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Socialdemokratų ir vai. liaudininkų 
interpeliacija dėl valstybės 

iždo eikvojimo
Klerikalų ministeriai valstybės 
lėšomis penėjo savo partijas

KAUNAS, liepos 15. [LŽL — Socialdemokratų ir val
stiečių liaudininkų frakcijos Seime vakar įnešė Ministe- 
riui pirmininkui interpeliaciją dėl buvusio (klerikalų) 
ministerių kabineto žymių sumų davimo agitacijos tiks
lams iš buvusio ministerio pirmininko kreditų. Interpe
liacija skamba:

“Yra žinių, kad būnant vyriausybės priešakyje Mini- 
steriams Pirmininkams p. J. Tumėnui, p.’ V. Petruliui ir 
ypač p. L. Bistrui, iš Ministerio Pirmininko kreditų ne
tikėtiems reikalams (Ministerių Kabineto sąmata § 1 str. 
2) buvo duodamos didelės sumos pašalpoms politinėms 
partijoms, klerikalinėms organizacijoms ir net atskiriems 
žmonėms asmeniniems reikalams. Tokių pašalpų buvę 
duota, pavyzdžiui, darbo federacijai ir jos sukurtajai 
Naujakurių Sąjungai, klerikalinei spaudinių leidinio 
įstaigai B-vė “Viltis“ Šiauliuose, pavieniams asmenims, 
kaip štai p. Lipčiui ir kitiems.

“Nors įstatymai nenusako ir negali detaliai nusaky
ti, kokie būtent reikalai reikia laikyti netikėtais Ministe
rio Pirmininko reikalais, bet iš valstybės biudžeto sąvo
kos aiškių aiškiausiai išeina, kad ir šios biudžeto pozici
jos kreditai tegali būti naudojami valstybės interesams, 
bet jokiu budu ne šelpimui politinių partijų, jų organiza-
cijų, arba atskirų asmenų iš valstybės iždo lėšų. Tuo tar
pu yra, kaip jau minėta, žinių, kad Ministeriai Pirminin
kai, remiami buvusios II-ojo Seimo krikščionių demokra
tų bloko daugumos, šitai darė. Ypač pasižymėjęs valsty
bės lėšų dalinimu politinėms partijoms, klerikalinėms or
ganizacijoms ir savo partiniams draugams buv. Minište- 
ris Pirmininkas p. L. Bistras. Nors skiriamieji Ministe: 
rio pirmininko netikėtiems reikalams kreditai turėjo bū
ti naudojami taip, kad jų ištektų visiems sąmatos me
tams, p. L. Bistras išleidęs iš valstybės biudžeto Minis
terių Kabįneto sąmatos § 1 str. 2 per pirmąjį pusmetį jau 
apie 95 nuoš. visos kredito sumos ir tai didelę dalį ne val
stybės reikalams.

“Kadangi tokiu valstybės lėšų aikvojimu yra padary
ti valstybei dideli moraliai ir materialiai nuostoliai, tem
dei Valstiečių Liaudininkų S-gos frakcija klausia pono 
Ministerio Pirmininko:

“D Ar tiesa, kad iš Ministerio Pirmininko kredi
tų netikėtiems reikalams buvo šelpiamos politinės 
partijos, klerikalinės organizacijos ir atskiri as
mens? • /

“2) Jei tai tiesa, tai kurioms būtent partijoms, or
ganizacijoms ir kokiems atskiriems žmonėms buvo 
išduoti pinigai, keno parėdymu ir kokiomis sumo
mis? '

“3) Jei yra tokių faktų, tai kokių priemonių mano 
griebtis Vyriausybė, kad grąžintų valstybei padary
tus nuostolius?
“Šią interpeliaciją prašome pripažinti skubota”.

į Del šios Interpeliacijos klerikalų liogery kilo didelė 
panika, nes Seime kalbama, kad iškilsią labai įdomių fak
tų iš klerikalų viešpatavimo laikų.

•Jrity angliakasiy streikas 
padeda Lenkams atsigauti

VARŠUVA, rugp. 1. — Bri
tų anglies kasyklų streikas iš

gelbėjo Lenkiją nuo * finansinio 
žlugimo ir sustiprino Pilsuds
kio poziciją. Britų streiko pra

džioj Ix?nkijai grėsė bankrotas, 

ir jos angliakasiai buvo be 
darbo. Dabar gi Didžioji Brita
nija pilte pila auksą už Lenki
jos anglis, lenkų angliakasiai ne 
tik aprūpinti darbu, bet ka
syklų savininkai jau reikalauja, 
kad jie dirbtų devynias valan
das dienoje, idant išpildžius 
užsakymus iš Anglijos. Jie žada 
dagi padidinti angliakasiam al
gas, bet pastarieji nesutinka 
dirbti daugiau kaip aštuonias 
valandas, ir grūmoja streiku.

Kataliku riaušės prieš val-
• tižia Meksikoje

Vyriausybei perimant bažny
čių turtus tenka pavartot po
licija ir kariuomenė

Robert Jonės (po kairei), kuris laimūjd Amerikos “Open 
Golf” čempionatų. Amerikos Golfo associacijos prezidentas, 
Fownes, įteikia čempionui taurę.

MEKSIKOS MIESTAS, .rugp.
1. — Naujieji Meksikos įstaty
mai tikyboms įėjo galiom Ka
talikų kunigams savu noru at
sisakius laikyti apeigas ir ap
leidžiant bažnyčias, jas ir jų 
turtą perima miestų burmistrų 
paskirti tam tikri piliečių ko
mitetai.

Kunigų kurstomi prieš val
džia žmonės dėl to kai kur ke
lia riaušes, puldami vyriausy
bės agentus.

Vakar įvairiose vietose buvo 
tokių riaušių, kad, minioms iš
skirstyti, be policijos buvo dar 
pavaitota gaisrininkai su šmir
kštynėmis, o kai kur dagi ka
riuomenė. Riaušėse buvo kele
tas asmenų sužeista, ir apie 
penketas dešimčių areštuota.

Meksikos Mieste, perimant 
San Rafael bažnyčią, minia puo- 
ė valdininkus akmenimis ir ki

tokiais pabūklais. Neramumų ! 
vieton buVo pasiųsta karinome- I 
nė, kuri dėl pabauginimo šovė 
aukštyn ir tuo budu privertė 
ri au.ši n i n k us i šsisk i rsty ti.

Riaušėse perimant San Rai
totame dejas ('asas bažnyčią’ 
buvo užmuštas zakristijonas ir: 
dar du asmens.

Sąmokslas nužudyti Callesą
Praneša, kad praeitą naktį 

viename aristokratijos gyvena- 
maine distrikte tapę areštuoti 
devyni asmens, šeši jų moterys, 
kaltinami dėl sąmokslo nužudy
ti Meksikos prezidentą Callesą.

Meksikos valdžios pozici
ja konflikte su kunigais
NEW YORKAS, rugp. 1. — 

Meksikos prezidentas Gailės į 
Nevv Yorko laikraščio Evening 
Post paklausimą dėl valdžios 
pozicijos dabartiniame konflik
te tarp katalikų kunigijos ir 
Kiašto valdžios, davė telegrafu 
šitokį atsakymą:

“[Katalikų paskelbtas val
džiai ekonominis] boikotas ne
turi nė jokios svarbos. Vyriau
sybė niekados nebandė uždaryti 
bažnyčių, ir niekados nebandys. 
Jei katalikų kunigai apleis baž
nyčias, jos, globojamos tam 
tikrų, miestų prezidentų paskir
tų, dešimties piliečių komite
tų pasiliks visados atdaros žmo
nėms. Jei kunigai paliaus tik 
pamokslus sakę, nenusikalsda- 
mi įstatymams, niekas jų neju
dins.

“Valdžia niekados negynė 
katalikams, nė bet kuriai kitai 
visuomenės grupei, nė tikybi
nei grupei teisės reikalauti 1917 
metų konstitucijos, dabartinėj 
jos formoj, revizijos, bet reika
lauja ir reikalaus, kad įstaty
mai, kol jie ekzistuoja, butų 
gerbiami ir pildomi.“

įregistruota stiprus že
mės drebėjimas

VICTORIA, Britų Kolumbija, 
rugp. 1. — Gonzales Ileights 
observatorijos seismografas įre
gistravo stiprų žemės drebėji
mą, trukusį dvi valandas. Ap
skaičiuota, kad drebėjimas tu
rėjo įvykti 6,100 mylių tolumo, 
veikiausiai kur nors apie For- 
mosa. *•

[Pacific and Atlantic Photo]

Meksikos bažnyčių turtai 
priklauso valstybei

Įstatymai nusavinti bažnyčių ir Įvairiuose miestuose suimta
i vienuolinjŲ’i nuosavybes buvo 

priimti prieš 50 metų

• MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
,1. — Meksikos valdžia, paimda
ma bažnyčių nuosavybes į savo 
rankas, vykdo tik įstatymus, 
kurie buvo priimti z Meksikoj 
daugiau kaip penkiasdešimt 
metų atgal. Priimta tuomet 
krašto konstitucija ir reformų 
įstatymai užgynė bažnyčioms 
turėti nuosavybių Meksikoj. Vi
sos bažnyčių nuosavybės turėjo 
būt paimtos valstybes nuosavy
bėn.

įstatymai tečiau "niekados ne
buvo vykdomi, ir tos nuosavy
bės pasiliko po senovei kunigų 
rankose. i

| Naujoji, 1917 metais priimta 
Meksikos konstitucija, atkarto
jo senosios konstitucijos dės
nius, kad visos bažnyčių nuosa
vybės priklauso federalinei val
džiai, ir tatai dabar vykdoma.

Meksikos valdžia nekovoja 
prieš katalikų tikėjimą, nė prieš 
jokį kitą tikėjimą; ji tik atski
ria bažnyčią nuo valstybės — 
taip lygiai, kaip kad yra bažny
čia atskilta nuo valstybės Jun
gtinėse Valstijose ir kituose 
kraštuose — ir milžiniškas baž
nyčių ir vienuolynų žemės ir 
kitų nejudinamųjų turtų nuosa
vybes paima j valstybės rankas.

Chidagai ir apielinkei federa
linis oro biuras jiiai dienai pra
našauja: ?

Aplamai gražu ir šilčiau; vi
dutinis mainąsis . vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 67® F.

/ \ •

Šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 8:09 valandą.

Rusijoj bolševikai ėmė 
areštuot bolševikus

šimtai kairiųjų komunistų; 
Leningrade areštuota “čekos” 
vadai

RYGA, rugp. 1. Maskvos ko
munistų laikraštis Izviestija 
praneša, kad įvairiuose cent
ruose — Leningrade. Brianske, 
Saratove, Vladivostoke, Piati- 
gorske, Omske, Gomely ir Ode
soj — areštuota šimtai vietų 
komunistų partijos vadų. Visi 
suimtieji, pasak Izviestijų, 
priklausą kraštutiniems kairie
siems komunistams, šalinin
kams kominterno pirmininko 
Zinovjevo ir Laševičo, kurie 
pastaruoju laiku organizavę są
mokslą dabartinei komunistų 
diktatūrai nuversti.

Sąmokslininkai esą nepaten
kinti dėl to, kad dabartiniai 
diktatoriai nebesą draugai. Jie 
imą labai dideles algas, tifrj 
puikius rurnus su tarnais ir au
tomobiliais, ir gyveną lėbaują 
visai taip, kaip kad svetur gy
vena viešpataujančiųjų klasių 
kapitalistai.

Leningrado Pravda praneša, 
kad iš Maskvos atvykus j I^e- 
ningradą specialine su nepa
prastais įgaliojimais “čekos“ 
komisija, kuri jau areštavus 
keletą vietos “čekos“ vadų. A- 
reštuotieji dar tik nesenai buvę 
Zinovjevo pakelti į aukštas vie
tas. t

ALIEJAUS KOMPANIJOS IŠ
TAIGA SUDEGĖ

COUNC1L BLUFF, rugp. 1. 
— Kilęs dėl nežinomos priežas
ties gaisras dalinai sunaikino 
Monarch Manufacturing alie
jaus kompanijos įstaigą. Nuo
stoliai siekia daugiau kaip 
500,001) dolerių.

LONDONAS, rugp. 1. Is- 
rael Zangwill, garsus žydų ra
šytojas ir dramaturgas, šiandie 
mirė.

Lenky diktatorius atsako 
užsienio kritikams

Jei svetimieji nemėgsta musų, 
jie gali eit sau po velnių, 
sako gen. Pilsudskis

VARŠUVA, rugp. 1. — Pasi
kalbėjime su užsienio spaudos 
korespondentais Lenkų diktato
rius Pilsudskis piktai smerkė 
svetimus kraštus, kam jie mai- 
šąsi į Lenkijos dalykus.

