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Klaipėdiečių skundą ADF nn,arš ’r?a"iz|i0,i r autu pramonęLyga atmetė
Britų angliakasiai imas 

grieštų priemonių
A. D.F. nutarė organizuot autų 

pramonės darbininkus
Klaipėdiečiu skundą Tautų I Britu angliakasiai imasi

Sąjunga atmetė griežty priemonių
(Joneva priėmė Lietuvos vyriau

sybės pasiūlymą

Rugsėjo 20 dieną imi piet Tau
tų Sąjungos taryboj buvo svar
styta Klaipėdos byla. Be re
porterio, Salvadoro atstovo p. 
Gerero, kalbėjo Vokietijos at
stovas p. štrezemanas, Lietu
vos p. Sidzikauskas, Anglijos 
lordas Cecilis, Francijos p. 
Bonkuras, Italijos Scialoja. Ja
ponijos Išii ir Tarybos pirmi
ninkas Čekoslovakijos 
Benešąs.

Delegatų konferencija 
ištraukti iš kasyklų 
gos darbininkus

nutarė 
apsau-

LONDONAS, X. 8. — Strei
kuojančių Britų angliakasių de
legatų konferencija ruošias pa
vartoti paskutinių priemonių 
padaryti kasyklų savininkus su- 
kalbamesnius. Konferencija 
būtent priėmė sekamas rezoliu
cijas :

1. Iš kiekvienų kasyklų iš
traukti tuos darbininkus, kurie

palikti kasykloms
tvarkoj išlaikyti streiko metu.

2. Dokų ir geležinkelių darbi
ninkus paraginti atsisakyti 
krauti *ir gabenti importuoja
mas iš užsienio anglis.

3. Prašyt darbo sąjungų kon-

atstovas i buvo ten

Taryba vienu balsu priėmė 
juristų komisijos raportą, ku
riuo nustatoma Lietuvos siūly
toji procedūra ir panaikinama 
praeitų metų Tautų 
Tarybos rezoliucija, 
liucija, kaip žinoma, 
jungos generaliniam
buvo suteikta teisė duoti klaij>ė- remti, 
diečių skundams eigą. i šitas rezoliucijos bus dar

Del Lietuvai nepriimto vieno duotos visiems distriktams 
raporto posmo Lietuvos delegra- j tvirtinti.

Sąjungos
Ta rezo- giesą, kad jis apdėtų visas' dar- 

Tautų Są- bo sąjungas (unijas) tam tik
sėki etoriu i rn mokesniu streikininkams

raporto posmo Lietuvos cleleg’a- 
cijos pirmininkas Sidzikaus-* 
kas padarė rezervą.

Ryšy su juristų pranešimu, j 
lordas Cecilis, Scialoja. Bon
kuras ir Išii atsiėmė savo bir
želio 1 d. raštą kaipo neregulia
rų ir nesuderinamą su Klaipė
dos konvencija.*

Tuo budu byla galutinai lik-' 
viduota. Sėkmingas bylos iš- j 
sprendimas Tautų Sąjungos 
sferose padarė kuopuikiausio 
įspūdžio.

Lenkai veržias Lietuvon
Lenkų kareiviai perkėlė demar 

k arijos linijos gaires.

pa-
pa-

Buv/Graikų diktato
riaus ir jo ministerių 
byla dėl žmogžudybės
ATĖNAI, • Graikija, X. 8. — 

Tardymo komisija atmetė tei- 
Isingumo ministerio kaltinimą 
i buvusių Graikijos diktatoriaus, 
'gen. Pangaloso, deĮ žmogžudy- 
bės, bet įsakė padaryti naują 
tardymą dėl panašių buvusio 
diktatoriaus ir jo ministerių 
kaltinimų.

Susiderėjo už cigarą, 
kad busiąs pakartas, 

— laimėjo

Detroitas yra tos pramonės cen
tras su 700,000 darbininkų, 
visai neorganizuotų

DETRO1T, Mich.
Amerikos Darbo 
konvencija priėmė 
pradėti stiprią kampaniją uni-' 
onizuoti visas automobilių pra
monės šakas. Detroitas yra cen- j 
t ras automobilių industrijos 
Jungtinėse Valstijose. Detroito 
automobilių fabrikuose diria 
apie 700 tūkstančių darbininkų. 
Tuo tarpu jų tik hežymi da is 
tėra organizuota. Detroito fab
rikai yra “open-shęp’os“.

Darbo Federacijos konvenci
ja tatai nutarė pradėti energin
gą darbą organizuoti tų fabri
kų darbininkus ir iškovoti pri
pažinimą unijos.

Tasai nutarimas yra kaip ir 
atsakymas į Detroito kapitalis
tų mestą Amerikos Darbo Fe
deracijai pirštinę — užgynimą 
Young Men’s Christian Associa- 
cijai ir Detroito bažnyčioms 
leisti Federacijos vadams atei
nantį sekmadienį kalbėti baž
nyčiose iš sakyklų, kaip kad ikii 
šiol būdavo daroma įvairiuose 
kituose miestuose, kur Federa
cija laikydavo savo konvcnci-

X. 8. — 
Federacijos 
rezoliuciją

so-

lei-

Shenvoed Eddy ka ba apie 
vietų Rusiją

Vakar konvencijoj buvo 
sta laikyti kalbą Shenvoodui
Eddy, Young Men’s Christian 
Asociacijos tarptautiniam sek 
retorini, kurs buvo tani tikros 
amerikiečių misijos į sovietų 
Rusiją galva ir nesenai iš ten 
sugrįžo. Ilgoj kalboj jis papa
sakojo, ką jis patyręs apie eko
nominę sovietijos padėt), h’ pa
reiškė, kad sovietų valdžia esan
ti pastoviausia Europoj ir kad 
dabartinis komunistų režhnrs 
Rusijoj išsilaikysiąs. Jis tvirti
no, kad skleidžiamos apie Rusi
ją žinios daugiausiai esą pa
remtos melais, bet kartu pripa
žino, kad darbininkai Rusijoj 
tik krislelį laisvės teturį. Vi
sas laisvės formas esą monopo
lizavę sau komunistai.

Pittsburgas verčiamas 
pildyti 1794 m. sek
madienio įstatymą

PITTSBURGII, Pa., X. 8. — 
Pittsburgho davatkos atkasė iš 
kapų 1794 metų “Sekmadienio 
įstatymą”, kuriuo užginta vi
sokios pramogos ir sportas sek
madieniais. Pittsburgiečiai da

lbai’ verčiami įstatymą pildyti. 
(Visuomenės saugumo direkto- 

tos j vidun kelio, kurios se- Uimėjo. Vakar jis buvo pa-?™8 paske,bf! . kad at*inant* 
niau stvėjo šalia kelio lenkų pu- smerktas mirties bausmei. Kai 8e. I}1<* lePj Vls1’ • ,an 
sėj. Rajono viršininkui duotas teismas paskelbė nuosprendį iriZa,8tl fatbo1^ beizbolą, tennis, 

i__  __ i........  . ... golfą etc., bus areštuojami ir
(baudžiami piniginėmis pabaudo
mis. žiūrėti, kad įstatymas
butų pildomas, bus pastatyta 
daugiau policijos.

ELKIIART, Ind
Lenkų pasienio korpuso karei- John Hali, 22 metų, susiderėjo 
viai demarkacijos linijos apsau- su policininku už cigarą, kad .• 
gos III lajono ribose nuo Trum-.jį^ Hali, busiąs pasmerktas, 
palių iki Gilviškių kaimo lini- pakorimui už užmušimą vieno 
jos gaires perkėlė iš senos vie- 'aptiekininko South Bende. Ir,J 
tos į vidurį kelio, kurios se- laimėjo.

įsakymas gaires nuo vidurio ke-1 ||a|j buvo vedamas atgal į kale
lio išmėtyti. jimą, jis, pastebėjęs poiieinin-

------- ką, riktelėjo jam, šypsodama- 
Pilsudskis kolonizuoja ?is: “Ei» ai laimt'jau cigarą, 

okupuoto j Lietuvoj « šian!” 1>olici,,inkas ati- t i------ davė jam cigarą,lenkus 
VILNIUS, IX. 20. (Elta). — 

Druskininkuos pas maršalą Pil
sudskį lankėsi Vilniaus krašto 
karo kolonistų organizacijos at
stovų delegacija. Pilsudskis pa
žadėjo palankiai peržiūrėti vi
sus lenkų kolonistų reikalavi
mus.

4 užmušti traukiniui 
užgavus autą

FHANKLIN? Tenn., X. 
Vietos National Bank of 
klin šiandie uždarė savo 
pasirodžius,

8.
Fran- 
duris, 

kad taupomajame

PAšOVfi OKUPANTĄ

CHAPMAN, Neb., X. 8.
Keturi vienos šeimynos nariai .skyriuj trūksta 75,000 dolerių, 
neteko gyvasčių, Union Pacific ■Nepriteklius susekta po to, kai 
traukiniui užgavus geležinkelio praeitą savaitę iš banko pasi- 
skerskely automobilį, kuriuo galino jo buvęs kasininkas 
jie važiavo. Užmšti yra Ed- ~ 
ward Grandorff, jo žmona ir 
du jų vaikai.

Grecn.
lf ■ M.-Į.--.

8. AEROPLANO KATASTROFAMAINCAS, Vokietija, X. 8. AiSKuruAiNU katasikoia 
— Praeitą naktį du francuzųl' ALEXANDRIA, Minn., X. 8. 
okupantų kariai buvo užpulti; — Aeroplanui nukritus Žemėn 
nežinomo vokiečio, kurs, lėkda-j užsimušė Dr. Movius iš James- 
mas dviračiu, šovė į juos ir towno, N. D„ Pilotas Rob. Met- 
vieną franeuzą sužalojo. calf pavojingai užsigavo.

i «vhic und Atlantic Photo) 

Esmeralda jachta Miami prieplaukoj, uraganui praėjus.

Pilietinis karas Kinuose
Apsiaustiems VuČango miesto 

gyventojams gresia badas; 
kantoniečiai grūmoja miestui 
bombardavimu

Ispaną diktatorius ir ka 
ralius eina išvien

De Riveros “konstitucijos sei
mas” bus sušauktas, nežiū
rint partijų vadų grūmojimų

1IANKOVAS, Kinai; X. 8.
Kanton iečių kariuomenei
kant apsiautus Vučango miestą i X. 8. — Nežiūrint visų puria
jai! daueiau kaip per mėnesį mento partijų vadų guumojimo, 
laiko, pusei miiiono to miesto kad jie patapsią respublikinin- 
gyventojų kiniečių gresia mir- kais, jei karalius Alfonsas paši- 
tis nuo bado, šalčio ir armotų. rašysiąs dekretą sušaukti taip 
Gatvėse matyt gulinčių daug vadinamą konstitucijos seimą, 
negyvų. kurį diktatorius Primo de Rive-

Maršalo Vupeifu šiauiiės Ki- ra planuoja sušaukti ateinantį 
nų kariuomenė, užsidarius mies-. mėnesį, teko iš autoritetingų 

šaltinių • sužinoti, kad nesusi
pratimai tarp karaliaus ir dik
tatoriaus išlyginta kompromi
su: karalius rems de Riveros 
vidaus politiką, o de Rivera su
tinka, kad butų amnestuoti 
artilerijos oficierai, kurie dėl 

____ r__ maišto buvo nesenai pasmerk- 
garnlzonuijti aštuoniolikai metų kalėjimo

te, atsisakė pasiduoti kanto- 
niečiams ir laukia, kad bene 
pavyks jos talkininko, ,-gen. 
Sun čuanfengo kariuomenei iš, 
oro pusės sulaužyti kantonie- 
čių kordoną ir apsiaustuosius 
išgelbėti.

Tuo tarpu ikantoniečlai pra
nešė uždarytam t

jie sekmadienį pradėsią gene
ralini bombardavima miesto, t v

Pasigenda Jungtinių
Valstijų garlaivio x

Bijoma, kad nebūtų žuvęs per 
siautusį Floridos uraganą

SAN SEBASTIAN, Ispanija,

kiekvienas.
Karalius Alfonsas iš San Se

bastiano, kur jis gyveno visą 
vasarą, vakar grįžo į Madridą.

Amerikos gėda
ka-Baltųjų govėda, įsilaužus į 

Įėjimą, nulinčiavo tris negrus, 
tarp jų moteriškę

BUENOS AIRES, Argentina, 
X. 8. — Jungtinių Valstijų 
Laivų Komisijos garlaivis Hul- . .... ...
eakala, kurs iš Norfolko, Va J auzė i Alkeno ^vil-
turėjo atplaukti į Buenos Aire-iko ^en ^ns nelrius, taip jų 
są kajp rugsėjo 26 dieną, iki’vlem> moteriškę, ir išdanginę 
šiol nepasirodė. Bijoma, kad į užmiestį visus tris nudaigo- 
įis su visa savo įgula nebūtų p)* Linčiuoti negrai buvo^bro- 
žuvęs per pastarąjį Floridos |liai Clafence ii Demon Low- 
uraganą. Garlaivis gabeno ang-jman sesuo Berfha. Jie bu- 
lis ir medžius.

A1KEN, S. C., X. 8. — Govė
da žmonių šį rytą smurtu įsi-
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Lietuvių Protesto Rezoliucija
Priimta masiniame lietuvių susirinkime Chicagos 

Lietuvių Auditorijoj spalių 8 dieną

KADANGI šio mėnesio 9 dieną sukanka lygiai šeši 
metai, kaip lenkai smurtu ir apgaule pasigrobė Vilnių ir 
apie trečdalį Lietuvos teritorijos, sulaužydami savo pa
sirašytąją Suvalkuose 1920 m. spalių mėn. 7 d. sutartį su 
Lietuva; ir kadangi tie smurtininkai dar iki šiol tebelai
ko savo naguose istorinę Lietuvos sostinę kaTtu su pami
nėtąja Lietuvos teritorijos dalim ir žiauriai spaudžia oku
puotojo krašto gyventojus, persekiodami jų mokyklas, 
prieglaudas ir organizacijas;

KADANGI šiomis dienomis Lietuvos valdžia padarė 
su Rusais neitraliteto ir nepuolimo sutartį, kuria dar kar
tą pareiškiama višaųi pasauliui, jogei Vilnius ir lenkų 
okupuotoji žemė neginčijamai priklauso Lietuvai; ir ka
dangi, šia sutartim pasiremdama, Lietuva dabar galės 
dar drąsiau ginti savo teises ne tik prieš grobikus len
kus, bet ir prieš didžiųjų Europos valstybių imperialis
tus, parėmusius neteisėtas Varšuvos pretenzijas prie 
Vilniaus, ir prieš Romos papą, padariusį konkordatą su. 
lenkais, kuriuo Vilnius priskiriamas prie “Lenkijos Baž
nyčios”, — tai

TEBŪNIE NUTARTA, kad mes, Chicagos ir apy
linkių lietuviai, susirinkę į masini mitingą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje pažymėti šeštas metines Vilniaus oku
pacijos sukaktuves, reiškiame savo griežčiausią protestą 
prieš lenkų, smurto žygį ir. prieš okupuotosios Lietuvos

TEBŪNIE NUTARTA, kad mes reiškiame savo pa
sitikėjimą dabartine demokratine Lietuvos valdžia ir sa
vo gilų pasitenkinimą jos pasiektu laimėjimu derybose 
su Rusais, ir karštai raginame ją: ir toliaus nenuleisti 
rankų kovoje dėl Vilniaus išvadavimo, nėnusilenkiant 
nei nuožmiai lenkų jėgai, nei imperialistų graudenimams, 
nei Vatikano be^jo agentų intrigoms!

ne
Tegyvuoja laisva, demokratine ‘Uetuva su jos sosti- 

Vilnium! x z

[Tokia pat rezoliucija buvo vakar priimta taipjau 
masiniame susirinkime Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 
Cicero, III.].-

Francijos socialistai ne
pritaria skolų sutarčiai

Vokiečiai bijo buvusio 
kaizerio sugrįžimo

Reikalaus, kad Meliono-Beren- Respublikos partijos protestuos 
gero sutartis butų panaikin- j ja prieš pavedimą Homburgo 
ta ir užvestos iš naujo dery- ------ ’»-----
bos

pilies Hohenzollernų dispozi
cijai

“Birutės” Koncertas

vo įtariami dėl nušovimo praei
ty metų balandžio mėnesį Aike- 
no kauntės šerifo Howardo. Da
bar buvo tardoma jų byla teis
me. .

Turkestanas užgynė po
ligamijų ir mergaičių 

pardavinėjimą
BANKAS BANKROTĄVO

• RYTOJ, Lietuvių Auditori
joj Bridgeporte, 7:30 vai. va
karo. Gražus trijų dalių proi- 
gramas.

Ed.

