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Bucharin pranašauja 
karą prieš SSSR

Obregon įspėja Amerikos 
davatkas nekišt nosies 

į Meksikos dalykus
Rytų geležinkelių tarnautojai 

reikalauja daugiau algos
Bucharinas pramato karą Obregonas pilnai pritaria 

prieš Rusiją Calleso politikai ! Purlf’c i.ikI Atlantic l'lioto)

Rumunijos karaliene Maru* su savo štabu ant laivo Leviathan.

Cechoslovakij nepriklau
somybės sukaktuvės

Prezidentas Masaryk džiaugias 
I vok iečių sutikimu dalyvauti 
Į krašto valdžioj ,

VIEN N A, Austrija, X. 29. — 
čechoslovakijos respublika va
kar šventė aštuone.rių metų sa
vo /nepriklausomybės sukaktu
ves. Respublikos prezidentas 
Masaryk, kalbėdamas iškilmė
se, pareiškė didelio pasitenkini- 
;mo dėl politinių vokiečių parti
jų nutarimo dalyvauti valdžioj 
kartu su čechais.

‘Tokia kombinacija musų 
valdžioj visados yra galima,” 
pasakė Masaryk, “dėl to kad 
C'echoslovakų respublika yra 
pagrįsta tautų lygybe ir demo
kratija. Monarchinėj sistemoj 
valdovai visados galėjo kelti

Traukiniu katastrofa 
Rokišky

Vienas užmuštas, yra ir su
žeistų

KAUNAS, X. 14. (Elta).— 
Spalių mėn. 14 d. 4 vai. 45 min. 
Rokiškio stoty pas semaforų 
susidūrė prekių keleivių trau
kiniai Nr N-49 ir 58. Yra su
žeistų ir vienas užmuštas. 
Smulkesnių žinių tuo tarpu nė
ra.

9 vai. įvykio vieton išvyko 
susisiekimo ministerijos valdy
tojas inž. Tamoševičius, gele
žinkelių valdybos direktorius 
inž. Sabaliauskas, traukos tar
nybos v-kas Statkevičius, kelio 
tarnybos v-kas inž. Sližys, gy
dytojas Karuža ir geležinkelių 
policijos v-kas Gricius.

Kaip greitai tatai Įvyksią, pri
klausysią nuo užsienio darbi
ninkų judėjimo stiprumo

Buvęs prezidentas įspėja Jung
tinių Valstijų katalikus nesi
kišti i Meksikos dalykus

MASKVA, X. 29. — Kalbė
damas SSSR komunistų parti
jos konferencijoj, Nikalojus 
Bucharinas, komunistų interna
cionalo vicepirmininkas, prana
šavo naują pasaulinį karą, į ku
li busianti įtraukta sovietų 
Rusija.

MEKSIKOS MIESTAS, X. 
29. — Atvykęs čia su vizitu 
buvęs Meksikos prezidentas Ai
varo Obregonas pareiškė pil
niausiu pritarimo prezidento 
Calleso bažnytinei, agrarinei ir 
darbininkiškai politikai.

(Ibre’gon

Geležinkeliečiai reikalauja 
daugiau algos

Arbitracijos komisijai nurody
ta, kad kitur darbininkų al
gos pakilo, o geležinkeliečių 
—sumažėjo

Vo.Rečiu komunistai tęsia W. Va. angliakasiai gauna 
kovę prieš Staliną

vieną tautybę prieš kitą. Tas 
betgi nėra galima ten, kur vi
si yra deramai atstovaujami.”

“Liet.
praneša

daugiau algos AUTO-TROKUI APVIRTUS
KALINIAI SUŽEISTI

7

Žinių“ korespondentai 
kaikurias katastrofos 

smulkmenas. Katastrofos prie
žastis aiškinama taip: Iš Abe
lių ėjo traukinys su anglimis, 
labai sunkus.

Opozicijos vadai 
įlinkus nesiduooti 
Zinovjevo atgaila

Įspėjif darbi- Neunijirtės 
su vadžiot !

kasyklos prideda 
algos priedo nuo 20 iki 30 
nuošimčių •

Ga- įsibėgėjusio traukinio maši

“Karas prieš Rusiją, kuri jau 
dabar yra kapitalistinių valsty
bių blokuojama, yra ne tik ga
limas, bet tikras,” pareiškė 
Bucharinas. “Pastarosios kapi
talo kombinacijos ir pastarosios 
vaizbos tendencijos turį yv- 
riausį tikslų apsupti Rusiją iš 
visų pusių. Eina nuolatiniai 
diplomatiniai prisirengimai su 
slaptomis pert laktacijomis ir 
karinėmis konvencijomis. Kaip 
greitai karas kils, tatai pri
klauso nuo darbininkų klasės, 
nes kitos valstybės turi mobi- 

prieš

vien su privilegijuotomis 
sėmis, ir kad katalikai Ju

Į BERLIAAS, X. 29. — \ okie
NE\\ \ ORKAS, X. 29. — čių komunistų partijos opozici 

Arbitracijos komisija stengiasi’
kia- išlyginti

lizuoti savo darbininkus 
musų darbininkus.

“Anglijai nelengva 
pradėti, kuomet jos 
du i žem'“ po kojų

karr 
pačios vi- 
?ga. Kinų 

revoliucija ir negalėjimas kitų
Europos kraštų įsimaišyti paro
dė jų silpnumą ir netikrumą."

Tarptautinis Mokslinio-
kii kongresas

dienomis okioj prasi- 
mokslinink ų 
bai yra su-kongresas. Jau 

važiavę pusantro 
liniukų, atstovaujančių dešim
čiai Ramiojo vandenyno vals
tybėms. Posėdžiai bus laikomi 
Imperijos' universitete, o pas
kui parlamento žemesniuose rū
muose.

JOLIET, III., X. 29.
benant auto-troku šešiolika ka- nistui nustabdyti nepasisekę ir 
linių iš .senule ka’ėjimo į nau- jis perėjęs Rokiškio stotį.

a., X. 29. i ją baydžian ajį kalėjimą States-
i neuniji-Ivii;
darbinin- |<as apvirto n
\ irginijos buvo sužaloti.

is ranemu- 
stotin kitas

Tuo pačiu laiku 
įnėlio ėjo Rokiškio 
traukinys.

Penki tūkstančiai 
anglies kasyklų

i šiaurinėj \Vest

netoli nuo Lockporto tru
jos vadai tęsia toliau sayo kovą nių 
prieš centralinį partijos komi- kų 
teta i i 
valdžios politiką aplamai.
opozicijos lyderiai

elaimei atsiti-1 
prieš dabartinę sovietų srity gavo algos priedo nuo 2(1 kus nė vienas kalinių betgi ne- tuč tuojauAbudu traukiniai 

už stoties prie streikų susitiko 
’ ir susidūrė.

Trauki-
Meksikos da-|nių tarnautojai, viso apie 91,- 

000, reikalauja 20 nuoš. algos 
priedo.

(ieležinkeįiečiai nurodė kemi- 
pramonese 

mūrininkai, 
1921

nėse Valstijose neturi kišti no- traukinių tarnautojų.

sako Obregonas, pačios Meksi
kos problema.

Del Jaki indėnų nelaimimų 
Obregonas pasakė, kad tik ma
ža jų dadelė, apie 1,40(1, griebė
si ginklo, bet jų maištas netu
ri jokios politinės reikšmės ir 
veikiai bus numalšintas.

Vokiečiu prekybos su Ru 
sija finansavimas

Vokietijos bankai davė 
reikalui dar 30 milionų 
kiti kredito

tam 
mar-

Vokietijos bankai leido dar 
milionų markių (7’_> 
dolerių) kredito,. 5G 

metams, 
metams.

miiio- 
nuoš. 
o 44

MASKVA, X. 29. — Preky
bai su sovietų Rusija finansuo
ti, 
30 
no
jo ketveriems 
nuoš. dvejiems

šimto moks-Į Padidintas kreditas bus va r-, 
tojamas remti Rusijos kailių ir 
tabokos eksportui per Hambur
gą ir padidinti medvilnės ii vil
nų importui per Bremeną.

sijai, kad kitose 
darbininkai, ka 
tinkuotojai etc. 
laimėjo žymų 
tuo tarpu kai 
duktorių algos
80.5 centų i 77 centus

nuo 
pakėlimą 
traukinių 

nukrito

metų

paskelbė manifestą, kuriame 
jie graudena Vokietijos komu- 
nistus-darbininkus, kad jie ne
siduotų suklaidinti 
skelbtu Zinovjevo 
nuodėmių E
turinti būt vedama

Tie,! iki 30 nuoš. Girdėt panašų ai- bandė pabėgti, 
dabar vėl gos padidinimą netrukus gausi ____

kuriame dar apie dvylika tūkstančių an
gliakasių. KALTINA DEL KYŠIU 

MO Iš KALINIU
ĖML

savęs pa- 
ir Trockio 

prisipažinimu. Kova 
toliau.

Antracito angliakasiai 
šventė “Mitchellio 

šventę”

nuo j Vokiečių komunistų 
valau- į)an įr j0 draugai, 

išmesti iš partijos.tai

vadai—U r

Žiemai artinantfes 
anglis brangsta

ITSBURGII, Pa., X. 29.— 
pastarąją savaitę kainos 

Pennsylvanijos sri-

Oficialiniais darbo departa-Į 
mento skaitmenimis mūrininkų1 
algos nuo 1921 iki 1926 metų’ 
pakilo nuo $1.194 j $1.565 va' 
'andai. o tinkuotojų — nuo’ 
$1.220 į $1.595 valandai. Ne
kvalifikuotų daria ninku algos vakarinės 
per tą laiką pakilo nuo 76 cen- ties anglims ėmė kilti aukštyn, 
tų j 85.1 centus valandai. Kasyklų kompanijos sako, kad 

---- spartu brangimą pagimdę stip-

Llwd Georse už kasyklų “ *•, 
nacionalizayim; . —-----

X. 29. 
unijos 
kieto-

PH1LADELPHIA, Pa., 
— Kasyklų darbininkų 
centro įsakymu šiandie 
sios anglies srityse visos kasy
klos buvo uždarytos ir visi an
gliakasiai šventė taip vadina
mą “Mitchell day”. Angliaka
siai tą dieną švenčia pagerbi
mui Johno Mitchellio, kurs, 
būdamas United Mine Woik,ers 
prezidentu 1900 metais vadova
vo didžiajam kietosios anglies 
kasyklų darbininkų streikui ir, 
po šešių savaičių kovos, spa
liu 29 diena streiką pabaigė 
darbininkų laimėjimu.

AUSTIN, Tex., X. 28. — 
Į teismo rankas atiduota Texa- 
so kalėjimų komisijos sekreto
rius Frank O’Rourke. Kaltina
mas dėl ėmimo kyšių už gavi
ma kaliniams bausmių dovano- »
jimo.

Banditai sugavo vyskupą
ŠANHAJUS, Kinai, X. 28.— 

Praneša, kad šantungo provin
cijoj netoli nuo Vulaihsieno ki
niečių banditai sugavę nelais
vėn anglų bažnyčios misijos 
vyskupą T. Scottą. z

Katastrofos rezultate išardy
ta geležinkelio bėgiai, sudaužy
ta pašto ir bagažo vagonai, 
nuo bėgių numesta dar apie 7 
vagonus.

Užmušta konduktorius Dam
brauskas ir sunkiau 
žmonės.

Sužeistieji tuojau 
Rokiškio apskrities 
kur 
Yra 
vių.

sužeista 5

nugabenti 
ligoninėn, 

pagalba.jiems suteikta 
ir lengviau sužeistų kelei-

TRIS DIENAS IŠBUVO GE
LEŽINĖS KROSNIES 

PRISLĖGTA

MONtICELLO, Iii., X. 29.
Kaimynai rado namų rūsy par
virtosios geležinės krosnies 
prislėgtą 91 metų senutę, Sa- 
rah Jonesienę. Ji ten išbuvo 
prislėgta per Uis dienas, bet 
dar buvo gyva. Gydytojai tikis, 
kad ji dar pasveiks.

WASHINGTONAS, X. 28.— 
Asociacija kovai su prohibici- 
ja praneša, kad savo kampani
jai už prohibicijos įstatymo at
šaukimą ji surinkus šiemet, 
nuo sausio 1 iki spalių 16, viso 
labo 175,445 dolerius, o išleidus 
$215,070.

“Karingas” Meksikos 
arkivyskupas smuko 

į kanapes
’ Anglijoj maža kas be

nori eit i kunigusCAHNAHVON, Anglija, X.
29. — Kalbėdamas čia viename 
liberalų mitinge buvęs Angli
jos premjeras, I.loyd George, 
apie dabartinį ang.’ies kasyklų 
streiką atsiliepė kaip apie di-j 
džiausį krizį, kokį Anglija turė
jus nuo karo metų.

I.loyd George ^pasakė, kad įęi 
X. konservatorių valdžia dabai 

29. _  Vietos šš. Petro ir Povi- kasyklas paimtų valstybės kon-
lo katalikų bažnyčioj šį rytą trolėn, jos žingsnis 
įvyko dinamito sprogimas, pa-'pateisimas.

BANDYTA IŠSPROGDINTI 
KATALIKU BAŽNYČIĄ

LONDONAS, X. 29. — Ka
dangi kandidatų į kunigus da

irosi vis mažiau, bažnyčios sei
kimas nutarė paskirti l|0 tūk

stančių dolerių stipendijoms 
tiems studentams, kurie norėtų 
eiti j kunigus.

AR NORI Kį PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTIaręs ncmaža žaios.- žmonių 

Naujienos pagelbės jums, bažnyčioj dar nebuvo, todėl nie- 
Desėtkai tūkstančių Naujienų ^as nenukentėjo.
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Per pastarus dvejus metus 
ta bažnybia jau tiečią kartą 
bandoma išsprogdinti.

Francijos parlamento 
susirinkimas atidėta

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodi, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-.turėjęs įvykti lapkričio 4 dieną, 
giau sykių pigiau; asmenų pa- atidedama lapkričio 9. 
ieškojimai po 70 centy už colį 
į dieną.

butų visai Žemės drebėjimas 
Filipinuose

jis ragina 
su esamąją 
valdžia. JisCalleso

kad jei valdžia atsi- 
pripažinti kunigijai 
teises, tai kunigija

Sprogimas amunicijos 
fabrike Portugalijoj

LISABONAS, Portugalija, X.
29. — Ribalongos amunicijos 

Fab- 
buvo sugriautas,

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

PARYŽIUS, X. 29. — Fran- 
cijos parlamento susirinkimas,

Ribalongos 
fabrike įvyko sprogimas, 
rikas dalinai 
sugriauta arti stovėjusi bažny
čia ir keletas darbininkų buvo 
sužalota.

2,000 bizonų bus užmuš
ta Kanadoj

Užsimušė nukritęs nuo vežimo 
| CENTRALIA, III.
Nukritęs nuo

OTTAVVA, Ontario, X. 29. — 
Kadangi per pastaruosius tie- 

, X. 29. — jus metus Wainwright Nacio- 
motortroko že- Haliniame parke stipriai padau-

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

■MANILA, Filipinai, X. 29.— 
Vakar Manila buvo supurtyta 
stipraus žemės drebėjimo, ža
los rods nepadaryta.

ORF1
I II. I I I,., e >, » , , !■! .11. .1 «»■

MEKSIKOS MIESTAS, X. 
29. — Guaralajaros arkivysku
pas Francisco y Jiminez i.š’.eido 
manifestą, kuriuo 
'katalikus kovoti 
prezidento 
pareiškia, 
sakanti 
pilietybės

J neprivalanti pripažinti valdžią.
i

Už tą manifestą arkivysku
pui buvo duotas įsakymas prisi
statyti vidaus reikalų ministe- 
riui, bet arkivyskupas pabūgęs, 
pasislėpė.

