, kaip 
os rašo, skersai ir išilgai “li 

belle campagne” (gražų kai
mą)’, stotyse linksmą publiką, 
’irtuilo ir vargo mažiausio ž< h 
tolo.. .

Delegacijos jspudžių širdin
gumu reikia smarkiai paabejo
ti.

$5.000 Už PARAGAVIMĄ 
KITO NOSIES

NE\V IIAVEN, Conn., XII. 
3.—Kartą tarp vietos barberio 
Angelo Cavallaro ir grosernin- 
ko Franko Frusariso kilo ki
virčai ir gioserninkas nukando 
barberini nosį. Byla atsidūrė 
teisme, šiandie aukščiausiojo 
teismo teisėjas nuteisė iroser- 
ninką sumokėti barberini $5,- 
000 nuostoi

ST. P1ERRE, Mi(|uelon, XII. 
3. — Praneša, kad Kanados 
pakrašty, į pietus nuo Langla- 
de, sudužęs į uolas vokiečių 
garlaivis Totila. Kas atitikę 

Įsu jo įgula, nėra žinių.

KALĖDINIS PINIGU SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeHams, 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 pilną apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime pinigų; 
telegramų — j 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. |
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Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta
Rangia

MASKARADŲ VAKARjį
Lietely Auditorijoj
3131-35 So. Halsted Street

Nedalioj, Gruodžio 12 d., 1926
Pradžia 7:30 vai. vakare

Dovanų yra vertės viri 400 šimtų; daugumui teks ją. Muzika 
pasamdyta gera. Jaunimas galės prisišokti smagiai Kviečia visus 
atsilankyti. L. M. D. APŠV1ETA 'I

naujienos, CEicap, m.- į ..M*.-*-.-. —Į—

šeštadienis, Gruod. 4, 1926

■
 PIRKIT KALĖDŲ DOVANAS 

IŠ ANKSTO
Nelaukite paskutinių dienų su pirkimų Kalėdinių dovanų, nes 

turėsite mokėti brangiau šioj krautuvėj galite gauti didelį pasi
rinkimą auksiniu daiktų, deimantų, laikrodėlių iš muzikališkų instru
mentų: pianų, grafonolų, smuikų, armonikų ir kitokių jstrumentų. 
Pianų volelių su lietuviškoms gaidojns, didelis pasirinkimas.

Puikiausia dovana bus duodama kiekvienam atsilankiusiam.
Ateikite pas ‘ “* *•<,

JUOZĄ A. RIZGEN
3331 So. Hąlsted St.

Pasipažinkite Su Vyrišky Drabužiy 
Vėliausiomis Stailomis

Jus čia surasite didelį naujo šlako pasirinkimų vėliausių stailų 
skrybėlių, Kepurių, Marškinių, Kaklaraiščių. Pilnas pasirinkimas 
šilkinių ir vilnonių apatinių marškinių, šalikų ir pirštinių. Pilnas pa
sirinkimas čeverykų, moteriškų, vyriškų ir vaikų.

Visos musų prekės garantuojamos

LIETUVIU KRAUTUVĖ
K. ANDREJONAS

1735 So. Halsted St., Chicago, III.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

TAI BENT VYRAI

PAMEIŽIAI, Gaures v. Po 
Pameižių kaimu Gaurės v. jau 
antri metai kaip riogsojo nu
virtęs tiltas. J j taisyti Gaurės 
vaisė. Valdyba visai nesirūpino.

Šią vasarą buvo atvykęs Gau
rės vaisė viršaitis, žiūrinėjo, 
matavo, svarstė galvojo, statė 
aktą, kad tiltas 7 moterių ilgio 
reikalingas (o gal aktas 7 me
telių buvo), tai perdaug me
džiagos reiksią ir galų gale pri
eita prie išvados tiltas nerel* 
kalingas, Girdi, prieš karą ne
buvo, nereik ir dabar. baliai 
filosofiškai p. viršaitis galvoju, 
tik užmiršta, kad Gaurės vals
čius su ponu viršaičiu taip pat 
prieš karą nebuvo, o dabar yra.

Galų gale po tokio liūdno til
to dekreto, Meškų ir Pameižių 
kaimų ūkininkai, matydami, 
kad nieks ant jo nesusimylės, 
ėmėsi darbo, susidėjo visi me
džiagą ir per dvi dienas pasi
dirbo stiprų tiltą.

Nors tilto, pasak viršaičio, ir 
“nebuvo”, bet dabar yra ir 
bus, o ponas viršaitis kaip vir
šaičiu negimė taip, tur būt, juo 
ir nemirs.

Valio darbštus Meškų ir Pa
meižių ūkininkai. Pavyzdys ki
tiems, kaip reikia daryt su ap
sileidusiais ponais.

—Alfonsas Tauras.

riamos keliams UUyti lėšos bu
tų tiksliai sunaudojamos.

Mažuosius ketvirtos grupės 
keliukus reiks išlaikyti tiems 
kaimams arba tiems savinin
kams, per kurių žemę tie ke
liai eina. Didesniems darbams 
lėšas duos savivaldybė.

Susisiekimo ministerija nu
mato, kad savivaldybėms teks 
padėti ne tik techniškai, bet ir 
finansiškai. Didesniems tiltams 
statyti, arba didesniems kelių 
taisymams numatomos duoti

pašalpos; tos pašalpos bus ima
mai B kelių pašalpų fondo prie 
susisiekimo ministerijos. O tas 
fondas susidarys iš lesų, ski
riamų biudžeto tvarka ir iš 
rinkliavų, kurios bus imamos 
ar tai nuo žemės hektarų, ar iš 
prekybos ir pramonės įmonių, 
arba iš rinkliavų nuo krovinių, 
kurie sauskeliais ateina į ge- 
ležkelių stotis arba į uostus. 
Be to iš rinkliavų nuo prava
žiuojančių sauskeliais verslinių 
vežimų ir automobilių.

Baltijos Amerikos Linijos 
Kalėdos 

LIETUVON

“Estonia” Gruod. 7 dieną 
“LITUANIA” GRUOD. 23 

Važiuokit visu keliu vandeniu
i pačią 

KLAIPfrD.y 
per laisvąjį Danzigo portą 

IŠ ten tiktai vienon nakties 
kelionė kitu laivu.

GAISRAS

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
SVENC1ĮJ IR VISADOS

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Prc-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastoja n t narėmis Moterų VVelfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

GR1NE1DŽIA1, Tauragės v. 
Spalių pabaigoj iš nežinomos 
priežasties sudegė visos po ka
ro naujai atstatytos su visu 
turtu pil. Frenklerio Grineidžių 
km., Tauragės vidsė. trobos; 
nuostoliai padaryti dideli.

—A. Tauras.

Vardas ......$............................................................................................ ......
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Del žindamų moti-
I

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TŪNIC’O
• r

arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko i;rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
I

Kelių tvarkymas

Tam tikros susisiekimo mi
nisterijos įstaigos ruošia nau
ją sauskelių įstatymą, nes da
bartiniai kelių tvarkymo įsta
tymai jų supratimu neatatin- 
ka krašto sąlygoms:

Visi keliai manoma suskirs
tyti į 4 grupes. Pirmoji grupė 

Tai Valstybinės reikšmės plen
tai ir vieškeliai jie liks su
sisiekimo ministerijos žinioje. 
Antroji kelių grupė bus tie 
vieškeliai, kurie jungia apskri
čių centrus arba stambesnius 
pramonės punktus jie bus 
palikti apskričių savivaldybių 
žinioj. Trecioji grupe - visi 
kiti mažesnės reikšmės vieške
liai bus paliekami valsčiaus sa
vivaldybių priežiūrai. Ketvir
toji grupė - viešai naudoja
mi, atskirus kaimus jungian
tys keliai irgi bus valsčiaus sa
vivaldybių žinioj.

Pirmos grupės keliai bus pri
žiūrimi susisiekimo ministeri
jos, o lėšos jų taisymui bus 
skiriamos iš valstybės iždo 
bendra kasmetine biudžeto 
tvarka.

' Antros ir trecios grupės ke
liai bus prižiūrimi apskrities 
kelių technikų. Be to, prie sa
vivaldybių departamento ma
noma įsteigti taip vadinamą 
kelių inspekciją. Ta inspekcija 
rūpinsis paruošti tiltų projek
tus, kelių įtvarų normas it 
prižiūrės, kad savivaldybių ski-

Birute STATO SCENOJ 
KLASIŠKI OPERA

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

PIRMAS TOKS KONCERTAS
ŠIAME SEZONE 

Rengia
L. K. VYTAUTO BENAS IR CICEROS 

LYROS MIŠRUS CHORAS 
Lietuviy Liuosybės Svetainėje

Uth St. ir 491 h Ct., Cicero, III

Nedėlioj, Gruodžio 5 d., 1926
Du ryti atsidarys 6:30 vai. vakare

Programas prasidės 7 vai. vak. Tikictas 50c
Šiame koncerte dalyvaus V. Benas iš 30 muzikantų. Solistai ir 

Duetai užpildys A. Dačkienė, P. Skirdulienė. Bus ir dovanų.
Kviečia KOMITETAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIH

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $1181 "

Populiariska< turistine trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

>$15 abipus.
Taksai atskirtum 

žiniom kreipkite j vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

Didelis pasirinkimas au- 

ksiniy daiktų laikrodėlių, 
deimantų, pianų, radio, 
phonogratų, rakandų, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
Pianų Krautuvė

“Dvi Seseri
• /

KETURIŲ AKTŲ TRAGIŠKA DRAMA
Rengia Scenos Mylėtojų Grupė

Benefisas Artistės M. Dundulienės

Nedėlioj, Gruodžio-December 5 d., 1926
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2342 West 23rdPlace, Chicago

Pradžia vaidinimo lygiai 7 vai. vak.

Vaidinime Dalyvauja
Šio veikalo Autorė Artistė 
M. Dundulienė
J. Šimkus
P-lė K; Budriutė
B. Liutkevičius
P. Daugėla
P-lė O. AuriliUte
A. Daukas
F. Sutkus
P-nia Liutkevičienė
V. Priekšas
P-lė Vaitkiutė
J. Aurila
B. Vaitekūnas
P-lė čepukiutė
P-lė Z. Viliutė
W. Buishas
W. Rudis
J. Čepaitis
P-lė Aldona Grušaitė
J. Radišauskas
P-lė Semaškaitė
Režiserė M. Dundulienė

Po Teatrui Balius 
Muzika J. GRUŠO

Kviečia visus atsilankyti
Scenos Mylėtojų Grupė

Įžanga $1.00, 75c ir 50c

‘Geguže
Ryioį..

Wwdž»-0ec.5i, B28
Pradžia lygiai 7 vai. vak.

3417-21 So. Halsted St.
Chicago*

Tel. Boulevard 4705

“OREMUS”
1) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo šviežių ir Chroniškų Plau
čių ligų, kurį greitai ir pasek
mingai išgydo žemiaus minė
tas ligas, kaip ve: Catharrą 
Plaučių, Cžsišaldymą ir Ko
sulį. Bonkutė 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 Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxx ►4 M M H Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
iojimai naikina kūno -gyvybę ir 
iažnai ant patalo naguldo.

CAPSICO COMPAUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
.rones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. ar dvi už .*1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ai alsi te’
Merginų Choras po vadovyste NORA GUGIS 
Birutės Choro dirigentas A. VANAGAITIS

Tai bus vienas iš gražiausių vakarų. Užbaigai šokis.

Visus kviečia BIRUTĖ.



Grnod, ‘I, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOSL___ _____ ___________

East St. Louis, III.
Apgavikai išviliojo iš lietuvio 

darbininko $4,900
Lietuvis .lobu Francus, 41 

metų, per daugelį metų dirbo 
vietos gyvulių skerdyklose. Bu
vo darbštus ir taupus žmogus, 
senas kavalierius, buvo geras 
pavapi jonas, tad daug neprota
vo ir nesirūpino žinoti kas de
dasi pasauly. Bene per 25 me
tus sunkiai dirbdamas ir skur
džiai gyvendamas, o kiekvieną 
nuliekama centų taupindumas, 
jis susidėjo $4,900, manė se
natvėj kiek lengviau gyventi. 
Bet dol savo neprotavimo ir ne 
žinyslės jis j vieną dieną pra
žudė visus savo pinigus.

Vieną sekmadienį į jo butą 
atvažiavo vienas ar du lietuviai, 
kurie teiravos; apie vieną ten 
seniau gyvenusį lietuvį. Fran
cus išsikalbėjo su svečiais ir 
pasisakė, kad jis novys mest 
darbą skerdyklose ir užsidėt 
kokį bizni, kad butų lengviau 
gyventi. Svečiai tuojaus ėmė 
teirautis kiek pinigų jis turi ir 
ėmė sakytis, kad jie kaip tik 
ir iešką pa likimo žmogaus, su 
kuriuo jie galėtų eiti į biznį 
Atsirado ir patarėjas, kuris ži
nąs labai gerą biznį. Francus 
busiantysis “partneris” labai 
tuo apsidžiaugė ir sutiko tuo 
jaus

priklauso V. M. W. of A. uni
jai 2-ro dislrikto, tad unija 
tuoj pasipriešino kompanijos 
pastangoms laužyti kompanijos 
padarytąjį su unija kontraktą.

Kompanija buvo paskelbusi, 
kad jei angliakasiai priims algų 
nukapojimą, tai jos kasyklos 
dirbsiančios penkias dienas sa
vaitėj. kitaip kasyklos busian
čios uždarytos. Organizuoti 
angliakasiai, žinoma, algų nu- 
kapo.jimo nepriėmė, tada kom- 
oanija uždare visas tris savo, 
kasyklas ir darbininkai liko be 
laibo. Bet darbininku vieny
bė pergalėjo Sonman C.oal Co. 
oaskelbląjį lokautų. Anglies 
inkai į rudenį pagerėjus ir 
\inerikos anglims radus mar- 
ketą Anglijoj, rugsėjo mėn. pra- 
Ižioj visos šios apielinkės ka
byklos sukruto dirbti. Tada ir 
šonman C.oal Co. rūgs. 6 d. ati- 
larū savo kasyklas ir vėl ėmė 
lirbti, mokant unijinę mokes- 
i ir pildant unijos kontraktą. 

Beiškia, ji išsižadėjo savo už- 
nacių sulaužyti angliakasių

uniją ir nukapoti algas. Taigi 
darbininkų vienybe nugalėjo 
savo priešininką.

Anglys čia yra žarnos, nuo 3 
iki 4 pėdų. Reiškia angliaka
siai čia per dienas turi dirbti

pių akmenų. Virš anglies eina 
sluogsnis šleilo ir dorto, kuri 
angliakasiai turi uždyką valy
ti. Moka už toną pikiais, pa

cių darbininku rankomis, pri-i 
kastos anglies ^1.28, o už ina-’ 
šina prikastos 86c už tonų.| 
Dieniniai darbininkai gauna i 
$7.50 už 8 valandas. Dai’htj j 
šiuo laiku lengva gauti, bet 
uždarbis yra ne kokis. Ten kur 
yra augštos anglys, angliaka
siai goriau uždirba, negu čia.

-—Pasaulio Vergas. „

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street 
Chicago, II).

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit, ir užrašykit savo 

giminėms

sudėti tiek pat pinigų. 
Franęus turi ir tuojau.* 
tų pelningą biznį. Jiedu 
bankan, iš kur Francu?