BERLINAS, .X. 8. — Prūsi
jos liberalų ir radikalų vadai 
nusitarę kovoti prieš valdžios 
padarytą sif buvusio kaizerio 

’’s sutartį dėl atlygini
mo Hohenzollernams už jų nu
savintus turtus, ypač prieš 
vieną sutarties punktą,* kuriuo 
numatomas ex-kaizerio sugiįži- 
mas į Vokietiją. Tasai punktas 
skamba taip:

“Pagerbdama eventualius bu
vusio jo didenybės norus, vals
tybė palieka Homburgo pilį 
buvusio kaizerio ir jo žmonos 
dispozicijai iki gyvos galvos.”

Del to liberalų laikraštis 
Morgenpost pareiškia, kad tai 
esą niekas daugiau, kaip leidi
mas ex-kaizeriui Vilhelmui su
grįžti į Vokietiją, kada tik jis 
norįs.

PARYŽIUS, X. 8. — Socialis
tai nutarė, kad kai parlamentas 
iš naujo susirinks, tuojau įne
šti kontr-projektą prieš valdžios 
skolų mokėjimo programą. 
Socialistai nori, kad Mellono- 
Berengero skolų Jungtinėms 
Valstijoms mokėjimo sutartis 
butų anuliuota ir pradėtos iš 
naujo derybos.

Tuo budu minėta sutartis dvi 
Francijos ’ skolų Amerikai mo
kėjimo veikiausiai nebus par
lamento ratifikuota, juo labiau, 
kad jai nepritaria nė pensijų 
ministeftis Louis Marin, nė val
stybės darbų ministeris Andrė 
Tardieu.POLTOBASKAS, (pirmiau 

Aschabadas), Turkestanas, X. 
8. — Turkestano valdžia išleido 
įstatymą, kuriuo užginama po
ligamija (turėjimas daug pa
čių), moterų išnaudojimas ir 
pardavinėjimas mažų mergai
čių kailio pačių vyrams.

Dvylika kūnų išimta iš 
Roane kasyklų

HOCKWO()I>, Tenn., X. 7.— 
Iš Roane Tron kompani jos'‘ang
lies kasyklų, kur praeitą pir
madienį, įvykus baisiai eksplio- 
zijai, buvo gyvi palaidoti ke
lios dešimtys darbininkų, iki 
Šiol jau išimta dvylika žuvusių
jų kūnų. .

\ ,...

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

Daugiausiai apsiniaukę, gali 
būt ir lietaus; nedidelė tempe
ratūros atmainau stiprokas, 
daugiausiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 49°,. maksimmh 69° 
Fahrenheito.

UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
GAVUS AUTĄ

VICTORIA, la., X. 7. Chi- 
cago, Rock Island and Pacific 
pasažieriniam traukiniui užga
vus automobilį buvo užmušti 
keturi asmenys, du vyrai ir dvi 
moterys. džiasi 5:20 valandą.

4 Už-

Susisiekimas oru tarp 
Japonijos ir Kinų

Vokiečių princas priim
ta j respublikos kariuo

menę

—šiandie saulė teka 5:35, lei- kimą įsteigė japonų

SAN RAJUS, Kinai, X. 7. -r 
Susisiekimas oru tarp Japoni
jos ir Kinijos 
Šiandie iš Japonijos per Korėją Escondido distrikte 
atskrido du aeroplanai. Susisie- gaisrai, kuriems gesinti 

J Nippon kta daugiau kaip penki 
darbininkų.aviacijos kompanija.

tapo įsteigtas. Į SAN DIEGO, Gal., X. 7. — 
kilo girių 

pašau- 
šimtai

BERLINAS, X. 8. — Iš Vei
maro praneša, kad antras vo
kiečių princas 
Gothos Johann Leopoldas, 
pęs priimtas
Reichswehro oficialus. 
wehras yra respublikos kariuo
menė.

Saxe-Koburg- 
ta- 

kandidatu į 
Reichs-

ubo
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šeštadienis, Spalio 9, 1926

PUIKUS BALIUS
, Parengtas

Lietuvių Tautiškos Parapijos Svetainėje
* s ‘ ' 3501 • South Union- Avenue ■*

Nedėlioj, Spalio-Oct. 10 d., 1926
Pradžia 7:00 vai. vakare 

Grieš p. Bartkaus Orkestrą linksnius šokius ir visi busit užga
nėdinti. Malonėkit skaitlingai susirinkti.

Kviečia KOMITETAS

CHICAGOS
ŽINIOS Metinis Rudeninis

’ *' ’ • • O l + ' Į

TAUTIŠKA DRAUGYSTE 
LIETUVOS DUKTERŲ 

Rengia 

didelius Sūkius
Kurie buvo perkelti nuo išvažiavimo July 26, 1926 dėl blogo oro, 

dabar įvyks Balius

Spalio 9,1926,7:00 vai. vak.
TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVETAINĖJE

3501 So. Union Avenue
Muzika garsiausia iš Italijos Įžanga 35c ypatai

Kurie turite serijas, malonėkite kiekvienas atsinešti, nes išlai- 
mėsite brangias dovanas.

Kviečia KOMITETAS

Pavogė automobilių ir 
vaiką

lx)uis Decker, 6217 Kimbark 
Avė., su savo šeimyna atvyko 
pas gimines jiirie 1707 W. 22 
St. Jie paliko automobily mie
gojusį 2 m. sūnų. Bet kad už 
pusvalandžio išėjo važiuoti na
mo, tai neberado nė automobi
lio, nū vaiko. Automobilio ir 
vaiko policijai dar nepasisekė 
surasti.

< 

Keturi darbininkai 
užmušti

Keturi New York Central 
■ geležinkelio darbininkai liko už
mušti, kada ties llamond ant 

lių gasolininio vagonėlio kryž
kelėj užbėgo pasažierinis trau
kinys. Traukinys ėjo 50 m. į 

'valandą greitumu ir nunešė 
įjuos 400 pėdų, pirm negu spė-

šokis
RENGIA A ŽVAIGŽDES

RYTMETINES JT KLIURAS

Subatoj, Spalio-October 9( 1926

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vakare Įžanga 50c

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį 

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

The Northwestern StoveiRepair 
Company Užlaiko Visas) Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. 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.

Northwestern Stove
Repair Company

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

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

_ ....... -lt

•Peoples Furniture Co.
J Krautuves
į 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
nį my Pečių. Už daug žemesnes kanas.

<♦: jo sustoti. Penktas darbininkų 
X liko sunkiai sužeistas.
$ i ___________

Mrs. Elizabeth Higgins, 28 
metų, 3156 Diversey Avė., ta-

Pati pašauta taksikabe

$ po pašauta ir gal mirtinai su- 
žeista taksikabe, kuriame ji va-

$ žiavo kartu su savo vyru Wil-
ū liam.
Jj šoferis sako, 
* žiuojant piktai

kad jiedu va- 
barėsi. Pasigir

dus šūviui Higgins liepė šofe
riui nesustoti, bet važiuoti pas 
daktarą. Nuvažiavus pas dakta-
rą jam liko atmokėta ir liepta 
nešdintis, niekam nepasako- 
jant apie atsitikimą.

Higgins išpradžių pnisipažino, 
kad jis pašovė savo pačią iš 
pavydo, kad ji nepasitiko jį sto
ty, kada jis sugryžo iš kelionės.
Bet paskui jis užsigynė ir pra
dėjo tvirtinti, kad ji pati išsi
traukė jo revolverį fr ‘plisišovč.- 
Ji irgi sudejavo, kad tai ji pati 
pasišovė save. Tečiaus Higgins 
laikomas kalėjime.

Virtuvių šildomi pečiai (Kitchen Heaters) po
$14.75, $22.00, $28.00 ir tt.

Minkštoms anglims kūrenami Pečiai ir Ilot 
Plast Pečiai po 

$14.50, $17.50, $22.00 ir tt.
Sėklyčių šildomi Pečiai (Parlor Heaters) 

vėliausios mados po 
$85.00, $90.00, $110.00 ir tt.

Kietoms anglims kūrenami Pečiai (Base 
Burners) po

$55.00, $70.00, $85.00 ir tt.
Plačiausis pasirinkimas virtuvių Pečių kaip kombina- £
ei jos taip ir gesinių. - čia visuomet pirksite už įt
žemesnę kaina. — “

į 
Lengvus išmokėjimus pritaikom kiekvienam pagal “ 
išgalę. — Ateikite šiandien į Peoples Krautuves, § 
nelaukite šalto oro, nes dabar galima duoti geresnius 
išlygas ir patarnavimą. g

PRAKALBOS
Temoje:

Kur yra Dangus ir Pragaras?
Kalbėtojai tame klausime yra 

atsakančiai prisirengę ir pilnai 
atsakys kas tuiiės Įvykti su du
sioms dangui ir peklai sunai
kinus. Iš publikos jei kas ga
lėtu apie tą patį klausimą ge
idaus priparodyti, gaus dovani] 
$5.(M) vertės knygoms.

Prašome atsilankyti visus ku
nigus ir piliečius, nes bus daug 
morales vertės.

NedSIioj, Spalio 10 d., 1926 
7:30 vai. vakare 

3162 So. Halsted St.
KOMITETAS

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

LITTLE STAR HAT
CLEANERS

★
 3328 S. Halsted Street 

Tel. Beulevard 0170
> ......................................  ..■—■■■..................z

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

ĮSITAISYKIT SAU
Apšildymą-Plumbinga
$25.00

* . įmokėti
— TAI VISKAS KAS REIKIA

PAPRASTO gabumo tik reikia. Jums 
nereikia būti ekspertu, dėl jsivedimo na
mų apšildymo. Musų inžinieriai suteiks 
jums tikrą pagelbą. Jie suteiks patari
mus ir paskolins dykai įrankius ir blue 
prints — darbas pasidarys paprastas. 
Tūkstančiai žmonių jau yra įsivedę mu
sų namų apšildymą į savo namus. Jus ir
gi galit. Pasimatykit su mumis tuoj ir at
siųskite kuponą dėl informacijų.

JUMS nereikia daug pinigų, kad nusi
pirkus namų apšildymų nuo M. Levy & 
Company. Reikia tik $25 įmokėti. Kitus 
galit išmokėti mažomis dalimis. Viskas 
yra ^erai garantuota. Mes turėdami 
daug metų patyrimą, patarsim geriau
siai ir sutaupysiu^. daugiausiai pinigų. 
Musų krautuvė yra didžiausia kaipo re
tai! plumbingo ir apšildymo reikmenų, 
su reputacija gero pirkliavimo.

Garantuoti 
Plumbingo Reikmenys

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą 
garantuoto plumbingo labai pigio
mis kainomis. Mes suteiksim patari
mus ir pagelbėsim tame dalyke.

Mes taipgi užlaikome skyrium depart- 
mentą antrarankių karštu vandeniu, ir 
garu šildomų radiatorių, apskritus ir su
dedamus boilerius, jie yra išbandyti, ga
rantuoti ir labai pigus.

M. LEVY & CO
Corner 22nd & State Street

(
Telefonas i visos depart mentus Calumet 0644 — 0645
Atdara vakarais) iki 10 vai. Nedčliomis iki 2 po pietų

Musų South Chicagos Skyrius 9300 Commercial Avenue
Telefonas j visus departmentus Saginaw 4847

Atdara vakarais iki 10 valandą, o Nedaliomis iki 1 valandą po pietų.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Dykai įrankiai
ir planai

Kuponas — Atsiųsk Šiandien 
Aš žingeidauju apie 

APŠILDYMO REIKMENIS □
PLUMBINGO REIKMENIS □

Malonėkit inan atsiųsti daugiau žinių

Vardas

Adresas

“BIRUTES” 
1 Sezono 

I

Atidarymo Tri-Veiksmis Koncertas 
Lietuvių Auditorijoj

- 3131 South Halsted Street

Sekmadieny, Spalio-Oct. 10 d., 1926
Pradžia 7:45 vai. vakare

Po Koncertui SoKis
Kviečia “BIRUTE”
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augštij Pirmų M or girių , 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo

KORESPONDENCIJOS
t ^.,w—■■ r n jnlr - ■ '  

East St. Louis, III.

Suteikiam paskolas ant namų ant geriausių sąlygų.

Siųskite pinigus j Lietuvą per šią stiprią Banką kuč visuomet busite užganėdinti musų patarnavimu

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

TRIJŲ MILIJONU DOLERIU
Saugiausia viela j’usų pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR Cl.EAHING HOVSE PRIEŽIŪRA

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

l’TARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandą vakare

Pas mus blaiviems stogeliams 
užėjo blogi laikai — lietuvės 
gaspadinčs nenori jų priimti 
įnamiauli. Dalykas visai papras
tas: tas, kuris svaiginančių gė
rimų nenaudoja, gaspadinei biz
nio nedaro. Na, toks bu rdln gė
rius yra skaitomas prie že
miausios kategorijos burdinge- 
rių — jo nieks nemyli įnamiais 
laikyti. slapiaisiais laikais šito* 
kie įnamiai buvo visų pageidau
jami ir gerbiami, o "sausaisiais” 
laikais jie “no good”. Mainos 
laikai, mainos ir žmonių bū
das.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
butlegeriai daro pinigus, o tiems, 
kurie' teisingai uždarbiau
ja sau duoną gyvenimas ne
koks. —U. S. Darbininkas.

Į M O — i I Į || I. -

Kas Dedasi Lietuvių 
kolonijose

JEICU NORI BŪT LAIMINGU! .. 
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianus.

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

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

JOS. F. JUDRIK
Krautuvėse

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

Lietuviai
Laiminga Šeimyna

Kuri savo namuose turi

KIMBALL
GROJIKU PIANĄ

^■55

Saulė nusileido—atėjo vakaras, šeimyna grįšta i namus iš 
darbo, iš mokyklų. Motinos ir tėvo geismas išsipildo, kuomet jie 
per dieną išsiilgę savo šeimynos turi laimę praleisti vakaro laiką 
visi sykiu prie KIMBALL PIANO. Tuomet jie turi džiaugsmą 
gėrėtis geriausia muzika ir galinga jėga auklėti geras mintis ir 
būdą savo šeimynoje, prašalindami visus nereikalingus rūpes
čius ir išlaidas, kurie galėtų įvykti, jei šeimynos nariai butų iš
siskyrę išvaikščioję vakarais kur nors kitur jieškoti nusirami
nimo.
TIK KIMBALL GROJIKUS PIANAS gali suteikti tą laimę ir 
džiaugsmą Jūsų šeimynai, nes tą liudija milijonas Amerikos 
šeimynų, kurių namai yra aprūpinti su Kimball Pianais.
PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖS yra parankiausia dėl jū
sų vieta išsirinkti Kimball pianą nes čia bus Jums pritaikinta 
geresnės išlygos su geriau pageidaujančiu patarnavimu. Atlan
kykite šias Krautuves ir gaukite nurodymus ir palyginimus 
apie pianus ir jų lengvus budus įgijimo ir išmokėjimo. Kuomet 
pirkaite musų Krautuvėse.

Taipgi turime didelį skaičių kitokių geresnių padarymų 
Grojikiių pianų kaip naujų, taip ir vartotų. Vartotus pianus 
esam gavę į mainus ant Kimball Pianu, kuriuos parduodame 
pusdykiai

Po $125, $175, $250, $295, $345,360, $385
Labai daug rankomis grojinamų vartotų pianų, kuriuos ga

vome į mainus ant Kimball pianų turime išparduoti už žemiau 
negu pusdykiai patartume tiems, kurių vaikai norėtų mokintis 
skambinti pamatyti šiuos bargenus už sekančias kainas.

$45, $50, $60, $75, $90, $110, $125, $145
Kiekvienas pianas parduotas musų Krautuvėse yia pilnai 

užtikrintas duoti pilną užganėdinimą—
Parduodam ant lengvų išmokėjimų—
Del Jūsų pačių geroves visuomet lankykite šias di

džiausias Lietuvių Krautuves Amerikoje.

PIANŲ KRAUTUVĖS
4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.

M. KEZES, Vedėjas ' 3. NAKROŠIS, Vedėjas
Vienintelės Lietuvių Krautuvės autorizuotos parduoti 

t Kimball Pianus 7

Garsinkities “NAUJIENOSE

Sam, Idaho
Musų miestelis dar naujas, 

naujai atidaroma anglies ka-, 
syklos. Lietuviai pradeda čia 
plaukti. Nėra abejonės, kad su 
aiku čia bus didelė lietuvių ko- 
onija. Dabar mes esam' 4 lie-l 
aviai, skaitom “Naujienas” ir

“Keleivį”. —Charles Bullota.

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“Lituania” Spalio 12 dieną 
“Estonia” Lapkr. 2 dieną 

Važiuokit visu keliu vandeniu 
į pačią

KLAIPĖDĄ .
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos* nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai’ $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskiri u m

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

NAUDINGAS SKELBIMAS

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

XXXXXXXXXXXXX^1XXXXXZZXXXI
►4 M

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodi liūs ii pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avc.
Tel. BrunHwick 9393

CHICA.GO, ILL.
f mm rYYYTYTTTTTYTYYYYY X

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Advokatai

_______  3

Mis. MICHKIEVICZ-VioiKIEME
AKUšERKA

3101 Sn. Ilalnh-d kampas 31 gat.
Tel. YardM 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos iigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i) 
kitosiuoso rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K ■ - -- - - - ------------—----------------------------------------------------------’--------

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

GLOBĖ FURNITURE CO.
6637 So. Halsted St.