SUBMARINO IR PERVAZO 
KOLIZIJA

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biii/ras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies apsiniaukę; nedide
lė temperatūros atmaina; 
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
dutiniškai 49° F.

w • 1 • 1 * 1 1 A A

NEW YORKAS, X. . 29. — 
Submarinui S-13 susidūrus 
East River upėj su vagonų ga
benamuoju pervažų, submari- 
nas buvo stipriai sužalotas, 
žmonių niekas nenukentėjo.

vi-

vi-Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- , f
10sc mėn, tiesiai ant galvos, užsi- gėjo bizonų, vidaus reikalų de-| šiandie saulė teka 6:19,

mušė darbininkas James Evers,Ipartamento įsakymu bus dabar džiasi 4:48 valanda. . Mėnuo
lei-

mušė darbininkas James Evers, Ipartamento įsakymu bus dabar .džiasi 4:48 valandų.
48 metų. 2,000 bizonų užmušta. rteka 12:15 ryto.

HAVANA, Kuba, X. 29. —j 
Muštynėse tarp politinių prie-| 
šų nedideliame Santo Domin
go miestely buvo užmušti poli
cijos viršininkas Mertinez, jo • 
šoferis ir vienas šiaip pilietis. I

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

Telegramų už 50 cęntų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

v RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS .
1739 So. Halsted St Chicago, III.



NAUJIENOS, ChicfigO, III. šeštadienis,

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia

LIETUVIU TAUTIŠKA PARAPIJA
3501 So. Union Avenue

Subatoj ir Nedėlioję Spalio-Oct. 30 ir 31,1926
Pradžia 7 vai. vakare

Visi esate užkviesti, linksmu! laiką praleisti. Grieš Bartkaus
Bpnus. KOMITETAS

Sveikatos Dalykai
Ekzema

Kašo Dr. A. Montvidas

SENOBINIU ŠOKIU VAKARį
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJA

i

Ant šito vakaro senyvi žmonės šoks Senus lie
tuviškus šokius, seniesiems pailsus jauniesiems bus 
proga pašokti naujobinius amerikiečių šokius. Po
ciaus muzikantai pasistengs užganėdinti kaip jau
nuosius taip ir senyvus su savo gražia šokių muzika. 

Šokiai prasidės kaip 7 valanda.
SEKMADIENIO VAKARE, SPALIO 31, 1926 m., 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ.
Įžanga vyrams 75c., o moterims 50c.

Todėl nepraleiskit progos, kad pamatyti kaip 
jauni ir seni šoks. Bus proga visiems tuose šokiuose 
dalyvauti.

Nuoširdžiai visus užkviečia atsilankyti,
KOMITETAS.

Ekzema yra tanki ir įkiri 
odos liga. Kada ji pasireiškia 
ant rankų, veido, kaklo arba 
galvos odos, ji darko žmogaus 
išveizdą ir nežinantieji spėlioja 
jį turint kokią blogą ligą.

Ekzemos bėrimas yra skirtin
gas nuo kitų ligų bėrimo. Pra-’ 
džioj odos vietukė parausta, 
darosi vis kietesnė ir ima tru
pėti k arba pleiskanoti. Tankiai 
luobą galima lengvai nulupti ir 
randi po juo ploną, jautrią odą, 
tartum plėvelę. Kartais po nu- 
1 lipimo kraujas rasoja. Kuomet 
vienas bėrimąs randasi arti ki
to ir daugelis jų susilieja į krū
vą, pasidaro platus ir storas 
luobas. Jis gali būti nuluptas 
suminkštinus aliejais, mostimis 
arba šiltu vandeniu.

Ekzema nėra apkrečiama li
ga. Ji yra odos liga, lik tiek, 
kad ant odos pasireiškia, šiaip 
jos priežastys gali būti giliau. 
Ją galima gauti odos erzinimu. 
Moters, kurios vartoja aštrius 
alkalinius muilus plovimui arba 
skalbimui, neretai gauna ekze
ma ant ranku. Darbininkai, ku
rie vartoj ą aštrius chemikalus 
darbe irgi gauna ją ant rankų. 
Didelis karštis darbe, braižanti

šlubavimas maisto perdirbime 
gali būti ekiemoa priežastim. 
Kartais ir sifilis yra kaltas. 
Kaltais esama kokio ji kūno da- 
lyj pūlių arba nuodus darančių 
bakterijų, kas vėl gali daryti 
ckzemą. Ta pati priežastis ga- 
il pas vieną padaryti ligų, o pas 
kitų ne. Priklauso nuo atspa
ros ir jautrumo.

iš to kas viršiau pasakyta, 
galima numanyti, kad ekzemOs 
gydymas negali būti vienokis 
visiems ir kad tai nėra vien tik 
odos gydymas. Viena, veikai 
stengtis surasti jos priežastį ir 
tinkamu butiu ją prašalinti; 
antra, reikia sutvarkyti ligonio 
valgį ir papročius; trečia, rei
kia pašalinti esančią ekzemą. 
Pastarąją užduotį sėkmingiausia 
atlikti tegalima X-spinduliais 
arba ultravioletine šviesa, arba 
geriausia, kombinacija abiejų. 
Oda greitai nusivalo ir lieka 
normalė, niežėjimas ir kiti ne
patogumai dingsta. Bet ir nu- 
gydžius ji tankiai grįžta, jei jos 
atsiradimo priežastis neprašali- 
naina.

t f t f t* »y
: t. t

Naudok

nuo pleiskanų

MALT TONIC —EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti-
• t i

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

ra Pale Alaus
,L. ,-,.3 yra rekomen-

(’lduojamas per '

Br.B.McNicholas UįgjF
Prašykite save uroseniinko arba aptiekoriąus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių* miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 
, 3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Garsinkities “ Naujienose

Reikalaudami

RAKANDU

VIELIŲ BALIUS
(HALLOWEEN) 

Duoda Simano Daukanto Teatrališkas 
Jaunuomenės Kliubas

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
^o^Į^Jurmture (ĮĮmpoini

Subatoj, Spalio 30 d., 1926
LIETUVIU AUDITORIJOJ
3131-33 So. Halsted Street

Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.
Tęsis iki vėlybos nakties, prie puikios Martin- 

kaus Orkestros. Taipgi bus skanių valgių ir įvairių 
gėrimu, širdingai visus kviečia

RENGIMO KOMITETAS

ir

ir

Pikniku Piknikas
AkarnivalasI

M

nuolatinis pūtimas, odos rum
bėj imas nuo tankaus saulės 
švitinimo ir kiti odos erzinimai

nuo jos riebalų atėmimas ga- 
padaryti lokalę ekzema. Bet 
visų šitų priežasčių nesant, 
gali atsirasti, (reltonplaukiai

yra linkę labiau ją gauti, negu 
juodbruviai.

Yra patirta, kad netvarkos 
maisto pasirinkimas neretai yra 
kaltas. Vieni žmonės valgo 
perdaug proteinų, kiti cukrų ir 
krakmolų, treti riebalų. Kartais 
užtenka sutvarkyti žmogaus 
maistą 1r ekzema dingsta. Alko
holis, kava, arbata, riebus prie- 
skonini prie mėsij, 11 i
prieskoniai turi būti prašalinti 
iš maisto. Tūli negali valgyti 
veršienos, kiti kiaulienos, treti 
kiaušinių, nes kaip tik valgo, 
ekzema pasirodo. Ligonis pats 
turi tėmyti, kuris valgis jam 
pakenkia ir sustoti Jį vartojus. 
Vidurių kietėjimas, inkstų ne
veiklumas, Hile kurio organo

Šiandien ir Rytoj 
Didelis Išpardavimas Lotu 

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ
’ PIRMIAU VADINTAS r ores t f willow springs 

SUBATOJ IR NEDĖLIOJ, SPALIO (OCT.) 30 IR 31 DIENA 1926 
šitas puikus Suhtlivižinas guli ant Archer Ave., tik pusę mylios j vakarus nuo Keane Ave. Atvažiuok 
anksti, kad galėtum pasirinkti sau naudingą ir puikų šmotą miško, kuris jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKŲ
Biznio Lotai

Ant 87-(oh St, ir Archer* Ave,, gatvckarių lini
jos ir cementinio bulvaro geru kampų, tinkami 
bilc kokiam bizniui. Parsiduos labai pigiai leng
vais išmokėjimais,
Po keliy menesių pirkėjai viens nuo kito pirks 
ir mokės daugiau kaip dubeltavai.

KAM PIRKT KITUR, KUR DAR REIKIA LAUKT 
storai, mokyklos, gatvekariai, gelžkelio stotys

SUBDIVIŽINO OFISAS
ir

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, III.

Nedalioj, Spalio 31,1926
Ir putam kas nedėldienį iki Padėkavonės Dienos,

Įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už )asižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame ( raugus, pažįstamus ir visus lietuvius

CHERNAUSKAl

Garsinkites ^NAUJIENOSE”

1922-32 So. Halsted Street 
Priei 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gi.

PLUNKSNOS
Parduodamos pas

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramų

S. P. KAZWELL & 00.
Archer Ave. ir Spring St.

Spring Forest, III.

Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnų su lapo

tu mišku *4 ir akro dydžio. Parsiduoda la

bai pigiai, kurių kainos be paliovos užaugs 10 
kartų tiek kol pabaigsi mokėt.

VISŲ PARANKUMįJ, ,o čionais jau viskas yra:
cementiniai bulvarai. '

CHICAGOS OFISAS
6312 So. Western Ave.

Phone Prospect 2102
Ofisas atdaras dieną ir vakarais iki 9 valandą.
Del pilnų informacijų klauskit 8. P. Kazvvell.

(KAZLAWSKI)

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

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

Kampeliai ant pareikalavimo

Pirkities Sau Plumbingą
Ir namų apšildymo reikmenis musą naujoje vietoje.

’ jE| tarkit dabar, o užmokėsit vėliau. Lengvais išmokė- 
_________ jimais atsakantiems žmonėms. Mes užlaikome pir- 
MEMĮayroSigmos rUŠies plumbingą, namų apšildymo reikmenis, 

elektrinių reikmenų, naujų ar vartotų, olselio kaino- 
Atsiųskite skėčių namo kambarių sudėties, ap- 

|^^^W|skaitliosime dykai. Arba patelefonuokit musų inži- 
nierius atvažiuos pas jus. Jums už tai nebus jokios 

atsakomybės. Jei jums reikia ko nors dėl plumbingoarba apšildymo reikm 
enų, telefonuokit mums, o mes dastatysime jums į namus

COMPANY
NOT INC. 

PLUMBING & HEATING SUPPLIES 

9275-79 Sootli Chicago Ave.
Phone Wentworth 4159 Telephone Sagmaw 2889

LAZAR
63rd STREET BRANCH 

16-18 East 63rd Street 
Phone Englewood 3179

“OREMUS”
1. “Oremus" žolių arbata, ku
ri labai pasekmingai gydo že
miau minėtas ligas, kaip ve: 
gydo nevirškinimą pilvelio 
(Dyspepsia) nedirbimą kepe
nų, liuosuoja vidurius, ver
čia prakaituoti ir prašalina 
iš kūno šaltį *ir skausmus. 
Dėžė su prisiuntimu 50c.

2. MOremus” žolių vaistas 
kuris labai pasekmingai gydo 
sekamas ligas, kaip ve: gydo 
chroniškas Plaučių ligas, Ca- 
tharą (slogą), Plaučių užsi- 
senejusį kosulį ir asthmą ir 
prašalina šaltį iš plaučių. Dė
žė su prisiuntimu 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Birutė Ciceroj j
Stalo Scenoj

‘SurpriseParty ir Generale Repeticija’ |

Sekmadieny, Lapkričio-Nov, 7d., 1926
LIUOSYBES SVETAINĖJE

49 Court ir 14 St.

Pradžia lygiai 6:45 vai. vak.

Tai bus gražus muzikaliai dalykai prirengti kompozito
riaus A. Vanagaičio. x J ' t ' "

Užbaigai Šokis

Įžanga : $1.50, $1.00 ir 75c

Kviečia visus “BIRUTĖ”.
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MANDAGUMAS IR
KORESPONDENCIJOS

SPARTUMASi

Patarnavime savo kostumeriams 
padarė šį banką taip populiariu. 
Nedaro skirtumo jei jus kalbate 
vien tik lietuviškai, nes mes irgi 
kalbame lietuviškai. Ar jus lai
kote savo pinigus namie? Tai 
pavojinga. Kodėl nemiegoti ra
miai žinant, kad jūsų pinigai 
v ra saugus bankoj ir uždirba 
nuošimtį. (Jai jums reikia apsau
gos dėžutės dėl jūsų brangeny
bių arba pasiskolinti pinigų iš 
banko. Atsilankykit pas mus. 
Sekanti lietuviai: Grisius, Ma- 
cikas, Sedemka, .Jagminas ir 
Rimkevičius yra pasirengę vi
suomet patarnauti šioje banko-

Waukegan, III,
Svarbus pakvietimas

r ' _______
Linsvės Mylėtojų Pašelpos 

Draugystė spaliu 16 d., vakare, 
l.iuosybės Svetainėj buvo su
ruošus pirmą rudeninį linksmą 
šokiu vakarėlį, ši pašelpos drau- 
ųvstė via viena iš tvirčiausiu 
draugysčių kaip finansais, taip 
ir nariais. Turi gerą konstitu
ciją, gerą valdybą ir veiklius 
narius.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams  ........ $2
Pusei metų .................. ,............ $1
Kopija .................................... . 20c

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietusių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar- 
n avimu.

Tebūna man leista pranešti 
ir drauge kviesti VVaukegano 
lietuvius i svari,a koncertą, ku- 
ris Įvyks musu artimoj kolioni- 
įoj Kenosha, \Vis. Iš (’Jiica- 
gos atvyksta “Birutės” choras 
su savo štabu i Kenosha, Wis. 
ir duos didelį koncertą spalių 
31 d., 2 vai. po piet. (ierman 
American Hali, 665 Grane! avė. 
Daug kam iš musu teko girdėti 
Birutę dainuojant Chicago  j. 
Kas sykį ją girdėjo dainuojant, 
tas gauna norą ir laukia pro
gų nors šimtą sykiu ją girdėti. 
Dabar randasi proga ir, visiems 
vvaukeganiečiams tą garsiąją 
Birutę išgirsti, lik-tegul šioj 
nedėlioj atvažiuoja į Kenosha.

Koresp.

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“Estonia" Lapkr. 2 dieną 
“Estonia” Gruod. 7 dieną 

Važiuokit visu keliu vandenili 
j pačią 

KLAIPĖDĄ
per laisvąjj Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

i”' ■■ ; Vi ...................

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

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. . Boulevard 3669
Draugai užsiražykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard G487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kai n Naujienos

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS
Dr. A. J. Normanth

4154 S<>. VVeštern Avė.
2-5-6-S v.’ v., Chicago, III.I--------------------------------'

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

./ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Lietuviai Advokatai

Mrs. MICHNIEVICZ-ViUIKIENE 
AKUšERKA 

olCl So. nalbtcd Street 
•ka.npas 31-tnos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigiu i akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Peimsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuosc. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
piety, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKI ŠERKA

3252 So. Halsted St.

17—------ .----------—— ---
Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, f urnas arba boilerį 

Nebūtinas reikalas pirkti naują učių, furnas arba boilerį, kuo- 
n.» t dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwcstern Stove Repair 
i Company Užlaiko Visas Dalis

lik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. Nelauk zeio šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas, arba 
to'.lerį, sutaisykit seną. /
Mes turim penkis skyrius Chieagoj — vienas randasi netoli 
Pisų.

Northwestern Stove 
Repair Company 

654-666 VVest Roosevelt Road
l blokas į rytus nuo Halsted Street 

66 Kast Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe IVabash X Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukce Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe ( alifornia & Eullerton An; South Chicago

______ - --H

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

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

Daro dov'ernastis 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.

YPATIŠKAI PRIŽIŪRIMOS

KALĖDŲ 
EKSKURSUOS

Atlankyk savo tėviškę ir keliauk 
ant musų greitų ir didelių laivų

HOMERU Lapkričio 27
OLYMPIC Gruodžio 4
PENNLANI) .................. Gruodžio 4
MAJESTIC .................. Gruodžio tl

(Didžiausias laivas pasaulyje).
Uždarytos kajiitos dėl 2, I 

arba 6 ypatų. 
Kreipkitės prie savo laivakorčių 

agento arba

Olsely VVarehouse Išpa. davimas 
šis išpardavimas pra-

WHITE STAR AND 
RED STAR LINES 
127 So. State SU Chicago, III.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4111.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

---------------- —

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room T726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

C.or. VVashington & Clark
Namų Tol.: įlydo Park 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

JEIGU NORI B( T 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 j 
Registering pianas.