Slinkiai sutaupin- 
parsinešv 

abu pinigus 
. “partneris

pirkti 
nuėjo 
išsiėmė savo 
tus .$4,900 ir parsinešė namo 
Ten abu pinigus išnaujo su
skaitė. “partneris“ pridąjo ii 
savo pinigus, surišo juos j ske
petaite, padėjo į Francaus skry
nutę ir liepė jam dal>oti pini
gus, o jie važiuosią biznių ap
žiūrėti ir atsivešią dėžutę pi
nigams • vežtis.

t Francus išlaikęs dvi valanda? 
laiko ir nesulaukdamas jų su 
gryštant, ėmė rūpintis ir pano 
įėjo dar syki pažiūrėti savo pi 
nigus. Bei kada jis atriši 
skepetaitę, tai vieton pinigų jo 
jt‘ rado vien gniužti senų laik 
raščių.

Francus apie apgavystę tuo 
jaus pranešė policijai ir poliei

Nuo prasto miegojimo ir 
autinio nuvargusiu iš ryto
štai vra gyduolė kurią vartoja tuk- 

tančiai žmonių su dideliu pasiseki
au. Nedaro skirtumo kiek skirtingų 
'yduolių jus esate vartoję be jokio 
asisekimo, šios vienos gyduolės nu- 
ebins jumis. Jos turi veikti ir jums 
ii nieko nekainuos. Pabandykite 
is keletą dienų ir jus nusistebėsite, 
aip greitai jus pradėsite jaustis ge- 
?snis ir $ veikesnis. Jos budavoja 
nuloną kraują, stiprius nuolatinius 
ervus ir suteikia jums ambiciją, pep, 
unch ii- energiją. Jos prašalina 
kautieji iną iš raumenų, galvos skali
eji iną, apsivėlus] liežuvj, negerą 
urnos kvapsnį ir užkietėjimą vidu
ti. Jos .via puikios nuo nevirškini- 
io ir raugėjimo po valgio ir sutei- 
ia »<erą patrelbą atsitikimuose pūs
is nesveikumy ir nuolatinio žlapini- 
.losi.

Jei jus nesijaučiate gerai jus esate 
au skolingas, kad pabandžius šias 
■yduoles. Jos vadinasi Nuga-Tone. 
likite pas savo aptiekorių ir parsi
eikite vieną butelj. Vartokite kele- 
i dienų ir jeigu jus nebusite užga- 
ėdintas ir neturėsite pasekmių, nu
eikite likusias pakely kur jus pir- 
ote ir gaukite savo pinigus atgal, 
šdiibėjai Nuga-Tone nori visus var
ytojus užganėdinti. Todėl jie Karūn
uoja Nuga-Tone ir jsako aptieko- 
iams, kad jie grąžintų jūsų pinigus, 
ei jos nepagelbsti, kaip jus tikėjo
ms.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
r pardavinėjamos pas visus aptieko- 
ius.

apgavikų, kurie buvo pas Frau 
cus atvykę automobiliu. Bet 
sugausi vėją lauke! O jei ir su 
gautų, tai vargiai Francus be 
atgaus iš tų žulikų savo pini 
gus, kuriuos su tokiu vargu 
susitaupino senatvei.

—“Naujienų“ Skaitytojas.

Portage, Pa.
Vietos anglių kasyklos

Vietos anglių kasyklos dirbo 
kasdie jau nuo rugsėjo mėne
sio. To dirbimo yra dvi prie
žastys. Vii na, kad šių kasyk
lų Atiminiu anglių daug išga
benama į Angliją, kur anglia
kasiai jau daugiau pusės metų 
streikuoja. Antra, ir šios šalies 
anglių baronai unijinėse kasyk
lose irgi rengiasi prie streiko 
ateinantį pavasari, nuo balan
džio 1 d., 1927 m., tad jau da
bar stengiasi prisikasti daug

tu galėjus tas anglis brangiai 
parduoti.

Pereitą gi vasarą čia su dar
bais buvo bloga. Daugelis ka
syklų buvo uždarytos ir tik 
kelios dirbo po kelias dienas į 
savaitę. Sonman Coal Co. 
birželio mėnesy buvo net ir no
tas prikalusi, kad angliakasiai 
eitų dirbti už 1919 m. algų 
skalę. Tai kompanijai dirba 
apie 500 angliakasių. Visi šie 
angliakasiai yra organizuoti ir 
Txxxxxx^xxxErxxixrxxxxxxfT

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
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Linksmios Kalėdos
Visuomet yra nariams musų Kalėdinio 

Taupymo Kliubo

Prisidėkit dabar ir turėkit
džiaugsmo ir pinigų į 1927

Turim visokių planų — taupykit po biskj ar 
po daug kas savaitę

MR. JONAS ČAIKAUSKAS 
Manageris Lietuvių Departmento

CENTRAL ■=" BANK
1112 West 35th Street

CHICAGO, ILLINOIS

Didelis Prieš šventes Išpardavimas
Pirkite Dėl Švenčių Dabar

Oulbranaen Trade Murk

Grojikliai Pianai, labai gražus, skir
tingo medžio su rolėmis, benčiu, liampa, 
po
Kimball grojiklis naujas
Gulbransen Registering Pianas
Adam Shaff Grojiklis
Drackmam Grojiklis

$245
$450
$450
$295
$225

Radio setas 5 tūbų, su įrengimu, nieko 
daugiaus nereikia, pirkite už
Atwater Kent, 6 tūbų, setas
Freshman Masterpiece

Radiola 3A, 4 tūbų, už

Dideli Nauji Phonografai, kainos 
si 5 $25 $45

$58
$70

Didelis pasirin
kimas Jewelry 

Rakandų,
Liampų

Pamatyk naują didelę krautuvę. Kiekvienas apsilankęs gaus mažą dovaną 
DYKAI

Jos. F. Sudrik Krautuve
3417-21 South Halsted Street

• r ---

Prenumerata metams ....... $2
Pusei metų ..........................  $1
Kopija ................................. 20c
Tai yra 32 puslapių knyga. 

J metus išeis 12 knygų

r' " ■ ~
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.>

Lietuviai
K. GUGIS

* ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta

* 3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. i
A D V O K A a A 0 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
tlyjns vlsunre teismuose. — Ab
straktui. -• ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ii 2 morgičiams.

URCHIONIS

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Iziavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo C iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

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.

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS 
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba Hgonbutyje. Mo
terims Ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 va), vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street
h .i ..............- ■ j

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapati

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0313 
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Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optcmestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2Jubų

Advokatai
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

Ofisas vidumiiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel,: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

’h 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teiv^y^ne Roosevelt 9090 

Namų Teleū.£2" Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So.’Michigan Avė. 
Tel. Fullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių k i. i i ii ■ ■■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk SU Room 531 
Tel. Central 6390

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

- .......... ..............

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414 ■

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafavette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakareV ------

G E R B. Naujienų akai- į 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas —, giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę-

Siunčiant paštu parduodame po..........80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po.......................75 centus

i /

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
vusi J’onnsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
so ligose priei 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA 

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

<MR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Telefonai: / Nak**
j South ‘ hore 2288 
’ Boulevard 4186

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

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 dion.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai- 

Onsae
4722 So. Ashland Avė., 2 libos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų <v 
Vaikų ligų.

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.
Tel. Midway 2881

Ui ii i ............................ ........  .

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6868
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KOALICIJOS PARTIJOS SUSIKIRTO SU 
MINISTERIAIS.

NEĘIK^S MINISTERIŲ KABINETO 
PATVARKYMAS.

BOLŠEVIKAI NORI “DARBININKŲ DELEGACIJOS” 
Iš LIETUVOS.

Iš KO SUSIDĖS TA “DELEGACIJA”.

Lietuvos koalicijos partijos, vai. liaudininkai ir social
demokratai, susikirto su ministerių kabinetu, susidedan
čiu iš tų partijų atstovų. Tą susikirtimą iššaukė kabineto 
nutarimas atleisti iš tarnybos vieną vedusiųjų, jeigu abu 
vedusieji (vyras ir žmona) turi vietas valstybės įstaigose.

Ministerių kabinetas mano, kad vieno valdininko al
gos turi užtekti visai šeimynai, kuomet yra nemažai inte
ligentų, visiškai neturinčių darbo.

Bet ir liaudininkų ir socialdemokratų partijos laik
raščiai laikosi tos nuomonės, kad šitoks būdas spręsti in
teligentiškų bedarbių klausimą yra netikęs. Valstybės 
Įstaigose tarnauja vyras ir žmona dažniausiai tokiuose 
atsitikimuose, kuomet vieno vyro alga yra per maža, kad 
iš jos galėtų gyventi visa šeimyna. Prašalinus iš tarny
bos žmoną, nors ir atsidarytų vieta vienam inteligentui 
bedarbiui, bet pasidarytų bloga senojo valdininko padėtis.

Kuo šis susikirtimas pasibaigs, dar sunku pasakyti.- 
Socialdemokratai griežtai reikalauja, kad ministerių ka
bineto patvarkymas butų atšauktas.

Bet pats konfliktb faktas rodo, kad dabartinė Lietu
vos vyriausybė anaiptol nėra aklas sudarančių ją partijų 
įrankis. Antroje pusėje jisai rodo, kad partijos, įeinan
čios į valdžią, nėra atsižadėjusios teisės kritikuoti ją.

Toks dalykas butų visai negalimas prie diktatūros. 
Sovietų Rusijoje,sakysime, vien tik už kritikavimą Sta
lino “idėjų“ komisarai yra metami iš vietų ir genami iš 
partijos (t. y. jiems atimama pilietinės teisės, nes tik bol
ševikų partijos nariai turi pilietines teises Rusijoje). Net 
prie klerikalų valdžios toks dalykas nebūtų buvęs gali
mas: nežiūrint, koką kiaulystę kartais padarydavo kleri
kalų ministeriai, jų partijos spauda visuomet juos ginda
vo ir teisindavo.

Lietuvos komunistai sumanė siųsti vadinamą “darbi
ninkų delegaciją” Rusijon. Senai yra žinoma, kad tos 
“delegacijos“ tai niekas daugiau, kaip bolševizmo propa-

Letuvos profesinės sąjungos pareiškė, kad jos siųstų 
delegatus į Rusiją tiktai tuomet, kuomet delegatams butų 
užtikrinta laisvė nevaržomai tyrinėt gyvenimo sąlygas 
Rusijoje ir suseit ne tik su valdžios agentais, bet ir su 
žmonėms, kure stovi opozicijoje valdžiai. Kol sovietų 
vyriausybė šitų sąlygų nesuteiks, tol apie delegatų siun
timą negali būt kalbos. ' .

Aišku, kad tai yra sveikas nusistatymas. Bet Mask
vos diktatoriai, žinoma, niekuomet tų reikalavimų neiš- 
pildys. Tuo gi tarini Maskvos agentėliai Lietuvoje jau dar
buojasi, kad “delegacija” butų sudaryta.

Kokia bus ta “delegacija”, matyt iš sekančio pavyz
džio. Pilviškiuose įvyko susirinkimas išrinkimui “delega
to’* nuo Suvalkijos darbininkų. Susirinkime dalyvavo ma
žas būrelis žmonių ir išrinko kokį tai Norkų. Bet komu
nistai apsižiūrėjo, kad tai ne jų plauko asmuo. Tuomet 
“delegacijos” organizatoriai sušaukė antrą susirinkimą, 
į kurį atvyko 7 žmonės, jų tarpe ir išrinktasis “delegatas” 
Norkus. Penkiais balsais prieš du šis susirinkimas nuta
rė Norkaus “delegatystę” panaikint ir išrinkt “ištikimą 
proletariato draugą“, tūlą Marcinkevičių.

Dabar tas penkiais balsais išrinktas bolševikų pa
stumdėlis keliaus j sovietų rojų ir tenai “reprezentuos” 
Suvalkijos darbininkus. Ar ne juokinga komedija?

Nors Maskvos diktatorių užlaikomieji Lietuvoje mo- 
nelninkai “darbuojasi“ kiek drūti prieš organizuotų Lie
tuvos darbininkų judėjimą, bet pastarasis vis tik auga ir 
stiprėja.

Prie profesinių sąjungų Centro Biuro tik-ką nutarė 
prisidėt pašto, telegrafo ir telefono tarnautojų sąjunga, 
turinti apie 1,200 narių. Tud budu sąjungų centras Lie
tuvoje jau vienija daugiaus kaip 18,000 darbininkų.

Ai

KALĖJIMAS FAŠISTAMS
------ ,----

Klerikalą “veikėjai”, kurie 
pereitą pavasarį, prieš Seimo 
rinkimus, platino fašistinius 
atsišaukimus, grasinančius žu
dymais ir padegimais “bedie
viams ir socialistams”, — jau 
yra imami už pakapos. Daugiau 
kaip šimtas jų tapo patraukti 
teismo atsakomybėn. Dabar 
I Jotu vos spauda praneša, kad 
dalis apkaltintųjų jau susilau
kė teismo nuosprendžio. /

Lapkričio 13 d. Vilkijos nuo
vados taikos teisėjas nagrinėjo 
bylą V. Vaičaičio (zakristijo
no), J. šatkuno, K. VaičiulaL 
čio, Z. Dabkaus (vandens kelių 
policininko), A. GeceviČiaus ir 
kun. Polomskio, kurie buvo 
kaltinami platinę fašistų atsi
šaukimus. Vaičaitis, šalimas, 
Vaičiulaitis ir Dabkus nubausti 
kiekvienas po 3 mėti, kalėjimo. 
Kun. Polomskio byla, nestojus 
vienam svarbiam liudininkui, 
ištirta ir atidėta, ši “šventa asa- 
ba” tur būt irgi gaus eiti j be
langę.

tų dėl etatų sumažinimo ka
rininkų ir bendrai inteligen
tų yra be vietų, nutarė: jei 
vyras ir žmona abu turi vie
tas, vienas iš jų turi būt at
leistas, ‘nežiūrint to, ar tar
nauja toje pačioje įstaigoje, 
ar ne?’

Įdomu, kad prieš šitą minis- 
terių nutarimą užprotestavo 
abiejų koalicijos partijų spau
da. “Lietuvos Žinios” rašo:

jis užgauna 
žmones ir 

Tokiu

“Labai keistai skamba 
toks valdžios nusistatymas. 
Juk ką gi šits cirkuliaras pa
lies;

“Pirmiausia 
moteris kaipo
siaurina jų teises, 
nusistatymu moteris grąži
nama į senai atgyventą ver
gijos padėtį ir josios pasaulė
žiūra vėl apibudinama vo
kiečių antifeministų 4 K: 
Kinder, \Kueche, Kleid und 
Kirche.“ V

MINISTERIAI PADARĖ 
KLAIDĄ

Lietuvos ministerių kabinetas 
nesenai padarė patvarkymų, 
kad jei vyras ir žmona abu 
tarnauja, tai vienas jų turi būt 
atleistas, idant tuo budu atsi
rastų daugiaus vietų neturin
tiems darbo inteligentams ir 
buvusiems kariškiams. Kabine
to nutarimas skamba taip:

“M. Kabinetas, atsižvelg
damas į tai, kad daug atleis-

Tolinus valstiečių liaudininkų 
dienraštis įrodinėja, kad tuo 
patvarkymu daroma skriauda 
daugiausia neturtingų valdinin
kų šeimynoms, kurios ir iš 
dviejų algų vos pragyvena.

“Sorialdemokratas”, kritikuo
damas ministerių kabineto cir
kuliarą, pažymi, kad jisai yra 
neteisėtas, nes tokio pagrindo 
atstatymui valdininko iš vie
los įstatymuose nėra.