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

vakaro.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & 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 
Advokatas

29 So. La Šalie Room 530 
Tel. Central 6390

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9_v. v. apart Pahedėlio ir 
P€tnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

JOHN 1. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. fr'rancisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ši kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j stot), 

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

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

Prenumeratoilams gaunantiems Naujienas per paštą, apart Jk&a- 
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

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

..... .>....................   Atkirp čia ........... «.....................................
Datą: Spalio 9 d., 1926 s

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUtEKKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

PRITAIKO, AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

^ OR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
3110. Naktį

South Shore 2238
Boulevard 4136

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

k. i .........- i ■ ■ ■■*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 Sb. Ashland Avė., 2 lubos

i 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.
Tel. Midway 2880

V ■■ ■ -----------------
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Prieš šešis 
metus

’ Kadangi šiandie sukanka ly
giai šeši metai, kaip lenkų le
gionai, vadovaujami gen. Že
ligovskio, įsilaužė į Vilnių, tai 
btfs ne pro šalį čionai pakar
toti to laiko žinias, kuriose bu
vo pranešta apie tą smurto žy
gi-

Jonynas, kaipo vyriausybės Įga- 
l’otiniai, pasiliko Vilniuje.

Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisija spalių 9 dieną iš Su
valkų per Kauną išvažiavo į 
Vilnių.—“Elta”. .

LIETUVOS-RUSIJOS TAIKOS 
SUTARTIS

1920 m. liepos 15 d.'“Naujie
nos” gavo iš Lietuvos Atstovy
bės Washingtone tokį “Eltos”

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3

Farmų apleidimo 
problema

KLAIPĖDOS BYLA LIKVIDUOTA
• •••••

DU STAMBUS LIETUVOS LAIMĖJIMAI 
DIPLOMATIJOJE

• •••••• •••••
SEIMO PREZIDIUMAS TAS PATS

& l* i* l* L D 
SAVIVALDYBIŲ SUVAŽIAVIMAS KAUNE

Tautų Sąjungos taryba klaipėdiečių skundą prieš 
Lietuvos valdžią atmetė, radusi, kad jisai prieštarauja 
Klaipėdos konvencijai. “Elta” apie šitą Lietuvos delega
cijos laimėjimą Tautų Sąjungoje paduoda tokių žinių:

Rugsėjo 20 d. po piet Tautų Sąjungos taryboj buvo 
svarstyta Klaipėdos byla. Be reporterio, Salvadoro atsto
vei p. Gerero, kalbėjo Vokietijos atstovas p. Štrezemanas, 
Lietuvos p. Sidzikauskas; Anglijos lordas Cecilis, Pran
cūzijos p. Bonkuras, Italijos Scialoja, Japonijos Išii ir Ta
rybos pirmininkas, Čekoslovakijos atstovas Benešąs.

Taryba vienu balsu priėmė juristų komisijos rapor
tą, kuriuo nustatoma Lietuvos siūlytoji procedūra ir pa
naikinama praeitų metų Tautų Sąjungos Tarybos rezo
liucija. Ta rezoliucija, kaip žinoma, Tautų Sąjungos ge
neraliniam sekretoriui buvo suteikta teisė duoti Klaipė
diečių skundams eigą.

“Eltos” žinioje, pagajiau, sakoma, kad Cecilis, Scia
loja, Bonkuras ir išii atsiėmė savo birželio 9 d. raštą, ku
riuo Tautų Sąjunga buvo kviečiama išspręsti klaipėdie
čių skundą.

Šis Lietuvos laimėjimas Genevoje, kartu su pasira
šymu taikos sutarties su rusais, žymiai sustiprina Lietu
vos poziciją tarptautinėje politikoje.

Ginčas su klaipėdiečiais buvo nemalonus Lietuvai 
daugeliu atžvilgių. Viena, (labartinei Lietuvos valdžiai 
reikėjo gintis dėl kaltinimų, iškeltų dar prie senosios, 
klerikalinės, valdžios. Dabartinis ministerių kabinetas jie 
tik nėra klaipėdiečių prieš save sukiršinęs, bet klaipėdie
čiai jį net remia Seime. Tuo gi tarpu, besiginčijant dėl to 
seno skundo, klaipėdiečių santykiai su dabartine valdžia 
galėjo pagesti.

Antra, klaipėdiečių kaltinimai prieš Lietuvos vyriau
sybę darė blogo įspūdžio užsieniuose. Kitų šalių demo
kratijos akyse Lietuva galėjo išrodyti, kaipo savo tauti
nių mažumų persekiotoja ir tarptautinių sutarčių laužy
toja. Tai yra labai rimtas dalykas Lietuvai ypač tuo lai
ku, kuomet ji pati kelia protestus prieš lenkų sulaužy
mą Suvalkų sutarties ir prieš persekiojimą lietuvių Vil
niaus krašte.

Dabar, Tautų Sąjungai likvidavus Klaipėdos bylą, 
Lietuvos vardas tampa apgintas.

Dabartinė Lietuvos valdžia, tuo budu, jau yra pasie
kusi dviejų svarbių laimėjimų diplomatijos srityje.

Lenkų Smurtas ir Klasta
'“Naujienose” 1920 metų spa

lių mėn. 15 d. laidoje buvo įdė
ta sekantis per Lietuvos At
stovybę Washingtone atsiųstas 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterio D-ro Purirkio, praneši
mas: -

Spalių septintą dieną, Tautų 
Sąjungai tarpininkaujant, pasi
rašyta su lenkais sutartis, ku
ria yra nustatyta demarkacijos 
linija, ši linija supuola Suval
kijoj su ^gruodžio 8-os dienos, 
o Vilinjoj eina pro Varėną, Ei- 
siškius iki Bastūnų.

Tautų Sąjungos Komisijai iš
važiavus Suvalkuosna, lenkai 
puola didelėmis pajėgomis palei 
Bastūnas ant musų kariuome
nė . Kadangi musų rezervai 
buvo Suvalkuose, tai lenkams 
Varėną laikant negalima buvo 
greitai jų partraukti. Po dviejų 
dienų kruvinų kovų mūsiškiai 
turėjo pasitrukti ir lenkai įėjo 
Vilniun, kur apskelbė Centrali
nę Lietuvos Valdžią. Lenkų 
valdžia sako, kad tai padarė 
maištininkai prieš jos norą, bet 
tos kariuomenės vadas Dzien- 
kovskis (?) skelbia, kad jis pil
do Varšuvos Įsakymą. Griežtai 
protestuokite prieš tokį vilingą 
sutarties laužymą ir Tautų Są
jungos sprendimo niekinimą. 
Reikalaukite, kad lenkai iš Vil
niaus pasitraktų ir atsakytų 
už daugybę nereikalingų aukų 
ir nuostolių. Išleiskite atsišau
kimą Į visus musų tautiešius, 
kad kuom kas gali gelbėtų. Tė
vynė pavojuje.—Purickis.

Lietuvos kariuomenė paėmė 
Kazačizną, Ligmenus, Kernavą, 
Musnikus, Paberžę, Maišiogalą, 
kuri yra dvidešimt kilometrų 
nuo Vilniaus; paėmė Maletus, 
Giedraičius, MiežanČius, Intur
kės.

Taikos sutartis su rusais pa
daryta. šiandien (liepos m. 13 
d.)

Farm ii gyventojų skaičiaus ma
žėjimas. — Fermerio uždar
bis.—Reikmenų pabrangimas. 
—Bankrotai tarp farmerių.— 
Kompeticijos padidėjimas. — 
Miestai ir žemės ūkis.— Kiek 
fermeriai mokesnių sumoka. 
—Kaip rūpinamasi farmerių 
būkle.

skaičių.
fermerių 

o 1924 m. 
tūkstančių

pasirašo.

TAIKOS SUTARTIS 
RATIFIKUOJAMA

mėn. 9 
šitokia

rugpiu- 
taiką su 
tik dalis

1920 m. rugpiučio 
d. “Naujienose” tilpo 
“Eltos” telegrama:

Steigiamasis Seimas 
i čio 6 dieną ratifikavę 
Rusais. Opoziciją darė
socialistų ir jų ne visi, šiaip vi
si balsavo už ratifikavimą.

šiandien baigiama Kaune 
rybos su rusais dėl užimtų 
ritorijų evakuacijos. Rusai 
sitrauks.

de-

at-

LIETUVA UŽĖMĖ VILNIŲ

Paryžius, rugpiučio 26 d. 
1920 m.-— Francijos užsienio 
reikalų ministerijoje gauta ži
nių, kad Rusijos sovietų spėkos 
evakuavo Vilnių, ir geležinkelio 
stotis ir višieji trobesiai tapo 
užimti lietuvių antradienio (rug
piučio 24 d.) vakare.

Įvairenybės

LENKAI IŠPLĖŠĖ VILNIŲ 
LIETUVVAI

Net ir politikie- 
susirupinti. Ir yra ko. 
tolyn, tuo labiau 
gyventojų skaičius 

Tas reiškinys pir-

gy- 
Iro- 
liu- 
gy-

rodo vi- 
lllinois 

I). Lo\v-

Kauno “Lietuva” praneša, kad rugsėjo 24 d., prasi
dėjus naujai Seimo sesijai, tapo išrinktas Seimo prezL 
diumas iš sekančių asmenų: Seimo pirmininku Dr. Jonas 
Staugaitis (v. 1.), 44 balsais, pirmasis vicepirmininkas 
inž. St. Kairys (s. d.), 43 balsais; antrasis vicepirminih- 
kas D. J. Steponavičius (kr. d.); pirmasis sekretorius 
Kinderis (vok.) 40 balsų; antrasis sekretorius B. Žyge
lis (v. 1.) 28 b. Vadinasi, išrinkti visi senojo prezidiumo 
nariai.

Iš balsavimų rezultatų matyt, kad partijų nusista
tymas Seime yra beveik nepasikeitęs. Valdžios koalicija, 
kaip turėjo, taip ir tebeturi Seime daugumą.

Klerikalai, tačiaus, dės visas pastangas koaliciją su
ardyti. Žiūrėsime, kas iš to išeis.

loję pat “Naujienų” laidoje 
tilpo dai sekančios “Kitos” te
legramos:

Kaunas, spaliu 11.—Po at
kaklios kovos spalių 9 dienų li
gi 10 vai. nakties lenkai užėmė 
Vilnių. Laiko liniją Vilkininkai, 
Senieji Trakai, Vaka Koviens- 
ka, Raskazy.

Lenkų pajiegų nesudaro Ry
tų Lietuvos gyventojai, kaip kad 
lenkai skėlbia, bet yra grynai 
lenkų dalis, kaip poznaniečiai, 
galicijonai ir kiti. Jų besivadini- 
mas lietuviais yra tik mistifi
kacija pasaulio akims apdum
ti.

Lenkai eina kaip bermonti
ninkai: jų kariuomenė tai dvar
ponių gvardija su generolu že- 
ligovskiu priešaky, kuris Vil
niuje sudąrė naują valdžią su 
Abromavičium, Bobiškiu (?) ir 
kitais. Jie reikalauja, kad mes 
apleistume teritoriją ligi de
markacijos linijos, kaip kokia 
buvo pirm Rusų puolimo, ir 
Vilniaus pusėje plebiscito ar 
Steigiamojo Seimo.

Nuspręsta prieš tuos uzurpa
torius ginklu kovoti. Kuopia- 
čiausiai organiuojami partiza
nai, šauliai. Įsakoma arklių 
mobilizacija.—“Elta”.

Pastaruoju laiku labiau, ne
gu kada nors, pradėta apie for
mas kalbėti, 
r i ai ima 
Juo 
farmų 
mažėja.
ma buvo bandoma pateisinti. 
Esą rytinių valstijų farmos pa
sidarė nebeproduktingos. Nieko 
tad stebėtino, kad jos paverčia
ma vasarnamiais turtingiems 
miestų gyventojams. Bet dau
geliu farmų visiškai yra apleis
tos. Aplinkui nesimato nei 
vos dvasios. Tik apgriuvę 
besiai su užkaltais langais 
dija, jog prima čia žmonių 
venta.

Kai kruie visą bėdą bandė 
suversti ant Naujosios Anglijoš 
žemes neproduktingumo. Girdi, 
ta žeme nebeteko derlingumo, 
nes perdaug ilgai ji buvo nau
dojama. Kas kita su vakarinė
mis valstijomis. Žemė ten der
linga; ūkininkavimas pilnai už
simoka. štai kodėl tos valsti
jos pasidarė farmeriams cent
ru. y

Bet taip kalbh tik tie, kurie 
su tikrąją dalykų padėtimi nė
ra susipažinę. Faktai 
sai ką kita. Buvusia 
gubernatorius, Frank 
den, sako, jog' bėgiu
niųjų penkių melų farmų gyven
tojų skaičius sumažėjo vienu 
milionu. Vien tik praeitais me
tais iš farmų .pasišalino apie 
pusė miliono žmOnių. Kaip daug 
iš jų pateko i New Yorką arba 
Gbicagą—sunku pasakyti. Vie
nok reikia manyti, kad pusėti
nai didelis skaičius.

1920 m. Amerikos farmų gy
ventojų įkaičius siekė 31,614,- 
269. Tai sudarė beveik 30% 

, visų šalies gyventojų. Bet šių 
motų pradžioj Agrikultūros De
partamentas apskaitė, kad far- 

j mose gyvena tik 30,656,000 
i žmonių. Reiškia, bėgiu penkerių 
i metų farmų gyventojų skaičius 

ekspedicijos va- sumažėjo beveik visu milionu, 
’ • ■ J 1 įsigijo

Atrado naujus žmones
is Javos pranešama, kad tan

kiose kalnų džiunglėse kur nie
kuomet dar baltas žmogus ne
buvo, olandų Naujosios Gvinė
jos ękspedicija, susidedanti iš 
Olandijos ir Amerikos moksli
ninku, atrado naują rųšį pigmių.

Po keleto ••mėnesių kelionės « 
mokslininkai rado mažus žmo-' 
nes tebegyvenančius ramų gy-

' venimą ir atskirtus nuo visų 
kitų Papua genčių augštais kal
nais, kurie apaugę neįžengia
momis džiunglėmis.

M. Sterling, < ‘
das, pasakoja, kad tie naujai tuo tarpu, kai miestai 
atrasti žmonės esą nepaprastai 7,000,000 naujų žmonių. Mąžė- 
draugingi ir skiriasi nuo kitų: j*mas žmonių fanuose 
genčių savo tykia kalba ir ra- ' - - -
mum u.

> ir prie
auglis miestelėnų yra gan alar- 

Atrodo; sako Sterling, mingas reiškinys. Reikia dar 
lyg jie bijosi garsiai kalbėti ir (turėti galvoj ir kitą labai svar- 

tarp savęs kaip ir per faktą. 1920 m. apkainavimu *• 1 *1 .. 1 .. ? . 1 ■?šnekasi 
nosį. farmų kapitalas siekė $79,000,- 

apdovanojo 000,000. Gi dabar apskaitoms, 
1 kad tas kapitalas nupuolė t iki 

žalotais, bananosais, riešutais ir '$59,000,000,000. Vadinasi, bėgiu 
kitokiais pagražinimo daiktais.1 paskutiniųjų penkerių metų far- 

Jų kultūra esanti skirtinges- ycrt^č sumažėjo dviem, de
ngimo kitų jiems panašių gen-' šlmtlm bilionų dolenų. Agrikul- 
čių tuo, kad jie auginą tabaką,' ^U1OS Departamentas apskaito, 
saldžiąsias bulves, bananas ir -į0# ^aimen<) pelnas siekia tik 
kiaules.—V.

Nauji žmonės 
mokslininkus vilyčiomis, bron-

Farmerio metinis uždarbis
TZ- r* . i >• yra. tik $730. Tuo tarpu papras*Kas Europoje labiausiai las juodo durb(, darbi'nillįas už-

mėgsta teatrą?
Vienas prancūzų meno žurna

las surinko statistikos žinias

dirba $1,250, mokytojas $1,298, 
o šiaip valdžios tarnautojai, vi
dutiniškai imant, 
metams. Reikia

apie $1,650 
neužmiršti,

Rugsėjo 20 d. Kaune įvyko Lietuvos savivaldybių su
važiavimas. Jį atidarė vidaus reikalų ministeris, VI. Po
žėla (s. d.).

Suvažiavimą sveikino asmehiškai Seimo pirminin
kas ir telegrama — respublikos prezidentas.

Kai Lietuvą valdė klerikala?, tai iš valdžios pusės 
buvo daroma visa, kas tik galima, savivaldybėms pa
smaugti. O dabartinė valdžia savivaldybes remia. Jau 
vien tame reiškiasi labai didelis skirtumas tarp “vaka*- 
rykščios” ir šių dienų Lietuvos. \

Kaunas, spalių 11. — Visos 
ministerijos spalių 8 ir 9 dieną 
eyakuavo Vilnių. Diplomatinis 
korpus liko. Evakaucija pilnoj 
tvarkoj.

