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Lietuvių-Lenku Riaušes Kaune
Pilsudskis tampa 

Lenkų premjeru
Nori “žmoniškesnių" at

C

eivybės įstatymą
Darbo sekretorius Davis prašy

siąs specialių vizų 
giminėms įsileisti

ateivių

ADF kovos už 5 darbo 
dienas savaitėj

Darbo sekretorius Davis nori 
žmoniškesnių ateivybės 

įstatymų

James I

Leiiku-lietuviŲ riaušės ADF pradės kovą už pen- 
bažnyčioje Kaune kias darbo dienas

Riaušės, kurioje keliolika asme
nų buvo sužalota, kilo dėl 
lenkų noro procesiją paversti 
politine demonstracija.

Kreditas už trumpesnę darbo 
savaitę priklauso ne Fordui, 
bet organizuotiems darbinin
kams

pirma Davis žada kodi- 
visus statutus, turinčius 
su kvotomis,- išskyri- 

ir kitais
suvaržymais. Jis

KAUNAS, rūgs. 28 (Elta). 
[Raštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės VVashingtoneJ. — Pereitų 
sekmadieni šv. Trejybės Baž
nyčioj Kaune Įvyko lietuvių- 
lenkų riaušės pasekmėj kurių 
keliolika sužeistų, keturi sun
kiai.

Tk policijai Įsikišus, suėmus 
vienos ir kitos pusės vadovus, 
pasisekė riaušės likviduoti.

Riaušių priežastis: lenkų no
ras paversti bažnytinę proce
siją politine demonstracija, kam 
lietuviai pasipriešino.

Arkivyskupas riaušes pasmer-

WASHINGTONAS, spalių 1. 
— Kadangi automobilių fabri- 
kininkas savu noiu įvedė savo 
fabrikuose penkių dienų darbo 
savaitę, tai Amerikos Darbo Fe- 
dearcija ruošias pradėti stiprią 
kampaniją, idant iškovojus 
trumpesnę darbo savaitę visose 
Jungtinių Valstijų pramonėse.

Federacijos prezidentas, Wnt, 
Green, nesitiki, kad urnai pa
vyks iškovoti visur trumpesnę, 
tai yra penkių dienų darbo sa
vaitę, jis tečiau turi vilties, kad 
per keletą metų samdytojai ir 
patys pamatysią, kad, didėjant

WASHINGTONAS, 
— Darbo sekretorius 
Davis pareiškė, kad jis rūpinsis 
padaryti “žmoniškesnius” imi
gracijos įstatymus, taip kad 
tūkstančiai šeimynų narių, ku 
rie dėl aštrių imigiacijos įsta
tymų dabar yra vieni nuo kitų 
atskirti, galėtų vėl sueiti daik
tai!.

Visu 
fikuoti 
reikalo
mais, .deportavimais 
svetimšalių 
taipjau prašysiąs, kad kongre
sas leistų jam bent penkis ar 
šešis tūkstančius z . imigracijos 
vizų tokiais atvejais, kur sker
sai kelią stovi įstatymų preci
zijos. Tos vizoJ^Lutų pavarto
tos įsileisti, be kvotoš, tokiems 
svetimšaliams, kurie yra atskir
ti nuo savo giminių Amerikoje.

Floridos vyriausybė maži 
m audros nuostolius
Raudonasfs KryŽitm sako, I 

žmonės daug skaudžiau 
kentėję, ne kad* skelbiama

kad 
nu-

kė. Vedama energinga kvota produkcijai su pagalba vis nau-
kaltintnkams išaiškinti.

—

Pilsudskis - naujas Lenki
jos premjeras I

VARŠUVA, spalių 1. — Mar
šalas Juozas Pilsudskis apsiėmė 
būti Lenkijos premjeru, vietoj • 
Kartelio, kurio kabinetas vakar 
atsistatydino.
: į

Lenky karininkai sumušė1 
buv. ministerj [

VARŠUVA, spalių 1. —Tuzi
nas uniformuotų lenkų kariniu-i 
kų šį rytą įsibriove į namus 
buvusio finansų ministerio 
Zdziechovskio ir skaudžiai jį 
sumušė, daužydami per galvą

jai pritaikomų, darbą pagreiti
nančių, mašinų, algos darbinin
kams turi būt padidintos ir dar
bas sutrumpintas.

Kreditas dėl įvedimo penkių 
darbo dienų savaitės vis tik 
tenka ne Fordui, o patiems or
ganizuotiems darbininkams, nes 
penkios darbo dienos savaitėje 
jau anksčiau buvo iškovotos 
dviejose svarbiose pramonėse 
spaudos ir kailių siuvimo.

ADF. konvencija
Wm. Green šiandie išvyko į 

Detroitą, kur ateinantį pirma
dienį prasidės metinė Daibo 
Federacijos konvencija.

J. V. Senatorius Bor'ah at
akuoja Franciją

revolverių drūtgaliais.
Chuliganiški karininkai po to 

pasišalino, niekieno netrukdomi. 
Manoma, kad tie karininkai bu
vo įtūžę ant Zdziechovvskio už 
jo pasakytą seime kalbą, kurioj 
jis kritikavo karo biudžetą.

Francija laikanti 700,000 armija 
ir vedanti karus pinigais, ku
rie priklausą Amerikai

WASH1NGTONAS, spalių 1.
John Barton Payne, Ameri

kos Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas, kaltina Floridos vaidi
ninkus, pradedant nuo paties 
gubernatoriaus, ir real-estati- 
ninkus dėl trukdymo ir kenki
mo Raudonojo Kiyžiaus dar
buotę šelpime dėl uragano nu
kentėjusių žmonių. Jie kenkia 
tuo, kad stengiasi mažinti ura-

Albanijos maištininkai 
paėmę Skutarį

SOFIJA, Bulgarija, spalių 1. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad Albanijos revoliucininkai, 
po atkaklios kovos, paėmę Sku- 
tari miestą.

Revolverių vainikas bu
vusiam “čekos” vadui
TŪLA, SSSR, spalių 1. — 

Komunistų deputacija, atlan
kius Felikso Dzeržinskio, buvu
sio sovietų “Čekos” vado, kapą 
padėjo ant jo vainiką iš erelių, 
supintų revolverio pavidalu.

MINNEAPOLJS, Minn., soa- 
ilių 1. — Kalbėdamas čia vakar 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Borah, kurs yra senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas, 
pareiškė, kad Francija turinti 

! pilniausiai atmokėki visą karo 
i skolą ir nuošimčius, ką ji yra 
Įkalta Jungtinėms Valstijoms.

Borah savo kalboj kaltino 
^Yanciją, kad ji laikanti nuola
tinę 700,000 vyrų armiją ir ve
danti karą Sirijoj, leisdama 
tam milionus dolerių, kurie pa
gal teisybę priklausą Jungti
nėms Valstijoms.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
■spalių 1. — Gandai, kad kata- 
ilius Ferdinandas besirengiąs 
’abdikuoti oficialiai nuneigiami.

[ Pacific and Atlantic Photo]

Lietuvos žinios
Katastrofa ant Dubysos

Sidzikausko pasikalbėji 
mas Ženevoje apie dery 

bas su Lenkija
Kunigams suvedus ant tilto 

minias žmonių, tiltas sulužo 
ir sužeidė daugybę žmonių

Kauno “L. žinios” praneša: 
Rugsėjo 11 d. ant Dubysos

VILNIUS, rūgs. 15. [Elta,.—Į 
“Kurjer VVilenski” nepatenkin
tas Lietuvos delegacijos pirmi- 
ųinko Tautų Sąjungos posė
džiuose Sidzikausko „duotu “Ex* 
press” agentūrai pasikalbėjimu,

tilto atsitiko didelė katastrofa'kuriam jis pareiškė, kad Lietu- 
prie gana įdomių aplinkybių, va pasiruošusi pradėti su Len- 

procesi- kija derybas, bet tik išspren- 
—‘ į ginčą, t. y. 

Vilnių, 
žinoma, ar- 
vyriausybei,

gano padarytus nuostolius.
Telegramoj, pasiųstoj Rich- 

mondo (Va.) Raudonojo Kry
žiaus skyriaus pirmininkui C. C. 
Pinckney, Payne sako, kad 
kaip val’dininkai, taip real-esta- 
tininkai rūpinas tik turčių Ko
teliais ir iobingų turistų reika
lais, o nukentėjusieji neturtingi 
gyventojai jiems esąs menkas 
daiktas.

Tuo taipu Floridos nelaime 
skaudžiausiai palietus papras
tus, neturtingus gyventojus, 
kurie reikalingi pašalpos, sako 
Payne. Radonojo Kryžiaus su
rinktomis vietoje žiniomis, ura
gano sunaikinta viso 5,00(1 na
rni) ir 18 tūkstančių šeimynų 
atsidūrė dideliame varge.

Mussolini pasiėmė faši
stų milicijos komandą

ROMA, Italija, spalių 1. — 
Diktatorius /Mussolini, kurs 
savo rankose laiko kelių minis- 
terių portfelius, pasiėmė dar 
vieną — fašistų milijos vyriau
siojo vado, pašalinęs iš vietos 
gen. Gonzagą.

PAŠTO AEROPLANAS IšSL 
GELBĖJO NELAIMĖS

SPRINGFIELD, III., spalių 1. 
— Sugedus inžinui buvo pri
verstas skubiai leistis Žemyn 
oro pašto aeroplanas, Carlo 
Ldndbergo pilotuojamas. Nusi
leisti jam pavyko potvynio už
lietose ganyklose, dešimt mylių' 
nuo Springfieldo. Atvykę pagal
bon farmeriai aeroplaną parga
beno j miestą.

Ėjo dvi bažnytinės procesi- kija derybas, 
jos — viena iš Šilavos, kita ši- dus teritoriafinį 
lavon į atlaidus, kurios susitiko grąžinus Lietuvai 
ant Dubysos tilto.

Procesijos ėjo 
baldakimais, ' i 
altorėliais, karūnomis ir t. t.’kiai nusistatęs dėl sutvarkymo 
Procesijas lydėjo daugybė žmo- 'nenormalių santykių su Lietu- 
nių. Ant tilto susitikusios pro- va, bet jokia lenkų vyriausybė, 
cesijos, kaip 
pradėję kokias tai 
ceremonijas. Ant 
daugybė žmonių;
neišlaikė, lūžo ir griuvo ant ar-- sianti tik Lietuva.

“Kurjerą Wilenskį” ypatin
gai nervina tai. kad ir šį kartą 
oficialus 
atstovas

Laikraštis, kaip 
su kunigais, timas dabartinei 

monstrancijomis,'pažymi, kad Pilsduskis palan- 
karunomis i

mums praneša, juo labiau maršalo, 
susitikimo ti su reikalaujama 

tilto suėjo Esą Lenkija dar 
senas tiltas kti. Už vilkinimo

kliu ii- vežimų, kui’ie buvo po 
' tiltu, Dubysos pakrantėje.

Pasekmės baisios: daug žmo-

Viešbutis Brighton mieste Long Beach, N. Y., kurio 
pastatymas kainavo $1,000,000. Nuo juros vilnių šiomis tri 
dienomis jis apgriuvo. Nuostolių padaryta už $100,000. *pė;

* ‘ -Jis •v 1 ' i, i

amžinai invalidais, išsigandę 
linksmo aikliai daugelį sutry- 

sužeisti ir kunigai.
sakęs.

Šiandie Registracija
šiandie registravimus diena. 

Visi piliečiai-balsuotojai priva
lo įsiregistruoti savo precink- 
tuose, nes kitaip negalės bal
suoti ateinančiais kongreso rin
kimais. Pirmykščiai^ įsiregistra- 
vimai nebegalioja.

Registrą v i mos vietos bus at-'l. — Tarptautinė kasyklų dar
bininkų konferenci/a šiandie at
metė pasiūlymą paskelbti vi
suotiną Europos anglies kasyk
lų darbininkų streiką, idant 
tuo budu parėmus Britų ang-

Atmetė visuotino Europos! 
kasyklų streiko planą

Tarptautinė angliakasių konfe
rencija prižadėjo betgi remti 
Britų angliakasius pihigals

OSTENDAS, Belgija, spalių

daros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai.
vakaro. /

13'žmonių žuvo geležin
kelio kryžkelėj

DIX()N, Gal., spalių 1. — 
Southern Pacific geležinkelio
linijoj, netoli nuo Dixon, lėkęs 
greitasis Overland -Limited 
traukinys šiandie trenkė važia
vusį per bėgius autobusą, ku
riuo važiavo trylika žmonių. 
Dvylika buso pasažierių buvo 
vietoj užmušta, tryliktasis mir
tinai sužalotas.

TORNADAS IOWOS VALS
TIJOJ

Okupuota Lietuva

nesutiksian- 
kaina.
galinti lau-
laiką mokė-

Lietuvos vyriausybės 
nieko nauja Lieiuvoc- 
ginčo klausimu nepa-

2230 skundą prieš krikš 
čionią palikimą

VILNIAUS VAIVADOS TEI- .... „ . ’ . . . .Vidaus Reikalų Ministerio pra- 
> nešimas.

VILNIUS, VIII. 30. (Elta).j
— Vidaus reikalų ministerija 
suteikė Vilniaus vaivadai neri
botą teisę paleisti valsčiaus val
dybas.
DVARŲ DEGINTOJŲ % BYLA.

VILNIUS, VIII. 30. (Elta).
Vilniuj nagrinėjama byla 45

asmenų, kaltinamų lenkų dva- Centr. Darbo Biržos komitetas,

KAUNAS, rūgs. 16. — So
cialdemokratų Kauno apskrities 
kuopų konferencijoj Vidaus 
Reikalų Ministeris p. Požėla 
pranešė, kad Seimo sesijos pra
džioj bus patiektas ligonių kasų 
įstatymas, kad bus pertvarky
ta darbo inspekcija, įsteigtas

liakasių kovą. -
Konferencijos betgi dalyviai, 

Franci jos, Belgijos, Vokietijos, 
Ispanijos, Olandijos ir čecho- 
slavijos delegatai užtikrino BriT
tų delegatus, kad jų atstovauja
mos organizacijos 
galimos paramos' 
darys visa, kad neleidus 
lies eksporto į Did. Britaniją

rų deginimu JDisnos apskrity. 
42 kaitinamųjų anksčiau yra 
pabėgę į ^ovietų Rusiją. Byloj 
iššaukta 250 liudininkų.

CL1NTON, Ky., 1. — Netoli 
nuo Čia farmerio Holderio dar
žinėj rado pasikorusį Nathaną 

ieškoma dėl 
užmušimo vienos merginos M ar. 
Kimmeliutės.

teiks visas
pinigais ir ’ži
•j-3 ang. Įl’nsellį, policijos

Turkij’a paleidžia valdi
ninkus, kurie nekovojo 

'už respublikų
KONSTANTINOPOLIS, spa

lių 1. — Turkų valdžia išleido 
įsakymą, kad visi asmens, uži
mą dabar valstybės valdininkų 

kurie nedalyvavo 
tornadas, i^ra^° evoliucijoje, kuria buvo 

‘ i įsteigta

Okabodji rezorte daug namų ir 
bažnyčių sugriauta

SPENCER, Iowa, spalių 1.—Į 
Praeitą naktį Lake Okaboji ;y*e^as’ 
apygardoj siautė, t_______
Okabodji rezorte daug nedide- nuverstas sultanas ir 
lių namų sugriauta, taipjau ^'espubUka, butų tuojau 
metodistų bažnyčia* kuri dar užimamų jų vietų, 
tik nesenai buvo pabaigta sta
tyt, sunaikinta. Ar žmonių kas 
nukentėjo, žinių nėra. Susisie
kimas sutrukdytas.

PANAMOS KANALO
MOS DIDĖJA

PAJA-

1927 m. biudžete bus paskirta 
3 mil. litų viešiems darbams ir 
2 milionai litų ligonių kasoms. 
Del ministerijų aparato valymo 
— vienoj V. R. Ministerijoj yra
2230 skundų iš įvairių vietų, 
prašant imtis priemonių prieš 
netikusius valdininkus. Prašy
mai peržiūrimi, vedamas griež
tas tyrimas ir rasti kalti liuo- 
suojami ir perduodami teismui.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

Iš viso gražu; truputį vė
siau; stiprus mainasis vėjai.

Vakar temperatūros 
minimum 64°, 
Fahrenheito.

šiandie saulž teką 5:47, lei
džiasi 5:32 valandą.

WAŠHINGTONAS, spalių 1. 
— Oficialiniais skaitmenimis 
nuo šių metų sausio 1 iki rug
pjūčio 31 Panamos kanalo tra- 
fiko mokesnių surinkta viso la
bo $16,007,660. Per praeitus 
1925 metus buvo surinkta viso 
$13,879,737.

BALTIMORE, Md., spalių 1. 
— Trys banditai šiandie su
laikė ties Pratt ir Paca gatvė- 

maksimum 74® mis Henry Sonneborn rūbų siu
vimo kompanijos kasininką, at
ome iš jo 47,000 dolerių ir au- 
tomobiliu pabėgo.

buvo

Naujienos ir vėl nupigino, pinigų per
siuntimų Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimų.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytų adrese miestų. .

Tik pamislykit, už patarnavimų ir 
f greitumų vertų 2—-3 dolerių, Naujienose 

Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, 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.

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted Si.
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Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęsinys)

Ką Jus 
Norėtumėt 

Išgirsti?
NAUJA Orthophonic Victrola su savo puikiai plaukiančiu bal
su. laukia, kad pagrojus dėl jusy. Laukia, kad pagroti tokius 
dalykus, kuriuos jus mėgstat ir dar negirdėjot tokiu budu 
grojant.