Socialdemokratų organa rei
kalauja, kad valstybės įstaigos 
butų apvalytas nuo netinkamų 
tarnautojų, kurių daug privei
sė klerikalų valdžia. Bet šis 
ministerių įsakymas turįs būt 
tuojaus atšauktas, šituo klau
simu drg. Purenime ketinanti 
įteikti valdžiai paklausimą Sei
me.

* V ■ ®axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxx

H Apie Įvairius Dalykus 
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kruopeles Dr. Altmann skaitė 
gyvybės buveine, o likusį ląs
telių turinj, įskaitant proto
plazmą, inertine ir negyva ma
se.

Kiti biologai patvirtino, jog 
tokios kruopelės iš tiesų esti, 
bet nesutiko su tuja nuomone, 
kad jos yra gyvybes buveine. 
Dauguma mokslini nikų manė, 
jog tos kruopeles yra savo rų
šies’ mazgeliai gyvojoj proto
plazmoj ir tiek gyvybei tėra 
reikalingos, kaip dulkės ore, 
kuriuo žmogus kvėpuoja^

1918 m. franeuzų biologas, 
Dr. P. Porlier, išleido knygą, 
kur jis bandė įrodyti, jog ląs
telėse esančios kruopelės suda
ro nepriklausomas bakterijas, 
kurios ne tik žmogaus* kunui 
nėra pavojingos, bet dalinai 
gal ir naudingos. Dr. Portier’o 
eksperimentai nebuvo visai ti
kslus, o kai kurios jo išvados 
tikrai buvo klaidingos. Ačiū 
tokiai dalykų padėčiai, moksli
ninkai į naujai paskelbtą teo
riją mažai dėmesio teatkreipė. 
Beveik tuo pačiu laiku Dr. Wal- 
lin, nieko nežinodamas apie 
franeuzo parašytą knygą, pra
dėjo galvoti, jog ląstelėse esan
tys kūneliai arba kruopelės 
gal iš tiesų yra nepriklausomos 
bakterijos, be kurių, ko gera, 
negali būti gyvybės. Tos savo 
idėjos teisingumą ar klaidingu
mą jis pasiryžo įrodyti ekspe
rimentais.

Eksperimentai daryti buvo 
gan nelengvas darbas. Mažy
čiai ląstelėse esantys kūneliai 
pasirodė esą labai trapus. Tech
niškai tie kūneliai pavadinta 
“mitochondrijomis”, kas reiškia 
minkštus ir lengvai lūžtančius 
daiktus. Ilgai ir su didžiausiu 
atsidėjimu reikėjo tie kūneliai 
tyrinėti, kol tapo surasta tarp 
jų ir bakterijų panašumas.

Dr. Wallin darė eksperimen
tus pagalba šilimos, dažų, ete- 
ro, chloroformos ir t.t. Tie eks
perimentai parodė, jog kūne
liai (mitochondrijos) elgiasi 
taip pat, kaip ir žinomos bak
terijos: jie 
chloroformoj 
spalva.

Geriausias
pažinti yra jų ugdymas. Bak
teriologai prirengia iš juros 
augmenų arba gelatino šiltą 
mastingą košelę ir įmeta į ją 
truputį medžiagos, kurioj nu- 
žiuriama vienokios ar kitokios 
rųšies bakterijos. Jeigu ta ko
šelė turi reikiamo maisto ir yra 
atatinkamos temperatūros, tai 
patekusios i ją bakterijos pra
deda sparčiai daugintis. Jų 
tiek daug priauga, jog košele 
pasidaro tarsi sudrumsta. Tuo 
budu ekspertai užsiaugina dau
gybę bakterijų, kurias jie nori 
studijuoti. Tai yra neįmanomai 
svarbu vedimui kovos su ligų 
bakterijomis.

Pirmos Dr. Wallin’o pastan
gos ugdyti mitohondrijas nu
ėjo niekais. Bet po ilgo tyri
nėjimo jam visgi pasisekė pri
rengti tokią “kultuvą” (koše
lę), kurioj mitochondrijos pra
dėjo daugintis.

Dr. Wallin’o išvados, jeigu 
jos teisingos, padarytų didelę 
perversmą biologijos moksle. 
Tiesa, mokslinnkams yra žino
mi gyvūnai, kurių kūnas tar
nauja savo rųšies prieglobsčiu 
kitiems gyviams. Kai kurie ma
ži gyvūnai savo ląstelių proto
plazmoj turi žalias kruopeles, 
kurios, kaip tyrimai parode, 
yra augmenys. Tie augmenys 
sugeria saules spindulius ir j»a- 
mina maistą. Dalį to maisto 
suvartoja gyvūnai, kurių kū
nuose gyvena tie keisti augme- 

augmenys-sve- 
gyvunams už 

maistu.
pavyzdys yra 

kurios

Wallin mano, jog tie. ku- 
yra chemiškos laborato- 
Yra žinoma, kad bakte

esti labai geri chemikai.

kur šviečiamos bakterijos gy
vena. Taip dalykams esant žu
vis gauna reikiamą jai šviesą, 
o bakterijos reikalingą joms 
prieglaudą. Vadinasi, bendravi
mas yra naudingas abiem pu
sėm.

Pasak Dr. Wailin’o, mitoc
hondrijos sudaro panašų ben
dravimą su ląstelėmis. Ląsteles 
teikia prieglaudą mitochondri
joms ir apsaugoja jas nuo prie
šų. Be abejonės, ląsteles dar 
teikia joms ir maisto, kaip kad 
daro žuvis’ savo šviečiančioms 
bakterijoms. Dabar klausimas 
kyla kuriuo budu tie ląstelėse 
gyvenantys kūneliai atsilygina 
už prieglaudą ir maistą?

Dr. 
neliai 
rijos, 
.rijos
Kai kurios jų gamina kalkes, o 
kitos geležies junginius paver
čia geležies ruda. Yra žinoma 
ir tokių bakterijų, kurios gami
na organiškus chemikalus, pa
vyzdžiui, butylinį alkoholių, ku
ris pramonėj pradeda lošti la
bai svarbią rolę. Bakteria-che- 
mijos mokslas žino daug ir ki
tų bakterijų, kurios gali paga
minti j vairius junginius daug 
geriau, negu chemikai labora
torijose.

Daug chemiškų reakcijų vy
ksta kokiu tai nesuprantamu 
budu žmogaus kūne; pavyz
džiui, lipukos gamina įvairius 
chemikalus—adrenaliną, insuli
ną ir t.t.

Insuliną mokslininkai užtiko 
ir ten, kur jo mažiausia tikėjo
si. Rasta insulino žuvyse, Ne
senai buvo paskelbta, jog in
sulino esama ir kai kuriuose 
augmenyse. Tas pat galima pa
sakyti ir apie adrenaliną, che
mikalą, kurj pas žmones ir gy
vūnus gamina adrenaline liau
ka. Užtikta adrenalino ir pas

mano. To kontroliavimo atsie
kiamu tokiais chemikalais, kaip 
adrenalinas ir insulinas. Dr. 
Wallin mano, kad tuos chemi
kalus gamina ląstelėse esantys 
kūneliai, kurie, kaip jau buvo 
minėta, yra savo rųšies bakte
rijos.

Sulig Dr. Wallin’o teorijos, 
jog žmogaus kūno ląs
telės yra akstinarnos augti tų 
kūnelių-svečių, kurie jose gyve
na. Iš to pati savaime išplau
kia išvada, jog stebėtinos ner
vų ir kitų kimo organų funk
cijos yra atliekamos todėl, kad 
ląstelėse gyvena kompenten- 
tiški darbininkai. Kaip senovėj 
tautos griaučius sudarydavo di
duomenę, o realų darbą atlik
davo vergai, taip, galimas daik
tas, ir musų kūne svarbesniuo
sius darbus atlieka ne ląstelės, 
ale jose gyvenantys svečiai- 
bakterijos, kurie yra vadinami 
mitochondrijomis.

Taip maždaug Dr. Free api
budina tą/ nepaprastą Golora- 
dos profesoriaus teoriją. Teori
ja, tiesą pasakius, yra neįmano
mai įdomi. Bet kiek ji teisin
ga tai kitas klausimas. Toli
mesni mokslininkų tyrinėjimai 
gal parodys, jog ji yra tik pa
prasta spekuliacija. Bet kas su 
ja iš tiesų atsitiks, parodys 
ateitis. K. A.

>

Jei plaukai slenka?*

Liaukos, kurios ‘reguliuoja 
asmenybę”, visgi žymiame lai
psnyje kontroliuoja mus, nors 
gal ir ne tiek, kaip kai kurie

tirpsta etery j ir 
ir nusidažo žalia

būdas bakterijoms

VVllllinO teorija I musU kūno gyvybei. Jos tarsi 
orvvina J’*-“ musų klin0 dalin,i- Bc

Prof.
apie mažyčius gyvius, 
kurie gyvena ir atlieka 

nepaprastus darbus 
musų kūne

Laivas ir žmogaus kūnas.—Ne
paprastos bakterijos. — žmo
gaus kūno sudėtis.—Ląstelės. 
—lustelių sudėtis. — Mito
chondrijos. — Bakterijų ug
dymas.— Bendravimas tarp 
bakterijų ir žuvų.—Ką vei
kia mitochondrijos musų kū
ne?—Musų kūno chemikai.— 
Bendros išvados.

Žmogaus kūnas nebūtinai yra 
atskiras vienetas. Galimas daik
tas, kad jus, aš ir visi kiti žmo
nės tikrenybėj reprezentuojame 
tik kiautus, kur visą tvarką 
veda mažyčiai gyviai. Nemato
mi žmogaus kimo inžinieriai ir 
jūreiviai varo laivą (kimą) pir
myn, verčia jį judėti. Jeigu 
milžinas žiūrėtų į tą padarą, 
tai jam atrodytų, jog laivas 
pats savaime be jokios viduji
nės derektyvos kruta, juda. 
Bet mes žinome, jog toks paly
ginimas yra klaidingas. Laivo 
kapitoną ir inžinierius mes esa
me* matę. Tačiau niekam dar 
neteko pastebėti kapitoną ir in- 
žinicrius musų kūno mašineri
joj. Vienok negalima užginti, 
kad to nebūtų.

Dr. Ivan E. Wallin, Golora- 
dos universiteto profesorius, 
mano, jog tokie inžinieriai eg
zistuoja. Jis mano, kad mažy
tės kruopeles, kurios randasi 
žmogaus, gyvūnų ir augmenų 
ląstelėse (narveliuose) yra ne
priklausomai gyvenančios bak
terijos, visai kitoniško pobū
džio nei tos, kurios pagimdo li
gas.

Bakterijos, kurios gyvena 
musų kūno ląstelėse, nėra mums 
kenksmingos. priešingai, jos 
absoliutiškai yra reikalingos

DR. K. ORANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai

viduj ląstelių esančių bakterijų 
—musų 
—mes 
maistą,

kūno svečių ir vergų 
negalėtume suvirškinti 
pajudinti raumenis, 
arba gyventi. Tokias 
daro Dr. Wallin, pasi- 

eksperinientu

pasakyti, 
nėra pd- 
nuomonę 

Kol Go-

išvadas 
remdamas savo 
daviniais’.

Tos išvados 
kslui turi neįmanomai didelės 
reikšmes, 'lai butų didžiausias 
išradimas nuo Pasteur’o laikų, 
kada buvo įrodyta, jog daugu
moj atvejų ligas pagimdo bak
terijos. Keikia betgi 
kad kiti biologai dar 
si rengę Dr. Wullin’o 
už gryną pinigą imti, 
lorados profesoriaus
mentai nebus patikrinti kom- 
pententiškų žmonių, tol mokslo 
žmonės susilaikys nuo savo nuo
sprendžio. Kadangi dar neišėjo 
iš spaudos Dr. Wallin’o moks
liškas veikalas, tai prisieina 
tenkintis* Dr. E. E. Free raštu, 
kur paduodama Golorados pro
fesoriaus spausdinamos knygos 
esme.

Žmogaus kūnas, kaip papras
tai yra priimta manyti, suside
da iš kušteliu. Mikroskopas pa- 
rudo, kad ląstelės sudarytos iš 
į kisielių panašios medžiagos, 
kuri vadinama protoplazma.

Ląstelių yra įvairaus didžio 
ir formos: nervai sudaryti iš 
vienos- rųšies ląstelių, raumenys 
iš kitos, plaučiai iš trečios ir 
t.t. Jei ląstelė plyšta arba tam
pą sužalota, tai ji paprastai 
miršta. Jeigu pakankamai ląs
telių kūne sužalojama, tai kū
nas miršta. Joks yra konvencio- 
nališkas musų kūno paveikslas.

Nuosenai jau patyrę mikrdb-

stebėti jvairios formos kruope
les. Prieš 36 metus vokiečių 
mokslininkas, Dr. Hudolf Alt- 
mann, tikrai įrodė, jog ląste
lėse yra mažytės kruopelės. Tas

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace 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 JSpaulding 8633 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

<

Rezidencija: 3114 VVest 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

■■■■Al !■ .11 .1 ■ .11.1—1 II ......................  ■ II Į

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

r/ 1 J - i nuo 9 iki II vai. ryte; y alanaos į ŪU0 5 ju g va|, yn|carc

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8. iki 12 diena,
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietą 
................. ................ ...... .

nuo 
nuo

Phono Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas * 

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

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

Tel. Lafayette 4146
,, . . < nuo 9 iki 11 v. rytoValandos ; uuo G j|fi <, vat vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR fHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Are.
Ant Zaleckio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

nys. Tuo būdu 
čiai atsilygina 
savo užlaikymą

Kitas įdomus
šviečiamos bakterijos, 
gyvena kai kurių žuvų šviečia
muose organuose. Tos žuvys 
gyvena jurose dviejų trijų my
lių gilumoj, kur saulės švie
sos niekuomet nesimato, švie
čiamos bakterijos gamina savo 
kūne du chemikalus, kurie be
sijungdami ir leidžia šaltą švie
są. Tuo budu kiekviena bakte
rija yra savo rųšies šviesos 
gaminimo stots. žuvies kūne 
randasi tam tikri išsikūlimai,

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —• 

tluo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

I HWW III Į ■■ .......................................................................

Į, ■■■„!.<» —Į—Į .

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullmąu 1193 

Namų Telefonas Chesteilield 0578

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Fhone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 1821 So. Halsted St. 
Chieagn. III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir ( hirurgas

M. ŽILVITIS
Pentis! as

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Kės. Telefonas ilcinlock 2615
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Santa Claus
dabar priima naujus na 

rius i 1927 metų

KALĖDŲ KLIUBA 
“CHRISTMAS SAV 

INGS CLUB”.

To Kliubo yra septyni 
Skyriai:

po 25c; 50c; $1.00; $2.00; $3.00; $5.00 ir $10.00 mokami kas savaitę. 
Mokant per 50 savaičių, jie .sudaro Minias: $12 50; $25.00; $50.00; 
$100.00: $250.00 ir $500.00.

Yra tai lengviausia būdas pinigų sutaupinimui!
Ateikite tuoj ir prisirašyk) pats ir prirašyk savo vaikučius i 

KALĖDŲ KLU BĄ, lietuvių banke.

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St., 

Chieago, III.
SANTA CLAUS asmeniškai sveikina vaikus kas Utarninką, 

(antradienj) ir Subatą (šeštadienį) vakarais; ir teikia prisirašusiems 
vaikams gražias) dovaneles.