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

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

K.JURGELIONIS
A D V O K A T A S |

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 101X 

Tel. Dearborn 2731
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 B. BORDEN
(John Bagdziimas Borden)
LIETUVIS ADVOKATĄS

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
>. ■■ ■ ■ -..........i/

JOS. F. BUDRIK
Krautuvėse 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHi

NAUDINGAS SKELBIMAS

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. l’ullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

NEREIK
PINIGŲ

ĮMOKĖTI
50 centu

savaitę
vak.9
nuo

9 ryto iki 5 vak.

ryto iki 10
Kitas dienos

CORNER LAKE
Lake St. Surtace 

Care
Clark and Lake 

Elevated

Šis modelis 14, vienas iš dau- 
gelio bargenų, nėra 

iliustruotas
Labai Gražus Colonial Queen Anne Modelis — Francuziškų, Italio- 
niškų, Kenaissance, Angliškų, Adomo ir. Tudor Stylių, ir t. t.

rI jYKAI—50 parinktų rekordų arba graži lempa

•tų garantui 
lie kitų iidirbė 
Victor. Brune- 
Columbia. Che- 

'.diHon ir 1.1, to- 
« kainomis kur 
s itali nu»»- 

lliuMtraci ja

TAI NĖRA VILIOJIMAS — GREITAS PASTATYMAS
Šia pasiūlymai) neaitęa Hitai—bukit čionai kada dury* ataidarya— 

Gaukit pinn< pasirinkimu

i93 N L. 3.n. UNITED FACTORIES <>> N. i.
OUTLET PLfiNT, INC.

Elovoted” WAREH0USE

'V,

260 VISAI NAUJŲ 
FONOGRAFŲ

Labai pigiomis kainomis 
šiandien

MUZIKA DEL VISŲ

Užlaikėm ir parduodam viso
kios rųšies muzikalivlius instru
mentus kaip Columbia Viva 
Tonai naujo išradimo, kuri 
perduoda naturališką balsą, 
kiekvieną muzikos balsą arba 
dainavimą. Didelis pasirinkimas 
visokiu rekordų ir pianų vole
lių.

Turime visokius muzikališkus 
instrumentus ir tuniname pia
nus. Musų kainos žemesnės ne
gu kur kitur. Nepamirškite 
musų adreso, o mes patarnausi
me greit ir gerai.

GUS BALSEVIČIUS
• 1733 W. 47th Street 

Chicago, UI.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

b. . .......... ■ I

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6390

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

V r--------  - -■-»

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

GLOBĖ FURNITURE GO.
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.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilIN

A. A. OLIS]
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Fanedėlio ir 
Tėtnyčios. ; '

■v , :■ .r

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arenwe 
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.V — . ..-i/

«DR. HERZMAN ■«»
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

3110. Naktį • 
South Yhore 2238 
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išlyto ir po 8 v. v. 
_________i____ _____________ j

JOHN T. ZURIS
Advokatas

v 105 W. Monroe St.
Room 1414

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

lies. 4B24 So. Francisco Avė
Tel. Lafayette 9477

Nuo 7 iki 9 vakare
I ... ■ u-------■■..„■,7

D YKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk fij kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stot}, 
arba savo išnešiotojui syk) j mėnesį ir bus apmainyta j 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. '

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drevei 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois
x 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

..............

.....................   Atkirp čia ..................................... ;...........
Data: Spalio 30 d., 1926

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Ęairfax 6353

K------------------------------------------------------------------------------------------------- —
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Lietuvon ir kitur uisieniuoiei 
(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 S. Halsted St., Chicago. 
111. <— Telefonas i Rooaevrtt 8600.

LIETUVA ATGIJO, NUSIKRAČIUSI KLERIKALU

MATER1ALĖ KRAŠTO PADĖTIS NEGREIT 
KEIČIASI 

i» (• ž l« ii B
BET ŽMONIŲ DVASIA ŠIANDIE KITOKIA

LIETUVOS DARBININKAI IR BOLŠEVIZMAS

Per trumpą laiką — mažiaus, kaip per pusę metų — 
nuo demokratinės valdžios susidarymo Lietuvoje, tenai 
Įvyko daug stambių atmainų. Jau nekalbame čionai apie 
piliečių laisvės atsteigimą, bet ir pačiame Lietuvos visuo
menės gyvenime šiandie reiškiasi nauja dvasia ir nauji 
krypsniai.

Trumpai sakant, Lietuvos žmonės atgijo. Jie ėmė 
dauginus interesuotis krašto reikalais, dauginus rodyti 
iniciatyvos ir savarankiškumo, uoliaus imasi kultūros 
darbo ir organizuojasi.

Tik nuo fanatizmo apžlibę komunistai dar gali ple
pėti, kad prie dabartinės valdžios žmonių padėtis Lietu
voje nesanti nėkiek pasikeitusi. Atmaina valdžioje, žino
ma, negalėjo padaryti ūmios įtakos į žemės ūkį, pramo
nę ir prekybą; bet žmonių gyvenimas susideda ne vien iš 
ekonominių reikalų. Ekonomija yra tiktai pagrindas, ant 
kurio stovi šimtai ir tūkstančiai kitų žmonių reikalų, da
rančių žmogaus gyvenimą sunkesniu arba lengvesniu, 
laimingu arba nelaimingu.

Yra nesąmonė manyt, kad vienodą ekonominę kra
što padėtį visuomet turįs sekti ir vienodas politinis, kul
tūrinis ir dvasinis gyvenimas. Žmogus kalėjime, sakysi
me, gali turėt ne blogesnį rūbą, kambarį ir maistą, kai} 
būdamas laisvėje (kai kurie beturčiai kenčia net didesnį 
materialį vargą, negu katorgininkai), bet visgi laisvo 
žmogaus gyvenimas tai ne kalėjimas!

Lietuvos žmonių pasiliuosavimas iš klerikalinio ka
lėjimo jau suspėjo padaryt didelės Įtakos į darbininkų ju
dėjimą. Lietuvos rankpelniai, kaip matyt iš laikraščių 
kurie ateina iš Kauno, šiandie daug drąsiau ir sėkmin
giau gina savo reikalus. Ištisoje eilėje pramonės ir pre
kybos įmonių jie jau laimėjo po 15, p<w20 ir 30 nuošim
čių algų pakėlimų. Ir nevisuomet jiems reikėjo dėl to il
gai kovoti. Kai kur darbininkų reikalavimai tapo išpil
dyti po pusės dienos arba net tiktai po pusės valandos 
streiko.

Daugelis kųnfliktų pasibaigė darbininkų naudon, 
tarpininkaujant darbo inspektoriams, kurie, kilus strei
kui, stengiasi darbininkus su darbdaviais sutaikyti. Lie
tuvos atžagareiviai buvo pradėjęs šaukti, kad darbinin
kai, kurie eina j streikus, esą “bolševikų sukurstyti”. Bet 
tas faktas, kad streikininkai beveik kiekvienam atsitiki
me sutiko priimti darbo inspektorių tarpininkavimą ir ei
ti į kompromisus su darbdaviais, rodo, jogei tas išmislas 
neturi pagrindo.

Kad atgijęs Lietuvos darbininkų judėjimas neturi 
nieko bendra su bolševizmu, matyt vien iš to fakto, kad 
Lietuvos profesinės sąjungos šiandie viešai stoja už ben
dradarbiavimą su socialdemokratais. a Charakteringa ši
tuo atžvilgiu yra geležinkeliečių sąjungos suvažiavimo 
rezoliucija, už kurią balsavo 58 atstovai prieš 1 (ir 3 su
silaikė). Toje rezoliucijoje ve kati sakoma tarptautinio 
nusistatymo klausiniu:

“Sąjunga veikdama laikosi Tarptautinio Profesi
nių Sąjungų Susivienijimo (Amsterdamo Internacio
nalo) krypties ir gr:' žtai smerkia Maskvos Profin
terno skaldomąjį darbą”.
Prieš šitą bolševizmo pasmerkimą visame suvažiavi

me balsavo tiktai vienas delegatas. Tai tokią “galybę” da
bar turi komunistai organizuotojų Lietuvos darbininkų 
judėjime.

Dar reikšmingesnis yra geležinkeliųdarbininkų re
zoliucijoje sekantis paragrafas: ,

“Suvažiavimas mano, kad darbininkų sąjungas 
vienijantis centras yra veikiantis Centro Biuras ir 
kad darbįninkųs politiniu žvilksniu tiksliausiai lavi
na ir organizuoja Lietuvos Socialdemokratų Partija.

Metams ......................... -.......— $8.00
Pusei metų  .......  4.00
Trims mėnesiams   ............... 2.0(
Piinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

NAtriIBNOS, CKKggO, m.

Todėl suvažiavimas randa reikalinga pabrėžti, kad 
veikiant kontaktas tarp C. B. ir Socialdemokratų 
Partijos yra būtinas”. '
Žodžiu, ekonominės darbininkų organizacijos Lietu

voje pripažįsta vadovybę politikos dirvoje socialistams, 
šitokio nusistatymo darbininkai laikosi ir Anglijoje, ir 
Vokietijoje, ir Francijoje, ir Švedijoje, ir visur, kur dar
bininkų judėjimas eina sveika vaga.

Kol Lietuvoje viešpatavo klerikalizmas, to pasiekti 
nebuvo galima, nes klerikalizmo jungas viską slėgė.

Apžvalga
. —

SEIMAS PASITIKI 
MINfSTERIAMS

Krikščionys demokratai ir 
ūkininkų sąjunga įteikė Lietu
vos Seimui dvi interpelicaijas, 
kuriose reikalaujama iš val
džios pasiaiškinimo, kodėl ji 
areštuoja ir traukia lieson nu
aidėjusius žvalgybininkus, kodėl 
ii neapgina fabrikantų nuo 
streikuojančių darbininkų ir 
kodėl ji nemoka algų kunigams.

Del šitų interpeliacijų Seime 
)jo debatai per keturias dienas. 
)abartinės opozicijos vadai 
aikė ilgas kalbas, kritikuoda- 
ni ministerius, ypatingai drg. 
Požėlų {vidaus reikalų ministe- 
•į), bet -iš tų atakų nieko ne
šėjo. Nepadėjo klerikalams nei 
"ai, kad jų interpeliacijas pa- 
’ėmė tautininkų šulas Volde
maras. Išklausęs ministerių at
sakymus, Seimas priėmė 43 
balsais prieš 23 “perėjimo for
mulę”, kuria nutariama eiti, 
svarstyti sekančius dienotvar
kės punktus.

Taigi beveik dviejų trečdalių 
balsų dauguma valdžiai tapo 
išreikšta pasitikėjimas.

<•> į ■■ *>R

ALGŲ NEMOKĖJIMĄ VYSKU
PIJOMS SEIMAS PARĖMĖ

Kadmių ir ūkininkų sąjungos 
n terpei i aci jose' valdžia buvo 
itakuojama ir <jęj..algų nemo
kėjimo kunigams, šitam kiau
liniu i klerikalai, matyt, dėjo 
’abai daug svarbos, nes kartu 
;u interpeliacijų Įteikimu val- 
Ižiai Lietuvos vyskupai paraše 
H’ezidentui grasinančią “notą”, 
>askelbdami, kad valdžios el- 
>esis reiškiąs “karą’’ su baž
nyčia.

Bet ministerių kabinetas tų 
ižsipuldi nėjinių nenusigando. 
Vidaus reikalų ministeris Po
žėla nurodė interpelianlams, 
kad Lietuvos įstatymai nėra 
iripažinę tos “bažnytinės pro
vincijos“, kurių Lietuvai pa
diktavo Burnos papa, ir todėl 
/aidžia negali mokėti naujoms 
/yskupijoms .jokių pinigų. Mi- 
•listeris pareiškė:

“Mes turime įstatyme Že
maičių vyskupijų, Seinų vys
kupijų ir dalį Vilniaus vys
kupijos. Ar toms vyskupijoms 
atatinka naujai įsikūrusios 
kurijos? Kuriame įstatyme 
apie tai pasakyta? Tai yra 
klausimas, kuris reikia spręs
ti. Vyriausybė sako, kad tas 
klausimas reikia atatinkamu 
aklu sutvarkyti. Gerbiamieji 
suprasite, kad negali būti val
stybė valstybėje, negali būti 

vienašalio akto. Jokia vyriau
sybė negali sutikti, kad atei
tų čia Roma ir diktuotų sa
vo sąlygas.“
Kadangi po šitokių valdžios 

pareiškimų Seimas išreiškė 13 
balsais prieš 23 pasitikėjimą 
valdžiai, tai reiškia, kad algų 
nemokėjimas naujomsioms vys
kupijoms tapo patvirtintas. Da
bar Burnos papa galės* pats duo
ti užlaikymų savo agentams Lie
tuvoje.

“MORAL1S NEPASJTL 
KĖJIMAS”

Seimui svarstant klerikalų in- 
terpeliacijas, jų spauda Kaune 
pranešė, kad valdžiai, girdi, 
(»sųs išreikštas “moralia nepasL 
tikėjimas”.

Kas per paukštis yra tas “mo* 
ralis nepasitikėjimas”? Juk pa* 
sitikėjimas ar nepasitikėjimas, 

rodos, tik ir teagli hut moralia, 
o ne koks kitoks.

“Moraliu nepasitikėjimu” kle
rikalų spauda vadina tų faktų, 
kad jų pravadyriams laikant 
kalbas Seime klerikalų atsto
vai laiks nuo laiko plojo del
nais. Vadinasi, klerikalas kalba, 
o kiti klerikalai ploja — tai yra 
“moralis nepasitikėjimas’’ val
džiai !

Krikščionių laikraščiai giria
si tokiu “moraliu nepasitikėji
mu“, kad paslėpus nuo savo 
skaitytojų paprastų žinią, jogei 
Seimas didele dauguma balsų 
išreiškė valdžiai pasitikėjimą.

LIETUVOS DARBININKAI 
ORGANIZUOJASI

Pasikeitus valdžiai Lietuvoje, 
darbininkų judėjimas tenai at
gijo. Lietuvos laikraščių žinio
mis dabar jau yra apie 20,000 
narių tose profesinėse sąjungo
se (unijose), kurios priklauso 
nesenai įregistruotam Centrali- 
niam Biurui. Viena tiktai gele
žinkelių darbininkų ir tarnau
tojų sąjunga, įsikūrusį vos gė
lėtas mėnesių atgal, jau turi 
1,000 narių. •

Svarbu tečiaus yra ne tiktai 
darbininkų organizacijų augi
mas, bet ir jų nusistatymas. 
Kokia dvasia šiandie viešpatau
ja atgijusiose Lietuvos profesi
nėse sąjungose, galima gerai 
numanyti iš rezoliucijos, kurių 
milžiniška dauguma balsų pri
ėmė tik-ką įvykęs geležinkelių 
darbininkų suvažiavimas. 'Ji 
skamba taipĄ.

I. Liet. Gelžk. D. ir T. Pro
fesinė Sąjunga yra ekonomi
nė gelžk. darbininkų ir tar
nautojų organizacija, kurios 
tikslas gerinti savo narių ma
teriale būklė, kelti jų klasi
nis susipratimas ir ginti jų 
teisės.

' II. Sųjutrga yra nepartinė 
organizacija. Todėl jos na
riais., gali būti visi geležinke
lio darbininkai ir tarnauto
jai, nežiūrint nei į jų partinį 
nusistatymą, nei į jų tauti
nius ar tikybinius skirtumus.

III. Sąjunga veikdama lai
kosi Tarptautinio Profesinių 
Sąjungų Susivienijimo (Am
sterdamo Internacionalo) kry
pties ir griežtai smerkia Mas
kvos Profinterno skaldomąjį 
darbų.

IV. Musų Sąjunga savo vei
kimą derina su Amsterdamo 
Internacionalo krypties Są
jungomis ir tuo tikslu įeina 
nariu į Lietuvos Profesinių 
Sąjungų Centro Biurą.

