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tų. angliakasiams 
rupi baigt streikas

Kapitalistai bijo naujo dar 
bu įstatymo Meksikoj

Nuolatinė vieta

Popiežius nori vietos pa 
šaulio politikoj

Dalybos pelnu su dat bininkais 
busianti sunkenybė, ir 
biznis uždarytį',

Ispanų, 
doms 
siau

L • Day), pirmadie- 
Kjtsejo 6, NAUJIE- 

į W)S’«RBIŠEIS ir Nau- 
^jiemUOfi sas bus užda- 

patenkinti siūloma

tik Vokietija
Lenkų ir Kinų užga

nuolatinės vietos

MEKSIKOS MlĘpTAŽ 
3. — Naujoji kongrese 
kuri ką tik prasidėjo 
iki gruodžio mėnesio 31 
turės svarstyti darbo

Kapitalistai Meksikoj susisie-)atstovUu>b4ol'buvouta's

rūgs Šveicarija,

loję dėl naujo darbo įstatymo

Brify kasyklą darbininkai Popiežius nori dalyvauti
nori baigt streiką pasaulio politikoj

Angliakasių konvencija įgalio
jo vykdomąjį komitetą urnai 
pradėti derybas.

pa-Tautų Sąjungos seiman 
siuntė savo oficialiai obser-

>vuotoją

LONDONAS, rūgs. 3. —An
glies kasyklų darbininkų kon
vencija <557,000 balsų prieš 
225,000 davė vykdomajam ko
mitetui pilną įgaliojimą tartis 
su kasyklų savininkais ir bai
gti streiką. Angliakasių virši
ninkams duota pilna galia de
rėtis ir daryti sutartį algų 
ir darbo -valandų klausimais 
taja sąlyga kad sutartis apim
tų visas krašto anglies kasyk
las.

Angliakasių unijos viršinin
kai turės be atidėliojimo pasi
tarti su valdžios atstovais tik
slu urnai pradėti - pertraktaci- 
j;« sų kasyklų nnavipinkart.

dėl 
su

pasaulio 
katalikų

Manville tekstilės dar
bininkai laimėjo streiką

PBOVIDSNCE, K. I.’, rūgs. 
Man vii lė j pasibaigė tek- 
darbininkų streikas 

Tarp 
Man- 

atsto- 
vakar

stilės 
streikininkų laimėjimu, 
gubernatoriaus Pothiero, 
ville-Jenckes kompanijos 
vų ir streikininkų vadų
prieita prie susitarimo streikui 
likviduoti. Kompanija išpildė 
darbininkų reikalavimą, .^bū
tent, vartoti išimtinai tik uni
jinius darbininkus savo audy
klose.

Streikas ir buvo kilęs tik 
dėl to, kad kompanija priėmė 
dirbti unijai nepriklausančius 
darbininkus.

ROMA, Italija, rūgs. 3. — 
Atsidarius Tautų Sąjungos 
seimui Genevoj, Vatikano opi
niją išreiškią laikraščiai parei
škia džiaugsmo, kad Tautų Są
jungos siekimai 
taikos "sutinka
bažnyčios siekimais.”

Popiežius paskyrė 
nuncijų Šveicarijai, monsijorą 
Pietro di Maria, buvusį apaš
tališką delegatą Kanadai* kai
po oficialinį observuotoją Są
jungos sehne. ‘

Laikraštis La Tribūna sako: 
“Vatikano pozicija bus dau

gely problemų neitralė, kadan
gi jos neliečia dvasinių katali
kų 1 interesų. Vatikanas betgi 
padės Vokietijai, kad ji. gautų 
nuolatine vietą taryboj, ne
rems Ispanijos pretenzijų Tan- 
žirm ir» stengsis, kad Italija 
su Anglija prieitų prie susita
rimo dėl šventosios zonos Pa
lestinoj. Kad greičiau įvyktų 
susitarimas Palestinos klausi
mu. Vatikanas pasirengęs pri
imti kai kuriuos Anglijos, kaipp 

mandatuotos valstybės, reika
lavimus šventojoj zonoj.”

naują

Gigantiška kompanija 
nuėjo į receiverio 

rankas

Muzikininku streikasV

SAN FRANCISCO, Cal., 
rūgs. 3. — International Musi- 
cians’ Protective * Associatlon 
paskelbė teatrų savininkams 
muzikininku streiką. ^Beveik 
visų vietos ir kaimyninių mie«* 
stų teatrų muzikininkai su
streikavo. *

NEW YORKAS, rūgs. 3. — 
G. L. Miller & Co., viena di
džiausių Jungtinėse Valstijose 
real estate ir mortgage bond 
įstaigų pateko j receiverio ran
kas. Receiveriu jai' paskirta 
LftAvrencc Bcrenson. Ta kom
panija turėjo savo skyrius dau
gely miestų, tarp jų ir Chiea- 
goj, ir vedė interesus/tu kelio
mis dešimtimis tūkstančių žmo
nių. Viename tik New Yorke 
ji turėjo kontraktų sumai tarp 
18 ir 20 milionų dolerių.

metais

į kurį senhtp tąipjau palan-j 
kiai žiurėjo,’ bet nebesuskubo 
priimti prieš špsijos baigimą.

Projektuojamas įstatymus, 
kuriam ir vaLlžia pritaria, rei
kalauja, kad Ylarbininkąi butų 
samdytojų peli.ų dali įlinkai, 
tai yra gautų jų pelnų tam 
tikrą dalį.

Del šito įstatymo sumanymo 
Meksikos fabrikininkni. ir biz
nieriai, o ypač amerikivČįa^ 
.... i.« į Meksikoj, labai sUįrrą biinį Meksikoj, labai sus^ 
sieloję. Jie sako, kad jei įsta
tymas busiąs priimtas, jiems 
kilsianti uždėta tokia našta, 
kad teksią biznis uždaryti. *

Trys žrtiogiudos mirė 
elektros kėdėj

COLUMBUS, Ohio, rūgs. 3. 
— Ohio valstijas baudžiama
jame kalėjime praeitą naktį 
buvo nužudyti elektros kėdėj 

John Bryant, 
Rhoades ir 

Visi jie

trys asmenys, 
negras, Richard 
John’ Hednck, ba.ti. 
buvo pasmerkti mirties baus- 
mei už užmušimą piliečio Ja- 
mes McCumber. Negras 
Bjyant buvo degtinės šmugel- 
liuotojas. Kadangi jis bijojo, 
idant McCumber, kurs apie jo 
nelegalinį biznį žinojo, neiš
duotų jį vyriausybei, jis pa
samdė abudu baltuosius, Rho- 
adesą ir Iledricką. jį nužudyti, 
ką tie ir padarė, už savo baisų 
darbą gavę iš negro 30 dolerių.

Vokiečių demokratų 
vadas atvyksta į 

x Ameriką 
f

laivių Empress of Scotland iš
plaukė į Ameriką I)r. Erich 
Koch, vokiečių demokratų va
das reichstage. Jis žada ilgesnį 
lail^ą praleisti Kanadoj ir Jung
tinėse Valstijose tikslu arčiau 
susipažinti su tų kraštų saly-

TRAUKINIŲ KASTROFA

Greitam Chicagos ‘ traukirtiui 
susimušus su prekių trauki
niu trys asmens užmušti.

aaOl y 7 [Pacific and Atlantic T’uoto J.
Laimėjo iii*-; bylą. — Mrs. Christabel Rpssell ir jos sūnūs 

h m \ ftussSlk kurie laimėjo nuo 1922 m. besitęsiančią bylj dėl 
^naus tėvo. Jos Vyras, Ąnglijos didžiūnas, buvo užsiginęs, kad 
tahjie jo sūnus, žemesnieji teismai tai patvirtino, bet lordų butas 
kit:.\;jynusprenHė ir pripažino jį tėvu. Sūnūs dabar galės pavel
dėti ir lordo titulą. -

3. Komisija, kuriai pavesta 
sutaisyti planas Tautų Sąjun
gos tąrybąi reorganizuoti, 
Šiandie savo, darbą pabaigė. 
Savo raporte, kurs bus tuojau 
įneštas LftybJn, komisija re
komenduoja, kad nuolatiniu 
tarybos, nariu butų priimta tik 
vieną Vokietija; kad nenuola
tinių Arba renkamų narių 
skaičius butų padidintas iki 
devynių, jų tarpe duodant vie
tas trims katinų Amerikos val

stybėms; ir kad trys nenuola
tiniai 
kaipo 
trijų 
gus.
ir pusiau nuolatinės vietos ta
ryboje tikslu Ispanijos, Lenki
jos ir Kinijos aspiracijoms pa
tenkinti

frytas Visą.dienąį 
Kitomis dienomis, kaip 
ir visada, Naujienų Of i- 
ąfljį yra atdaras nuo 8

roj.pedeldieniais nuo 10 
ryto iki 2 po pietų.

Septyniolika darbininkų 
užberta kasyklose

Konfliktas tarp bažnyčios ADF ragina remti Britų
ir valstybes Meksikoj

Katalikų episkopatas paskelbė 
deklaraciją pasauliui 
Meksiką suagituoti

angliakasiu streiką
3,, WASHINGTONAS. rūgs.

— Amerikos Darbo Federacija 
išleido antrą atsišaukimą į vl- 

‘sus savo narius, ragindama 
rūgs, aukoti, kiek kas galėdamas, pi-

prieš

MEKSIKOS MIESTAS,
3. —1 Katalikų episkopatas pa-'nigų streikuojančiųjų Anglijos 
skelbė dar vieną deklaraciją kasyklų darbininkų šeimynoms 
ryšy ęu ginčais dėl tikybinių šelpti.

Deklaracija, - kurioj’įstiijfymų. j <», nunvj
kritikuojama prezidento' Cal-
leso pranešimas kongresui, pa
rašyta begalo aštriu tonu. Epi
skopatas, kurs pirmesnėse dve- 3. — Einant Geležinkelių 
jose savo' deklaracijose stengė- bintnkų Organizacijų Asociaci- 
si valdytis ir nevartoti aštrių 
žodžių, dabar smarkauja stip
riausiais žodžiais ir prezidentą 
Callesą vadina tironu.

Daugelis mano, kad šituo 
smarkavimu ' katalikų episko-

Geležinkeliečfai rūpinas 
angliakasių šelpimu

CLE-VJELAND, Ohio,

Britų

rūgs
Dar-

acijos priimta rezoliucija tapo 
išsiuntinėta 90,000 laiškų 
Brothejhood of Locomotive 
Engineers nariams su paragi
nimu aukoti pinigų streikuo
jančių Anglijos kasyklų darbi-

patas bando atgaivinti ikonflik- ninku fondui. L. G. Griffit, 
tą, kurs buvo jau pradėjęs žy- einąs organizacijos pirmininko 
mial silpnėti, ir stipriau suagi- pareigas,, savo laiške sako: 
tuoti katalikus visame pašau- “Būdami lojalus . Amerikai, 
ly, ypač Jungtinėse Valstijose, mes kartu turime būt lojalus 
prieš Meksikos valdžią. viso pasaulio darbininkų broly-

 ----- •- < bei. Aš tikiu, kad, Amerikos 
x t*. . i •---------------- darbininkai, ir ypač šios bro-
Svecija ir Vokietija pa- ]|j0S nariai, gausiai į šį reikalą 
naikina pasportų vizas atsilieps”.

BERI INAS, nigs. 8. —. /o- 
kieti ja ir Švedi ja sutarė panai
kinti pasportų vizas, pradedant 
nuo šių metų spalių men. 1. 
Pasportų vizos tarp Vokietijos, 
Luksemburgo ir Portugalijos 
buvo panaikintos nuo rugsėjo 
1 dienos.

J. V. gražino $88,000,000 
x skolos per mėnesi

nariai butų paskelbti 
išrenkami vėl nariais, jų 
'metų terminui pakibai- 
Tuo budu padaroma kaip

jei jos taip sutiks.