Nueikit pas artimiausi pardavinėtoją ir išgirskit ORTHO- 
PHONIC VICTROLA. g’^’kit šiuos Naujus Victor Rekordus, 
padarytus Nauju Victor budu.
Delnelis Mandranvpkis - Dali* 1 ir 2 - J«»cph Vaičkus

75c
.......  — Jųnas Butėnas

— Jonas Butėnas 
75c

— Jaros Olympians
— Jaros Olympians

75c

Dabar fra ceptyniolika stylių VICTROLŲ nuo $17.50 ir augš- 
čiau. Pasirinkit sau vieną. »s bilc pardavinėtoją ir žiūrėkit šio 
vaizbos ženklo.

/

5,o. 78827 10 colių

Oi Kas 
Dobile ............... ..............

No. 78831 10 coliu

Rio—A’alcas
Smagi Našle—Sadišius

. 78801 10 coliu

™eNkew \/ictrolaOrthophonic y
Victor Talkiną Machine Co. Camden, N. J., A.

Katalogas pareikalavus Dykai

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
• xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METINIS RUDENINIS

OKIS

Rengia White Star Ben. Club
Subatoj, Spalio 2,1926

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
•2244 West 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakaro įžanga 50c
Muzika BUCK JONĖS

Artistas St. Pilka

Lietuvos Diplomatinė ir Kon- 
sularinė Reprezentacija Ameri
koje. Referavo adv. F. J. Hagos 
čius žodžiu. Pateikta sekanti 
rezoliucija, kurią Seimas vien
balsiai priėmė.

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas kreipia savo 
domesį į. Lietuvos diplomatinę 
ir konsuliarinę reprezentaciją 
Amerikoj ir visapusiai apsvars
tę randa, jog tokioj sudėtyj kaip 
ji yra dabai’, ji petik kad nėra 
užtektinai tvirta atstovauti Lie
tuvos Respublikos interesus, bet 
podraug ir jos asmeninė jsudėis 
turėtų būti mažiau partyviška, 
o daugiau valstybinė, ir todėl 
Seimas kreipia Lietuvos Minis- 
terių Kabineto ir Užsienių Rei
kalų Ministerijos į neatbūtiną 
reikalą reorganizuoti Lietuvos 
reprezentaciją Amerikoj ir Lie
tuvos prestižo ir komercialių in
teresų sutvirtinimui, Seimas pa
taria paskirti iš Amerikos lietu
vių tarpo Amerikos didmies
čiuose, kaip ve: Baltimore, Phi- 
ladelphia, (Jleveland, Detroit, 
San Francisco, ir Boston neap
mokamus garbės konsulus ir su
reguliuoti Konsulų veikimą įsa
kant jiems užsiimti ne vien pa
sų vizavimų ir dokumentų tvir
tinimu, kaip iki šiol kad buvo 
daroma, - bet rengti Amerikos 
rinką Lietuvos produktams ir 
tuomi kelti Lietuvos gerbūvį ir 
ateitį”.

Atskyrimas 
Valstybės.
Sirvydas žodžiu ir pateikė 
liuciją.

“Santykiai Valstybės su 
nyčia.

‘‘Istorija mums parodo,
kur tik valstybėje įsivyrauja 
viena kuri viešpataujanti, taip 
vadinama “valstybinė” religijos 
sekta, tenai ilgainiui įvyksta 
vienų paliečių prieš kitus religi
nė neapykanta, ginčai, vaidai, 
pilietiniai karai, ir tas viskas 
galiausiai pražudo pačią valsty
bę. Iš kitos puses ,naujoji ga
dynė mums teikia pavyzdžius, 
kur demokratingos valstybės, 
kaip: Anglija, Francija, Ameri
ka ir daugybė kitų, tikybos klau
simą nuo valstybės visiškai at
skyrė ir kiekvieną tikybos sektą 
pastatė ant lygios prieš valsty
bės konstituciją ir įstatymus; 
toki demokratinė tvarka išeina 
naudai visos tautos ir valstybės, 
nes iš jos gyvenimo prašalina
ma tarptautinė religijos politika 
ir vaidai dėl religijos; taipgi ma
toma aiški nauda ir pačiai reli
gijai, nes ji yra iškeliama vir
šum visų pasaulinių ir politinių 
vaidų, kaipo žmogaus sielos as- 
menisis reikalas.

kaipo liuoso noro piliečių užlai
komos privatus įstaigos”.

Rezoliucija vienbalsiai priim
ta.

Vyskupas J. Gritęnas skaito 
referatą klausime Lietuvių Tau
tiškos Bažnyčioj. Kalba tame 
klausime kun. Mikalauskas prie
šais Gritėno referatą. Išklau
sius abiejų pusių, seimas šį 
klausimą paliko, be svarstymo.

p. V. Jankauskas iš Boston’o, 
referuoja apie Piliečių Sąjungą, 
jis likusį turtą kuopose ir cent
re. Kalba p» J. O. Sirvydas; pa
duoda sekančią rezoliuciją:

“Del Liet. Pil. Sąjungos Lie
kanų.

“Visuotinas Seimas, išklau
sęs pranešimus iš buvusių Liet. 
Pil. Sąjungos viršininkų ir suži
nojęs, kad šios organizacijos li- 
kusis iždas virš 700 dolerių, li
kosi Asmeniškoje priežiūroje 
Lievos Pasiuntinio ir gali net

pasilikti jo asmens nuosavybėje. 
Kadangi aie pinigai yra Ameri
kos lietuvių sudėti, todėl jie rei
kalingi atieškoti h Lietuvos Pa
siuntinybės ir paskirti Ameri
kos lietuvių visuomeniškiems 
reikalams.
klausime, pavedė busiančBm 
Amerikos

' kreiptis prie likusių Liet. Pit 
Sąjungos autoritetų ir atatinka
mai užbaigti”.

Dėlto Seimas šiame

Reikalaudami

RAKANDU
lietuvių organui,

(Bus daugiau)

DR. VAITUS!!
OPTOMETRISTAS

_____RTAS
kuris 

skaudėjimo,

LIE____  ________
Palengvins "akių Įtempimą, 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

iškilmes Tautiškoj parapijoj
Sekmadieny], Spalio 3 d., atlankys J. M. Vyskupas J. Gritėnas

Ch los gos Lietuvių Taut. Katalikų Bažnyčią 
Ir suteiks vaikučiams ir suaugusiems 

Sakramentą Patvirtinimo (Dihnavonės)
Norintieji galės prieiti išpažinties, nes bus keletą svetimų ku

nigų, kurie klausys (privatinės) nuo 7 iki 10 vai. ir vieša 8 valandą 
ryte. Mišios Šventos 8 ir 9 vai. Iškilmingos Mišios šventos ir dirma- 
vonė prasidės su procesija iš klebonijos j bažnyčią, 10:30 vai. Miš
parai 3 vai. po piet.

Tos pat dienos vakare yra rengiama savoj svetainėje šauni va
kariene naudai taisymui bažnyčios. Kalbės Vyskupas, kunigai ir svie
tiški kalbėtojai; bus puikus programas ir skani vakarienė.

Malonus Lietuviai Katalikai ir Keros valios žmonės, naudokitės 
proga buvimo Vyskupo ir apturėkit Dievo malonių.

P. S.: — Dirmavonės einantieji privalo atlikti išpažintį.
— KLEBONAS IR KOMITETAS

Bažnyčios nuo
Referuoja p. J. O. 

rezo-

Baž-

kad

• “Šitą turėdamas omenyje, 
Amerikos Lietuvių Penktas Vi
suotinasis Seimas reiškia pagei
davimą, idant Lietuvos valsty
bėje įvyktų kuogreičiatisis sky- 
rimasc nuo Valstybės, ir kad 
kiekvienas tenai esanti religinė 
sekta pasiliktų lygi viena kitai, 
be jokios pirmenybės, prieš Lie
tuvos Konstituciją ir įstatymus,

RENIS
Daug metų patyręs dak

taras sako
Po sunkios ligos influenzos, gripo, 
Pneumonijos arba kitos silpninan

čios ligos, nieko nėra geres
nio kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip 
greitai kaip 

Nuga-Tone
Po tokių silpninančių ligų jus tu- 

rit/» bandyti Nuga-Tone. Jis daugiau 
negu nustebins jus, kaip greitai jus 
pajausite grįžtančią sveikatą ir stip
rumą. Skaitytojai šio laikraščio at
ras, kad Nuga-Tone yra puiki gyduo
lė tokiuose atsitikimuose. Ji yra pa
prasta, maloni gyduolė kuri padaugi
na stiprumą ir vikrumą, suteikia 
kraują ir budavoja greitai kūną. Nu
ga-Tone suteikia gaivinantį miegą, 
gerą apetitą, stimuliuoja inkstus ir 
kepenis, ir reguliuoju skilvį ir žar
nas labai gerai. Pabandykite jas ir 
jus pradėsite jaustis geriau į kelias 
dienas. Išdirbėjai Nuga-Tone žino ge
rai, kad pagelbės < tokiuose atsitiki
muose ir jie įsakę visiems aptieko- 
riams suteikti garantiją arba sugrą
žinti pinigus, jei jus nebusite užga
nėdinti. Žiūrėkite garantijos ant kiek
vieno pakelio. Rekomendacija, garan
tija ir pardavinėjama, visose aptie- 
kose.

KLOVINSKAS
Pranešu visiems Brighton 

Parko lietuviams, kad aš esrni • 
daug metų patyręs siuvėjas; iš
pildau orderius pagal kiekvieno 
kostumerio reikalavimo.

Ant siutų ir overkautų, kai
nos yra labai prieinamos; kurie 
negaunate kitų siuvėjų savo 
pinigų vertės ateikite pas 
ne, o busite užganėdinti.

Taisau senus Fur kautus, 
sudedu pamušalus, už labai pri
einamą užmokestį. Prosinu ir 
valau.

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
TįjęjįęoĮįę^rgitM OupaĮrį

1922-32 So. .Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

NAUDINGAS SKELBIMAS

BEN THE TAILOR
4090 Archer Avenue

. Archer ir Mozart St.

Birutės” Sezono Atidarymas
TRI-VEIKSMISKONCERTAS

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3131-35 South Halsted Street

Sekmadieny, Spalio 10,1926
Pradžia lygiai 7:30 valandą vakare

PO KONCERTUI ŠOKIAI

Naujos dainos. Naujas programas. Paruoštas Komp. A. Vanagaičio.
Įžanga 75c, $1.00 ir $1.50, Kviečia visus “BIRUTĖ”

i Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gali pirkti tiesiog 
nuo išdirbėjo, kur gali sučėdyti 

i beveik pusę kainos. Lietuviai iš- 
; dirbėjai ir parduodam tiesiog 
' žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me geriausį patarnavimą. Kat- 

jrie yra pirkę nuo musų, tą pa
tvirtins. Taipgi užlaikome viso
kios rųšies rakandų-furniture ir 
parduodam žemiausiom kainom.

GLOBĖ FURNITURE CO.
6637 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6890
i Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Ularninke, Ketverge 

: ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai

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

Penkiolikos Metu Jubiliejaus Koncertas ir Teatras
įžanga $1.00; ant šokių 50c

r> Apart teatro, taipgi turėsime i? dalelę mu- 
zikalio programo, kaip tai p. K. Sabonis įr p. 
Adelė Šiauliutė, jau nuo seniai Chicagiečių 
mylimi dainininkai. Po programo seks links
mus šokiau Kviečia KOMITETAS

Stato Scenoj Komediją 3-jų Aktų

"KAROLIO TETA"
— Rengiamas —

Lietuvių Keistučio Pašelpinio Kliubo
Nuo Brighton Parko

Nedėlioję, Spalio-Ocl. 3 d., 1926
Pradžia 4 vai. po pietų

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
• 3131-33 So. Halsted Street
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Peoples Furniture Co
Didžiausi Lietuviai Krautuvninkai Ame
rikoje perailiojo daugybes pianų išdirbis- 
čių patirdami, kad joks kitas pianas 
neturi tokios nepalyginamos vertybės 
kaip kad turi

Ir šį musų patyrimų remia tie muzikos 
expertai ir teisėjai, kurie Omahos, San 
Franciscos, Seatle, Panamos, Columbios, 
( hicagos, Alaskos ir kitose svarbiausio
se pasaulinėse expozicijose, rado ir ap
vainikavo KIMBALL PIANUS su di
džiausioms Dovanoms; Medaliais, Diplo
mais ir pagirinio laiškais už jų balso to
bulumą ir nepalyginamą vertybę.

SAN FRAMCISCO

Suvienytose Valstijose Ilgaus 
piano išdirbėjo su Kimball — kapitaline jiega ir paty
rimu. Ir jai kas nors mėgintą padaryti tokį pianą kaip 
Kimball ant tiek ištobulintu skambėjimu (tone 
(’uality) Jam reikėtų praktikuotis 70 metą, taipgi Jai 
kas mėgintų subudavoti taip augštos rųšies pianą už 
taip žemą kainą kaip kad Kimball pianai yra, Jam 
reikėtų turėti 50 milijonų dolerių dėl Įkūrimo moder
niškiausios pianų dirbtuvės, nupirkimo medegos ir 
išplatinimo pirklybos. — Tik vien Kimball pianų išdir
bėjai turi ilgiausius metus patyrimo ir vartoja didžiau
sia kapitalinę jiegą dėl subudavojimo dailiausio ir 
geriausio Kimball Grojiklio ir kitokių pianų. — Todėl 
Jai kas Jums peikia Kimball pianus, tas nori pasinau; 
doti iš Jūsų nesuptatirho. Kas supranta muziką, 
dailę ,ekonomiją ir nuoširdų patarnavimą, tas perka 
Kimball Pianą pas PEOPLES.

Šiandieną dar nėra

Del Jūsų pačių naudos visuomet lanky
kite šias didžiausias Lietuvių 

Krautuves Amerikoje.

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Valstijos senatorius 
apkaltintas

Federalinis grand jury išne
šė apkaltinimą prieš valstijos 
senatorių Lovvell B. Mason, ku-į 
ris yra {veltas j bažnytinio vv- 
no skandalą. Jis yra kaltinamas 
kaipo tarpininkas išgavime ne
teisėtų išėmimų iš sandelių baž
nytinio vyno, kuris paskui pa
tekdavo vyno pirkliams, viešai 
pardavinėjusiems tą vyną. Be 
senatoriaus Mason dar tapo»ap- 
kaltinti du buvusieji prohibici- 
jo.< direktoriai, vienas polilikie-į 
rius ir keletas kilų asmenų. Ma
son tarpininkavęs tarp vyno 
pirklių ir prohibicijos direkto
rių ir priėminėjęs iš pirklių ky-1 
sius, kuriuos paskui perduoda- • 1 •,
vęs prohibicijos direktoriams. vJlclrSiriKllCS 
Vieną kartą jis perdavęs ()we- 
nui net $20,(M)0.

Tai yra vėliausias muzi
koje dalykas dabar taip 
ištobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gau
ti stotį, kokią tik nori.
Apsisaugokite netikrų se- 

ir nežinomų pardavė-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Iššoko per 19 augšto

V. Cook, iš SI. Louis, iš- 
per 19 augšto langą Mor- 
liotcly ir užsimušė ant

šoko 
rison
vietos. Cook sirgo ir buvo atva
žiavęs jo brolis parsivežti ji na
mo Į St. Louis. Abu rengėsi 
jau išvažiuoti, kuomet urnai 
Gook priėjo prie lango ir šoko 
gatvėn.

Raitijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

4177-83 Archer Avė., 1922-30 So. Halsted St
M. KEZES, \ idėjas J. NAKKOŠIS, Vedėjas

M 
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“Lituania” Spalio 12 dieną 
“Estonia” Lapkr. 2 dieną 
Važiuokit visu keliu vande

niu į pačią 
KLAIPĖDĄ

per laisvąjį Danzigo portą. 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

Atwater Kent, Freshman, 
R. C. A. Radiolos visiems yra gerai žinomos ir ne
brangios. Parduoda ant lengvų išlygų ir veltas pa
tarnavimas.

Pamatykite Gulbransen pianus pas

JOS. F. BUDRIK, PIANŲ KRAUTUVĖSE
3343-3417-3421 So. Halsted Street

NAUJIENOSE”

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas Canal 0523

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

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gat
Tel. Yards 1119 
Baigusi a kušti- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pentinyl- 
vanjjės ligon- 
bučiuose. Sąži- i 
rungai patar-| 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi^ 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G
AKU»ERKA

3252 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborft 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. JURGELIONIS
A D V O K A T A S’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporte Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. v 
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: / 
, Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
z Advokatas ,

29 So. La Šalie St.* Room 530
Tel. Central 6390

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

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

4608 S. Ashland A ve., 
Netoli 4Gth St. Chicago, 111.

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERT ASU

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Bes. 3201 So. VVallace Street

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

rz i i | nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
Valanaos t nuo 5 jy g vai. vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Moterys

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Viršuje
State

nos kreipkitės su

Universal
Bank

ir mergi-

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 
z of Ufrtics

Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

*" DR. HERZMAN'-1

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečiu, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerį, kuo
met d.Jis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaikę Visas Dalis

Tik paimkit numeri *r išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerį; sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northmestern Stove

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa*

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė tre
čia kliasa tiktai $10 bran
giau vienpus, $15 abipus.