V. Sąjungos suvažiavimas 
randa, kad darbininkų klasė 
galės gerai kovoti už savo 
gyvenimo pagerinimų ir už 
galutiną išsivadavimų iš ka
pitalizmo jungo tiktai tuo
met, kai darbininkų ekono
minė ir politinė kova bus der
lu ingąi vedama, kai tarp dar
bininkų partiniai ginčai ne
skaldys jų vienybės, kai bus 
viena darbininkų partija ir 
su ja bendrai veiks vienas 
visų darbininkų profesinių 
sąjungų centras.

VI. Suvažiavimas mano, 
kad darbininkų sąjungas vie
nijantis centras yra veikian
tis (’.entro Biuras ir kad dar
bininkus politiniu žvilgsniu 
tiksliausiai lavina ir organi
zuoja Lietuvos Socialdemok
ratų Partija. 'Pūdei suvažia
vimas rauda reikalinga pa
brėžti, kad veikiant kontak
tas tarp CB ir Socialdemok
ratų Partijos yra būtinas.

Už šių rezoliucijų balsavo 
58, prieš 1 ir susilaikė 3.

Šiaulių Valstybines Gim
nazijos 75 metų sukakiu- 

' viy. paminėjimas
1926 m. spalių mėn. 3 diena 

ilgai pasiliks ne tik Šiaulių mie
sto gyventojų, bet ir visostJae- 
tuvos mąstančios visuomenės 
atmintyje. Tų dieną Šiauliuose 
buvo švenčiamos Šiaulių Vals
tybinės Gimnazijos 75 metų su
kaktuvės. Sukaktuvių iškilmės 
prasidėjo 10 vai. pamaldomis 
senojoje bažnyčioje. Po pamal
dų dabartiniai ir buvusieji gim
nazijos auklėtiniai: vaikai, jau
nuoliai ir jau pražilę seneliai 
susirinko prie gimnazijos rūmų 
Tilžės gatvėje. Čia gimnazijos 
direktorius p. šliageris pasvei
kino susirinkusius ir pakvietė 
svečius į gimnazijos romus. 
Svečiai susirinkę antrame rūmų 
aukšte gyvai šnekučiuojasi, at
naujina senas pažintis, dalinasi 
senovės atsiminimais. Senas 
gimnazijos sargas Mikulskis 
skambučiu pradeda skambinti, 
kaip seniau kad j pamokas mo
kinius šaukdamas skambindavo, 
šį kartų ne j pamokas jis mo
kinius šaukia, bet kviečia sve
čius j gimnazijos salę pradėti 
iškilminga sukaktuvių aktą.‘Se
nelis sargas susijudinęs, jo ran
kose skambutis gūdžiu balsu 
skamba; jis jaučia, kad gyvena 
iškilmingą valandą. Pagaliau 
pilnutėlė salė prisirenka svečių. 
Vieni sėdi; kiti, kuriems nebe
liko suoluose vietos, stati pasie
niais stovi, švietimo Ministe
ris p. Čepinskis siūlo posėdį 
pradėti Lietuvos himnu. Moki
nių orkestrui pritariant, gieda
mas himnas. Iškilmių Komite
tui pasiūlius, susiripkimo pre- 
zidiuman išrinkta: pp. inž. Mur
za, V. 1). Zubovas, Koreiva, Cim- 
kauskas, ir paskutinės laidos 
abiturijentas Mačiūnas. Pirmi
ninkauja seniausiai baigusis šią 
gimnaziją inž. Murza. Užėmęs 
pirmininko vietų, jis priminė, 
kad bu v. šios gimnazijoj auklė
tiniai, žymus Lietuvos darbuo
tojai: P. Vileišis, J. Balys ii' 
kiti jau yra mirę ir pasiūlė su
sirinkusiems pagerbti jų atmin
tį. Pirmiausiai žodis duodama 
švietimo Ministeriui p. Čepins
kio. .Jis sveikina gimnazijų, 
susilaukusią taip svarbių su
kaktuvių. Toliau prisimena 
tuos laikus, kada jis pats lankė 
šių gimnaziją; prisimena, kokia 
dvasia tada gimnazijoje viešpa- 
tavo. Kalbėtojas nesidžiaugia 
gimnazijos praeitimi, nes los 
gimnazijos auklėtiniai buvę ve
dami kalidingais keliais. Gim
nazijos vadų vyriausieji obal- 
siai: “samodcržavie, pravosla- 
vija ir narodnost”. Tie obal- 
siai privedę Busiją prie katas
trofos. Todėl nuims reikią ven
gti analoginių obalsių. Gimna
zijos direktorius p. šliageris 
plačiai atpasakojo gimnazijos 
istorijų. .Jis taip pat pabrėžė, 
kad gimnazijos vadų vyriausias 
tikslas buvęs rusinti musų kraš
to jaunimų. Gimnazijos auklė
tiniai, suprasdajni savo auklėto
jų siekimus-, patys pradėjo švies
tis. Tam reikalui buvę įsteigta 
slaptas mokinių knygynas. Prie 
šio darbo buvusi prisidėjus

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Mary Italin (Washington,

III.), kuri mokytojauja jau 50 
metų. Ji yra labai mėgiama mo
kinių.

I Pacific and Atlantic Photo ’
Adam Glos (Wayne, 111.), 

kuris mirė 90 metų amžiaus tu
rėdamas. Mieste Wayne jis pra
leido beveik visą gyvenimą, ei
damas pašto viršininko ir kitais 
pareigais.

Šiaulių apylinkės šviesuomenė. 
Labiausiai šiuo dalyku rūpinę
sis p. Zubovas. Taip pat šia
me darbe daug padėdavę pp. 
Lukauskai ir k. Padarius gim
nazijos istorinę apžvalgų, pirmi
ninkaujantis inž. Murza įdavė 
Gimnazijos Direktoriui sukak
tuvėms paminėti vėliavą su 
parašu: “Bes non verba“ (dar
bai ne žodžiai). Po vėliava 
renkasi gimnazijos pedagogų 
personalas ir mokiniai —klasių 
atstovai. Direktorius pasako 
keletu žodžių, pirmosios klasės 
mokinys Orvidas paskaito gim
nazijos himno žodžius.

Vargingų bakužių mes kulius- 
Vaikai mes plačios Lietuvos 
Atminę prabočius galiūnus, 
Ugdykime dvasią tautos!

J ateitį drąsiai žiūrėkim, 
Nes padeda laimė drąsiems; 
Sargyboje laisvės budėkim, 
Kaip pridera sūnums tik

riems !
Ir mokslą bei tiesų pažinę, 
Paskleiskime broliams šviesos, 
Kad kilusia jauną tėvynę,

ietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L'Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

. j i nuo 9 iki II vai. ryte, 
V alandos nuo 5 jį; g v«|. vakare

Tel. Boulevard, 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J- KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Ęoulevard 2160
— Valandos -y 

Nuo 9 ikį 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 vąląpdaj vakare

L, č; .Lo 30, 1926

Papuoštų darbai mus kartos.
Po to mokinių choras orkest

rui pritariant gieda gimnazijos 
himanų. Pagiedojus gimnazijos 
himną, vėliava nešama į laukų, 
kur prie gimnazijos rūmų lau
kia išsirikiavę dabartiniai gim
nazijos- auklėtiniai. Ponas Švie
timo Ministeris sveikina juos. 
Čia pat prezidiumas sodina su- 

I kaktuvėms paminėti metlelj. Pa
sodinus medelį, svečiai vėl ren- 

; kasi j gimnazijos salę; čia pra- 
' sideda sveikinimai, žodžiu svei
kina Universiteto Lektorius p. 
M. Biržiška, Šiaulių Miesto Bur
mistras p. .1. Sondeckas, Suau
gusiųjų Gimnazijos Direktorius 
p. Bielskis ii' daug kitų mokyk
lų, organizacijų ir atskirų as- 

l menų. Po sveikinimų žodžiu 
prie prezidiumo kviečiamas se
niausias gimnazijos sargas Mi
kulskis. Gimnazijos Direktorius 

! pristato jį prezidiumui ir vi
siems susirinkusiems ir paaiš
kina, kad tas sargas jau 40 me
tų rūpestingai tarnauja; visų 
laiką jis buvęs mokinių myli
mas, nes jis mokėjęs suprasti

1 mokinių gyvenimą. Čia pat jam 
Įteikiama dovanas: aukso laik
rodis ir didelis pluoštus atviru
kų su paties Mikulskio ir gim
nazijos rūmų atvaizdu. Tuo 
momentu švietimo Ministeris ir 
Gimnazijos Direktorių^ pabu
čiuoja sargų Mikulskį, šis susi
jaudinęs dėkoja už dovanas. 
Čia pat svečiai perka atminčiai 
iš Mikulskio atvirukus. Prezi
diumo sekretorius dar paskaito 
daugybę sveikinimų raštu ir te
legramomis ir iškilm. aktų. Iš
kilmingasis aktą^shio baigia
mas. Iškilmių'dalyviai dar nu
tarė pasiųsti“ pasveikinimą Bes- 
puljikos Prezidentui Daktarui 
K. Griniui.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak.’ Sercdomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veželis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Rft>. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HaUte<| St. 
Chicago, III.

“SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos Įmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai



SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE

The Wiersema State Bank
RESURSAI

ATSAKOMYBĖ

Ar galit atspėti šitą mįslę? Rimbai! Grand Pianai
UANJNEIOS

POPE
109 N. Dearborn StRoom 501

Dailiausi Pianai

1000

XXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXZXX

Vardas

3514-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

dolerių. 
Johnson

$650

$3,131,332.72 
.....  2,739.18 
... 126,864.35 
... 527,695.39 
... 168,600.00 
.... 19,327.44

770,186.03 
2,002.00

Pianus pas Peoples, nes jie čia randa 
Bukite ir Jus čėdlyvus, ateikite pas Peoples pasirih-

$200,000.00 
200,000.00 

91,685.62 
46,971.91 

..... 276.50 
4,179,891.96 
. 10,283.48 
. 19,637.61

Kyšius jis gavęs už šmugelį 
bažnytiniu vynu; Mason bet
gi yra prohibicionierius

Turime labai platų rinkinį vartotų ir pertaisytų Grojiklių ir rankoms grojinamų Pianų ku
riuos esame gavę i mainus ant KIMBALL PIANŲ. Turime Juos išparduoti pusdykiai. 
Didžiausia proga Jums įsigyti gerų Vartotų Pianų už vos keletu desetkų dolerių. — Matykite 
šiandien pas Peoples! •—

Capital Šlakas 
Kurpius .......................
Neišdalintas pelnas 
Rezervo accountai 
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ....................
Priguli Rankoms .......
Kitų atsakomybių

Senatorius Mason gavęs 
$24,000 kyšiy

CHICAGOS 
ŽINIOS

A STATE SAVINGS 
{steigta 1891

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzio 8902 H

Besiausdami vėlinių naktį 
rius Balph W. Stone vakar val
stijos senatoriaus ir buvusio 
prohibicijos direktoriaus ()wen 
byloje liudijo, kad senatorius 
Mason pagelbėdavo jam išgauti 
iš prohibicijos departamento 
leidimus paimti iš valdžios baž
nytinio vyno ir už tą yra gavęs 
nuo jo apie $24,000.

4600 W. 22nd St.
Phone: Cicero 130 

CICERO, ILL.

Paskola ir discountai
Overdraftai .................... .•.........................
J. V. Valdžios Investmentai .....................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..........
Bankus namas (Equlty) ..........................
Rakandai ir įrengimai ...............................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto Šaltiniai .....................................

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Grojiklius Pia nūs po 

$95, $125, $145, $170, $198, $200, $245, $250 ir t. t 
Rankoms grojinami Pianai po

11106-08 Michigan Avė.
Raportas banko stovio peržiūrint biznį Spalio 11, 1926 m-, kaip yra 

padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

, $iuu ir augsciau
irš minėtus vartotus Pianus pristatom, Duodam Suolelį ir Volelius Vaitui.

Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinant Pagal Kiekvieno išgalės 
Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 valandai išskiriant Seredos vakarą

Stone nebuvo klaustas pro
kuroro kur tuos gautuosius iš 
jo pinigus dėjo senatorius Ma
son ir su kuo' jis dalinosi jais. 
Pasak Stone, išmokėjimai Maso
nui, pačiam Masonui prašant, 
buvo daromi kas trečiadienį.

Stone su kitais taipjau yra 
apkaltintas už bažnytinio vy
no šmugelį, bet delei jų prisipa
žinimo, jiems yra suteiktas 
atskiras bylos nagrinėjimas. 
Dabar teisiama tik Mason ir 
Owen.

BANK
Inkorporuota 1918

Dar nebuvo niekuomet taip pigiai parduodami v
Šiame išpardavime mes norime parodyt savo Rėmėjams 
musų dėkingumą ir pasidalinti uždarbį su savo kostume- 
riais, duodami šį pasiūlymą ant augščiausio muzikališko 
instrumento Kimball Grand Pianai už $750

Ant Lengvų Išmokėjimu

Stone liudijo, kad tuo laiku 
jis atstovavo vyno pirklius ir 
todėl jis kreipėsi prie senato
riaus Mason pareikšdamas, kad 
jis gali reikalauti sau- niekurių 
privilegijų prohibicijos depar
tamente ir gauti keletą leidi
mų vynui išimti. Mason suti
kęs su tuo, tik prašęs, kad jo 
vardas niekad niekur nebūtų 

įminimas, kadangi jis atstovau- 
Į ja “sausą” distriktą, o ir pats 
yra prohibicionistas, tad jei kas 
sužinotų, kad jis turi ryšių su 
vyno pirkliais, tai jam butų 
bloga, nes nebetektų balsuoto
jų. Išpradžių už permitus bu
vo skaitoma po $300, o paskui, 
Masonui pasiūlius, buvo skai

doma po $400. Tuo bildu už per- 
jmitus tapo surinkta iš vyno 
pirklių arti $35,000. Iš tų pini
gų Stone pasilaikė sau $5,000, 
kaipo vyno pirklių advokatas, 
$5,000 davęs dviems prohibi- 
cijos agentams, o $24,000 da
vęs Masonui už tų permitų

■ išgavimą. Pats Stone niekad 
nebandęs išgauti permitų ir su 
prohibicijos direktorium Ovvenu 

Įtik kartą susitikęs jau susekus 
vyno šmugelį ir tada ()wen pa
siskundęs, kad Mason jį suvy

tęs. Owen sakęsi prieš Mason 
įspėjęs ir buvęs pirmiau prohi
bicijos direktorius Gregai yT 
kad Mason esąs “doblkrose- 
ris”.

nusistebės kaip 
Nuga-Tone 

greitų palengvinimų nuo tuk- 
Dol silpnų nervų ir abelno 
pilsto apetito, skaudėjimo 

ir negardu raugė- 
geresnių gyduolių

Padaryti E. P. Johnson Pianų dirbtuvėje
Johnson Pianai yra žinomi po įvairiais vardais Artonian, 
Vever, Siebold, E. P. Johnson ir t. t. Padaryti iš gražiausio 
riešuto medžio, labai stambios išveizdos, aprūpinti su ge
riausios rųšies akcijonu, išduoda labai malonų balsą—dailus 
ir tvirtas, pilnai garantuoti. Šie pianai paprastai kitur po 
skirtingais vardais parsiduoda nuo 900 iki 
Dabar musų krautuvėse nupiginta kaina 
Grojikliai Pianai

Ant Lengvų Išmokėjimų

Kainos Nužemintos Ant Gulbransen 
^Grojiklių Pianų y

Gulbransen Pianai yra tvirtai subudavoti, lengva kojoms 
pumpuoti ir suteikia garsų muziką namuose. Pirkdami 
Gulbransen Pianą per šį išpardavimą pas Peoples galėsite 
sučėdyti $135.00, Bile katro musų krautuvėje galite matyti, 
530 dolerių, riešuto medžio, šiame išpardavime už $395

Duotame sykiu 50 volelių, suolelį ir liampą.