Mūsiškiai mušasi su lenkais 
arti Vilniaus. Kovoja iki pasku
tinio kraujo lašo. Organizuoja
mas raitelių pulkas vardu Ge
ležinis Vilkas.

Musų vyriausybė prašė ang
lų, franeuzų ir itHlų atstovų 
savo vardu imti laikinąją ko
mandą Vilniuje. Reboul yra 
miesto komendantu. Musų ka
riuomenė ir milicija yra jų ži
nioje.

D-ras šaulys, kaipo Užsienio 
Ministerijos atstovas, ir D-ras

apie nuolatinius teatrus Euro- kad algos skaitoma gan mažo- 
jog farme- 

Į valandą
pos miestuose (neskaitant ki
nematografų ir skrajojančių 
teatro trupių). Pasirodė, kad 
daugiausia teatrų. Prancūzijoje, 
būtent, 596, pankui Italijoje— 
544, Anglijoje- 372, Vokietijo
je 361, Ispanijoje—288, Aus-

gijoje 91, Olandijojer—56, Švei
carijoje 43, Švedijoje —37, 
Norvegijoje 28, Pietųslavijojc 
—18, o toliau.,., nė neskaičiuosi- 
nic,! neę Lietuvoje gali ’viėų tn> 
žiatisia būti. 

(
Ir kainų atžvilgiu prancūzų 

ar italų teatrų didžiuma nepaly
ginamai pigesni, kaip kur kitur? 
Del to ir lankytojų jiems ųe 
trūksta.

mis. Pasirodo tad, 
ris blogiausia stovi, 
jis teuždirba tik 23 centus. Pa
lyginkime tą uždarbj su namų 
statymo darbininkų uždarbiais. 
Prie namų statymo, kaip žinia, 
darbininkai uždirba dolerį su- 
viršum valandai.

Pravartu bus pažymėti ię tai, 
jog visos reikmenys, kurios 
ten\a farmeriui pirkti iš mies-

, lo, bėgiu paskutiniųjų dviejų de
šimčių metų pabrango 300%, o 
tuo tarpu farmos produktai pa- 
pabrango tik 120%. Pabrangi
mas, žinoma, remiamas dolerio

1 perkamąja verte.
Yra dar ir kitų dalykų, kurie 

> ryškiai rodo, jog i’armeriamb

gan sunku verštis. Pavyzdžiui, 
paimkime bankrotų 
1910 m. iš 100,000 

.nusibankrutijo 10.7, 
kiekvienam šimtui
farmerių išpuolė 123 bankrotai.’Bet taip nėra. 
Tuo tarpu 1910 m. iš šimto tū
kstančių biznio įmonių nusiban
krutijo 7.3, o 1924 m.—8.4. Tas 
faktas yra ypač -reikšmingas, 
kuomet mes atsimename, jog 
farmeriai retai tesikreipia į 
teismą bankroto reikalu. Kuo
met farineris nuslibankruti ja, 
tai reiškia, jog jis iš tiesų viską 
prarado. I

Nuo 1895 m. iki 1900 m. far- , I
mų produktams buvo gan gera 
rinka. 1910 m. farmeriui per
gyveno krizį. Bet kuomet pra
sidėjo karas, tai farmeriai vėl 
atsigriebė. Reikalavimai mais
to produktams žymiai padidėjo. 
Visa Europa buvo reikalinga 
duonos ir kitokių maisto pro
duktų. Farmeriavimas beveik pil 
nai apsimokėjo. Vienok neilgai 
farmeriui teteko gerais laikais 
džiaugtis. Pradedant 1920 m. 
jo reikalai vėl ėmė eiti blogyn.

Didelių Minnesotos, lavvos, ir 
Kansas farmų savininkai prade
da skųstis, jog užsienis nebe
perka iš jų tiek daug kviečių, 
kriek pirkdavo seniau. O’ tai 
reiškia, jog kainos kviečiams 
puola. Tatai atsitiko todėl, 
kad Kanada pradėjo ne mažai 
kviečių užauginti. Iš kitos pu
sės, Rusija irgi pamažėl ima 
/atsigriebti. Tą kompeticiją 
Amerikos farmeris tolyn vis la
biau pradeda jausti. Kainas 
kviečiams pradeda nustatyti ne- 
Washingtonas, ale Livorpool.

Farmų likimas liečia ne vien 
tik farmerius, bet ir visus Ame
rikos gyventojus. Kas bus, jei
gu iš farmų žmonės nepaliaus 
bėgę į miestus? Jei neklystu, 
prof. Oziorovas vienoj savo 
knygų padarė tokį palyginimą: 
girdi, ūkininkai prilygsta žmo
gaus kojoms, o miesto gyven
tojai—pilvui. Kuomet pilvas 
(miestų gyventojų skaičius) 
pasidaro nepaprastai didelis, tai 
kojos (ūkininkai) nebepajėgia 
jo panešti. Tad yra rimto pa
vojaus, kad Amerikos “pilvas” 
nepasidarytų perdaug didelis ir 
nesugniuždintų kojų (farme
rių).

Amerikos ekonominiame gy
venime žemdirbystė užima ant
rą vietą. Farmerių metine per

kamoji jėga, sulig apskaitymų, 
siekia $10,000,000,000. Kas me
tai taimeriai visokių dirbinių ir 
žalios medžiagos perka už $6,- 
000,000,000. Didesnė darbininkų 
pusė dirba formose.

Farmeriai sumoka penktąją 
dalį visų mokesnių, l ai turėtų 
reikšti, jog farmos sudaro pen
ktąją dalį visos šalies turto.

Kuomet far
meriai moka penktąją dali visų 
mokesnių, tai jų įplaukos tesu
daro tik šeštąją dalį visų šalies 
įplaukų. Iš to aišku, jog far
meriai proporcionaliai savo i- 
plaukoms moka daugiau, negu 
kiti gyventojai.

Toki dalykų padėtis nėra nor
mali. Farmeriai pradeda neri ui
ti. .Jie reikalauja, kad valdžia 
susirūpintų jų likimu. Kongre
sai) tuo klausimu tapo įnešta 
keliolika bilių. Haugeno Dilins 
rekomenduoja, kad Agrikultū
ros Departamentas pasirūpintų 
sukurti rinkos koperatyvą. Kuo
met farmeriai be įvairiausių 
tarpininkų pagelbos galės savo 
produktus tiesiai į rinką prista
tyti, tai esą jų padėtis žymiai 
pagerėsianti. Kiti biliai irgi siū
lo šiokių tokių palengvinimų. 
Bet Dr. Jesse E. Pope sako, jog 
visi tie biliai siekiasi tik dalinai 
farmerių vargus palengvinti. 
Pasak jo, iki šiol dar nebuvo 
Įnešta nei vieno tArai gero pa
siūlymo. Ilgai tai® tęstis nega
lės. Farmų klausisas tolyn vis 
darosi labiau aktualus. Noroms 
nenoroms tuo klausimu turės 
būti kas nors padaryta. Ir tai 
trumpoj ateityj. Taip bent ma
no Dr. Pope.—K. A.

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago. III.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792 

■ J

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street
<1

A. M0NTVID, 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 

Ultravioletine šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939 /
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago. 111.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevarl 8483 
Valandoj: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

t

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

b......  ....................... ■■■■■■ ■■m.........................

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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I ClA NĖRA SEKRETAS “Birutės” Jubiliejus
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

Kodėl daugumas lietuvių Chica- 
goje deda savo taupymus Į šių 
didelę bankų, ir kodėl daugiau 
ir daugiau lietuvių ateina j šių 
bankų kasdien. Priežastis yra, 
kad čionai kalbama lietuviškai; 
kad jis yra stiprus, senas ban
kas po Valstijos priežiūra. Ir, 
kad ant kiekvieno pareikalavi
mo gauni savo pinigus iš bati
kos. Ponai Grišius, Macikas, Se- 
demka, Jagminas ir Rymkiewicz 
musų banke visuomet yra pasi
rengę jums patarnauti.

Peoples v* Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Ketlzie S902
331-1-16 Koosevelt Ud.

Arti St. Leuis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Vyčiai prie Birutės
Nei kiek nenuostabu, kad ir 

nekurie rimtesni vyčiai priside
da prie Birutes. Juk Birutė ki
tados davė progą išsimokinti 
dainų ir nekuriems net garsiais 
dainininkais tapti.

Ramanauskas dainuoja - da
bina savo gražiu tenoru Biru
tę, būdamas veikliu vyčiu. Bi
rule mielu noru apmoka jo 
darbų, nes tais pinigais jis la
vinasi toliau dainavime (Aš ti
kiu,' kad iš jo bus puikus Al
fredas su p. Bručiene Violettos 
rolėje. Jo gražus dainavimas 
paskatino mane kurti operą).

Na, o Čapas? Iš jo išeis pui
kus Germont? O Balsis? Juk 
tai vyčiui. Iš jų .pasidarys ge
ri artislai-dainininkai. Tik rei
kia dirbti. Kam rupi šmeižtas, 
tas, žinoma, nemato kas galima 
nuveikti bendromis pajėgomis.

tina, tik nesuteikiama darbo są
lygos. Kada pernai aš buvau 
kveičiamas darbuotis su vy
čiais, pastačiau sąlygas, kad 
kartu dirbtume su Birute. Tai 
buvo pernai, šiais metais gal 
nusistatymas pasikeitė. Žmoniš
kumo delei, privalėtų jaunimas 
pasigelbėti vieni kitiems, ypa
tingai kada švenčiama 20 m. 
jubiliejus.

Organizuojant operą, bus rei
kalingas rinktinis choras, kurį 
tikiuosi sudaryti iš birutiečių ir 
vyčių. Operos branduolį, kaip

tik sudarys* vyčiai ir birutiečiai. 
Pradžia gera, tik reik atidėjus 
į šalį nekurias ambicijas stoti 
į dainių armiją, kuri < netolimoj 
ateity chicagiečiams• suteiks 
sielai peno... Birut iečių ir vy
čių yra prievolė palaikyti lietu
višką dainą. įsikūrę, sau operą, 
galėsim senatvėje pasidžiaugti 
jaunystės nuveiktais darbais. 
Juk opera,—tai dainos ir muzi-

Tikėkime, kad Chicagos lie
tuviai pastatys mums teatrą, 
kuriame galėsimo nevaržomai 
ir nepriklausomai alsuoti menu. 
Tiek daug gražaus jaunimo, ku
ris galėtų sudaryti rinktinius 
ir giesmių ir dainų chorus.

Mėginu aš prabilti 4 vyčius, 
nors žinau, kad nekurie šalina
si “unijos”, bet yra ir vyčių 
tarpe lietuvių, kuriems rupi

jeigu mes. dirbame. Pirmieji Bi
rulės steigėjai gal nemanė 
švęsti 20 metų jubiliejų. Gal ne
svajojo apie operų. šiandie, 
dėka Birutei, išaugo daug gerų 
dainininkų ir artistų. Juk ka
talikiškas jaunimas palaiko ir 
palaikys Birutę kartu su kitų 
įsitikinimų dalyviais. Todėl be- 
reikalo Pipiras pravardžiuoja 
“laisvamaniais“. Pats būdamas 
katalikas, katalikus laisvama- 
niuoja. Tokia taktika gimdo 
katalikų tarpe priešus. Tie, taip 
vadinami, “bedieviai”, juk iš 
pačių katalikų virto. Kas kai- 
I <A?4 *? 

gerui 
cas. cibulis, česnakas* ir kiti..,

nepa-užgauliojimai

ūarsinkities Naujienose
pačius vylius. Mano priederme 
užsistoti už savo organizaciją, 
kurioj viskas tvarkingai, har
moningai* ir produtingai dirba
ma. Vyčių darbuotė yrfl gir-

lietuvybė. Pamėginkime, užves
ti, derybas. Gal kompromiso bu- 
du susiartintume ir sukurtume 
vieną galingą šeimyną. . Birutė 
ir Vytis labai grafus paveiks
las. Dailininkai privalėtų nu
piešti mums pasigrožėjimui...

Viskas pasauly galima. Tik 
kantrybės!’ Ateitis musų!

(Bus daugiau)

Reikalaudami

RAKANDŲ
W. J. STANKŪNAS

fotografas

Vestuvių. Gru- 
Šių ir Šeimynų 

[ubu Speciali- 
škumfls.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Be veri y 2300

Šiandien ir Rytoj 
Didelis Išpardavimas Lotu

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ
1 pirmiau vadintas spring F OreSt f WILL0W SPRINGS

SUBATOJ IR NEDELIOJ, SPALIO (OCT.) 9 IR 10 DIENĄ, 1926 
tltan puikus S'ubdivižinas guli ant Archer Avė., tik pusę mylios j vakarus, nuo Keane Avė. Atvažiuok 
anksti, kad galėtum pasirinkti sau naudingą ir puikų šmotą miško, kuria jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKŲ
Biznio Lotai

Ant 87-tos St. ir Archer Avė., gatvekariu lini
jos ir cementinio bulvaro gerų kampų, tinkami 
Hile kokiam bizniui. Parsiduos labai pigiai leng
vais išmokėjimais.
Po kelių mėnesiu pirkėjai viens nuo kito pirks 
ir mokės daugiau kaip dubeltavai.

Htorai, mokyklon,

SUBDIVIŽINO OFISAS

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnu su lapo
tu mišku % ir Yl akro dydžio. Parsiduoda la
bai pigiai, kurių kainos be paliovos užaugs 10 
kartų tiek kol pabaigsi mokėt.

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, Kainds prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Lengt 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
peopksĮJrnilure (impany

HMNfrflVŠe. Mals. K«»*R>r«. »

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

». -v.

4177-83 Archer Avenue
. Kampas Richmond Gt.

KUR DAR KEIKIA LAUKT VISU PARANKUMU. o čionais jau viskaa yra:
“Be si r" i 21 ■ _ ir <> I -J L i S _ ____ _____________X__ X >

KAZWELL ZAGKER & 00.
Archer Avė. ir Spring St.

Spring Forest, III.

CHICAGpS OFISAS 
6312 So. Western Avė.

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

(KAZLAVVSK1)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

75 NAUJI MURO NAMAI
» 1

» / i 1

Dideli Barbenai Brighton Parke
Įmokėjus kiek gali— 

kraustykis ir gyvenk. 

Dviejų augkštų muro 

namai parduodami 

po $12,650. Rendau- 

ninkai jums išmokės 
jūsų namą

r^F ? •>

5

y >8?
B? > 1

• v : ^8?

Veik tuojau! Dabar 

yra laikas pirkti ir 

kraustytis, kol šalti

orai neužėjo. Pavasa

ri šituos namus par

duosi daug brangiau.'

w
4336 So. Kedzie Avė.

H AY D EN BE L
Klauskite Edvard BaKševičius

Jei. Lafayette 8600 Chicago, III.
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Daktarai išmoksta naują 
būdą gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šia gydy
mas teikia dėl silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
rių ir gaukite tą naują gyduolę Nu- 
ga-Tone, ir pabandykite ją. Jus tie
siog nusistebėsite, kaip greitai jus 
pradėsite jaustis geriau. Ji padaro 
• laibą ir padaro greitai. Nieko nėra 
geresnio dėl prasto virškinimo, vidu
rių ir žarnų, nesmagumo, vidurių už
kietėjimą, galvos skaudėjimą ir ne
sveikų kepenų. Ji suteikia gyvenimą 
ir stiprumą silpniems ir nuvargti-* 
siems nervams ir muskulams. Skai
tytojai šio laikraščio suras, kad Nu- 
ga-Tone yra puiki gyduolė tokiuose 
atsitikimuose. Ji yra taip paprasta, 
maloni ir veikianti, kad i keletą die
nų jus busite nustebę kaip daug ge
riau jus jausitės. Jos atnaujins jū
sų stiprumą ir vikrumą ir padaugins 
kraują, nervus ir sustiprins kūną 
greitai, suteiks saldų, gaivinanti mie
gą ir sureguliuos skilvį ir žarnas la
bai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigus grąžinti, jei jus neuž
ganėdins. žiūrėkite garantiją ant pa
kelio. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama pas visus aptieko- 
rius.

I’ \ DEK AVON F;
A. A. Ona Conrad, kuri pa

laidotu tapo Spalio 7, 1926, o 
dabar ilsis Woldheim kapinėse, 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišaliniiną iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

O tau musų mylima motina 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

I.u kame,

Mr». ('agemann, Mrs. Enright 
ir Louis Conrad.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Užkvietimas
Šiuomi kviečiame visus lietuvius atsilankyti i 

musų naują ir gražų “Malt ir Hops” krautuvę, po 
antrašu 4254 Archer Avė. Mes užlaikome tavorą ge
rinusį. Musų kainos pigesnes kaip bile kur kitur. 
Musų patarnavimas greitas ir mandagus. Mes už
laikome kaip taibačkas, puodus, apynius, cukrų, 
butelius, muitą visokių rusių, rugius, salyklą, kor
inis, leikas, stiklus, kranus, korkas ir šimtus kitų 
dalykų.

' Ar jus žinote, kad musų muitas yra vienas iš 
geriausių šiandien Amerikoj.