“Mes veikiame saviškai. Mes 
negalime daryti taip, kaip ka<l 
kiti • norėtų,“ piktai riktelėjo 
Pilsudskis. “Mes esame dėkingi 
Amerikai už visa, ką ji yrą 
mums gera padarius, bet mes 
nenorime, kad kas mums per
daug diktuotų. Žmonės iš Ame
rikos moko mus, ką mes turį 
daryti. Kiti atvažiuoja mokyti 
iš Italijos, iš Francijos. Jie no
ri padaryti mus amerikiečius, 
ar italus, ar franeuzus. Bet 
mes esame lenkai ir busime len
kai ir darysime taip, kaip mums 
atrodo geriausiai. Jei kiti musų 
nemėgsta, jie gali eit sau po 
velnių.”

Gera būt Amerikoj pa- 
i likimų “globėju'’

Kauno “Liet, žiniose“ randa
me tokią žinutę:

“Musų konsulato -New Yorke 
pranešimu, VVaterbury (Ameri
kos Jungtinėse Valst.) miesto 
yra miręs Antanas Kazlauskas, 
.lis mirdamas palikęs 900 dole
rių. Iš tų pinigų teismo paskir
tas globėjas išleidęs 600 dolerių 
95 centus. Įpėdiniams likę 200 
dolerių. Velionies įpėdiniai, mo
tina Ona Kazlauskienė, broliai 
Pranas ir Julius Kazlauskai n 
sesuo Elena Kazlauskaitė gyve
na Strauzių kaime, Kauno aps
krities. Iki šiol įpėdiniai nesu
rasti:“

Cigarų dirbėjų streikas
Maniloj '

MANILA, Filipinai, rugp. 1.
— Maniloj sustreikavo apie 5,- 
000 cigarų fabrikų darbininkų 
dėl to, kad samdytojai bando 
sumažinti cigarų dirbėjams al
gas 20 nuoš.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

' išmokėjimą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

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

* v Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

-___________________________ _____ .-------------ii

Tramvajų streiko vadai 
nuteisti kalėti

Kaltinami dėl laužymo teismo 
duoto samdytojams “indžonk- 
šeno” prieš streikininkus

1NDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
1. — Federalinis teisėjas Balt- 
želi nuteisė vietos tramvajų 
darbininkų streiko vadus, Joh- 
ną Parkerį ir Robertą Arm
strongą, kiekvieną trims mėne
siams kalėjimo “for contempt 
of court” — dėl neklausymo 
teismo.

Teisėjas Baltzell mat buvo 
davęs tramvajų kompanijai “in- 
džionkšeną“, užginantį tramva
jų darbininkams streikuoti. To 
nežiūrint, darbininkai sustrei
kavo.

Streikininkai priklauso Amal- 
gamated Association of Street 
and Electric Railway Employes 
unijai, o abudu nuteistieji strei
ko vadai yra tos unijos virši
ninkai.

Žemės drebėjimas Ang
lijoj ir Fra n ei jo j

HAVRAS, Francija, rugpjū
čio 1.—Vakar kaip 2:20 vai. po 
pietų buvo jaustas žemės drebė
jimas visu Francijos pajūriu 
iki šerburgo. Žalos nepadaryta.

žemės drebėjimas buvo jaus
tas kai kuriose vietose Angli
joj. i

Šeši Meksikos banditai 
nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
1. — Iš Acapulco prane
ša, kad federalinės kariuome
nės dalis Guerrero valstijoj nu
veikė banditų būrį, vadovauja
mą ViHales brolių, šeši banditai 
buvę nukauti, keturi sužeisti.

i Likusieji pabėgę.

PASIKORĖ KALĖJIME 
| ----------- . ,

ST. LOUIS. Mo., rugp. I.
Kauntės kalėjime Claytone ra
do pasikorusį JOhną Schaetzelį, 
šešių vaikų tėvą. Kalėjime jis 
buvo uždarytas už žiaurų elgesį 
su savo žmona.
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Rugpiucio 8 d., 1926
I Cernausko Darže

Justice, III

$150.00 Dovanu Už Pasižymėjimus

II GABUMŲ IR JĖGOS LENKTYNES 
— VYRŲ

IV CHARLESTON KONTESTASI BEGTINES 50 Y ARDŲ
Vyrų virš 50 metų

8

2 Motery virš 50 mėty 1
3 Vyry virš 25 mėty v 2
4 Motery virš 25 mėty 3
5 Vaikinų virš 20 metų 4

Bačkų lenktynės 
Bėgimas iš kitos pusės 
Čeverykų lenktynės 
Virvės traukimas

Charleston kontestas — vyry 
Charleston kontestas — moterų

1O

12

Merginų virš 20 metų 
Vaikinų virš 16 metų 
Merginų virš 16 metų 
Vaikų virš 10 metų 
Mergaičių virš 16 metų 
Vaikų virš 7 metų 
Mergaičių virš 7 metų

III GABUMU IR APSUKRUMO 
LENKTYNES — MOTERŲ

Bėgimas po dvi

Ceverykų lenktynės (kitaip)
3—Skrybėlių kontestas

V ĮVAIRUS KONTESTAI
1 Dainavimo kontestas
2 Arbūzų kontestas
3 Juoko kontestas
4 Greičiausio kalbėjimų kontestas
5 Naujienų platinimo kontestas, t. y.

• Kas daugiaus gaus piknike Naujienoms 
prenumeratorių

2

Kiekvienam laimėtojui teks atatinkama dovana iš bendrojo dovanų fondo — $150.00. 
Taisykite kojas ir balsus — susijuoskite diržais, įkad kas netruktų iš juokų! t

‘ Rengkitės ir tėmykit kas bus toliaus — Naujienų piknikas sujudins visų miestą!
» ’ f i z

NAUJIENŲ KVIESLYS
I
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d. ’
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, tanai 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė.; Lafayette 4195
A. N. M ASU LIS, Iždininkas — 6641 So. Wtstern Avė., Republic 5550

plotų ir butų tiek, kad beveik 
visi lietuviai gyvena savuose 
namuose. Jie kaip kartais 
susimetę į miesto dalis, kui 1. Klaus, 
ir gatvėse kitokios kalbos ne-1 
girdėsi kaip tiktai lietuviš-’ 
kos”. • !

Klausimai

atgal

S. J. Dargužis.

Apžvalga Del mokyklos Bridgeporte
1

t
5

Skarlatinos Pasas
Klaipėdos Patriarkas
Chicagiečius
Balti prieš negrus
Statyba
Naujas Tiltas

apie

KAIP AUGO SUV. VALSTIJŲ 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS?

Yra apskaitliuota, kad 1610 
metais Amerikoj gyveno jau 
apie 25,000 žmonių, neįskaitant 
indijonų. Pabaigoj septyniolik
to šimtmečio gyventojų skaičius 
pasidaugino dešimteriopai, bū
tent — 260,000. Gi 1713 metais 
siekė vieno milijono.

Pirmas 
surašymas 
jose 1790
jų esama 3,930,000. Sekančiam 
šimtmety žmonių skaičius nepa
prastai dauginosi iki nepasiekė 
dabartinio stovio 112 milijonų.

federalis gyventojų 
Suvienytose Valsti- 

metais parodė, jog

BROOKLYNO KAINA

Nevv Yorko miestas buvęs nu
pirktas nuo indijonų už $23.50.

Tieji penkiosdešimts centų, 
sakoma, užmokėta už dabartini 
Brooklynų, New Yorko prie-

Jųu buvo šiame skyriuje ra
šyta, kad miestas nutarė staty
ti aukštesnę mokyklų tarp, 32 
ir 33 gatvių ir tarp Aubnrn bei 
Limo. Toje vietoje esančios lie
tuvių nuosavybės tapo specia
liai atsiųstos komisijos apkai- 
nuotos ir nustatyta suma yra 
siūloma savininkams. Tačiau 
pastarieji nėra patenkinti ir 
kreipėsi prie teisėjo, kurs turės 
išrišti visa klausima.

Bridgeportas yra svarbus lie
tuviams centras, čia biznis pu
sėtinai gerai laikosi ir daugelis 
nori apsigyventi. Svetimtaučiai 
atvykę iš kitų miesto dalių ne
gali pilnai suprasti kiek vieti- 
niems žmonėms yra vertos jų 
nuosavybės.

Pastatymas mokyklos, kurs 
kainuos apie pora milijonų do
lerių pagražins apielinkę ir pa
didins biznį. Atsiras didesnis 
judėjimas, bus daugiau žmonių; 
krautuvininkai gaus naujų kos- 
tumerių ir dėl to visko nuosa
vybių vertė ne tik ne puls, bet 
dar pakils. Todėl, mano nuomo
ne, mokyklos statymas gali bu- 

miimš tik pageidaujamas.
G. Lucas 

3311 So. Halsted St.

ti

van-Suvienytose Valstijose', 
duo sukdamas Įvairius dirbtu
vių ratus, suteikia apie 11,777,- 
506 arklio pajėgų.

Tų dirbtuvių skaičius, kurios 
naudojasi vandeniu, kaip jėgos 
šaltiniu, yra 3,355.

Po erdves Chicagos gatves 
besidairydamas, taukiai užtinki 
kampinių storų, kurių duris už
darytos ir jose išstatyti 
šai: “(Jose for 1 year.” 

Kiekvienam, apie namo 
nusimanančiam Žmogui
aišku, kad tie kampiniai storai 
tai — namo smetona, nes už 
juos sumokama net desėtkai 
tūkstančių doleriu nuomos 
(1‘endos).

► lieko neduoda ir 
‘skarlatinos pasą” 

niškus nuostolius, 
geras investmentas 
gą pelną, arba visai 
duoda.

Visų tų kampinių

para-

vertę 
kibai

RŪPINASI CHICAGOS TRAN- 
SK)RTA( IJA

Leidimas operuoti gatveka- 
rius ir “L” traukinius Chicagoj 
užsibaigia pradžioj ateinančių 
metų. Jei miestas nesuteiks to
lesnio' leidinio “franchise” 
tai gatvekariai ir “L” linija pa
teks į receiverio rankas, žino
ma, su nuostoliais investo- 
riams.

Dabar eina derybos tarp mie
sto ir minėtų kompanijų.

Bet, deja, kartais jie 
turėdami 

neša milži- 
Išeina 
duoda 
pelno

kad 
blo- 
ne

L. R. E. Tarybos Svarba
Kaip kiekvienos kitos žymes

nės profesijos žmonėms, taip ir 
mums, realestetininkams, yra 
svarbu turėti savo organizaci
jų. Biznis paskutiniu laiku 
išsiplėtė taip, kad vis dažniau 
ir dažniau iškyla reikalas ben
dradarbiauti tarp atskirų ne
kilnojamo turto agentų. Bet 
patsai bendradarbiavimas ir 
visokie kiti santikiai turi būti 
apibrėžti ir nustatyti, kitaip 
sunku bus susigaudyti. IŠ čia ir 
pasidaro aišku, kad lietuviams 
realestetininkams reikalinga or
ganizacija. Jų jau turime, let 
reikėtų dar gerokai padidinti 
jos narių skaičių, taip kad da
bartinė L. R. E. Taryba apim
tų visus asmenius užsiimančius 
nekilnojamos nuosavybės par
davinėjimu lietuvių tarpe. ,

Minėtos Tarybos uždaviniai 
negali išsisemti savitarpiniu na
rių bendradarbiavimu ir rėmi
mu. Plati dirva jos veikimui 
stovi dar ir kitur. Ji, kaipo 
kompetentiška įstaiga, privalo 
informuoti lietuvių visuomenę į- 
vairiais nejudinamos nuosavy
bės klausimais. Pastogės klau
simas yra gana svarbus. Žmo
nės perkas namus, lotus, maino 
parduoda ir tt. ir L. R. E. Tary
ba gali nemažai pasitarnauti. 
Jeigu norime atlikti kų nors 
didelio, dirbkime organizuotai.

— Bankininkas.*

storų nuo
stolius sudėjus gautume keletu 
milijonų dolerių. Kas tam kal
tas? Kalta prohibicija. Dėdė 
Šamas munšainaujančius Storus 
užklupęs nesipeckuoja,, o tuč
tuojau jų raktus atima ir užde
da savo spyną.

Deja, tokių “skarlatinos pa
sų” ne mažai turi musų tautie
čiai. Labai gaila tokių savinin
kų, kurių Investmentas ^uos ap- 
vilia. Verti. JOutij išnuornuojant 
štorus Kerai apgalvoti .kam jiu 

išnuomuojamas, kad paskui ne-

KLAIPĖDOS PATRIARKAS 
M. JANKUS APIE ( 

CHICAGlEčIUS.

Nenuilstamas Mažosios Lietu
vos veikėjas ir tautinio susipra
timo žadintojas, Martynas Jan
kus, nesenai aplankė Chicagie
čius. Nuo įgudusio veikėjo 
akies negalėjo pasislėpti socialis 
lietuvių gyvenimas. Martynas 
Jankus savo kultūros misiją be
varydamas, ■ amerikiečius lietu
vius apie Klaipėdą belhformuo- 
damas, kreipė dėmęsio į musų 
išeivių būvį; jų gyvenimo ištek
lių ir nuosavybių stovį.