Taksai atskirium 
žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar j bendrovę:

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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A. A. OL1S

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popierus.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 1D—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
JUO. Naktį

South Shore 2238
Boulevard 4136

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

............ ■ ■ I I I Z

Telefonai:

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001 

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

3241 S. Halsted St. Tek Yards 0062

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

JOHN T. ZURIS
Advokatas H 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. MAR6ERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S’o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
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.
Tei. Midway 2880

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tcleohone Yards 0994

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

Repair Company
654-666 West Roosevelt Road

1 blokas j rytus nuo Halsted Street
66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai I vakarus nuo Halsted
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St.
Tarpe California & Fullerton Avė.' South Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Reumatizmas sausgėlė
Nešiką rikykite savęs skaus

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

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

Knygas “ŠALTINIS SVEI
KATOS*’, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotį, 

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant* pareikalavimo.
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Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

1 iki 12 dieną.
i Bes. telephone Hyde Park 4000

c°RPORATf°N 
>7 presentfor 
UNITED PRONT-Si^lMty^ll 
SENDJMMfA*^ P« E PAI D TO

RING CORPORATION

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal «257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Ofiso TeL Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

Opteinestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358
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ATSKIRŲ valstybių sutartys 
j « <: it i. i: 

“LOCARNO DVASIOS" PLĖTOJIMĄSI
• e e • • •

NAUJOS KARO SĄJUNGOS

“Matote, kokią didelę klaidą 
padarė socialistų ir bedievių 
valdžia, atidarydama kalėjimus 
priešvalstybiniems gaivalams ? 
Jeigu nebus sugrąžintas karo 
stovis ir nebus vėl sugrusti į 
kalėjimą Visuomenės tvarkos J 
ardytojai, tai su Lietuva atsi
tiks tas pat, kas atsitiko su Ru-j 
sija pęie Kerenskio — bolševiz
mas ją pražudys!“ Ir kuomet j 
klerikalai šitaip kalba, tai ne 
pienam bailesniam piliečiui 
ima, iš tiesų, kinkos drebėti.

Komunistų chuligfinizmas 
tuo budu grasina sustiprinti 
klerikalinius atžagareivius ir 
prirengti jiems dirvą sugrįži
mui valdžion.

Komunistų vadai gal ir patys 
to nori. Demokratinėje tvarko
je komunizmas ilgai gyvuoti 
negali. Jų partijos bizniui daug 
naudingiau, kad Lietuvoje 
Įsigalėtų priespauda. Taigi 
bai galimas daiktas, kad 
chuliganiški skandalai yra

Kitaip

"... Yra rungam a valdžios 
keletas naujų įstatymų pro
jektų, kurie manoma dar 
pirm j nešant į seimą paskelb
ti spaudoje, kad visuomenė 
susipažinusi su jąls galėtų 
savo pasiūlymus duoti...“

čiiŲ matome, kad ir su duona 
nėra Lietuvoje perdaug bloga,

ir kad. valdžią kiek galėdama 
geriaus darbuojasi, ir kad vi
suomenini.* gyvenimas eina nor
maliu budu.

Taigi, kada klebonų ir jų pa
kalikų spauda malevoja juodus 
baubus, kalbėdami apie dabar
tinę Lietuvą, tai aišku, kad ji 
vadovaujasi ne faktais, bet kuo 
kitu.

išaugų nuo veido ir kitų kūno 
dalių taipgi daugelį apsaugotų 
nuo vėžio.

Amerikos Vėžio Kontroliavi
mo Draugija planuoja kurti 
miestuose specialus klinikas, ku
rių vyriausias tiksiąs bus eg- 
zajninuoti žmones. »Tose klini
kose bus egzaminuojama tik

— ..................... ii , h i«;i m ■

tie, kurie norės patirti, ar jie 
turi vėžio ligą, ar ne. Klini
koms vadovaus vėžio ligos spe- 
cailistai. Tuo budu manoma 
ne tik įpratinti žmones laiku 
pradėti 
užkirsti kelią visokiems šarla
tanams, kurie naudojusi žmonių 

.nelaimėmis^ K. A.

ydytis, bet taip pat

nxxii n Hxixm][iinxxnxxnnnxmixmxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus. į
XXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1
Vėžio ligos specialistų 

kongresas

vėl 
la- 
tie 

ko-

šarlatanai. — Vėžio gydymas 
seniau ir dabar.— Sveikatos 
egzaminavimo reikšmė.— Vė
žio gydymo budai.— Specia
lus .klinikos vėžio ligai pa
žinti.

Europoje dabar įėjo į madą sutartys tarp atskirų 
valstybių grupių. • ;

Karo metu buvo susidariusios dvi milžiniškos valsty
bių sujungi: centralinės Europos sąjunga su Vokietija 
priešakyje ir priešinga jai Santarve, apimanti beveik vi
sas kitas valstybes pasaulyje. J‘ •. > \

Paskui sale didžiosios Santarvės atsirado Mažoji 
Santarvė — pietų Europoje. ^Pagaliau ėmė daryti tarp 
savęs susitarimus atskiros šąlys, tiek priklausančios toms 
stambiomsioms grupėms, tiek nepriklausančios. , Rusai 
buvo padarę atskirą sutartį su turkais (to rezultate buvo 
užkariautos ir pavergtos Kaukažo respublikos). Paskui 
rusai padarė sutartį- su vokiečiais. Gi nuo šio pavasio 
(Locarno konferencijos) ėmė tokių atskirų sutarčių ieš
kot kuone visos valstybės: Lenkija su Rumanija, Lietuva 
su Rusija, Italija su Anglija ir 1.1.

Šitos sutarty* turi tą gerą pusę, kad jų pagalba yra 
užtikrinama draugingi santykiai ir taika tarpe pasira
šančių jas valstybių. Tuo budu, anot to diplomatų posa
kio, Europoje plėtojasi “Locarno dvasia”.

Jeigu sutarčių tinklas taip išsiplėstų,-kad galų gale 
jisai apimtų visas šalis, tai butų įvykinta tas, ko anąmet 
siekė garsiuoju “Genevos protokolu” MacDonaldas su 
Herriot, būtent — visuotino pasaulio taikos užtikrinimo.

Bet iš tų sutarčių gali išefti ir visai kas kita. Atski
ros tarp savęs susitarusios valstybių grupės gali suda
ryti priešingas viena kitai sąjungas, kurios tuomet reng
tų dirvą ne taikai, bet naujam karui.

Labai panašu, kad tik-ką įvykęs Leghorne (Italijo
je) pasitarimas tarp Italijos premjero ir Anglijos užsie
nių reikalų ministerio kaip tik ir turi tendenciją pavir
sti tuo, kas stato pavojun taiką. Įtartinas dalykas tame 
pasitarime jau yra tas, kad apie jo turinį nieko aiškaus 
nepranešama pasauliui. Jeigu Mussolini’o ir Chamber- 
lain’o pasikalbėjime nebuvo nieko kenksmingo kitoms ša
lims, tai kam reikia jo turinį slėpti?

Manoma, kad anglai su italais tarėsi dėl kontrolės 
pasidalinimo Viduržemio juroje. Taigi jie darė planus, 
atkreiptus prieš interesus kitų valstybių, kurių žemės pri
eina prie tos juros.

Už astuonių metų po didžiojo karro, vadinasi, pasau
lis dar vis neįstengia išeiti į kelią, kuris užtikrintų jam 
ramybės ir taikos rytojų!

Rugsėjį mėnesio Ipabaigoj 
mieste Lake Mohonk, N. Y., 
įvyko nepaprastai svarbi vėžio 
ligos specialistų konferncija 
Konferencijoj ‘ dalyvavo apie 
šimtas žymiausių vėžio tyrinė
tojų. , ♦

Konferncijos vyriausias tiks
las buvo pasidalinti žiniomis, 
kurios iki šiol tapo patirtos be
tyrinėjant vėžį Juo daugiau 
apie tą ligą bus žinoma, tuo 
lengviau su ja bus kovoti.

Konferencija nemažai dėme
sio kreipė į visokius šarlatanus, 
kurie pasipelnymo tikslais įkaL 
ba žmonėms Jog jie turi vėžį. 
Suprantama, tie šarlatanai ap
siima juos pagydyti ir tuo bu
du čiulpia iš jų pinigus. Reikia 
stačiog stebėtis, sako Dr. Fran
cis C. Wood, kaip gan apsišvie
tę žmonės pasiduoda šarlatanų 
apgavystėms-. Biznio reikaluo- 

--  se su tais šarlatanais jie neno- 
ografi- tureli nieko bendra. Bet
jau ir jau žmogaus prigimtis,

pirmiaus tekdavo dėl to protes- jis norį grąjt ir -stebuklingu 
tuoti. Į būdu pasveikti. Tą silpnybę šar-

.Bet “Vienybė“ nori parodyti latanai ir moka tinkamai išnau- 
savotišką “bešališkumą“, pri- ci()ti.
kaišiodama tai, ki^nuobitos da-Į Konferencijoj daug buvo kai-

munistų provokacija.
sunku ir suprasti, ko jie elgia
si, kaip bepročiai.

VIENYBĖS” DVYLEKIS

Brooklyno tautininkų laikraš
tis sako:

“Chicagos dienraščiai
‘Draugas’ ir ‘Naujienos’ taip 
gražiai gyvena paskutiniu 
laiku, kad pradėjo vienas ki
to redaktorių šeimynų bio
grafijas aprašinėti.“
“Naujienos“ niekuomet neap- 

rašinėjo nei “Draugo” redakto
riaus šeimynos, nei jos biogra
fijų. Atvirkščiai, jos. protesta
vo, kuomet taip elgėsi sulig 
“Naujienų“ redaktoriaus “Draų* 
gas“.

Be to, tai yra ne pirmas kar
tas, kud Marijonų organas nu
važiuoja nuo ginčo tuo arba; 
kitu klausimu prie 
jų“. Ir “Naujienoms’

kaišiodama tai, Ką^nuolatos aa-| Konferencijoj daug buvo kai- 
ro klerikalų organas/ taip pat iyama apie kovą su vėžiu Euro- 
ir “Naujienoms“. Yra prastas pOS šalyse. Skaitlinės rodo, 
patarnavimas laikraštinei eti- :off mirtimzumas nuo vėžio lie
kai šitaip iškreipti tiesą.

MATAI, KOKS “TEISĖJAS”!

jog mirtingumas nuo vėžio be
veik visose šalyse didėja. Ttto 
tarpu, 
ninkai yra įsitikinę, jog 
gumą nuo vėžio butų 
žymiai sumažinti, jeigu 
apsižiūrėtų ir nelauktų,

sako Dr. Wood, moksli- 
mirtin- 
galima 

žmonės 
kol vė- 
įsitiki-

Paltanavičiaus laikraštis ran
da, kad naujoji Lietuvos val
džia sukėlusi “labai dideli kerš
tą“, pašalindama “labai daugv| . ' ' - , ....... . .v . nimas yra paremtas laktais,valdininkų. Ir is viso jam ro-!
dosi, kad Prieš tris dešimts metų Ne\v

I ietuvoįe Y(),’ko ir ligoni-
Žm i n®sc kuv(> rasti daug

i nebepagydomų vėžiu sergančių 
I ligonių. To reiškinio svarbiausi 
i priežastis buvo ta, jog sergan
tieji laukdavo tol, kol vėžys į- 
sisenedavo ir tapdavo nebepa- 

Klausiami jie atsa- 
“Aš nejaučiau jokio 
arba “Mano draugai 

nėra-’ tvirtino, jog tai nėra yėžys, tad 
peraugas pats

mų; ligonis nejaučia skausmo 
ir gali dirbti. Neretai net ge
rai patyrusiam daktarui nėra 
lengva pažinti vėžys. () tuo tar
pu, jeigu patys žmonės nemokės 
pažinti vėžio simptomus, jie 
nepasieks laiku daktarą, kitaip 
sakant, jie kreipsis j daktarą 
tik tada, kai vėžys jau yra į- 
sisenėjęs ir todėl daktarui sun
ko bėra kas nors padaryti.

Kol žmonės, sako Dr. Wood, 
neišmoks pažinti vėžio simpto
mus ir laiku kreiptis į dakta
rą, tol mirtingumas nuo tos bai
sios ligos nesušimažins. Laimei 
žmonės vis 
prasti, jog 
tik tuomet, 
guldo, nėra 
na pas daktarą, kuomet ir. ud 
visai blogai tesijaučia. Kartais 
pas tokius patyręs daktaras ir 
suranda besiplėtojantį vėžį ab- 
ha kokią kitą pavojingą ligą. 
Tuo budu jie tampa puo m i r-, 
ties apsaugoti. ■ Jj

Bet didelis žmonių .mirtingu
mas nuo vėžio pareina ne Vien1 
tik nuo tamsumo. Nemažai tarp 
žmonių yra įsiplatinusi ta nuo
monė, jog vėžys yra nepagydo
ma liga. Prieiti keletą flesėtkų 
metų tai buvo tiesa, sako Dr. 
Wood. Bet to negalima sakyti 
šiandien, šiandien chirurgai pa
daro tokias operacijas, apie ku
rių darymą prieš porą metų 
niekas ir svajoti nesvajojo. Be 
to, seniau nieko nebuvo žinoma 
apie X-spinduliUs ir radijų (ra- 
diumą). X-spthduliai ir radi
jus šiandien gan sėkmingai 
yra vartojamas vėžio gydyme. 
Visai dar nesenai Anglijos pro
fesorius, Dr. Blair Bell, surado 
naują būdą vėžiui gydyti. Jis 
vartoja švino junginį. Jo klini
koj tapo išgydyti desėtkai žmo
nių, kurie senai jau butų numi
rę, jeigu laiku nebūtų pradėję 
gydytis.

Gydymas vėžio švinu ateityj 
žada labai daug. Keikia tikėtis, 
kad kuris nors

labiau pradeda su- 
kreiptis į daktarą 
kai liga į lovą pa- 
išmintinga. Jie ei-

NAUJAS KOMUNISTŲ CHULI
GANIZMAS LIETUVOJE

Laikraščius skaitančioji pub
lika dar atsimena, kaip Lietu
vos komunistai suruošė Kaune, 
po kuopininkų išteisinimo, de
monstracijų su muštynėmis. 
Dabar j vyko antras panašus ko
munistiškų chuliganų pasirody
mas Raseiniuose, rugsėjo 5 d.

Tą dieną buvo suruoštas Ra
seinių komunistų organizacijos 
mitingas. Jų kalbėtojas buvo 
atvykęs iš Kauno. Kada po jo 
tuščių deklamacijų l$ai kurie 
klausytojai ėmė duoti jam klau
simus, tai raudonoji “armija” 
šoko muštis.

Aršiausi ekscesai tečiaus į- 
vyfco tos pačios ditanos vakare. 
“Sfcdlaldemokratas“ ražo apie 
tai sekančiai:

“Vakare prasidėjo gatvėse 
girtų muštynės. Komunistai 
puolė mušti žymesniuosius so
cialdemokratus ir jiems ne
patinkamus prof. sąjungos

darbuotojus. Keletas kom- 
chuliganų užpuolė policiją. 
Įvykusiame • susirėmime su 
policija trejetas sužeista.”
Amerikiečiams 'tokie komu

nistų “darbai” yra ne naujiena, 
čia visi gerai žino, kaip kele
tas mėtų atgal raudonieji kumš
tininkai elgdavosi viešose pra
kalbose. Ne vienoje vietoje .čia 
jie net sukruvino keletą savo 
“priešų”.

Dabar tokia pat chuliganiško 
smurto epidemija, matyt, serga 
komunistai Lietuvoje. Už tai, 
kad socialdemokratai iškovojo 
jiems amnestiją ir teisę veikt 
atvirai, tai jie kelia muštynes 
susirinkimuose ir puola social
demokratus !

Mes neabejojame, kad f>usi- 
pratusieji Lietuvos darbininkai 
mokės tiems elementams aplau
žyti ragus. Bet pavojus yra ve 
kame: kuomet komunistai, nau
dodamiesi demokratines val
džios suteiktomis laisvėmis, da-i 
ro skandalus viešuose mitin
guose ir užpuldinėja žmones, tai 
klerikalai ir kiti atžagareiviai 
gauna medžiagos valdžiai šmeiš- 
ti ir demokratiiiei tvarkai nie
kinti. Jie sako visuomenei:

“Apart kerštų
nieko gera nesimatyt
nes reikalauja daugiau duo
nos, daugiau pastogės, o ne

įžiūri kaip šventi ar prakeik
ti tie žmonės yra, kurie val
džioje.“
Je, je! Bet kuomet Lietuvos kydavo: 

valdžioje buvo “šventieji“, tai skausmo 
Paltanavičiaus laikraštis 
šydavo, kad “apart keršių Lie-Įaš maniau, kad 
tavoje nieko gera nesimatyt“. ’ 
Tuomet jam rodėsi, kad tenai 1 šiandie, sako 
esą labai daug gera; ir jeigu1 goninių vaizdas 
kuris amerikiečių laikraštis Ten daugiausia 
tuos “šventuosius” ir jų “ge-‘tokius ligonius, pas kuriuos vė- 
rumus” pakritikuodavo, tai p. žio liga vos pradeda vystytis. 
Paltanavičių šaukdavo, kad to^ Tie pacientai mokėjo laiku apsi- 
kius laikraščius reikia deginti!( žiūrėti. Ne vienas jų pareiškia:

Tik maži kūdikiai patikės 
šitokio “teisėjo“ bešališkumu.

g£4d°mas-

savaime praeis“.
Dr. Wood, li- 

persimainė. 
galima užtikti

vėžio ligą
nieko' ne-

GYVENIMAS EINA 
NORMALIAI”.