BAISIAI SUGRIEŠIJO

TAIIOMA, Okla., nigs. 3.
šj 'rytą darbininkams kų tik 
nusileidus j vietos Superior 
Smckless Co;il kompanijos ka
syklas No. 29 dirbti, *kasykl<)se 
atsitiko sniarki gazų ekspliozi- 
ja. dėl kurios griūvančios uolos 
ir žemes užbėrė viename urve 
dvidešimt darbininkų. Gelbėto
jų kilpoms iki vidurdienio pa
vyko tris. ujEbertųjų išimti dar 
gyvus, bet skaudžiai apdegin
tus ir šįaip sužalotus. Rijoma, 
kad likusieji septyniolika ne-

Reikalauj'a atšaukt iš Francijos _______
konsulą, kam jis šampanavo

...... . ^Lietuvos žinios.
OMAHA, Nebr., rūgs. 3. — 

Del laikraščių pranešimų, kad 
Wm. Corcoram Amerikos kon
sulas Boulogne mieste, Franci- 
joj, t šaukęs “valio prohibicija!” į KAUNAS. — Rugpiučio 12 
ir girdęs šampanu svečius, tarp J- Jonavos gat. gale krūmuose 
jų ir p-lę Gertrūdą Edi'ilinlę, rasta nužudyta ir į žemę įkus- 

laimingai per- ta proštitutė K. Crigailė. Už
plaukti rią 
Doųglas 
Christian

NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ

Lamanšo sąsiaurį mušėjas — plėšikas V. Drage- 
Kauntės „ Woman’s lis, kurs rugp. 12 d. K. Grigai- 
Temperance Unija tę pasmaugė, bijodamas, kad 
užta^ jo atšaukimo, ji praneš policijai apie pada- 

Konsulac eres labai tuo imsi- rytą prieš tai plėšimą ir atim- 
keltęs, išniekinęs Jungtinių Vai- tus iš Grigaitės 64 litus. Į že- 
stijų konstituciją. ' mę užkasė Drugelis kitoms 2

prostitutėms padedant. Kalti
ninkai suimti ir pasodinti kalė
jimam * iRado nušautą "dvokatą

MEMPHIS, Ten n., rūgs. 3. 
—. Overtono parke rado negy-; 
vą, su kulipka galvoj, žymų’ 
vietos advokatą, W. Fitzhugh. j

bijodamas, kad

KASINĖJIMAI

RUSTEIKONIAI (Sere-
XT .v - , ♦ ; i i, • • i džiaus valse.). — žmonių kal-Nusišove pasienio policininkas . x., ± . .. .bomis ir tikrais tvirtinimais

KYBARTAI. — Rugpiučio 2 esą Bajorkalny (vietos kaimo 
d. 10 vai. vak. Slibinų kaime, 
ties žmonos tėvo namais, nusi
šovė pasienio policijos 1-mo 
rajono policininką^

piliakalnis) užkastas prancūzų 
brangenybių ir šiaip auksinių 
daiktų karstas. Dabar iš po na- 

Antanas kties žnąinės randa daug duo- 
Stankevičius. Nusišovimo prie- bių prilasinėta, bet pasakoja,
kastis, esą, nesantarvė šeimy- kad turtų neradę. Kiti sako, 
noje. Paliko žmoną rir mažą kad jie esą užkasti ten, kur 
kūdikį. dabar vieškelio.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI 

«

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

• ■ A

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

Parduokit kas jums nereika
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

TORNADAS NEBRASKOJ
Keletas triobų sugriauta 

žmoniją sužalota

CONNELSVILLE, Pa 
sėjo 
eitą 
and 
No.

WA;SH1N'GTONAS, rūgs. 3.— 
Per ką tik pasibaigusį rugpiu- 

!čio rtienesj valstybes iždas at
mokėjo žmonėms trečios lais
vės ]paskolos viso 88,000,000 do
lerių. Valstybės skolos’ liko dar 
atmokėti viso labo 19,534,371,- 
300 dolerių.

ir

PAVVNEE CITY, Neb., rug
sėjo 3. — Pietine Nebraskos 
valstijos dalim perėjo torna
das, padarydamas daug ža
los. Baisusis audros sūkurys 
sugriovė keletą farmų triobų, 
išvartė su šaknimis • medžius 
ir daug gyvulių užmušė. - Kele
tas žmonių buvo sužeista. Be
veik visos telefono ir telegrafo 
vielos nutrauktos ir susisieki
mas sutrukdytas.

rug-
3. — Netoli nuo čia pra- 
naktį susimušė Baltimore 
Ohio greitasis traukinys 
7, ėjęs iš New York o į

Chicagą, su vienu ėjusiu į ry
tus prekių traukiniu. Pasažie- 
linio traukinio mašinistas Col- 
lins, jo padėjėjas Albright ir 
konduktorius •' Reynolds buvo 
užmušti, o keletas pasažierių 
sužeisti. Prekių traukinio 
mąšinistas su padėjėju susku
bo nušokti laukan ir tuo budu 
išliko sveiki. Katastrofa atsi
tikus dėl to, kad prekių trauki
nio mašinistas pepabojęs 'sig
nalų.

SUĖMĖ DEGTINĖS KONT
RABANDOS LAIVĄ

MIAMI, Fla., rūgs. 3.
Pakraščių sargybos patrolės, 
laivas suėmė į 1 
beno ispanų registracijos pa
galbinį škunerį Evelyh D, su 
svaigiųjų gėrimų kontrabanda.
Rasta 1,000 keisų likerių.* Lai- Blinois daly siautė smarki lie- 
vo įgula areštuota.

.tv,;: i -iTT.r.TtJt

patrolės' -----------------
Miami parga-| ' Audra Illinois valstijoj

CUĄMPAIGN, III., rūgs. 3.
Praeitą naktį centralinėj

itaus ir perkūnijų audra, pada
riusi dideles žalos laukuose. 
Nuostoliai, kaip apskaičiuoja, 

'siekią daugiau kaip 100,000 do
lerių. Champaign ir Urbanoj 

į visų namų rūsiai buyo pilni 
vandens. , ,

NUPIGINTAS PINIGU• 
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!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

LEXINGT()N, Ky., rūgs. 3.— 
Viename vietos viešbuty turtin
gas Kelly O. Kirlly, 70 metų, 
nužudė p-lę Mildredą McDaniel, 
26 m., atvykusią iš Brooklyno, 

iN. Y., paskui pats nusižudė.

James Doolittle,

Skrenda per Andun
SANTJAGO, Čilės Respubli

ka, rūgs. 3. — Amerikos avia
torius, įeit
šiandie išskrido į Buenos Aį- 
res, Argentinos sostinę. Kelio
nė bus labai sunki, kadangi jis 
turės skristi per Andų kalnus.

Chicagai ir apįelinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: »

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; maža atmainos tem’pėra- j11US ndiew W. Mellon, pralei- 
turoj;- stiprokas, daugiausiai ** Č™. d,®nras ?ryžiu' šlan‘ 
rytų Vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 70° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei- žemėn užsimušė aviatorius kap. 
džiasi 7:21 valandą. Lcavey ir jo žmona.

Melionas išvyko į Londoną
PARYŽIUS, rūgs. 3. — Jun- 

iždo sekreto-

die išvyko j Londoną.

LEATHEHEAp, Anglija, rug
sėjo 3. — Aeroplanui nukritus

IMPERFECT IN ORIGINAL

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

NAUJIENOS
Chicago, UI1739 So. Halsted St



NAUJIENOS, Chicago, III.

Kaunas

|(iarsinkities Naujienose

kiton pu

Sykiu Lietuviams Visos Chicagos

4102 Archer Averiue

OREMUS

Mes

I EVY ta BES W ■

IMPERFECT IN ORIGINAL

IS SENĮJ AUTOK 
PADAROME NA

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

B u taus kis 
klon 
skoronskis 
ir vyr. Įeit 
rijos mokyklon.

Rugpiučio 6 d. grįžo iš Pary 
žiaus pulk. Įeit. Pečiulionis, bai 
gąs aukštąją artilerijos techni 
kos mokyklą.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENA^

Skaitykit ir platinkit 
. NAUJIENAS► malūno 

vietos iki 
buvo. Su- 

ir liepė 
žmonėms

Spalio 12 i
Lupk r. 2
i vietos

Liaudis labai gerai pa
reiškė “krikščionių” 
Labai gailisi kurie už

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių iidirbyičių automobilių. Iš- 
tuūume sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską i piningai ir gerai.

Kreipkitės j

C. LUKAS GENTS’ FURN1SH- 
INGS, nes čia prekes gausite 
prieinamomis kainomis ir pa
tarnavimą rasite draugiška. 
Sykiu primenu, kad musų krau
tuvėje galėsite užsisakyti siu
tus ir overkautus ant orderio -- 
pasiusime sulig kostumerio rei
kalavimo, nes šitame darbe tu- 

/ e 

riu apie 30 metų prityrimą- Iki 
-pasimatymo. '

WAI.LACE GARAGE
3115 So. Wal!ace St.
Telefonu* 'Uchjgan 0342

Šiuomi pranešu visiems Bright- b
on Parko ir sykiu Chicagos Lie
tuviams, kad Rugsėjo-Septem- 
ber 4 d. atidarau vyriškų aprė-

*• ♦' c

dalų krautuvę po vardu — C.
LUKAS GENIS’ FURNISH- 
INGS. Pertat, kviečiu visus 
Brighton Parko ir visos Chica
gos lietuvius — reikale: siutų, 
©verkautų, marškinių, skrybė
lių, kepurių, kalnierių, taipgi 
apatinių drapanų nepamirškite

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

1) . “Oremus garsi gyduolė, 
kuri greitai ir pasekmingai 
gydo visokį galvos skaudėji
mą, kuris pasitaiko nuo don
gą pagavimo ir nuo. Neural
gijos. Nuo dviejų pilių apsi
stos skausmai į 10 miliutų. 
Dėžutė su prisiųntimu 45c.

2) . “Oremus”' garsi gyduo
lė, kuri greitai ir pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: gydo Reumatizmą, praša
lina šaltį iš žmogaus kūno, 
prakaituoti verčia ir gydo in- 
fluenzą. Dėžutė su prisiunti- 
m u 45c.

IK.TINŲ MIKZIŲ <uGKY- 
IOSU .uniaiAytart salykle.

— Žemės ūkio ministerija nu
tarė duoti piniginės pašalpas 
tam tikromis nustatytomis nor 
momis, pirksiantiems Šiaulių že
mės ūkio parodoj veislinių gy
vulių prieauglį.

—Krašto apsaugoti ministe
rija yra numačiusi šiais metais 
siųsti į užsienį karo mokslams 
eiti visą eilę musų karinjnkų. 
į Prancūziją numatyta: kap. Ja- 
siūlaitis - artilerijos mokyklon, 
vyr. Įeit. Petkumis - inžinierijos 
mokyklon. Į Čekoslovakiją: 
pulk. Įeit. Jackus ir maj. Žadei- 

karo akadegiijon ir kap. 
intendantų moky- 

Į Belgiją: pulk. Įeit. Lan- 
karo akademijon 

Černius — inžlnie-

NHETINGA 
vičiaus
Dėlei blogo ženčės išdirbinio šių 
metų pasėliai labai blogai išro
do. Su darbininkais elgiamasi 
kaip grafui tinkama. Dar iki 
šioliai nesudarytos įstatymais 
nustatytos sutartys, neišduotos 
atsiskaitymo knygutės. Gyvu
liai ganomi plikuose laukuose, 
neatiduota ordiuarija net už 
praeitus metus. Taip tai gyve
na darbininkai, kurie visą lai
ką davėsi apgaudinėti darbo fo 
ckiacijai, balsavo už ją ir į jos 
'krepšį dėjo saVo kruvinai už
dirbtus centus.

Išėjimui iš nepakenčiamos pa
dėties, liępos 4 d. visi šio dvaro 
darbininkai įstojo i Žemės Ūkio 
Darbininkų, Prof. Sąjungą, ku
riai vadovaujant, laikydamiesi 
vienybės, be abejo, savo reika
lus apgins. —A. ,

Telefonas į visus departmentus Calumet 0644—0645. Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliomis iki 2 po pietų 
MUSŲ SOUTH CHICAGOS SKYRIUS 9300 COMMERCIAL AVENUE. Telefonas j visus departments Saginaw 4847 
Kad suteikus musų kostumeriams progą nusipirkti reikalingų dalykų po darbo valandų, mes laikome atdarą krautuvę 

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

Romos pakalikus, 
bažnyčioj, pradėj us 
varyti juodžiausią 

nėra tvarkos: kartais 
nežinai kur esi: bažnyčioj ar mi
tinge. Apie 60% ėjusių bažny
čion jau dabar nebeateina tift 
dėl tos nelemtos kunigų politi
kos . Kunigų kalbos yra prieš- 
valstybiškos.