Liepos 22 dienos “Naujienos” 
padėjo gerb. Jankaus laišką, ku
riame tarp kitko jis ęašo:

“Kada karo metu buvo 
Įima dienai iki 30 dolerių
dirbti, o girtauti buvo už
drausta ir visos smuklės už
darytos, tai lietuviai savo pi
nigus dėjo į visokius bankus, 
o kad tie bankai ir šiandien 
tiktai 3 nuošimčius metams 
temoka, kas menkai pelno te
duoda, tai jie pirkosi Žemestaciją, ypatingai gatvekarių.

ga
li ž-

| Apie keletą mėnesių 
(musų kolonijoj buvo siuntinėja- 
,ma peticija, kad išgrįsti elę.

Gorb Jankaus pastabos apie Nors manęs prašė, bet aš peti- 
nuosavybes gana teisingos, tik.cijos nepasirašiau, žinodamas, 
gal kiek tų nuosavybių skaičius'kad miesto taryba nutarė grįs- 
padidintas. čia reikia pasakyti, , ti fronte esančią gatVę kas ma- 
kad toli gražu ne visi lietuviai ne perdaug apsunkintų.
įsigijo nejudinamus turtus. Pri- Kadangi elę grįš privatinis 
puolama statistika parodo, kad kontraktorius, aš manau jie ne
tik vos 20L lietuvių nuosavybė-^galės manęs priversti už tai mo- 
mis apsirūpino. Išeina, kad tik keti. Aš tik, esu vienas nepa- 
dvi dešimtosios lietuvių chica- sirašęs.

"giečių suprato nejudomojo tur-’Atsak 
to vertę ir jo reikšmę ir todėl 
nesileido savęs* eksplotuoti nuo^l Jeigu darbas bus atliekamas 
momis (rendomis). O kur dar* privatinio asmens, o ne sulig 
80'/ lietuvių? Ši gausi lietuvių specialių “assesmento” taisyk- 
dalis dar nesuskato .pasekti >’ų, jus negali niekas priversti 
tuos susipratelius ir .dar tebesi- mokėt, jei nesat pasižadėję, 
duoda namų renduotojų išnap- Jums butų lengviau įtikinti tei- 
dojinrtii. Labai galimas daiktas, Įjei būtumėt raštiškai pra- 
kad daugelis musų tautiečių dar.ne^ kontraktoriui, jog jus 
neįvertino tos neabejotinos P1’taiiat tam darbui ir už jį 
naudos, kurią teikia nekilnoja- į mokėsite.
mas turtas, balis lietuvių te- 2. "klausimas, 
belaiko savo skatikus bankuose 
už mažus nuošfrnčius, gi tuom 
tarpu patis'iiž butus (flatus) 
moka didelius pinigus. Be to
kių lietuvių, turime dar ir to
kius, kurie ir uždarytų saliunų 
duris moka prasiverti ir ten pa
daryti “investmentą”. Tai vis, 
musų brolių nesusipratimas.!
Laikas butų tatai suvokti ir sa
vo skatikus dėti į turtą, į nuosa
vybes, žemes ir namų pavidale.

Mes matome, kad užjūrio 
broliai, kaip pavyzdžiui gerb. 
Jankus, džiaugiasi amerikiečiais 

j lietuviais todėl, kad jie stiprus 
tautiniai ir materialiai, kad turi 
tėvynės meilės, bet kartu ir sa
vo nuosavybių, kurios didina iš
eivijos būvį ir tuo pačiu stipri
na Lieti/vos gerovę, nes ameri
kietis savininkas visuomet diio-i 
snesnis savo senai tėvynei.

Amerikiečiuose nuosavybė la
bai įsigalėjusi. Pas amerikie
čius žmogujnetarjs nuosavy
bės, sayo namo ar kitokio 
to, nėra tiek gerbiamas, 
tiek patikimas, kiek tas, kuris 
tų nuosavybių yra įsigijęs. Tas 
pats ir svetur. Vokietijos pre
zidentas Hindenburgąs yra pa
sakęs, kad taupumas yra tautos 
turtas, kad juo didesnis darbo 
Įvertinimas ir tų darbo vaisių 
geras sunaudojimas — nuosavy
bių įsigijimas, tuo laimingesnis 
socialis gyvenimas. Galėtume 
rasti ir daugiau pavyzdžių, bet 
jau pakaks to, kas pasakyta, 
nes ir be to aišku, kati musų iš
eivijos stiprybė nuosavybių, ne
kilnojamų turtų pasipirkime.

tų pavogtas ir vagis bevažiuo
damas kų nobs sužeistų ar pa
darytų ikitokių nuostolių, ar 
bučiau aš už tai atsakomingas, 
nors ir nepranešant policijai 
apie automobilio žuvimų?
Atsakymas.

Tokiose aplinkybėse, tamsta 
nebūtum atsakomingas.

STATYBA.

NEW

Kadangi elę grįš privatinis

Jeigu mano automobilius

YORKO TIESOS 
“BROKERS”

APIE

Remiantis paskutinėmis sta
tybos statistikomis, randame, 
jog 3 bilijonai dolerių yra išleis
ta pereituose 5 mėnesiuose.

Puolimas statybos kaikuriose 
vietose ir padidėjimas kitose, 
yra aiškinama sekamai: Ten 
kur statyba pradėta ankščiau ir 
darbas buvo varomas sparčiau, 
šiandie matome sumažėjimą, 
betgi kur statyba buvo pradėta 
vėliaus ten randame padidėjimą.

■............. ilii n inm ii». i«.n
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■>:, METI PRITYRIMO

Egzaminuoja akis —• pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

•ant vietos.

ne
lie

bu-

New Yorko valstijoj buvo iš
leistas gana keistas įstatymas, 
reguliuojantis “brokerių” leidi
mų (license). Tas įstatymas 
buvo gana keblus, nes kiekvie
nas brokeris gale metų gurė
davo išimti sau leidimų, kaipo 
visai naujas aplikantas. Pasidė- 
kojant apartam pasidarbavimui 
visų brokerių tarybų vieno bro
kerio byla buvo peržiūrima ape
liacijos teisme, kur ir tapo lai
mėta pripažįstant “Real Estate” 
profesijų ant tolygios papėdės 
su kitomis profesijomis. Dabar 
New. Yorko valstijoj bus me
tas nuo metų atnaujinimas to
kių leidimų.

Nėra, kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.

DR. HERZMAN ' t.

tu r- 
nėra

BALTI PRIEŠ NEGRUS.

Pastarųjų dįenų, Suv. Valsti
jų aukščiausio teismo, nuo
sprendis užgyrė baltųjų bylų 
prieš negrus .

Pi’asniė tos bylos L>uvo toki :

Parduodant namą negrui, per
vedime dokumentą (deed) bu
vo įdėtas toks suvaržymas: ne
parduoti namo per pažymėtą 
laiką jokios kitos rasės žmo
nėms kaip tik Kaukazo. Pirkė
jas (negras) apeliavo į aukš- 
čiausį S. V. teisiną, kuris išne
šė prieš jį nuosprendį.

Teismo nuosprėndis skamba 
maždaug sekančiai:

Namų savininkų sutartis 
apsirubežiuoti save nuo negrų 
įsiyeržimo į tam tikrą koloniją 
-— per pažymėtą laiką, ir jei to
ji sutartis yra legaliu budu už- 
rekorduota viešose paviete* 
įstaigose, turi būt pripažinta 
pilnai legališka.

Reiškia, laužymas tokios su
tarties yra neteisėtas ir tas pil
nai apgina baltus nuo juodukų.

.NAUJAS TILTAS KAINUOS 
$2,500,000.

Galop Chicagos valdžia gavo 
eidimą iš karo sekretoriaus sta
lyti naujų tiltų per Chicagos 
upę, ties Kobey gatve.
• Pastatymas to tilto kainuos 
apie 2 Va milijonų dolerių.

Atidarymas tojo tilto daug 
palengvins Chicagos transpor-

Lietuviai Advokatai

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

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

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. v.

Telefonai:

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

• PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ri/to ski 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
, 3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

ęor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Jei norit sužinoti .savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit j

WICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Kobey Street
Phorie: BrunsvVick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
— X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
Prhktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^, ,2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
, Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

* i r u ...............

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miestų ofisas
190 No. State‘St.. Room 1012 

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

Bridgepbtti ofisas 
333$ 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 morgičiajns.

*i

JOHN KUCHINSKAS
. LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie S*., Kooms2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

^^akarais —
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. . Room 1538 
Telephone Kandolph 3261

Vakarais *151 W. 22 SI. nuo 7 iki 9
Tdepnone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600
*.........  .i. ii .........■/

J. P, WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuRman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ic. vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tek Hemlock 1385 

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

visokias legališka* popiera*.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyk ėmis:

Vienas skaitytoje* r t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau./iu per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. *

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

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

. ......      Atkirp čia _________ ?..... —- -------------
Data: Rugpiutis 2 d., 1926 \ 1

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
■ Res. 3201 So. Wallace Street

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 9t. Chicago, III.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4100

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

rz i J 1 nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
r alandos nuo j į į g va|. vakare

DR. K. DRANGELIS
■ DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avė., Room 219 
Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos; 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

- n......,.- •

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevarl 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M, T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. / Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.,
Ant Zaleskio aptiekos

 CH1CAGŲ

/■ .......... 11 ......
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tol. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hakted SU
CMcago, W.
‘ ■ ..................... -

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth • ’
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Rr.A.R. BLUMENTHAL

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

' DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Kaktimis Tel. F’airfav 635S

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W. .

YUSZKIEWICZ, 
I). C. i). O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Mihvaukce Avė., 2 fl.

Tel. Huniboldt 8878
Valandos nuo-9 ryto iki 12 dieną, 

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

" šalin PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ’r persitikrinkit.
Alano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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SOCIALDEMOKRATAI IR LIAUDININKAI PILDO 
SAVO PAŽADUS

DARBININKU APDRAUDA NUO LIGOS

PAGALBA NAUJAKURIAMS
KOKIOS “LAISVĖS” 

NORĖTŲ JIE.

tymais socialdemokratų frakci-lvės, kuri yra Lietuvoje, įvesti 
jos pasiūlymą leisti naujuku-1 sovietų Rusijoje. Tegu Rusijos 
riams per 3 metus naudotis dva-1 komunistų valdžia duoda žmo- 
ro trobesiais. nėms teisę leisti tokius laikraė-

Ar tas komisijos nutarimas čius, koki jiems patinka, tegu 
bus priimtas Seimo plenume, I ji kartu panaikina cenzūrą ir 
tai dar, žinoma, sunku pasaky-ladministarcijos galią persekioti 
ti, —ę nors reikėtų manyt, kadi laikraščius tuomet mes pa- 
Seimas balsuos taip, kaip pata-1 žiūrėsime, kas tenai bus. !
ria komisija, .nes joje daugumą! Tuomet mes galėsime disku- 
turi tos pačios* partijos, iš ku-ląuot su komunistais ir spaudos 
rių susidaro paties Seimo dau-Į laisvės klausimą. Gi dabar jiems 
guma. x I tas dalykas yra taip svetimas,

Teise naudotis dvaro trolio-l kajp kurčiam muzika.
mis per trejus metus yra dide-| _______
lė pagalba naujakuriams, nes JUODOJI KLERIKALŲ “DAR- 
jie, gavę po sklypą žemes, dar bo FEDERACIJA” VISAI 
negalėjo pasistatyti savo trobas.! SMUNKA
Daugeliui jų lodei yra baisiau-1 
sius vargas gyventi. Keista, kad Kaune buvo įsteigtas liepos 
klerikalai, per šešis metus šei- jo d. Lietuvos geležinkelio daJ 
mininkavę Lietuvoje, tuo rei- bininkų ir tarnautojų profesi- 
kalu nesirūpino. Kur buvo jų nfs sąjungos skyrius. Įdomu, 
“krikščioniška artimo meilė”?|kad prie los progos nutarė už

sidaryti klerikalinės darbo fe
deracijos siaurųjų gelcžipkėlių 
skyrius ir su visu turtu pereiti 
į profesinę sąjungą.