Nors nemaloni, l>et tikra tie-

“Aš skaičiau apie 
laikraščiuose ir todėl 
laukdamas atvykau 
gydytis“ arba “Mano 
sjrgo taip pat, kaip ir aš, bet 
jam buvo padaryta operacija ir 

I jis dabar yra visiškai sveikas”.

giminaitis

sa, kad buvęs heya P^Tie atsakymai rodo, jog bėgiu 
| trijų dešimčių metų žmonės 
j padarė didelio progreso ir mo
ka jau pastebėti pavojų.

Viehok kai kuriose ICuropos 
į šalyse dedasi tas pat, kas buvo 
Amerikoj prieš tris dešimtis 

' 'T '"'.' , '"'"'T 'metų. Kodėl? čia nėra dakta- pnpažista, kad Lietuvoje ; ... :11 f ’ j rų kalte. Europos daktarai
( visais galimais * budais kovoja 

sįi yežiu.; Ųet kur žmonės tam
sesni ,|en ir: vėžys jaugiau sįt- 
įanda įsaju aukų J Negeriau da
lykai stovi ir kai kuriose Ariie- 
rikos vietose, kur žmonės yra 
mažiau apsišvietę. Ir niekas 
negali perdaug kaltinti vėžiu 
sergančius žmones. Pradžioj1 
vėžys nedaro jokių nemalonu-'

’ ------- —1 ------ r-
žvalgų Worcesteno Paltanavi-; 
čia šiandie yra “nuprogresa- 
vęs” žemiau ir už klerkaluš. 
Kuomet jisai prie dabartinės 
valdžos- Lietuvoje nemato “ne
ko gera apart ke^fų“, tai net 
So. Bostono juozapiečių orga-

L . _
dabar nėra nėkiek blogiau, kaip' 
buvo prie klerikalų, ir gal būt* 
dar net yra geriau.

To organo įdėtoje iš Lietu
vos koiįešpohdbncijoje/pav. tarp 
ko kita skaitome:

I
“Pragyvenimas dabar bis- 

kį atpigo... ' ,
“šiaip visas visuomeninis 

gyvenimas eina normaliai.

chemikas suras 
tokį junginj, 
nuodingumas 

Tąsyk tą jun- 
liuosai vartoti,

kuriame ^švino 
bus nustelbtas, 
ginį bus galima 
kadangi jis nekenks žmogaus 
sveikatai, Bet tuo pačiu laiku 
naikins vėžį. Ir reikia pasakyti, 
kad tame nėra nieko negalimo, 
šiandien chemikai jau moka pa
daryti tokį junginį, kuriame ar
senikas nustoja savo nuodingu
mo. Tas junginys žmogaus 
sveikatai nekenkia, o tuo tar
pu ligos perai žūna nuo jo. • 
Jeigu iš švino butų galima pa
daryti tokį junginį, kuris nai-( 
kintų vėžio ląsteles, bet šiaip. 
nebūtų žmogui nuodingas, tai 
vėžio gydymo problema butų' 
išrišta.

Visa tai, žinoma, tik speku- 
liatyvė galimybė. Bet yra ir tik
rų būdų vėžiui gydyti, apie ku-1 
riuos žmonės paprastai mažai 
težino. Amerikos Vėžio Kon
troliavimo Draugija (kurios 
iniciatyva ir kongresas buvo su-* 
šauktas) deda Visas pastangas, 
kad sulaikyti mirtingumą nuo 
vėžio. Ir žymiame laipsnyje 
tai galima padaryti. Draugija 
skelbia, jog vėžių yra visokios' 
rųšies. Imkime, pavyzdžiui, 
liežuvio vėžį. Vyrai tos rųšies 
vėžiu serga aštuonis kartus tan-! 
kiau nei moterys. Tyrinėtojai 
sako, jog liežuvio vėžys.pas 
vyruti žymiai SU^ihiažįntų, jei
gu jie geriau prižiūrėtų savo 
burną ir dantis. Mat, yra ma
noma, jog tos rųšies vėžys į- 
simeta nuo nuolatinio liežuvio 
erzinimo. Suaužėję dantys ir 
rūkymas kaip tik ir prisideda 
prie to erzinimo. Sunaikinimas

Peoples Furniture Co
Krautuvės

YRA EKONOMIŠKIAUSIA VIETA 
Del Lietuvių įsigyti geriausius, pilnai už
tikrintus šildomus Pečius. Musų dide
liam Pečių pasirinkime visuomet rasite 
įvairų rinkinį, vien tik geresnių padari
nių Pečių. Už daug žemesnes kanas.

Vartotų šildomų Pečių (Kitchen Heaters) po 
$14.75, $22.00, $28.00 ir tt.

Minkštoms anglims kūrenami Pečiai ir Bot 
Blast Pečiai po

r $14.50, $17.50, $22.00 ir tt.
L .r- K * 4' '•-><

Sėklyčių šildomi Pečiai (Parlor Heaters) 
vėliausios mados po

$85.00, $90.00, $110.00 ir tt.
. - • *

Kietoms anglims kurenami Pečiai (Base 
Burners) po

$55.00, $70.00, $85.00 ir tt.
Plačiausia pasirinkimas virtuvių Pečių kai]) kombina
cijos taip ir gesinių. — čia visuomet pirksite už 
žemesnę kainą. —
Lengvus išmokėjimus pritaikom kiekvienam pagal 
išgalę. — Ateikite šiandien į Peoples Krautuves, 
nelaukite šalto oro, nes dabar galima duoti geresnias 
išlygas ir patarnavimą.

4177-83 Archer Avė.,
M. KEZES, Vedėjas

1922-30 So. Halsted St
J. NAKROŠIS, Vedėjas

SVARBU
Juice Grape Pirkėju Atydos 

*Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie-

Atsilankykit į
Didžiausi Naujų South Water Markei 

14th PI. ir 15th St.
Tarpe Racine Avė. ir Morgan St.

Čia jus galėsite pamatyti dičjžiausį pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.
Del parankumo tų, kurie negali atvažiuoti nusipirkti paprasto

mis dienomis, marketas bus atdaras kiekvieną 
Nedėldienj per šį sezoną

■ salVtaRojStas
i H Salutaro rytas tešviečia gražus;

Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.
I KODĖL?

1) — RYTAS — ) 1 _
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS.)

. TODĖL, KAD;
Diena Jie ryto, žmogus be Salutaro

I negjdi but|
1)/— Salutaras priduoda itpetltą;

— Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL
639 W. 18th St„ Chicago, Illinois
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MALT TŪNIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

■ «WI*O*ATI«® 
■•.OOO »o« ■ .~v*'«u*N’ 
9 uuuJMiNa.I o O (M) »o* TWt kO** 
V >wm

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti-;
* XI • • « 1
nų. Nei vienas ne-
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

PRANEŠIMAS
Chicągos Žinios
Lietuviy vaikas - jauniau 

sias girtuoklis

Prašykite savo 
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

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
______ __ __ ______________ __________________ ____________________________ i

(iarsinkities “Naujienose”

žinomi pranešu visiems lietu

viams, kad buvusį Peoples liest-- 
aurania atpirkau ir naujai iš-'hausen, tapo atvestas jauniau- 

sias Chicągos girtuoklis. Pasi
taisiau. Kviečiu visus savo se-'rodo, kad tuo jauniausiu, bet 
nūs kostumerius ir visus tuos.'k“ Kerai įgudusiu girtuokliu 

yra lietuvių vaikas, krank Kal- 
kurie dar nėra buvę pas mane, ivitis (Kalvaitis), 13 metų, gy

venąs prie 1855 Canalport Avė.
Gaminu geriausius naminius ’Jis. 1>risil>užino’ iia 

geria degtinę jau nuo 9 
valgius, kaipo turiąs virėjo daug amžiaus.

I Pakliuvo jis teisman metų patyrimą. . , .. . . , , .xkad policistas Leonard, is 
ing stoties, rado rūgs.

Mes gaminame pusryčius, pie- Kalvaitį girtą gulintį tuščiame 
lute prie 29 ir Halsted gatvių. 

.Vaikiščias buvo tiek girtas, kad 
negalėjo pastovėti ant kojų.

Kada jis išsiblaivijo policijos 
stoty, tai jis pasisakė, kad 

.munšąino davė jam jo tėvo 
draugas Klemensas Miknis, 60 

/ metų, gyvenąs prie 2927 So. 
j Union Avė. Jis nuėjęs pas Mik- 
nį į namus ir tasis pasiūlęs jam 

■ munšąino, kurio jis išgėręs du 
— arbatinius stiklus (ne stikle- 
_ pius). Bet jau ne pirmą kartą 
1 Miknis davęs jam munšąino.

I Klausinėjant vaiko kaimynus 
pasirodė, kad Pranas yra jgu- 

įdęs girtuoklis ir nuolatos ne- 
’ 'žiojasi su savim bonkutę muil- 

šaino. «
| Jaunasis girtuoklis bus pa
siųstas atgal į mokyklą, bet 
bus po aštria jaunuolių globė-

Vakar į jaunuolių teismą, 
prieš teisėją Herbert Immen-

metų

todėl,

20 d.

tus ir vakarienę. Ateikite ir per
sitikrinkite.

Andrew Dubinko
729 W. 18th Street

JMųskit Naujienas
Lietuvon — tai bua 
brangi dtfvana.

Persikėlimo Išpardavimas
Grajikliy Piany Žemiausiom Kainom, Kokiy Nebuvo Visame Mieste
Dabar geriausia jums yra proga pasirinkti vieną iš trijų skirtingų 
rusių grojiklį pianą: aržuolo, raudonmedžio arba riešuto medžio.

BERNARD
KIMBALL /vH 
DRACKMAN

Prie tam, pridedama visai VELTUI sekamus dalykus: 50 volelių, 
voleliams šėputę, arba ant grindų pastatoma lempą. ✓

PRISTATOME J NAMUS GREITAI IR VELTUI
Reikalinga įmbkėt tik mažą dalelę pinigų, arba apmainysime ant jū
sų seno piano, gramafono arba radio. Likusius pinigus išmokėsite 
per ilgą laiką vartodami musų pianą.

jų priežiūra.

Sugavo šalčio draugą
Edvvard Herbert, butlegeris, 

kuris kartu su Joe Šaltis ir 
trimis kitais liko apkaltintas 
už nušovimą priešingos šaikos 
butlegerio John M. Foley, tapo 
suimtas M. Brannigan namuose, 
7607 S. Wood St. Šaltis prieš 
kiek laiko tapo suimtas 
VVisconsine ir dabar sėdi 
pavieto kalėjime, kur lau
kia teismo.

Richard Evans, kuris kiek 
laiko atgal Brighton Park nu
šovė policistą Finnegan, kuris 
buvo jį sugavęs už greitą va
žiavimą vogtu automobiliu ir 
vežėsi į policijos stotį, vakar 
tapo nuteistas pakorimui. Nau
jo bylos nagrinėjimo reikalavi
mas tapo atmestas ir diena pa
korimui paskirta spalio 22.

.šiame musų Persikėlimo Išpardavime geriausia yra proga pasirink
ti geriausių išdirbysčių grojiklį pianą, kaipo: Bernard, Kimball, ar
ba Dračkman. Šie pianai paprastai parsiduoda visur nuo $600.00 iki 
$700.00, bet šiame persikėlin^ išpardavime pirmieji 10 pirkėjai ap
silankę Kudriko krautuvėse, gaus už $295.00 ir $100.00 vertės aukš
čiau minėtų dalykų kaipo priedo VELTUI. Veikite tuojaus ir pa
matykite šį išpardavimą šiandien!!! \

Jos. F. Budrik
PIANŲ KRAUTUVĖS

3343 So. Halsted SU 3417-3421 So, Halsletl St,

Didelis Apsisaugojimas 
Nuo Skurdo

Skurdo vylyčiu niekuomet ne
perdu rs to, kuris yra apsišar
vavęs sutaupymu. Tai di- 
ižiausis apsisaugojimas nuo 
finansinio rūpesčio. Vienas 
dolęris atidarys taupymų są
skaitą čionai ‘— paskiau dė
kit reguliariai kas savaitę.
Siunčiame pinigus Europon

3% už taupymus
Nuomon apsaugos dėžutės 
67c Real Efetate Auksiniai 

Bonai Pardavimui
Valandos nuo 9 ryto iki 3 po pie
tų kasdien. Utarninko nuo 9 ryto 
iki 3 po pietų ir nuo 6 iki K va
karo. Sųbatoj nuo- 9 ryto iki 8 va
karo. *

*
J. Krasauskas vedėjas 

naujo biznio dept.

SOUTHWEST TRUST & 
SAVINGS BANK

35th St. ir Archer Avenue
Lafayette 1708-09-10

J • >

Naujas Budas Apšildymo

Allen’s
Parlor
Turnace

Pastatomas ant grindų

Mažas pečius pastatytas ant grin
dų, apšildys jūsų namus šią žie
mą pigiai. Jis apšildys už kelis pe
čius, suteiks šilimą ir drėgną orą.

Ateikit ir pamatykit šių puikių apšil
dymo sistemų, tai vėliausis išvystymas 
pečių industrijoj. Vitreous povedinio 
enamel užbaigimo/ lengvas nuvalyti, 
taip' kaip rakandai.

Nepirkit apšildymo reikmenų kol mes ju 
ms neparodysim kaip šis pečius suteikia 
šilimą, sumažina kuro bilas ir atstovi ke 

lis pečius. /

Galima jj įdėti i kelias minutes *
Visai nereikia turėti skiepo

Z. PIETKIEWICZ
1721 West47th Street Chicago, Illinois

Garsinkities “NA U Ji E N OSE”
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PADEKAVONE
A. A. Edmundas Czesna. kuris tapo palaidotas Rugsė

jo 30, 1926, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir palydėjo jį i tą neišvengiamą am
žinybes vieta.

Mes atmindami ir apgailėdami jo praaišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėka
vojame musų dvasiškam tėvui, Kun. Aleksandrui Skrip- 
kai, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; Šv. Kry
žiaus mokyklos seserims ir vaikučiams, vargonininkui VI. 
Daukšai, ponei Peržinskienei, dainininkei ir ponui Petru
ševičiui. smuikoriui, visiems tiems, kurie suteikė puikius 
gėlių vainikus (buvo 52 vainikai) ir muzikantams kuriuos 
surengė Antanas Venckevičia; muzika griežė namuose ir 
kapinėse; dėkavojame graboriui Eudeikiui, kurs savu ge
tu ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į am
žinantį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų mylimas sūneli ir broleli sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
• Tėvas Antanas, motina Agota, brolis Tevadoras 

ir sesuo ILeokadija.

T

PILVUI GYDYTI BITERIS
šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Biteris buvo vartojamas jau dau

gelis metų kaipo vidurių vaistas. Jis yra kuogeriausias nuo pilvo ne
gi umuliavimo, skilvio ' nemalimo, galvos skaudėjimo ir pametimo 
apetito.

Jis yra padirbtas iš parinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 
Californijos vynų.

Šių biterių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius,, 
chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiuri jų padirbimą šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

Kaip žmogaus pilvas nedirba, jo visas organizmas yra užnuo
dytas, inkstai nustoja dirbą ir žmogus jaučiasi visiškai nuvargęs.

Vartodamas šį biterj kaip nurodyta ir ištirdamas jo naudingu
mą nebusite be jo ir visuomet turėsite bonkelę savo namuose. Svei
kata tai yra turtas. Kaina vienoj bonkos $1.00.

Reikalaukite nuo savo aptiek^riaus “Salute Stomach Bitters”, 
arba užsakykite tiesiog iš musų.

SALUTE DRUG AND CHEMICAL CO.
616 West 31st Street, Chicago, III.

Boulevard 7351
/

Šilima

r

jimo. Mes 
nepakilo.

Ar jus galit sau įsivaizdinti kaip 
jus galėtumėt gyventi namuose 
be elektros ir gaso šviesos, o pa
sitikėti žvakės apšvietimu kuomet 
jums reikia. Šioj gadynėj tas jau 
butų negalima. Taip pat yra kuo
met prisieina vartoti senu budu 
anglinius pečius, palyginus su mo
derniniu apšildymu namų.
Kam gyventi namuose pečiais šil
domuose, kuomet reikia nešti di
delius anglių včdrus ant antro 
augšto, keturis arba penkis 
kius j dieną ir kuomet galite 
šildyti tiktai du kambariu, 
kuomet įvesime (arba patys
vesite) namų apšildymą, garu ar 
vandeniu, tuomet turėsit visus pa-, 
togumus. Bet dar geriau, mes da
bar pasiūlome specialj planą, 4mo- 
kėkit mums $25, o kitus lengvais 
išmokėjimais. Apmokėsit už namų 
apšildymo reikmenis laike varto-

patariame veikti tuojau, kol šalčiai dar neatėjo ir kainos

sy- 
ap- 
bet 
įė

MES TAIPGI

Pašaukit 
atsiųskit 
namų apšildymo eksper
tas atsilankys pas jus ir 
suteiks jums apskaitliavi- 
mą dykai. Daleiskit jums 
patarnauti DABAR.

Turime pilną pasirinki
mą plumbingo fikČerių. 
Atsilankykit j vieną mu
sų krautuvę žemiau pažy
mėtą ir persitikrinkit, 
kad musų tavorai yra ge
riausios rųšios.

telefonu arba
atvirutę, musų

soteim

Atdaros iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1 po pietų

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

Sol Ellis & Sons, Ine.
2118-22 So. State St. 4600 W. 22nd St.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

PLUMBING AND HEATING SUPPLIES

79 žmonės Cicero apkal- 
I tinti už prohibicijos 
' \ laužymą

-------------- f.