Tik kelios Savaitės liko ligKalėdų
Kalėdos artinasi atnešdamos džiaugsmą 

ir linksmybę

Daugelis žmonių turės labai linksmas Ka
lėdas šį metą nes jie taupino pinigus musų 
Kalėdiniam Kliube. Dabar jie turi pinigų 
dėl dovanų.
Bukite prisirengę kitiems metams. Prisi
dėkite prie musų 1927 metų Kalėdinio Kliu- 
bo dabar.
Ateikite bankon šiandien nuo 9 ryto iki 
8:30 vakare, bile kitą dieną nuo 9 ryte iki 
4 po pietų arba Utarninke nuo 9 ryte iki 
8:30 vakare.

Metropolitan
State Bank

2201 West 22nd Street 
Kampas Leavitt Street

Clearing House Banka Valstijinė Banka

KALĖDŲ
DOVANOS

Nesirūpinkit ką duoti savo draugams per 
Kalėdas.
Atsilankykit j musų banką, išimkit nario 
knygutę musų Kalėdinio Kliubo jų vardu 
ir suteikit tiems, kuriems norite padaryti 
linksmumą.
Prisilaikant taisyklių šio Kliubo jie turės 
gražią sumą pinigų j metus laiko nuo da
bar.
Ir neužmirškite savęs. Tapkite nariu mu
sų Kalėdinio Kliubo.
Ponai Macikas, Grisius, S'edemka, Jagmi
nas, Rymkiewicz ir Mickiewicz visuomet 
pasirengę patarnauti jums Įlankoje.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v. 
Chieago

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

Garsinkites NAUJIENOSE”

CHICAGOS 
ŽINIOS

SUKAPOJO SAVO PAČIĄ

Paskui pats pasipiovė

Užpykęs dėl pačios pabarimo 
už pamigimą, Henry Turlo, 49 
m., pastvėrė kirvį mėsai kapo
ti ir sukapojo savo pačią Bose, 
39 m. Manydamas, kad ji yra 
mirusi, . Turlo sau pefpiovė 
gerklę.

Turlo turėjo groseraę prie 
10501 Edbrooke Avė., Boselan- 
de. Jo pati atsikėlė apie 8 
vai. ir atidarė groeernę. Sukilo 
ir jų šeši vaikai, vyriausias 
kurių turi 17 m. amžiaus, o 
jauniausias 2 m. Vėliausia at
sikėlė pats Turlo ir jam atėjus 
į grosernę tarp jo ir pačios 
prasidėjo barnis apie tai, kas 
turi ryte atidaryti sankrovą. 
Turlo užpyko ant pačios ir pa
tveręs mėsai kapoti kirvį įsi vi
jo ją į kambarius, kur ją su
kapojo prie vaikų akių. Many
damas, kad ją nužudė, jis pas
kui, taip pat prie vaikų akių, 
pats pasipiovė bučerio peiliu.

Vaikų pašauktoji policija ra
do Turlo negyvą. Jo pati buvo 
gyva ir liko nugabenta ligoni
nėn, bet daktarai mano, kad ji 
mirs nuo kraujo nubėgimo. 
Vaikai sako, kad per pastaruo
sius kelis mėnesius tarp tėvo 
ir motinos tankiai būdavo 
barniai.

OPEN FORU M

Chieago Open Forum susi
rinkime sekmadieny, 3:15 vai. 
po pietų, 'Erlanger teatre, bus 
debatuojamas klausimas “Ar 
reikia panaikinti betarpes no
minacijas (direkt primary) ?” 
Robert A. Taft, sūnūs buvusio 
prezidento ir pirmininkas Ohid 
legislaturos laikys teigiamąją 
pusę, o prof. Charles E. Mer- 
riam gins neigiamą pusę.

TEISINGAS BUDAS.

Labai didelė šviesa nuro
do kelią aeroplanų laiškane
šiams nakty. Jei jus jieško- 
te teisingo budo, kad apsi
saugojus nuo bile kokių fizi
nių ligų, šviesos patyrimas 
nuves jumis prie Trinerio

Karčiojo Vyno. Tai labiau
siai atsakančios skilvio gy
duolės kurios išvalo žarnas, 
pagelbsti viršinimui, taipgi 
pagelbsti inkstų ir kepenų 
veikimi, ir sustiprina visą 
žmogaus kūno sistemą. 1 bu
telis $1.25. Sampelinis. bu
telis prisiunčiamas jei atsiu
site 15c. pas Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland 
Avė., Chieago,’ III. Gruo
džio mėnesis suteikia skau
smų tiems kurie turi reuma
tizmą arba neuralgijos, bet 
nevartoja Trinerio Lini- 
ments. Taipgi jos yra geros 
nuo sutinimų ir nuvargusių 
muskulų. “New York, Nov. 
3. Trinerio Liniment vien 
tik vartojau ir su geriausio
mis pasekmėmis. A. C. 
Sparta Soccer team iš Pra
gos, Czechoslovakia, savo 
kelionėj į Jungtines Valsti
jas Jar. Splindler, mokyto
jas.” Didelės mieros bute
lis 50c. pas visus geresnius 
pardavinėtojus gyduolių.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bos 
brangi dflvana.

NAUJIENOS, CHtSSS, 1U’

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME- 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. (Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

901 Aleksas Frank
905 Biržos Tony
928 Jankus- Pietronele
929 Jozonaitis S
935 Krisciunas Villiam
930 Krusiukui P
937 Mareckis Paul
938 Masuauskas Julius
949 Paunksnes Joseph
951 Bekasene Juzepa 
900 Skrebis Mutiejis 
909 Stasis Jablanckis

KAS GALI MANE IŠGYDYTI?
Kasdien tūkstančiai žmonių klausia 
savęs, Atsišaukit dėl dykai informa
cijų 753 W. North Avė.

Specialistas
DR. W. C. WILLING

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakaro

Didžiausis

| PIANŲ KRAUTUVES I
I . 4177-83 Archer Ave„ 1922-32 So. Halsted St. I
S M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas. |g

■' • 5-į.:-
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Sportas
KAS BUS VEIKIAMA UNI

VERSAL KLIUBE

Bytoj 3 vai. po pietų Uni- 
versal Atletikos kliube (814 
W. 83 St.), kaip ir paprastai, 

SPECIALIS PRANEŠIMAI_ _ _
Musų Naujas Telefono Numeris

CRAWFORD
1200

Musų Naujas Adresas 
3401-11 W. 22nd St.

HUB CAB CO
Tas pats greitas patarnavimas, nežiūrint kur pa
šauksite. Nėra permainų stotyse. Jūsų orderis siun
čiamas į arčiaus; musų stotį.

Šeimynos Džiaugsmas 
• *>

Kuomet jie gali gėrėtis savo namuose su 
augščiausiai ištobulinta muzika.

Ateikite į Peoples Krautuves ir užsisakykite.

KIMBALL 1
f

Grojiklį Pianą
Kaipo Kalėdų dovanų, kuri tikrai nebus užmiršta 

per desėtkus metų.

Laikas paliudins, kad Jus padarysite geriausi instru
mentą. KIMBĄLL PIANAS netik teiks geriausią muzi
ką per ilgiausius metus, bet taipgi papuoš Jūsų namus. 
— Nes Kimball Pianai yra dailiausiai padaryti.
PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVES yra pa- 
rankiasia vieta pasipirkti šiuos instrumentus, nes šiose 
krautuvėse įsigysi geresnį instrumentą su pilnu paten
kinimu už prieinamesnę kainą, lengvais išmokėjimais.
KIMBALL PIANŲ kaina nėra augštesnė už paprasto 
padirbimo pianus. Taipgi rasite šiose krautuvėse šim
tus bargenų ant įvairių muzikalių daiktų, Pianų, Gra- 
mafonų ir Radolų — pirkdami čion daug sučedysit. —

Kratuvės atviros iki 9 vai. vakarais.

įvyks lietuvių sportininkų tre
niravimosi: vogų kilnojimas, 
ristynės ir tt. Treniruotis at
vyks “dzūkas” Bancevičius. Jis 
žada parodyti, jog dzūkas vis 
dar tebėra kietas riešutas. N.

Garsinkites Naujienose

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedaliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.
VaH>, proslna vyrų ir moterų 

drabužius.

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

iš dirbtuvės sutau- 
iki 50% nuošimčių

Perkant 
pysit nuo 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar 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 kainom.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
W37 So. Halsted St.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIII
Sveikata Brangiausias 

Turtas
Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 

geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu; abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
ve kokį nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salutę 
yru pripažintas geriausia gyduole dėl 
žinoiraus sveikatos per VVaKhinpfton, 
D. C. Galima gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.01) bonkai.

Salute Bitter Mfg. (Jo.
616 W. 3lst Street

Chieago, III.
Houlevard 7351

llllllllllllllllllll^

r---------------- ----------------

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS

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

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

Crown ir Bridge darbas vertis 
$15 už $7.

Moderniški ir Švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7943
Ofiso Valandos nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
. 20 moty

New Melhod Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę
V .............................................................../
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s1,000,000 
užmokėjome kad 
sustabdyti

Šalčius r
Užmokėjom $1,000,000 už Hill’s Cas 

cara Bromidc-Quinino dėlto, kad tai ge 
riausias išrastas bildas gydyt šaltį 
Hill’s sustabdo šaltį j 24 valandas. Jh 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltj) 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrinn visą kūną. Jis su j 
tveria spėką atgaiyint. jilsą gyvenimą

Sultis dalykas Yimtas. Kasmet iš šal
čio priniasties miršta virš 150,000. Ura-J _ 
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski-

Lieluviii iialbiiuose..
“Krištolo vestuves”

a i ba “Thanksgi ving” 
Stankumis

pas pp.

Chicagos 
aiškinti 

J. Stan-

fe jam įsikibt i. fhilftikykito jj su TTilUs. įl)ei 
Turėkite po ranka, 
prmlėsit, 1 
Vh<>
Tiki

Kuo greičiau jo* 
j. tuo greičiau šalčiui bus fcnlas. 
tipfiokOi) parduoda TTill’s.
Gauk Kaina 80c Ifellosv.

Turbūt nei vienam 
lietuviui neerikalinga 
kas pp. Stankūnai. W.

'kūnas žinomas ir gal 
vis fotografas Bridgeporte. 
žymiausių chicagiečių lietuvių

svečių iš Lietuvos pavviks- 
rasi jo studijoje prie llals-

. Pacific and Atlantic Photo]
Leonid K rusinąs, bolševikų 

pasiuntinys Anglijai, kuris lap
kričio 21 <1. mirė Londone.

CASCARA ^QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Reikalaudami

RAKANDU

Ona Stankūnienė 
maloni ir simpatinga poniutė, 
gera namų šeimininkė ir papil
iai i lietuvaitė. Stan'kunų na
mas atsižymi nepaprastu s ve-1 
tingumu. Gražioje pp. Stankū
nų rezidencijoje Beverly Ilills 
dažniausiai susirenka būriai 
svečių ir vieši ilgiau negu ki
tur. Svetingų namų atmosfera 
linksnius, nešykštus ir malonus 
šeimininkai turi įsigiję daugy-1

Bridgeportas
36 kp. susirinkimas

kp.
ku

ku opos

v Lr

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
PęoįĮes įuraifun (tejĮaįį

i—., (Mm.

“Thanksgiving” dienoje, lap
kričio 25, pp. Stankūnų rezi
dencija prisipildė labiau negu 
kitais laikais svečiais, (bangais 

Ir kompanija 
Mat iš visur 
sveikinti pp. 
sukaktuvėmis 

i ženybinio 
“kristalinėmis 

“Crystal \Ved- 
crystal gifts”, 

gražių suvežta 
O linkėti “il- 

metų” suvažiavo netik 
pp. Garuckai, bet ir 

iš Lietuvos p. Makaus- 
senieji draugai bei pa- 

pp. Stankūnų — 
Janušauskai, 
Eudeikiai. 
netruko, 

linksminosi: 
žilvitis,

bei prieteliais. 
buvo ytin įvairi, 
suvažiavo žmonių 
Stankumi c 
penkiolikos 
gyvenimo 
vestuvėmis
ding ralis for 
taigi ir dovanų 
“vestuvėsna”. 
giausių 
giminės 
svečias

SU
metu 

arba

PP- 
Kirai, 

Profesib- 
Daktarų 

Biežis, 
Juozaitis,

1922-32 So. Halsted Streei 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampan Richmond Gt.

f

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1516 
Res. Tel.

Beverly 2300

žystami 
Nausėdai, 
Baltučiai, 
nalų irgi 
šeimynos 
Kliauga,
real estatininkus atstovavo pp. 
Sinkus, Bozenski, Bieržinskis, 
Masiulis ir uošvė p. Wassell. Ir 
menininkų buvo: pp. Vanagai-' 
tis, Pilka ir Jozavitas. Lietu
vos valdžią reprezentavo gerb. 
konsulus p. P. žadeikis su žmo-1 
na. “Teisiu ir tiesu” atstovu ir. 
buvo adv. A. šlakis su žmona. 
Taipgi buvo žymus biznieriai 
pp. Pivarunai. žodžiu, kompa
nija įvairi, įdomi, linksmi ir 
inteligentiška. Po tikrai kara
liškos vakarienės, nors ir “sau
suose” laikuose,’ bet taures kel
ta už pp. Stankūnų sveikatą ir 
nuoširdžiai, nuoširdžiai visi su
sirinkusieji linkėjo jubilėjun- 
tams ilgiausių metų. Viešėta, 
šokta ir žaista, visai linksma
me upe ir geroj draugijoj iki 
“three o’clock in the morning”. 
Net ir tuomet svečiai nenoriai 
skirstėsi iš po vaišingos pasto
gės šeimininkų.

Nors Chicagoje 
skirstosi į įvairių 
bei “pažiurelių”
susėjus pas malonius žmones, 
visi tampa tik lietuviai ir gry
nai lietuviškoje svetingoje at
mosferoje tampa visi draugais. 
Tad “ilgiausių metų” ir"geriau- 
sio pasisekimo pp. Stankūnams 
kartoja su visais. —Reporteris.

lietuviai

ratelius, bet

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

lietuvis nusitroškino gasu

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

MMMM■■

Užvakar bandė nusitroškinti 
gasu Town of Lake gyvento
jas Juozas Mikalauskas. Jis 
buvo 45 metų amžiaus, neve
dęs, gyveno trijuose kamba
riuose užpakaly 4612 So. Pau
lina St.

Dr. F. S. Szymczak 
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieras 

Bes.: 4454 So. VVood Street 
Phone Lafayette 9710 

Vai.: 10-11 A. M. 1-3 ir 6-7:30 P. M. 
Ofisas: 4’231 Archer Avenue 

Phone Virginia 0056
Vai.; 11-U A* M.j 8-ft ir 7i8fl-9 P. M.

Kaimynų pasakojimais, Mi- 
kalauskas buvęs įsimylėjęs į 
kokios tai gyvanašlės dukterį. 
Jis praleidęs dėl jos daug pi
nigų ir tikėjosi su ja apsives
ti, bet ji jį atmetė. Iš nusimi
nimo jis bandė nusitroškinti 
gasu savo kambarėliuose. Ras
ta jį dar gyvą ir nuvežta ligo
ninėn, bet daktarai sako, jog 
nėra vilties, kad pasveiktų.

Jei nori turėt 
nuolatinj draugą - 
Skaityk Naujienas.