. ____ ’/fiilvo ne-
nemalimo, galvos skaudėjimo Ir/pametimo

yra padirbtas iš parinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 

nūs aptngjtorius, 
padirbi m/j šiaip

ŪDRIJĄ, Alytaus ap. Kle
rikalas gavo tūpti. Motiejus 
Pečkus smarkiai šmeižė pažan
gesnius žmonės, vadindamas be
dieviais, bolševikais ir bažny
čios griovikais. Jis apšmeižė 
ypač bjauriai J. V. ir Ig. P. šie
du apsiskundė teismui ir birže
lio 26 d. Taikos teisėjas nu
baudė Šmeižiką viena para ka
lėjimo ir 10 litų mokėti baudos,

Padaryta* 1A R
N V APYNIŲ

Nereikia virti — Nėra putų 
VUuomtt au taikia “Maatera” paaaknaes 

MUSŲ MASTER MALT 
Jia aiunčiamaa tiesiai Jurai muaų 

dirbtuvės
U^alnakyblt krn, siuntiniu 

Mva atidų,, i m paprastame pakelyje 
Tiktai St ui 2‘į avarv kenaa. I vakaru* 

nuo Hocklv kalnų, Floridoj arba
* Ceaas

, Kitus atidų*it su orderiu
1'aiyiuūką Jviedo ar tanisauu- 

UiitautMin mus uit krintas 
SPECIALIAI

Ekstra 3 kenai
RYKAI PASIŪLYMAS

kranam pirkėjui 1 keno 
BERNARU BUDHEISER & CO. 

123 W. Madison St, Dept. 401 
Chicago. Illinois

(Mes naprigulmingi nuo kitų organiaarijų)

GARLIAVA. Paskutiniu lai
ku musų apylinkėje neramu. 
Parapijų įgaliotiniai, kunigų 
įtūžimas, ir jų leidžiami gandai 
duoda pamato manyt, kad vėl 
klerikalai' ką nors Lietuvai ren
gia. Žmonės rimtai susirūpinę 
nuramint 
Garliavos 
kunigams 
agitaciją,

RIETAVAS (Telšių apsk.). 
-t- Jaujupiu yra mažas upelis, 
kuris įteka į Rietavo dvaro 
malūno kūdrą, šį upelį, kaip 
pasakoja seni žmonės, iškasė 
Rietavo dvaro kunigaikštis O- 
ginskjs )|ar jjaudžj^vos {lai
kais. šio upelio istorija: Ka- 
lakutiškės kaime buvo upeliu
kas, kuris tekėjo priešingon 
pusėn, net dabar iškastasis u- 
pelis. Kunigaikštis Oginskis 
užėjo šitą upelį ir sumanė iš
kasti naują upelį, kuriuo tekė
tų šitas vanduo į jo 
kūdrą, nors nuo šios 
malūno 2 kilometrai 1 
varė žmonių minią 
kasti, neleisdama^ 
nė pailsėti. Iškasė, 
toj, kur upelis bėgą 
sėn supylė kalvą ir pildami dė
jo rastus, kurie ir šiandie te
bėra nors gerokai apipuvę. 
Vanduo pradėjo bėgti (tekėti) 
iškąstąją vaga, o nudžiugęs 
kunigaikštis tarė: “Jau upis”. 
Žmonės ir šiandien tą upelį iš
kreipdami vadina “Jaujupiu.” 

Dabar Jaujupis yra labai už
žėlęs, o jo krautai alksniais ir 
karklais apaugę: jis išteka iš 

magumų suristų su kelionet įęįtos vietos, nes vanduo savo 
jėga išgriovė supiltą kalvą ir 
vėl priešingon pusėn bėga.

Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.
Lietuviai, kurie mano atlankyti sa

vo gimti)ją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias
Kelias j Lietuvą. ■

Suprantamas dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas, kuriuo 
važiuojant išvengsi visų neparanku
mų ir nesi 
per svetimus šalis. i

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai )

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai i Klaipėdą iš

vengsite kitų visų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai j 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-eia kliasa,$107. | abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Tu rišt. 3 kliasa $117. I abi pusi $190 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. | abi pusi $2'iU 
Sutaupysit $30.00.

“Kevenue Tax”ir “Hcad Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “L1TUANIA”
Laivas “ESTON1A”

Informacijų kreipkitės 
agentus arba stačiai į kompanijų

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second A v. S., Minneapolis, Minn.

PILVUI GYDYTI BITERIS
Šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Bitelis buvo vartojąnius 

gelis metų kaipo vidurių vaistas. Jis yra kuogeriausias nuo 
grumuliavimo, skilvio 
apetito.

Jis ;
Califormjos vynų.

šių biterių kiekybė negalimu paaugštinti 
chemikus turėdamas 40 metų patyrimo užimt 
užtikrindamas jų naudingumą. ‘

Kaip žmogaus pilvas nedirba, jo visas organizmas yra užnuo 
dintiiN, inkstai nustoju dirbą ir žniogus jaučiasi visiškai nuvargęs.

Vartodamas Mj bitei’) kaip idirodyta ir ifitirdamas jo naudingu 
mą nebusite be jo ir visuomut turėsite bonkelę savo namuose. Svei 
katu lai yra turtus. Kailiu vienos bonkos $1.00.

Reikalaukite nuo savh uptiekoriaus “Salute Stoinuch Bittera” 
arba užsakykite tiesiog ify musų.

ŠILUTE ORUG AND CHEMICAL CO.
616 West <31st Street, Chicago, .111.

Boulevard 7351

DOTNAVA (Kėdainių apsk.). 
Čia jau pirmiau gerai veikę Ž. 
U. Darbininkų prof. sąjunga, 
bet liko uždaryta, o veiklesni 
organizacijos nariai prašalinti 
iš dvaro. Darbininkai administ
racijos nežmoniškai išnaudoja
mi, nors’ ir pavyzdingame ūky
je, mat dabar jau geriau gyvu
liais rūpinasi, negu žmonėmis. 
Sugriuvus klerikalų reakcijai 
darbininkai susirūpinę kaip 
nors vėl prof. sąjungą atgaivin
ti, kad bendromis jėgomis ko
voti už savo būvio pagerinimą.

Vargo sūnūs.

Tiesiog įKlaipedą
Be Jokio Persėdimo

Kas Dedasi 
Lietuvoj J
JįiuJupio istorija

KOVARSKAS, Ukmergės ap.< 
Per 6 metus, prie Kademy val
džios, KoVarsko miestelyje visos 
drganizacijos buvo apmirę. Kas 
ne kademų, viskas buvo ardo
ma, persekiojama... Didžiau
sias despotas ir dvasinis inkvizi
torius vietinis dzekonas špa- 
kevičius. Nuo jo drebėjo visi I 
miliciantai, mokytojai, valdinin- ’ 
kai ir pažangesni žmones. Bet1 
dabar pasiliko, tiktai su davat
komis ir tų eiles vis mažėja ir 
mažėja 
žino, 1 
valdžia, 
juos balsavo, nes jau dabar 
prie naujos valdžios, žmogus 
jaučiasi laisvas, gali dirbti, švie
stis, organizuotis į visokias kul
tūrines - ekonomines organiza
cijas. Per trumjMi laiką naujos 
susitvėrė, o kitos • organizacijos- 
atsinaujino. Dar pradžia,1 o 
koks jau skirtumas taup miru
sios kademų valdžios ir naujos 
valdžios ?!

(L. U.)

| Kaip Apie Justi Namų Apšildymą?
šis yra paskutinis mėnesis kur jus galite įvesti sau namų apšildymų lai

ku. Jus turit įvėsti į savo namų apšildymų nevėliau kaip sekamų mėnesį. Jei 
jus dar neesate prie to prisirengę, mes suteiksime jums progų įvesti naitių 

Į apšildymų į laikų, su biskiu pinigų.
Jums‘tik reikės įmokėti $25 arba $50, o kitus mėnesiniai^ išmokėjimais. 

1 Mes turime dar daug stake boilerių ir radiatorių ir galime suteikti gerų
p&tarpavimų. Bet jei jus lauksit ilgiau, jus turėsit mokėti daugiau 20% ar- 
ba 25%> už jnateriolų ir jus negalėsit gauti namų apšildymų greičiau kaip į 

—B- 60 dienų. Todėl veikit dabar, sutaupykit pinigų ir bereikalingų rūpestį.
j Atsilankykit į musų ofisų arba pašaukit per telefonų, o mes^ atsiųsime 

w jums musų patyrusį inžinierių, kuris suteiks apskaitliavimų ir parodys, kaip 
męs galime sutaupyti jums nuo $100 iki $200 už kožnų namų apšildymų.

Mes įvesime jums namų apšildymų arba musų inžinierius parodys jums 
f kąip galite patys įsivesti. Jums nereikia būti mechaniku, kad įsivedus namų 

apšildymų, musų inžinierius išdirbs jums planų ir parodys kaip atlikti darbų. 
Kiekvienas gali tai atlikti ir sutaupyti pinigų už darbų.

F Mes taipgi paskolinsime visus įrankius dėl atlikimo to darbo dykai.
Mes užlaikome geriausius boilerius, radiatorius ir suteiksim jums tikrą 

vertę už jūsų pinigus. I '
Mes nedarome biznio kaip kitos kompanijos, kurios parduoda namų ap

šildymo reikmenis pigiau $50 arba $100 ir duoda prastų boilerį, radiatorių, 
paipas arba fitingus. I

Musų Motto yra: jei mes negalime įvesti į jūsų namų apšildymų užganė
dinančiai, tuomet mes nesiimsime to darbo. Mes suteiksim jums materlolų 
100 centų už jūsų dolerį. ' i

Mes galime dąrodyti jums, kad ką mes sakome šiame laikraštyje yra tie
sa pagal jūsų pačių kaimynus, nežiūrint kokioj kolonijoj jus gyvenate 
esame įvedę šimtus namų apšildymų j paskutinius 15 metų.

Jei jus žingeidaujat namų apšildymu, nelaukit ilgiau. Atsilankykit pas 
mus, o mes suteiksim pilnų užganėdinimų. ,

Mes taipgi užlaikome pilnų pasirinkimų garantuoto plumbingo labai pi
giomis kainomis, lengvais išmokėjimais. Tankas, tank heaterius, gasinius boi
lerius, gasinius heaterius, valves ir viskų kas reikalinga prie plumbingo. , 

Kiekvienų tavorų kurį pirksit pas mus, jei nepatiks* mes permainysim 
arba pinigus grąžinsim, laike penkių metų.

Tai taip mes išauginome savo biznį; kaipo didžiausį plumbingo ir namų 
apšildymo reikmenų visoje Chicagoje.

Kuomet jus atsilankysit pas mus, tikrai žiūrėkit teisingo tnusų vardo ir 
vietos. Mes ūžimam visų blokų rytinėj pusėj nuo State St., netoli 22nd St. 
Jus pamatysit didelę iškabų ant viršaus namo. 9

SALUTARO RYTAS
SĮalpwO rytas tešvięčja grąžąs;
‘■Jv^ikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL? s ,
1) ■— RYTAS*— )
2) -h įmetus -(TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS.)

TODĖL, KAD: ♦
Diena be ryto, žmogus bo Salutaro 
neguli būt!

1) —- Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras viduriui išvalo; SVEIKATA
8) — SaluturuH pataiko sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAŠ DRUG & CHEMICAL CO
63!) W. ISth St., Chicago, Illinois

UDWEISER3
i A A l MASTts 

HOP&MALT
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Allen’s Parlor Furnace KORESPONDENCIJOS

APŽIURĖKIT šį nau
jos mados furnace, ku
ris yra pastatomas ant 
grindų. Puikus naujos 
mados apšildymas, ku
ris atlieka darbą už tris 
paprastus pečius.
Apšildymas ląbai svei
kas stl pagelba drėgno 
oro cirkuliacijos.
Jis lengvai užlaikomas 
švariai, kaipo dalis ra-

VVfisterly, W. Va.

Nepirkit senos mados 
pečiaus kuomet galit 
įsigyti šį be paipų fur- 
nace už beveik tuos pa
čius pinigus.
Mes garantuojame ap
šildymą viso namo ir di
deli sutaupymą pinigų 
už jūsų kurą.

Z. PIETKIEWICZ
1721 West 47th Street

Savasis Pas Savaji
■RBBBn

Waitches Brolių Korporacija perka, maino ir 
parduoda namus, lotus, ukes, biznius, psergičius ir 
bonus; stato namus; daro paskolas; siunčia pinigus 
į Lietuvą; išduoda visokius inšiurinųs; suteikia pa
tarimus; rašo ir tvirtina visokius dokumentus ir 
kontraktus perkant, mainant ir parduodant nuosa
vybes ir visokius paliudijimus, testamentus ir doku
mentus, Angliškus ir Lietuviškus. Greitam parda
vimui arba išmainymui namo, loto, ūkės arba biznio 
kreipkitės pas mus. Savasis pas Savąjį.

WAITCHES BROS. CORPORATION
REAL KSTATU, LOANS & INSURANCE

10756 Michigan Avenue

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
■ mVlOORATlH®
Kooo raa 
7 MHUIHIHO
I (jooo i<* r*i «Ortl 
k »WT» •— _
FRtV IRICK

Jis yra rekomen
duojamas per __

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, Jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Kd
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

“■■h f yra, bet jos jau turi vyrus. Bet 
visgi šiuo laiku mus unija ėmė 
mažėti ir vienas po kitam, bijo
dami patekti pikuliui, šalinasi 
mus kaip įmanydami.