Tarp apkaltintųjų yra miesto 
prezidentas, policijos virši
ninkas, Capone. Keli lietuviai 
saliunininkai taipjau apkal
tinti.

I _ ______
1 Vakar federalinis grand ju- 
v.y ri<^txil< ė*išnešė n.t,i n i mą 
prieš 79 žmones Cicero mieste- 

ly, už suokalbį laužyti prohibi- 
cijos įstatymus.

Tarp apkaltinti),iii yra mies
telio prezidentas Joseph Z. 
Klenha, jo sekretorius “Big 
Ed” Konvalinka, policijos vir
šininkas Theodore Svoboda, Ci
cero butlugerių ir gemblerių 
karalius Al Capone-Brovvn ir 
daug kitų žymių butlegęrių ir 
politikierių. Tarp pastarųjų yra 
ir Charles J. Vavrick, Barrett- 
CroWe republikonų “committee- 
man” Cicero miestely. Tarp žy
mesniųjų butlegerių, be Capo
ne, yra dar apkaltinti Vogei 
broliai, O’DonnelI broliai, bro
liai La Cava ir kiti. Likusieji 
apkaltintieji yra paprasti saliu
nininkai, kuriuos sugauta par
davinėjant munšainą. Tarp 
apkaltintųjų saliunininkų yra 
ir keli lietuviai, k. a. Joseph 
Kurpus, John Želes, George Jas- 
k unas, A n ton Laurenitis, Vin
centas Kudzevičia, Joseph I^eka- 
viteh, George Kokunas ir gal 
keli kiti. Kiti apkaltintieji sa
liunininkai yra daugumoj če- 
chai, italai ir lenkai.

įrodymus,prieš juos rinko fe-
deraliniai agentai Roche vir 
Converse per keletą mėnesių— 
tuoj po užmušimo prokuroro 
pagelbininko McSvviggin. šio 
apkaltinimo visai nebuvo tiki
masi, nes jury veikė slaptai ir 
užvakar jury išnešus apkaltini
mą prieš valstijos senatorių 
Mason ir keletą kitų asmenų 
dėl prigavimo išgavinėjimo iš 
valdžios sandėlių bažnytinio 
vyno, buvo manoma, kad jury 
jau užbaigė savo darbą ir išsi
skirstė. Ir štai vakar urnai ju
ry išnešė apkaltinimą prieš 79 
Cicero gyventojus, jų tarpe 
svarbiausius miestelio viršinin
kus. /

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, " Gru- 
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

šk urnas.
3315 South I 
Halsted Št.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pustės, užkrečiamas 
iigas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo- 
iau. Jei tos ligos ne- 

»U8 tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

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

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

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

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

Kampas Monroe SL Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki; 
1 po pietų, ^andlėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Tokiu budu federalinis jfiry 
šį kartą stvėrėsi’už stambes
niųjų žuvų ir į savo apkaltini
mų tinklą įtraukė valstijos se
natorių, du buvusius prohibici
jos direktorius, Cicero mieste
lio valdybą ir Cicero vyriausius 
butlegerius, su jų galva Al Ca
pone. Kalbama, kad daugelis 
apkaltintųjų cicoriečių jau pri
sipažinę mokėję nemažus ky
šius Cicero politikieriams ir 
miestelio viršininkams.

įvyks Oak Mills spalio 7 dieną. 
Daug bus prizų už gerą lošimą.

Bus visa grupė golfiųinkų ir 
pavieniai “foursomes” nufoto
grafuota 12 valandą. Paveikslai 
bus pasiųsta j laikraščius lie
tuvių ir amerikoniškus.

Moterų antras metinis čem
pionatas įvyks spalio 5 dieną, 
Jackson Parke. Golfininkės, ne
tinginiaukite, bet dalyvaukite 
lošime už golfo čempionės ka
rūną ir kitus prizus. Puikios, 
artistiškos trofijos stovi L. G 
Kliul-e dvi šiij r.-.Htu Čeinpionų 
ir čempiones. L. (J. K. Valdyba.

Golfas

Kraujo, pdos, chroniškas 

senas žaizdas, ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Marah.ll Bl.d, 

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
14 10 So. 49 C’t, Cicero 
T'e). Cicero 3734 ir KOD4 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

šįandie paskutinė diena kva
lifikavimo į Lietuvių didžiuo
sius metinius, “amateur” ir 
“open” čempionntirs. L. G. 
K Ii ube įvyks suporavimas, o ry
toj, 9 vai. Oak Mills įvyks loši
mas amateur čempionato. Ne
pribuvę laiku į paskirtą vietą 
skaitysis pralaimėję. “Gallery” 
gali pasiskirti sau tinkamą po
rą.

Pasiskubinkite priduoti savo 
“scores” 18 duobių, kad daly
vavus rytoj lošime.

Dalyvaujantys lošime, susi
rinkite j kliubą apie 9 vai., su- 
batos vakare.

Dr. Naikelis, čemp. 1925 m., 
pasirengęs apginti titulą dar 
vieniems metams. O kaip kiti 
golfininkai, ar pasiduos be ko
vos? Well, nuo jūsų priklauso. 
Oak Mills Links dabar yra labai 
gražiam stovyje. “Greens” ge
ros, “fairways” žalios, smagu 
bus lošti už čempiono titulą.

Viešas lietuvių čempionatas

A + A
MYKOLAS ŠEMAŠIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Ketvirtadieni, Rugsėio 30 die
ną, 10:00 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs 58 metų amžiaus; 
gimęs Kauno rėdyboj, Raseinių 
apskričio, Žingių parapijoj, Lap- 
kašių kaimo, palikdamas dide
liame nuliudime moterį Oną, 
po tėvais Damskaitė, sūnų My
kolą, 2 broliu: Antaną ir Alek
sandrą, o Lietuvoje brolienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 9951 
So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Spalio 4-tų. dieną, 8:00 va
landą iš ryto iš namų į Visų 
šventti parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Mykolo šemašiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnus ir Broliai '

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Importuotos Bohemian 
PLUNKSNOS

Parduodamos pas

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

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

Kampeliai ant pareikalavimo

Archer Avė. Big Store
4187-89 Archer AvenueI **

Kampas Sacramento Avė., netoli didelio Brighton Teatro

Specialis Kuponų Išpardavimas
Subatoje ir Panedėlyje tiktai

Iškirpkite šios kuponais — atsineškite i mūšy naują didelę krautuvę 
ir gausite šiuos didelius bargenus z

VAIKŲ VILNONES 
PANČIAKOS

Storos, šiltų vilnų pančiakos, ru
dos, tan ir kitokių spalvų, mieros 
6 iki 9Į/o, paprastai 69c. Parduo
damos su šiuo kuponu už .... 39c

MOTERŲ NAKTINIAI 
APVALKALAI

Pasiūti iš storos dryžuotos flane
lės, su gražiais šilkiniais išsiuvi- 
nėjimais, paprastai vertos 98c. Su 
kuponu ........  59c

Ekstra mieros 74c)

MAUDYNES. RANK
ŠLUOSČIAI

Ekstra dideli ir ekstra stori Tur
kiški maudynių rankšluoščiai, to
kios rųšies parduodami po'59c. Su 
šiuo kuponu 3 už

KUPONAS
VYRŲ APATINIAI

Vyrų stori union siutai, ecrue kal- 
nieriais, mieros 36 iki 46, $1.69 
vertės. Su šiuo kuponu .. 98c

KUPONAS
VYRŲ DARBINES 

PANČIAKOS
Storos vilnonios ir vatinės, maišy
tos, tamsiai pilkos darbinės pan
čiakos, didelės mieros, vertos 23c. 
Su kuponu porai ....  10c

VAIKŲ APATINIAI
Union siutai, stori, gražiai atsiu- 
lėti, berniukų ir mergaičių sty- 
liaus, mieros nuo 2 iki 14, papra
stai $1 aki $1.25 vertės. Su šiuo 
kuponu ............ 79c

BALTAS MUSLINAS
Mąstąs platumo, geros rųšies bal
tas muslinas, labai geras dėl lovų 
paklodžių, mąsto vertė 20c. Su 
šiuo kuponu 10 rųąstų už $1.19

KUPONAS
VAIKŲ FLANELE

27 colių platumo, storas, baltas 
Lebacker flanelė, paprastai 20c 
mąstui. Su šiuo kuponu mą- 
stui .................................

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 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th 8t„ Chicago, 111.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 
ir 2199

*

mano 
užga-

1271

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują. Valom šiaudines ir 
panama skrybėles..
LITTLE STAR HAT 

CLEANERS

★ 3328 S. Halsted Street 
Tel. Boulevard 0170

1$ SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

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

Kreipkitės |

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

“OREMUS”
1) . “Oremus” garsi mostis, 

kuri pasekmingai ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ant žmogaus kūno. Ne
žiūrint to, koks tas išbėrimas 
butų, penkius metus buvęs 
daktaru gydytas ir nenugy- 
dytas, bet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas. Bonka su 
prisiuntimu 55c ir 95c. I

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo kojų šlapiavimą ir 
smirdėjimą, taipgi gydo iššu
tintus, kur tik apsireikštų 
ant žmogaus kūno. Bonka 
95c ir 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.
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liRluylii Rateliuose.
Bridgeportas

Liet. Moterų Apšvietos
Draugijoj >

vasarų nieko 
Turėjom liuoso

VS 
nepa ren- 
laiko už-

Kad ilsėjomės, tai ilsėjom 
—visa 
gėm.
Lėktinai ir narės kur norėjo ten
važinėjosi. Nė vieną metą 
taip liuosai laiko neleidom, kaip 
šiemet, nes kitais metais vis 
ką nors surengdavom.

O gal dabar bus geresnės 
pasekmės? Gal pasilsėję kad 
dirbsim, tai dirbsim per visą 
žiemą? Gal rengsim koncertą, 
bazarą, atidarysim valgių ir 
rimo mokyklą, jei atsiras moki
nių ir 1.1.?

piet. Mark White Sq. parko 
knygyne (30 ir Halsted gt.) 
bus susirinkimas, kuris ir pa
rodys ką mes ketiname veikti 
ateinančią žiemą. Visos narės 
malonėkite susirinkti, nes bus 
renkamos komisijos įvairiems 
parengimams. Taipgi atsives- 
kit naujų narių prisirašyl prie 
draugijos.

—Apšvietos pirmininkė.

“Labai Karštas” Ginčas
Chicagos bolševikučiams ta-

k a klės, kai jie pamatė laikraš
čiuose paskelbta, kad Kaz. Ja- 
montas prieš savo mirtį šaukė
si kunigo ir “sugryžo į katali
kų bažnyčią.“ Jie griežtai tvir
tina, kad tai esąs “melas“. Bet 
labai keista, kad jie nepasako, 
ko kun. Albavičius buvo pas 
nabašninką atsilankęs ligoni
nėje. O gal jie mėgins užgin
čyti ir šitą faktą?

kurie asmens pas ligonį dar 
pirmiaus, negu laikraščiai ėmė 
rašyti apie jo “atsiveri ubą“.

Taip pat liolševikučiai gal 
paaiškintų, kodėl j kunigų or
ganą buvo įdėta (antradiertyje, 
rūgs. 20 d.) skelbimas, prane- 

laidotu- 
tvarkė 

ir kiti,
kyla klausimas: ar 
savo noru nešė lą

šantis apie 
ves. Tas 
Kučinskas, 
Tai dabar 
tvarkytojai 
skelbimą į
ar tokia buvo nabašninko va
lia?

K. Jamonto 
laidotuves

PASLAPTIS PASILAI
KYTI JAUNU.

Nežiūrint kiek metų senu
mo, net ir žilus plaukus tu
rint, jus galit pasilaikyti 
jaunu, jei jus neperdaug

džiaugiatės kiekvieną dieną, 
dabar, šaltai imant viską kas 
tik ateina. Palaikykit har
moniją savo sieloje!

SLA.apskr. konferencija
dotuves butų pakviesti tie žmo; -----------
nes,
džiainą laikraštį, tai kodėl jisai Kinley parko svetainėje įvyko 
negalėjo norėt “sakramentų?“ SLA. 6-to apskričio konferenci- 

Iš to' labai aišku, kad karš- ja. *
čiuotis ir prikaišioti kitiems į Konferencija buvo sėkminga, 
°melą“ bolševikėliai neturi jo- nes čia nėra jokių rietenų, kaip 
kio 
jau

kurie skaito kunigų lei-| Sekmadieny, rūgs. 26 d., Mc-

kitiems | Konferencija buvo sėkminga,
• • * W • _ . ’ « • • a • •

pamato. Kas padaryta, to bolševikiškuose apskričiuose, 
vistiek neatitaisysi I bet visi dirba sutartinai, atsl- 

—Reporteris Žvelgdami vien į SLA. labą.
-------- :---- -— | Delegatų dalyvavo nemažai, 

Onos Pocienės koncertas 'yra išrinkusios kuopos. Buvo 
----------- -|apščiai ir svečių, atėjusią ar

šių metų koncertų sezoną ati- čiau susipažinti su apskričio 
darė Lietuvos Operos daininin- darbuote.
kč Ona Pocienė gražiu ir jau
kiu koncertu Liet, j............ . ’
pereitą trečiadienį. 'atstovų pranešimų

Be pc Pocienės koncerte da- kad visos kuopos darbavosi pe- 
lyvavo kitas operos dainininkas, reitą žiemą kiek kuri išszigalė- 
rusas Serge Borowski. .Jiedu ir jo; visos kuopos auga nariais, 
atidnrė koncertą duetais iš operų auga ir jų darbuotė.
“Don Giovanni“ (Mozart) iri
“Pikovaja Dama“ (Čaikovskio) svarstyta busiančią
(pastarąjį duetą dainavo rusų darbuotę ateinčią žiemą. Tarp 
kalba). Po to sekė arijos ir svarbesnių nutarimų reikia pa
sini p klasinės dainos kaip sveti- žymėti, kad tapo nutarta suren- 
mų, taip ir savų kompozitorių, ’gti apskričio vakarą. Be to nu- 
Martinopio, Šimkaus, Taliai- tarta rengti visose apygardose 
Kelpšos. P-ia Pociene visas dai- prakalbas ir paskaitas. Apskci- 
navo lietuvių kalboj. Taipjau tis parūpins kalbėtojus ir prele- 
dnvė ir du duetus lietuvių kal- gentus, bet kuopos turės rupin- 
boj — “Plaukia sau laivelis“ ir tis visu rengimo darbu. Taipjau 
“Ok berneli vienturti.“ nutarta vienoj apygardoj atgai-

Pabaigoj abu dainininkai su- vinti SLA. kuopą.
dainavo vieną sceną iš operos! Yra padaryta ir daugiau ki- 
“Bigoletto“ (koncertinėj for- tų nutarimų, kurie liečia ap- 
moj) — irgi lietuvių kalboj. skričio darbuotę. Iš to galima 

programo* išpildymą manyti, kad apskritis ketina 
netenka. Visi dainos nemažai darbuotis ateinančią 
gera’ pažysta abu dai- žiemą. Jis savo nutarimus įku- 
ir tur būt niekas ne- nys, nes pas visus delegatus 

. kad koncertas' buvo to- ūpas yra geras ir yra didelis 
kis, kokiuos retai kada galima'pasiryžimas dirbti SLA. labui, 
girdėti............................................ Į o kur yra pasiryžimas, ten vis-

Tik vieno dalyko tenka ap- ko ir pasiekiama.
gailauti, būtent, kad tokis gra-l 
žus ir rūpestingai suruoštas1 
koncertas sutraukė gana mažai 
publikos, 
pora

Pirmiausia išklausyta prane- 
Auditorijoj, Šimai apie kuopų darbuotę. Iš 

pasirodė,

Išklausius kuopų pranešimus 
apskričio

PRANEŠIMAI
Draugystė Atgiinties Lietuvių Tau

tos Vyrų ir Moterų laikys mėnesinį 
susirinkimą Subatos vakare, Spalio 2 
dieną, 7:30 vai. vak., Lietuvių Tau
tos Parapijos svetainėje, 3501 South 
Union Avė.

Simafto Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą Sekmadieny, 
Spalio 3-čią dieną, 1926 m., 1-mą va
landa dienos, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Nariai teiksi
tės būtinai pribūti laiku.

— P. K. Rašt.

Lietuvių Laisvės. Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą šeštadieny, 
spalio 2 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Ger
biami draugai mrtlonėldle visi lai
ku pribūti, nes turini daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

K, J. Demereckis, rašt.

226 kuopos 
įvyks ned., 
pietų, 1400 
st., netoli

North Side. — SLA 
mėnesinis susirinkimas 
spalio 3 <1., 2 vai. po 
Blackhavvk & Dickson 
Ashland avė. Nariai-rės malonėkit 
būti ir užsimokėti mėnesines duok
les. —A. Martišius, sekr.

Jauny Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimų nedėlioj, spalio 3 d., 1 vai. 
po pietų, .Lietuvių Auditorium, 3133 
S. lialsted st. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių, dalykų aptarimui.

S. Kunevicze, nut. rašt.

Prakalbos su paveikslais nedėlioj, 
spalio 3, 816 W. 31 st.,1 7.30 v. v., 
Raymond Chapel. —Komitetas.