. r

Pereitą trečiadienį Liet. Au
ditorijoj įvyko S LA. 36
priešmetinis susirink imas, 
riame buvo renkama 
valdyba sekamiems
Kaipo į tokį susirinkimą atsi
lankė daugiau narių, bet toli 
neužtektinai---- tik mažytė da
lelė narių šios didelės kuopos.

t

Bolševikų mašina buvo gerai 
užsukta ir veikė tiksliai. Ta 
mašina veikia kuopoje jau ke
letą metų. Ji įkirėjo visiems 
nariams iki gyvo kaulo, kad 
nariai net į susirinkimus pa
liovė lankytis. Prieš tą magi
ną stovi skaitlinga, bet palai
da masė, neįstengianti bendrai 
veikti net ir svarbiais klausi
mais. Todėl dėl kitu nariu 
apati jos, nesusi tarimo ir indi-

ferentiškumo, bolševikiška ma
šina laimėjo ir šį kartą, pra- 
vesdamn valdybon visus savo 
šalininkus. Ji neįstengė SU- 
triuškinti tik seno kuopos iž
dininko V. Briedžio, nors ir jo 
bandė atsikratyti pastatydama 
savo kandidatą ftešėlgį, kuris 
lietgi pralaimėjo.

Naujoji kuopos valdyba bus 
sekanti:* pirmininkas J. Yuk- 
nis, vice-pirm. Kondroška, sek
retorius Deikus, fin. sekr. Lie
tuvninkas. iždininkas V. Brie
dis, maršalka S. Klastauskas, 
organizatorius Klastauskas. J 
įvairias pastovias komisijas 
(iždo globėjai, ligonių lauky 10- 

ir
• Y 
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Ką rašo iš Lietuvos apie 
Naujieną pinigą siunti* 

. mo skyrių

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

jai, Auditorijos atstovai 
I. p.) irgi vieni bolševikai 
rinkti.

Apšvietiečių vakarėlis
Tą patį vakarą p. Juciaus 

restorane buvo “Bunco Party”, 
kurią surengė Liet. Moterų 
Dr-ja “Apšvieta”. Narių ir 
svečių į parę susirinko arti 
dvejeto šimtų ir smagiai pra
leido laika bežaisdami “bun- 
co”. Laimingesni žaidėjų gavo 
ir gana brangių dovanų, kurias 
sunešė tos dr-jos narės.

Po žaidimo buvo dar ir už
kandžių. —B.

Anykščių Valsčiaus žemės 
Ūkio Smulkaus Kredito Ban
kas, Anykščiuose, tarp kitko 
rašo p. Juozui Balkevičiui, A- 
merikoj:

Tamstos brolis Domininkas 
Balkevičius pristatė į musų 
banką du kvitu viso 15 dolerių 
vertės; mes jam užmokėjom 
150 lt. su sąlyga, jęi kuris 
nors bankas Kaune ims šituos 
kvitus ir sumokės mums 15 
dolerių. Nė vienas Kauno ban
kų nesutinka už šiuos kvitus 
mokėti. Todėl grąžiname juos 
tamstai ir prašome prisiųsti 
mums 15 dol., kuriuos mes iš
mokėjome tamstos broliui. Pi
nigus geriausia siųsti į Lietu
vos Koperacijos banką, Kaune, 
per “Naujienų” Bendrovę A- 
merikoje.

Su pagarba,

Anykščių Valsčiaus Žemįs 
Ūkio Smulkaus Kredito Ban
kas. f

Kas Yra Ta
Edison Namas, 72 
West Adams Street, 
Chicago. čia remia
si didysis ofisas Uti
lity Securities Com
pany.

"»'1

Utility Securities Company?
Tai Organizacija Kuri Parodė Kelią Tukstan 

čiams Į Finansinę Neprigulmybę

būtinas reikalas dėl pubiic utility kompanijų didinti

dėl atlikimo to darbo, jos turi kreiptis prie publikos 
dirbančios, prie taupios — ir užkviesti juos investuo-

Augant šaliai ir reikalaujant daugiau elektros šviesos ir jėgos, g aso ir 
transportacijos, yra 
savo dirbtuves.
Kad įsigijus pinigų
— o labiausiai prie
ti i saugias apsaugas šių kompanijų.

Apsaugos Kurios Moka Apie 7%
Tokia yra misija Utility Securities Companijos. Ji pasiūlo dėl jūsų invest- 
mentų j staką grupės augančių publiškų Utilities, tarpe tų kompanijų yra 
Commonwealth Edison Company,* Public Service Company of Northern 
Illinois, Midland Utilities Company ir pavaduotojų, Chicago North Shore 
ir Milwaukee Railroad Company, Middle West Utilities Company ir pa
vaduotojų ir kitų panašių augštos reputacijos.
Kuomet žmonės žino, kad gasas, elektra ir transportacija yra patogumai, 
bet nevisi supranta, kad saugus investmentai į tų kompanijų apsaugas yra 
užtikrinti. * ‘
Virš 650,060 Illinois žmonių šiandien yra savininkais pubiicLutility stako, 
ir gaunaj dividendų čekius keturis sykius j metus, paprastai apie 7% 
j metus. e .

Galima Pirkti Išmokėjimų Planu
Stakas pubiic utility kompanijų parduodamas apie $100 už Šerą ir galit 
nusipirkti per šių^kompaniją lęngvaiš mėnesiniais išmokėjimais, jei nori
te. Jei kas negali užbaigti mokėti, jo pinigai yra grąžinami. Del vyrų ir 
moterų, kurie turf tik kelis dolerius dei taupymo, toką planaą yra ideališ
kas Nusistebėsit kaip, greit jūsų pinigai užaugs. Parankumas utility Šerų 
yra tas, kad jas greit galima išmainyti j cash bile kada.

Daleiskit atsiųsti jums literatūros apie tuos investmentus. Tūkstančiai yra 
pastatyti ant kelio neprigulmybės per juosi Atsiųskit kuponą tuojau.

-

Dr, J, W. Beaukite
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJAI 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAI <464

•/j
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS 
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

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.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5283
Privatiniai Ambulansai

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

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

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzuminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1891 South Ashland Aveuue 
Kampas 18-foa Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
rak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbų už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Westem Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėklieniais pagal sutartj.

Phone Hemlock 2061

F
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DR. W.

YUSZKIEWICZ,

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patam au j a laido
tuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams. 
Pašaukus naktį greit -suteikiam 

patarnavimą.
2205 Lake St., Melrose Park, III.

Phone Melrosd Park 797

Phone Boulevard 7314 
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarų, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

DR. S. F. BONK
' DENTISTAS 
4231 Archer Avenue

Prie Teatro Brighton Park
Lafayette 1544

Valandos: 10—12; 2—5; 7—

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas ' 
iigas, šlapumo arba 

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

DR. ROSS per trisdešimti metų 
besispecializuodamas jsigiio pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

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

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

MOTERYS su “socialčmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėt imą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross

i

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai

Darbą atliekam gerai, skrybėles 
ati’odys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.

LITTLE STAR HAT
CLEANERS & DYERS

3328 S. Halsted Street

35 South Dcarborn St.
Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augito.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

Utility Securities Company 
72 Weat Adams Street, Chicago 
Be jokios man atsakomybėj malonėkit atsiųstu 
literatūros, nurodančios kaip aš galiu investuo
ti j pubiic utility staką, vertės apie 7%, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, jei norėsiu.
Vardas

[/ Gatvė

Miestas

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, Chicago
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 

vagele, Ramatizma ir Visas

VaUtiia

Visose aptiekose—JSc Ir 05c jpuodtikes fr 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
\tsišaukit, Informacijos Dykai.
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Lietuvių Rateliuose
Jaunuolių vakarienė

North Side 18-tos gatvės apielinkė

4

Jaunulių Orkestras 
zavo pirmų SLA. 
kuopų Chicagoje

...Juozapas Babravičius užsi
pelnė kaip Grafas Almavivos 
geriausius pagyrimus. Jo bal
sas nuo pirmos arijos iki pas
kutiniam su Rusina duetu buvo 
stebėtinu. Jo balsas simpatiškas, 
jautrus ir publikų labai užža
vėjo.

The Mail- Toronto, Canada:
Jo balsas taip puikus, kad 

mažai telieka pageidauti. Jisai 
stebėtinai tinka savo rolėj.

The New Ilaven Journal 
Courier:

...Babravičius turi labai gra
žų liriškų balsą. Dainuodamas 
“Še ii Mio Nome” parodė tik
rą artizmų ir jo duetas su Fi
garo buvo “perfect”, abu balsu 
susilieja išimtinai gražiai”.

Boston Globė:
...Babravičiaus tenoro balsas 

ir jo dainos buvo labai “Įspū
dingi”.

Tai mat, kų svetima spauda 
rašo apie Babravičių.

Yra tokia patarlė, kuri sako, 
kad pas savuosius pranašu ne 
busi, bet jos prie J. Babravi
čiaus lyginti negalima. Jo dai
nų ir mes apvertinti stengia
mės.—Mariutė.

PRANEŠIMAI7 eatras- 
Muzika

susirinki- 
po pietų, 
Gramon-

Musų S. L. A. 226 kp. North 
Sidės kolonijoj gyvuoja jau ke- 

Tai yra tyki, bet 
Prie jis pri-

Balius SLA 338 kuopa laikys 
mų 5 d. gruodžio, 2 vai. 
45th PI. ir Rockwell st., 
o svetainėj. —Komisija.

Kultūros Ratelio susirinkimas 
vyks subatoj, gruodžio 4 d., 1351 

N. Kedzie avė., 3 vai. po pietų. Vi
sos narės susirinkit. —Valdyba.

Draugystė Atgimdęs Liet. Tautos 
laikys priešmetinj susirinkimų 5 d. 
gruodžio, Lietuvių Tautos parapi
jos svetainėj, 3501 S. Union avė., 
1 vai. po pietų.

B. Dubickienė, seki*.

Išpradžių buvo ; šokiai, o apie’
11 vai. paduota vakarienę. Lai
ke Vakarienės buvo kalbų ir 
mažas programėlis. Toastmas- 
teriu buvo p. Edys Grušas.
F-lė Aldona Grušaitė grojo lėtas metų, 
smuiku ir kornetu, jai akompa-1 darbšti kuopa, 
navo jos sesutė Eugenija. Bu-’klauso visi pažangesni northsi- 
vo dar ir saksofonų kvartetas, diečiai. 
Kalbėjo gi S. K. Grišius,, 
Katėmis, J. L. Grušas, A. 
lys, K. Baronas, Dr. A. J.
ralius ir p. Baltušis.

Po to p-lei Aldonai Grušai
tei, kuri pereitą pavasarį bai
gė Lindbloom High School ir 
Cicero muzikos konservatoriją 
ir Bruną Baltūsiui, kuris baigė 
viešąją pradinę mokyklą, a- 
biems Jaunuolių Orkestras 
įteikė garbės ženklus — po au
ksinę lyrą. Be to p. Baltušis 
gavo nup savo dėdės ir kitą 
dovaną — auksinį laikrodėlį.

Po vakarienės vėl tęsėsi šo- 
rengė kiai iki 3 vai. ryto.

Ištikro p. Grušas duba dide-

suorgani- 
jaunuolių

Jaunuolių 
prieš 

ir
šešetų 
Įkiši oi 
suren- 
p. Ju-

P-
Tu-
Ka-

del lietuviškos visuome- 
del labo SLA. organiza- 

Kuopos organizatorius

Dievo Apvciz- 
Balius buvo la- 
didelis. Niekas 
didelio baliaus

Rytoj “Gegužės Karalaitė”
Pereitą antradienį 

Orkestras, kurį 
metų suorganizavo 
veda p. J. Grušas, buvo
gęs smagių vakarienę 
cinus restorane.

P-o Juciaus restoranas yra 
labai patogi vieta vakarienėms. 
Ir vietos yra užtektinai, ir ren
gėjams ir gaspadinėms darbo 
mažai, ir vakarienę už mažų 
kainų duoda 
“dauntaune” 
rasti.

Todėl 
padė- 
Jonui 
rašo-

tokią, kad ir 
ne visur galima

Jaunuoliai
ir savitarpiniam pasilinksmini
mui ir pagerbimui savo dviejų lį darbą. Kuomet kiti tik kat- 
narių, kurie baigė mokyklas, [ba ir nieko nedirba musų jau- 

Svečių — jaunuolių, jų tėvų nuolių organizavimui ir sulai- 
ir pritarėjų, susirinko nemažai kymui jų nuo ištautėjimo, net 
— apie pusantro šimto žmonių? ir savo vaikų į jokias draugija

— les neprirašo, tai p. Grušas ty- 
lli, bet dirba. Pats be galo pa- 
1 mylėjęs muziką, netik savo vai
kus išmokino muzikos (kiek
vienas jo vaikų griežia keliais 
instrumentais ir tai taip, kad 
ir gerame koncerte drąsiai gali 
būti solistais ir lenktiniuotis 
su gerais, pasižymėjusiais mu
zikais), bet dar sukvietė dide
lį būrį jaunuolių ir iš jų suor
ganizavo didelį orkestrą. Jis 
tiesiog tuos jaunuolius ir iš
auklėjo. Daugelis jų įstojo į 
orkestrą dar vaikai, o šiandie 
jie 
ir 
vis 
na
kur tik kviečiama, o daugelis 
tiek pasižymėję muzikoje, kad 
žymiausiuose musų koncertuo
se dalyvauja solistais. Ir tą 
gražų darbą dirbo ir dirba vie
nas p. Grušas, be nekieno pa
gelbės,. nepadedamas 
daug kalbančios,

• neveikiančios musų 
jos.

Butų labai gera, 
9 tumėm daugiau

vusių ir nuoširdžių darbuoto
jų, kaip p. Grušas.

Beje, laike vakarienės tapo 
paskelbta, kad Jaunuolių 
kestro nariai suorganizavo 
mą SLA. jaunuolių kuopą 
cagoje. Kuopos, num. bus
Jau susirašė apie poras desėt- 
kų jaunuolių ir tai į gana aug- 
štus laipsnius. Jos daktaru- 
Rvotėju bus Dr. Karalius. Kuo
pą suorganizuota irgi j 
gomis p. Grušo.

Sveikiname jaunuolius 
SLA. 183 kuopą! — B.

vakarienę

BOLESLOVAS RIMKUS
Persiskyrč su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 d., 2 vai. po pie
tų, 1926 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus. Gimęs Kauno ap
skričio, Vilkijos parapijoj, 
Baumantiikių kaime. Ameri
koj išgyveno 13 metų. Karia
vo pasauliniame kare, o ir 
iki šiol buvo kareiviu — ka
reiviu ir mirė. Paliko didelia
me nubudime pusbrolį Juozą 
Krikščiūną ir Lietuvoj tčvus, 
brolį Antaną, seserį Eleną. 
Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplžčioj, 4605 S. Iler- 
mitage avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 7 d., 2:30 vai. po pie
tų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas 'į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Boleslovo Rim
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. Nu
liūdę liekame,

Pusbrolis Krikščiūnas.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

— bręstantys vaikinukai 
graikščios mergaitės. Jie 
tebedalyvauja orkestre, ei- 

į visus lietuvių parengimus,

net ir 
bet nieko 
inteligenti-

kad turė- 
tokių atsida-

VIEŠA PADfiKA 
Antanas Stonis

Kuris mirė lapkričio 25 d., 
1926 ir tapo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse lapkričio 
29. Nuoširdžiai tariame ačiū 
visiems draugams už gėles ir 
už mandagų patarnavimą lai
ke laidotuvių ir ligos.