Jo vardas yra RAY-G-LITE. Jos skonis ir kva
pas neapsakomai malonus. Kas vieną kartą pirko, 
tas visados vartoja ir kitiems pasako apie jo geru
mo skoni ir kvapą.

Musų krautuvė atdara kožną dieną nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis uždarda visą 
dieną. Iš kitų miestų rašykite laišku klausdafni pre
kės. Savininkai ' (

VL. JURKEVIČE ir JONAS TURUUS

OH 80Y PRODUCTS 00.
4254 Archer Avė. Chicago, III.

Telefonas Lafayette 8852

CHiCAGOS ŽINIOS
Federalinė valdžia tirs 

Chicagos policiją
k

Federalinės žvalgyboj agen
tai, vadovaujami A. P. Madden, 
jau pradeda tyrinėti Chicagos 
policiją sąryšy su gaunamu iš 
butlegerių gira f tu.

ir juos paskui reikia išpirkti, 
sumokant po $150 ar $200 už 
kiekvieną ginklą.

Atidėjo streiką
“Beauty shop” darbininkės, 

kurios jau nuo senai organi
zuojasi ir grūmoja streiku, Įsi
maišius fedraliniam tarpinin-

. kui, streiką atidėjo mažiausia1. Hoche, kurio pastangomis i >>• «. ’ J spalio 25 d. Pirmiau buvoapkaltinta 79 žmones Cicero, jų 11V4., . i 114. ... .... . ./nutaiita streiką paskelbti spaliotarpe mayorą ir policijos virsi-diena 
ninką, jau pareikalavo iš poli- •
cijos viršininko (’ollins priduoti 
jam visus rekordus apie polici
jos veikimą sąryšy su munšai- 
no bylomis. Reikalaujama taip
jau priduoti visus rėktu dus kur 
policija darė kratas, kokie poli 
cistai tose kratose dalyvavo ir 
tt.

Pirmiausia busiąs tyriamac 
Maxwell policijas distriktas, nes 
čia esą buvę-daugiausia grafto. 
Teisiant du italus delei užmuši
mo dviejų policistų kaltinamų
jų advokatas atvirai teisme 
pareiškė, kad Gerra broliai už
laikę 300 policistų ir jiems mo
kėję algą.

Kaip tik busią suniukta įro
dymų, tuoj viskas busią atiduo
ta grand jUry. Jau dabar esąs 
žinomas niekinių po'icistų ir 

jjii viršininkų veikimas ir kaip 
jie išgaudavo kyšius iš butle- 
Igėrių. Esą kaip tik kuris but- 
legeris nesumokėdavo jam pas
kirto kyšio, atvykdavo policija, 

ijį areštuodavo ir laikydavo ka-
Įėjime iki nesumokėdavo. Prieš 
didesnius sporto įvykius net iii 
patys leitenantai lankydavos pas 
butiegerius ir rinkdavo pinigus
neva laižyboms. Jei sugauna
ma butlegerį gabenant munšai- 
ną, tai iš jo paimama tam tik-' 

[ras nuošimtis vežto munšaino 
vertės. Bet jeigu munšaino ne-
randama, tai paimama ginklus

Naujienų Spaustuvė
vm linijinė Spaustuvė.

1$ SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJOS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

totnobiliaus 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 j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallacc St.
Telefonas Michigan 0342

| Kraujo, odos, chroniškas

Į senas žaizdas, ligps rectal,
Į slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRSIU ASHLAND STATE*

BANKO

1800 So. Ashland Avė. .
Valandos:

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

REZIDENCJJAr 
2226 Marshall Blvd, .

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

DR. VAITUSH
(MTOMETRISTAS

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

fNVI»ORATl"° 
ooo ron COHVALI««"T* 

RtrutSHmC" 
OOOD IOR T«< KOMA

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Gerai patyręs gydytojas 
NAPRAPATAS 

Dr. A. J. Normanth 
4454 So. Western Avė. 

2-5-6-8 v. v., Chicago, III.

Prašykite savo proseni i n ko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Sudriko Persikraustymo1

Simpatiškas — I 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
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS 1
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

..
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago, III. |
■ I I !■ i

/ 1 .
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

akinius — šlifuoti stiklai 
ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETR1STAS

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

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

$25 ĮMOKĖTI-KITUS! 18 MENESIŲ Išpardavimas
Nauji Modeliai Gulbransen Registruoti Grojikliai Pianai: Jessie, 

French, Pianai Artonia. Kainos Labai Prieinamos.

S. D. LACHAWIGZ '

paty 
skaitomą

mes suteiksim jums (su 
blue print nurodantį 

Mes taipgi suteiksime

Ar jus žingeidaujate gauti dalinais išmokėjimais 
namų apšildymą šią žiemą?

Daleiskit suteikti jums apskaitliavimą už jūsų namų apšildymą, 
be jokios jums atsakomybės. Po to, jei jus busit užganėdintas, me$ 
suteiksime sekamus pasiūlymus.

1. Jei norėsit įsivesti apšildymą 
visu reikalingu materiolu) lengvai 
planą jūsų namo ir išaiškinsim kaip
visus įrankius renkalingus—VISAI DYKAI!

2. Jei norėsit, kad mes įvestumėm namų
: žmones ir jie atliks jums darbą.

Jei patinka tie pasiūlymai, tai jus tik įmokėsit $25, o kitus ma- 
mėnesiniais išmokėjimais, į šešis dvyliką arba aštuonioliką mė

nesiu, kaip jums patiks.

Tūlas laikas atgal, kol dar nebuvo užėję šalčiai, mes garsinome 
savo namų apšildymo reikmenis, taip kaip darome dabar, ir daugelis 
iš jūsų žinojo, kaip yra svarbu turėti šilumą, kuomet ateina šalčiai. 
Jie dabar vartoja ir džiaugiasi iŠ to ir išmoka kas mėnesį po biskį. 
Ar jus esate vienas tų laimingų žmonių? Jei ne, tai dar nėra vėluj 
įsigyti namo apšildymą kol žiema prisiartino. VEIKI'!' DABAR!

šiuo laiku išmokėjimų planas yra pasiūlomas ir už plumbingo 
materiola. Ar jum reikia naujo plumbingo į vaną, virtuvę arba ofisą? 
Jei taip, tai mes suteiksime materiolą ir atliksime darbą išmokėji
mais.

apšildymą, mes atsių
si int

Pasimatykit Su Mumis Del Plumbingo 
Ir Namų Apšildymo Materiolo

SOLELLU

PLUMBING AND HEATING SUPPLIES

4600 W. Ž2nd St.
Phone: Cicero 130

CICERO, ILL.

Sol Ellis & Sons, Ino
2118-22 So. State St
Phone: Victory 2454 

CHICAGO, ILL. z
Atdaros iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1 po pietų

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

5000‘dolerių prizas už var
dą naujo muzikališko in
strumento B R U N S- 
W I C K’ S. Ateikite,•iš
girskite ir užsiregistruo
kite, yra proga kiekvieT 
nam laimėti.
Išgirskit naują BUTĖNO 
rekordą, Kalinio Daina.
Išgirskit B A B R A V I- 
člAUS tik-ką dabar iš
ėjusius rekordus.
Nužemintos kainos ant 
rekordų: nauji vėliausi 
angliški rekordai po 35c 
Rodės dėl pianų, vėliau
sios po ......................... 39c
ladio tūbai Radiotron ar 

Cunningham po.....$1.45
B Baterijos, 45 voltų $2.45

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd rl’lace 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

“OREMUS"
1) . “Oremus” garsi mostis, 

kuri pasekihingai 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.

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydę kojų šlapiavimą ir 
smirdejimą, taipgi gydo iššu
tinus, kur tik apsireikštų 
anf žmogaus kūno. Bonka 
95c ir 5oc.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES '
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

Special Freshman Masterpiece 5 tūbų su visais pritai- 
symais ir Baterijomis $59.50
Matyki t ir išgirskit BRUNSWICK naujus-combinuotus 

Panatrope — Radiola Modelius

Didelis pasirinkimas ATWATER KENT, R.C.A. 
Radiolų, FRESHMAN, ZENITH setų, ant leng
vų dalimis išmokėjimų. ,

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖS

3343 3417 3421 So. Halsted St.
Chicago, Illinois

XX XX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxi±

PLUNKSNOS
Parduodamos pas

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

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

Sampeliai ant pareikalavimo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs • skaus

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

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

H 
H

M 
M

H 
H 
H

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

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekme 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 tbu- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien. I

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

Kampas Monroe St^ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai boa 
brangi dovana.
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Chicagos Žinios
4 Vėl teisia Bridgeporto 

jaunuoli už žmog
žudystę

Vakar prasidėjo naujas na
grinėjimas bylos lenko Henry 
Pietrucha, 16 m., bridgeportie- 
čio, kaltinamo, kad jis apiplėši
mo tikslais' prie 35 ir Union 
gatvių kiek laiko atgal nušovė 
graiką pedliorių Angelos Chi- 
noa, 47.

Svarbiausiais prieš Petrucha 
liudytojais yra du lietuvių vai
kai, Peter Valeikis, 10 m., 924 
\\. 34 St. ir Beimanti Juozaitis, 
11 metų, 840 W. 33 PI. Abu 
vaikai identifikavo Pietruchą 
kaipo užmušėją. Vienas tų vai
kų, Valeikis, dirbo pas užmuš
tąjį ir buvo jo vežime, kada 
prišoko Pietrucha ir pedliorių 
nušovė. Valeika ūr pirmiau ge-* 
rai pažinęs Pietruchą.

Pietrucha jau pirmiau buvo 
teisiamas už tą žmogžudystę ir 
buvo nuteistas 14 metų kalė
jimam bet paskui bausmė liko 
panaikinta, kada vaikai prisipa
žino, kad jų identifikacija Pie 
truchos nėra tikra. Tečiaus vė
liau tie patys vaikai prisipažj- 
no, kad jie atšaukė savo identi
fikaciją tik gąsdinami kitų 
apielinkės vaikų ir kaltinamojo 
giminių.

Cicero

sarai pasipuošę 
laiš seka: In and out—žalpys, 
Turintys už garbę būt bolševi
ku—Buragas. Ir tam panašiai— 
žaldokas, Misterių specialistas 
—Jakas, Mizerija pirmininkas 
—Andrejaitis ir apie 50 klap
čiukų ir šlužonkų, kurie puikiai 
moka švilpti, staugti, kvatoti, 
baubti, įžeidinėti narius ir kel
ti ranką sulyg komisarų koman
da. Jie visuomet stoja į mūšį 
ir klauso komandos ant žūt 
būt. Visi jie žmonės nekantrus, 
neišauklėti, pilni keršto ir cha
mizmo.

Beje, opozicijos koresponden
tais yra 
Pupa ir

tais

Baronas, Reporteris 
visi kiti, kurie netingi 
Valdžios koresponden- 
visi tie, kurie moka

Komunistai
Susirinkimas 

ramiai. Atlikta 
gantvs reikalai

įsipainiojo 
prasidėjo visai 
visi kuopos be
vielis po kilo,

priimta aplikacijos naujų na
rių, perskaityti laiškai nuo SLA. 
Prezidento, atsakymas ant tų 
laiškų—žodžiu viskas kaip rei-

Mano

So. Chicago 30 mėty atgal... KANČIOS PRAĖJUSIŲ 
DIENŲ PRANEŠIMAI

atgaivint vaikų draugi- 
jeię-

South Chicagoje, prieš kelis

komisaras, man rodos, yra An
drulis. Jo galios prisibijo visi 
kiti. Ph to seka taip vadina
mas “Vikom“ .-Juknis, Klastau s- ' Pastaromis dienomis tilpo ke- 
kas ir Lietuvninkas. Kiti komi- lėtas žinučių iš Cicero, bet ne

įvairiais litu- žinia kodėl nieko nerašoma apie 
buvusį Liet. Liuosybės B-ves
vakarą ir laimėjimą serijų, metus, pastangomis vietos ne- 
Tą privalėjo padaryti pats ko- muistančio veikėjo 
mitetas, bet kad nepadarė, tad Tryjonio, buvo 
nors aš tą padarysiu.

Tuo vakaru užbaigta nepabai-1 
gtą darbą - serijų laimėjimų. Moteris *is’*Rj^slando7* V^i- 
Tai turėjo būti padaryta bnž. -■ - ■ 
13 d išvažiavime, bet tų dienų ■ “J”' 
užpuolė smarkus lietus, ..... -
visą darbą ir sutrukdė.
tai buvo daug rašyta ii uaug ,ma- ^esUlplatęS tėvų-noro ir 
ginčytasi, nes niekui ie kaltino ■ pasiryžjmOf kad tėvai nori sa- 
ir komitetą už neveikimą. Taip' 
tas reikalas tęsėsi iki rūgs. 261 
d. Ta diena komitetas surengė;
vakarą 
Kas 
tus, tie buvo leidžiami 
nėn dykai. Bet žmonių 
ko labai 
muzikos 
smagiai 'šoko, kas 
Visos dovanos 
čiams, 
čiaus visgi tūli yra nepalenkiu- į 
ti laimėjimais. Bet tai yna pa- j O pirmąją draugijėlę likvi- 
prastas dalykas, kad vis kas duojant dar likę $75 pinigų, 
nors būna nepatenkintas ir vi
sokius niekus kalba.

p. Juozo 
> suorganizuota 

vaikų draugijėlė, kurioj moky
tojavo iš eilės S. Staniuliutė- 
Čerienė, F. Manelis ir dar ko-

kučiai jau buvo gerokai pra- 
.....     ra- 

<UHS syti ir dainuoti. Bet vietos 
Apie g|ebonas kun. Petraitis mato-

ir laimėjimą 
turėjo serijų

mažai ir prie 
iš dviejų jaunikaičių 

norėjo.1 
kliuvo cicerie- ■ 

kas retai pasitaiko. Te-

Komitetas darbavosi

Lieludų Rateliuos,
Iš 36-tos SLA kuopos

Persekiojami nariai pradeda 
bruzdėti; komunistai įsipai
niojo; kuopos “sovietų val
džiai” gręsia pavojus.

Chicago.—Spalio 7 d., Lietu
vių Auditorijoje įvyko SLA. 
36-tos kp. mėnesinis susirinki
mas, kuris kaipo “sbow” buvo 
vei tas kelių grivinų. Čia komu
nistai parodė didžiulis) užsispy
rimą paslėpti nuo narių tiesą; 
dar labiau apnuogino ir taip 
jau nuogą savo chamizmą; pa
rodė visą bailumą ir durnumą 
kritiškose valandose.
Persekiojami nariai pradeda 

bruzdėti
šioj kuopoje jau trejetas me

lų viešpatauja “sovietų valdžia”. 
Narių teisės buvo varžomos. 
Kuopoje viešpatavo “liežuvinio“ 
teroio dvasia. Rimtas Susivie
nijimo reikalų svarstymas buvo 
negalimas. Narių ūpas buvo nu
puolęs.

Tie nariai, kurie negarbina 
Lenino, kurie nepriklauso prie 
a-di-pi-el-es, prie a-el-ma-ma, 
prie a-el-di-el-di, prie “Vilnies 
Bendrovės“, prie Lithuanian 
\Vorkers Publishing Ass., prie 
Litjmanian Workers Educa- 
tional Society, prie Lithuanian 
Press ir prie visų kitų su agur
kais išraugintų susaidžių, “par
tijų“ ir kompanijų, buvo nieki
nami, pravardžiuojami, išjuo
kiami, užgauliojami, šmeižiami 
ir nepri leidžiam i prie tvarkymo 
kuopos reikalų.

Vieni nariai netekę kantry
bės paliovė lankę kuopos susi
rinkimus, kiti vedė nuolatinę 
kovą, treti laiks nuo laiko už
protestuodavo prieš Įsigalėjusį 
terorą, ketvirti tylėjo, klausėsi 
ir balsavo tai su “sovietais”, 
lai su opozicija. Pagaliaus at
sirado pas narius noras nusi
kratyti “sovietų” valdžios ir 
gryšti atgal prie Susivienijimo, 

kilo aštrių susikirtimų, pra-v 
sidėjo, nelyginant, karas.

Vyriausias karininkas prieš 
“sovietų” valdžią kuopoje, man 
rodos, yra Grigaitis, “Naujie
nų” Redaktorius. Kiti seka: 
Adomas Misevičius, Dr. Ziman- 
tas, Dr. Draugelis, Inž. Simo- 
kaitis ir dar keletas lėtesnių 
karininkų. Kareivių, rokuojant 
visą rezervą, bus virš 500; bet 
į mūšį stoja tarp 30 ir 60. Visi 
tie žmonės yra taikus, nuošir
dus ir gerą velijantys kits ki
tam ir Susivienijimui.