štai mus Antanas Vaičikonis 
rugp. 28 d. susirišo draugišku

Rugp. 23 <1. vienoj horvatų I neatmezgamu ryšiu su Barbo- 
šeimynoj ištiĮco baisi žmogžudy-1 ™ Vaičikoniene. Vinčevojo trjs 
ste. ' Nakties laiku vyras nušo- dau« ,<la|yvavo. . svečių 
vi savo miegančiu pačią ir pas-|*r v’s* time turėjo. Lai
kui atsigulęs šalę jos pats nu- ateities linkime PP- Vai'
sišovė. Paliko našlaičiais ketu- čikonlams ■>« draugiškam gyye- 
ri maži kūdikiai. Priežastis tos nW- Antras P- Jokūbas Simu- 
baisios žmogžudystės — šeimi- h-'vičius surado sau tinkamų 
ūmiai nesutikimai. ’ - M. F. |šonkaulį Chicagoj ir rugp. 28 d. 

ten neatmezgamu mazgu susiri
šo prie liudytojų — S. StatkęVi-1 
čiaus,- O. Navalinskaites, A. Si-' 
mapavičiaus ir G. Aržikevičiu- 
tės. Linkime geriausios klotės 
p. Simanavičiams naujame gy
venime. Trečias Stasys Ra
gauskas atrado draugę Keno- 
shoj ir rugsėjo 4 d. pasižadės 
viens antrų įmylėti ir niekuo
met neapleisti: Linkime ge
riausios laimės.

— M. Kasparaitis.

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

Racine, Wis.
Gerai pavyko T. M. D. 

A’pskričio Piknikas.

akis

Akinių Pritaikymo Mano 
25 MĖTŲ PRITYRIMO

Mis. michnievicz-vidikiene 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 ’
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Dr. Anelia Kaushillas
CH1KOPRACTOR ir MIDWIFE

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai u įsi
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yard» 4951

Valandos: Utdrninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Rugpjūčio 29 d., Midway Par
ke, įvyko piknikas bendrai ruo
štas T. M. D. Apskričio. Svečių 
ir viešnių privažiavo iš visų 
apielinkių miestelių, bet dau
giausia išvisų dalyvavo Wauke- 
gano lietuvių. Tokiu geru jų 
susitarimu ir mandagiu apsiėji
mu visi džiaugėsi. Garbė jiems 
už, tą. •

Išpildytas prograntelis. At
vykęs svečias Antanas Tulys 
pasakė trumpą prakalbą apie T. 
M. I). organizaciją, kvietė lietii1 

I vius laikytis vienybėj ir tapti 
T. M. D. nariais. Klausytojai 

\ prakalba patenkinti, nes kall^ 
I tojas nė vieno įsitikinimų ne
kliudė, vien reiškė mintis, kad 
mes, kaipo lietuviai, ir turim 
toj lietuvystės dvasioj tvirtais 
visuomet būti. Po prakalbos 
traukta virvk. Waukegano lie
tuviai stoj ovyrai drūti kai ą- 
žuolai į kovą prieš Wisconsino 
visus lietuvius, bet laimėtojais 
liko Raciniečiai su Milvvaukie- 
čiais; bet Waukegano lietuviai 
pareiškė, kad kitą metą turės 
būt jų viršus.

Oras buvo gražus, publikos 
dalyvavo daug. Finansinės pa
sekmės geros, padaryta įplau
kų $232.10, turėta‘rengimo vi
gų, išalidų $177.84, gryno pelno 
liko $55.26. šis piknikas buvo 
ruoštas taip ,kad uždarbis butų 
padalintas visoms kuopoms, ku
rios prisidėjo prie rengimo. Da 
lyvavo visos apskričio penkios 
kuopos ir kiekviena gaus pelno 
po $11.05. Varde visų apskri
čio valdybos varių, kaipo rengė
jas * to pikniko, šiuomi tariu 
širdingą ačiū kalbėtojui p. A. 
Toliui už prielankumą ir vi
siems svečiams, kurie dalyvavo' 
šitame piknike, taip ir visiems' 
darbininkams. Turėsim geras) 
pasekmes iš to pikniko dėlto,! 
kad visi tėvynainiai santaikoj 
dirbo, kiek kuris išgalėjo. JSve- 
čiųs linksmino Grimalio orkes
trą. Dalyvavo gražaus jauni- 

‘mo, tokių gn.žių viešnių, kad 
jų rausvus veideliai ir žibančios 

I akutėm net ir mano senbernio, 
akį traukė.

Sekantis to apskričio paren
gimas ,taip jau bendrai, bus 
ruošiamas Racine atvėsus orui. 
Jame kuopos rodys savo spė
kas gražiu dainavimu ir gabiu i 
lošimu. Lauksime jo.

T. M. D. 121 kp. laikė susi
rinkimą lietuvių svetainėje 
rugpiučio 27 d. Nutarta ruošti 
į miškus grybavimo išvažiavi
mą.. Komitetan paskirti Juozas 
Dokshus ir M. Kasparaitis. Nul 
tarta susirinkimą laikyti Lietu
vių svetainėj reguliariai pirmo 
penktadienio vakare kiekyieno. 
mėnesio. Susirinkimai kas ant
ras mėnuo bus visuomeniški su 
pamokomis. Pamokas paruošti 
išrinkta Marė Matulionienė.

Senbernių Unija Mažėja.

Kaip visur, taip ir Racine 
senbernių unija laikosi tvirtai, 
nes iš Lietuvos lietuvaičių neat
vyksta, o čia augusius spiriasi, 
neina į draugišką gyvenimą,
ypač už senbernio. Moterėlių

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo Su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

akinius — šlifuoti stiklai 
ant vietos.

Dr. Jau J. Smetona
OPTOMETRISTAS

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

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

W ADVOKATAS,
Miesto Ofisas , 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p.
Gyveninio 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. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS

MII. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

I

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
‘ 3110. Nakų

Drexel 0950
Boulevard t 4136

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

PRITAIKO AKINIUS
t 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

p.
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. *
77 W. VVashington St.

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

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 13 morjęičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Ragdziunas Borden)

• LIETUVIS ADVOKATAS
7 So. Dearbron St. Room 1538 

Telephone Randolph 3261
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

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, UI.

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

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

pietį} ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So« VVallace Street

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Saite St., Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

J. K WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5050 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 530 
Tel. Central 6J390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
TeL Hemlock 1385

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

visokiai legališkas popieras.

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4^42

Res. 6(129 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3689 

Nuo 7 iki 9 vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk i) kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar J sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainytą i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis i

Vienas skaitytoj;’! f j skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau giu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imanti. Priduodant kuponus Apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardi ir adresas skaitytoji

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

' Ui metus—150, už pusę metą—75, ui tris minėsiu*—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

** C°R PORATrO/V 
>y PRESENT FOR RŲįy*f\T 
UNITED PROFH’S#«IW >fOl\ 

ŠEN

_____........... ....-.........Atkirp čia
Data: Rugsėjis 8 d., 1926

v’®*9 p*’epa,° to PąOTCRmiRING CORPORATION 

01
GfNtlUk

41.iYfclXtinTri^

i » j nuo 9 ikt II vai/ryte; 
Valandosj nuo į jį; g ya|. vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis 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. 
Valandas: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare, Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK 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 Boulęvard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
l’hone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

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

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

V. ■■ ■ !■—<

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valai4rlos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4800

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, •
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

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

Gydytoju Kabinetas 
. DR. S. LENECKI, . *

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

YUSZKITWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

bl I. ........................... .

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdų dėl užaugini- 
ino plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
h._____ __________ — i ../

t
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Prezidentas Calles. — Morones. 
—Tejada, — Saenz. ~ Ama
ro. — Leon. — Ortega. — 
lasau ra n co.

GINČAS DEL VILNIAUS EISIĄS Į TAUTŲ 
SĄJUNGĄ

Kova tarp valdžios ir bažny
čios Meksikoj nesiliauja. Val
džia yra pasiryžusi kartą ant 
visados padaryti galą tamsybes 
apaštalams, kurie bėgiu trijų 
šimtų metų mulkino Meksikos 
liaudį. Apie tos nelaimingos ša
lies praeitį ir kovos etapus tarp 
valstybės ir bažnyčios aš pakal
bėsiu kitą kartą. Dabar skai
tau busiant ne pro šalį paduoti

buvox gan aukštos • nuomonės 
apie mirusį senatorių Robert 
M. La Folllette.

Alberto Tejada, vidaus reika
lų ministeris, po prezidento yra 
svarbiausias asmuo vykdymo 
šalies patvarkymų. Jis yra še
šių pėdų ūgio, laibas ir visuomet 
dėvi juodus drabužius. Te jado 
yra didelis Calles’o šalininkas. 
Pirma jis ėjo Vera Cruz’o guber
natoriaus pareigas.

Calleso kabinete yra vienas 
protestantas, būtent , Aaron 
Saenz. Jis eina užsienio reika
lų ministeriaus pareigas. Kai 
Carranza pradėjo revolicinį ju
dėjimą prieš Huertą, Saenz dir* 
bo valdžios įstaigoj raštininku.

trumpą charaktehistiką tų žmo-!»^is tuoj prisidėjo prie revoliu-

BOLŠEVIKŲ PARTIJOJE DAUGIAUS VALDININ
KŲ, NEGU DARBININKŲ

žinia iš Varšuvos sako, kad Lenkija anaiptol nema
nanti pulti Lietuvą ir kad ginčas tarp Lenkijos ir Lietu
vos dėl Vilniaus gal busiąs pavestas išspręsti Tautų Są
jungai. ' : ( .

Mums rodosi, kad tuo galima tikėti. Gandai apie me
namą Lenkų ruošimąsi užpulti Lietuvą buvo pastaruoju 
laiku skleidžiami daugiausia iš Maskvos. Juos gamino 
bolševikų propagandos fabrikas. Sovietų valdžios agen- t-iii tyčia, leido tuos melagingus gandus į žmones, kucl nu- 
kreipus visuomenes akis nuo hrizię, kurį dabar pergyve- 
£ra bolševikų partija.

Lenkams pradėti šiuo laiku karą su Lietuva nėra jo
kios prasmės, nes jie turi pakankamai bėdų namie ir per
daug priešų kitose tautose.

Visai naujas tečiaus yra dalykas, kad Lenkai maną, 
jogei Vilniaus klausimas galįs būt pavestas Tautų Są
jungai spręsti.

Be Lenkų sutikimo Tautų Sąjunga vargiai ims iš 
naujo svarstyti tą klausimą, kadangi ji laiko jį forma
liai “pabaigtu”. Jeigu Lenkai spėja, kad ginčas dėl Vil
niaus busiąs sprendžiamas Tautų Sąjungoje, tai reiškia, 
kad jie yra linkę nusileisti Lietuvai.

nių, kurie šiandien stovi Meksi- 
sikos valdžios priešakyj.

Svarbiausią vietą valdžioj, ži
noma, užima prezidentas Plu- 
tarco Elias Calles, kuris iš Cha- 
pultepec palęciaus tvarko val
stybės reikalus. Nėra mažiau
sios abejonės, sako žurnalistas 
L. C. Speers, kad prezidentas 
yra pasiryžęs įgyvendinti religi
ją liečiančius patvarkymus. Su 
bažnyčia jis nedarys jokio kom
promiso, kol ji nusilenks prieš 
įstatymus.

Meksikos prezidentas yra. 

tvirto fiziško subudavojimo. Jis 
keliasi anksti, — kai tik rytas 
pradeda brėkšti. Jo mėgiamiau
sias sportas yra jodinėjimas ar
kliu ' ir maudymąsi. Preziden
tas,, kuris dabar turi apie 50 me
tų, kaip ir kiti Meksikos aukšti 
valdininkai, paeina iš nelabai 
turtingos šeimos, Jo politinė 
karjera prasidėjo su revoliuci
niu judėjimu prieš diktatorių 
Porfirio Diazą.