Ačiū muzikantams draugams 
už gėles. Aėiu Venckevičiui 
už sulaisymą gražios muzikos, 
ačiū visiems muzikantams už 
patarnavimą. I

Ačiū Mindaugio draugijai 
už gėles ir už gralio nešimą. 
Ačiū visiems giminėms, dė
dėms ir švogen’ui už gėles. 
Ačiū visiems, kurie nešė gė
les ir nuvežė. Ačiū A.- M. 
Ežerskiui, giaboriui už man- 
dugų patarnavimą. Ačiū vi
siems vienu sykiu draugams, 
pažįstamiems ir giminėms už 
paskutinį patarnavimą a. a. 
Antano Stonio laidotuvėse. 
Nuoširdžiai ačiū visiems.

Dėkavoja Giminės.

Or- 
pir- 

Chi- 
183.

ir JU

Kuopa savo darbais 
nesigiria, bet veikia naudingą 
darbų 
ne« ir 
ei jos.
Jonas Grigaitis nepasitenkina 
vien suaugusiais, bet jau turi 
ir Čion augusių jaunuolių apie 
TTTTprirašęs prie kuopos, 
kuppa reikšdama kaipo 
kų savo organizatoriui 
Grigaičiui, dovanojo jam
mų auksinę plunksnų, vertės 
$10. Patartina butų visiems 
prisidėti prie šios kuopos ir 
kartu visiems darbuotis, 
nančioj nedėlioj, gruodžio 
įvyks 'kuopos priešmetinis 
rinkimas. Susirinkimas 
svarbus dėl visų narių,
bus rinkimas valdybos ateinan
tiems metams, tad gerbiami 
kp. nariai-čs bukite visi ir 
išrinkite tinkamą valdybų, ku 
ri dirbs dėl labo kuopos 
SOS

Atei- 
5 d. 
susi- 
yra 
nes

SLA. organizacijos.
—A. Martišius,

Kensington

ir vi

sokį1.

dSuimtos vakare, lapkr.
buvo surengtas labai gražus ir 
pavyzdingas netikėtas vakaras 
(surprise party) dėl Domicėlės 
Gylienės, si moteris yra para- 
lyžuota ir serga jau per perei
tus dešimt metų. Nors ji ir 
turi vyrą ir porą vaikų, bet ir 
jų padėjimas yra sunkus, bu- 

se- 
su-nas, jau nebegali dirbti 

nūs, 19 metų amžiaus-, yra rai
šas nuo pal kūdikystės, jis taip
gi ne labai kur gali ilgai dar
bą ištesėti; o mergaitė, apie 14 
metų, dar yra per maža eiti 
dirbti, dėlto kad ji tebeina į 
mokyklų.

Taigi atsirado . musų tarpe 
liuosanorių darbinu mote
rų, kurios apsiėmė d i , ar- 
bų nuveikti. Jos yra: p-ios Lau
čienė, Rimkirtrė, Bąrtauųkienč, 
Siemenauskiene, Petreikienė ir 
Doratienė. Jos ėjo per namus 
Roselando ir Kensingtono apie
linkėj rinkdamos- aukas sura- 

Šedvi- 
vaka- 
muzi- 
patar-

Nauji lieiuviŲ bizniai
Visiems gerai žinomas p. P. 

Lapenis, per ilgą laiką turėjęs 
North Sidūj barzdaskutyklą 
pardavė ir pirko po num. 2953 
S. Michigan Blvd. rooming 
house.

Tarpe pačiame name ir foto
grafas p. J. J. Stankus rengia 
savo studiją. Reikalui esant 
patartina kreiptis prie savųjų 
kaipo teisingų ir patyrusių biz 
nierių. — Pietaris

la aukojo surengimui to 
ro. Taipgi ‘ jos užkvietė 
kantus, kurie irgi dykai 
navo. Čia pasakysiu, kad jie
’abai gražiai grojo, kad net ir 
aš šokau prie tos muzikos.

Žmonių prisirinko labai 
daug, pilna, nei kupina, sve
tainė. Pagalios Įvežė Į svetainę 
ant tam tikro krėslo ir Domi
cėlę Gylienę. Nors sako, kad 
reikia linksmintis ant baliaus, 
bet šioje minulėje kiekviertas 
ašarojo, žiūrėdamas į šios žmo
nelės vargingų padėjimų.

Po lo prasidėjo vakaras. 
Viršminėtos moterys pasirodė 
labai darbščios, surengdamos 
labai gardžių vakarienę. Visi 
susirinkusieji likosi pilnai už
ganėdinti.

Po to sekė šokiai, o ant ga
lo pasirodė tikras “siurprizas”, 
kada rengėjos pratarė keletu 
žodžių į publikų, paaiškinda- 
mos visą tikslų to vakaro ir 
paduodamos Į Domicėlės Gy
lienės rankas $269 pinigais. Ta 
moteris net apsiverkė iš džiaug
smo ir dėkavojo visiems susi
rinkusiems.

Šis vakaras pasiliks mintyse 
atsilankiusiųjų per ilgų laikų, 
o ypač Domicėlės Gylienės at
minty. —Ona Žilienė.

Juozapas Kriščiokas
Mirė Gruodžio 1 dieną, 8 valandą ryto, 1926 m., sulaukęs 41 me

tų amžiaus. Velionis paėjo Pusdešrių kaimo, šilgalių valsčiaus, Ša
kių apskričio Paliko dideliame nubudime moterę Marcelę, po tėvais 
Lekavičiūtę, aunu Edvardą 10 metų, brolį Joną ir Praną, pusseserę 
Marijoną Endžiulienę, pusbrolį Vincą Adomaitį ir daugelį giminių 
Chicagoj.

laidotuvės atsibus šeštadienyj, Gruodžio 4 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų 1238 W. 59th 8t.; bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines. ' ' 1

Meldžiame visus draugus ir gimines dalyvauti laidotuvėse. Te
gul tau būna lengva žemelė ilsėtis mielas Juozai.

t
Liekame nuliūdę,

Moteris, Simus, Brolis ir Giminės
Lai tolihise patarnauja graborius Zolp, Tel. Blvd; 5203.

Candy!

■0h . 
Heniy!

Annerica^s

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lapkr. 27 d^ Draugyste Mei
lės Lietuvių Apierikoj buvo 
surengusi balių 
dos parap svet. 
bai linksmas ir 
neatmena tokio
'18-tos gatvės .apielinkėj. Pub
likos prisirinko tiek pilna sve
tainė, kad jaunimui nebuvo 
vietos šokti, tad reikėjo su
daryti specialę komisiją pada
ryti vietų šokiams. Benas, ku
riuo vadovavo p. Balakas, buvo 
geras ir grojo visokius šokius.

11 vai. vak. pertraukta šo
kius ir buvo duodami garbės 
ženklai žiedai tiems dr-jos 
nariams, kurie nesirgo ir ne
ėmė pašelpos per 10 metų. 
Pirm. Antanas Murgevičius 
garbės žiedus Įteikė keturiems 
nariams. Taipgi jis pranešė, 
kad šįvakar nauji nariai gali 
Įstotį už dyką, nemokėdami į- 
stojimo mokesties. Ant vietos 
prisirašė daug naujų narių.

Po to vėl prasidėjo šokiai ir 
balius tęsės iki nakties vėlu
mos.—J. Jusčius.

sėlis.
mo radęs savo

Pas vienų kendžių stori u ko 
ant Union Avė. savininkę tan
kiai apsilankydavo vienas bo- 

Kartą išėjęs važiuoti na- 
aulomobilių

biauriai pribiaurotą. Bet kad jis 
nesiliovė lankęsis, 
kartų rado savo 
taip pribiaurotą, kad važiuoti 
juo nebegalėjo ir turėjo šauk
tis garažiaus nuvilkti ir nuva
lyti automobiliu ir pareiškęs, 
kad niekad daugiau į šių apie- 
linkę nė nepažiūrėsiąs, netik 
nevažiuosiąs.

tai antra 
automobiliu *

Kalakulų dienoj Walter Va
lentinas atvažiavo i balių Die
vo Apveizdos parap. svet. ir 
paliko automobilių gatvėj, l’ž 
kiek laiko išėjęs rado automo-

krapštantį jame vaikėzą. Vaikė
zui pasisekė pasprukti, bet jis 
liko pažintas ir dabar policija 
jo ieško. Tai letuvių vaikas, 
kuris jau ne pirmą kartų 
žymėjo v^gystėihis. Rt.

Roseland

pasi

tų žiemų buvo Įsisteigusi lavi- 
nimos mokyklą. Pagautos ūpo, 
joje nares lavinos susirinkimus 
vesti per visą žiemą po keletą 
vakarų savaitėje. Per tokį ilgą 
laikų lavinimos ir tiek daug 
laiko pašventus, girdavos, kad 
pralenksiančios vyrus žinoji
mu vesti susirinkimus. Vyrai 
išgirdę pasigyrimus, nusikvato
davo. Kurie drąsesni, tiesiog 
pasakydavo joms Į akis, kad 
tokiu bildu, kaip iki šiol lavi- 
natės, niekad neišsilavinsite. 
Tas pasakymas teisingas. Joms 
energija išsisėmė besilavinant 
perlamentarinių liesų, bet nie
ko neišsilavino.‘Tų galima pa
tirti susirinkimuose. Dabar 
raudonųjų biznierių vadukai 
joms pakišo kitų dalykų lavin
tis, rašyti korespondencijas, 

mokina Vilnies raudondva- 
Tai irgi bergždžias darbas 
jų. Padės datų? jos enetgi- 
bet nieko neišmoks, todėl

o fa
lai k-

gavo

dėl 
jos, 
kad joms tas darbus per sun
kus, kuomet menkai moka ra
šyti, o. nekurios ir skaityti ne
moka. Patarčiau pirmiau išsi
mokinti rašyti ir skaityti, 
*ia\ imtis dėstyti mintis 
rašty.

Kuomet Pusžemaitis
per nosį už gyrimą per Vilnį 
muiišainierių, dabar ir jis pra
dėjo smerkti munšainierius. Sa
ko, negerai daro, kurie užsiima 
munšainu. Tur būt nori atgau
ti skaitytojus, kurie spjovė ant 
Vilnies už gyrimą munšainie- 
rių. PusženiaičĮo protas mai
nosi kaip oras. Surprise party 
giria viešai, kuriose dalyvau
ja raudonųjų biznierių vadu
kai ir kuriose pasiseka pusėti
nai prisižvejoti pinigų, o ku
riose nedalyvauja, tai tas smer
kia. —Darbininkas.

Visi vainikuosime jų 
Auditorijoj

Liet.

Kytoj, sekmadieny, gruodžio 
d., Lietuvių Auditorijoje, mu

sų Birutė vėl rengia mums mu
zikos puotą. Tik šį kartų Bi
rutė pavaišins mus gražia vie
no akto opera “Gegužės Kara
laitė”. Tai bus naujanybė mu
sų scenoje ir tik ačiū Birutei 
ir jos gabiam vedėjui komp. 
p. Vanagaičiui mes šįmet turim 
progoj gėrėtis tokiomis malo
niomis naujanybemis. Apart 
jau musų šį sezoną girdėtų vie
tinių artistų —S. Krasauskie
nės, O. Beižienės, P. Stogio, J. 
Ramanausko operoje dalyvauja 
jau per keletą metų negirdėta 
Salomija Čerienė, kuri nekartų 
yra mus palinksminus kaip dai
navimu, taip ir vaidinmu.

Koncertinė dalis
Apart “Gegužės Karalaitės” 

bus išpildyta ir koncertinė da
lis programo, kuri irgi pasižy- 

naujanybėmis-. Apart 
choro, kuris dainuos 
kompozitorių dainas, 

prirengs

3

mi Biru- 
ir ki- 
p-nia 
Biru-

tų
Nora Gugienė 
tęs merginų chorų, kurį bus 
malonu kiekvienam išgirsti.

Tai yra Birutes parengtas 
mums vakaras, o mes žinom, 
kad kų Birute pasiima pastaty
ti, tai visuomet būna tobula, 
gražu, rūpestingai ir gerai pri
rengta. Taigi Birutė ir su. šiuo 
parengimu mus neapvils..
Visi tad rytoj vakare busime 

Liet. Auditorijoj apvainikuoti 
“Gegužės' Karalaitę”. Po gra
žaus programo gi bus šokiai 
prie Petro Sarpaliaus orkest
rus. Tik nesivėluokit, pradžia 
lygiaj 6:45 vai. vilk.—D. M.

J. Babravičius svetur
Musų J. Babravičius jau nuo 

keleto mėnesių važinėjasi po 
plačiąją Ameriką su F. Galiapi- 
no opera, kuri šį sezoną stato 
“Barber oi’ Seville”. Toj operoj, 
J. Babravičius dainuoja vienų 
svarbiausių rolių, būtent Grafo 
Almavivos.

Beikia pastebėti ši laktų, kad 
F. Galiapinas, su kuriuo J. Ba
bravičius dainuoja yra vienas 
geriausių ir garsiausių daini
ninkų ir, be abejo, geriausių 
artistų-lošėjų pasaulyje. Tų 
pastebiu lodei, kad Amerikos 
spauda rašydama apie J. 
bravičių ir duodama jam 
komplimentų, pripažįsta jį 
maeiliu dainininku. Jeigu
bravičius dainuotų su menkes
niais, negu Galiapinas artistais, 
tai tą, kų Amerikos dailūs kri
tikai apie Babravičių parašė 
turėtų mažiau svarbos, ir, su
prantama, mus netiek džiugiu-

Ba- 
tiek 
pir- 
Ba-

žeminus paduosiu mažų .da
lelę tų ištraukų kurios man 
papuolė į rankas. Jos atkarto
ja ir išreiškia nors ir nepilnai 
tų, kų mes pirm girdėjusieji, 
operą, J. Babravičių pasakytu
me: '

New York Herald Tribilne:
“...J. Babravičius, lietuvis te

noras, parodė išimtinai garažų 
balsą ir labai tinkamą smagią 
savo rolėj išvaizdų.

Philadelpbia Record:
“...Juozapas Babravičius 

labai geras tenoras. Pradėda
mas su “Ecco viduete”, greit 
po pakėlimui kortines, jisai vi
są laiką pastebėtinai sutartinai 
dainavo lydimas orkestro.”

The Evening Bulletin, Phila- 
delphia Pa.:

“...Babravičius parodė labai 
melodišką balsų, dainuodamas 
lengvai ir sklandžiai per visų 
pirmo akto serenadą.”

Boston Post, Boston Mass., 
rašo, kad šaliapinas pasirinko 
sau dainininkus pastebėtinų

'shingtun Post:

Dar apie “Aušros 
Sūnus”

Jau praėjo keliolika dienų 
kaip matėm senai lauktą dra
mų “Auros Sūnus”, kurių su- 

Goodman 
dalyvavo 
Dundulie 

J. Balsis,
Kemėšis, Ad. Mi- 

Kareiva ir režisierius

teatre. Vaidinime 
Gulbinienė, Milerienė, 
nė, A. Van 
Vaitekūnas, 
cevičius,
St. Pilka, kuris dėjo visas pa
stangas, kad “Aušros Sūnus” 
palikti .ilgai visų atminty, kas 
jam ir pavyko, pagelba minėtų 
dalyvių. Kas mate “Aušros 
Sūnus” vaidinant, tas drąsiai 
gali sakyti, kad šiandie Chica- 
goje mes, lietuviai, turime tik
rų teatrą.