Valdžia karininkų neturi; pas 
ją yra komisarai. Vyriausias

vaikus išmokinti šiek tiek 
lietuviškai, pamanė, kąd tėvai 
gali išmokinti vaikus ką tokio 
“negeistino”. Jis pradėjęs drau- 

susipikęs su

t Taip, 30 metų atgal, būrelis 
susipratusio Lietuvos jaunimo,’ 
Bygoje, spalio mėn., 1896 me
tais, pastatė scenoje pirmų kar
tų lietuvių kalboje veikalų 
“Abejotina ypata”. Tuo laiku 
tai buvo nepaprastai drąsus lie
tuvių, po rusų žandarų letena, 
žygis lietuvių dvasios gaivini
mui. Ir tą musų pirmieji sce
nos pionieriai pilnai atsiekė. 
Tik ačiū musŲ teatrui, musų 
pirmiesiems lošėjams, kuriems 
rizikuojant savo darbu, duonos 
kąsnio praradimu, laisvo, ken
čiant visokius žiauriosios caro 
valdžios persekiojimus- ir truk
dymus, pasisekė tautinį jausmų

Indijonų būdas nusiskuti- 
mo būdavo pamirkymas pa
galio j riebumą ir uždegę jį, 
nudegindavo plaukus. Šian
dien mes turime . Trinerio 
Shaving, kuris nuskuta dai
liai, o po nusiskutimo varto- 

Rum ar- 
Lotion.

jame Trinerio Bay 
ba Trinerio H and

Pirmyn Mišraus Choro dainų repe
ticija bus antradienį, Sapalio-Oct. 12 
d., 7:30 v. v. I’ulaskio Fark svet. kkmii 
pas Biackhovvk ir Noble gatvių. Viši 
choristai-tės būtinai atsilankykite. 
Taipgi bus priimami ir nauji daini-- 
ninkai. Meldžiam atsilankyti.

—Pirmyn Mišrus Choras.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj Vyrų Choras po vadovyste 
K. Staponavičio laikys pirmas šio se
zono dainų repeticijas prie 3200 Lime 
gat. panedėlį, Oct. 11 d. 8 vai. vak. 
Visi choro nariai malonėkite būti lai
ku ir atsiveskite naujų dainininkų.

A. Zalagenas, pirm.

DraugyHtės LietuvoH Dukterų su
sirinkimas įvyks 10 spalio, 1 vai. 
po pietų, paprastoj svetainėj Mark 
VVhite Square. Visos narės malo
nėkit būti, nes turim daug svar
bių reikalų aptarti. —R. L. S.

šeri j ų.
tikie-' gjjgjej, kenkti,

svotai- idrailgi jėlčs kūrėju Tryjoniu ir 
^usllln,^ pasekmėj to, draugijėlė likusi 

.. . _s i likviduota, o jos vieton kun.
Petraitis suorganizavęs kitą, 
prie parapijos, kuri padariusi 
apie $40 kunigui nuostolių, j 
trumpą laiką mirusi.

O pirmąją

paprasta! Pirmininkas pa'si t rau
kia iš savo vietos ir ten pasodi- jo ir jų darbas due 
na “ Turintį už garbę būt boiše- keletą desėtkų dol. pelno. Už tą 

komitetams ir direktoriams rei
kia tik paačiuoti. Jei visi šėri- [ 
ninkai kreiptų domę į savo ben-|~2 
drovūs reikalus ir lankytų jos1 
parengimus, Iri serijom butu > 
davusios keletą šimtų dol. pel- 
no. Bet apie tai kalbėti neužsi-1 
moka, — juk tai ne pirmas ir 
ne paskutinis šėrininkų neran
gumas ir apsileidimas, 
čiaus jei butų daugiau 
darbuotojų, kaip Lukoševičius, 
tai

viku” Buragų. “In and <>ut”—

su-

na-

ir atsisuka prieš publiką, kiti 
komisarai žingsniuoja s’iudy-tu- 
dy, o klapčiukai susijudina, 
siūbuoja ir nutyla!

Juknis pradeda nagrinėti 
rių skundus Prezidentui S.
gūžini ir Prezidento reikalavi
mus sąryšyje su tais skundais. 
Apkaltina pasiskundžiusius na
rius neteisingume; kritikuoja 
Prezidentą ir pagaliaus reko
menduoja priimti ir išpildyti 
jo reikalavimus. Primena, kad 
tarp nariu balsavusių prieš 
“papeikimo rezoliuciją Pild. 
Tarybai”, penki buvę suspeiv 
duoti; o fin. rašt. pertaria jį, 

nvę susnen- 
ats išėdai

bendrovė kitai)) stovėtų.
—Ex.-Korespondentas.

Bridgeport

duoti. I žbaigia ir

So. Chicagos lietuviai, kurių 
yra nemažai šeimynų, mano vėl 

[•organizuoti vaikų draugijėlę, 
.iz aig as. kalbėtis su keliais vietos 
.1Ck e" ■ veiluesniais lietuviais, kaip 

pp. J. Fryjomu, A. Daniuliu, 
p-mis P. Pociene, Stulgiene ir

■ su p. F. Bitautu, “Naujienų” 
'skaitytoju. Visi išsireiškė, kad 
esąs būtinas reikalas atgaivin
ti vaikų draugijėlę. Kiek teko 

"suprasti iš jų kalbų, jie mano 
[suorganizuoti minėtą draugijė
lę po globa SLA. 
Valio So. Chicagos

T Jūsų sumanymas
i prakilnus. Tik nesustoki! dirbę tokiu i, . . . , ..... , Įtol, kol tą kilnų sumanymą į- 
vykinsite

74 kuopos, 
lietuviai! 

gražus ir

Reporteris.

Iš Birutės
Ryto visi

Lietuvos fMilaėrų Dr-ja per 
visą vasarą nieko neveikė, bet 
atėjus (rudeniui jau rengiasi 
pradėt veikli. Ji jau dabar ren
giasi prie savo maskaradinio 
baliaus, kuris bus lapkričio 20 
dieną, Cicero Liet. Liuosybės 
svet. Komisija deda pastangų, 
kad visus patenkinti. Jau daug 
dovanų surinkta grupėms ir pa
vienėms, bet nares vis dar lak- 

|)i i mi ninku reko- sto po apielinkės biznięrfus rin
kdamos prizus. Jos nori “subi-

kad Jukins 
neteisi ngu-

ą: 
koks gresia 
kurie balsuos

Grigaitis nurodo, 
kaltindamas kitus 
me, pats begėdiškai meluoja ir 
nurodo keletą jo melagysči 
nurodo pavojų 
tiems nariams,
prieš Prezidento paliepimus ir, 
kad kuopos 
mendacija nėra reikalinga, nes 
valdyba turi išpildyti Preziden- tinti“ kitas draugijas, tad dirba 
lo Gegužio paliepimus be jokio išsijuosusius, 
ginčo. Bet pirmininkas neduo
da Grigaičiui tolinus kalbėti.

Kalba Jakas su oisteriais. Sa
ko: “Ką jus čia niekus tauzi- 
jat. .Jus visi tylėjote kai ois- 
teriai, o aš tą rezoliuciją ra
šiau“. (Dr. Zimantas protestuo
ja prieš pravardžiavimą narių 
oisteriais ir reikalauja tuoj at
siimti. Pirmininkas nenoromis 
paremia Zimanto reikalavimą ir 
Jakas atsiima oisterius, prary
ja ir kalba toliaus). 
meluoja, kad aš iš kampo atsi- atlankyti.

Laimingo pasise
kimo. —Narė.

Lietuvių Tautos Katalikų bažny
čios šv. Marijos parapijos, 35 ir S. 
Union avė., savo svetainėj laikys 
mėnesinį susirinkimų nedėlioj, spa
lio II) d., kai 1 vai. po piet. Malo
nėkite visi parapijonai būti, nes 
yra daug svarbių nutarimų.

Leonas Labanauskas, rašt.

Taip, 30 metų atgal, tų pir
mų lietuvių lošėjų eilėse, tą 
pirmą lietuvių veikalą lošiant 
buvo gerai mums visiems ame
rikiečiams žinomas žmogus — 
Benediktas Vaitekūnas, kuris 
Amerikos lietuvių tarpe su ta 
pačia energija, su tuo pačiu pa
sišventimu ir atsidavimu lietu
vių scenai dar ir šihndie dirba. 
Taip sakant, išaugo ir pražilo 
B. Vaitekūnas'lietuvių scenoje, 
tautos idėjos darbą dirbdamas.

Ar lietuvių tauta įvertino, į- 
kainavo jį ir jo darbą Galima 
drąsiai sakyti, kad ne! Jeigu 
ką vadinti “Lietuvių dramos 
tėvu”,—tai B. Vaitekūnas, kai
po seniausias lošėjas, rodos, tu
ri tam daugiau teisių, negu 
musų vėlesnieji, jau kitose visai 
aplinkybėse, pradėję scenoje 
dirbti lietuvių artistai-Jošėjai. 
Reikia neužmiršti, kad B. Vai
tekūnas ir šiandie dar lošia, o 
jokių jubilėjų jam dar niekas 
nerengė.

Tad ar nevertėtų musų dra
mos ir dailės kliubams, rate
liams, draugijoms, pirmame sa
vo susirinkime pakelti klausi
mą pagerbimui ir materialiam 
parėmimui šio musų scenos pio
nieriaus B. Vaitekūno, sukan
kant jo 30 metų lietuvių scenos 

k. *..;; į „
Mi\s žinome, kad tas pirmas 

ir talentingas lietuvių teatro 
darbuotojas B. Vaitekūnas su 
savo šeimyna yra dabar neuž- 
vydėtinoj materialinėj padėty, 
tad tokis lietuvių vismųnenės 
atsiminimas ir parėmimas su
stiprintų sęstančias jo spėkas 

! ir dvasią dar ant daugel metų, 
i Neužmirškime- savo senų vei
kėjų, kol dar jie gyvi!—Krivis.

Tokie ir panašus seni pa
pročiai, kurie buvo vartoja
mi indijonų yra jau dingę. 
Šiandie geros gyduolės yra 
vartojamos ir yra naudin
gos. Trinerio Kartusis Vy
nas tą patvirtina. Šios gy
duolės gali būt vartojamos 
kad ir labai jautrių žmonių.( 
Jos yra nepalyginamos skil
vio tonikas. Jos išvalo žar
nas, sutaiso nevirškinimą ir 
prastą apetitą, prašalina už
kietėjimą ir galvos skaudė
jimą. Vienas butelis tiktai 
$1,25, biskį brangiau toliau 
į pietus ir į vakarus. Jei jū
sų vaistininkas neturi jų 
stake, tai rašykit pas Jo- 
seph Triner Company, Chi
cago, III.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PrakalboH 
spalio 10, 7: 
pel, Kili W.

su paveikslais nedėlioj
30 v. v., Raymond Cha-
31 st. Ateikit visi.

Komitetas.

Lietuvių Auditorium 
direktorių ir draugijų

Chicagos
Bendrovės 
atstovų mėnesinis susirinkimas įvyks 
11 d. spalių, Auditorijos svet., 3133 
S. Halsted st., 8 vai. vakare. Jūsų 
atsilankymas būtinai reikalingas.

John Zalatoris, rašt.

Naujienų s p ui ko s narių atydon.— 
Visi, kurio mokestys yra užvilktos,’ 
malonėkite užsimokėti, *Ues busime 
pirversti pasielgti pag:’ konstituci
jų. —Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA1EŠKAU brolio Antano Matu

sevičiaus, kurs išvažiavo iš West 
Pullmano birželio mėn. ir nieko 
apie jį nežinome. Turiu svarbų rei
kalų. Jis pats, ar kitų meldžiu pra
nešti; busiu dėkinga.

Mariona Olišauskienė 
12155 Lowe avė., Chicago

IEŠKAU Zuzanos Sakaitės ir Pra
no šakio. Paeina Videikių 'kaimo, 
Kontaučių vals., Telšių apskr. Gy
veno kaž kur Boselande. Turiu svar
bų reikalų; meldžiu atsišaukti ar
ba žinančių pranešti.

Kaziunė Sakaitė,
6716 So. Ashland avė. Chicago 

Tel. ProSpect 3930

MES vaikai, pa j ieškom savo 
mamos Karolinos Armoškienės. 
Atsiliepk mama, jeigu gyva te
besi. Mes jau visi esam užaugę 
ir norim žinoti apie musų ma
mą. Ji mus apleido 1917. JI yra 
lenkė, bet moka gerai lietuviš
kai ir su lietuviais draugauja. 
Kas žinote apie ją gyvą ar mi
rusią, meldžiame pranešti.

Walter ir Helen Armoski 
1011—Ist Avė., Sterling, III.

Kai)) jau mums visiems yra 
žinoma, ryto punktualiai 7:15 
v. v., Lietuvių Auditorijoj, mu
sų vietinė “Birutė” su ?avo ve
dėju komp. A. ‘VanagTUčiir ati
daro savo muzikali sezoną. Tai
gi tenka riums . visiems; kurie 
mylim lietuvišką muziką ir ži
nom “Birutes” darbuotę, sueiti' 
minūton vieton ir pridegančiai’ 
įvertinti “Birutės” gerus no
rus, pasišventimą ir nuopelnus. 
“Birutė“ garbingai atidaro šį 
sezoną su daug energijos ir ge
ro ūpo, nes ji apvainikuos sa
vo 20-metinį sukaktuvių jubi
liejų. Taigi aišku, kodėl mes' 
privalom ten būti.

Triveikimis Koncertas
Ryto Birutė mum paleisk tri- 

prirengtą 
komp. Vanagaičio. Choras dai
nuos naujas kompozicijas ir 
prašau visų būti į laiką, nes 
pirmas numeris yra “Generalė 
Repeticija” ir iškalno pranešu, 
kad jus tos progos nepraleistu- 
met, nes tai yra naujanybė ir 
pirmu kart tarpe musų tokis 
dainavimas bus -pateiktas. ; Po 
koncertui bus šokiai. Taigi da^ 
kartą pakartoju Visi į “Biru
tės vakarą ir nesiveluokit.

—D. M.

“Komunistai - didžiausi 
durniai”

TeisyBridgeport. — Draugystė 
bes. Mylėtojų laikys savo mėnesinį 
susirinkimų nedėlioj, spalio 10 d., 
1 vai. po pietų, Mark White Sq. 
svet., prie 29 ir S. Halsted gt. Visi 
nariai-rės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių 
kalų aptarti. —Raštininkas.

rei-

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus nedėlioj, spalio 10 d., < Maso
nu- Temple svet., 1547 N. Leavitt 
st. ir North avė., kaip 2 vai. po įlie
tų. Draugai susirinkite laiku užsi
mokėti užvilktas duokles, taipgi pri
junkite 
sikčlėte

savo antrašus, kurie per- 
į kitas vietas.

X. šaikus, i
1521 N. Irving avc.

Rugsėjo 30 d., staiga susirgo 
Liudvikas Gotavvtt, gyvenęs 
prie 2803 Emerald Avė. Jis ta
po nuvežtas į Garfield Park li
goninę, 3813 W. Washington Į veiksmį koncertą, 
Blvd., kur Dr. Bargcr padarė! 
jam operaciją. Ligonis tebėra 
toj pačioj ligoninėj, kambairy 
U ir meldžia draugų ir pažys
tamų, o taipjau ir astovų drau-

Baronas gijų, prie kurių jis priklauso, jį
—K. V—čienė.

kėlęs ir perskaitęs rezoliuciją, 
bet tai yra melas: aš ne kampe 
sėdėjau, bet anoj ve kerčioj“. 
(Svetainėje jiasigirdo gardus, 
juokas ir Jakas su oisteriais ■ 
atsisėdo).

Pagaliau balsuojama sekama 
kuopos pirmininko rekomenda-i 
cija: “Pirmininkas rekomenduo
ja SLA. 36-tai kuopai, kad Pre
zidento reikalavimai via teisin-

rekomendaciją balsuoja visi 
munistai.

Komunistai šioj kuopoje

Sako komunistiško laikraščio 
redaktorius

žvaigždės Kliubas

Naujas dainininkas
Man kitados gyvenant deve-Į 

landė tankiai tekdavo girdėti 
švelnų ir malonų balsą daini
ninko J. Riboko. Dabar turiu 
pasidžiaugti, kad vėl turėsiu 
progos išgirsti tą malonų balsą 
skardžiose dainose nuo vielinių

ši’.ų1 scenų, nes p. .J. Ribokas apsigy- 
ko- veno Chicagoje.

jsi- praeities laikų duos jo dainos! 
painiojo kai viščiukai į pakulas Aš esu daugiau negu įsitikinęs, 
ir bus labai žingeidi!, kaip jie iš 
to išsipalaidos.

Išbudusieji kuopos nariai ne
ketina daugiau apsileisti komu
nistais. Kaikurie rengiasi užtai
syti jiems naują pirtį ir gerai 
išvagojus išskirti iš kuopos. Tai, 
žinoma, butų sveikiausia vi
siems: komunistams, visiems 
Susivienijimo nariams ir Susi
vienijimui. Duoti Koihuriis- 
tams Chicagoje vieną kuopą, 
tegu jie sau trfikšmauja.

—Reporteris Pupa.

kad kartu su manim pasidžiaugs 
ir visi tie Chicagos lietuviai, 
kurid nepraleis progos jį užgirs
ti, nes J<iel< girdėjau, p. J. Ri
botas dalyvaus Birutės koncer
te spalio 10 d. Tai bus jo 
mas pasirodymas Chicagos 
tuvių publikai.