Beveik šešių pūdų ūgio, tie
sus kaip /Striela, su juodais 

į plaukais, kurio vatomis prade-Kao jie yra nnKę nusileist! sietuvai. , piuunuu*, auuv yiuuv-
Jie gerai padarytų, jeigu nusileistų. Kol Vilniaus !<Ia žiItL *r tankiafe ūsais, prezi- 

klausimas nebus išspręstas patenkinančiu Lietuvą budu, Į de"tas žinomu Mek-
t < . t • i za i *v-! . • siKos iviieste Kaipo valdžiostol taikos tarp Lenkų ir Lietuvos nebus. O be' šitos tai

kos Lenkams bus sunku sutvarkyti savo santykius ir su 
kitoms valstybėms. . x • f

Sovietų laikraštyje “Bolševik” (1926 m. N r. 12) ko
munistų partijos centro statistikos skyriaus vedėjas, E. 
Smitten, įdėjo įdomų straipsnį apie bolševikų partiją. Iš 
jo patiriame tarp kitko sekančių dalykų:

1926 metų sausio mėn. 1 d. Rusijos komunistų parti
ja turėjo 1,002,500 narių, iš kurių buvo 58,1 riuoš. darbi
ninkų, 24,6 nuos. ūkininkų ir 17,3 nuoš. valdininkų ir ki
tokių. šitame sugrupavime tečiaus > prie darbininkų (ir 
ūkininkų) skiriama ne tiktai žmonės, kurie dirba fabri
kuose afba kitokiose įmonėse, bet ir visi valstybės, par
tijos ir profesinių sąjungų tarnautojai, kurie pirmiaus 
buvo darbininkai (arba ūkininkai). Jeigu į darbininkų 
ir ūkininkų grupes skirti tiktai tikruosius darbininkus ir 
ūkininkus, priklausančius Rusijos komunistų partijai, tai 
rezultatas bus toks: darbininkų 42,0 nuošimčiai, ūkinin
kų 11,4 nuoš., valdininkų ir kitų 46,6 nuoš.

Taigi partijoje, kuri sakosi valdanti kraštą “prole
tariato” vardu, darbininkai sudaro mažiaus kaip pusę na
rių. Daugiaus, negu darbininkų, toje partijoje randasi 
biurokratijos atstovų!

Jo
uis žydų rašytojo 
i enuatoriją.

angwill, LcLaidotuvės ga 
tunas įtekamas

smegenys”. Kaip ir kiti meksi- 
konai, jis yra maišyto kraujo — 
paeina iš ispanų ir indėnų (indi- 
jonų).

Jaunystėj Calles dirbo malūne 
ir tuo pačiu laiku mokinosi, pri
sirengdamas mokytojaus profe
sijai. Kai jis buvo dar visai 
jaunas, prasidėjo sukilimas 
prieš diktatorių Diazą. Calles iš 
pat pradžių simpatizavo sukilė
liams. Jis prisidėjo prie revo
liucionierių ir po gen. Benjamin 
Ilill’o vadovyste stojo kovon 
prieš Pancho Vilią, o vėliau 
Victoriano Huertą, kuris buvo 
užurpavęs valdžią.

Po nuvertimo Carranzos Cal
les susidėjo su savo draugu Ob- 
regonu. Kai gen. Obregon ta
po išrinktas prezidentu, jis pas 
kyre Callesą (kuris tuo laiku 
buvo Sondros gubernatorium) 
karo ir laivynp ministeriu. Pa
sibaigus Obregono terminui, 
prezidentu tapo išrinktas Cal- 
Jes. Draugiškumas tarp prezi
dento Calleso ir gen. Obregono 
nei!utruko> jiedu ir dabar te
bepalaiko artimus draugišku
mo santykius.

Antras savo svarbumu ir įta
ka asmuo Meksikos valdžioje 
yra Luis Nf Morones, pramonės, 
prekybos ir darbo ministeris. 
Jis yra įtakingas žmogus Mek
sikos organizuotų darbininkų 
judėjime. Morones yra atletiš
ko subudavojimo ir yisai dar 
jaunas žmogus,—neturi nei 
10 metų. Jaunystėj jis užsiim
davo elektrininko amatu. Re
voliuciniame judėjime jis da
lyvauja jau nuo senai: prisidėjo 
prie H nertos,o vėliau Carran
zos nuvertimo. Bet Morones la
biausia pagarsėjo kaipo darbi
ninkų vadas. Šiandien organi
zuotų darbininkų Meksikoj pri- 
skaitoma šimtai tūkstančių ir 
dabartinėje kovoje* jie pilniau-1 
šia pritaria valdžios pozicijai! 
link bažnyčios. Morones buvo’ . • • , .1 kongreso nariu ir geras Samuel
Gomperso draugas. Jis taipgi

darbininkus. Bet gaila, kad al
gos ne labai didelės, tokiu budu 
nepritraukia specialistus ir 
techniškus žinovus. Ne sunku 
gauti stenografių, raštininkų ir 
panašių darbininkų, bet specia
listą labai sunku gauti. Ir to
dėl valdžia plačiai turi garsinti 
eavo reikalavimus. Apart virš- 
minėtų būdų kartais turi kreip
tis prie krutamųjų paveikslų te
atrų, kad ant scenos pagarsini
mas butų parodytas, ir nesykį 
turėjo vartoti langų paskelbi
mus.

Kaip tik būna “assembled” 
egtianunas (kaip tai raštininko, 
stenografės/ knygvedžių ir 
pan.) aplikantams iš Washing- 
ton’o pasiunčiama kortelė, su 
kuria turi vykti į paskirtą vietą 
parklrtu laiku. Ankščiau, ant 
aplikacijos formos visi reikala
vimai buvo išpildyti, arba prie 
jų prisilaikyta. Buvo sužinota 
ar aplikantas tinkamų metų —- 
tarpe 18 ir 55.

Reikalavimai dėl įvairių dar
bų mainosi. Ne viskas priguli 
nuo teisingai atsakytų klausi
mų. Kaikufie darbai reikalauja 
rašyto egzamino, kiti darbo pa
tyrimo darodymus, ki(i sveiku
mo ir drūtumo, kiti asmeniškų 
ypatybių, kiti aritmetikoj gre> 
tumo ir teisingumo, ir t. t.

Vienas egzaminas visiems^ ne- 
pritąikintas, todėl dėl kiekvieno 
darbo mainosi, dėl kiekvieno 
darbo yra tam darbui pritaikin- 
tas egzamitias.

Dėdė Šamas turi daug darbų 
— prižiūri visą maistą,* renka ir 
dalina korespondencijas, dirba 
pinigus, atspausdina popierinius 
pinigus, kasa kanalus, stato 
laivus, prižiūri girias, pagerina 
neApgyventas žemes, oru lakio
ja, veda visokius sveikatos tyri
nėjimus ir šimtus kitų dalykų. 
Tą darbą nori pavesti tik tin
kamiausiems darbininkams.

Šiandien valdžia duoda pirme
nybę gryžusiems veteranams, 
ir sulig pirmenybės aktų iš ko
vo 3 ir.liepos 2, beveik 365,000 
prašymų nuo veteranų priimta 
dėl klasifikuotos tarnystės. Bet 
iš 224,000 kurie tinkamai perė
jo arba išlaikė egzaminus tik 
ketvirta dalis gavo darbus. Pir
menybės reikalavimai prašalina 
metų, ūgio ir svorio reikalavi
mus.

Dėdė Šamas turi darbų, ku
rie nereikalauja egzaminų. Bet 
dėl tų vietų prezidentas paski
ria žmones. Pav. pašto viršinin
kai pirmos, antros ir trečios kla
sės paštų yra prezidento paskir
ti ir Senato užgirti. Taipgi svar
besnės vietos Washingtone pri
pildytos paskyrimu tarpe tų1 
vietų randasi imigracijos komi- 
sionierius, įvairus sekretoriai ir 
sekretorių pagelbininkai, depar
tamentų ir biurų viršininkai. 
Kiekvienas departamentas arba 
biuras turi sąrašą darbų, kurie 
turi būti pripildyti be egzami
nų. Kaikurios vietos reikalauja 
specializuoto lavinimo.

Šitoj klasėj turime įvairius 
agpntus, kurie parodo moksliš
kus budus žemdirbystės įvairio
se vietose, komisionieriai, kurie 
veda reikalus su indi jonais, spe- 
ciulistai valdžių bepročių ligon- 
bučiuose Washii\gton’e, čhemi- 
ka'i Washington Filtration įstai
goj, ir daugelis kitų.

Kaikurios vietos yra laiki
nos: šitoj klasėj priguli sargai, 
kelių statymo darbo užveizdėto- 
jai, telefono darbininkai, pasam
dyti girių gaisrams pasirodžius, 
darbininkai šviesų stotyse, lai
kiniai raštininkai žemių ofisuo
se ir t. t.

Laivyno kepėjai, kavos vyrai, 
stalų tarnai, lėkščių plovėjai, ir 
panašus darbininkai samdyti be 
egzaminų.

Naminės Tarnystės Komisija 
neturi/jokių ryšių su mokyk
loms, kurios veda “civil Service’ 
egzaminus'ir neišduoda egzami
no klausimus tokioms mokyk
loms. Visokių mokyklų atstovai 
draudžiami peržiūrėti egzamino 
popieras. Informacijos kaslink 
tų egzaminų gaunamos tik iš 
United States Civil Service Com- 
Ijlission arba distrikto sekreto-*

paus. v Nereikia mokėti už tas 
informacijas — veltui duoda
mos. (FLIS)

i

Didžiosios žvaigždės
Suv. Valstybių valdžia yra 

pasaulio didžiausias darbdavys. 
Jos klasifikuotoj tarnystėj yra 
suvirs puse miliono vietų.

Ką aplikantui reikia daryti 
prašant darbo prie valdžios?

Visų pirmiausia aplikantas 
turi būti Suv. Valstybių pilietis. 
Ateivio įsigijimas valdiškos vie
tos yra labai nepaprastas atsiti
kimas — ateivis bus samdomas 
tik tokiame atsitikime, kur ne
galima gauti piliečio atlikti. bū
tinai reikalingą darbą, arba, jei
gu valdžiai reikėtų kokio specia
listo ir tokio neatrastų tarpe pi
liečių. Tokių atsitikimų yra 
taip mažai, kad negalima nei. 
vieno paminėti.

Aplikantas turi imti viena iš 
trijų žingsnių -— turi asmeniš
kai nueiti į bile viena iš 4,000 
paštų, kur “naminės tarnystės” 
(civil Service) popieros laiko
ma; gali parašyti laišką sekre
toriui “Civil Service District”; 
arba gali pasiųsti laišką į Wa- 
shingtoną, prašant, kad jo vdr- 
das butų padėtas ant sąrašo ap
likuotų, norinčių imti egzami
nus. Yra 13 distriktų “nami
nės tarnystės” ofisų. Jose ga
lima gauti teisingiausias ir ge
riausias jnformacijaš ir daro- 
ctymus. /

“Naminės Tarnystės” įstaty
mas buvo priimtas 1883 metuo- 
są^ kad prašalinti blogumus taip 
vadinamo “spoils systėm”, kuri 
tada gyvavo . Sulig tos siste
mos, ofisų viršininkai tik savo 
draugams ir giminėms paskirda
vo valdiškas vietas, nepaisant 
ar jie galėjo atlikti paskirtą dąr- 
bą, ar ne. Bet naujas įstaty
mas bando tik tinkamiausiems 
žmonėms pavesti valdiškas vie
tas arba darbus.

Sulig šito naujo akto, prezi
dentas paskiria tris komisionie1 
rius, kurie'privalo sekti įstaty
mo reikalavimus ir valdyti tar
nystės darbus. Tik du komisi- 
onieriai gali prigulėti prie vienos 
politiškos partijos.

Sulig akto, Komisija laiko vie
šus egzaminus sužinoti aplikan- 
tų tinkamumą. Komisija nepa- 
skiria ir neprašalina darbinin
kus. Tas lieka, rankose Suv. 
Valstybių prezidento arba įvai
rių valdžios departamentų virši
ninkų. Komisija turi viešai pa
skelbti, kad egzaminai bus lai
komi, kur bus laikonfl, ir ko
kiems darbams arba vietoms lai
komi. Turi peržiūrėti egzami
no pasekmes ir pranešti aplikan- 
tams ar pasekmingai ar nė pa
sekmingai išlaikė egzaminus. 
Kuomet įvairiose (lepartamen- 
tuose darbininkai atsisako, ap
leisti vietas ir panašiai, departa
mentai pasiunčia Komisijai si*-

’cionienų. (Oregono armijoj 
Saenz ėjo kapitono pareigas, o 
vėliau tapo pakeltas į generolus. 
Obregono kabinete Saenz buvo 
ministeriaus padėjėju. 

f Tarascano indėnas yra gene
rolas Joaųuin Amaro, karo mi
nisteris. Jis yra 32 metų '•am
žiaus. Amaro ypač pasižymėjo 
kampanijoj prieš paskilbusį 
banditą Vilią. Amaro yra sava
mokslis. Net dabar, • užimda
mas ministeriaus vietą, jis [ gi
liauja mokinęsis. (♦ (

Calleso ministerijoj randasi ir 
{£ex-iausi*&s Meksikos polo loSe- 

jas. Luis Leon, buvusia torco- 
doras, yra žemdirbystės minis- 
teris. Jis yra nepaprastai po- 
pularus agitatorius. Laike pre
zidento rinkimo kampanijos 
Leon gal pasąkė daugiausia pra
kalbų ir aplankė daugybę mie
stų ir miestelių.