Lietuvos Seimas panaikino | . Išsirodo, kad juodieji lede- 
klerikalų išleistus spaudai var-|ran^a^ luroj° pasisekimo tpipe 
syti įstatymus ir nutarė, kad dėl Sėtuvės darbininkų tiktai tol, 
nusikalstamų darbų spauda ga- ko1 Hęnkalų bloko rankose bu- 
li būt baudžiama tik teismo ke- vo v«ldžia- Kal>’ Kru-
liu. Bet komunistams šitokios P“vlflaua PartlJ« »e»ek<> trtims- 

. i • - j v. , | torių vietų ir iederantams pa-spaudos laisves dar neužtenka. I, ..... , ........   ., I liovė plaukti “sandvičiai is val- brooklyniskis jų organas tuo! . . _ .XJ . .• , . - .,. . . I stybes iždo, tai darbo ledera-klausimu rašo: I .; . 2. . . ...I cijos pasėkėjai ir pakriko.
“Tai koks gi skirtumas tar-1 “Naujienos” jau senai sakė, 

pe senojo ir naujojo įstaty-1 kad klerikalinė darbo tedera
mo. Ogi tik toks, kad seniau cija nėra darbininkų organiza- 
apskriČių viršininkai turėda-Į cija, bet yra tiktai išnaudotojų 
vo teisę terorizuoti spaudą, o Į klasės įnagis darbininkams mul- 
dabar ta teisė pavedama | kinti — panašiai, (kaip fašisti- 
‘apygardų teismų valstybės 
gynėjams ir apskričių ir mie
stų arba apskričių viršinin
kams’ uždarinėti ir konfis
kuoti laikraščius. Vadinasi, 
tikrenybėje spauda Lietuvoje 
neturės nė kiek daugiau lais
vės, kaip kad jinai turėjo iki 
šiolei. Tas aiškiai parodo, 
kad liaudininkai ir socialde
mokratai, kalbėdami apie 
spaudos laisvę, turėjo minty
je tik savo partijų (? “N.” 
Red.) laikraščius ir apie, tei
sę savo partijų vadams pei>* 
sekioti laikraščius kitų parti
jų”
Iš kur “Laisvė” paėmė, kad 

naujasis spaudos įstatymas yra 
taikomas tiktai tam tikroms 
partijoms, mes nežinome, nes 
pa&am įstatyme nieko panašaus 
nėra pasakyta. Įstatymas sa
ko, kad valstybės gynėjai ir 

Čia reikia dar pabrėžti tą faktą, kad šitam Seime so- (kur jų nėra) apskričių virši- 
cialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai neturi daugu- ninkai gali tiktai užvesti bylą 
mos. Šitom dviem partijom tenka nuolatos tartis su įvai- prieš laikraštį, o nuosprendį da
rioms smulkioms grupėms, kurių nusistatymas tais ar ki- *'° teismas« Teismas gi nėra 
tais klausimais anaiptol nėra aiškus. Jeigu, to nežiūrint, partD°® ls al^a- ; ,
minėtųjų dviejų partijų koalicija sugeba taip sėkmingai ^„^-““apgaudiSr '"savo 
darbuotis, tai tik dėl to, kad jų įtaka visuomenėje yva be I skaitytojus, kuomet jisai pasa- 
galo didelė. / C $ koja jiems, kad tarp senojo ii

Ji yra nepalyginamai didesnė, negu rodo atstovų naujojo spaudos įstatymo nesą 
skaičiai, sudarantys koalicinių partijų frakcijas Seime! [jokio skirtumo.

laktą, kad pirma laikraščius ga
lėjo bausti administracija be 
teismo nuosprendžio. Dabar 

’s bausmės yra 
Pirma apskri- 

mentas reiškia viską. Tai yra netiesa. Šita netiesa yra | ties viršininkas arba karo ko- 
taip aiški, kad kiti žmonės puola į priešingą kraštutiny- mendantas galėjo uždėti redak- 
be ir sako, jogei parlamentas nereiškiąs nieko (taip kai- Phiiginę pabaudą arba ga- 
ba, pav. anarchistai ir komunistai). Bet iš tiesų yra taip, PkZ bu
kad parlamentas pajėgia tiek, kiek jisai sugeba isieiksti L cengQ|.jUg> kuris turėjo tei-
visuomenės nusistatymą. Sę išbraukti straipsnius ir ži-

Už tuos dalykus, kuriuos dabartiniame Lietuvos Sei- nias pirm juos dėsiant į laik- 
me vykina socialdemokratai ir vai. liaudininkai, šiandie raštį arba galėjo sustabdyti vi- 
stoja milžiniška Lietuvos visuomenės dauguma. Todėl kle- laikraščio numerio spausdini- 
rikalai savo riksmu nieko negali prieš juos padaryti. Kjokios 

------------------------------------------- reikšmės, tai butų įdomu žinoti, 
darbininkų duoklės, bet*ir darb-[kokios/‘spaudos laisvės” reika- 
davių ir valstybės, Darbininkai 
į apdraudos fondą moka vieną 
trečdalį.

MILŽINIŠKA DEMOKRATINIU PARTIJŲ ĮTAKA 
VISUOMENĖJE

Nė vienas sąžiningas žmogus negali kaltinti Lietuvos 
socialdemokratus ir vai. liaudininkus, kad jie nepildę sa
vo pažadų, duotų piliečiams prieš rinkimus. Savo paža
dus jie pildo, ir reikia pasakyt, kad prie tų sąlygų, kurio
se jiems tenka dirbti, — pildo labai uoliai.

Per keletą savaičių nuo III Seimo susirinkimo val
džios partijos jau pravedė Seime eilę reformų, kurių 
kiekviena turi didžiausios reikšmės Lietuvos demokrati
jos vystymesi. Karo stovio panaikjnimas, spaudos laisvės 
sugrąžinimas, susirinkimų laisvės atsteigimas, amnesti
ja politiniems kaliniams, mirties bausmės įstatymo atšau
kimas — visi šitie dalykai buvo prižadėti Lietuvos žmo
nėms ir jau yra įvykinti.

Bet demokratinė Seimo dauguma tuo dar nepasiten
kino. Nors vasaros karščiai Lietuvoje šiemet dideli, bet 
Seimas ryžosi pratęsti savo darbą kuone iki liepos mėne
sio galo, kad butų galima pravesti dar daugiaus naudin
gų liaudžiai sumanymų. Ir štai, žinios iš Lietuvos prane
ša, kad po aukščiaus minėtųjų svarbių įstatymų Seimas 
dar galutinai sutvarkė darbininkų nuo ligos apdraudę

galbos naujakuriams klausimą (žiur. Apžv.).
Šituo du sumanymu yra socialdemokratų frakcijos 

iškeltu. Iš Seimo pritarimo jiems matyt, kad jisai daro 
progresą ir sooialio draudimo srityje. Tuo budu šis Lie
tuvos Seimas bus pirmas, kuris tikrai rūpinasi neturtin- 
giausiųjų visuomenės sluoksnių reikalais. Lietuvos dar
bininkai ir smulkieji žemės savininkai galės jį vadinti 
savo Seimu.

Čia išsiriša viena kebliausiųjų parlamentarizmo pro-
M I administratyvė 

irla" panaikinamos.
blemų.

Daugelis mano, kad demokratinėje valstybėje parla-1 panaikinamos.
Šita netiesa yra ties viršininkas

Apžvalga
LIGONIŲ KASŲ ĮSTATYMAS

Lietuvos Seimas priėmė “Li
gonių kasų įstatymo pakeiti
mą”, kuriuo fondas darbinin
kų šelpimui ligoje yra sudaro
mas iš duoklių, kurias lygiomis 
dalimis moka darbininkai, darb
davys ir valstybė.

Su šito įstatymo priemųnu 
Lietuvą galima pasveikinti. 
Amerika tokio įstatymo dar iki 
šiol neturi. Čia, jeigu darbinin
kas apserga, tui juo niekas ne
sirūpina, išimant privatines pa
šaipi nes draugijas, kurių iždas 
susidaro i* narių duoklių. Nei 
darbdavys, nei valstybė čia už 
darbininko sveikatą neatsako.

korespondencijosĮ
Montello, Maso

'Liepos 25 d. sumaniau nueit 
pažiūrėt Tautiško Namo parko, 
Išnetyčlų ten užtikau Bostono 
bolšėvikų choro pikniką. Bu* 
vo ir kitų miestų chorai — net 
penki neva chorai, po 15, 16, 17 
žmonių kiekvienas, o vietinis 
Montello choras visai nepasiro
dė. Kaslink dainų, tai aš ne
noriu nė peikt, ne girt. Nor- 
woodo choras man geriausia pa
tiko — jo dainęs. žinoma, ne
galima norėt, kad 15 ar 16 žmo
nių choras ką nepaprasto pada
rytų. Tik vienas dalykas paste- 
tinas: -du metai atgal tie patys 
chorai bene per pusę didesni 
buvo.

Tarp dainų buvo ir prakalbos. 
Kalbėjo kokis tai Plepys. Kaip 
priprasta komunistams keikė 
Lietuvos valstiečius liaudinin
kus, socialdemokratus ir jų val
džią Lietuvoj ir abelnai visus 
socialistus. Pabaigoj ragino 
jaunimą priklausyt prie chorų. 
Bet jeigu tie chorai taip “pro
gresuos” ir toliau, kaip per šiuos 
dvejus metus, tai galima spėt, 
kad už poros metų jau nė vieno 
bolševikiško choro nebus.

• — A. Yelin.

8

Mark Twain.

Milijonas svarų 
sterlingų

(Tęsinys)

Jisai užtyli tą

ninkai jau yra valstybės ap
draudžiami nuo ligos, ir ap- 
draudos fondą sudaro ne tik

PAGALBA NAUJAKURIAMS

Jauja komunistai. G^l būt jie 
nori, kad spauda visai nebūtų 
atsakominga prieš įstatymus — 
vadinasi, kad joje butų galima 
kurstyti prie kriminalių darbų, 
vesti agitaciją už pogromus ir 
t. t.? Bet kodėl tuomet patys 
komunistai reikalaują, kad butų 
nubaust) ztie gaivalai, kurie 
prieš pat Seimo rinkimus plati
no Lietuvoje pagerėjusius “fa
šistų” atsišaukimus ? Juk tie 
atsišaukimai irgi yra “spauda”.

Well — pirma negu rėkauti 
prieš dabartinį Lietuvos spau
dos įstatymą,- komunistai ge- 

ukio komisija riaus padarytų, kad pareikalau- 
a a s a « i . « .

Seimo žemės
liepos 12 d. priėmė dviem skaį-'tų bent dalelę tos spaudos lais-

nes sąjungos1 Italijoje arba 
ševikiškos unijos Rusijoje, 
organizacijos pasilaiko ne di(r-

bol- 
Tos

Kas Dedasi 
Lietuvoj

bininkų pastangomis, bet val
džios pašalpomis. Jeigu šiandie 
sugriūtų “juodmarškinių* val
džia Italijoje arba bolševikiška 
diktatūra Rusijoje, tai iš fašis
tinių sąjungų arba bolševikiš
kų “profsąjungų” paliktų tik 
skeveldros. Federantų susmu
kimas, kaip matome, jau įvyko.

Įvairenybes
AUGŠTESNIO MOKSLO ĮSTAI 

GŲ STUDENTŲ SKAIČIUS.

913 kolegijų, univąrsitetų' ir 
kitų augštesnio mokslo įstaigų 
registracija yra dabar daug 
augštesnė - negu buvo 1890 m. 
1890 m. tose įstaigose buvo 
121,942 studentų, bet 1924 m. 
buvo 664,266, arba 445 nuošim
čių daugiau. Tą parodo Vidaus 
Departamento Švietimo Biuro 
statistikos.

Nuo 1890 m. iki 1925 m. ko
legijų ir universitetų mokytojų 
skaičius taipgi padidėjo nuo 
10,762 iki 51,907.

New York’as turi di^žiausį 
skaičių minėtų studentų, iš viso 
88,993. Illinois su 80,623, už
ima antrą vietą; po to seka 
Pennsylvania, Ohio, Massachu- 
setts ir California. Penkios vai* 
stijos turėjo po 20,000 studen
tų ir dešimt (ir District of Co- 
lumbia) po 10,000 studentų.

VALSTYBIŲ UNIVERSITE
TŲ IŠLAIDOS.

Suvirs $158,000,000 buvo iš
leista 1925 m. valstijų kolegi
joms ir universitetams. Beveik 
pusė tos sumos buvo išmokėta 
algoms mokytojams ir darbinin
kams. Ketvirta dalis praleista 
nupirkimui visokių reikalingų 
aprūpinimų ir aštunta dalis 
dėl žemės ir namų.

Profesinių Sąjungų 
Centralinis Biuras

š. M. liepos 3 d. tapo įregis
truoti Profesinių Sąjungų Cent- 
ralinio Biuro įstatai. Biuro 
įstatus pasirašė atstovai: Bend
ros darbininkų, žemės Ūkio, 
Odos pramonės, Metalo, Pramo
nės ir Valstybinių įstaigų tar
nautojų profesinių sąjungų. 
Biuro adresas: '

Darbininkų ir Tarnautojų 
Profesinių Sąjungų Centralinis 
Biuras, Kaunas, Kęstučio 40^ 
b. 1. Centralinis BiurAs.