Sveikas, dainininke.
skamba tavo dainos, 'lai džiu
gina jos mus. Lai duoda mums choras su nauju programų, — 
ūpo ir energijos nešti tolyginį A. Vanagaičio kurinis. Visi ry 
ir kartais nuobodų musų gyve-| toj į Lietuvių Auditorijų.
nimo jungą.—-K. Meškauskas. .

pir- 
lie-

GENERALĖ REPETICIJA

A. Vanagaičio sutaisytas 
na gražus dalykėlis. Muzika 
Trovatore” ir “Fausto”, 
džius pritaikė Vanagaitis, 
rutės vedėjas.

Bytoj vakare atsilankę į “Bi
rutės” koncertą turėsit progą 
išgirsti gražiai dainuojant mei-

ga-
“11 
žo- 
Bi-

Krasauckienę, “Mofistą” P. 
Stogį, juokdarį K. Kliaugą, O 
Biežienę, V. Voltaraitę, II. E. 
Sadauskaitę, J. Riboką. šie dai
nininkai ipoka geraį dainuoti, 
ale čia jiems yra proga paširo- 
dyti ir vaidinime.

Antra dalį išpildys “Birutės”

Rytinės
gia linksmų metinį šokį spalio 
Meldažio salėj, 2241 \V. 23 pi. 
džia 7:30 vai. vakaro. Kviečia 

Rengimo Komitetas.
----- v —

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoje laikys mėnesinį slisirinkimų 
šeštadienį, spalio 9 d., 1900 South 
Union avė., 7:30 vai. vakaro. Drau
gai esate kviečiami į mitingų.

Juscius.

ren-
<) d, 
Pra-

Beieškodamas žinių Reporte
ris Pupa girdėjo sekamų pasi
kalbėjimą tarp vieno žmogaus 
ir “Vilnies“, redaktoriaus, 
Strazdo.

—Tai ką, ponas Strazdas, 
dar dirbi pas komunistus? 
klausia žmogus.

— Taip. Dar laikaus,— atsa
ko Strazdas.

—Žadėjai mesti ir ieškoti
naudingesnio užsiėmimo?

—E, nelengva dabar su gerais 
užsiėmimais...

—Bet tai nemalonus darbas.
—Nemalonus^., bet... visgi 

užmoka. Priegtam jie visi dur
niai; aš juos valdau.

—Sakai, “jie", ar tai yra ko
munistai?- persitikrino žmogus.

- Taigi, komunistai. Jie di
džiausi durniai-asilai. Jie pra
žūtų be manęs,- su pasididžiavi 
mu paaiškino Strazdas ir užsi
degė cigaretų.

Reporteris Pupa jau senai bu
vo tos nuomonės, kad pas ko
munistus proto neperdaugiausia 
ir šis Strazdo patvirtinimas 
yra kaip tik vietoje ir laiku. 
Lietuviškai publikai, manau, 
labai svarbu žinoti, kad ta keis
ta’ virtine raidžių^—ADPLSCB, 
kurią komunistai 
partija, tai durnų 
sius. Strazdas, 
gamindamas savo 
protiška peną, žino ir įu pro- duoti man žinių, žemiau pažymėtu 
‘.v, r . L . . r? adresu: Pranas Jurėnus, 4438 South
liską stovį.—Reporteris I upa. Puirl’ield Avė., Tel. i’rospect 1887.

vis
Bridgeporto Liet, Polit. ir Pašei. 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, spalio 10 d. kaip 1 v. 
po pietų, Chicagos Liet. Auditori
joj, 3133 Halsted st. Nariai prašomi 
būti laiku. —S. D., rašt.

PAIEŠKAI1 savo vyro Dominin
ko Juozapaičio, paeina* iš Šiaulių 
parapijos, Juodenkių kaimo. Lie- 
pos-July 4 dienų paliko mane ir 3 
vaikus: 11, 10 ir 8 mėnesių. Vai
kai šaukias savo levo, nes nėra ko 

į valgyti. Pertat jis pats lai atsišau- 
1 kia arba žinanti praneškite, už kų 
busiu dėkinga, nes esu priversta 
padaryti kokių nors paskutinę tvar
kų savo gyvenime. Malonėkite duo
ti žinių šiuo adresu.

A. JUOZAITIENĖ, 
4619 S. St. Louis avė., Chicago

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
turės .savo susirinkimų spalio 10 d., 
1 vai. po pietų, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3131 So. Halsted st.

A. Margevičius, rašt.

PAIEŠKAI’ draugo gyventi vie
nam flate. 2139 Greenwich st. Ant
ros lubos.

L S.S. 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieni, spalių 9 d., nuo 8 vai. Į 
vakaro, švclnio raštinė!, 1443 N. 
Paulina st. Visi prašomi laiku su
sirinkti. —J. lapaitis, rašt.

APSIVEOIMAI

ių Poli- 
inį susi- 
7:30 vai. 
1 E. 107

Amerikos Lietuvių Pi! 
tikos Kliubas laikys nu?r 
rinkinių 11 d. spalio, Kai] 
vakaro, Strumilos svyl., 
SI. Nariai prašomi pribūti, nes bus 
svarbių pasitarimų.

W. Kristopaitis, rašt.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 18 iki 31 metų se
numo. Ąš esu vaikinas 32 metų am
žiaus. Butų geistina, kad mergina 
sutiktų gražiai gyventi. Atsakymų 
duosiu kiekvienai.

J. TAMAŠUNAS 
2123—llth St., Rockford,*HU.

PAIEŠKAI! apsi vedimui mergi
nos arba našlės, be skirtumo kokio 
amžiaus, bet. turi būt turtinga. Aš 
esu vaikinas 21 metų, 5 ])ėdų ir (i 

. Esu blandas ir rus-nkimas Draugystės ° . į * • ‘D B hn« cuhntni c°hų aukščio.
šv Juraiolv^ akių. Esu švarus nuo tabako ir 
ame visu1 svaiginamų gėrimų. Mr. H. B. A., 
v Ų 3210 S. Halsted st. Chicago, III.

Svarbus susirinkimas Draugystės 
šv. Al)ionso L. I
9 spalio, 7:30 vai. vak., ! 
parapijos svet.. Meldžkune 
draugų pribūti į susirinkimų.

J. V. Dimša, pirm.

pažymi savo lietuvjam}; 
galvelių vai- apielinkės 
be abejonės,'( 
draugučiums mečiais" per

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu Šitos 
apiciiuiMss lietuvius “Naujienoms” 

| kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt- 

• išnešiotojų, malonėkite

JIESKO PARTNERIŲ,
REIKAIJNGAS partneris j bu- 

černę ir grosernę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Gera proga^ geram 
žmogui. Kad ir nemokantį išmokin
siu. Kreipkitės į

NAUJIENAS

Bo.x 866



8 NAUJIENOS, Chicago, III. 1926

IŠRENOAVOJIMUI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAl-ZĖKE NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
6 RUIMU fintas gražioje vietoje, 

rendos $35. Atsišaukit bile kada.
f

I.angley avė

AtsiŠaukii Dile kada.
9035. Savininkas 6838 Tol. I.afayette 8705—8706

RUBIN BROS.
I RUIMAI ant 2 lubų iš fronto 

rendai, $23 į mėnesį. Atsišaukit su
imtomis ir ncdėlioinis. I ruimų cot
tage rendai už $25 į mėnesį. 2621 
75 C.ourl. šaukit Tel.- Yards 2423.

namV statytojai 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO
.‘>01,8 SVenhvorth avė.

P AIUINI > A V( )J IM UI storas, 
tinkamas drabužių krautuvei; 
aplink nėra panašaus biznio. 
Geriausioj vietoj ant 18-tos gat
vės, priešais bažnyčios.

I kambariai, šviesus, 
renda prieinama;' arti 
ir 2 karų linijos. 3534

\ra vana, 
m >kyklos 
Perncll avė. Ant 3 lubų.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31% c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2 75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekmn- 
dienyj po pietų.

F R A N K S E L E M O N A VI č IIIS 
504 W. 33 rd St., prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

5 RUIMAI rendai, 
mėnesj; 3 lubos. 32

s $25 į 
\Vallace

REIKIA DARBININKŲ
MOTORŲ

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
1.1 ETL VISKAS HOTEL1S naujai 

įtaisyta.', su elektros šviesoms, ge
riausia vieta d( 
gyventi, vyrams 
valgu) arba be 
$8 į savaitę su 

PE TEK 
1 <il)6 So.

REIKIA merginos namų darbui ir 
biskj skalbti. Duosime kambarį ir ge
rą valgį ir $10 j savaitę.

4032 W. Van Buren St.

arba moterims; 
valgio, $3 ir 
valgiu 
GADUlKO 
Halsted St.

“U
♦4.

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
į mažą restau rantą; pageidaujama 
gera ir teisinga darbininkė. 1549 In
diana Avė., Tel. Calumet 1277.

1!) I

PARENDAVOJ1MUI kambarys, šil
tu vandeniu apšildomas. Vaikinui su 
valgiu ar be valgio. 1443 S. Talman

RENDON kambarys, šiltu 
niu apšildomas. Dviem ąr 
vaikinui, su valgiu ar be 
4439 S. Talman avė.

vande- 
vienarn 
valgio.

REIKIA moterų operatorkų 
prie Singer power mašinų, Į 
automobilių uždangalų dirbtu
vę, nuolat darbas.

ERO Manufacturing Co.
2240 Ogden Avenuc

[ ruimas vyrui; 
apšildomas.

ka rštu 
vandeniu apšildomas. Maudynė ir 
gali liuasai stuboj būti. 3135 South 
Lovve avė., 1 lubos.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

PARENDAVOJIMUI kambarys vie
nam vaikinui ar merginai prie ma
žos šeimynos. Karštu vandeniu šil
domas, elektra, telefonas, maudy
nė. Gali ir virtuvę vartoti. Vienas 
blokas nuo karų linijos.

Republic 3610.

Nl OMON 2 šviesus kambariai, 
karštu vandeniu šildomi, telefonas. 
6723 S.>. Maplcvvood avė.

REIKIA vyrų išnešioti premiums 
šeimininkėms ir biznieriams, kad pa
raginus juos, kad jie atsilankytų j 
masinius mitingus, kur užkandžiąi 
bus dalinami ir dykai dovanos. ' Mi
tingai kas vakarą. Mokėsime algą ir 
komisą. Geri vyrai gali uždirbti nuo 
$35 iki $166 j savaitę. Mes išmokin
sime pradedančius. Del informacijų 1 
pasimatykit su

RAZDIK & CO.
1826 So. Halsted St.

NUOMON puikus, švarus ir mo
derniškas kambarys dėl 1 vaikino, 
be valgio; puikioj ir parankioj 
apielinkėj. 3237 Auburn avė.

NUOMON kambarys' garu apšil
domas; elektros šviesa. Vienam ar 
dviem vaikinams, be valgio. 733 \V. 
18 st. E. Bolis.

REIKALINGA 1UU agentų, gabių 
' vyrų pardavinėjimui lotų naujoj 
lietuvių kolonijoj; patyrimas ne-, 

(geistinas, mes išmokinsiu). Gera j 
proga dikčiai pinigų uždirbti. Jau 

. nekuric musų agentai padarė po 
<500 ir po $191)6 į savaite. 'I’aip iri 
tamstai dabar via proga atdaru,1 
jeigu greitai atsišauksi. Ofisas at
daras dienom ir vakarais iki 9 v.

6312 S. \Vcstern

RENDON ruimai vyrams, su val
giu ar be. 725 \V. 16 st. 2 fl. pi ie seno 

Augusta s

INGAS patyręs kriaučiust 
ir naujo darbo. 5749 \V. 

. Tel. Mansfield 2949.

RUIMAS rendai vienam vyrui, 
prie mažos šeimynos, frontinis, 2 
lubos. 3303 So. Union avė.

IlEIKIA 2 gerų shearmenų, dar
bas naktimis. Apex Iron and Metai 
Co., 4000 \VentsMorth avė. Telefo
nas Boidevtird 3345.

ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAISTOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir i 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo., 
Didžiausia ir geriausia stogų den-1 
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę, "Custom^uikl Sodan 
unijos darbininkai samdomi. J. ’
DUNNE ROOF1NG CO.. 3411-13 mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.' note pirkti ar mainyti j seną atva- 
-------------- ___________________ j žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
--------------------------------------------  ,1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

TIKRA NAUJIENA

AUKSINK PROGA MES turime savo storage hou- 
BIZNIERIAMS se labai augštos vertės 88 rio- 

Svarbi priežastis verčia sku- tų girojiklį pianą, du metai at- 
biai parduoti moderniškai įreng- gal mums jis kainavo $800, 
tą bučernę ir grosernę, kartu Ries dabar parduosimo jį už 
su ledų šaldoma mašina. Biznis $150. Mes taipgi turime du la- 
išdirhtas per 10 metų. Randasi bai gerus upright pianus, ku- 
ant Bridgeporto. Biznis vertas riuois parduosime po $75 kiek- 
nakties laiku $4,000. Parduosi- vieną. Taipgi turime tris augš- 
me šiandien tik už $2,000. Nau- tos rųšies radios console, su 

visais prirengimais. Originale 
kaina yra $825, pasiirinkit sau 
vieną už $95. Atsišaukit šian
dien arba rytoj, nedėiioj iki 5 
Po

FARMA pardavimui ilibn mainy
mui. 80 likerių farma, netoli Bu- 
chanai), Michigan, tik 80 mylių nuo 
(’hieagos, prie cementinio kelio; 
10 likerių girios, 4 akerinl groipsų 
ir keli nkeriai sodno. Likusi didis 
visa dirbamu. Labai gera ir der
lingo žemė. Pirmos klesos budinkai. 
Gyvulini, mašinos ir visi reikalin
gi įrankiai. Parduosiu arba 
siu ant (’hieagos prapertės 
mažintą kuiną. Rašykit:

FRANK BORDEN 
R. 1, Bax 1G0,

mainy 
už nu

3 Farmos netoli Chicagos. 
Viena 115 akrų, antra 80 akrų, 
o trečia 60 akrų su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijom mat 
nysis ant .miesto prapertės.

CHAS ZEKAS
4454 S. VVestern Avė.

SENSACIJA
PĄRDAVIMUI kampinis 15 apart- 

mentų namas po 4 ir 5 kambarius, 
su visais rakandais. Randasi vie
nas blokas nuo clevatorio stoties, 
garu šildomas, Kevvance boileris, 
rendų $12,700 i metus, gerai apsi
mokantis pasiūlymas, kaina $47,500, 
cash $14.000. Savininkas pasitrau
kia iš biznio, Pasimatykit su Mr. 
Ponelis arba Mr. Fitrh.

dokitės proga.
Del informacijų kreipkitės 

2436 W. 59th Street
Tek Prospect 3140

Kas reikalaujat pelningų biznį?
PARDAVIMUI už pusė kainos 

neini verta saldsiinių, iee crearn ir 
notioas krautuvė ant Archer avė., 
arti prie Robcy st. I ruimai gyve
nimui, renda $35. Puiki propoziei 
ja kiekvienam. Kas pirmas, tas lai 
mės. Kreipkitės;

pietų.
AMERICAN STOBAGE 

HOUSE,
2216 Madison St.

A. .1. STONIS 
3150 So. Emerald nve.

CICERO

PARDUOSIU bučemę ir 
sernę. Biznis labai geras, 
informacijos atsišaukite: 

3990 Archer Avė.

gro-
Del

ATSIŠAUKIT tuojau, 3968 Mib 
vvaukee avė., 1 II. ir pasimatykit' 
su Oscar Braut, jei jus norite nu
sipirkti gerą Bcllman grojiklį už 
$120. Užmokėsime už jį ir dasta- 
tysiine bile kur mieste arba prie
miesty, su pridėčku 79 rolėlių, pla
čiu siiolukti ir stiklinėmis durimis 
kabinetą. Nereikia mokėti visus 
easb, liet aš noriu parduoti tuo
jau.

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l stovyje 
už $110, yrli didelis pasirinki-1 
mas- volelių ir benčius. Prjimsiu į^tio, 'jei'
$60 cash, o kitus po $10 j me
nesį. 6512 S. Halsted St., 1 fl.

PROGA SHOEMAKERIU1
PARDAVIMUI arba i 

shoe ropairing shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
norite įsigyti gerą bi-znj pasisku
binkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS A CO., 
4108 Archer Avė.

AR .JUMS TEKO KADA 
TOKIĄ PROGĄ?MATYTI

pagyvenimų, arti prie 
“Draugo” redakcijos, 
negu vertas. Beizmen-$25(10 pigiau, 

tas gali būti prirengiąs Bile kokiam 
bizniui, Brighton Parko apielinkėj, 
7 kambarių rezidencija, vieno karo, 
garažas, furnasu šildomas. Parduo
dam už $4500, lik $1500 įmokėti. 
Savininkas pageidauja 6 
bungalow, Marųuette 
mainus. Del šių bargenų

3150 S. Emerald a 
Tel. Yards 2640

kambarių 
Manor 
matyki!