Leon laike Obregono admini
stracijos buvo kongreso narys. 
Susidarius Calleso valdžiai^ jis 
tapo paskirtas į kabinetą. Da
bartinėj kovoj Leon lošia labai 
svarbią rolę, nes jis griežtai sto
ja už tai, kad bažnyčia pildytų 
valstybės įstatymus. Jis taipgi 
yra didelis šalininkas suskaldy
mo dvarų, kad bežemius aprū
pinus. t '

Įdomu pažymėti, kad teisin
gumo ministeris, Ramon Orte
ga, yra buvęs vyskupo Pascual 
Diazo studentas. O kaip žinia, 
vyskupas Diaz yra vyriausias 
katalikų bažnyčios lyderis Mek
sikoj. Sakoma, kad prieš ket
vertą mėnesių prezidentas Cal
les pakvietė Ortegą užimti tei
singumo ministerio vietą* todėl, 
idant turėjus kabinete tokį žmo
gų, kuris pilnai supranta kata
likų dvasiški jos tikslus.

Švietimo ministeriaus vietą 
užima Dr. Jose Puig Casaur- 
anca, buvusis laikraščio 
D^emocrata” redaktorius. 
Casauranca yra 42 metų 
žiaus. Jis yra gabus rašytojas 
ir švietėjas.

Toki tai yra Meksikos kabine
to sudėtis. ‘ L. C. Speers sako, raš4 vietų, ir Komisijos užduo- 
kad Meksika dar niekuomet ne-!^s yra pristatyti pasekmingų 
ra turėjusi geresnio kabineto,' aPlikantl* vardus’ ^tografijas 
kaip dabartinis. Ačiū to kabi- Lumpą aprašymą apie juos, 
neto darbštumui ir sumanumui, Aprašymas nemini spalvą, 
Meksika pradeda sparčiai ženg- arba tikejimiškus ar politiš

Visos įstebiamos žvaigždės 
ne tik yra mokslininkų suskai
tytos, bet ir suskirstytos į rų- 
šis, destis kokio jos yra didu
mo, arba šviesumo. Gryna akia 
žmogus tegali matyti tik pir
mųjų šešių rųšių žvaigždes, iš
viso apie 7,000 žvaigždžių, bū
tent:

1-jo didumo 19 žvaig. 2-jo di
dumo 59 žvaig. 3-jo didumo 182 
žvaig. 4-jo didumo 530 žvaig. 
5-jo didumo 1600 zvaig. 6-jo di- 
durho 4800 žvaig.

Gerais teleskopais galima pa
matyti žvaigždes ligi 15-j o di
dumo rųšies. Teatraliniu binok
liu (žiūronu) galima įstebėti 
jau 7-jo didumo žvaigždės.

Astronomai turi visą žvaig
ždėtą dangų nusifotografavę. 
Fotografija sugebi nustverti 
14-kos didumo rųšių žvaigždes 
Ir žvaigdetojo dangaus žemėla
piai parodo maždaug 40-ties 
milijonų žvaigždžių padėjimą 
dangaus erdvės plote.

Atidaroma komercinė 
mokykla

RIETAVAS, (Telšių apskr.). 
Rietave nuo šių metų mokslo 
pradžios atidaroma 5 klasių 
komercinė mokykla, kuri toliau 
leas metai atidarys dar po vie
ną klasę — plėtosis iki 8 ki. 

Vieta čia graži, o pati mokykla 
yra dvaro parke. Pragyveni
mas pigus.ir nemaža laukiama 
atvykstant į šią mokyklą moki
nių iš kitų vietų.

--------- - i . _ ... —t
Daktarai Mato Didelį Įtem

pimą Biznyje, Darbe ir 
Rūpinimosi kas Paga

mina Daug Ligų
Medikalis Mokslas Dabar Turi Gyduo. 

lę Kuri Veikia Labai Pasekmingai 
Tokiuose Atsitikimuose

Jei tusų micKas nėra Keras ir neativie- 
žinantis ir jųe jaučiate nervuotaH ir nuvar
gęs rytmečiais, tik nueikite | aptieką ir Kau
kite tų naujų gyduolių Nuga-Tone. Dau
giau negu nustebins jumis kaip greitai jos 
veikią. Nuga-Tone suteikia ativieiinantl 
miegų, stiprius, nuolatinius nervus, gerą 
apetitų, puikų virSkinimų, reguliari ėjimų 
lauk, daug entuziazmo, pep ir punch. Tos 
naujos gyduolės Nuga-Tone, veikia labai ge
rai dėl virikinimo, užkjetiejimo vidurių ir 
t. t. Jei jųe kenčiate bent nuo kurios tų 
ligų, jus tikrai ' esate sau skolingas, kad 
pabandžius tas .gyduoles, kaip tūkstančiai 
kitų kad daro kas mėnesis. lAd’rbėjai Nu
ga-Tone žino gerai kų jos padaro, tokiose 
atsitikimuose, jie privertė visus aptieko- 
rius suteikti garantijų ir sugrųžinti pini
gus jei jus nebusite užganėdintas. Jos yra 
labai malonios vartoti ir jus galite gau
ti visam mėnesiui gyduolių už doler|. Re
komenduojamos ir pardavinėjamos pae vi
sus gerus aptiekorius. '''

“EI 
Dr. 

am-

tis yra pristatyti pasekmingų

ra-

kus aplikanto palinkimus.
Išrenkamumo laikas yra vie- 

Ukviduota nas me^as nuo dienos užregis
travimo vardo, bet vardų visas 
surašąs gali būti pailgintas ant 

■ ilgiatis,. jeigu tarnystės reikala- 
pulkininkai. Reikia pasakyti, * vIrnai t° reikalauja.
kad seniau Meksikoj buvo be- | Kuomet tik bus egzaminas, 
veik tiek generolų ir karininkų, aP^./a^ \U0J Prane^atma tiems 
kiek jr paprastų kareivių. Pigu 
suprasti, kokią sunkią naštą 
tatai sudarė valstybei.

Taip, Meksika tvarkosi, ne- ',,al lu°J i x,«vv
žiūrint į visas priešų pastangas kolegijų ir kitų
pakenkti jai.

ti pirmyn. Tapo sutvarkyta fi
nansai, Žmonių švietimas eina 
pagreitintu tempu, l_______
armija dykaduonių, kurie pirmu 
maitinosi valdžios pinigais. Tais 
dykaduoniais buvo generolai ir 
pulkininkai.

trylika distriktams, kurie ima 
278 valstybiškus, apskritiškus 
ir miestiškus skyrius. Praneši
mai tuoj pasiunčiami į 1,800

moks|» įstaigų, 50 radio stočių, 
organizacijoms kaip tai Y. M.

JEZNA (Alytaus apsk.). — 
Kademų viešpatavimo laikais 
čia 1/uvo susi tvėręs skyrius, bet 
praslinkus kurįam laikui likvi- 
•davosk Netrųkuš '(tiks skyrius 
vėl susispietė IgDačav’os iuilrii|- 
ke, bet irgi trumpo amžiaus, 
nes federantas J. Gudaitis jį
pąlaikū savo interesams. Darbi- visur, iš kur tik bus galima su
niukai atsikratę nuo IJederantų traukti paskirtam darbui tinka- 
ponų, stoja į L. S. D. P. orga- miausius darbininkus. 
nizaciją. —Bangas. stengias gauti kuogeriausius

Knights of Columbus, laikraš
čiams, žurnalams ir kitiems lei
diniams. Jeigu reikalinga, pa
siunčiama Chambers of , Com- 
merce,/lloai’dš of T radę, miestų 
organizacijoms, broliškoms or
ganizacijoms, kitais žodžiais,

Valdžia

IMPERFECT IN 0R1GINAL ,

Reikalaudami

RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
us pasįrinkimas Naujausių Madų —• 

geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir v - 
<ų kitų Namams reikmenų ir puošnių. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieim- 
nns. Patarnavimas mandagus; Len><- 
d mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

.Hm. Stovėt.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
kampas Richmond Gt.
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Juice Grape Pirkėjų Atydos
Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
ną vietą.

Atsilankykit į
Didžiausi Naujų South Water Market 

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

Čia jus galėsite pamatyti didžiausį pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.

- -• -

Sis tas iš
i •

Lietuvos

Garsinkite. NAUJIENOSE”

SKUODAS (Kretingos apskO- 
šiuo metu Skuodas skaitomas 
didžiausiu prekybos cehtru Kre
tingos apskrity. Vystosi avaly
nių darbo pramone. Prekybos 
tarnautojai ir avalynių dirbtu
vių darbininkai labai išnaudo
jami. Kurpiai dirba nuo 12 iki 
18 valandų- i parų. Dirbtuvėse 
nėra ventiliacijos, nešvarus oras 
blogai atsiliepia j darbininkų 
sveikatų. Prekybos tarnauto
jams nenustatytos darini valan
dos, jų padėtis blogiausia.

Liepos 11 d. vietos darbinin
kai susirinkę įkūrė Bendrosios 
Prof. Sąjungos skyrių iš 24 na
rių. Numatoftia, kad Skuodo 
skyrius greitu laiku turės virš 
200 narių. Sėkmingo darbo nau
jai darbininkų organizacijai.

Ašara.

Auga|ir Tvirtėja
Didžiausia lietuvių bankas Amerikoje, UNIVERSAL STATE 

BANK, kas karts didėja ir tvirtėja.
Tvirtumas bankos remiasi dvejais dalykais: (1) Saugumu 

darytų paskolų, ir (2) Banko atsargos kapitalas. Suprantama, 
kad Bankos vyriausybė daboja tuos du dalykus, -bet be to, tuos 
du dalykus prižiūri Valstijos ir Clearing House revizoriai.

Bankos priklausančios prie Clearing House Association yra 
revidojamos mažiausia keturius kartus kas metas. Kadangi nėra 
žinia kada revizija atvyks, bankos turi būt geriausioje tvarkoje 
nuolatai, nes kitaip gali būt iš Clearing House Association iš
brauktos. Todėl, bankoą^ priklausančios prie Clearing House 
Association yra visų saugiausios.

Clearing House Revizoriai atsilankė Univeršal State Bank, 
Rugpiučio 23, 1926, ir ištyrę dalykus buvo labai patenkinti radę 
tą grynai lietuvių baiįką dilug tvirtesnę ir didesnę negu ji buvo^> 
laike paskutinės revizijos.

Univeršal State Banko atsargos kapitalas Rugpiučio 
(August) 23, 1926, rastas šitoks:

Kapitalas ir Perviršis
Nepaskirstytas Pelnas

. Rezetos .......................

Yra tai grynas Banko turtas, be to 
Neprinokusių nuošimčių yra .... 

Depositų .....-.........'.J..’.......... ...

Sykiu

$300,000.00
.. 88,202.31
. 57,891.32

$446,093.63

....  45,155.06
$2,682,633.55

Viso $3,133,882.24
šitas Turtas Yra Sekančiai Apsaugotas:

ASSETS:
PASKOLOS (laikinos ir morgičiai) 
prinokę: nuošimčiai ...........
OVERDRAFTS .......................................
HONDAI ...................................................
NAMAS IR RANKOS IŠTAISYMAI 
GRYNAIS PINIGAIS (CASH) .......
KITI RESOURSAI ...............................

$1,444,412.79 
.... 33,402.05 
...........  36.07 

1,226,370.91 
.... 126,204.18
..J 301,928.14 
...... 1,527.50

Viso $3,183,882.24
Reikia prie to pastebėt, kad laike Liepos ir Rugpiučio 
mėnesių, bankas pardavė morgičių savo depositoriąms už 163,150.00

Su depozitais perverstais į morgičius ................................. $3,297,032.24
Yra tai gražus augimas ir tvirtėjimas tos puikiausios lietuvių įstaigos Ame

rikoje. * ’
PINIGUS PADĖTUS Į UNIVERSAL STATE BANK GALITE ATSIIMT KIEK

VIENAME LAIKE! * . .
LIETUVIAI! MUSŲ TAUTOS GARBĖ IR GERBŪVIS GI UQI LIETUVIŲ 

ĮSTAIGOSE — DĖKITĖS PRIE SAVO BANKO kuris jums kiekvienu reikalu duos 
gerą patamayjmą. Kreipkitės į

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Pranešame Svarbią Naujieną Lietuviams
Atidaro duris finansinė draugija

ŪOLLAR SAVINGS BUJLDING AND LOAN ASSOCIATION
Patogioj vietoj, arti Western Avenue

2436 West 59th Street, Chicago, III.
Ši finansinė draugija “spulka”, inkorporuota State of Illinois, ant 

$1,000,000.00 ir po valdžios priežiūra.
Direktoriai laiko susirinkimus kas sąvaitę, Seredos vakarais, o ofisas at

daras kasdien ir atlieka visus biznio reikalus.
Tad šiuomi skelbiame atidarymą SERIJOS, kurios įvyks Subatoj (Rug

sėjo (September) 44ą dieną, š. m. ‘
Todėl gera proga pradėti taupyti centus šiandien ir gauti geresnius pro

centus, o ūži kelių metų.tikrai turėsi*tūkstančius dolerių. < .
Visiems atsilankiusiems bus suteiktos dovanos Rugsėjo 4-tą dieną.