Puikios Naujos Gyduoles 
dėl Senų ir Jaunų

Ji Veikia Kaip Magija ant Silpnų 
Nervų, Prasto Apetito, Prasto 

Virškinimo ir Praradimo 
Apetito

Skaitytojai šio laikraščio 
da.siz.inoa apie tų naujų gyduolę, 
suteikia tokį 
stančių ligų.
nusUpnėjimo, 

galvos, i&putimų vidurių 
jimų po valgiui, nėra 
kaip šios. Jos veikia atsakančiai ir veikia 
greitai. Nuga-Tone suteikia geležį dėl krau
jo ir fosforų dėl nervų. Yra puiku, kaip 
greitai jos sugrąžina pep, energijos ir stip
rumo nustipusiems nervams ir raumenims; 
atbudavoja raudonų kraujų, stiprius nuola- 
tlnies nervus ir padaugina spėką žmogaus 
gyvenime. Suteikia atšviežinanti miegų, ge
rų apetitų, puikų virškinimų, reguliari ėji
mą lauk ir daug entuziazmo, ambicijos ir 
pep. Jei jus nesijaučiate gerai, jus esate 
skolingas sau ir savo draugams, kad sutei
kus Nuga-Tone bandymų. Vartokite Ji tik 
keletą dienų ir jeigu jus nesijausite ge
riau, sugrąžinkite likusi pakeli uptiekoriui 
ir jįs aitduos atgal jūsų pinigus. Išdirbę- 
jai Npga-Tone žino gėrai, kad jos pagel
bės tokiose atsitikimuose, kad jos priver
čia visus aptiekorius garantuoti ir grą
žinti pinigus, jei kas neužsiganėdina. Jos 
yra labai malonios vartoti ir jus galite 
gauti visam mėnesiui už doleri. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos pas visus ge
rus aptiekorius.

Aukščiausios Rųšies Kimball Pianai
Del šio išpardavimo $155.00 nužeminta kaina. Čia yrą kitas 
liudymas, kad Peoples Furniture'Co. parduoda žemiausio
mis kainomis. Tik pamąstykite apie sučėdymą ir įgijimą 
geriausio instrumento ant svieto. $750.00 nauji Kimball 
Grojikliai Pianai su voleliais ir benčiu šiame išparda
vime tiktai po .. , ................. $595

l>engvi Išmokėjimai Suteikiami

furniTURE F0R better HOME

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

1850 W. North Avė.
“TtL Brunawick 9393

CHICAGO, ILL.

MOTINŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pustojant narėrpią Moterų Wolfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkui iorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard
Chicago. III.______________

10 Metinis Pianu Išpardavimas 
I 

Abejose Peoples Krautuvėse
1922-32 South Halsted Street 4177-83 Archer Avenue

Pačėdlyvus Pianų pirkėjai visuomet perkasi sau 
geriausius Pianus už žemesnę kainą 
kitę sau Pianą šiandien, sutaupindami daug pinigų. 
Štai žemiau talpiname keletą bargenų, kurių rasite atėję į musų krautuves desėtkus dau- 
giaus. Pasvarstykite ar Jus galite kur nors kitur rasti taip žemas kainas ant taip augštos 
rųšies instrumentų. Veikite šianden!

Augšėiau pažymėtos raidės kuomet gerai sudėtos sudaro vardą di
džiausio lietuvių dienraščio Chicngoj.
Žmonės, kurie atneš teisingą atsakymą gaus deed dykai loto prie 
vieno Wisconsin valstijoj gražiausių ežerų.
lx>tas didumo 25x125 pėdų ir liuosas nuo visokių mokesčių, jums rei
kės tiktai užmokėti $9.85 išlaidų už padarymą deed akto.
Atspėkit šitą mįslę ir atneškit savo atsakymus tuojau. Kontestas 
užsibaibs Lapkričio 15.
Musų ofisas bus atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro laike kontesto.

Ar Jus Esate Vienas Tų Laimingų Žmonių, 
Kurie Nusipirkote Nnrnn Apšildymo Reik
menis Ir Neturit Daugiau Rūpesčio Apie 

Žiemos Šalčius
Mes paskelbėme savo sumanymą keli mėnesiai atgal kol dar nebu
vo šalčių ir šimtai žmonių paklausė musų patarimų, dabar gyvena 
patogiai ir yra mums dėkingi

Ar jus negalit taip pat padaryti? 
Jei jus rūpinatės apie namų ap- W I šildymą, ofiso arba biznio vietos,

fe- I dar yra laikas dėl veikimo, ir vei-
Ęį kit TUOJAU kol dar šalti orai ne-
Mh užėjo.

Mes patartam, kad jus patys įsi- 
MrjSflįK vestumčt namų apšildymo reikme-****^^1 nis ir sutaupytumėt nuo $100 iki

$200. Tą galite lengvai padaryti. 
uHr Mes suteiksime jums blue print?

vietos kurią norit apšildyti, kur 
OSfricnE.Vl^J***^ 1)UK Parodyta kur padėti paipas .ir 

fitingus. Mes duosime įrankius dy- 
kai. Tik šekit musų planus ir mes 

garantuojame, kad jūsų kambariai bus šilti 70 laipsnių šalčiausia- 
ine ore.

įmokėkit 10% cash ir 5% į mėnesį kol išmokėsite viską. Pa
vyzdžiui jei jums reikmenys kainos $250, jus jmokėsit $25 ir po $12.50 
Į menesj per 18 mėnesių.
jei norite, kad mes jvestumėm jums namų apšildymą, mes galim at
likti labai pigiai. Bet nelaukit ilgai dėl savo namų apšildymo.

Atsilankykit pas mumis, vėliau mes atsilankysim pas jus 

Sol Ellis & Sons, Ino. 
2118-22 So. State St 
Phone: Victory 2451 

CHICAGO, ILL.

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

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

L. -'1 A
i >>"—****?

k. . i



NAUJIENOS, Chicago, UI, Spali

Chicagos Žinios
E, V. Dėbso mirties 

paminėjimas
Trečiadieny, Ashi’and Audito

rijoj buvo minėjimas Eugene 
Victor Debs mirties, surengtas 
Chicagos socialistu. Paminėti 
mirtj savo vado, įkvepėjo. s>. 
vo ragintojo kovon už šviesesnę 
ateitį, susirinko tūkstančiai 
Chicagos darbininkių ir darbi 
ninku, kurie užpildė didžiulę 
gatvekaiių darbininkų audito
riją.

Kalbėjo daug kalbėtojų, se- 
nų socialistų veikeių. kurie su 
d. Debsu veikė per daugelį 
metų ir kurie labai daug papa
sakojo apie nabašninko Dėbso 
gyvenimą, jo nuveiktus darbus, 
jo nepaprastą ideahškumą ir jo 
didelį atsidavimą darbininkams, 
kurių reikalų gynimui jis pa
šventė visą savo gyvenimą ir1 
dirbo jų naudai, nepaisydamas l 
nė savo asmeninės naudos, nt 
nebodamas persekiojimų ii ka
lėjimų.

Buvo ir didelis gedulingas' 
muzikalia programas, kurį išpil-, 
dė žymus muzikai 'ir operos 
dainininkai.

Debsas dirbo dėl visų darbi-! 
ninku, neskirstydamas juos i 
rases, tautas ir tikybas, bet! 
(HiIm) dėl visų lygiai ir visi ly
giai darbininkai dabar pagerbė 
jo šviesią atmintį, kuri amžinai 
pasiliks Amerikos darbininkų 
judėjimo istorijoj. —Dari).

Pakorė
Jaunas užmušėjas Bichard 

Evans. 19 metų, kuris nušovė 
policistą Einnegan, vakar ryte 
tapo pakartas pavieto kalėjime.

Pirmiau jis buvo užsiginęs 
žmogžudystės, bet prieš mirti 
prisipažino, kad tai jis nušovė 
policistą, kada tasis jį ir drau
gą suėmė už greitą važiavimą 
vogtame automobiliuje.

Bando švelninti Veliniu’P!,statys daboti, kad vaikai 
nakties siausti [nedarytų eibių. Tiems gi vai- 

_____ _ kams, kurie pasirase po prižadu 
nedaryti eibių, duota teatrų ti- 
kietus.

ldavę, jeigu šiemet galėjo čem
pionatą laimėti. Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSII

OPTOMETRISTAS

Besiausdami vėlinių naktis 
(Halloween) vaikai pridaro vi
sokiu eibių. Suverčia vežimus

žo, praeivius užkabinėja 
paišina ir šiaip visokios 
pridaro. Mokyklų taryba 
tarė tai pašalinti 
tos nakties siaustį

kaip patiems 
kaimynams, 
galėtų pasilinksminti ir į 

nedarant

taip ir 
vaikai 
pasiausti, bet 
eibių kitiems.

Universal atletikos 
kliubas

ar iš-
žalos
nuši Golfas

ir padaryti
Ii uksiniu .

mokyklas
Po

Nauja
plonė

moterų golfininkių

Šiomis dienomis 
jokiu moterų golfininkių

Iš lankančių 
išreikalauta parašus 
dais, kad jie netik i 
kių eibių, bet ir kitus nuo to, 
sulaikys. Niekurios mokyklos, 
pvzd. Harrison High SchooL 
savo distriktuose net patrulius

čem-

Rytoj 3 vai. po pietų 
versąl Atletikos (814 W. 
St.) kliube įvyks treneravimo- 
si. Treniruosis žymus r ištikai. 
Beje, diena iš dienos kliubas 
laukia atvykimo dviejų lietuvių 
rišt ik ų iš Kubos. —Z.

i ni- 
33rd

Jau atėjo Kultūra No. 
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

senas žaizdas* ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

pasibaigė 
turnamen- 

tas. Čempionatą laimėjo 
ĮX. Naglevičiutė, praeitų metų 

v„ii... “runner-up”. šių metu
paža- nci'-up” liko p-lė R. Knzlnuskai-

p-lė

“aun-

P-lė Naglevičiutė golfą lošti 
pradėjo tik praeitais metais, Iš 
to jau galima spręsti, jog ji 
nepaprastai didelį progresą pa-

Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
RYTAS

2) - PIETUS - TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS. I

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
639 W. 18th St., Chicago, Illinois

VIEŠA PAOEKAVONE

Dr. J, W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland. Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL *464

AKIU SPE
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, 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. Specialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

A. A. ALGIRDAS II. KAREIVA, kuris mi
rė Spalio 24 dieną, 1926, ir palaidotas tapo Spa
lio 28, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes apgailėdami ir atmindami jo prasiša- 
linimą iš musų tarpo išreiškiame musų giliau
sią padėką visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir tiems draugams, kurie suteikė jam 
vainikus.

Dar kartą tariame nuoširdingiausią ačiū 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse; o tau, musų 
brangus ir mylimiausias Algirdas sakom: ilsė
kis ramiai šaltoj žemelėje.

A. J. Kareiva ir šeimyna

— Apie įvykusius nemalonumus reikale laidotuvių bus 
paaiškinta vėliau.

JUOZAS RADVILAS

Persiiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 28 dieną, 6:30 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 33 
metų amžiaus; gimęs Norvaįšių 
kaime, Gruždžių valsčiaus, Šiau
lių apskričio, paliko dideliame 
nubudime Lietuvoj motiną Oną 
ir brolį Antaną ir gimines, 
Amerikoj 4 pusbrolius ir 4 pus
seseres. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605-07 South Hermitage 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 2 
dieną, 8:30 valandą ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozo Radvilos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbroliai ir Pusseserės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

POVILAS KLOVAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 29 dieną, 1 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus; gimęs Sablauskių kai
me, Mažeikių apskričio, Akme
nės parapijos, paliko dideliame 
nubudime tėvą, seserį Lietuvoj, 
o Amerikoj brolį. Kūnas pašar
votas, randasi 6062 S. State St.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Lapkričio L dieną, -7:00 valandą 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Povilo Klovo gimi
nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kvieliami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi-* 
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Sesuo ir Brolis

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

Ina

Geras patarnavimas 
firmoje

M. LIVY & CO

RAT mmF

NEGALIMA to išvengti — nes tai yra tiesa! Kožnas apie tai žino... ir jei
gu kada turėjot reikalų su M. LEVY & CO., tai žinote apie tai. Jie teikia 
savo kostumeriams geriausios rųšies tavorus tokiomis mažomis kainomis, 
kad taupus žmonės pasipelno. Taipgi teikia labai greitą patarnavimą — 
ten pirkti yra tikras smagūmas. Taipgi jų užduočia yra “Teisingas ir Ge
ras Patarnavimas” dėl kiekvieno — ir jie prie to prisilaiko! Pabandykit!

ĮSIVESKIT Į SAVO NAMĄ 
APŠILDYMO REIKMENIS

Kiekvienas gabus vyras gali lengvai ir greitai įsigyti j 
savo namą apšildymą. Mes paskolinsim jums reikalin
gus įrankius tam darbui. Ir kuomet viskas yra supiau- 
styta į tinkamus šmotus, tai lengva darban atlikti.

DYKAI INŽINIERIAUS 
PATARNAVIMAS

Musų patyręs inžinierius atvažiuos pas jus ir nurodys 
kokie apšildymo reikmenis yra reikalingi jūsų namams, 
padarys planus ir suteiks nurodymui kaip viską padaryti, 
o darbą patys lengvai atliksit.

$25‘°° įmokėti
Tiek tiktai reikia rankpinigių, kitus išmokėsite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais taip kaip jums bus patogu.

Pasimatykit su mumis greit. Tas jums apsimokės.

M. Levy & Co.
Kampas State ir 22-nd St.
Tel. Calumet 0644-0645

MUSŲ SOUTH CHICAGOS SKYRIAI RANDASI
9300 Commercial Avė.
Telefonas j visus Skyrius SAGINAW 4847

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis iki 1 po pietų

Plumbingo 
Įrengimai

Geriausis pi umbi il
gas, didžiausis pa
sirinkimas. Įrengi
mai į virtuvę į mau
dynę — labai pigio
mis kainomis.

Taipgi užlaikome 
savo krautuvėse nau 
jų ir vartotų radia
torių, garu ir kaštu 
vandeniu šildomų, 
apvalių ir sudėtinių. 
Visi yra išbandyti 
ir garantuoti.

Kuponas dėl dykai 
informacijų

P Plumbingo

Apšildymo

Lengvų Išmokėjimų

— Vartotų Tavorų

Vardas .........................

DOMICĖLĖ LEGNUGARIENft 
Po tėvais (Riinkaitė)

Mirė po sunkios ir ilgos li
gos, Spalio 29tą dieną, 1926 m., 
10 minučių lig 1-mos valandos 
ryto, sulaukusi 28 metų am
žiaus, gimusi Lietuvoj, Žvingių 
parapijoj, užaugusi Amerikoj 
atvešta 4 metų. Paliko vyrą 
Juozapą dideliame varge ir nu
budime su 4 mažais vaikeliais. 
3 sunai: Juozapas 10 metų, Ed
vardas 8 m., Ernestas 4 m., ir 
duktė Stefanija 7 m. Taip pat 
motinėlę Barborą, brolius .Juo
zapą, Stanislovą, .Joną ir Petrą. 
Ir seserį Alice ir švogeris Vin
centas Sandargs.

I .aido t u vės įvyks Panedėly, 
lapkričio (Nov.j 1-mą dieną, 
8 valandą ryto iš namų 1807 W. 
46th St. į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Yra labai širdingiausiai kvie
čiami į laidotuves visi giminės, 
draugai ir pažįstami. Pasilieka
me didžiausiame nubudime, 
Vyras, Sunai, Duktė, Motinėlė, 
Broliai, Sesutė, švogeris ir vi
sa Giminėlė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel, Yds 1741.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METU PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:3(1 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis

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.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 

- ------------------------------------------------ 1

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.

v ....................................................... H I .............  ■

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 VV. 46th St., Chicago, III. Į
>- -------------------------------- -------- ■■ -------------------------------- <

S. D. LACHAWICZ 1
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 z 
ir 2199

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Chicago

/ 1 "
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

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

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

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

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

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

Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

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

Vtsišaukit, Informacijos Dykai.

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

★
 3328 S. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170
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Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originalea 
Francuzaškas

BAUME BENGUE
(ANALOŽSIUVB )
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Lietuvių Rateliuose.
Byloj visi siausime

Byloj Vėlinių diena, diena 
siausties. Vioi siaus, o ypač 
jaunimas. 'Pečiaus tie lietuvių 
kurie norės tikrai gražiai pa
siauti ir linksni; i laiką pralei
sti, ateis j Chicagos Komiteto 
Lietuvos Našlaičiams Šelpti 
rengiamą Vėlinių nakties siau
sti Liet. Auditorijoj.