Apie veikalą negaliu rašyti, 
nes nesu kritikas. Tik tiek ga
liu pastebėti, lead veikale jau
čiasi niekinių trukumų ir tik 
geri artistai gali tas spragas 
užpildyti. Bet apie vaidinimą 
bandysiu savo Įspūdžiais, bent 
savo nuomone, pasidalinti.

Tankiai lankydami visokius 
parengimus, parėję namo ne 
kartą esame sakę su pasipikti
nimu: “l’žsimokėjau dolerį, ki
tą, kaip kvailas, o nieko gero 
negirdėjau ir nemačiau; geriau 
bučiau nuėjęs i amerikoniškų 
teatrą, lai gal šį tų bučiau pa
matęs”. Visuomenės už tų
negalim:1 kaltinti, nes kokie
rateliai ar draugijos pasirenka 
sunkiuosius veikalus, paima 
tinkamus. vaidintojus, tad 
tie dar suvylia publika.

Bet su veikalu “Aušros 
nųs” pasirodė visai kas kita. Jį 
suvaidinta 
vaidinimas 
kalas ilgai 
minty.

Kada sėdėdamas teatre ir 
žiūrėdamas i vaidinimų jauti, 
kad po visų kūnų vaigšto šiur
puliai ir ašaros per skruostus 
rieda, tai keno kaltė? Juk pats 
gyvenimas mus priverčia prie 
visa ko—ir prie juoko, ir prie 
raudos, ir prie dainos. Tų pada
rė ir vaidintojai “Aušros Sū
nus”. Jie tikrai gyveno rolėse 
ir tą savo jausmų perdavė pub
likai, kuri turėjo kartu su jais 
juoktis ar verkti. Ir jeigu mes 
dar nesame užganėdinti pana
šiu vaidinimu, kadp kad suvai
dinta “Aušrus Sūnus” ir nesa
me patenkinti savais artistais, 
tai jau ištikrųjų mes patys ne
žinome ko mes norime,

Kuo greičiau męs pradėsime 
savuosius įvertinti, tuo grei
čiau mus tauta pakils. Tų mes 
lengvai galime padaryti, jei tik 
mes skaįtlingiau lankysimės į 
jų parengimus. Tada ir musų 
veikėjus bus lengva užlaikyti ir 
musų vaidintojams priduotu- 
mčm daugiau noro ir toliau 
darbuotis. Todėl patartina dar 
sykį pakartoti “Aušros Sūnus”, 
kad davus pogos ta veikalą pa
matyti ir tiems, kurie dar nėra 
jo matę.

Sveikiname režisierių SI. Pil
kų ir Birutės Dramos Skyriaus 
artistus. Zosė.

ne-
ir

tikrai puikiai ri tas 
ir sujudinantis vci- 
pasiliks mumyse ai-

Dr-jos Šv. Petronėlės priešmefi- 
nis susirinkimas atsibus nedėlioję, 
gruodžio 5 d., 1 vai. po pietų, šy. 
Jurgio parap. svet., 32nd Placc ir 
Auburn avė. Taipgi bus naujos val
dybos rinkimas ir daug svarbių • 
reikalų yra dėl aptarimo.

A. Kučinskaitė, rast.

Draugystės I). L. K. Keistučio 
priešmetinis susirinkimas atsibus 
sekmadieny, gruodžio 5 <1., 1 vai. 
po piet, Meldažio svet. Draugai 
malonėkit atsilankyti; bus renka
ma nauja valdyba dėl 1927 m. ir 
kiti nebaigti rūkalai aptariami.

Rast.

Bridgeportas. — Simam) Dau
kanto Draugija laikys priešmetinj 
susirinkimų sekmadieny, gruodžio 
5 d., 1 vai. po pietų, Lietuvių Au- 
litorijoj, 31.33 So. Halsted st. Visi 
nariai būtinai privalote pribūti, 
nes bus rinkimas valdybos sekau- 
denis metams, ir daug kitokių svar
bių reikalų aptarti. Taipgi privalote 
apsimokėti reikalingus mokesčius 
į draugijų. —P. Killis, nut. rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas K Ii ubas laikys priešmetinj 
susirinkimą nedalioj, gruodžio 5 d., 
t vai. po piet, IJetuvių Auditorium, 
3133 S. Halsted st. Nariai privalo 
H'ibuti, nes Ims renkama valdyba 
1927 m. -Taipgi randas daug svar
bių dalykų aptarti. —S. Kuncvicze.

.:> North Side. — SI.A 226 kuopos 
iusirinkimas įvyks 5 d. grudiio, 2 
vai. po pietų, 1400 Blackhawk & 
Dickson st., netoli Ashland avė. 
Nariai-rės bukit visi ir užsimoki*- 
<it siu metų užsilikusias duokles. 
Kaipgi bus valdybos rinkimas atei- 
lantiems metams. —A. Martišius.

Brighton Park Liet. Keistučio 
Pašelpinio K Ii ubo priešmetinis su
sirinkimas bus rytoj, 1 vai. po pie
tų, McKinley Park svet. Visi nariai 
bukit susirinkime ir kurie užsilikę 
»u mokesčiais už šiuos metus šia
me susirinkime turite užsimokėti.

A. J ūsas, sekr.

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PAIEŠKAU savo pusbrolio Alek- 

l44ndnosr Lopša, paeina iš kaimo Ra- 
žiškių, parapijos Žigaičių. Turiu \ 
sparbų reikalą. Jis pats ar kiti jį 
pažįstanti duokite man žinią.

Kreipkitės 
VINCENTAS UGINČIUS,

3022 \V. 64th St., Shicago, III.

JIEŠKO PARTNERIU
PARTNERIO paieškai! Į groser- 

ię ir bučernę, didelis biznis, su 
mažai pinigų. Nemokanti išmokin
au; atvažiuokit pamatysit biznį. 
Vinsence 4846 arba Blvd. 2197.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS kampiniame name 

» ruimų fialas, dideli kambariai, mo- 
ierniĖkas Įtaisymas, karštu vandeniu 
ipšjdomas, rondu\pigi. $50 j mėnesį. 
Randasi Brightoh Park.

4157 So. Talman Avenuc 
Lr.fayette 0455

RENDON puikup naujas, prie tran- 
sfeiin'o kampo storas, Terrazo griū
tys, garu šildomas. Viena geriausių 
vietų lietuvių aptiekai visame mies
te. Daktarų ofisai ant antrų lubų. 
Matykit S. W. kampą 18th St. ir 
Halsted, arba šaukit

Roosevelt 8184

RENDAI 5 ruimai; elektros 
šviesa, maudynes, arti mokyk
los. Kenda pigi.

Kreipkitės:
11415 llarvard avė.

RENDAI 4 kambariai, šviesus, 
gražiai ištaisyti; elektra, gasas, ge
ri mažai šeimynai, $12 j mėnesį.

3717 Parnell avė.
RENI)AI 5 kambarių flatas su 

maudyne, elektra. 3821 So. Auburn 
Avė. Atsišaukit 5311 So. Halsted St., 
2-ros lubos.

5 RUIMŲ flatas vendai; elektra, 
gasas, šviesus kambariai, $28 ren- 
(ios į mėnesį 3755 S. Emerald uve.

’IURIM 6 kambarių fialų mįo- 
mon, garu šildomas, rendos $55. 
632G S. Mozart St., 2 II. Tel. Ilem- 
lock 5939.

JIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambary;; 

Bridgeporto apielinkėj vienai 
merginai, turi būt maudynė ir 
telefonas stuboj, kas turi tokį 
kambarį, praneškite tuojau.

Skyrius 
Halsted St. , 
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SIŪLYMAI KAMBARIO i PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME ^AMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
LIETŲ VISKAS MOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia virbi dėl darLt.tinkų apsi- 

arba moterims; 
valgio, $3 ir 
valgiu. 
GADElKO 
Hnlsled St

Specialis Darganas
gyvetilt. vyrams 
valgiu arba be 
$8 j sava'tv su

PETER
1606 So.

su
*4.

KAMBARYS dėl remtos vienam 
l»a dviem vaikinam. Msišaukite 

So. Lowe avė. V. Minelga.

STOK, pagalvok, kur gausi 
tą kambarį. Po tuo numeriu 
dos, nepamiršk niekados. Su 
giu ar lie valgio. Su valgiu

vai

MRS. .IACOBS 
I S. Pameti i 
Antros lubos

RUIMAS rendni vyrui, galima 
virtuvę vartoti. Kaina pigi; 2 
bos užpakalis. 819 \V. 31 Place.

gam

Apleidžiu Chicagą. privers
tas parduoti savo puikų restau* 
rnntą Bridgeporte, pačiame 
( hieagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin- 
kit! Kas pirmesnis, tas laimės.

3103 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojikįį pianą, su benčiumi ir rolė
mis už $120. 0136 So. Halsted St. 
Stuba.

u į PARDAVIMUI bučernė, ledo 
’ l mašina, tinkas, garažas, yra 
.. I gyvenimui kambariai.
J$1200 -$1509 į savaitę. Barge

nas greitam pardavimui. 1750

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, daroma $300 biznio 
Į dienų, parduosiu arba mainy
siu į namą. Bi.skį cash.

PARDAVIMUI filling station, 
South Šitie. Daromas labai ge
ras biznis. Turiu apelisti mies
tą, parduosiu pigiai arba mai
nysiu i namą arba j 2 flatų na
mu.

Special Darganas Namai pardavimui

Halsted st.

Biznio -

PARSIDUODA
Buretnė ir grosernė geriausioj vie

toj Cicero. Renda nebrangi. Visi pa
togumai. Parduosiu už prieinama 
kainą. Atsišaukite

I 136 .So. I9th ( oitrl 
Cicero, III.

IŠSIMAINO 2-.|ų flatų puikus me
dinis namas, po 4 ii- 5 kambarius. 
Mainysiu ant didesnio t.amo, nepai
sant apielinkSs.

IŠSIMAINO 3-jų flatų puikus* mi
mas, 2 po 5 .kambarius ir 1 4-rių kam
barių flatas, parduosiu už $7,550 ar
ba mainysiu ant l/ito, cottages, bu
černės, restauruoto urba ant kitokio 
biznio. Minėti namai randasi gražio
se apielinkėse. Atsišaukite pas 

! F, G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafuyottė 5107

NAUJAS mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius, {taisytas pagal 
vėliausios mados, lotas 30x125, 
atrytas ištaisytas ir 
Namas randasi 6734 
wood avė.

išmokėtas.
S. Maple-

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

PARDAVIMUI Poni Raimis. No
riu greit parduoti, išvažiuoju Lietu
von, '1211 S. Maplepood Avė.

SVIESUS kambarys dol vaikino, ________ ________________2_____
su visais parankumais. apšildomas,
vana, šiltas vanduo ir yra tclrfo-! PARDUOSIU savo $750 Davis & 
mis. Antros lubos, 3902 Emerald Sons grojiklj pianą už $110. Pamu- 
ave. I tykit, 6136 So. Halsted St., 1 fl.

KAMBARIS remtai virai, šviesus, 
mažai šeimyna: 1 lubos, 3303 South 
Union avė.

lil’IMAS remtai dcl dviejų 
i valgiu arba tie avlgio; a| 
i, maudynė.
Kreipkitės:

•hH»9 So. Talman avė. 
I lubos

Tel. Virginia 0378

GROJIKUS pianas $700 ver
tės už $110, 90 rolelių ir ben
čius, $50 cash ir po $10 į mėne- 

yytų, sj atsakantiems žmonėms.
l,l°* MIKOLA1TIS

6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restauratitas. Geroj 
biznio vieloj, tarpe dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit Imrgena, nes vienu tu

miu bizni išleisti. Muinuu i lotą or
ini mašiną.

1338 \V. 59 SI.

PARDAVIMUI greitai kriaučių 
šapa už teisinga pasiūlymą. Atsi- 

I šaukit greitai. 3219 S. Halsted st.

RENDON kambarys, švarus, mo
demiškas, kambarys vienam vai
kinui,. be valgio, puikioj ir paran
kioj apivlinkėj.

K i eipkitės:
3237 S. Auburn avė.

2 lubos

PARDAVIMUI bučeniė ir grosernė 
Parduosiu už prieinama kainą. -I 
Dambras. 1409 So. 49th Ct., Cicero 
(II.

PARDAVIMUI
už S125 nupliksite $600 grojiklj 
pianą, 100 rolių ir kailinei, kaili
nei ir benčius įskaitomas. Atsi
šaukit šiandien arba nedėlioję iki 6 
vai. vakaro. American Starage 

j Housc, 2216 \V. Madison st.

PARDAVIMUI grosernė ir vi-: 
šokių smulkmenų laikoma, sykiu | 
ir stubos rakandai pardavimui 
Bargenas.

834 W. 33rd Street
vaikinam, su valgiu, 
Sacrainento avė.

NUOMON kambarys, švarus, prie, 
mažos šeimynos. 833 \V. 33 PI. fron- I

KELETAS 
galutinam

FONOGRAFŲ 
išpardavimui

JIEŠKO DARDO
fRAYSER PIANO CO 
1538 \V. Chicago Avė.

JIEŠKAU darbo už bučerj. ’ 
Turiu 8 metų patirimą. 
lietuviškai, lenkiškai ir angli 
kai. J. D. Yards 2337 

1639 So. Hermitage Avė.

PARDUOS H savo Ohimbia 
Kalbu fonografą. Gražus mahogany 

su rekordais už $37. Reikalą įt
ikite Columbia palikto sandely, 
11538 \V. Chicago Avė. 1 fl.

bučernės 
gas toks 
šaukti.

3 133

i U vietos mokintis 
daibo. Kam reikalin- 
vyras, malonėkite pa-

So. Leavitt St.

PARSIDUODA grosernė ir eoffee 
štoras, senai išdirbtos biznis, gera 
virta dėl žmogaus su šeimyna. Prie
žastis — vienas esiini ir negaliu 
(•/žiūrėti gerai.

K reipkitės:
1013 W. 17tli St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
“ nė, darantį gerą biznį. Turiu par- 

IE.ŠKAU darbo už janitorių. Esu ' duoti į dvi dienas dcl įvykusios 
mdjistas. Joseph Dcksnis. Republic (mirties už pirmą teisingą pasiuly- 
6721. ______  j mą.

Kreipkitės:
•1507 Archer avė.REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
KEIKIA moters abelnam narni) 

darbui. 709 So. Central Park Avė., 
Nevaiia 9712.

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, seal (rimuoti, $55.

■ Southern Muskrat, 
sirinkimas kitokių 
dažom senus jūsų 
rodo kaip nauji.

REIKALINGA- gaspadinė ar
ba vedusi pora prižiūrėti 2 vai
kus. Atsišaukit j>o 5 vai 
re. Subatoj visą dieną, 
S. California Avė. T 
public 8581.

$95. Didelis pa
kautų. Mes nu

kautus ir jie iš- 
Kautų išvalymas 

ir pamušo įdėjimas $17.
CAPITAL EUR SHOP

8 E. Randolph st., Room 408

vaka-
6420

Be-

ESU priverstas parduoti savo 
gražų aržuolo išmarginimo grojiklj 
pianą su 75 rolei i ų, 
dabar turiu 
mokėjimais

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ\

VYRAI gali uždirbti $5000 ar 
daugiau i metus, kodėl ne jus? La
bai gera proga vyrams, kurie nori 
uždirbti daug pinigų. Mes teikiame 
gerą pagelbą salesmenams. Ateikit 
tuojau kol dar turime vietos.