Petrulio “gudrumas”
Didelis “katalikų” šulas, bu

vęs Finansų Ministeris ir Seimo 
pirmininkas Vytautas Petrulis 
beministeriaudamas nusipirko 
Garliavos valsčiuje ne
toli Kauno Uljanavos dvarų su 
*106 ha. žemės. Bet kad išven
gus parceliacijos ir kad darbi
ninkams nebūtų taikomas Dva
rų Darb. Samdymo ir Atstaty
mo įstatymas, jis pas notarą 50 
ha. dvaro žemes užrašo ' savo 
žmonai ir tokiu budu darbo In
spekcija išaiškina, kad “Darbi
ninkų samdymo ir atstatymo 
įstatymas minėto dvaro nelie
čia” ir p. Petrulis kaip nori, taių 
elgiasi su darbininkais. Jau 
\baigia po vieną iš butų išmetiti. 
Kurie jo nepaklauso,, tai su
griauna jo butą ir žmogelis tun 
eiti, negi bus ant lauko. Dva
ras padalytas tik popiery, nes 
faktinai valdomas bendrai vie
no p. Petrulio. (S-d.)

— Aš klausiu, nejau nori dar 
kartą klausyti?

— Noriu aš klausyti dar kar
tą? Nesuprantu tamstos.

— Genri, tamsta mane gąsdi
ni? Juk aš tamstai išpasakojau 
savo istoriją, kada mudu į čia 
ėjom.

— Tamsta! į
,— Taip, taip — aš!
— Tegu mane pakaria, jei aš 

nors žodį girdėjau!
— Genri, tai maži juokai! Aš 

rimtai pradedu nerimastauti. 
Gal per daug ko nors tokio 
įtraukei ten, pas atstovą?

Tuomet man visa paaiškėjo 
ir aš narsiai prisipažinau.

— Taigi, kad aš įtraukiau ne
laisvėn šauniausią pasauly mer
gelę.

Jis prišoko prie manęs ir mu
du, pagriebę vienas kitam ran
ką iš to džiaugsmo kratom iki 
tol, kol jos nutirpo, kad aš ne
girdėjau pasakojamos jo istori
jos ,kurią jis pasakojo visu, ko
kių trijų kilometrų, keliu. Jis 
atsisėdo ir kaip visada kantrus 
ir geraširdis, pradėjo pasakoti 
savo istoriją iš pradžios. Trum
pai pasakius, jo pasakojimas 
buvo toks: atvažiavo į Angliją, 
kaip jis pats manė, dideliu rei
kalu; jam buvo pavesta par
duoti Cul^l ir Keri kasyklas už 
milijoną dolerių, o ką išsiderės 
Viršaus šios sumos, tai jo nau
dai. Dirbo jis iš visų jėgų; į

Šiaulių odininkai 
streikuoja

Birželio 28 d. Šiauliuose pra
sidėjo didelė kova. Į kovą sto
jo išbandytas odbs pramonės 
proletariatas. Virš 300 odinin
kų streikuoja. Biaurus darb
davių elgimasis, mažas darbo 
mokesnis, beteisė darbininkų 
padėtis, ir fabrikantų nenoras 
su darbininkais skaitytis priver
tė odininkus streikuoti. Kova 
prasidėjo “Bato” dirbtuvėj ii 
tuoj persimetė į Frenkelio, Nu- 
roko, Choronžickio ir k. dirbtu
ves. ,

Choronžickis ir Fainas svar
biausius darbininkų reikalavi
mus patenkino ir darbas ten ei
na.

“Batas”, Frenkelis, klijų dirb
tuvė ir Nurokas su darbininkais 
žmoniškai tartis atsisakė ir to
dėl streikas ten bus tęsiamas 
iki laimėjimo.

Komunistėliai ir davatkiškos 
Šiaulių padaužos džiaugiasi, 
kad streikas butų pralaimėtas, 
nes tas sutrukdytų socialdemo
kratų plačiai varomą Šiaulių 
darbininkų organizavimą. Pri
leisti prie to nieku budu negali
ma. (S-d.) ' J; Jnš. .

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Jei nori turėt 
nuolatini draugą — 
Skaityk Naujienas.

\

paliko nesunaudojęs nei vieno 
doro budo. Išleido beveik vi
sus savo pinigus, bet nė vienas 
turtuolis nenorėjo xapie tai nė 
klausyti, o įgaliojimo laikas bai
gėsi šio mėnesio pabaigoj, žo
džiu, jis buvo visai nusigyve
nęs. Baigęs savo pasakojimą, 
jis pašokęs šuktelėjo: •

— Genri, tamsta gali mane 
išgelbėti. Taip, tamsta Vienin
telis pasauly žmogus, kuris gali 
tai padaryti. Tamsta mane iš
gelbės! D Mane? Nori mane iš
vaduoti?

— Pasakyk, kaip ?
— Duok man milijoną dolerių 

už įgaliojimą ir kelionei į Ame
riką pinigų. Neatsisakyk, mal
dauju tamstą!

Jaučiausi,’ kaip ant žarijų. 
Prieš minutę laiko aš bučiau 
jam pasakęs: “Lordai, aš pats 
elgeta — visiškai be pinigų ų 
skolose”. Tačiau staiga skaidri 
mintis^ybtelėjo mario galvoj, aš 
.sukandau dantis, kad tuo atvė
sinus susijaudinimą ligi to laips
nio, kuris dera piniguočiui, pas
kiau pasitikėjimo savimi kupi
nu, ir tinkamu balsu prabilau:

— Gerai, Lordai, aš tamstą 
Išgelbėjau.

— Reiškia, aš jau išvaduotas! 
Telaimina tave Djevas! Jei tik 
aš kada!...
x — Leisk tamsta man baigti 
kalbą. Aš tamstą išgelbėsiu, 
bet ne tokiu budu, x kuris mano 
nuomone butų neteisingas, atsi
žvelgus į riziką it'tuos vargus, 
kurie tamstai teko ✓ iškentėti. 
Pats aš nepirksiu kasyklų; to 
kiam prakybos centre, kaip Lon
donas mano kapitalas ir be to 
gali būti pritaikytas ir visą lai
ką jis yra apyvartoje. Tačiau 
štai ką aš padarysiu, šitas ka
syklas aš gerai žinau; žinau ir 
jų didžiausią vertę, ir tai gah 
tamsta bet kam pasakyti. Tam 
sta, pasinaudojęs mano vardu, 
parduosi jas bėgy dviejų savai
čių už tris milijonus dolerių, o 
pelną pasįdalysim pusiau.

Ar žinotu, jis iš džiaugsmo 
neteko nuovokos ir gal butų vi
sus baldus šipuliais pavertęs, 
jei aš jo nebūčiau pargriovęs^ ir 
surišęs.

Jis gulėjo spindėdamas laime

ir kalbėjo:
— Aš galiu pasinaudoti tam

stos vardu! Tik pamanykite! 
Viešpatie, visi šitie Londono 
turtuoliai apsups mane būriais. 
Jie pradės peštis (lėliai šitų po
pierių. Dabar aš žmogus, apsi
rūpinęs visam laikui ir to gero 
aš niekuomet tamstai nepamir
šiu. y z

Nepraėjus nė paros po to, 
kaip visas Londonas sujudo. 
Diena į dieną aš vien tik tą ir 
dariau, kad sėdėjus savo bute 
ir visiems lankytojams kalbė
jau.

— Taip, aš sutikau, kad jis 
remtus manimi. Aš žinau šitą 
žmogų ir tas kasyklas. Pado
rumas jo virš visa ko, o kasyk
los vertos daugiau, negu jis už 
jas prašo.

Tuo metu aš lankiausi atsto
vo namuose ir visą laisvą laiką 
praleisdavau kartu su Porce. 
Ne, žodžio nesakiau jai apie ka
byklas, manydamas paskiau jai 
padaryt netikėtai linksmą nau
jieną. Kalbėjome apie algą, 
daugiau nė apie ką, tik apie al
gą. Dievulėli mano, kaip rimtai 
atstovo žmona ir jos duktė 
žvelgdavo į musų smulkius rei
kalėlius ir kokias įstabias gu
drybes jos sugalvodavo tam, 
kad mums kas nors nekliudytų 
ir dar kaip jos stengėsi, kad ir 
pats atstovas nesužinotų, ar ne- 
dašiprotėtų. Tai tikrai buvo iš 
jų pusės be galo malonu.

Mėnesiui baigiantis, turėjau 
pasidėjęs viename Londone ban
ke milijoną dolerių ir tiek pat 
Gastingsas. Geriausiais savo 
rūbais apsivilkęs pravažiavau 
Portlando gatve pro tą namą n , 
iš išorinės išvaizdos persitikri
nęs, kad mano paukšteliai jau 
atvažiavę, nuvažiavau į atstovo 
namus savo sužadėtinės, iš ten 
mudu leidomės atgal, visą laiką 
atsidėję kalbėdami apie algą. Ji 
labai jaudinosi ir nerimo, bet 
tas darė ją nepaprastai gražią. 
Aš prabilau.

— Brangioji, tamsta šiandien 
tiek graži, kad' reikalauti pir
miems metams algos mažiau 
nors vienu pensu, kaip tris tūk
stančius svarų -sterlingų butų 
nusižengimas.

— Genri, Genri, tamsta pra
žudysi save ir mane.

— -Nenuogastauk brangioji, 
buk tik tokia graži ir pasitikėk 
manimi, visa bus kuo geriausiai.

Visu • keliu teko man ją žva- 
linti, o ji vis įkalbinėjo man:

-r- Tik tamsta nepamiršk tai, 
jei nres parėikalausim per daug, 
tai galim nė kiek negauti. Kas 
tuomet bus su mumis, jei netu
rėsime jokio uždarbio?

Mus įleido tas pats tarnas. 
Kambary sėdėjo abu seniai, ži
noma, jie, pamatę, kad mane ly
di nuostabus sutvėrimėlis, nu
stebo, bet aš tuojau paaiškinau!

— Nesistebėkite ponai, tai 
mano busimoji ramstis ir padė
jėja. Aš, vadindamas juos var
dais, supažindinau su ja. Tas 
jų nė kiek nenustebino, nes jie 
suprato, kad jų vardus galėjau 
sužinoti iš adresų kalendoriaus. 
Seniai paprašė mus sėstis. Jie 
buvo labai mandagus su manim 
ir palaikiai atsižvelgę į mano 
palydovės sumišimą, stengėsi 
kiek galėdami ją suraminti. Aš 
nelaukdamas pradėjau:

— Ponai, aš pasiruošęs atsi
skaityti.

(Bus daugiau)

Jei nori išmokti 
gbrai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

iii
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KĄ IR KAIP VIRTI
SRIUBA Iš ŽIRNIU

ir druska. Sudėk į skauradą ir ? 
padėk į karštą pečių. Kepk va
landą laiko. Pirmos 15 miliutų 
tebune labai karšta, paskui nu
mažink ugnį, vartyk 11/2 puo
duko vandens aplaisymui, 
ne pridegtų ir neišdžiutų.

1 puoduką saldžios Smetonos duok stalai) su bulvėm bei 
pom.

1 blokinė žalių žirnių 
šalto vandens.
1 riekutė svogūno

‘ mišinį prie kiaušinių, taipgi 
druską ir vanilių. Supilk į iš- 
sviestuotus, tam tikrus dėl cus- 
tard puodukus; sudek puodukus 
į skauradą, kurioj pirmiaus įpil- 

'si vandens, o paskui vandenin 
/sustatysi tuos puodukus ir pa

dėsi skauradą pečiun. Tegul ke
pa pakol viršus neparus. 
šaldyk, arba valgyk 
Sveikas ir maistingas 

' Ypač geras • vaikams 
i rims bei merginoms.

At
stu.

ir niotc-

van-
dens, bei 2 puoduku pieno.

I šaukštas miltų
II •> šaukštuko cukraus
l šaukštuką druskos
1 šaukštas sviesto
Truputį pipirų.
Padaryk baltą dažalą iš pieno, 

sviesto, miltų ir druskos. Nu
pilk vandenį nuo žirnių. 'Turėtų 
būti 7/8 puoduko. Padaryk pri
pylus prie sunkos nuo žirnių 
tiek vandens, kad pasidarytų l/2 
kvortos ir užpilk ant žirnių. 
Pridėk prieskonius ir virk 5 
minutes. Perkošk per šitą. Tu
rėtų būti 2,/4 puoduko. Sumai
šyk su baltu dažahi ir paduok 
stalai) *su krekėmis. Gausi 8 
torielius.

I’Rl KIMŠTI l’OKK CHOBSA1

pu- PAPRASTAS KĖKSAS

OBUOLIŲ, DUONOS SKANU- 
i MĖLIS

l/l, puoduko sviesto
3/4* puoduko cukraus
1 kiaušinis
3 šaukštu saldžios Smetonos 

bei milko ir pakankamai van
dens, kad padarius % puoduko 
skystimo.