Pradžia siaustiem 7 v. v., o 
pabaiga — kada kam patinka, 
liūs užkandžių, mažas progra- 
mėlis, šokių, žaismių, “pūslių 
šokis" su prizais, o patį siauti
mą sudarys puoliKa. Kas turi
te kostiumus — ateikite kostiu
muose. o kas neturite, — vis- 
tiek ateikite kartu su visais 
pasiausti vienatinėj visatines 
siausties nakty.

Įžanga tik $1. Visas pelnas 
vis dovanėlėms Lietuvos našlai
čiams. —P. B.

Imigracijos ir prohibicijos 
klausimais prakalbos

Ketvirtadienio vakare Lietu
vių Auditorijos didžiojoje sve
tainėje įvyko imigracijos ir an- 
ti-prohibicijos komitetų suren
gtos prakalbos. Žmonių atsi
lankė nepcrdaugiausiai, bet a- 
lėjusieji turėjo ko pasiklausyti.

Be keleto lietuvių kalbėtojų 
buvo ir du amerikonai: socia
listų partijos valstijos sekreto 
rius Snou ir kongresmamu 
Sabbath. Vakarą atidai ė Dr. 
Rutkauskas, o tvarką vedė p. 
Bičiūnas.

Praktiškas darbas, kurį atli
ko tas mitingas, tai priėmimas 
rezoliucijos, kurioje prašoma 
kad kongresas pataisytų dabar
tinį netikusį ir ypatingai lietu
viams neteisingą imigracijos įs
tatymą. To pataisymo reikalin
gumą daugiausia aiškino kon- 
gresmanas Sabbath ir adv. 
Kl. Jurgelionis.

Kadangi prakalbų rengėjams 
rūpėjo padaryti susirinkimą ne
partiniu, tai publikai teko iš
girsti įvairių nuomonių kalbė
tojų. Socialistas Sno\v nurodė, 
kad imigraciją varžantys įsta
tymai yra daugiausia atkreipti 
prieš darbininkus. Tuoj ]X) j( 
kalbėdamas “Naujienų” redak- 
torius, P. Grigaitis, aštriai kri
tikavo prohibicijos įstatymą, 
bet kartu išreiškė nepasitikėji
mą ir tais politikieriais, kuru 
šiandie ieško balsu ant “šlapios 
platformos." Kalbėtojas išreiš
kė nuomonę, kad norint išven
gti tokių nelemtumų, kokius 
atnešė ptohibicija, reikia ne 
tiek kreipti dėmesį į politikie
rių prižadus, kiek rūpintis, kad 
butų pakeista visa šio krašte 
politikos sistema.

'Adv. Jurgelionis pažymėjo, 
kad prohibicija ir “antroji pro- 
hibicija" - imigracijos varžy
mas tai vaisi ii tos despotizmo 
dvasios, kuri reiškiasi šiandie 
i? \merik »jev i“ Europoje. Eu
ropoje smurtu valdyti žmones 
nori fašistai, o Amerikoje ku- 
kluksai. *

P-as Kodis ir adv. Grigai 
ragino lietuvius sąmoningiau 
dalyvauti politikoje, geriau su
siorganizuojant ir atsižvelgiant 
į savo gyvenimo reikalus. Kele
to kalbėtojų buvo iš.ieikšta nuo
mone, kad turėtų susivienyti ii 
veikti sutartinai visi lietuvių 
politikos kliubai Chicagoje.

šis mitingas paliks ne be pa
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THRDAT 
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ZMade by
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sekmių, jeigu lietuvių organiza
cijos iš įvairių kongresinių 
distriktų pasiųs savo distriktp 
kongresmanams ir senatoriams 
tokias arba panašias ręzoliųci- 
jas imigracijos klausimu, kaip 
buvo priimta ketverge vakaąe. 
Dalykas tame, kad 1924 metais 
priimtas ateivybės įstatymas 
įeis galion nuo liepos 1 d. 1927 
m.. Jeigu jisai nebus atšauk
tas arba pataisytas. Tam įsta
tymui įėjus galion, atvažiavi
mas iš Lietuvos Amerikon bu
tų žmonėms beveik galutinai 
užkirstas. Kol dar nevėlu, rei
kėtų veikti. —Ateivis.

Imigracijos susirinkimas
Ketvirtadienio vakare, Liet. 

Auditorijoj, buvo masinis susi
rinkimas, sušauktas pasitarti 
imigracijos ir prohibiciojs rei
kalais, kad užprotestuoti prieš 
imigracijos suvažiavimų ir pa
reikalauti didesnės kvotos Lie
tuvai, taipjau pareikalauti, kad 
butų be jokios kvotos įleidžia
mi Amerikoj gyvenančiųjų ar
timiausieji giminės.

Kalbėjo visa eilė kalbėtojų, 
atstovaujančių veik visas di- 
Ižiąsias partijas, k- a. P. Gri
gaitis. Socialistų part. sekreto
rius Snow, S. Kodis, K. Jurge- 
ionis ir daug kitų. Bet svar

biausiu vakaro kalbėtoju buvo 
kongresmanas Sabath, didelis 
migracijos varžymo priešinin

kas. Jis papasakojo, kaip jis 
kovojo prieš imigracijos suvar
žymą, bet vistiek varžantys į- 
statymus, reikalauti jų pakei
ki no visus lietuvius protestuoti 
>rieš dabartinius imigracijos į- 
datymus, reikalauti jų pakvie- 
imo ir protestus siųsti savo 
listriktų kongresmanams ir se- 
latoriams. Jei visos tautos tai 
larys, tai, sakė kongresnianas 
Sabath, tie negarbingi įstaty
mu bus pakeisti.

Po to adv. K. Jurgelionis pa
brėžė, kad dabar visam pasau- 
’y pasireiškia noras spausti, 
jcrsekioti kitų, (ko pasekmėje 
Europoj yra fašizmas, o Ame
rikoj—Ku Klux Klanas) ir pasiu 
ė sekamą rezoliuciją, kuri tapo 
iriimta vienbalsiai:

Rezoliucija
“\\ hereas the present im- 

nigration la\v of 1921 has im- 
josed many liardships on 
\merican Citizens of foreign 
:irth and deprived tbem of 
heir natūrai and constitutional 
ight to have their vrives, their 

husbands, their children and 
heir parents United i n o ne 

family, and
\V hereas the said law and 

the immigration ųuotas, as have 
been established by the Admin- 
istration in pursuance of said 
a\v, have been especially unjust 
uid incorreęt \vith regard to 
American Citizens of Lith- 
laniau Lirth and to the Lith
uanian residenls of United 
States desiring to make a per- 
manent home in this country, 
and

\\ hercas the statisties on 
which the computation of Lith
uanian quota was based are 
incorrect inašmach as the older 
Lithuanian immigration vvas re- 
corded under the heads of 
either Kussians or Poles, which 
fact was the cause of assign- 
ing larger ((uolas to Russia or 
Poland at the expensc of Lith- 
uania, and

Whereas the present Lith
uanian quota is not sufficient 
to take care e ve n of the pre- 
fciTed class i f immigrants and 
the American citizens of Lith
uanian parentage, as- a con- 
seųuence, are at a greater dis- 
advantage in this regard and 
suffer the unhumanness of the 
law of 1924 more than any 
other citizens of the United 
States of America, and

Whereas the Immigration 
Act of 1924 as a whole is dis- 
criminatory against ceriai n 
nationalities, and religions, and 
especially against Lithuanians, 
Slavs and Latins who are in 
their majority of Catholic 
faith,,

Novv, therefore, be it i-esolved 
that we, the American citizens 
of Lithuanian birth assembled 
in a meeting at Lithuanian 
Auditorium ir the City of (’hi- 
cago, Illinois, on the 28 th day 
of Octobcr, 1926, petition the 
Cohgress of the United States 
of America that the Lithuanian 
({Uotą be revised according to 
the best unofficial Information 
oĮjtainable regarding the num- 
bers of carlier Lithuanian im
migration, and that the la\v of 
1924 be modified so as to 
permit the wives, the husbands, 
the unmarried children under 
21 years of age, and the parents 
of American citizens and the 
permament residents of the 
United States who have declared 
inlention to become citizens of 
the United States, be excluded 
from ųuotas and be entitled to 
permanent admission in to the 
United States as non-quota im
migrants, and

Be it further resolved that 
we urge upon the congressmen 
and senators of our distriet 
the importance of amending the 
Immigration Act of 1924 as 
nearly as passible in accordance 
\vith the fair and just pro- 
visions of the hill inlroduced 
by Ilon. A. J. Sabbath in the 
House of Reprcsen(atives on the 
2nd day of J u ne, 1926.

No\v, be it further resolved 
that copies of this resolution 
shall be forsvarded to the 
representatives and senators of 
our distriet, and other members 
of the Congress.”

S. Kodis savo kalboj papasa
kojęs apie didelį kongresmano 
Sabath prielankumą lietuviams, 
kai]) jis nesigailėdamas laiko ir 
pinigų daug padėjo lietuviams 
\Vashingtone ir kai]) jis pagel
bėjo Lietuvai gauti Klaipėdą, 
ragino, kad lietuviai veiktų po
litikoj ir vienytųsi į vieną po
litinę organizaciją, kad bendrai 
veikiant butų galima daugiau 
atsiekti, o gal pravesti lietu* 
vių ir į augštas valdvietes, kur 
jie dar daugiau galėtų pagelbė
ti lietuviams. Esą(^danU. ir šve
dų yra mažiau, negu lietuvių, 
bet kad jie yra organizuoti, tai 
savo žmones turi valdžioje; prie 
ių dabar tenka kreiptis ir lie* 
tuviams. Tokią pat mintį pa
reiškė ir adv. Jurgelionis, ra
gindamas’ politinius kliubus su- 
siorg-anizuoti ir sudaryti savo 
lig federaciją.

Susirinkimas buvo nevisai 
mažas, bet galėjo būti ir skait- 
lingesnis, atsižvelgiant į tame 
susirinkime svarstytų klausimų 
svarbumą.—B. c

North Side
šiandie SLA. 226 kp. Imlius

šiandie vakare įvyks SLA. 
226 kuopos balius, Spaulding 
svet., 3312 North Avė. Tikima, 
kad jame bus daug žmonių, 
nes bilietų labai daug išparduo
ta. Bet ir neturintieji tikietų 
gali ateiti šį vakarą. Galės už
simokėti prie durų. Vietos už
teks visiems. —Reporteris.

Dr. Karalius ir adv. 
Banes lakios or

laiviu
šiandie Dr. Karalius ir adv. 

Banes rengiasi paukščiais išvir
sti. Jiedu nori pamatyti, kaip 
chicagiečiai atrodo “iš aukšto” 
žiūrint. Savo maršrutą jiedu 
pradės apie trečią valandą po 
pietų. Pirmiausia aplankys 
Bridgepoitą, paskui 18-tą dis- 
triktą ir, ant galo, skris į Ci
cero. Kur nutups, — jiedu dar 
ir patys nežino. —N.

Šiandie J. Yozavitienės 
laidotuvės

Darbuotojos Jadvigos Yoza
vitienės, motinos pianisto %Miko 
Yozavito, kuri pasimirė trečia
dienio ryte, laidotuvės bus 
šiandie 2 vai. po pietų, iš na
mų 6526 S. Rockw.ell Št. į Tau
tiškas kapines.

KAI KURIE DALYKAI 
PERSIMAINO, KAI 

KURIE NE.

Mados visuomet mainosi. 
l”/98, moterys Franci jo j bu
vo nusikirpusios savo plau
kus ir buvo sakoma, kad il- 
gtj plaukų jos niekomet ne
nešios. Bet 1863 vėl pradė
jo nešioti ilgus plaukus. 
Šiandien trumpi moterų 
plaukai*vėl yra populiarus.

Naujos mados yra tokios 
kurios greit yra užmiršta
mos. Bet geros gyduolės 
nesimaino. Trinerio Kartu? 
sis Vynas yra populiaris jau 
per 37 metus ir kurie pa
bandė jį, nei nemano mainy
ti. Vidurių švarumas reiš
kia pilną pasiliuosavimą 
nuo nevirškinimo, prasto 
apetito, užkieėjimo, galvos 
skaudėjimo ir nemigęs. Tri
nerio Kartusis Vynas išvalo 
vidurius ir užlaiko juos šva
riai. 1 butelis $1.25. Sam- 
peliniai buteliukai pareika
lavus atsiunčiami už 15c. 
Turėkit pas save taipgi Tri
nerio Cold Tablets, greitai 
pagelbsti nuo slogų ir gripo 
(30c.)' Jei jūsų vertelga ne
gali jums patapanti, tai ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. :

.............. A' ų •

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI 3100.00?

Atsakymas: $100\00 ant nyk jr 
$6.00 j metus per via* 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole- 

is sudaro neruųtoinų juostą cen- u ir kiekvienas centas- atlieka 
Jin tikrų dari»ų, Praleisdami cen- 
ų paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
(putų ir išsiunčiamo suvo centus 
Urbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
ie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
įimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
įpie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit1 dauginsis jūsų 
loleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

PUIKUS BALIUS

SLA 226 kuopa rengia puikų ba
lių su gražiu programų, kuris atsi
bus šeštadieny, .30 d. spalių, Spaul
ding svetainėj, .3312 \V. North a*ve. 
Pradžia 7:3(1 vakare, įžanga 45c. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kviečia
me kuo skaitlingiausia atsilankyti, 
o busite pijnai patenkinti. Kviečia

Komitetas.

Simano Daukanto 'teatrališkas Kliu- 
bas rengia vėlinių vakarų šokius, 
subatoj, ,30 spalio, kurie prasidės 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium. 
Puiki muzika po vadovybe p. Mar
tinio) ir skanus užkandžiai tegul 
paskatinu visus atsilankyti ant šio 
vakaro. Nuoširdžiai kviečia

Komitetas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia “Našlaičių 
l’ielus’’ ir “Vėlinių Nakties Šiauš
tis’’ (llalloween Night) sekmadieny, 
spalio 31 d., Uetuvių Auditorijoj. 
Bus muzika su pūslėmis (balloon 
dance) su prizais ir t.t. Pradžia 7 
vai. vak. įžanga $1 y patai. Visas 
pelnas nuo vakaro eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visus atsi
lankyti. —Rengimo Komitetas.

šviekšniečių Rateliu susirinkimas 
įvykę n«d » MJąlio 31 d., 2 vąl. po 
piet, .1. Krenčiaus svpt., 1600 <So. 
\Vood >t. Kvfečitiine visus rafelie- 
čigs ir svečius atsilankyti, neį» yra 
daug naujų ir svarbių reikalų apta
rimui. —Valdyba. •

Naujienų spulkos narių atydon.— 
VUi, kuriu mokestys yra ųžvilktc.>f 
malonėkite užsimokėti, nes busime' 
pirverstf pasielgti pas;1 konstituci
jų. —Sekretorius.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Amerikon Politikon Kliuim 

ant North West Skies įvyks susirin
kimas November 1 <1., 1926 m., 8 vai. 
vak., Šv. Mykolo parapijos svetainėj, 
1(544 Wabansia Avė. Gerbiamieji 
kliubo nariai malonėkite visi pribūti 
ant šio susirinkimo, dėlto, kad yra i 
svarbus susirinkimas kaslink sekan
čių rinkimų, bus apkalbėta.

Sekr. A. LungeviS.

Illinois Lietuvių Patalpos Kliubo 
extra mėnesinis susirinkimas įvyks , 
pirmadienyj, Lapkričio-Nov. 1 d., 8 
vai. vakare, Lietuvių Auditorijoj, 31.33 
So. Halsted St. Visi nariai šio kliu
bo privalote atsiliyikyti j susirinki
mų, nes bus rinkimas darbininkų dėl 
kliubo baliaus.

A. J. Lazauskas, sekr.

Pirmyn Mišraus Choro susirinki
mas įvyks pirmadieny, lapkričio 1, 
pas Norkaitį, 1850 W. North avė. 
Pradžia 7;30 v. vakare. Visi cho
ristai atsilankykit susirinkimai), nes 
yfa daug svarbių reikalų apsvars
tyti. —Valdyba.

Lietuvos Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoj susirinkimas įvyks ne
dalioj, spalio 31 d., Mildos svet., 
1 vai. po pietų. Malonėkite visi bū
ti laiku ir naujų narių atsiveskit.