2 Flatai, mūrinis namas po € 
kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, mainysiu ant mažės 
nio namo. \

CHAS ZEKAS
4151 S. VVestein Avė.

•1377 Archer A ve.

MORTGECIAI-PASKOLOS

MES išparduodame dėl išsikraus
tymo ir norime parduoti aukštos 
rųšies .John Churchill Harvan 
Autostyle, 88 notų grojiklį pianą, 
pridėsime 65 volelius, su dviejomis 
durimis kabinot ir duel benčių. Aš 
mokėjau $875 už tą pianų ir pri- 
dėčkus keturi metai atgal ir jis 

> dabar yra irgi labai gerame stovy- 
| je ir [meduosiu bile kam viską už 
. ..\ j i pirksite tuojau. Pasima
tykit su Ruy Costollo, 2332 W. 
Madison st., 1 f), front.

40 AKRU žemes išdirbtos, biski.s 
miško, parduosiu pigiau negu man 
kainavo, yra naujas 9 kambarių na
mas, barnūs, vištininkas ir kiauli
ninkas, <8 mylios nuo Muskegon su 
45,000 gyventojų. Yra karvių, vištų 
ir ganykla, kaina $5,200, cash $3000, 
kitus 
kai

PARDUOS ARBA MAINYS
Mūrinis namas, storas ir 3 

pagyvenimai, elektra, vanos, ar- 
šuoliniai trimingai, vėliausios 
mados įtaisymai, ant didelės biz
niavus gatvės ir karų lainės, 1 
blokas nuo didelio teatro, >/2 blo
ko nuo bankos, gera vieta de! 
biznio. I*arduos pigiai, arba 
mainys ant kitos prapertės. At
sišaukit pas savininką.

CHAS ZEKAS 
4454 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI mėsos olselis,
mainymui *r 2 tonų trokfts, beveik naujas,

biznis gerai išdirbtas.
J. VVSOL . 

4741 So. Hermitago Avė.

BARGENAS. Pirmos rūšies gro
jikus pianas turi būt parduotas tuo
jau, man kainavo $8110. atiduosiu už 
$115, su benčiumi ir 60 volelių. Ati-* 
duosiu išmokėjimais. Klauskit MR. J. i 
DOMBRĄUSKI, 6136’So. Halsted St. 
1 fintas frontas.

PARDAVIMUUI grosernė ir 
mokyklų reikmenų krautuvė. 
Tirštai apgyventa lietuvių. Esu 
pavienis, negaliu apsidirbti. Ga
lima matyti nuo 3 7 vakare.

3138 \V. Pers-hing Rd.

išmokėjimais. Rašykit 
arba lenkiškai.

Rt. 1, Bt)X 35, 
Fruitport, Mieli

MAINAU murini namą, 2 aukštų, 
2 Storai ir 5 kambarių flatas ant 
farmos, bučernės ar grosernės.

Kreipkitės; /
1630 S. 49th avė. 

CICERO, IIJ..
1 Hat

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas ir 2 lotu, kartu su bučerne 
ir groserne. Biznis c%sh. Bos 867, 
1739 S. Halsted st.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUUI per savininką la

jai pigiai puiki cottage, netoli 2 ka
rų linijos, kaina $4500. Priimsiu lo- 
ą arl/h biskj pinigų kaipo dalį įmo- 
cėjimo. Pasimatykit su Mr. Ponelis.

PARDAVIMUI Hardware Storas. 
Labai pigiai. 7309 Roosevelt Road, 
Tel. Forest Purk 527.

PARDAVIMUI kendžių ir mokyk
los reikmenų storas su rakandais 
arba atskirai u/ $450. Išvažiuoju j 
Lietuvą. 720 W. 81 st.

Archer Avi*

RESTAURANTAS ant pardavimo 
arba mainymo. Biznis išdirbtas 
ilgus metus. Savininkas mainys 
namo 
mažu [mokėjimu.

C. P. SUROMSKIS & CO.
5833 S. \Vestcrn avė.

ar lotų. Galima pirkti

per, 
ant
su

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, aukso mainos dėl paty
rusio žmogaus, kampinis biznis. 
Automobilius sykiu.

Kreipkitės tuojaus.
858 W. 33rd Street

t
PARDAVIMUI šildomas žieminis 

kietomis anglimis kūrenamas pe 
Čius. 2643 \V. 71 st.

BUČERNĘ ir grosernę parduosiu 
pigiai arba mainysiu j mažą namą I 
lolą arba, i gerą automobili. 2554' 
S. Halsted st. Tel. Victory 8194.

Studebaker išleido naujus karus 
i” — ta pati ma-

J. šinėrija,’bet body yra visai naujos1’

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė, vieta yra gera, visokių taut 
apgyventa ir biznis eina gerai. Par 
davimo priežastis — esam du part 
neriai ir norim išsiskirti. Kas pirk 
visą arba pusę, gaus už pusę kai 
uos arba mainysime ant lotų ar ma 
žo namuko. 2435 S. Leavitt st. T'el 
Roosevelt 3352.

PABDAVIMlįl bekernė, labai pi
giai, lietuvių ąpjelinkėj, turiu par
duoti greit dėl. mirties. 850 W. 18 
strect. ,

PAIU)AVIYH’I restoranas, 
gera biznio vieta. Norinti gali 
pirkti su visu namu; tiriu dti 
bizniu: vieną reikia parduoti.

1338 \V. 59 Str.

PARDAVIMt’l poolruimis, stalai 
Išdirbtas biznis. Geras pelnas. Grei 
tam pardavimui. Išvažiuojame ki 
tan miestan. 1617 S. Jefferson st.

PARDAVIMUI cigarų ir tabako 
krautuvė su pečiu ir anglimis, visai 
pigiai. 1707 S. Halsted st.

PARSIDUODA groseris arba mai-1 
nysiu į automobilių arba lotą. 624 
\V. 14 st.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 11 kambarių na
mas ir 6 lotai, elektra, taipjau ra- 
candai $7060. Garden Lane avė. 
.IUSTICK PARK, ILL.

BARGENAS ’
PARDAVIMUI per savininką prie 

šedvale avė ir 48 st. naujas muri
ns bungalow, 1 blokas iki mokyk- 
os, karštu vandeniu šildoinas, stik- 
iniai porČiai, gristi viškai, aržuolo 
rimas, 1049 N. Moz.art st.

BARGENAS
BIZNIAVAS namas, 2 storai ir 
flatai, moderniškas namas, indor 

>eds, šaldytuvai ir pečiai, lotas 50 
)ėdų platumo, 115 pėdų ilgio, ren

da $340 į mėnesį; kaina $30,000 
arba išmainysime ant mažesnio na
mo. Kreipkitės 2554 S. Halsted st.

IŠMAINYMUI
DIDELIS bargenas. Savo groser- 

nę ir bučernę išmainysiu ant 2 Ha
lų namo; galiu dadėti pinigų pagal 
reikalą. Kreipkitės

2554 S. Halsted st.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uš- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

VIRIMUI pečius už $25, .šildoma 
pečius už $40. Abu pardavimui. T. 
Knudson, 2739 Giddlngs st.

3 FI.ATŲ PO 5 KAMBARIUS 
Sun parlorai, moderniški, k 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER liAYS

PARDAVIMUI Fordas sėdau, 1925 
modelis ir \Villys Knight taxi cab. 
Universal Auto Repair Shop, 847 
\V. 33 st. Boulevard 3308.

PARDAVIMUI du pečiu, vienas' 
mgliin ir gesu virimui1 
antras šildymui, ku’re- 

....i anglim ir inal-

kūrenamas 
ir kepimui 
namas minkštom

. kom.

2500 W. 67 St., 1 fl

RAKANDAI

----------- ----------- —------------------
CLEARING

Puiki.proga dėl lietuvių, šei
mynos, kampinis bungalovv, kar
štu vandeniu šildomas, su -deli- 
katesen krautuve iš fronto. Vei- 
kit greit. 5700 W. 64th St.

FARMA 80 akrų žemės par
davimui. Tymas jaunų arklių, 
12 melžamų karvių, visokių ki
tokių gyvulių, visa farmos ma
šinerija, - mažiukas ežeriukas 
prieina arti farmos. Pigiai nu
pirkit arba mainysiu į namus. 
Priežastis pardavimo farmos, 
senatvė. C. J. KAZLOSS, 5543 
So. Whipple Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČEKIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Del i kate- 
}sen, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

specialumas, Geras patar 
navitnas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
■ ■■ ■ i. ... >

TITRIIJ parduoti du bizniu: 
pirmos klesos bučernę arba 

“ su pulruimiu arba
PARDAVIMUI 5 kambarių furni- pirmos 

čiai kaip nauji. Paaukausiu Player , t 
Pianą, 3 šmotų mohair parlorio se- 
tą. Valgomojo kambario setą, 2 mieg- • mainysiu j lotą, mažą namą ar-

PARDAVIMUI namas su 3 lotais, 
inven- 
, mai

Yra garažas ir visas gyvas i 
torius. Parduosiu pigiai arba 
nysiu ant miesto prapertės.

Kreipkitės; 1

PARDAVIMUI su mažu jmokėji- 
mu, arba mainysiu ant namo, 80 ak
rų farma. Kaina $2,700.

40 akrų farma, 1 mylia nuo mies
to. Visa ūkės mašiherija randasi, 
žemė juodžemis. Geri budinkai, pasi
naudoki! proga. Turi būt parduota 
tuoj, šaukit

Tel. Wentworth 5598

kambarių setus, rūgs, lempas ir daug 
kitų dalykų. Viską kartu bei sky-; 
rium.

1611 W. 55th Street

automoblio. Atsišaukit. 
45501/2 So. Kedzie avė 

Tel. Hemlock 5939

5845 So. Menard avė.

“ATIDA”
PARDAVIMUI valgomo kambario 

setas; lempa, miegamo kambario 
komoda ir gramafonas. 2901 So. 
Emerald avė., 2 lubos frontas.
—..... .. . 1 1 . 1 ■■■■ ■ ■

PARDUOSIU bučernę arba mai
nysiu ant namo, auto, lotų arba 
kitko. Yra labai geru biznio vieta,’ 
visokių tairtų apgyventa. 1036 W.' 
31 st. Tel. Rlvd. 2497.

BARGENAS' _
PARDAVIMUI muro namas 2 po 

6 kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažius, randasi prie 
Vienuolyno, jęerame stovyje. Vertas 
$16,500. Atiduosiu už $12,900.

Savininkas
J. l.ELEIKA 

6750 So. Campbell Avė.

Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin
kimų, indedu duris, langus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir mažus darbus, j 
greitai ir pigiai. Patarimas1 
veltui.

PARDAVIMUI

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

Phone Boulevard 0527

. K Driežasties važiavimo 
Lietuvon

Pardavimui valgykla, yra didžiausi 
ir švariausi toje apielinkėje; jeigu 
yra $600 į savaitę. Atdara yra nuo

AUKSINK proga <lel padarymo 
pinigy. rcln vitutii <li<iži atn - 1
sis ir gružiausis ant BridKeporto. I 
Biznis išdirbtus per 12 metų, ver
tės $8.000, pursiduoda už pusę kai
nos. Bridgeport Malt &. IIops Co., 
3351 So. Halsted st. Phone Boule
vard 4372.

PARDAVIMUI valgyklą ir minkš- 
« ” Z'Vi ė "m i tų gėrimu, biznis labai geras goti ryto iki 7 vakaro. I.aigi turiu vie- ram žmogui; aplink dirbtuvės, Ar-
ną al(rą žemes, netoli nuo Chicago, jja mainysiu ant mažo namo ar 
prie Michigan ežero, kurį taipgi pi- tn. Priežastis r- liga.
giai parduosiu už $975. Adresuokit į Naujienų Skyrius
Naujienas, 1789 So. Halsted St., Chi- 3210 S. Halsted st.
cago, Ilk Box 865. Box 79.

lo-1

PARDUODU naujų muro na
mų 4 flatų po 5 kamb. ir 4 ka
rų garažų. Vėliausi įrengimai. 
Flatai renduojas po $75.00 mėn. 
Garažai po $10.00. Priimsiu lo
tus arba mažų namų kaipo dalį 
įmokėjimo.

S. PASZKEVVICZ 
6345 So. Califotnia 

(pirmos lubos 
Tel. Hemlock 4555

VIENAI akeris žemės, 12 
kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, 3 karų 
garažas. Pusė bloko puo stryt- 
kario linijos. Parduos pigiai 
ba mainys ant loto, biznio 
bungalow.

P. GASIUNAS
3252 S. Halsted st.

Boulevard 0756.

ar-
ar

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
TURIU lotus, kurie randasi South. 

Side apielinkėj, kur dabar statoj 
tiltą už $1,500,000, kuris sujungs du 
bulvarus, kurie įeina į didžiausią 
industrijos koloniją pasaulyje ir į 
kurią pribuna tūkstančiai žmonių 
kasmet. Apart to, šioje apielinkėje 
stato naujus namus už $3,000,000 
vertės. Šiuos lotus parduosiu pigiai 
arba mainysiu į mažą arba didelį 
namą. Kas gausite tuos lotus, pada
rysite dvigubai j trumpą laiką.

Del platesnių žinių atsišaukit

751
M. MILLER
53 E» 64 St.

PARDAVIMUI mažas namukas, 4 
lotai, karvė ir vištos, arba mainy
siu cnt mažo groserio. Irgi parda
vimui lotas arti Archer ant Kildare 
avė., labai pigiai, improved, $400.

Kreipkitės;
5222 S. Nottingham avė.

PARDAVIMUUI 5 kambarių mu; 
rinė ir medinė cottage, yra toiletai 
ir vana, ir 2 karų garažas. 2946 S. 
Union avė.

PARDAVIMUI arba rendavojimui 
bizniavus namas; verta patirti. Ge
ra vieta dėl visokio biznio. 4524-26 
S. Ashland avė.

BARGENAS. Mūrinis namas ant 
pardavimo per savininką. Namas 
randasi pietinėj daly miesto, 4 fia
lų; karštu vandeniu apšildomas. 
Reikia įmokėti $5000. Kreipkitės: 

,L MALONUS
3151 S. Halsted st.

PARDAVIMUI labai pigiai biznio 
prapertč ant Halsted st. Parduosiu 
Urba mainysiu ant biznio. Sis 
mas yra $2000 pigiau, negu jis 
vertas, Kreipkitės pas 

A. VISBARAS 
3210 S. Halsted St.

nu
yra

3 FLATŲ medinis namas, 6-PARDAVIMUI muro namas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambarių; karštu 5-6 kambarių, yra garažas, pa- 

rjčiumi šildomas, mūrinis skle- 
_ . Parduosiu

vandeniu šildoma, įrengimai nau- ' ■ '
jausios mados, 2 karu garažas, ar ,
ba mainysiu ant 2 fintų medinio pas, išmokėjimais, 
namo arba bungalow. Tik $17,000.1*
Atsišaukit po 5 vai. vakaro.

7013 Washtenaw avė.
pigiai ded ligos.

5754 So. Carpenter S t.

PARDAVIMUI. Pažiūrėkit tuos SAVININKAS parduoda mo-

NAMAS pardavimui^ 5 ir 6
kambarių, mūrinis 2 karų

MURiNis narna?, to kambarių, ra£aSi visas gerame stovy, $2,- 
visi kambariai sVicsųs, vasarinė vir- , .
tuvė ir landrč skiepe, furnas šildo- UlnF ĮmOKetl. 
mus, jardas ir 4 kambarių cottage Kreipkitės 
iš užpakalio, yra elektros šviesa, 
$7850 cash, išmokėjimais $8350, tltle 
clear, 5333 So. Emerald avė., 1 blo
kas į rytus nuo Halsted st.

TIKRAS RARCENAS

moderniškus bungalovv pirm pirkimo, demiška 2 flatų namą 6 ir 6 
ir 6EiMm^St’ P"e M"Wa“kee >uimai> karStu vandenil1 "P’ 
-------------------------- ------------- šildomas. Visi įrengimai klasiš

ki. Kreipkitės:

Kaina $10,000. 
1 lubos.

5532 So. Lowe Avė.

5 RUIMŲ Cottage. Parsiduo
da. EeleKtra, gasas maudynė.' 

ANT PARDAVIMO labai pigiai Visi patogumai. Bargenas. 
naujas bizniavai namas, 4351 So. 
California avė. Su nedaug cash. 
6919 S. Talman avė.

Kreipkitės.
3222 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų me
dinis namas ant 
32 St. ir Emerald 
nas. Savininkas.

3212 So. Wallaee

Bridveporto, 
Avė. Barge-

St. 1 lub

PARDAVIMUI 'namas 6 kambarių, 
yra vana, gasas ir elektrą, 
$4,500, cash $500 ir po $35 j mėnesį 

5939 So. Keeler Avė.

kaina.

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

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

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

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

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

Axxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxx^

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 naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių pa
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
xxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxx^

didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandąme. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madiaoh StrMt