11/3 baltų miltų
2*/2 šaukštuko baking powder 
1/4 šaukštuko druskos 
(2 šaukštuko vanillos 
Sumaišyk ir persijok keletą 

sykių sausus dalykus. Ištrink

Paimk baltos duonos, supiau- 
styk mažais, plonais šmotukais, 
aptepk tarpytu sviestu, apiberk 
cinamonais ir cukrum. Padėk 
pečiun, kad cukrus ištirptų. 
Paskui supiaustyk obuolius plo
nom riekutėm, ir dėk išsvies- 
tuotan bliudaYi eilę duonos ir 
eilę obuolių, užpildama ant o- 
buolių truputį vandens ir api-|sviestą mediniu šaukštu, pridėk 
berdama cukrum. Paskutinė ei-Įcu||rų ir vėl maišyk. Pridėk išr, 
lė gali būti duonos arba obuo- p]aj^ą kiaušinį ir vėl maišyta 
lilĮ. Jeigu obuolių, taigi Žiūrėk, miiinva np nas 
kad obuoliai butų apipilti van
deniu ir cukrumi. Kepk pečiu
je 30—15 minutes. Paduok su 
paprasta arba plakta saldžia 
smetona.

Kai]) pirksi pork chops, tai 
paprašyk mėsininko, kad suka
potų 2 chopsus vienoj vietoj, o 
viduryj padarytų kišenių. Pa
daryk sekamą mišinį ir pripil
dyk :

1 puoduką baltos duonos 
trupinių

1/4 šaukštuko druskos
1/8 šaukštuko pipirų
1 šaukštukas smulkiai suka

potų svogūnų
2 šaukštu tarpytų tauki/
1/4 puoduko vandens
Sumaišyk viską ]

tvarkoj. A pi berk mėsą pipirais | tirps. Supilk pieno

CARAMEL CUSTARD

(Kepinto cukraus ęustard) .
2 puoduku milko
2 puod. karšto vandens 
arba 4 puodukus pieno 
’/a puoduko cukraus 
(L* šaukštuko druskos

pakol mišinys ne pasidarys vi
sai lengvas, daug lengvesnis 
negu buvo be kiaušinių. Supilk 
miltų mišinį ii- atskiestų pienų 
pamaišydama, tai pieną, tai 
miltų mišinį. Maišyk tik tol, 
kol viskas gerai neišsi maišys, 
neilgiaus. Tuo jaus supilk į blė- 
tis ir kepk 35 minutes.

Seimininkėms Patarimai

mė. w v
Taip užlaikyti rūbai ir ilgiau 

laikys ir geriau atrodys, o galų 
gale geras rūbas, nors ir bran
giai užmokėtas, bet gerai pri
žiūrėtas ilgiaus laikys, negu de
šimts pigių siutų, kurie nebus 
nei tiek gražus, nei pritinką.*

Apsimoka būti 'tvarkinga

CHICAGOS 
ŽINIOS

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetts
VlUfiUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valarfdos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Maruliai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 1464

DR. VAITIJSII 
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karfitj, atitaiso 
i kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vaL-Nedčlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulefard 7589

Kur brangiausia žemė 
, Chicagoje

Brangiausia žemė visoje Chi- 
cagoje yra vidunniesty, vakari
nėj pusėj State gatvės, tarp 
Madison ir Mo'tirob gatvių. Ten 
vidury bloko' už vieną pėdą 
žemės skaitoma net $37,000. Ir 
.tai* jei lotas yra 100 pėdų ilgu
mo; jei lotas kur yra ilgesnis, 
ar prie elės, neskaitant jau 
kampo, ten žemė yra dar bran
gesnė. Abclnai, ant State gat
vės, tarp Lake ir Van Buren 
žemė yra brangiausia, ypač va
karinėj pusėj gatvės (rytinėj 
pusėj yra kiek pigesnė), negu 
kur kitur vidunniesty. Prie iš
ilginių gatvių, kai]> Michigan 
Wabash, State, Dearborn ir k. 
žemė yra brangesnė, negu prie 
skersinių, kaip Madison, Jack- 
son, Van Buren ir k. Pigiausia 
žemė vidunniesty yra prie Mar- 
ket gatvės, — ten viena pėda 
žemės verta yra tik apie $2,700.

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po 

1 $400, $495, $650,
- $750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Arche^Avenue

DR. J. RIMDZUS 
Chiropractor

Žmonės serganti arba silpni būda
mi, pasimatykit su manim. Gydau 
nuo visų ligų. Patarimas visiems dy
kai.

2019 Broadvvav 
Indiana Harbor, Ind.

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
origlnalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Francuziškas

BAUME BENGUE
( ANALOtSIUVB )

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savu 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

SUDRIKO PIANĮJ KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališka krautuvė.
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorių 
Automobilyj patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St„ Chicago

Svarbu vilkėti rūbais, nevar
žančiais kūno, netrukdančiais 

i vaikščioti 
1 šaukštukas vanillos | virškinti. Apskritai, drabu- 
Paimk cukrų ir pakepink ant žiai turi būti pritaikyti metų 

skhurados, o paskui sudėk į laikui, orui, verslui ir svar- 
vandeniu. biau^ia sveikatai. Kubams me- 

1" ’ ‘ tik gerą:
ir cukraus'verčiau užmokėti brangiau, bet 

už tai ir nešioti ilgiau. Tai
santis pigius rubus daugiausiai 
išeina brangiau, nes jie greitai 
suplyšta, ir apsisukus vėl rei
kia taisytis nauji.

Nebereikalo anglai sako: “Aš 
nesu toks turtingas, kad 
daiktą pirkčiau”. O musų 
žodis sako: Pigia mėsa 
ėda.”

Keikia žinoti, kad rūbai vi
suomet butų- švarus. Ypač 

: skalbiniai reikia dažnai skalbti.
Gerai prižiūrimus rubus 

daug ilgiau nešiosime. Tad rei
kia jie laiku išvalyti, išimti dė
mes, išadyti, sulopyti, prisiūti 
sagas. Reikia mokėti drabužis 
tinkamai pakabinti. Ypač svar
bu stropiai sudėti kailiniai va
sarai, arba vasariniai drabu
žiai žiemai."O tvarkingai, šva
riai laikyti rubus visai lengva.

Kiekvieną dieną vakare nusi- 
vilkus rubus reikia pakabinti. 
Jeigu kabeklių nėra, tad nakčiai 
galima kabinti ant krėslo atlo
šo. Rūbai bet kur numetami 
ar kabinami ant virvės, greitai 
plyšta ir glamžosi. Vaikus iš 
mažens reikia pratinti saugoti 
savo rubus.

Rytą atsikėlus rubus šepečiu 
išvalyti (tik, žinoma, ne vir
tuvėje, ar kitam kambary).

Drėgnų rūbų valyti negalima. 
Keikia pirma išdžiovinti.

Plonos medžiagos rubus va
lyti labai atsargiai.

Aksomą valyti gera marle. 
Ją suglamžius trinti, kai]) šepe
čių.

Šėpoje rūbai, kad nesiglam- 
žytų, turi būti kabinami 
ant kabeklių. Kad šėpoje ne
atsirastų kandžių, reikia bent 
vieną kartą savaitėje šėpą iš
šluostyti, rubus, ypač mažiau 
vartojamus, išvėdinti, šėpą nie- 
kumet nepalikti atdarą, kad ne
pridulkėtų. Šėpą reikia statyti 
prie sausos sienos, eik ne drėg
nos.

Kad baltos suknios nepages
tų, jas reikia suvynioti į gerai 
lazurkuotą paklodę.

Vyriški rūbai turi kabėti ant 
kabeklių. švarkų apikaklės rei
kia retkarčiais išvalyti benziną 
arba vandeniu su stikspiritu.

Kad dėmės nesusigertų į ru- .« • 1 i • j • T T •

“ - ! ,
5 išlenęrvo išplakti kiaušiniai1 kvėpavimui, kraujui

s pieną atskiestą su vandeniu, blausia sveikatai, i
paduotoj Tegul pabūna piene pakol neiš- džiagą reikia pirkti

So.

pigu 
prie
šuos

Neleido išvažiuoti
Mrs. Dora Joseph, 1227 Jar- 

vis Avė., kuri gyvena atskirai 
nuo savo vyro ir gauna $300 
alimonijos į mėnesį, nužiūrėjo', 
^ad jos vyras Samuel Joseph, 
sekretorius Joseph Lumber Co., 
rengiasi sprukti j Paryžių ir 
ten gauti perskiras, kad nerei
kėtų savo pačiai mokėti alimo
nijos, padavė teisėjui Iloldom 
prasimą — “writ of ne exeat”, 
kad jis negalėtų išvažiuoti. Ir 
jos vyras turėjo pasilikti, nes 
teismo įsakymu, turėjo užsista- 
tyti net $100,000 kaucijos už
tikrinimui, kad jis niekur neiš
važiuos.

Ji nori iš jo gauti $100,000, 
bet jis siūlo tik $60,Q00.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

tus geriausių išdirbysčių.

Gulbransen Registering Pianai.

Bandė nusinuodyti 
bešokdama

Riverview šokių salėje, be
šokdama su vaikinu išgėrė nuo
dų ir bandė nusinuodyti Kathe- 
rine Opesa, 20 m., 2427 W. 
North Avė. Muzika tuo laiku 
grieže liūdną valcą “Let us 
waltz as we say good bye”, kuo
met mergaitė vidury šokio iš
gėrė nuodų ir sukrito ant grin
dų. Tečiaus ją skubiai nugaben
ta į ligoninę, kur ji tapo atgai
vinta ir greitai pasveiko. Tos 
liūdnos dainos autorius, chica- 
gietis Art Beiner, taipjau yra

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis

, Graborius Chicagoje
I^aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Marątiette bulvaras

No. 2082. Pažiūrėk ir pastebėk 
kad šia gražią suknelę Tamstai neuž
ims dauginus laiko pasiūti kaip kokią 
vaalndą. Jeigu siūdinsi iš lengvaus 
šilko, tai bus visai gerai.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę.

Reikia dėl 36 mieros tik 3*4 yardų 
materijos.

Norint gauti vieną ur daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašomo 1 šiurpu 
paduotą biaukutę uruu priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėta uueią u 
aiškiai para Byli vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvienų pavyzdžio kaina 
1b centą. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasus ženkleliais kartu su už-

Naujienų: Pattem Dept., 1789 
Halsted St., Chicago, III.

Lr-L-L-ĮJ--Lrxrj-_nj-u~u-iJ~

NAUJIENOS Pattem Dept,

1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
Ola jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No................
Mieroa ---------------------  per krutinę

(Adresas)

(Vardas ir pavarde)

South Bark tarybos nutari
mu, visu Marųuette bulvaru už
drausta automobiliams kiek il
giau stovėti — “parkinti”. Tas 
patvarkymas pradėjo veikti 
nuo vakar dienos. Tas patvar
kymas padarytas todėl, kad 
bulvaras yra siauras, o judėji
mas yra didelis; stovintieji gi 
automobiliai netik labai trukdo 
judėjimą, bet ir daro pavojingu, 
nes nėra kur išsilenkti važiuo
jantiems automobiliams.

Gvarantuojamc išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vinio, ar išlikimo iš darbo.

Daugeli išgydeme vienu nykiu

Neišgydom - Nemokat
IšegzaminavimaH ir patairymai 

dykai ,
CHICAGO MEDICAL

INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: PanedSly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Išrinko arbitratorius
Elevatorių kompanija ir dar

bininkai jau išrinko arbitrato
rius. ; rferbinihkų : atstovu bus 
buvęs prokuroras Maclay Hoy- 
ne, o kompanijos — Bernard J. 
Kallon, kompanijos vice-prezi- 

ibą, reikia valyti tuojau. Visos gontas. Jeigu jiedu negales 
'dėmės, kurių negalima išvalyti susitaikinti, tai jie patys iš- 
vandeniu su muilu, valomos ki- rinks trečią. Darbininkai rei-

' Darbininkų atstovu bus

Tel. Brunswick 9398

KAROLIS
• NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorlus North 
SidSje. Parduodu auksinius daik
tus, . taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, UI.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 
nografai, R. C. A. Radiolos, Atwater Kent, 
Freshman Radios,

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budrikas parduotų juos.

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ii* kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.
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DAUNORAS AUTO SALES

JORDAN PEERLESS
Didžiuiisib išpardavimas naujų automobilių; taipgi senų

Nash vasarinė ..........................  $75
Eigin vasarinė ......     $75
Buick vasarinė ..........................  $50
Buick vasarinė ....................... $250
Case vasarinė ...................... ' $200
Stutz vasarine ....................... $325

Overland vasarinė

Cadillac vasarinė ................... $650
Iludson vasarine ....................  $650
Chevrolet vasarinė ................ $450
( handler vasarinė ................. $IT5
Moon vasarinė ....................... $200
Cleveland vasarinė .............   $150
.......................... $150

Visi automobiliai parduodami ant lengvų išmokėjimų.
Neužmirškite pasiimti pinigą važiuodami, kad nereikėtų grjžti atgal 

be autoinobiliaus.