A. Zalagėnas, rast.

Bridgeportas. — Simano Daukan
to Draugijos nariai teiksitės būti
nai atsilankyti į musų metinį balių, 
kuris atsibus sekmadieny, spalio 31 
dieną, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st. Pradžia 6:30 vai. vaka
re. Taipgi draugijos nariai, jeigu 
kurie negavote atvirutes dėl kokios 
priežasties, taipgi privalote priduoti 
savo vardų ir adresų tikietų parda
vėjui galiuje. —P. K., raŠt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Stanislovo Armono.

Paeina Kaltinėnų miestelio, Tau
ragės apsk. Gyveno Rockford, 
III. Turiu svarbų reikalą. Meld
žiu atsišaukti arba žinanti apie 
jį praneškit, busiu labai dėkin
gas. A. ARMONAS, The Cra- 
ford Hotel. Windsor, Ont., Ca- 
nada.

7 APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės, gali būt ir su keletą vai
kų, jeigu turi kiek savo turto. Aš 
esu vaikinas 37 metų amžiaus, turiu 
savo farmų 250 akrų žemės. Man 
reikalinga moteris, nes vienam atsi
bodo gyventi. Su pirmu laišku meld
žiu savo fotografiją atsiųsti. Duo- 
ijįų atsakymų įį^kvienę^."Vyyai nera
si nok ft. w. Chesna, Bagley, Micln

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris prie 

bučernes biznio, nevedusiam vy
rui, nors be patyrimo ir su ma
žais pinigais, gera proga įstoti 
biznio srytin.

3402 Archer Avė.

ISRENDAVOJIMUI
OAKLEY HALL ant viršaus Oak- 

ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuomon. Hondos pigios. At- 
sišankit į Strand teatrą, 2111 W. 
Division ši. Tcl. Armitage 4424. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

PARENDAVOJIMUl štoras su pa
gyvenimu arba be pagyvenimo, šiltu 
vandeniu'.apšildomas ir visi paranku- 
mai. Renda nebrangi. Vieta gera, lie
tuvių apgyventa. Kreipkitės prie sa
vininko ant antrų lubų iš užpakalio.

4934 W. 15th Street 
Cicero, 111.

DIDELE krautuvė rendon, geroj 
apieiinkėj, 21^x46 pėdų, floras. 
2500 W. Pershing Rd., 2 fl. frontas.

6 ruimų flatas rendai, mau
dynės, gasas, elektra, visi geri 
įtaisymai. 2 lubos. Savininkas.

3146 So. Union Avė.
Tel. Lafayette 3068

2 PLATAI po 6 ruimus rendai.
3622 So. Parnell avė.

PARENDAVOJIMUl 1 kambarių 
fialas. Eeloktra, guzas, toiletasfron
dos $16. 703 W. 21 Pi.

SIHLYMAI KAMBARIŲ
STOK, pagalvok kur gausi šiltų 

kambarį. Po tuo numeriu visados. 
Su valgiu ar be valgio. Su valgiu 
$8 į savaitę.

MHS. JACOB
3534 S. Parnell avė.

Antros lubos

PASIHENDAVOJA furnišiuoti. rui
mai dėl vyrų. 4345 Artesian avė. 

. v
RUIMAS rendon su valgiu ar be. 

Maža šeimyna, ramioj vietoj, netoli 
karų linijos. 1501 S. Albany avė. 
2 fl.

BENDA1 1 kambariai, šviečiami 
elektrų, rendos $13 į mėnesį. 3717 
Parnell avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge< 
liausiu vieta dei darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4 
$8 i savaitę su Valgiu,

PETER GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

NUOMAI fornišiuoti kamba
riai vyram ar vedusiai porai, 
Ruimai geri dėl gyvenimo.

Kreipkitės 1 lubos
3132 So. •Emerald Avė.

PASIRENDAVOJA!!!
RENDAI kambarys merginai 

arba vyrui, apšildomas.
Kreipkitės:
6948 So. Artesian Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem vyrams.

5334 So. Wood St.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno vaikino su valgiu ar be. Visi 
parankumai, 7140 S. Maplevvood Avė.

NUOMON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam ar merginom. 3319 
Lo\ve avė. 2 fl. front.

KAMBARYS vienam vaikinui, ga
ru apšildomas, prie mažos šeimy
nos. Kreipkitės vakarais. .3437 So. 
Emerald avė.

RENDAI kambarys vyrui, mer
ginai ar vedusiai porai. Kambarys 
Šildomas.'ir pigus. Su valgiu ar be. 
Galėsit ir patys pasigaminti.

Kreipkitės:
703 W. 21 Place 

l’askutinis aukštas iš fronto

PARENDAVOJIMUl apšildomas 
kambarys vienam ar dviem vaiki
nams arba vedusiai porai.1408 W. 
61 St.

PARENDAVOJIMUl apšildyti fur- 
nišiuoti kambariai, vyrams su val
giu ar be; elektra ir kiti patogu
mai. 725 \V. 16 st. 2 lubos.

RENDAI šviesus kambarys vy
rams. Gera viela muzikantams. 1910 
Ruble st.
------------------ -----------------*r* *‘-7-^—--- ------  

REIKALINGA vyrų ant ruimų.
Nauja rooming house. Garu šildo
ma. 1411 \V. Adams st.

ISKENDAVOJIMin kambarys ap- 
šildomas, visi parankumai; 1 augš
tas. 6732 S. Maplevvood avė.

RENDAI kambarys dėl vieno ar
ba dviejų ypatų, šviesus ir moder
niškas. Pirmos lubos. 4234 South 
Maplesvomj avė.

~ ĮVAIRUS SKELBIM AL
11 11 I ' !»'■■■ " ■

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U£- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St

J. S. RAMANCIONIS, Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

krautuvių fikčeriai
Grosernių, Bu- 
iJernių, Delikule- 
ssen, Restauran
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

— . —
Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO. 
medžiai, anglys, coke 

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

Phone Pullman 8092 
Chicago, Iii/

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas, už $4. Automobi- 

patarnavimas Chicagoj ir 
apieiinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didiiauaia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 

darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

REIKIA 2 vyrų vedusių, apielin- 
kėj 17 st. ir Asldand avė., kolek- 
tuoti ir rinkti kostumerius apdrau- 
dos- kompanijai, $25 j savaitę ir ko
misas. Rašykit ląiie save ir apie 

’ tinkainuui(|. Bos <383, 1739 South 
R Halsted st.

įvairus skelbimai
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
tos 31*/aC, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
>04 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

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

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

Phone Boulevard 0527

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos arba vidutinio 
amžiaus moteries prie namų darbo 
ir virimo. Skalbti nereikia. Prie 
mažos šeimynos. Duodam valgį ir 
privatiškų kambarį. Alga $10 j sa
vaitę. Tel. Lincoln 1.3.32 arba Di- 
versey 9099.

REIKALINGA moteris virėja į 
restaurantų; darbas nuo 8 ryto iki 
12 dieną. 919 Cullerton st.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA

vyro, kuris turi pasisekimą 

biznyje arba kaipo salesme- 

no dėl prižiūrėjimo 3 arba 

4 lietuviškai kalbančių sales- 

menų, prie vienos geriau

sios tos rųšies* firmos Chi- 

cagoje.

Pasimatykit su

MR. FRIEND

General Manager

OLIVER SALINGER

& CO.

Room 660

First National Bank Bldg.

31 S. Clark St.

GERA PROGA
GERA PROGA. Reikia atstovų 

kiekvienoj apieiinkėj. Nuolat darbas 
per visą metą. Senai įsteigta firma 
reikalauja ambitingų vyrų. Mes su
teiksim progą uždirbti pinigų dau
giau negu jie manė. Malonus dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Leng
vai uždirbsit nuo $50 iki $100 į mė
nesį. Turi gerai atrodyti ir turėti ge
rą liudymą. Tai jūsų proga — da
bar priguli nuo jūsų. Jei norite pri
sidėti prie didelio pinigų uždarbio, pa
simatykit su D1RECTOR OF SALES,

Rnnm 34R
29 So. La Šalie SI.

Ofisas atdaras nuo 9 ryto 
iki 9:30 vakaro

REIKIA patyrusių siuvėjų prie vy
rų sack kautų ir overkautų, šaukite 
Hammond 1979.

___ . S ...... ,_______



NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MORTGEČ! ai- paskolos

B1 '.IKIA 5 vyrų dėl pardavi
nėjimo musų naujo Great \Vest 
Side Devclopment žemės. Yru 
visi įtaisymai. Jau statomi na
mai. Tiktai 2 blokai nuo “L”.

I’ABDAVIMI I cigarų, < igarelų. 
saldainių ir visokių smulkmenų 

. (krautuvė, I kambariai pagyvenimui, 
'"įkarau vandeniu šildoma.

Atsišauki! nuo 12 iki <8 vakare.

iii mokyklų ir bažnyčių.
SIII’Kl J7ION BROS.

Room 4IG

ŠTAI pinigų viela. Pardavimui 
bučernė ir grosornė. Sena viela, 
biznis daroma mm #90 ligi 81(1(1 i 
dienų. Kas pirmesnis, tai laimės.

7Ui)X S.

traukti pri< 
(Sus žmone:

i\airiai

ir h nkų I 
metus. Pelui 
žmogui.

Kreipkitės:

apg\venta

iai pento- 
greil. Su- 
iki pietų.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
•‘Custombuild Sedan” — ta pati ma
sinei iju. bet body via visai naujo, 
mados, t tekinių brukęs. Kurie ma 
note piikti ar mainyti i 'seną atva
žinokite ar pašaukite Tel. Boulevard j j 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

Will\
Knihgt, sedan,

pardavimui

Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip nauja. Gali
ma matvti, 6( 52 So. State St.

Pardavimui automobilius, touring 
che, <> nauji tajerai, išrodo ii' b«’^ 
i kaip naujas; turiu parduoti pigiai 
greitai.

2702 V\. 47th Street 
Tel. Lafayette 7444 
Įėjimas iš užpakalio

RAKANDAI
kambarių ra 

Matyti gali 
7 po pietų, (

2 po pietų.

BARDAVI.MUI 3 1 
kandai, mažai sartoti. 
ma subatoj nuo. 2 iki 
nedėldienyj nuo 10 iki *.

Atsišaukite
32-IS So. Emerald Avė.

Ist fl. rear

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė. Daromas geras biznis. Pigiai par
duosiu už cash. Tel. ('anai 6772.

PARDAVIMUI restaurantas ir luom
ini; house. 1114 \\. Madison St.

GROJI K LIS pianas, $75, 
benčius. 6512 So. Halsted

mui. Už $95 nupirksit mano 
grojiklį pianą su benčiumi ir ro
lėmis. Atsišaukit

arba mainysiu Į
2435 So

bučernė, 
lotą arba 
Leavitt St.

groserne 
mašiną.

PARDAVIMUI Malt ir Hops biz
nis, labai pigiai; 4 kambariai pagy
venimui prie štoro. (>239 So. Racine 
Avė., Tel. Normai 7691.

PARDAVIMUI 
tabako, cigaretu. 
svaiginamų gėrimų 

1621

aldainių, cigarų, 
ce cream ir ne 
ir groserio.

Union Avė.

G I’OJI K LIS pianas, biskį var
totas, dėl kraustymos turiu par
duoti. 6136 So. Halsted St.

PARDUOSIU pusę restoranto ir 
soft drink pąrlor, ar priimsiu partne
rį, arba parduosiu visą. Biznis išdirb
tas per daug metų, gera, pelninga 
vieta. Parduodu dėl nesutikimo part
nerių.

188 E. 157th Street 
Harvey, III.

PARD.YVI.MLT restaurantas geroj 
vietoj tarpe dirbtuvių, visokių tau
tų apgyventa, į trumpą laiką turi 
būt parduotas už pigią kainą, 3 me
lų lysas. Pardavimo priežastis — 
tūrių du bizniu.

1338 W. 59 St.

PARDAVIMUI bučernė, labai ge
ras biznis, šalę A. ir P. krautuvės. 
Visokių tautų apgyventoj vietoj. Pi
giai parduosiu. Biznis cash. 5549 S. 
Kedzie avė.

PARDAVIMUI grosernč, delikate- 
sen ir namas, South Side, arba mai
nysiu geroj vietoj pastatytą flati- 
nj namą. Savininkas Tel. Beverly 
2930.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, cigarų, tabako ir notlons. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu. 972 \V. 1.8 SI.

NAMAI-ŽEME
Didelė Proga Įsigyti Namą

. PARDAVIMUI 5 nauji, 
moderniški, gražus namai, 

teisingą'iš geriausios medžiagos pa- 
sl įstatyti M. J. Kiras Real Es- 

jr Mr(,Jtate Improvement Kompa- 
lietuvių'nijos, prie šv. Jurgio Baž- 
per -3 11 m

Namai pardavimui

išmokėtas 
S. Maple

namas, 6

Gera proga automobiliu 
biznieriams

U’TOMOBILIŲ talpinantis gu

P. SUBOMSKIS
133 S. \Ve.stetn avė.

1 jiklis, kainavo š750, yra cabinet 
dAug rolių už $600. 2122

\V.

ir groserne arba priimsiu i mai

PARDUODU bučernę ir gro-

ant

btas per daug metų. Jei 
mažai pinigų turit, duosiu 
lengvų išmokėjimų.

į gerai išdirbtas.
toj vietoj. Biznis 
\tsišaukit 3311 So. 
Yards 6962.

PABDAV1MUI groserne ir 
’unch ruimis, pigiai, 4 gyveni
mui kambariai. Priverstas par-

PARDAVIMUI 
apgyventoj vietoj, 
žastis pardavimo, 
susikalbėti. Remta

bučernė, lietuvių

negaliu lietuviškai 
pigi, 4 kambariai 
Yards 6388.

>9 So. lialst
Bos 88(1

už $13,700.
namas, 5 ir 5 

3-mis bedrui. 
trimingai, viš-

įnyčios, po nuni. 3205-7-9-1U 
17 Auburn Avenue.

DVIEJŲ augštų muro na
mai, 2 pagyvenimai po 6 
kambarius, karštu vandeniu 
apšildomi, aržuolo medžiu 
papuoštas vidus, marmuli- 
nės grindys maudynėse, bu
fetai ir fornisai diningrui- 
miuose ir parloruose, fran- 
euziškos durys, gasiniai pe
niai, aisbaksiai, augštas skle-

si kiti vėliausios mados įtai
symai.

I Kaina tik $16,500.00. Įmo
kėti $1,000.00, likusiai daliai 
savininkas duos paskolą be 
jokio komišino ir lengvomis 
išlygomis.

Kreiptis pas

3335 So. Halsted Street

namas turi būt parduotas tuojau 
dėl išvengimo foreclosure. Yra Ce- 
lotex insulated karštu vandeniu ap
šildamas. Svečių kambarys 20X^3, 
naturalė ugnavietė, du 17V13 inieg- 
ruimiai, įmūryta vana ir lietaus la-
su daržu. Imkit III St. ir Halsted 
St. karą iki 96 St. eikit vieną blo- 

cash
<1(100.

vakarus,

9607 S. Racine
Beverk 379 i

1 TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 į sa- 
i vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
, Lake, 39 mylios į pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va-

I sąrą sutaupydami po $1 į savaitę. 
I Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
, S. Halsted St., Box 8K1.---------------------------- ---------- h-----

PARDAVIMUI mūrinė eottage, 6 
ruimų, turi būti parduota į nedėlią 
laiko. 3361 S. Union avė.

PARDAVIMUI saldainių, ei-i 
.^arų, užkandžių krautuvė, neto
li 2 mokyklų, 5 kambariai iš už-

PARDAVIMUI- naujas bungalovv, 
$500 įnešti, kitus kaip vendą. Taip
gi priimsime antrus morgičius už 
pilną jų vertę. Ta bungalovv randa
si vienuolyno apielinkėj.

Atsišaukite
6953 So. VVestern Avė.

602 \V

PARDAVIMUI /aukų darbo lovos 
uždangalas, labai gražus ir rankų 
laibo rundino stalo staltiesė, rankų 

darbo meksta skepeta apsisupama ir 
daugiau mezginių. Parsiduoda daig
iai gražus, geri. Nupirksi! pigiai.