Roseland. — Sekantį panedėlį, 
spalio 4 d., Lietuvių Darbininkų na
mo bendrovės šėrininkų susirinki
mas neįvyks iš priežasties nesant 
naujų reikalų, šėrinlnkai ir šėrinin- 

priduokite tikrus antrašus.
J. Tamašauskas, sekr.
10727. S. Michigan avė.

kalbėt 
mėgėjai 
nininku 
abejoja,

jos buvo vos apie 
šimtų žmonių. Nejaugi 

skaitlingų Chicagos lictu- 
kuriuos skaitomą net šim- 
tukstančių, tėra tik poras

vių, 
tais 
šimtų dailės mėgėjų, kurie no
ri išgirsti tikrai gerą koncer
tą? .Jei taip, tai ne kaip Chi-. 
cagws lietuviai prisistato.

Po konferencijos visi delega
tai ir svečiai susirinko pas p. p.

* Katkevičius, kur prie užkandžių 
j ir tarp pasilinksminimų, drau

giškumu dar labiau sutvirtino 
konferencijos nutarimus, nes 
kur yra draugiškumas ir sutari
mas, ten ir darbuotis yra sma
giau, o ir pats darbas būna 
daug sėkmingesnis. —Svečias.

Beje, girdėjau, kad p-ia* Po
cienė su p. S. Borovvskiu šią 
žiemą rengiasi pastatyti operą 
“Rigoletto“ — ir tai 
kalboj. Tai bus didelė 
nybė ch.icagiečams, — 
me pasaulinę operą 
kalboj, išpildytą kaip
nes ir Kaune p-ia Pocienė dai
navo toj operoj vyriausią ro-( 
lę. Nekantriai lauksime tos ope
ros pastatymo. —B.

lietuvių 
naujie- 
išgirsi- 

lietuvių 
Kaune,

Kas Girdėt Naujienų Lai 
vakorčiy skyriuje?

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu
bo ant Narthwest Sidčs įvyks su
sirinkimas spalių 4 d., parapijos 
svet., 1614 \Vabansia avė. Pradžia 
8 vai. vakaro. —A. Lungevicz, sek.

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas atsibus nedėlioj, spalio 3 d., 
1 vai. po pietų,...Sv, Jurgio parap. 
svet., 32 Place ir Auburn ave.\ Na
rės malonėkite atsilankyti.

A. Kliučinskaitė, rašt.

Rosęland. — Liet. Scenos Myl. 
Ratelio susirinkimaš bus antradie
ny, spalio 5 d., 7:30 v., v., Strumi
los svėt. Viii nariai atekit, naujų 
atsiveskil. —Valdyba.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta mėne
sinis susirinkimas įvyks spalio 3 d., 
2 vai. po pietų, Mark White Sq. 
parko svetainėj, prie lialsted ir 30 
gat._. Visos narėje malonėkite atsi; 
lankyti. -rbU'K retuMė.

APSIVEDIMAI

ISRENDAVOJIMUI I SIŪLYMAI KAMBARIŲ ]
PARANDAVOJ1MUI 5 kam-l NUOMON kambarys, garu šikio- 

bariai, šviesus, yra vana, elek- v'Iikin*!vie.na,n a‘J,a Žvie2! 
tra, prie karų linijos, Clearing, Rockwell «t. Tel. Lafayette 4410.
III., arti Argo ir Cicero. Susi
žinojimui su savininku adresas, 
Naujienų skyrius, 3210 South 
Halsted St., Box 75.

NUOMON 5 ir 6 kambarių flatai, 
moderniški, $20 ir $25.

2708 Normai Avė.

WEST SIDE
<5 šviesus kambariai; vana 

elektra ir kiti patogumai.
Renda tik $22.50. . u

‘2150 So. Hoyne'~Ave.

ĮVAIRUSskelbimaif— L . ..........
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

z 6149 So. Halsted SL
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Visa alga. Nereik dirbti.
ŠpTEIK man 1 valandų savo 

liuoso laiko ir aš parodysiu jums 
kuli) uždirbti ekstrų pinigų tiek 
kiek jus dabar gaunat j savaitę ai-, 
gos. Nereik rinkti kostumerių. Ne-# 
reik pardavinėti.

160 N. La Šalie St.
Room 416, 

Skyrius, 6131 W. 22 St.
Atdara vakarais

REIKIA vyrų darbui į geležies 
atkarpų jardų. Atsišaukit, War- 
shawsky & Co., 1915 S. State St.

5 RUIMŲ flatas rendai, ga- 
sas, elektra, rendos $23 j me
nesį.

Kreipkitės:
3755' S. Emerald avė.

NUOMON 2 flatai po 4 kamba
rius. 2034 S. Union avė. Tel. Roose- 
velt 4366. \

NUOMON 4 kambariai iš užpa
kalio. 4105 S. Maplewood avė. ‘

NUOMON 7 kambariai, 3-čias fla
tas •— $35. 6600 IajvvO Avė.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys mer
ginai su valgiu ar be valgio prie 
blaivių, švarių ir laisvų žmonių, 
(leistina Brightoh Parko apie-
linkyje. NAUJIENOS, 1739 So.
Halsted St., Box 863.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
VAKAGIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa Florida 
sveikiem ir ligo
tiem, geriausios 
marių maudy
nės; temperatu-^; 
ra yra vienuoda 
85 laipsnių ši
limos vasara ir 
žiemų; Geriau
sia vieta apsi
stoti. fornišiuoti 
kambariai pas:

PETER GADE1KO, 
511 S. Albany Av., Tampą Florida 

arba dėl informacijų,
1606 S. Halsted St^ Chicago, III.

PASTATAU anglis Southerrr Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel, 
Boulevard 1035.

Tel. Lafayette 8705—8706

REIKIA patyrusių pardavinėtojų 
eiti į namus, alga ir komisas, gali 
uždirbti nuo $35 iki $200 į savaitę. 
Gera vieta, nuolat darbas. Nepaty
rusius išmokinsime. Pilnų laikų ar
ba dalį laiko. Reikia paliudymus 
turėti. RADZIK & CO., 1826 South 
lialsted st.

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO <I ■ III 17 I, m - I- Ji Įrr/

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

REIKALINGAS bučerys; atsišau
kite kuogreičiausia. Turi kalbėti 
lietuviškai ir angliškai. Gera mo
kestis. 5256 Prlnccton avė.

REIKALINGAS bučeris. Chicago 
Mcat Market, 1845 W. 47 st.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

. ............................. ...........................
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grosemių. Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- Lų, Kendžių, Be- 
kemių. M lua. ų 
nas, Geras patar 

žemos kainos.
Sostheims, 1912 So. State St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS y 
_ Parsiduoda viinbnios gijos1 įvai

riems nėriniams; kainą: 4 uncijų 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 SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd Stn prie Normai Avė.

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, 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. Halsted St.

 4

PARSIDUODA pigiai Cadil
lac uždarytas, 1918 m., geram 
stovyje.

Atsišaukite
4 1911 Canalport Avė.

RAKANDAI
RAKANDAI. Pardavimui geras pe

čius, kietomis anglimis kūrenamas ir 
galite pasiskirti iš fumiture. Parduo
siu pigiai. 7140 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI valgomo kambario 
setas, grojiklis pianas ir viktrola.

5220 Calumet Avė., Džianitorius

' . PARDAVIMUI
“ATIDA” BARGENAS greitam pirkėjui. Gro

jiklis pianas, gerame stovyje, $90 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskį pinigų, o kitus iš
mokėjimais į 4 mėnesius.

ZAKAITIS
. 6512 So. Halsted St.

BUČERNĖ ir grosernė ant 
pardavimo arba mainymo ant 
prapertes. Priežastis pardavimo 
nesupratimas darbo, nemokėji
mas kalbos ir silpna sveikata. 
Yra trekas, mėsos piaunama ma
šina ir kiti parankumai. 10456 
So. Corliss Avenue.

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

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

Phone Boulevard 0527

KAMBARYS ant rendos dėl pai
kino, be valgio. Atsišaukite: 1517 N. 
Irving Avė.IE$KAU apj&wdiiuui merginos 

arba našlės, (leistina, kad turėtų 
kiek nors ‘ turto. Aš cisu 30 m. am
žiaus vaikinas, biznieriui ir turiu 
savo namų. Kreipkitės laišku.*

1739 S. lialsted st., Chicago 
Box No. 860

NUOMON 4 ruimai iš fronto, ant
ras aukštas; yra gesas, elektra, toi- 
letas viduje. 1823 Capalport avė.

Vakar atsilankė pas 
Liudvikas Antanavičia, 
sugryžo 25 d. rugsėjo 
Cohipibus iš vaišių Lietuvoje. 

■Jisai dėkoja Naujienoms už ge- 
!rą patarnavimą ir prirengimą 
[keliones. Labai užganėdintas, 
kad taip puikiai pavyko kelio
nė ten ir atgal.

Prabuvęs Lietuvoje geroką 
i laiką, L. Antanavičia apvažinė
jo gerą ploĄ ir temijo kas ten 
dedasi. Ekonomiška padėtis 

[Lietuvoje yra kaip P. Antanavi- 
Gedulingas paminėjimas Vii- čia išsireiškia, šimtą syk geres

niam užėmimo įvyks pėtny- ng, negu buvo kokie 
čioj, spalio 8 d. Lietuvių Au- atgal.
ditorijoj

Ch. Lietuviai rengiasi prie 
Vilniaus Dienos *

mus 
kuris 
laivu ---------------------------------------- -—t—

PAIEŠKAI! apsivedimui vaikino ar 
našlio, kad tik butų protingas ir lais
vas, nebūtų biednas, turėtų pinigų. 
Aš esu našlė 34 metų, sveriu 175, 5 
pėdų, 8 colių aukštumo, turiu mėly
nas akis, braunus plaukus, turiu pi
nigų $7,000. Vaikinas nebūtų senes
nis kaip 34 metų. Meldžiu su pirmu 
ląišku prisiųsti savo paveikslų, ant 
pareikalavimo, sugrąžinsiu, kas pa
veikslo peprisiųsj, atsakimą neduosiu; 
kitus faktus aprašysiu per laišką.

Atsišaukite
C. BERŽINSKIS, 

3252 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

RENDON du šviešųs, geri kamba
riai su valgiu ar be valgio. Apšildo
mi karštu vandeniu ant 2 fl. 6723 
S. Maplewood Avė. Tel. Hemlock 
4939..

LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros Šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir 84, 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

20 metų 
Kultūriškai irgi daug 

augščiau stovi. Pradeda jau ap
sireikšti ir politinis subrendi- 

penktadieny, mas. Stebėtina permaina įvyko 
turėsime progos dalyvauti vle-1 santykiuose valdininkų su Rai
name skaitlingiausių susiėjimų!

tai Vilniaus Dienoj. Tikimąsi, valdininkai buvo šiurkštus, iš- 
jog žmonių suplauks iš viso 
Chicagos miesto, pareikšti sa- pasidarė švelnus ir mandagus, 
vo prisirišimą prie istorinės 
lietuvių sostinės ir tarti užuo
jautos žodį okupuotiems bro
liams.

| Toksai gedulingas Vilniaus 
Labai tankiai prastas pagrobimo minėjimas įvyksta 

ūpas apsireiškia todėl, kad vieną kartą į metus. Pereitais 
turit nors skilvio suirimą, kartais jie būdavo labai pasek- 
Vartokit Trinerio Kartųjį mingi, taip jog atsiliepdavo net 
Vyną ir nusiminimas tuojau Varšuvos spauda, kuri mus 

ŠIOS gyduolės iš- atydžiai seka/
v Be gerų^ kalbėtojų, bus taip

gi plati muzikalė programa su 
pasižymėjusiais dainininkais ir 
artistais, kurie neatsisakė daly
vauti tame reikšmingame mi
tinge. r

lluoškimes visi prie tos die- 
nos. Kiekvienas yra kviečia
mas, kiekvienas prašomas daly-

JIESKO PARTNERIŲ
NUOMON garu Šildomas kamba

rys, 1 arba 2 vyrams, arba mergi
noms. 3243 Emerald avė., 2-ros lu
bos.

JIESKO DARBO ■
J ieško Darbo

Kam reikalingas šoferis, turi 
šoferio laisnį, nevartoja svaigi
namų gėrymų. Teisingas žmo
gus. J. J.

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainynud 

shoe repairing shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
norite įsigyti gerų biznį pasisku
binkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS & CO., 
410f< Archer avė.

Ateinančiam
santykiuose valdininkų su kai
miečiais. Prie senosios valdžios

didus, prie dabartinės gi jie

Šia permainą kaimiečiai labai 
patenkinti; aiškiai mato keno 
tai nuopelnai ir labai užganė
dinti dabartine valdžia. “Dabar 
tai mes galim pasakyti, kad 
patys valdomos, kad turim 
savo valdžią,“ sako jie.

pranyks.
valo skilvį, pataiso prastą 
apetitų, vidurių užkietėji-

butelis tiktai $1.25, biskį 
brangiau j pietus ir į vaka
rus. Kiekvienas vaistinin-

jasduolių jums suteiks 
Bandykit taipgi Trinerio Li- 
niment nuo reumatiškų ir ^^Bukime “sekančiam ^hk- 
neuraigiskŲ* skausmų! Jei 
negalite gauti savo apielin- 
kėj, tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago,1 
Illinois.

tadieny musų senojo Vilniaus 
svečiais!

Smulkesnį programos aprašy
mą patieksime vėliau. —A.

\ *

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Naujienų gpulkos narių atycĮon.— 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
milonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti pasui konstituci
jų. —Sekretorius.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta- 
dienyj, Spaiio-Oct. 2 dienų, B valan
dų vakare, Chicagos Lietuvių Audi-: 
torijoj, 3133 So. Halsted St. Visi 
kliubiečiai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svar
bių dalykų dėl aptarimo.

MOTERIS reikalauja pusinin
ko dei ruiming house _ biznio. 
Patyrimas nereikalingas.

3116 So. Michigan Avė. 
Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON krautuvė su ar. be 

pagyvenimo. Buvus barbernė, bet’ ga
lima visokį biznį uždėti. Labai pato
gi vjeta, lietuvių apgyventa. Kreip
kitės prie savininkės, ant antrų lubų, 
užpakalyj.

4934 W. 15th Street 
Cicero, III.

RENDAI du storai, sti beiz- 
mentais,. pusė bloko nuo bulva
ro. Randasi 6617 ir 6619 
Ashland Avė.

6423 So. Troy St.
Phone Republic 9610

So.

ATYDAI DAKTARAMS M. D. . 
IR DENTISTAMS

RENDAI ofisas 4 kambarių fia
las ir garažas vienai maginai ant 
M.ai*qkiettc Blvd. Įrengimai ’ pagal 

gadynes, šioj pačioj yietoj ; dak
taras yra buvęs .peri 3 metus. Ren
etas $100 į, lųėnesį. Krailštytls ga
lima tuojaus. Del informacijų ma- 
tykit J. NAMON, 2418 W. Mar- 
(liiette Rd., Chicago.

N U OMON rezidencija 5 ar 3 kam
bariai. 6420 So. California Avė., Tel. 
Republic 8581, vakarais po 5-tą va-

— A. J. Lazauskas, Sekr. ; landą. Subatoj visą dieną.

...... y., . ....................■44- -4. --

NUOMON kambarys vienam vyrui 
su valgiu ar be. Karštu vandeniu 
šildomas. 6217 S. Albany Av, 1 augšt.

NUOMON 2 kambariai dėl 
vaikinų. Kambariai apšildomi 
ir šviesus. Eelektros šviesą ir 
maudynės. Ant 2 lubų.;

3362 S. lLo\ve avė.

RENDAI kambariai dėl pavienių 
vyrų, su valgiu ar be valgio. Gera 
vieta pakeleiviams. Kreipkitės 2113 
S. Halsted st.

PARENDAVOJIMUI kambariai Vy
tams, ant 2 lubų, su valgiu ar be 
valgio. 725 W. 16 St.

NUOMON kambarys dėl 2 arba 
1 ypatat, kambarys šviesus ir mo
derniškas, an> 1 lubų. 4234 S. Maple- 
wood avė. Tel. Lafayette 0369.

RUIMAS rendai vienam vyrui, 
frontinis ruimas. 2 lubos, 3002 So. 
Emerald rive.

KAMBARYS dėl rendos, dėl vie
no ar dviejų vaikinų, karštu van
deniu šildomus, šviesus, arti gat- 
vekarių. 6948 S. Arlesian avė.

KAMBARYS rendhi vyrui, ir ga
ražas auloniobiliiii. 32įb- S. Union 
avė. 1 lubos.

RUIMAS rendai vienam vyrui, su 
valgiu arba be valgio. Maudynė, 2 
lubos frontas. 3333 S. Wallace st.

RUIMAS rendai vyrui; maudynė, 
gera vieta gyvenimui. 2 lubos fron
tas. 3303 S. Union avė.

1050 W. 57th Street

’ REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių dresių siu
vėjų prie moteriškų dresių.

LIPSON BROS. •
325 W. Adams St.

A >

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo 5 dienas savaitėj. Dr. S. 
A. Slakis, 6733 S. Crandon avė. 
įlydė Park 3395.

REIKIA moterų indų plovėjų, 
darbas dienomis, 4169 S. Halsted 
Street.