DAUNORAS AUTO SALES

Rusiškos ir Turkiškos Vooos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd 
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, Dl.
— f I - ............ .

Pirmadienis, Rugp. 2, 1926

• lą-u quc 5 pusi.)

Prigėrė PRANEŠIMAI

kalauja pakėlimo algos po 5c į 
valandą ir $1,000 apdraudos.

Gatvekarių darbininkai 
to paties reikalauja, bet 
lauks elevatorių arbitraiijos 
sėkmių.

irgi 
jie 
pa-

Išdavė užmušėją

Prieš porą dienų Bertha Heil- 
man, 40 m.. 5711 So. Kilbourn 
Avė., prisigėrusi munšaino, pa
smaugė savo vyrą Herman. Ji 
sakė, kad ji tai padariusi savęs 
apgynimui, nes jis buk puolęs 
ją su peiliu. Bet policija niekur 
panašaus peilio negalėjo rasti. 
Tada ji pradėjo tvirtinti, kad 
barnis kilo už tai, kad jis ne
šioja petnešas, o ne diržą, jis 
puolęs ją mušti, bet ji pastvė- 
rusi ji už marškinių apykaklės 
ir sukdama apykaklę savo 
rą pasmaugė. Reiškia, ji 
smaugusi savo vyrą savęs 
gynimui.

Bet jos duktė Johanna, 16 
m., visai ką kitą koronerio teis 
mui

vy- 
pa 
ap-

papasakojo. Ji pareiškė, 
motina kelis sykius sake, 
ji savo vyrą nužudys kuo- 
jis miegos (pasmaugta j j

NAMAI-2EME NAMAI-ZticEREIKIA DARBININKU
VYKŲ ir MOTERŲ

REIKIA naktinio virėjo arba virė
jos. 10822 So. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

FARDAVirAJI
PARDAVIMUI. Už $250 nupirksi- 

te apartmentinį namą ir lotų, South 
Side. Geia proga dėl pelno.

NAUJIENOS 
Box 832

SALI)AINIŲ, ice creamo, ci
garų, cigaretų, mokyklos reik
menų, notions ir žurnalų, čia 
sustoja gatvekariai. Del infor
macijų Juniper 0179 arba Key- 
stone 6481.

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienj 

•Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atailankykit anksti gausit didelj 

pasirinkimą
$250 cash, $50 | mėnesi

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškį jmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausį ^ių metų 
bargeną. t /

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai fialytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir Ke
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title rorantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

Roseland, — Rugpiučio 2 d. Lie
tuvių Darbininkų Namo B-vės šėri- 
ninkų susirinkimas neįvyks iŠ prie
žasties nesant naujų reikalų. Atsi
radus jų, Šėrinlnkai bus sušaukti 
atvirutėmis. Todėl dabar šėrinlnkai 
priduokit tikrus savo antrašus sek
retoriui. —J. Tamašauskas, sekr.

10727 S. Michigan Avė., Chicago

Dorsia Ola Poe, 13 m., 
E. 53rd St., prigėrė ežere 
maudydama prie Chicago Beach 
hotelio. Jos draugė, taipjau 13 
m., bandė ją išgelbėti, bet tik 
pavargo ir ją pačią paskui te
ko kitiems gelbėti. Dorsia* įkri
to į 8 pėdų gilumo duobę, ku
rią padarė vilnys, 
sargas, kuris'toje vietoje ture-(tuvių Improvement ir Benefit Kliu- 
jo stovėti, buvęs už pusantit L^oma mirusio nario pomirtinė nuo 
bloko. Į narių. Visi atsilankykite paskirtu

laiku.
— .J. TnmaAaUHknM, Seku.

1411
besi-

Rosdand. — Rugpiučio 3 d., 7:30 
n n I va>« vakare, Aušros kambariuose ueiuejinio M0900 so. Michigan Avė. įvyks I,ie-

■■ -t----------------- -------

Kam pelnas, o kam žala ISRENOAVOJIMUI

REIKIA moterų, malonus darbas 
prie rcal ostate pardavinėjimo. 

SHEKLETON BROS. 
160 N. La Šalie St.

REIKIA moteries prie abelno na
mų darbo. Turi mhkčti angliškai. 
Klauskit MR. JOHN, 1929 So. Hal
sted Street.

____________________________________ I___________

PARDAVIMUI pigiai bučer- 
nė ir grosern^ Gera vieta, se
na? išdirbtas biznis. Priežastis 
pardavimo — liga. Greitai atsi
šauki!.

5256-S. Princeton Avė.

NORIU pirkt! rezidencijos kampi
nį lotų, 30 pėdų, prie vienuolyno, už
mokėsiu cash. Turi būti bargenas. 
Arba pirksiu 
low 6 ruimų.

6104

octagon front bunga-

J. P.
So. State St.

UKftS, žEMfc, FARMOS
Jei nori pirkti ūkę, tai pirk nuo 

oačių savininkų, gausi daug pigiau. 
Tik utvažiuok ii- pasirink. DauRiau 
žinių už 2c krasos ženklelj. 40 ak
rų geros žemes, 20 akrų girios, 20 
ikrų dirbamOH, 2 mylios į miestą, 
5800. 40 akrų, su gyvuliais, javais, 
V23,000. 2.38 akrai, su1 gyvuliais, ja- 
/ais, $6601), 80 akrų, su viskuo $3800.

R. S. Land Broker
P. O. Box 107 

Pentvvater, Mich.

REIKIA moterų darbui nuo štukų I , PARSIDUODA grosernė Ir švle- 
namie. Lengva išmokti, gera mokės-1 *,os. niesos įstaiga. Gera yiėta. I ar- 
ti.s. 159 N. State St. Room 1632. I davimo prieŽiistis patlrsit ant vie- 
______  ., __ ________ I tos. I:>11 S. Heriuitage Avė.Erie geležinkelis sumanė ta- .

vėrinius vagonus iš Municipal RENDON arba pardavimui nau-| nnmaumua virėju, puvyrum u 
plieplaukos j savo stotį prie 181 jas Oueen Anne bungalovv, /noder-1 patyrusios veiterkos. Nepatyrę tegul 
gatvės, gabenti barkomis. 
esą atsieina virš 
negu gabenant aplinkiniais ke
liais geležinkeliu, taipjau pa
greitina pristatymą prekių į
New Yorką 2-3 dienom. Bet kad l REIKALINGAS kambąris vienam 
sutaupinus tą $10, reikia mle- vyrui Bridgeport apielinkėj. Pagei-

t • I /Iniitntrto L<>/l Ikiiiii filiCl L kllltiu Jip.
stui iškelti 22 tiltus, sutrukdyti 
komunikaciją tais tiltais ir su* 
vėluoti naudojančius tuos tiltus 
žmones. Nes kol tiltas iškel
tas, niekas negali juo pereiti; 
visi važiuotieji ir pėstieji žmo
nės turi laukti, o ir automobi
liai turi deginti gasoliną ir pas
kui ilgą laiką kamšytos kol su-

REIKALINGA virėja, patyrusi ir
.. .„.1 

rn • niškas. visi įrengimai, rendos $65 neatsišaukia. 1400 Jefferson St.
į mėnesį, 2643 Narragansett Avė.1 

$10 pigiau, Į Tel. Belmont 0213.
Il — P— 1

JIESKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ
PARDUOSIU bučernę, nes turiu 2 

krautuves, jos pertoli viena nuo ki
tos dėl vieno žmogaus apžiūrėjimo. 
Tel. Rogers Park 0360, po 7 vakare 
laukit Kildare 0683.

VYKŲ

kad 
niet 
lovoje). Tą pačią dieną ji sakė, Įsigrudimas susimažina ir judė- 
kad šiandie tikrai ji savo .vyrą 
nužudys. Ir duktė vakare parė
jusi namo ištikrųjų rado tėvą 
pasmaugtą. ^Užmušėjos sūnus' 
taipjau patvirtino duktei-s liudi
jimą. Po to koronerio jury ati
davė užmušėją grand jury, kad 
prieš ją butų išneštas apkalti
nimas už žmogžudystę.

PASISEKIMAS
dalijama, kad butų apšildomas žie-1. . turime vietų dėl keleto smar- 
mos laiku. William Dminis, 819 W. k,0 lietuvių vyrų, kūne švariAi iš- 
34 St., Chicago. ,0(,° ,1‘ mo*<ą gerai kalbėti.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Jei jus tam tiksite, tai mes 

kinsime jumis kaip ir kitus 
darbininkus. Gera mokestis.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie SJ. Room

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRENDAVOJA ruimai, Šviesus, 

yra su visais parankamais. Galima 
rendavot ant mėnesio, savaitės arba 
ir ant 1 dienos.

3116 Jo. Michigan Avė.

ižmo- 
musų

Kas rėmė Smithą
pereito pavasario 

išeina aikštėn 
dalykų. Ikišiol jau 

kandidatai savo 
vesti buvo surin-

j imas pasidaro normalus. Iškė
limas tų tiltų ir žmonių su
trukdymai kainuoja daug dau
giau, negj kad geležinkelis su- 
taupina gabendamas vagonus 
upe. Tečiaus už tą sutrukdi- 
tną užmoka visi miesto gyven
tojai, o ne geležinkelis, ar keli 
gabentojai prekių geležinkeliu, 
todėl tai neatsižvelgiant į žmo-. 
nėms daromą žalą, kasdie po ( 
kelis kartus kilnojama 22 tU-• 
tus ir trukdoma miesto judėji
mą.

PASIRENDAVOJA švarus kam
barys vienam vaikinui prie mažos 
šeimynos. 2918 S. Emerald Avė., 2 
lubos iš priekio.

ĮVAIRUS skelbimai

NAMAI-2EME
4631 Sawyer Avė., 5 kambarių nax 

mas, $1500 cash. šaukit JACOBSON, 
Lafayette 8706.

Pardavimui Namai

Lietuviu Rateliuose

Tel. Ynrds 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
V ........... —■■■■— ■■ /

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas \Vallace, 2204 
Michigan. Cal. 1143.

Naujienų piknikas bus 
Damausko darže

Paskutinėse dienose Naujie
nų Pikniko rengimo komitetas, 
perhiainė daržą busimam IJJau-

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

Tyrinėjant 
nominacijas, 
daug įdomių 
susekta, kad 
kampanijoms
kę arti miliono dolerių.

F. Smith, republikonų kandi
datais į senatorius surinko 
$287,282.70.

\Vm. McKinley, taipjau re- 
publikonas, nominaciją pralai
mėjęs, surinko $354.616.72. Jis 
tvirtina, kad tai jo paties pini
gai ir aukų nerinkęs.

Denneen, repub. frakcijos pa
vieto tikietas surinko $130,- J*eniJ Piknikui, rugpiučio 8 d- 
gg I ^3 iTam buvo viena didelė priežas-

’tis, kad skaisčioji ir skaitlingoji 
1 Naujienų publika labai pamėgo 
• Chernausko daržą arba, geriau 
'sakant sodną, ir to iš mus pa
reikalavo. Dabar visi džiaugiasi 
is rengiasi dalyvauti.

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Crowe-Barrett rep. frakcijos 
vien pavieto tikietas, surinko 
$171,500.00.

George Brennan ir demokra
tai siTrinko $20,841.42.

Viso surinkta $965,135.47.
Tiek ikišiol žinoma. Tyrinė

jant toliau, gal ir daugiau “pa
jamų” ir išlaidų susiras.

Tardant Smith kampanijos 
manažerį pasirodė, kad didžiu
mą aukų jo kampanijai sudėjo 
Samuel Insull ir kiti viešo ap
tarnavimo kompanijų (gaso, 
elektros, gatvekarių, elevato
rių) viršininkai. Jie sudėjo 
apie 70 n uos. visų Smith nomi
nacijos kampanijai surinktų au
kų. Kodėl viešo aptarnavimo 
kompanijos buvo tokios palan
kios Smithui, kad jam tiek 
daug pinigų davė? O gi todėl, 
kad Smith yra pirmininkas 
Illinois prekybos komisijos, ku
ri kontroliuoja viešo aptarnavi
mo įstaigas ir nustato elektros, 
gaso, telefonų ir gatvekarių ir 
elevatorių važmos kainas. Taigi 
toms kompanijoms buvo išroka- 
vimo remti Smith ir jį rėmė 
labai duosniai, sudedamos jam 
virš $200,000.