3002 So. Emerald Avė.,
2 lubos

PARDAVIMUI groserne ir bučernė 
visokių tautų apgyventoj apielinkėj. 
geras cash biznis su namu ar be.

6747 So. Western Avė.

EXTRA BARGENAS
grosernę 
ant kas

PARDUOSIU bučernę ir 
labai pigiai arlia mainysiu 
ką turite. Turiu parduoti į 
nas. Esu viena moteris.

Chesterfield 2736

Įmokėti

pamato
5-flatai

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Stiprus muro namas, 6 ir 6 

kamb., aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu apšildomas, 2 ka
rų muro garažas. Graži apielin- 
kė. Rendos $146 į mėnesį. Kai
na tik $12,650, įmokėt $4000.

Naujas muro namas, 5 ir 5 
kamb. aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu apšildomas, viškos, 
apdirbti porčiai. Randasi arti 
vienuolyno. Kontraktorius pri
verstas atiduoti

Naujas muro 
kambariai, su 
miais, aržuolo
kos. ir kiti moderniški Įrengi
mai. Randasi arti vienuolyno. 
Kaina tik $12,900, 
$3000.

Medinis ant mūrinio 
gerame stovi namas,
ir Storas. Randasi Bridgeporto 
apielinkėje. Rendos neša mėne
siui $96.00. Savininkas apleisda
mas namą atiduoda už $7.700. 
įmokėt $2000.

Reikalingas 2-flatų muro na
mas, gražioj apielinkėj. Mes tu
rime naują muro namą, 4 po 5 
kamb., moderniškas, Ikarų mu
ro garažas. Lotas 50x125. Ran
dasi arti vienuolyno. Mainysi
me ant 2-flatų.

8-flatų kampinis muro na
mas, 4 po 5 ir 4 po 4 kamb., 
aržuolo trimingai, garu apšil
domas. Randasi restriktuotoj 
apielinkėj, Park Manor. Mai
nysime ant garažiaus, arba 
mažesnio namo.

Platestesnias informacijas 
suteiks—

K. J. MAUKE and CO.

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

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

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

NAUJAS mūrinis bungalovv, 
6 kambarių, aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas, da
bar tik užbaigtas; mainysiu ant 
didesnio namo. Namas 
5329 S. Homan avė.

4 ir 4 KAMBARIU 
medinis su beizmentu;
nes, elektra ii; visi parankurnai. 
Namas randasi 3952 S. Rock- 
well st.

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

NAUJAS mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarius, lotas 37X125. 
Namas randasi 4024 So. Rock- 
vvell st.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

laifayette 7674

LABAI pi įeinama kaina 6 pagyve
nimų mūrinis namas po 6 kambarius. 

12 maudynės kožname flate, plytukių 
i grindys ir siejios maudynėse, aržuo- 
lo grindys ir mahogany baigtas. En- 
gllsh beizmentgs, ugniavietės ir kny
gom šėputės, geriausioje apielinkėje 
Chicagoj, skersai gatvės nuo didžiau
sių paikų South Side, mūrinis gara
žus de) 5 mašinų, apšildomas. Rendų 
j metus daugiau kaip dešimt tūk
stančių. Savininkus yra priverstas 

I parduoti arba priimu seną namą ir 
i pinigų, nežiūrint kokioj apielinkėj 
i rastųsi jūsų namas. Norėdamas pa- 
l.'inaudot šita proga tuojaus matyk

STANLEY M1CKEVICE 
991 W. 33rd Street

Yards 4669

PARDUOSIU arba mainysiu 
G flatų muro namų, gražioj apie
linkėj 
Kurie

randasi

namas, 
maudy-

su visais parankumais. 
norėtumėt tok j namą 

pirkti ąrba turit kų mainyti, 
kreipkitės pas A. (irighs, 3114 
S. Halsted st.

$50(1 arba daugiau Įmokėti, 
likusių sumą išmokėsi kaip ren- 

pagyvenimų 
apielinkėj

2436 Wėst 59th Street
Tel. Prospect 3140

RUBIN BROS, 
BARGENAI

1702 W. Ohio St. 4 šeimy
nų medinis namas, apmokė
tas, kaina $4,400, Įmokėti 
$1,000. Išmokėjimais.

4438 So. Wood St., 6 šei
mynų medinis namas, kaina 
$8,250, įmokėti $2,000.

RUBIN BROS. 
4155 Archer Avenue

Musų ofisas yra atdaras 
visą dienų nedėlioj

Įmokėk $1000

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

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

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

PARDAVIMUI gražus naujas 5 
kambarių hungalo\v. Patsai savi

ninkas parduos pigiai arba mainys 
I ant loto arba automobilio. Maža 
'suma įmokėti, likusius kaip vendą. 
Brokeriams komisas. Namas randa
si 6431 S. Fairfield avė. Savinin
kas gyvena 1315 S. 50 avė., Cicero.

. Tel. Cicero 2091—J.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
turi parduoti modernišką 2 flatų 
inurinį minia, 2 karų garažas, ran
dasi prie bulvaro, netoli gatvekarių 
ir Rock Island geležinkelio. Puikus 

'namas ir geras inveshnentas. 
j .746 \V. 871h St.

Phone Vincennes 9929

MEDINIS namas, Storas, 4 rui
mai antras fintas, du po 4 ruimus. 
Rendos į mėnesį $90. Parduosiu už 
$5.800 cash.

SAVININKAS
5740 S. Wentworth avė. 

Antros lubos iš už.pakalio

NUPIRKSI 6 kambarių mu
rini naują bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, randasi 4445 
S. Artesian avė. Savininkas maL 
nys ant lotų, arba bile kokio 
biznio.

C. P. Suromskis & Co.
5833 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Hemlock 6151

PARDUODU pigiai 2 pa
gyvenimų muro namų po 
6-6 kambarius. V/2 loto že
mės, 2 karų garažas, tai yra 
West Pullmane. žmogus 
džiaugsis nupirkęs tą namą 
su mažais pinigais. Meldžiu 
kreiptis

S. MARKŪNAS * 
Tel. Pullman 5089

IŠDAVIMUI
UŽ $135 nupirksite labai augš- 

tos rūšies 88 notų grojiklį pia-' 
nų. Originalė kaina šio piano 
buvo $750, tik du metai atgal. 
Tas pumas turi būt paduotas 
tuojau iš i 
miesto. Mes 
kėjimo to 
šiandien iki 
dėlioj iki 6 
Storage 
Street.

TURIM keletą lotų rezidencijos 
ir biznio, arti Marųuette Parko, 
prie kdrų linijos, už nužemintą kai
nų* ir su mažu įmokėjimu. Kurie 
žingeidaujat gražia apielinke ir že
ma kaina, atsišaukit nedėlioj iki 2 
valandos ir seredoj visų dienų.

WESTERN AVĖ. REALTY CO.
6953 So. VVestern Avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų Cat- 
lage, pečium apšildoma, elektra, 
gazas, visas geras namas.

Atsišaukite
3222 So. Lowe Avė.

priežasties apleidimo 
turim kvitas apmo- 
piano. Atsišaukit 
9 vai. vakaro, ne- 

po pietų. American 
House, ’

V, t t 4 w 1 I k Vz B I V C B B B •

2216 Madison |^?'worth

RESTORANA parduosiu ar mai
nysiu ant naujo namo. Priežastis 
pardavimo 
street.

namo.
liga. 910 Cullerton

PARDAVIMUI cigarų, cigefetų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra 
listas, kambariai gyvenimui. Išdirb
tas biznis ir turiu parduot greitai 
dalei nesveikatos.

Kreipkitės:
4120 S. Wentworth avė.

TIKRAS BARGENAS!
3 LOTAI kampiniai pardavimui 

arba mainymui ant grosernės arba 
bučernės fikturių. Lotai 
62nd St. Rooduful avė. 

avė. Tel.

PARDAVIMUI G flatų mūrinis na
mas, 50 pėdų frontas, 4—5 kamba
rių, aržuolo trinias, 3 karų gara
žas. Savininkas 5758 S. Lafhn st.

randasi ant 
4858 South 

Boulevard

3 FLATŲ po 6 kambarius mūri
nis namas; mainysiu j didesnį na
mą arba farmą. 4542 So. Rockvvell 
st. Lafayette 7898.

$1 Įmokėti — $1 j savaitę
NUPIRKSI!' lotą prie Cedar Lake 

ir džiaugsitės sekamą vasarą. Cedar 
Lake tiktai 39 mylios i pietus nuo 
vidunniesČio. Loto kaina tiktai $85. 
Tik parašykit savo vardą ant kor
telės dėl informacijų. 1739 South 
Halsted st. Box 885.

GERIAUSIS PIRKIMAS
CICERO, ILL. Naujus mūrinis 

namas, 2—6 kamb., 2 karų garažas, 
cemento elė, prieš parką, labai ge
roj vietoj, tinka dėl mažos arba di
delės šeimynos. Parduosiu pigiai 
už cash. 18Č7 W. 51 Avė. CICERO.

MAINYSIU. 1 akras žemės, 
5 kambarių auza, elektra, van
duo, garažas, barnė, vištinin- 
kas, daug vištų. Mainys ant 
bungalow arba 2 flatų namo.

Chas Zekas & Co.
4454 So. Western avė.

VERČIAMAS esu parduo- 
ti 2 pagyvenimų naują mū
rinį namą ant South gidės. 
Garu apšildomas, elektras, 
gasas. Gera transportacija. 
Namo kaina žema, tik $14,- 
000, rendos neša $130 i mė
nesį, įmokėti galite kad ir 
$1,000, likusią sumą rendos 
apmoka. Namas yra cash ir 
už Jūsų morgičius jokių 
komišinų nerei k a 1 a u s i u. 
Naudokitės proga. Veikite 
greitai.

ADAM MARKŪNAS 
874 First National Bank 

Building 
68 W. Monroe St. 

Chicago, III.
Tel. Randolph 7400

PARDAVIMUI arba mainysiu nau
ją bizniavą namą su dviem kamba
riais, prie biznio ir 6 kambarių fia
las, didelis cementuotas beismen
tas, randasi geroj vietoj tarpe lie
tuvių ir lenkų, arti prie bažnyčios 
ir mokyklų. Mainysiu ant mažesnio 
namo.

maino du flatai po 4 kam- 
cementuotas beismentas ir 

du lotai (60x125). Mainy- 
medinio bizniavo namo su

barius, 
viškai, 
siu ant 
grosernės arba saldainių bizniu.

PARDAVIMUI arba mainui 6 kam
barių mūrinis bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, lotas 30x125, 
netoli mokyklų ir geros transporta- 
cijos, mainysiu ant biznio su na
mu. /

ANT pardavimo naujas mūrinis 
5 kambarių bungalovv, karštu van
deniu šildomas, lotas 30xtl25, ne
toli mokyklos. Kaina $8206, įmo
kėti $1500.

TAIPGI turime bungalowų ant 
rendavojimo.

FRANCELL’S
Real Estate

5034 Archer A ve.
Lafayette 7546

Netoli KARLOW AVĖ.

iš-

BARGENAS. Pardavimui 4-4 
kambarių naujas mūrinis bun- 
galow, plieno konstrukcija, sun 
parioras. dideli kambariai, už
daryti porčiai, yra viškai ir 
skiepas, tile prieangis ir vana, 
plieninė gyduolėms šepute, cash 
$2200, kitus kaip rendą. Netoli 
mokyklų ir bažnyčių, netoli nuo 
Archer ir Cratwford avė. Navi
ninkas tame pačiame name.

4928 So. Komensky avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui gąsdino stotis, su žeme 
arba vieną, biznį.

5035 S. Westem Boulevard 
Tel. Republic 5815

namas, 1 po

d a. Pardavimui 3 b
namas, geriausioj 
ant Bridgeporto.

Parsiduoda muro
6 kambarius. Aukštas beizmon- 
tas, elektra, maudynes; kaina 
$7500.

Parsiduoda G kambarių eot
tage, Brighton Park, $500 Įmo
kėti, likusi suma kaip remia. 
Norėdami pirkti arba mainyti 
kreipkitės pas A. Grigas, 3114 
So. Halsted st. Tel. Blvd. 4899.

Finansieriai, investoriai, namų 
pirkėjai, išnaudokil progą, 

kada pasitaiko

PARDAVIMUI muro namas 
geporto apielinkėj, 2 flatai 
kambarius, 2 krautuvės iš fronto, 
vienoj laikoma bučernė ir groser- 
nė. antroji iArondavota dėl inirber- 
nės. KampiniH namas, prie karų li
nijos, arti prie puošnios Lietuvių 
Auditorijos, kaina tik $14,500, įmo
kėti tik $4000. Savininkas duos pir
mus ir antrus morgičius dėl šiw 
stebėtinos progos matykit ypatiškai 
arba kreipkitės laišku.

A. J. STONIS
3150 S. Emerald avė.

Tel. Yards 2640

Bridr 
po €

PARDAVIMUI kampinis namas su 
bizniu. Tas pats biznis išdirbtas pei' 
daug metų. Gerai biznis, geroje vic, 
toje. Galima uždirbti daug pinigų. Is 
priežasties ligos turiu apleisti tą vie
tą.

1901 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 2765

PARDAVIMUI arba mainymui nau
jas 19 apt. namas. Geros įplaukos už 
namą. Kaina nebrangi, S. W. kam
pas 71 s t St. ir Green. Telefonuokit 
savininkui Crawford 4451.

GEROS ĮPLAUKOS

817 W. 51st Place, 6 flatų medi
nis namas, pečiais šildomas, yra elek
tra, gerame stovyje, rendos $120 j 
menesį. Kaina $6500.

C. D. EULETTE 
5529 So. Halsted St.

MAINAU 6 apartmentų build- 
ingą ant mažesnės prapertės ar
ba Parmos. Atsišaukit tuojaus.

3539 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 7867

PARDAVIMUI namas prie 4846-48 
So. Keeler Avė., visai naujas 6 kam
barių mūrinis bungalow, aržuolo tri
nias ir grindys, furnas šildomas, lo
tas 30x125, pirmas morgičius $3500 
j 4V2 metus, kaina $7600, cash $2000. 
Brokeriams komisas. Savininkas

LOUIS TABOREK 
2530 Milwaukee Avė.

Tel. Belmont 1365 
arba 3645

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 2 po 5 kamb. H. W. B., 2 karų 
gahadžius. Mainysiu ant bungalovrf 
arba kateč. . j

DIDELIS barg^enas, parsiduoda ka
teč su dideliu beismantu, su dviem 
lotais $4500.00. ' . t

BIZNIAVAS namas ant kampo, ge- , 
ras dėl bekernės, $5300.00.

PARSIDUODA geri fornišiai 
$65.00.

už

J. BENDOKAITIS,
3927 W. 56 St., 

Tel. Hemlock 0765

BIZNIERIAMS ATYDA

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas bizniavas namas; Storas ir 5 
kambariai. Karšto vandenio šildo-, 
nias ir vėliausios mados paranku- 
mai; 1 blokas nuo didelio teatro; 
reikia apie $3,000 įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais. Matyki! sa
vininko ant vietos.

3647 Archer avė., Chicago, III.

MAINYSIU į mažą namą arba lo
tus, naują 2 aukštų mūrinį namą

PARDAVIMUI namas ant Western doma, aržuolo trimas, 
Avė. tarpe 68-tos ir 69-os gatvių, duoti, $140 į mėnesį, 
Arba mainysiu ant automobilio, loto Matykit savininką 
ar minkštų gėrimų krautuvės. 

6932 So. Rockvvell St.

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

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POŠKA ITe

1446 So. Sawyer A*e., 
Tel. Lafayette 4787

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pa^al musų lengvų būdų 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory &
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
inokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

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

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

„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

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

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
’TCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

i

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Teiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tine. Darbą surandame. $20.00 ir $40l tus, naują z aiiKsių murin; namą,. — t r . , .— , s

16—6 kambarių, karštu vandeniu šil-1 mokame besimokinant. Irga mokina- 
flatai išren- me važinėti. Instrukcijos $15.00 irflatai išren- važinėti, 

moderniškas, i daugiaus.
FEDERAL

PROCK, 
5230 Peoria St. 1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street