B. R. PJETKIEtVICZ & CO. 
2698 W. 47 St.

REIKALINGAS barbens pėtny- 
čioms vakarais ir subatoms po pict. 
t uri būt patyręs. Komišinas geras. 
Atsišaukite luolaus.

1951 Canalport avė.
Tel. Rousevelt 7706 z

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinčrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Hp’«ted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai, 2 siuvamos mašinos, Singer 
White. Parduodu pigiai. 822 W. 37 
Placc, 2 lubos.

PARDAVIMUI 3 kambarių ra
kandai. Savininką matvkit ncdėlioj. 
1910 Ruble sti

kainavo $600, 
parduoti už $125. Iš- 

a t sakantiems žmonėms. 
KAJANSKI

1538 W. Chicago avė., 1 fl.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę, turiu par
duoti į dvi savaites. Telefonuok 
savininką

Cicero 3481—J

PARDAVIMUI meat market, 
nupirksit pigiai, nes turi būti 
parduotas į trumpą laiką. Sykiu 
parduodu 4 flatų mūrinį naujį 
namą, su 4 karų garadžiu, tuš
čias lotas gretų.

3657 So. Halsted St.

bu- 
Prie-

$5000 VERTfiS grosernė ir 
černė, parduosiu už $1800. 
žastis svarbi. Randas ant didelio 
stryto. Didelis biznis. Mes turim 
greit parduoti. Pinigų jei truks, pa
lauksim.

Boulevard 2497

PARDAVIMUI restoranas, geras 
biznis. Afi viena nepajėgiu vesti biz- 
nj. 1818 Canalport Avė.

PARDAVIMUI dvieji patalai.
3027 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI paint ir Hardware 
Štaras arba mainysiu ant namo ar 
loto. Gera vieta dėl pointerio arba 
Tin Shop, su fintu ar be. Didelis 
storas, pigi randa.

1626 W. 35th st.

pe-PARDAVIMUI mažas vartotas 
čius, didelis, kietoms anglims šil
domas. labai pigiai. 1430 S. 49 Ct., 

CICERO, 1LL. 2 lubos.

1) Randasi gerų lotų prie 71st 
Ir Marquette Park, kaina $1075.

2) Biznis lotai nuo $2,000 ir 
augAčiau.

Tie Imrgenni tik ant kelių 
dienų.

A. N. MARULIS
6641 So. Western Avė.

DVI LIETUVAITES
Mokina visokius Šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldienials nuo 
2 iki f> po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Marųuette Manor
Pardavimui 8 flatų muro 

inas, 90 pėdų kampas, garu 
domas, aržuolu trimotas. laibai 
geroj vietoj, 1 blokęs nuo 63rd 
St., 2-7, 2-4, 4-5 kambarių. Ren
da $574 į mėnesį. Kaina labai 
prieinama. Kreipkitės prie savi
ninko.

2537 W. 63rd St. Krautuvė

BRIGHTON PARK
2 Al’GšTę medinis 

mantiniu pamatu, 2- 
tlalai, moderniškas, 
(’asli reikia tik

na

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

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 4 ir 4 kambarius, 
(taisytas pagal vėliausios ma
dos; namas randasi Brighton 
parke 4837 S. Springfield avė.

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

PARSIDUODA biznevas namas i 
blokas nuo \Vestern avė. 2 ofisų 
ruimai viršui, 3 ruimai užpakaly 
prie štoro, 2 karų gai adžius, nupirk
sit pigiai, nes savininkai išvažiuoja j 
Lietuvą.

Atsišaukite
2512 W 68 St., 

Tel. Prospect 36K4

VYRAI išmokit barberystės. Ge
ra alga po užbaigimo. Klcsos die
ną ir vakarą. Uždirlisit kol mokin- 
sitės. Veiki! tuoj. Reikalaukit ka
talogo.

MOLER BARBĖK COLLEGE
512 N. State si.,

Kampas Grand avė.

į VAIRUS SKELBIMAI
MORTGECIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVRįlUS 
504 W. 33rd SU prie Normai Avė.

namas, ce- 
-I kambarių 
kaina $6500/

$500
mūrinis na

mas, 2—I kambarių Halai, rnoder- 
ni.škas, geroje vietoje. Turiu par
duoti, nes savininkui reikia pinigų. 
Specialis bargenas $9900

2 Al'G.šTŲ naujas medinis namas, 
2—5 kambarių l'latai, geroje vie- 

... toje, platus lotas. E.kst-
PARDUODU V ARGONUS i ra bargenas ............. >OfUU

' 2 AUGSTŲ mūrinis namas, 2—5 
kambarių flatai, yra krautuvė skie
pe, I metų senumo, prie biznio gal- 
ves reikia J j 2500 
cash. Bargenas .... ■ "Vw

2 Al’GšTŲ mūrinis namas, 2—1 
kambarių flatai, moderniškas, cash 
reikia $2000. Spindulis 
bargenas ....................

Mes turim visokių mainų, atsi- 
Ihnkykit ir pasimatykit su mumis. 
Mes turime viską ko jums veikia.

DELI K AT ES F. N -grosernv-c iga ru, 
tabako, saldainių; kampinė krau
tuvė, I šviesus gyvenimui kamba
riai, 3 melų lynas, rendos $55, daug 
stako, geri fikčeriai, parduosiu už 

Į$t;oo, išmokėjimais.
7132 S. Racim* avė.

I 46 colių pločio ir 6 pėdų aukšti, 
į gražus išdirbimas, kaip nauji. Man 
i nereikalingi. Visai pigiai.

3542 S. Erancisco avė.
Ant 2 lubų.

TURIM pirmos klesos Meat 
Market, parduosim labai pigiai 
arba mainysim i gerą sedan ka- 

I ra.
15501/2 So. Kedzie avė. 

llemlock 5939

NAMAI-ŽEME
Extra

PARDAVIMUI šešių flatų, dviejų ; 
aukštų mūrinis namas, 311 AV. 33rd 
St. Pirmas aukštas karštu vandeniu ' 
apšildomas, < 
kaina $23,500. 
aukštų namo 
ųuette Manor apielinkėj. Savininkas 
6722 S. Maph'vvood avė. 2 aukštas 
arba Keistučio raštinėj, 810 \V. 33rd

dviejų karų garažas, 
. Mainys ant dviejų 
arba tningalovv Mar-

naujas

B. H PietMcz & Co.
2608 W. 47th Street

ŠIANDIEN GER1AUSIS 
BARGENAS

ti kambarių namas, moderniškas, 
yra visi įrengimui, prie cementinio 
kelio, prie didelio ežero. Puiki vieta 
dėl Road House. Biskj įmokėti, kitus 
kaip rendą. JERRY S1DRIS, Room 
300, 30 N. Dearborn St., State 8806.

street‘______________ I Daug <lirba ten darbininkų prie
iv % m • - taisymo gatvių, ten visi darbininkaiPARDAVIMUI ar mainymui fral£s gyventi.

naujas 19 apartmentų namas, 
South West kampas 71 St. ir 
Green St. Namas 02x125, ren
dos- $14,250. Bargenas greitam 
pirkėjui, šaukit savininkų 
Crawford 1451.

PARDAVIMUI arba

MAINUI ar pardavimui mū
rinis namas 6 flatai garu šil
domas, rendos $403 mėnesiui. 
Gera transportacija, netoli ele
vatorių ir gatvekarių, vienas

main'blokas nuo parkų, tiktai- $31,-

ant loto, hardware krautuvės 
arba cash $1,000 įmokėti.

4014 So. Western Avė.
Republic 8289

GERIAUSIA PROGA 
Kurie norite pirkti cottage 
6 kambarių geroj vietoj, kai
na $3,000 ant išmokėjimų. 
Kurie norite bargeną.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS 

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI 2 aukštų biznia
vus namas. Naujos mados įtaisy
mai, 2 metų senumo. Kas turi 
$3000, gali pirkti, duosiu morgič.R> 
arba mainysiu i biznį.

Kreipkitės: .
947 N. Robey st.

Savininkas apleidžia miestų

PARDAVIMUI 10 kambarių mo
derniška mūrinė rezidencija, 
dvi vanos, 2 karų garažus 
parduosiu, rakandus pigiai.

639 W„ 61 Plaėe, 
netoli Halsted st.

yra 
Taipgi

474<
2 atų 
Yru 
Turi 
po 5:

ELIZABETH St. pardavimui 
itų medinis namas ir 2 lotai. 
iisi įrengimai, gtisas, eFektra. 
>ut greit parduota. Atsišaukit 
10 vakare.

2715 W .24 St.

BBIGirrON Park, 2 flatų 
namas, 4 1 nauji kambariai, 
parduosiu už biskj jmokėjimo 
arba mainysiu į mažesnį namų 

2554 S. Halsted St.

(HM), cash $7,000 ar daugiau. 
Mainysiu ant bučernūs ar kito
kio biznio. Sav. 70f>8 Pąrnell 
Avė., Tel. Triangle 2474.

PARDAVIMUI NAMAS

PARDAVIMUI labai pigiai mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų po 
(> kambarius, karštu vandeniu šil
domas. Dviejų karų mūrinis gara
žas. Pusė bloko iki karų linijos. 
Savininkas apleidžia Chieagą. Par
duoda už $15,500. Cash reikia 
$1000, 2 blokai iki Marųuctte parko. 
Gatvė ir improvementai užmokėti.

Kreipkitės:
6601 S. Richmond st.
Tel. llemlock 5939

NAUJAS 5—6 kambarių mūrinis 
, garu šildomas, aržuolo 

vana, 
sų grindimis viškai, 

pigiai, išmokėjimais. Atdara dcl |>p-

bungalo'v, „ 
Irimas, ugnavietė, bufetas, 
apron sinka, i

žiūrėjimo, nedalioj.
5635 S. Sacrainento
Tel. Prospect 5555

-...- 4------------------------------ —---- ———- ----

PARDAVIMUI pigiai mūrinis, na
mas, lotas platus, 3 flatai po 6 rui
mus, karštu vandeniu šildomas, la
itai * “ ‘ “ * * *
tas

daili vieta. Viršus ir beizmen- 
geras.

2510 N, Artesian avė.
P. SLAUZIS

Negirdėtas bargenas
SINGEL1S vaikinas parduoda 2 

•inkštų muro narni), ii r 4 kamba
riai, 2 karų garažas. Parduoda pats 
savininkas.

0837 S. Talman avė.

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

NAUJAS mūrinis namas po 
0 kambarius, lotas 37x125. 
Namas randasi 4024 So. Rock-

Jokantas Droš.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

Bargenas
• Pardavimui cottage, yra. viškai, 

elektra, vana, garažas, netoli karų 
linijos, kaina $3,350, cash $850.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų na
mus, 4—1 kambarių, Brighton Par
ke, netoli Archer avė. karų linijos, 
cementinis skiepas, kaina $9700, 
cash $2500, kitus inorgįčius,

SAVININKAS parduos pigiai 16 
llatų namą, 3, 4 ir 5 kambarių, ga
ru šildomas, visi flatai su rakan
dais, įplaukia $12,000 į metus. Labai 
greitam pardavimui $47500. l^iba 
g<-r:i proga dėl gero lietuvio jani- 
toriaus įsigyti nuosavą namą. $20000 
cash įmokėti, už kitus morgiėius. 
Matyk Mr. l'itch Arba Mr. Poneli.

•1377 Archer avė.

Išviso tik $18,000
Už 2 storus ir 6 gyvenimų 

muro namų su 2lotais; ran
dasi ant Wentworth Avė., 
netoli 55th St. Mažę dalį pi
nigais arba mainais į biznį, 
lotus arba namę. Klauskit 
savininko.

6959 So. Halsted St.

6 FLATŲ PLITŲ NAMAS, $3000 
PIGIAU NEGU VERTAS

Savininkas gyvenantis kitame mie
ste turi parduoti 6 flatų murinj na
mą lietuvių kolonijoj prie 34-tos ir 
Union Avė.

Teisingas pasiutimas nupirks ta 
namą, $1500 cash arba priimsim bu
di rny. grosernę ar lotą* už pirmą 
jmokėjimą, likusiu kaip rendą.

WAITCHES BROS. CORP.
10756 So. Micrigan Avė., 

Tel. Pullman 5950
Klausk A. M. Barčus

PARDAVIMUI 5 ruimų 
Cottage pečium apšildoma, 
elektra, gasas,' maudynės, 
visas namas geras. Kaina 
$3.400.00.

3222 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 3 flatai po 4 kambarius, 
kaina $4,300; elektra, toiletai.

SAVININKAS
3257 S. Union ave.‘

3 lubos

PARDAVIMUl arba mainymui 
mūrinis 2 aukštų namas, 1 Storas 
ir 4 pagyvenimai ant 33rd St. Ne
toli Halsted st. Priimsiu į mainus 
automobilius, lotus, tm^.ą namą ar
ba ką kas turit. Matykit savininką. 

3422 Lowe avė.
Pirmos lubos

NAUJAS bungulovv; i
gerą karą, turi Imti uždaromas.” i k ėjimais.
6601 S. Richmond st. i

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
- - ----- ------------------- .

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemtock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite 
ma.

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POŠKAITĖ
4446 So. Sawyer Avė., 
Te!. Lafayette 4787

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
7 Seeley 1643

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kiti, 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauji 
sistema stebėtinai greitai užbaigiami 
pradini mokslą j devynis mėnesius 
augŠtesn; mokslą j vienus metui ’ 
Amerikon Lietuvių Mokykloje jai 
tūkstančiai lietuvių jgijo mokslu.- 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum? 
padėsime įsigyti abelną mokslą, Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite^, kai bus, 
te abelnai ir visose mokslo šakose ap 
sišvietę. Anglų kalbos visas kursą- 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė 
nėšiui.
Amerikos Lietuvių Mokyki?

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

^X»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 

pa(correspondence). Platesnių 
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los .Angeles, CaHf.
TECETXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

BARGENAS
SAVININKAS parduoda 2 aukštų 

mūrinį namą su ? karų garažu, 5(-------- -
ir 6 ruimai, naujai išdekoruoti, kar- me važinėti 

Kaina <laugiaus.štu vandeniu apšildomh 
mainysiu į $9500, cash $2000, lengvais išmo- FEDERAL

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darb* 
ąlygas? Leiskite mums jums pagel 
tėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato 
faktiškos pamokos ant kostumerii 
carų duos jums galę greičiaus ir ge 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $4C 
mokame besimokinant. Irgi mokina 

Instrukcijos $15.00 it

5532 So. laisve avė. 1507

AUTO ENGINEERING
SCIIOOL

W. Madirion S'treat

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą 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. Halsted St.
Tel. Roosevclt 8500

STOGDENGYST®
tusų stogą prakiurimas užti-isomas 
r garantuojamas už $4. Automobi

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
tpielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den- 
rimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
mijos darbininkai samdomi. J. J. 
OUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
- Grosernių, Bu- 

.Zldfll7černiv’ Delikat«- y ssen, Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 
kernių. Musų 

^f^*^^specialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18x18 
už $225. Taipgi perbudavoju por- 
čius iš atvirų į iffdarus po 30c. 
ketvlrt. pėdą. Su mažai įrnokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1145 Oakley Blvd.

Tel. Brunswick 9131

Mes Skolinam Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pert^ arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

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

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
RE ALLSTATE 

Pagelbim paskolinti pinigus, ap- 
saugojam nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

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

PATARIMAS VELTUI

Rudavoju namus, porėtus, gu
ndžius, Sudedu duris, langus ir 
Ydingas. Darbas didelis ar ma- 
as. Kreipkitės:

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

Phone Boulevard 0527