REIKIA ŪARBININKU
VYRŲ_________

VYRŲ dėl pardavinėjimo real 
estate pagal naują planą; įplau
kos garantuotos.
160 N. La Šalie st. Room 416

Skyrius, 6131 W. 22 St.
; Atdaras vakarais

JEI NESI užganėdintas savo da
bartinėmis įplaukomis, pasiinatyk 
su manim. Aš išmokinsiu jus dykai 
ir suteiksiu nuolatinį darbų, kur 
galėsi uždirbti nuo $50 iki $100 į 
savaitę.

Suite 416
160 No. La Šalie St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geras pelningas biznis. Vokie?'' 
čių apgyventa vieta. Kas nori pa
daryti pinigų, kur visas cash biz
nis yra. Pamatysite patys.

.1036 W. 31 st.
Boulevard 2479

GROJIKUS pianas sandely, turi 
būt parduotas už užlaikymų sande
ly, pridedama benčius, roleliai, vis- 
ka\ už $110. Klauskit Mr. F. Bla- 
zek\6136 So. Halsted st., 1 fl. fron
tas. \

PARDAVIMUI bučernė, 
ledo dirbimo mašina, tro- 
kas, yra gyvenimui kamba
riai ir garažas. Biznio daro
ma apie $1300 į savaitę. Bar
menas greitam pirkėjui.

1750 W. 63rd Street
Po 1 vai. po pietų

________ • __ _

DIDELIŠ bargenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė su nau
ju mūriniu namu, 3 flatai po 6 
kambarius ir didelis storas. Biz
nis išdirbtas per septynius me
tus. 2859 W. 40th St. ’

PAJIDAV1MUI grosernė, dęli- 
katessen ir sandvičių biznis apie 
linkėję dirbtuvių, geras biznis. 

Atiduosiu už teisingą pasiūly
mą, nes svarbi priežastis verčia 
parduoti. 1717 E. 75 St.

Phone Fairfax 0035.

PARDAVIMUI kendžių Storas prie 
teatro. 3528 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI
Didelis Išpardavimas Pianų

Mes turime visai išparduoti visus 
grojiklius pianus, upright ii^grand 
pianus, kad padarius vietos dėl mu
sų kalėdinio stako, kuris ateis ant 
geležinkelio tiekių sekamą savaitę. 
Sutaupykit nuo 83Mi iki 50%. Musų 
nuostoliai yra jūsų pelnas. Išmokėji
mais net po $5 įmokėjus. Štai 
tas tų bargenų:

player
player 
player 
player 
player 
player 
Upright pianas atpigintas 
Upright pianas atpigintas 
Grand
Grand

kele-

$450
$500

$600
$650

pianas 
pianas 
pianas 
pianas 
pianas 
pianas

atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas 
atpigintas

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

pianas atpigintas 
pianas atpigintas 
pianas atpigintas
PIANO STORES, 
Milwauk0t Avė.

$109 
$135 
$190 
$225 
$270 
$295 

$85
$95

$22ą 
$315
$115
Ine.

$100
$600
$800
$1000 Grand
NATIONAL

3968
(Arti kumpo Mibvaukee, Cicero i

Irving Purk Blvd.)

$110 CASH aiba biskj įmokėjus, 
nupliksite mano grojiklį pianą su ro
lę liais ir benčiumi. Pamatykit šian
dien. EMU. NOVAK, 2332’W. Mad
ison st.. t f).

PARDAVIMU] bučerne, South West 
Side, geroje vietoje, nėra kompetici- 
jos, dėl ligos, šaukit Prospect 2260

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
<sen Storas pigiai.

4505 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, viena geriausių, senai įsteig
ta, be konkurencijos, Nortnwest 
Side, aukštos rūšies fikčeriai ir 
stakas, pigi remia, garu šildoma, 
yra gražus 5 kambarių flatas ir 
garažas. Turime parduoti, nes savi
ninkas nebučeris. Reta proga dėl 
uždirbimo daug pinigų. Viską par
duosiu už $1800, verta dvigubai. 
Pamatykit patys, taipgi nedėlioj vi
są dieną.

3810 N. Central avė.
Imkit Irving Park karą iki 5600 

į vakarus, paskiau eikit du blokus 
į pietus.

PARDAVIMUI bučerne ir gfoser- 
nė ir kitokių visokių mažmožių. 
Vieta apgyventa visokių tautų. Taip
gi parduosiu fiktures 
registerį, elektrikinę 
ir mėsos malimui.

Tel. Roosevcll

— ice box, 
masini) kavos

XI (i I

PARDAVIMUI bekernė, labai pi
giai, lietuvių kolonijoj. Turiu par
duoti greit iš priežasties ligos. At-
sišaukil. 850 \V. 18 St

PARDAVIMUI du 
kurenainus anglim i 
ir kepimui: antras 
mimus minkštom 
kom.

pečiu, vienas
Kęsu virimui i 

šildymui, kure- 
anglim ir mul-1

2501) \\ l fl.

EXTRA, EXTRA!
PARDUODU valgyklą ir minkš

tų gėrimų biznį, laitai gerus geram 
PARDAVIMUI visai pigiai eigaių. | žmogui. Tarpe didelių dirbtuvių, 

tabako, visokių smulkmenų krautuvė, 1',‘d't pirkti su/ namu arba vieną 
yra ant kampo IStb ir String St. i biznį. Priežastis liga. 
Priežastis pardavimui, turiu antrą' 
biznį. 626 VV. 18th St. Box 864

GERA PROGA
PARDAVIMUI bučerne ir gro- 

sernė, labai sena išdirbta viela per 
daugelį melų. Parduosiu pigiai ar- 
l> i mainysiu ant ko "gero. Biznis 
gerai eira, daroma nuo $90 iki $10(1 
į dieną. Turi būti parduota į truin-

arba mainvmo. Biznis išdirbtas 
ilgui melus. Savininkas mainvs 

ai* lotų. Galima pirkti 
įmokėjimu.

P. Sl’ROMSKIS * CO. 
5833 S. \Vestern avė.

inazu
C

1967 Canalport avė.
Pilone Boosevelt 4395

GERA PROGA
KAS nori uždirbti pinigų. 

Pardavimui furnitu re-rakandų 
krautuvė, arba mainysiu į 2 fla-Į 
tų murini namų. Priežastis par
davimo — savininkas apleidžia 
miestų. Atsišaukite.

X. W. Rymkievvicz 
4559 S. Paulina St.
TcL Yards 0145

pei' 
ant
su

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; rakandai yra nauji ir 
daug ir biznis eina gerai, 
mo 
riai 
me 
me

stakd yra 
1‘artlavi- 

priežastis — esam du partne- 
ir norim išsiskirti. Parduosi- 

visą arba pusę, arba mainysi
ant lotų ar mažo namuko.

243b S. Leavitt st.
Tel. Boulevard 8829

$2500 įmokėti, kitus išmo-Į TAI BENT BARGENAS 
kėjimais, nupirksit naujų 2 fla
tų nutrinį namų, 4—P kamba
rių, skiepas ir viškai, t_____
trimas.

. PARDUODU pradedamų statyti 
aržunln 2 namą, 5—5 kamb. ir vienas mr.uviu puikuj, bedruimis porčiuje, geriau 

sųjcant, tai 6—6 kamb. namas. Sun 
j parl., bungalovv stogas. Visas ąžuo- 
1 lo Irimas; įdirbtos į sieną prosini- 

mamy- inui lentos, knygų šėpos, bufetai, 
murinta medienoms šėpulės, pentrių stal

čiai ir alsbaksial. Tailų florai tol- 
> ir priekiniam porčiuky.

flatas ir 2 ofisai ant antro aukš-; I* ■ ,. 1 | | 1*12 K

C. P. Suromskio
NAMŲ BARGENAI

LOTAI

PARDAVIMUI arba 
mui naujas 2 aukštų 
namas, krautuvės, 5 kambarių iėhmsc 
f.. - y*'""* ""w* t"T"” 1 drabužiams plovyklas ir kiti vč-Į ','„?i,n
to, garu šildomas, randasi 4001 |iausi piuinbing«i įrengti. Pirmas
ir 4003 Archer Avė., dabar ga- flatas karštu vandeniu apšildomas, 
įima jame gyventi. Sis namas bus įrengtas sulig vė

liausios mados. Anl mano 30yl25 
pėdų loto. Ulbai puiki vieta, vie
nas blokas nuo Marųuetle parko ir 
gatvekarių.* Kaina kas pirks tuojau 

. Parodysiu loki pal namą 
tu vandeniu šildomas, platus pabaigtą .kaipo sempelj. _Matykit 
lotas.

6 KAMBARIŲ nutrinis bun
galovv j Garfield Manor, karš- $12,500.

kaipo sempel|. .Miuvkit 
JOHN PAKALNIS

6949 S. Rockvvell st.
Tel. llemlock 0367

TAIPGI turiu tiktai pabaigtą 25 KAMBARIŲ mūrinis bun-
galow Brighton Parke, karštu Halų muro namų, kurį parduosiu 

, :'i - ' ni'hn inoinvciii om! movn^nln nntnii-vandeniu šildomas, kaina tiktai
$8000. ■

2 AUKŠTŲ medinis namas, 
3—4 KAMBARIŲ, kaina $4000.1

arba mainysiu ant mažesnio namu-, 
ko, arba lotųi Šis namas yra vie-| 
nas iš puikinusiu, todėl jei tamsta į 
norit tikrai puikaus namo, maty
le it šį Pargeną. Del platesniu in
formacijų matykit John Pakalnį.

TURIU gerą pirkinį Brighton 
Parke, 2 flatų, tiktai baigiamas 
tyli, n—5 kaihb.', 3 bedruiiniai.

..Mes turime daug gerų bar- rankioj vietoj. John Pakalnis.
ir. mainymui namų.R e n ii

Henry Koplewski
3992 ARCHER *AVE.

Phone Izifayette 9305 or
Republic 8915

sta-
Pa-

prta

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
' 10 flatų naujas kampinis mūri
nis namas, su visais vėliausios ma
dos įtaisymais, štymu apšildomas, 
2 melų senumo, rendos $8,100 
metus; įmokėti $5,000, kitus kaip

MANNOT & MADIGAN 
.3410 W. 63 St. — Prospect 9059

Del' apartmentų kampinis lo
tas, 102x125 pėdų, 1 blokas ftuo 
6.3 St., prie dvigubos sekcijų li
nijos/ kampas, 2100.

60 pėdų prie Keeler Avė 
toli 66 St., $1,000.

Rezidencijoms, kampinis, 58x- 
125 pėdų, 66 St. & Kedvale 
Avė., $1700.

77 pėdų, bizniavas, frontas į 
63 St., prie dvigubos sekcijų li
nijos, $150 už pėdą. Klauskite 
Mr. Knishka.

ne-

LABAI atsakominga šeimyna, ku
ri užlaiko savo namą ir visus ra
kandus labai švariai, nori parduo-. 74 
ti savo Beliman grojiklį pianą, sy-1 
kiu su daug mielių, parduos už 
$150, įmokėti $20 ir po $10 į mene- _
si. bet turi turėti gerų paliudymą.1 
JOHN BONTNER, 3968 Mihvaukee 
avė.

VERČIAMAS esu parduo
ti 2 pagyvenimų naujų mu
rini namų, garu apšildųmas,' 
ant South Side, prie geros 
transportacijos. Rendos ne
ša $130 j mėnesi, kaina $14,- 
000. Jus galite įmokėti kad 
ir $1000, namas pats moka- 
si. Tokių progų retai pasi
taiko. Atsišaukit greitai.

ADAM MORKŪNAS 
874 First National z 

Bank Bldg.
W. Monroe St., Chicago 

Tel. Randolph 7400

Aš statau mūrinius namus už 
einamiausią kainą. Jei tamsta turi
te lotą ir inupote statyti, pasima- 
tykite su manim, jei neturite loto, 

, aš tamstoms surasiu; Duosiu tei
singą apsiųiitliavimų ir patarnavi
mą. Bile kokiuose namų reikahio- 

! se matykit mane;* užtikrinu, busit 
patenkinti.

JOHN PAKALNIS 
Genernlis kontraktorius,

6949 S.-Rockwell st.
Tel. llemlock 0367

PIGIAI parduodama bučerne, 
grosernė, ir Dešrų išdirbystė, i 
ant kampo karų linijos. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Pardavi-: ,h,,?T 'k«bln<‘J **.’ platus ben-

1 c . piiim fu viqLq iIukI‘ifvsinip nirkpini
mo priežastį patirsite ant vietos.!

2200 VV. 23rd Street

PARDUOSIU savo gerą Angelus 
grojiklį (lianą su 107 roleliais, su

NAMAI IK NE?RIGULMYBfi

PARDAVIMUI kietų anglių pečius, 
beveik naujas. Taipgi ice box. 

11)707 So. Troy Avė.

čius, tą viską dastatysime pirkėjui, 
kuris užmokės mums $120. Mes no
rėtumėm gauti kiek galima dau
giau cash. Atvažiuokit pasimatyti 
su milinis tuojau. Mr. Augusi Dubro, 
2332 W. Madison St.', front.

PARDAVIMUI saldainių, ice 
cream. nefcvaiginamų gėrimų ir ki
lų smulkmenų krautuvė. Gera vie
ta, geras biznis. 712 \V. l ltb PI.

PAI’DAVIMl'l bučernė. biznio da
roma į menesi $3500. Taipgi par
duosiu svkiu namą arba mainysiu.

B. BANAS, 
2633 W. 43rd st.

Phone Lafayette 0170

I ARDAVIMUI restą.uracija su fix- 
tur’es ir visais įrengimais.

551 W. 14th PI.

PARDAVIMUI minkštų gėrymų 
krautuvė: taipgi cigarų, cigaretų; 4 
pagyvenimui kambariai, garu šildo
mi. 3413 W. 51st St.

PARDAVIMUI maža grosernė ir 
nesvaiginančių gėrimu krautuvė. Pre
kė $275.00. 624 W. 14th St.

EXTRA BARMENAS
PARDAVIMUI Hardvvare što-.

STORAS ir pagyvenimas, mūrinis 
garažas, randasi 3352 S./ Halsted st. 
(mokėti $2,000, kitus kaip rendą.

i 2 AUKŠTŲ medinis bizniavas na
mas, įmokėti $500.

I 2 AUKŠTŲ bizniavas namas, šty-
i imi apšildomas, randasi 1036 \V. 
69th St. Jnmkėli $2,000.

7 PAGYVENIMAI, Storas, medi
nis namas, remtos įneša $135 į mė
nesį, įmokėti $1,500, kitus kaip ren
dą.

I PAGYYVENIMŲ medinis na
mas, rendos $70 į mėnesį; įmokėti 
$1,000.

3 FLATŲ mūrinis namas su vi
sais įtaisymais, po 6 kambarius; 
įmokėti $1,500, kitus kaip rendą.

Tie visi namui galima mainyti ant 
farmų, lotų arba bet kokių biznių.

C. P. Suromski & Co.
5833 S. WESTERN A\E.

I llemlock 6151

NEPAPRASTAS BARGENAS’
* Reta proga įsigyti 

Brighton Paike 
namuką nepaprastai pigiai.

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
ant 38-tos gatvės netoli Kedziė par
siduoda nepaprastai pigiai, jei pirk- 

i šit greit. Pelnysite dnugiau kaip tuk- 
, stantį dolerių, jei suskubsite. Jnešt 

nuo

5 kambarių murinta 4>ungalow 
$5750

$500 įmokėti, $60 į mėnesį 
Mes pastatysim ant jūsų lėto 

DYKAI išimtina apdraudos kompani
ja garantuos jūsų mokestį laike li
gos, susižeidimo aiba atsitikime mir
ties ir likusieji išmokėjimai bus pil
nai apmokėti, O JŪSŲ* 1NMOKETI 
PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide
lį skaičių namų kainos yra labai pi
gios. Suteikiame augštos -rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
tuojau dėl galutinų nurodymų ir pla
nų, už tai jums nebus jokios atsa
komybės. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 861, Chicago, III.

MANNOTT & MZDIGAN

3410 W. 63 St. — Prospect 0059 
Netoli 63 St.

1’IKRAS bargenas. Gražus nauj.Ts 
mūrinis bungalovv, artistinio stik
lo frontas, 6 dideli kambariai, tile 
vana, 
langų ir durų metaliniai stripsai 
kary 
$1500,

karštu vandeniu šildomas

garažas, $14,500, cash reikia 
vertas $16,000, savininkas, 

M. Artesian avė.

PARDAVIMUI muro namus, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambarių; karštu 
vandeniu šildoma, įrengimai nau
jausios mados, 2 karų garažas, ar
ba mainysiu ant 2 flatų medinio 
namo arba bungalow. Tik $17,000. 
Atsišaukit po 5 vai. vakaro.

7013 \Vashlenaw avė.

6 kambarių ant cementinių 
blaksų namas, karštu vandeniu 
šildomas, 30x125 pėdų lotas, 3 
metų senumo, moderniškas, 
$4000. Tiktai $1500 cash rei
kia. Klauskite Mr. Knishka. 
3410 W. 63 St. — Prospect 9059 

-------------- i-----------------------
3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.'

PETER BAfS

MORTGECIAI-PASKOLŪS

i stantį dolerių, jei suskubsite.
/reikia $1000. Kreipkitės vakarais 

iki 8 vai.
ADV. K. JURGELIONIS

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

6

PARDAVIMUI turiu gerų namų 
po 5 ir 5 kambarius su bungalovv sto ( 
gu. Namas randus 7039 S. Artesian. 
avė. Pirmas aukštas karštu vandeniu1 
Šildomas, antrame augštė sudėtos 
paipos dėl kito boilerio 1 
elektra, gazas

Turiu/ irgi po 6 ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu šildomą, 2 karų ga- 
radžius, aržuolo užbaigimas Paysi-1 mentas 
duoda labai pigiai ant lengvų išmokė- pėr mėnesį rrs E19/1 n r» _ ■ LT i vi I1L ViiTaipgi galiu pabudavoti na

šavo pinigais, 
vakarais, suba-

jonų.
mų ant jus loto su
Namus galima matyti 
tomis ir nedėliomis.