Insull, kuris davė daugiausia 
Smith kompanijai, valdo gaso, 
elektros ir elevatorių kompani
jos Chicagoje, taipjau gaso ir 
elektros kompanijos visoje šiau
rinėje Illinois dalyje. Copley, 
kuris taipjau nemažai davė pi
nigų Smith kampanijai, kon
troliuoja visas viešo aptarnavi
mo kompanijas Fox upės klony. 
Studebakcr, trečias nemažai 
parėmęs Smith, kontroliuqja 
viešo aptarnavimo kompanijas 
pietiniame Illinois — nuo Peo- 
ria iki St. Louis. Visi trys val
do kompanijas, kurios aptar
nauja 67 nuoš. visų Illinois 
gyventojų.

Šis piknikas bus nepaprastas 
visais atžvilgiais. Tenai bus 
tiek daug lenktynių, gėmių ir 
žaismių, kad niekas venoj vie
toje tiek nėra matęs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trekų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų seniūno. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo Įstaiga CjticagoJ. Tik patyrę 
unijos darbininkai siundomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Pbcne Lawnoale 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikatc- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, Žemos , kainos. 

Sostheimf, 1912 So State St.

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišalpos 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šia draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dali Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą, kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariui šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją Įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas Įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 

‘ ‘ iki 
šios

lietuviams pasirūpinti/ kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

šiuomi pranešam, kad p. Ig. Vir
belio, yra “Naujienų” agentas Chi
cagoje ir artimose Chicagos apielin- 
kėse — per jį drąsiai galite užsisa
kyti “Naujienas”, duoti skelbimų j 
“Naujienas” arba užsibaigihiią “Nau- 

Ijienų” prenumeratą panaujinti.
“NAUJIENOS”

PARDUOSIU arba mainysiu puikų 
liznio kampą, prie naujo bulvaro, 
South Side. Tikras bargenas.

NAUJIENOS, Box 831

JEI jus ieškote namo, tai 
mes turime jį dėl jūsų. Ką tik 
yra užbaigtas, 5 dideli šviesus 
kambariai, grįsti viškai, vėliau
sios mados plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, aržuolinės 
grindys ir užbaigimas, su sie
teliais ir stikliniai porčiai, 30 
pėdų lotas. Būtinai pamatykit 
šį namą nedelioj. Savininkas 
ant vietos.

7147 So. Campbell Avė.

TIKRAS bargenas, 70x125 kam
pas, netoli geležinkelio, mokyklų, 
gatvekarių, $1300, 40x125 Marųuette 
°ark distrikte. Veikit greit.
JOHN P. SARSFIELD & CO.

6350 So. Kedzie Avenue 
Hemlock 6176

MORTGECIAI-PASKOLOSPARDAVIMUI mūrinis na
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
labai graži vieta — paVkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter St.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, visi parankurnai, 
barnė dėl karvės ir vištininl^o, 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kastner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 

iiž jj gerai. Malonus darbas, tikpr floras karštu vandeniu apšil- 
2 valandas į vakarų ir nedelioj. I domas, įtaisytas pagal vėliau- 

SHEKLĘTON BROS. , P’08 modos. Įmoltfti $3000, ki- 
160 N. La Šalie St. tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 

_____  , ._______ _____  mento Avė.
REIKIA šaučinus prie taisymui 4 PAGYVferitoiV namas, vi- 

Čeverykų, 2345 S. Leavitt St. Wm. sj p(> 5 kambarius, maudynės, 
Sab.iliaus as.______ *_________ elektra, visi parankamai, kam-

REIKALINGA keletu karpenterių,I pinis lotas, 75X^25, graži vie- 
luri priklausyti prie unijos. Alsi- fa, arti mokyklų ir parkas už 
“i\\epXbJUcS4537.1S * (a",pbC pu»«s bloko. įmokėti $4,000, ki- 
__ _ - . Ll.. ■ .-t tus kaip rendą, ar mainysiu

AIITnUBDII IAI I ant mažesnio namo ar loto. AU I UlYlUuILIAI 6602-04 So. St Louis Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kam ba

sto d e bak e r automobi- I rių bungalow, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Įmokėti tik ,ir kainos prieinamos, nes I t /

kompanija pati viską ga-1 $2,500, kitus kaip rendą.
. mina. Tokiu budu Stude- 532<) So. Homan Avė. 

baker ir yra užvadmtas one profit I .. n , .
car”. Niekas kito pelno negauna I NAUJAS tnurinis 6 kambarių 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: bungalovv, įtaisytas pagal vė- 
bodies, enginus, transmission, diffe-1 .■ , .. . n
rencial ir ašys, o kitos kompanijos I baustos mados, beisnjentas .) 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai-1 pėdų aukštumo, gražus frontas J 
gi kas maųot pirkti ar mainyti ant .. . .. .. j Imn-
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes KĄlima KOK| hiznj uzuetl. Įmo- 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin- I kėti $2500. ..6955 So. ..Wash- 
sime. I fpf|a«v Avė i

Milda Auto Sales . pacvvfnimit modinis na3121 So. Halsted Street 4 PAGYVENIMŲ medinis na-
Tel. Boulevard 1685 mas, visi po 4 kambarius, gera-

D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai I me stovyje namas. Įmokėti tik
! $1500, kitus kaip rendą.

3442 So. Wallace SL » I 
_____ 'PARDAVIMUI naujas mųri- 

GRQS1£RN%, užkandžiai, delika- nis namas po 6 ir 6 kambarius.
tesen, ice cream, dgaretai, cigarai fmnUeti tik $3 500 kitus kain pardavimui 1536 W. 14 St. CanalHm®keU 1 k J L. \ , * P
5998. rendą. 6734 S. Maplewood Avė.

DAonT’i^nn'-—.u PARDAVIMUI 8 metų senu- PARDAVIMUI gasolino stotis, pi-| ......iy.Jmo narnąs, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus | 
ant lengvų išmokėjimų.

. 3952 S. Rockwell St.
PARDAVIMUI bučernė, 

bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mo ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.
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VADOVAUJAMI 
VADOVAUJAM 

VADOVAUJAM
Mes turime daugiau lietuvių 

prospektų negu galime juos ap
dirbti ir mes turime turėti ke
letą lietuvių salesmenų dėl mu
sų prospektų. Shekleton Bros. 
160 N. La Šalie St., Room 416.

PARDAVIMUI 4 ruimų muro 
bungalovv, su naujoviniais įren
gimais, nupirks pirmas teisin
gas pasiūlymas.

SAVININKAS, 
3847 W. 66 St.

x BUČERIAI. Man reikalingas jūsų 
I liuosas laikas, $50 j savaitę. Atsi
šaukit: 160 N. La Šalie St., Room 
416. . i,

PUIKI 29 akrų vaisių ir alfalfr 
farma, geri budinkai, elektra, 201! 
vyšnių medžių, 4 akrai vynuogių 
geri keliai, netoli miestuko, $6000 
įmokėti.

F. HOOKER.
Paw Paw, Mich.

’ > ’F ■
Jūsų liuosą laiką

Mes nupirksime ir užmokėsime
PARSIDUODA muro namas 2 fla- 

tų po 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas ir muro garadžius 2 karų 
Turime greit parduoti ir todėl leisim 
pigiai arba mainysim ant bungalovv 
arba kito mažesnio namo.

7013 So. Washtenavv Avė.

MAINYSIU savo lotą j 1 arba 2 
morgičius. -

NAUJIENOS
Box 828

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

irba $300 savaitiniais arba mėne- 
dniais išmokėjimais, už 3^ nuo
šimčių. . .

1NDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage'

COTTAGE TIK $3800
— CASH $500

6 dideli kambariai ir vana. Na
mas naujai malevotas ir dekoruotas. 
Lengvais išmokėjimais. 47th St. ne
toli Union Avė.

HOUGH
4213 So. Halsted St., Yards 0808

NAUJI BUNGALOW
- . $500 įmokėti

Kitus kaip vendą, pilnai mo
derniški, netoli I. C. ir gatveka- 
rių, netoli nuo šapų dėl darbo.

9201 Blackstone
Chesterfield 0155

BARGENAS JEI PARDUOSIU 
GREIT

2 biznio lotai prie Archer Aye., ne
toli Crawford. Kainos pasidvigubins 
j vienus metus. Greitam pardavimui 
kaina pigi; išmokėjimais.

M R. LEWIS
Wabash 8440

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI gasolino stotis, pi 
nigų uždirbimo vieta, 10 metų ly 
sas, 3800 S. Ashland Avė. Lafayette 
4158,

PARDAVIMUI REZIDENCIJA
Moderniška kampinė mūrinė rezi

dencija ir garažas, karštu vandeniu 
šildoma, 2 blokai nuo Rockwell Sto
ties, Ravenswood elevatorius, 9 di
deli kambariai, 2 vanos, atiduosiu už 
$25,000, 2600 Windsor Avė. Savinin
kas: Central 2228.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Go.
1647 W. 47th St.

Menuos
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

niokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
572 W. Madison Street, arba 109 So. 
Abelis Street.

*

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Managęr

------------ ---------- >-------------------------- PARDAVIMUI grojiklis pianai,
ĮVEDAME elekttą su geromis tiktai biskį vartotas, vėliausios ma- 

lenipomis 4 ruimus už $55. Taiso- dos išmtfrginimo, kaina $115, įskai- 
ine radio ir visokius motorus. Del tant volelius ir benčių, $50 cash ir 
platesnių informacijų kreipkitės po $10 į mėnesį atsakantiems žmo-

K. O. ELECTRIC nėms.
3453 So. Auburn Avė. VAITONAITIS
Tel. Boulevard 7590 | 6512 So. Halsted St.. Ist fl.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, t Skietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

fiRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

UŽ $750 įmol0ju8. nupliksite nau
ją 5 kambarių^modernišką cottage 
Gera apielinkė ir transportacija, kai
na tiktai $6750, kitus kaip rendą. 
11030 Michigan Avė., Pullman 7500.

RUCEHNE IK GROSERNE 
PARDAVIMUI

Sykiu su namu, prie bizniavos gat
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau
ji fikčeriai, nebrangi kaina.

6034 So. Crawford Avė. 
Hemlock 1388

ROOM1NG House, 16 kam
barių, South Side, netoli ežero,

> JIESKO DARBO
" transferuojamas lysas, naujai 

dekoruota, kambariai pilni, ren-
- da $200. Gera proga. Phone

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

la
bi

na-

PARDAVIMUI. Kam ners didelė 
proga. Gražus, naujos mados 20 ak
rų sodnas (obelių), Benzie County, 
Michigan, 3 mylios nuo Thompšon- 
ville, vidury vaisių kolonijos, yra 500 
gerų medžių, 13 metų sutaupymas 
ant Stark Nursery,\ graži vieta gy
venimui per visą metą. Turiu par
duoti greit. Neatmesiu gero pasiūly
mo.

R. R. SHUMAN 
1621 Chicago Temple 

Chicago Tel. State 4228

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
noksi o šakų. Musų mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
lugštesnj 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
me abelnai ir visose mokslo Šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
ousę kainos. *
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

'IEŠKAU darbo už kurpenlorj,' Hetn|ock 5889 2356 W. 63 St. 
plasteruoju, maliavoju ir ccmen- ’
tuoju. Taisau porčius. Darau vls-l------------------------- ---------------------
ką kas reikia prie namų pigiai 
gerai atlėk u darbų. 

Wm. Mitrevvilz,
1921 W. Austin Avė.

Seeley 1074
PAJIEŠKAU darbo už janitorių

arba už pagelbininką. A. J. D., 4630
So. Whipple St.

ir PARSIDUODA restoranas, gera 
vieta. Biznį patirsite ant vietos. 

1400 S. Jefferson St.

MODERNIŠKAS Morgan Park na
mas, 7 kambarių, $11,000, lotas 
50x125, savininkas išvažiuoja. 11353 
So. Irving Avė., Reverly 0858.

> \

$500 cash, naujas moderniškas na
mas, karštu vandeniu šildomas, 5 
kambarių mūrinis bungalow, resto- 
rantų distrikte, $8150, $55 j mėnesį 
su nuošimčiais, prie mokyklų, krau
tuvių, raktas, 5547 Belmont. Pensa- 
cola 4488.

REIKIA pinigų, parduosiu savo 
Kroli Auto Grand Grojiklį Pianą už 
$95. Josoph Demboski, 2332 W. Mad-1

i ison St., Ist fl.

NAUJAS ir moderniškas 4 kam
barių mūrinis bungalovv, 30 pėdų 
lotas, nupiiksit ji už goriausi 
siūlymą. Atsišaukit anksti, jei 
norit bargeno, atdara kasdien.

Kreipkitės:
7206 So. Rockwell St.

pa
jus

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage ir 2 lotai, yra elektra, 
apielinkėj 36th St. ir Union 
Avė. Atsišaukit

3602 So. Union Avė. 
2-ros lubos

Ar Jys Norite
lidesnj užmokesnį, geresnes darbo 
ąlygas? Įleiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
'tarų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti.
dauginus.
FEDERAL

Instrwkcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street