Jos. Yushkewitz
Geo. Brazauskas
J. M. Jasulevfch

Kviečia VALDYBA ir DIREKTORIAI
K. J. Macke Chas. Stankus
Carl Claras L. Paukszta
F. M. Pupin Geo. Norkus

BIRŽAI. — “Lietuvoje” ir 
i “Ryte” tilpęs Kriminalinės Po
licijos pranešimas apie pinigų 
išvogimų iš Lietuvos Banko 
Biržų skyriaus ir kaltininko pri- 
sigirdymo, neatatinka tiesai.

Pusantro mėnesio atgal buvo 
atleistas to banko sargas Gar- 

' jonis už atsisakymų varyti ga
nyklai! banko direktoriaus kar
vę. Po atleidimo patėmyta, kad 
trūksta 5000 litų. Direktorius 
kaltino buvusį sargą Garjonį. 
Policija Garjonį areštavo, šis 
neva prisipažinęs ir nurodinė- 
jęs daug vietų, kur pinigai pa
slėpti. Bet pinigų nerasta. (Kal
bama, kad jis nuo mušimo bu
vo išėjęs iš proto). Pagaliau 
pasisakęs, kad pinigai esu pa
slėpti Jonavos ežero viduryje. 
Krim. pol. vald. Krivickas^ su 
areštuotuoju liepos 4 d. nuvy
ko į tą vietų. Krivickas liepė 
Garjonui važiuoti vienam, ma
žame lovelyje, atvežti pinigų. 
Ežero vidury lovelis prisisėmę. 
Ghrjonis įkrito į vandenį.. Ten 
buvęs liudininku pil. Zdanavi
čius išplaukė gelbėti, bet kol 
nuplaukė nelaimingasis buvo 
jau prigėręs. Gydytojai apžiūrė
ję rado mušimo žymių.

Taigi krim. pol. pranešimas, 
kad Garjonis šokęs į vandenį 
ir prigėręs, tuo laiku, kai poli
cija buvo užsiėmusi pinigų ieš- 
Ęojjniu, yra prasimanymas. Kad 
P<|kįja pati netikėjo, kad pini
gai ten paslėpti matyti iš to, 
kad ji po Garjonio prigėrimo 
ten pinigų nebeieškojo. —M. R.

PANEVĖŽYS. — Neapsirik
siu pasakęs, kad visose Pane
vėžio m. dirbtuvėse ir fabrikuo
se darbo sąlygos tiesiog nepa
kenčiamos.

Traukės mašinų remonto dirb
tuvėje dirba 11 darbininkų. 
Dirbtuvės langai išdaužyti. Pud
ingų jokių nėra. Pilnas oras 
geležies ir švino dulkių. Nei 
praustuvų, nei rankšluosčių, nei 
ventiliacijos, nei virinto van
dens, nei atskiro kambario pie
tavimui nėra. ^Atsiskaitymo

knygutės pilniausioje betvarkė
je

Montvilų fabrike daromos 
įvairiausios kombinacijos su 
atsiskaitymo knygelėmis, kad 
tik apėjus įstatymų apie kom
pensaciją. paliuosuojant darbi
ninkus. . Valgyklą daugiau pa
naši į kiaulydę ar vištyną.

‘ Apie kompensacijas sužeis
tiems darbininkams savininkai 
ir girdėti nenori.

Valdiškose ir savivaldybės 
įmonėse, kaip teko girdėti, pa-

dėtis irgi ne geresnė.
Darbo sąlygų priežiūros Pa

nevėžyje visai nesimato. Dar
bo inspektorius matomai visai 
nesirūpina savo pareigomis. 
Reikalinga kad Vyriausias dar
bo Inspektorius atkreiptų rim
tų dėmesį ne .tik į Panevėžį, 
bet ir į visų Panevėžio darbo 
Inspektoriaus apygardų ir kad 
pastatytų darbo Inspektoriaus 
vieton žmogų sugebintį atlikti 
savo pareigas taip, kaip reika
lauja įstatymai. —Darbininkas.

KUR MOKINTIES MUZIKOS?
Beethoveno Konservatorijoje geriausi mokytojai duoda: piano, dainavimo, 
smuikavimo, teorijos, banjo, mandalinos, guitaros ir ukelele lekcijas. Moki
niai dalyvauja: koncertuose, orkestroje, chore; baigusieji gauna diplomus. 
Pamokos dienomis ir vakarais. Įstoti reikia dabar.

BEETHOVEN CONSERVATORY OF MUSIC, INC 
3259 So. Halsted St, Chicago, III. Tel. Boulevard 9244 

Cicero Skyrius: 4847 W. 14th Street, Cicero, III.

Pamatykite ir Išgirskite Nauji j į

ja pati netikėjo, kad pini-

BARKUNIŠKIO DV. (Krakių 
vai., Kėdainių apsk.). — Pra
ėjusį rudenį dvaras išparceliuo
tas. Buvo daug norinčių, o že
mės neperdaug, tad ir parcelės 
išėjo visai mažos, o daug ir vi
sai negavo. Naujakurių padėtis 

| labai sunki: nekurie pradeda 
šį tų statyti, o kiti visai nie
ko negali pradėti, nes neturi 
nei medžiagos, nei lėšų. Pačio
je parceliacijoje, .sprendžiant iš 
naujakurių, matoma kai kurių 
netikslumų. Pav. vienas to dva
ro nuomininkas, kuęis nuoma
vo iš dvaro žemę be jokios su
tarties apie 20 m. turėjęs susi- 
statęs visas trobas ir invento
rių, gavo sklypų visai kitame 
dvaro kampe, atstu 3—4 km., 
o buvusi jo žemė išdalinta ma
žažemiams ir kitiems beže
miams, kuriems vis lipk butų 
ir toliau, žmogus nežino, ar 
trobas ir viską ardyti^ ir kraus
tyti, ar laukti, anot jo, teisy
bės, Dauguma naujakurių lau
kia, kad nauja valdžia atitaisys 
tas neteisybes. Negavusieji že
mės dvare nuo ordinarijos pa
šalinti, o jų vietoje priimti ga
vusieji parceles. Mat, čia įsta
tymas* neliečia?

Šušvės Banga.

OBELIAI. -- 26 liepos, šv. 
Onos atlaiduose, į Obelius bu
vo atvykjusi musų atstovė Liu
da Purėnienė, kuri - darė viešų 
pranešimų tema: “Naujojo Sei
mo ir Vyriausybės darbai.” Di
delė minitf atydžiai klausės šio 
įdomaus pranešimo ir pilnai 
pritarė kuršiu delnų plojimu 

.Socialdemokratų frakcijos vei
kimui. Charakteringa, kad kuo
met drg. Purėnienė, kalbėdama 
apie reikalingumų panaikinti 
kuni^anis algas, užklausė mi
tinge gausiai dalyvavusių mo
terų, ar reikėtų- palikt kuni
gams algas, tai pasigirdo mote
rų šauksmai: “nereikia palikt, 
nes jie ir taip už viską nuo 
mus plėšia. Ne tik algas, bet ir 
palivarkus reikia iš kupigų at
imti.”

Taipogi kalbant drg. Pure- 
nienei apie tai, kaip neteisėtai 
senoji valdžia švaistė valstybės 
lėšas ir dųlino jas saviems drau
gams, iš minios- buvo girdėti 
reikalavimų, kad naujoji vy
riausybė sparčiau valytų val-

sus neteisėtumus, kurie buvo 
senosios valdžios padaryti ir

stybės lėšų kaltininkai butų 
traukiami atsakomybėn.

Naujienų Spaustuvė
J yra Unijinė Spaustuvė.

KIMBALL
Grojiklį Pianą

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
1922-30 So. Halsted St. 4177-83 Archer Avė.

(Išveizda Naujo Kimball Grojiklio Piano Modelio 400)

Naujas Kimball grojiklis pianas nustebina ir pradžiugina kiek
vienų, kfiris geidžia turėti dailiausi pianų ir geriauri muzikų sa
vo namuose- . x
Šių pianų išdirbėjai sekdami progresų šių dienų, dėjo didžiausių 
jėgų ir gabumus pianų piešėjų ir mechanikų, vartodami geriausį 
materijolų šios šalies ir iš užrubežio dėl subudavojimo' šio naujo 
piano. Jų technika, išlaukinė dailė, margumas ir sutaikinimas ve* 
niro, spalvų ir žibantis baigimas, taipgi balso tyrumas ir lengvumas 
jj groti, tikrina pilnai, kad yra GERIAUSIAS IR GRAŽIAU
SIAS NAUJAS KIMBALL GROJIKLIS AMERIKOJE.
Ateikite ir pamatykite šį liauji Kimball Grojiklį musų krautuvėse! 
Vienintelės lietuvių krautuvės Chicagoje autorizuotos parduoti 
Kimball produktus. . „.

PIANU KRAUTUVES

() I AHC.1 SK'«'-
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4177-83 Archer Avė.
M KEŽAS, Vedėjas

1922-30 So. Halsted S!
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NAUJIENOS, Chicago, III

Kraujo, odos, chroniškasLaikykitės, ristikai!

vėžiai

Golfo Turniras
stovi

met

Persikėlimo Išpardavimas

SERGANTI ŽMONES

miesto salė

butą munšainerio

W'/ DR. ROSS

pasisekimą

gal ir pasveiks

Paniekino

69.50165.00
60.00 35 South Dearborn St

kalėjiman113 žmonių nuteista

Joseph F. Budrik Pianu Krautuve

IMPERFECT IN ORIGINAL

Namų budavotojų 
streikas plečiasi

senas žaizdas, ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Lietu- 
risti

$9.50
39.50

betgi 
Plėši- 
Ches- 
plėši-

kurias 
depaf- 
augš-

66 East Lake Street '
Tarpe Wahash & Michigan Avė.
2355 Milwaukee Avenue
Tarpe Californin & \Veatem Avė,

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Artonian Player Piano už ........ 
Straube Player Piano už ....„....

Kimball Player, biskį vartotas 
Wurlitzei^ Player............... .....
Berriard Player.....................

Thomas 
., tapo

naktį gal prasi 
Chicagos teat 

streikas, jei ik 
’Špildyti jų rei

gronadie- 
tiesiai

Nauji \Brunswick Radiolai, Panatropes, 
Phonografai, išduodantįs stebėtinai aiškų 
ir garsų balsų: Atwatef Kent radios, Fresh- 
man, R. C. A., Radiolos. \

bvlaiko Visas Dalis 
įdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvos 
smarkus

ACTU Vi.S AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi

Kalbėkime šiaip 
taip, bet musų 
nesportiškai pasielgė 
mi 
čiams 
čius.

kaip pradi 
aųgštesnės mokyk

Padėjo bombų prie poli 
tikieriaus namų

pasmaugto ir paskui 
lavonas,

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

CHICAGOS
ŽINIOS

graži ir mandagiai užsilaikė, 
kas stebino net musų ristikus, 
Šarpalių ir Šimkų, kurie pasa
koja, kad Chicagoj veik nebū
na pikniko kad nebūtų pešty-

mėnesį 
teisėjai 

113 
kriminali- 

Daugiausia 
irgi pasiliko sėdėti kalėj i- jų nuteisė teisėjas Gemill. Jis 
nes nebeliko kas užstaty-1 vienas nuteisė kalėjiman 55 

žmones.

Repair Company
654-666 West Roosevelt Road

1 blokas j rytus nuo Halsted Street 
853 West 63rd St.

2 blokai i vakarus nuo Halsted 
3209 East 92nd St. 

South Chicago

)R. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Užpereitą naktį prie Morris 
Eller, sanitarinio distrikto 
trustee ir Chicagos republiko- 
nų vado namo 5552 W. Con- 
gress St., tapo padėta bomba, 
kuri sprogdama nemažai nuo
stolių padarė, spardydama dalį 
namo.