JOHN MEŽBAIŠKIS,
7018 So. Campbell Avė.

Republic 4537 
CHICAGO, ILL.

YRA jūsų, jei tik jus norite juos 
turėti. Bet atsiminkit) kud už ren- 
dų resytes jus nenusipirksit nei1 
laikraščio. Jus, kurie skaitote šį to. 
skelbimą ir norite į 
galite tai lengvai padaryti 
vydėkit žmogui, kuris turi 
nes jis yra pirmesnis, negu 
susitaupino pinigų, kad

namus, 
jus. Jis 
turėjus 

vietos šiame pasaulyje, jus turit tą( 
pačių progą įsigyti namus, bukit 

PARDAVIMUI bučernė ir gro- savo bosu pats. Aš turiu 4 kniuba-' 
sernė, labai gera vieta bizniui, vi- rių namą ant akro žemės, tik ke-1 
šokių tautų apgyventa, arba 
ėiau į namą.

Kreipkitės:
3423 So. Morgan st.
Tel. Boulevard 0668

Uš $265 nupirksi! mano gražų 
■850 vertės riešutinį grojiklį pianu 
ai prijungimu mandolinos, varto
tas tik 4 mėnesius. Duosiu rolelius 
ir benčių. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms. s

M B. VVALTER,
1723 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI
Mes turime savo

PARDAVIMUI mūrinis namas 
apie 63 ir Halsted st. Namas 50 

Maudyklė,: pėdų, 6 fl. 2 po 5 ir 4 po 6 kam- 
1 barius, 4 karų garažas, apie 16 me
lų senumo, elės ir Atrytai sudėti ir 
išmokėti. Namas geriausiam padėji
me. Yra vanos, elektra, gasas, beiz- 

pcČiais šildomas. Rendos 
j $300, metams $3600. 

Kaina tik $23,000, įnešti $6,00(1. 
1920 S. Halsted St. 

?. K. Masiulis

2 FLATAI ir Storas, 2 mašinų 
garažas; namas randasi ant 59th ir 
Western avė. Prekė $34,000. Priim
siu lotus arba maža farmą, katra 
linka dėl rosortų. Atsišaukite pas 
kontraktorių

J. WELICZKA
6634 S. MaplevvoOd avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bučerne ir groserne, 2 štorai ir trys 
flatai, karštu vandeniu apšildomas, 
gera vieta ir biznis yra geras, arba 
mainysiu ant mažesnio namo be 
nlo.

Kreipkitės pas savininką.
2500 W. 69th Street

biz-

MOKYKLOS

PARDAVIMUI su mažu {mokėji
mu, arba mainysiu ant namo, 80 ak
rų farma. Kainą $6,700.

40 akrų farmaį 1 mylia nuo mies- 
Visa ūkės mašinerija randasi,

įsigyti • namų, žemė juodžemis. Geri budinkai, pasi
daryti. Nepa- nuadokit proga. Parduosiu už $3.009

mainy- Uos minutės eiti nuo stoties, kurį 
| parduosiu už $4250, įmokėti tiktai 
j $250 ir po $42.50 į mėnesį. Alsišau- 
j kit, rašykit arba telefonuokit. Vei- 
’ krt tuojau, kol dar nevėlu.

JOHN WARZECIIA 
2823 \Voodward avė.

kft

į BARGENAS — 2 flatų mūrinis, 6- 
6, 2 kambariai skiepe, 2 karų muri-

I nis garažas, lotas 50x125, tiktai $13,- 
500, cash $4,000. 3914 W. North Avė.

EDGEWATER 3 apartmentų na- 
Storage rnas $26,500 naujas namas, 1631 Fos- 

House 2 grojiklius pianus ir 4,ter Avė., netoli visokių transportaci- 
. , , ? . , , jų, 5 kambariai ir didelis su siete-

.h-ivia-VG ,rzil*l Iz <1 1 TA Kimi- ». ..... • -.* . rupright pianai, geri, kaip nau
ji, parduosim po $85. Atsišau
kite šiandien arba nedelioj, 
5 po pietų.

American Storage 'House
2216 W. Madison St.

lietis porčius, biskj įmokėti. ODELL, 
Longbeach 6750.

iki

MAINYSIU ant namo savo
ras arba mainysiu ant namo ar soft drinks biznį, kuris randasi 
loto. Priežastis liga. Biznio vie- prie Crane dirbtuvės, Brighton 
ta gera. i Parke. Kas norite inainyti ir

4051 Archer avė. [gauti gerą biznį, atsišaukit pas 
-------------- - ----- i.---------------- E. M. Miller, 753 E. 64 St.

PARDAVIMUI dry goods, tabako,!----------------------------- -—-———
cigarų, kendžių krautilvė. Biznis iš 1 ---------------------
dirbtas 
siu ant 
ri būti

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių mūrinis namas, 2 lubos, 
aržuolo trinias ir grindys, aplinkui 
yra dideli medžiai ir krūmai, 1 ka
ro garažus, % bloko, nuo 63 st., lo
tas 56 pėdų, kaina $5500.

Kraipkitės;
6244 S. Kcnneth avė.

TURIU parduoti lotus, parduosiu 
pigiai, 68th St. ir 69th ant Wostern 
Avė. Kampini lotai. George Haltušis, 
6845 So. Western Avė., 2-ros lubos 
užpakalyj.

Atsišaukit į
NaujieĄtf Skyrių, 
. * Bqx Č7, 

321\) So/ Halsted St.

5 nauji mūriniai bungalow
GERIAUSIOS konstrukcijos bun- 

galovv prie vietos, po 6 didelius 
moderniškus kambarius, furnas. šil
domus, reikia $1600 cash, kitus 
lengvais išmokėjimais. Atvažiuokit 
ir pamatykit šiuos bargenus 
lioj, spalio 3, tnrpe 16*ryto 
po

per 14 melų. Arba malny 
loto ar mažo 
parduotas šioj savaitėj.

4839 W. 14 " 
CICERO, ILI

namuko.

St.

NEPAPRASTAS BARGENAS

TURIU parduoti į trumpą laiką 
bučernę ir grosernę. Didelis biznis, 
išdirbtas per 20 metų. Turiu sam
domus 2 buferius ir patys dirbam. 
Agentai nesinaudokit f j 
tiktai savininkai atsišaukit. Del 
formacijos atsišaukit:

3990 ARCHER AVĖ. 
Bučernė yra kitur.

taja proga 
“* ~ 1 in-

PARDAVIMUI restoranas 
Brighton Parke. Didelis barge- 
naF. Parduosiu labai pigiai. 
Biznis išdirbtas per ilgus me
tus ir eina gerai. Esu privers
tas parduoti labai greit.

Kreipkitės:
3955 Archer avė.

PARDAVIMUI Police Dog ir pe
čius pigiai. 922 W. 33 St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI grosernė ir kend- 

žiu Storas. Vieta gera, priežastis par- (jasj Brj(|gepOrte į lotą arba ant ge- 
davimo — sergu. !ro autOmobilio. Atsišaukit prie

3148 So. Auburn Avė. ninko.
--------- ------------------------------ ------| ’MRS T< RADAVIČIENE

301 So. Fourth St.
ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

MAINAU mažą namą, kuris ran-
savi-

PARDUOSIM pigiai gasinį pečių, 
siuvamą mašiną, vlctrolą. Greitai 
apleidžiam miestą. 7004 S. Talman 
avenue.
-------------------------- - i PARDAVIMUI naujas moderniškas

PARDAVIMUI saliuno barai,- gro- 5 kambarių medinis bungalovv, aržuo- 
sernės ir bučernės fiktures, karpen- lo trimas, miegojimui porčiai, furnas 
derio ir plumberio tulšių ir barabonai šildomas, $2000 cash, savininkas ant 
su priedais. 663 W. 14 PI. vietos. 5829 Warwick.

PARDAVIMUI 2 flatų muro 
namas 5 ir 6 kambariai, furnas 
šildomas, 2 karų garažas, ant 2 
lotų. Kaina $11,000. Agentai te
gul ncatsišaukia. Cash $3,000, 

/kitus morgičiais.
5831 So. Šangamon St.

Sav. 5548 So. Sayre- Avė.
Tel. Prospect 57Š6

PARDUOSIU arba mainysiu 
Justice Parke G lotus ir namą 
11 kambarių, gera vieta dėl biz
nio. Mainysiu ant namo West 
Side j. Atsišaukit 2554 South 
Halsted st. Victory 8191.

nedė-; 
iki 5

pietų.
8542 llouston avė.,

So. Chicago.
Del smulkesnių žinių pasimaty 

kit su Mr. Moser, arba telefonuo 
kit Wentworth 2070. «

Turiu kelis bizniavus ir rezi
dencijos fotus, kuriuos mainy
siu ant bile kokio namo arba 
didelio apartamentinio bdldingo, 
interesuoti tame žmonės arba 
agentai, rašykite paduodami 
rašymą ir kainą ką turite 

E. M. MILLER 
753 East 64 St. 

c/o J. Unthank

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, metaliniai slips, už
daromi užpakaliniai porėiai, iš šo
no įėjimas, ugnavietė, knygynas, 
bufetas, visi nauji fikčeriai, naujai 
dekoruotas vidus ir laukas, lotos 
30yl25, 1 karo mūrinis garažas, 
yra Iii tonų anglių, 3 metų senu
mo, galite 
pasiūlymas 
randasi 6019 S. (’alifornia avė., sa
vininkas bus name nedėlioj. 

6024 So. Mozart St.
Republic 0213

gyventu tuojau. Geras 
nebus "tmestas. Namas

O

ap-

PARDAVIMUI geriausiais pasta
tytas bungalovv, 5 dideli kamba
riai, kampinis lotas, mūriniai stul
pai, karštu vandeniu šildomas, yra 
knygynas, bufetas, panel valgomas 
kambarys, stikliniai fronto porčiai, 
aržuolo trinias ir grindys, tile va
lia, gasinis pečius, ledainė, siete
liai, nuo audros sash, 2 karų gara
žas. Geras pasiūlymas nepūs atmes
tas. Jos. F. Gast, RIVER GBOVE, III,

LABAI reikalingas biznis. Savi
ninkas neturi darbo, turi 2 namu. 
Mainysiu į bet kokį biznį. 2 aukš
tų mūrinis namas ant Bridgeporto 
ir bungalovv MarqueUe parke. Mai-, 
nysiu bile kurį. Kam nusibodo biz-1 
nis, gausit teisingą mainą. i

5938 So. Whipple st.

ROSELONDO BARGENAS '
3 FLATŲ geram stovy namas, 

ant bizniavo atryto, tiktai $11,000, 
$5,000 cash. Savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą. Atsišaukite vakarais pas 

K. C. BAŠINSKAS
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7094

GERI AUSIS pirkimas ai4)a mainy
mas ant Archer Avė, Naujas mūri
nis namas, Storas ir 5 kambarių fla
tas viršui. Parduosiu cash pigiai ar-PARDAVIMUI 5 kambarių medinė . . .

bumęalovv, cementinis fundamentas ir ba tp^iny-sįu ant buce *J®s a g o- 
beizmentąs. Furnace šildomas, gazas, 
elektra, vanduo. Kaina $6,500.

10707 So. Troy Street

sėmės ar j gerą lotą. Atsišaukit 
5097 Archer Avenue 
Nuo 2 iki 6 po piet

QVARRTTQ PR ANFfilM AQ PARDAVIMUI namas ir du lo- bVAKDUb rKAINESIMAb |abai pigiai. Namas karštu van- 
Marųuette Manor apielinkėj.. deniu šildomas. 5205 S. Kolin avė.

Kas turit 6 kambarių bungalovv
Ir norit mainyt ant 2 pagyveni
mų namo, atsišaukit, 6218 So. 
Rockwell St., Ist fl.

5 KAMBARIŲ namas, $4,590 ant 
jūsų loto, vėlinusio (rengimo, išmo
kėjimais. Atsišaukit dėl planų, 17 
N. La Šalie st. Room 810.

PARDAVIMUI. Pažiūrėkit tuos 
moderniškus. bungalow pirm pirkimo, 
6261-67 Hycinth St., prie Milvvaukee 
ir Elston kampų.

PARDAVIMUI medinis namas, 4 
iiiiegriiiinilii, stikliniai porČiai, fur- 
nas šildomas, 2 karų garažas, 1 blo
kas iki 3 karų linijų. 1704 North 
Keating avė. Albany 8867.

NAMAS ir nedidelė groserne 
pardavimui pigiai, gražioj vietoj 
visokių tautų apgyventa, biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis ne
sveikata, 834 W. 53rd Place, 
Tel. Praspect 3246.

PARDAVIMUI 5 ruimų Cotr 
tage, elektra, maudynės, pečiu 
apšildoma. Visas namas geras.

Atsišaukite:
3222 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI naujas namas, 
5 ir 6 kambarių, cemento beiz- 
mentas, garažas dėl dviejų ma
šinų; kaina $9000. Ir pasažierių 
automobilis Mtitchell sporto 
modelis, geram stovyje.

4509 S. Albany avė.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
naują medinį namą. Elektra, gasas, 
maudynė, cementuotas beizmentąs, 
lotas 35 y 125 pėdų, gražioj Mar- 
(|uettę kolonijoj. Kaina $5300. Kam
pinis lotas parsiduoda 40 y 
Kaina $1600. Matykit savininkų.

7250 So. Claremont avė.• «

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis kampinis namas. Garu ap
šildomas. Geras namas. Savi
ninkas 2 hibos 3220 S. Union 
avė. Namas 7356 Stewart ave.'^^'S S.^Snal'

4 FLATŲ mūrinis namas, 
gražioj apielinkėj, parduosiu su 
mažu įnešimu arba mainysiu 
ant mažesnio namo, lotų, biz
nio, automobilio ar. morgičių.

901 W. 33 St.
Yards 4669. *

7 KAMBARIU moderniškas na
mas, kaina $4,500, įmokėti $500, 
3001 VVesley avė., Berwyn.

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

PARDAVIMUI murinta bizniavas 
namas, krautuvė ir 4 gvvenimai po 
5 kambarius; parduosiu pigiai, su 
mažu įmokėjimu. Savininkas mainy
tų ant mažesnio gyvenimui namo ar 
mažos farmos apie 1 akerį ar dau
giau, apie Chicago. 2300 I^ake Street, 
Melrose Pavk, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, šy
du su groserne ir bučerne. Randa
si geroje vietoje, gera vieta tinka
mam žmogui. 2648 W. 47 st. Tel. 
.afayette 4812.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
'Intų namas, 2 po 6 ir 2 po 4 kani- 
>arius. Mainysiu ant bungalow ar
ia namo 2 flatų po 4 kambarius. 

Už cash parduosiu labai pigiai.
v SAVININKAS 
4621 Archer avė.

1 flatas

5 KAMBARIU mūrinis bungalovv, 
karo garažas, kaina $8700, cash 

61000, lotas į mainus, aržuolo Iri
mas. furnas šildomas. 3127 New- 
castle.

TĖMYK
PARDAVIMUI medinis namas, 2 

aukštų po 4 kambarius, cementinė 
apačia ir 2 lotai. Pardavimo prie
žastis — antras morgičius užsibai
gia. Parduosiu pigiai’, jei greitai 
drksit; įmokėti $2,000.
6535 S. \Vashtenavv avė. 2 lubos

PARDAVIMUI. Aš visai pasit rau
du iš biznio, parduosiu kampinį 
namą, yra 2 krautuvės ir 2 fialai, 
dainas yra gerame stovyje, turit 
įamatyti, kad įvertinus, tai yla 

A—1 kampas, kaina $14,000, turit 
turėti mažiausiai $5,000 cash.

Benj. Neuberg, Savininkas 
254 West 47th St.

Telpphone Boulevard 8940.

$300 cash, $60 i mėnesi, naujas 5 
cambarių mūrinis bungalow, $7750. ’ 
latvė cementuota, netoli mokyklų 
ir 2 karų linijos. 7038 S.. Oakley 
avė. Republic 8854.

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namas, po 5 kambarius; priežastis 
lardavimo ,— reikalingi 7 kamba- 
’iąi; mainysiu į bungalovv arba lo- 
a, randasi Marųuette Manor. Savi

ninkas ant vietos, 6806 S. Rockvvell 
st. Tel. Republic 0545. J. Rūbas.

PARDAVIMUI up-tb-date 9-4 kam
barių apt. kampinis, tile ir shower 
vana, 5 karų garažas, gžtru šildomas.’V, 4VCII11- V M aliuvinei?

40 y 125. H. BOEGE, 5759 N. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų kampinis 
. namas, muro frontas, moderniškas, 6 

PADAVIMUI mūrinis cottnge, 7 kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
elektra, 2 karų mūrinis garažas.
1 avė. K 8424 So. Westem Avė.

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nis instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi- 
son Street.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinanti dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street. a

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesms; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buv{ žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Angly kalbos yisas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

^xxxxxxxxxxxxxxxraxxxxxx^.

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

* G. LKVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums .pagel- 

I bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
' Mechanikos ir Baterijos Amato. 
• Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugiaus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

1507
AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
W. Madison Street