, kalbėkime 
sportai labai 

norėda- 
pasigerinti clevdląndie- 
, jie apšmeižė chicagie- 

Toks pasielgimas yra 
kiauliškas. Negrabu Chicagos 
ristikams melus skleisti apie 
chicagiečius. Pravartu jiems 
butų atsiminti, jog blogas tas 
paukštis,x kuris savo lizdą ter-

Tel. I^fayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Apie 11.15 vai 
nas plėšikas, 
dviem revolveriais. 
Broadway Hotel, 
miesto centre, prie

kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus .tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys*

Mes persikelsime i savo naujų namų, taigi dabar turime paaukoti savo didelį stakų 
Pianų, Radiolų, Phonografų, Jewelry už numažintų kainų

Teatrų muzikantai gru 
. moją streikų

Nauji Gulbransen Registruojanti Player^ Pianai, Straube, 
Kįmball, Artonian, Waltham

Radiola III už .............................i.
De Forest 4 tūbų.......... ........
Freshman 5 tūbų su loud speaker .... 49.50
Freshman Masterpiece cabinet
Atyyater Kent .........................

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North AveM Chicago, III.

scofes” žem iausis
J. C. Mileris

nors Eller ir sa 
kad jis tokių priešininkų 

dėliotų bombas neturė 
r jokių grūmojimų nega

Nuvažiavo du 
riai” į Clevelandą 
sakant, apsikiauliojo. Tik klau 
sekite, ką “Dirva” rašo:

“Kuomet įeitų* parengimuose 
-— Lietuvių ar svetimtaučių— 
beveik kas nedėldienis ištinka 
girtavimas ir muštynės,' ‘Dir
vos’ abiejuose piknikuose pub
lika suvažiuoja pastebėtinai

SPECIALISTAS 
jtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
rirengia teisingai akinius. Visup- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 va). Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone' Boulevard 7589

per trisdešimtį metų 
lamas įsigijo pilną su- 

1 pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą '
Čia nieko' nėra viršžmogiško arba 

jnisteriško apie 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo- 

. kytojo — PATYRIMO.
j 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 chrbriiškų tro
belių'yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikęjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir Šeimynų K 
Musų Speciali- B?

3315 South jfl
Halsted St. B

Tel. Yards I54G
Res. Tel. jį jB

Beverly 2300 xJ^B

Sekmadienio 
dės visuotinas 
rų muzikantų 
to laiko nebus 
kalavimai pakelti algą ir pa
keisti niekurias darbo sąlygas. 
Tvirtinama, kad teatrų savi
ninkai sutinka pakelti algas, 
bet nori pakeisti darbo sąly
gas, sutrumpinant darbo va
landas paprastomis dienomis ir 
prailginant šeštacįieniais ir 
sekmadieniais, taipjau kad ga
lima butų muzikantą pašalin
ti bile laiku, o ne laukiant se
zono. pabaigos.

i šis muzikantų streikas gali 
patapti visuotinu. Iš ‘Seattfe, 
Wash., jau praneša, kad muzi
kantų streikas tapo paskelb
tas visuose Orpheum vodevilių 
teatruose. Streikas paskelbtas 
sąryšy su muzikąntų streiku 
San Francispo teatruose.

| Chicagos muzikantai reika
lauja pakelti algą nuo $82:50 į 

ir nuo $2 Iki 
$4 už repeticijas, taipjau duo
ti 20 min. pailsioj vieton da

bartinių 15 min. Taipjau rei- 
Išpradžių manyta, kad I>om- liaujama sutrumpinti 1 vai. 

ba buvo taikoma Eller kaimy- darbo sekmadieniais 
nui Joseph Ginsburg, profesio
naliam bondsmenui ir laiŽybi- 
bininkui, kuris jau pirmiau 
buvo pašautas, bet paskui nu
spręsta, kad bomba buvo tai
koma pačiam EHerui. Spėjama. Council 
kad bombą padėjo politiniai namų budavotojų 
priešininkai 
kosi, 
kurie

lietuvių Golfo Kliube 
graži taurė, ant kurios užrašy
ta: “Presidents Trophy.” Tas 
artistiškas dalykėlis Skiria
mas golfinjūkams LGK. na
riams ant išlaimėjimo. Lošimo 
sistema vadinasi “Handicap”, 
kas reiškia, kad kiekvienas 
kontestantas gauna tam tikrą 
skaičių kirčių, dovanų už savo 
vidutinį lošimą, tada padaręs 
mažiaiisį “net” kirčių laimėt' 
j ir tampa. Lošimas eina dabar 
ir baigsis sekantį nedėldieuį. 
Lošiama '‘Laramie” golfo kliu
be 18 duobių. “Medai” trofija 
aukavo Dr. Karalius, LGK. 
prezidentas, imdamas pavyzdį 
nuo kitų kliubų prezidentų. 
Dr. Karalius aukodamas trofi-

I

ją pareiškė: /Mes esame lietu
viai ir kaipo garbingos tautos 
žmonės negalime apsileisti 
svetimtaučiams sporte. No. 
Turime savo Golfo kliubą, ge
rų golfininkų 
tik daugiau

ir golfininikų, 
harmonijos, o 

sportiškumo pąs mus nestoka. 
Su šiuo turnamentu mes pra
dedame lošti Handicap Golfą, 
tą visi kliubai daro ir gauti šio 
turniro čempiono vardą.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas 
mus, o mes padarysime' ją 
naują. Valom šiaudines ir 
panama skrybėles.

LITTLE STAR HAT
CLEANERS ..

★ 3328 S. Halsted Street 
Tek Boulevard 0170

Naprapatas Išgelbėjo 
Mane Nuo “Blood
Poisoning” (Už- 

nuodymo Kraujo)
Mano kraujas buvo už-1 Iifil sinuodijęs nuo kūdikio1 I gimdymo ligos; taip kad ■ J.nuo to pradėjo kilti d;-. A dėlės votys — skaudu- H liai apimliam i visą ku- 
na, taip kad per du me
nesiu išgulėjau lovoj nuo 

■ vočių skaudėjimo ir ku- B no silpnumo. Skaityda- 
----- ,---- ma dienraštį “Naujie

nas” suradau padėkavo- 
nės laišką vienos ligonės sirgusios 
panašiai kaip mano liga ir išsigy- 
džiusi per Dr. Šimaitį. Mano vy
ras nuvažiavo pas daktarą ir par
vežė pas manęs. Daktaras tuoj 
padarė Naprapatišką ekzaminą ir 
gydė Naprapatijos mokslo budu. 
Po trijų Naprapatišką gydymų 
man pasidarė daug geriau. Na
prapatijos mokslo budu gydžiaus 
per tris sąvaites ir pagijau. Da
bar esu sveika. Džiaugiuos sura
dusi tokį gydytoją Naprapatą, per 
jo gydymo būdą aš pagijau, be 
skausmo, be jokio pavojaus mano 
sveikatai. Už tai dėkoju Dr. Ši
maičiui už išgydymą manęs. Nuo
širdžiai patariu visiems tiems, ku
rie sergate, eiti prie tokio dakta
ro. Jo ofisas randasi po numeriu 
4652 So. Ashland Avė., Chicago,

Reumatizmas sausgėlų;
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, SausgSle, _ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu j 
— raumenų, sukimu;.nes skau- | 
įėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo. • g

CAPSICp COMPAUND mo- a 
utis lengvai prašalina viršmi- ■ 
lėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
?ybė žmonių siunčia padėka- ■ 
«rones pasveikę. Kaina 50c. per ■ 
paštą 55c. ar dvi už .*1.05. ■

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

JUSTIN KULIS :
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Visos viešosios 
nės, * tai] 
los atsidarys ateinantį antra
dienį, rugsėjo 7 d. Pamokos 

(prasidės su pirma diena ir ne- 
|bus jokios sugaišties, nes vis
ikas jau prirengta pradėjimui 
pamokų.

| Tikimąsi, kad šiemet mo
kyklas lankys 459,105 vaikai, 
arba • 11,205 vaikų daugiau, 
negu pereitais metais. Pasiti
kint to priauglio, pasamdyta 
dar 155 mokytojai, bet nesiti
kima, kad jų užtektų ir dau
giau mokytojų bus pasamdyta 
atsidarius mokykloms.

1 Visi nauji mokiniai turi tu
rėti gimimo metrikas,. 
galima gauti sveikatos 
tamente

Savo ranka pasirašiusi, liudiju 
Šito rašto teisingumą.

TEOFILE RŪBELIS 
arba jbrėvičienė

2153 W. 24th St., Chicago, Il|.

Morris Eller, jo žmona ir 
tarnaitė, kurie gyvena pirma
me augšte ip jo žentas George 
Krulewitch, pastarojo žmona ir 
jų vaikas, kurie gyvena antra
me augšte, tapo F lovų išmes
ti, bet nė vienas nesužeistas. 
Kaimyno namas taipjau labai 
bombos apardytas, b stiklai iš- 
birėjo visoje apielinkėje. «

Namo sienos ekspliozijos Ii- savaitę iki $86 
ko tiek supurtytos, kad galbūt 
reikės namą išnaujo perbuda- 
voti. a

Kad kokios, Chicagos lietu
vių ristikams ateinantį sezoną 
gali būti visai "šlėktai”. Kiek 
teko patirti, neužilgo į Ameri
ką atvažiuos Lietuvos čempio
nas, kuris žada amerikiečiams 
ristikams parodyti, kur 
žiemavoja. ,

Keikia pasakyti, kad 
voj dabar yra nemažai 
kų, tad Čempionatą laimėti nė 
ra lengvas dalykas. Pertat ne 
ra abejonės, jog ir 
čempionas turi būti 
vyras.

jus. turit sunkią 
■ ligą, silpnus 

ligas inkstų, 
užkrečiamas 

šlapumo arba

Kampas Monroe St^ Crilly BtUiding 
įnikite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kaVnbarys 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, seredomu ii 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Msišnukit, Informacijos Dykai.

ir Frank Cape- 
nušauta keletą 

Tos munšainerių 
vadovavo Piazza, 
jau astuoni na

riai nušauti ir' tai į paskuti
nius porą, mėnesių. Matyt, jie 

Burke, 1547 E. 63 susikivirčijo su kita munšairre- 
nuteistas kalėjiman rių šaika, kuri bando užka- 

10wdienų už teismo paniekini- fiauti Chicago Heights, išžudy
mą. Jo pati areštavo jį hotely dama [firmiau ten įsigalėjusią 
su kita mergina ir kada jie šaiką. 
stojo teisman, tai iŠ jų tapo 
pareikalauta užsistatyti po 
$2,500 kaucijos. Eidamas iš 
teismo Burke paniekinančiai 
atsiliepė į pačią, pati už 1 
pasiskundė teisėjui ir tasis nuteisė kalėjiman viso 
Burkę pasiuntė kalėjiman už žnjonių už įvairius 
teismo paniekinimą. Jo mergi-’nius nusidėjimus, 
na 
mej 
tų už ją kauciją.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠIJI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall BItcL

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Chicago Building Trades 
kuri atstovauja visas 

unijas, pa
skelbė visų namų būdavoj imo 
amatininkų streiką prie buda- 
vojimo Joy Morton namo, 
VVashington ir Wells gt. Strei
kas tapo paskelbtas todėl, kad 
namas budavojamas prisilai- 

Du nušauti Gary mieste kant Landis nuosprendžio ir 
_______ šalę uninių darbininkų samdo- 

Vžpereitą naktį Gary už- ma neunijistus. .
puolė drąsus plėšikas, kuris! Tai jau trečio didelio namo 
nušovė vieną savo * aukų, ir budavojimas tapo sutrukdytas 
paskui pašovė vieną policiją, organizuotų darbininkų strei- 
bet kaitų ir pats plėšikas su- kais. Manoma, kad streikas 
žeistojo policisto tapo nušau-* dar toliau plėsis ir apims vi

sus nanjus, kuriuos budavoja- 
nakties vie Landis nustatytomis są-

apsiginklavęs.
užpuolė 4 7* j i .t
„Qx;Qrv^ Antradieny atsidaro mokyklos paClcUTllę

Broadvvay 
ir 5 Avė. Ten jis nedaug tepel
nė ir paėjęs kokį bloką už
puolė elektrikinio geležinkelio 
stotį ir pabėgo iš' jos per užpa
kalines duris, kuomet jį besi
vejanti policija įėjo per prie
kines duris. Paėjęs kokį bloką 
plėšikas užpuolė pilną žmonių 
pulruimį, kurio klerkas 
atsisakė atidaryti seifą, 
kas už ta nušovė klerką 
ter Costėnborder. Po to 
kas išbėgo iš pulruimio 
svėręs taksikabą pasileido bė
gti. Tečiaus jį bėgantį paste
bėjo policistas Michael Flynn 
ir kitu taksikabu ėmė jį vytis. 
Pavažiavus kelis blokus poli
cistas baigė prisivyti plėšiką, 
kuris tadir sustabdė taksikabą 
ir už jo pasislėpęs pradėjo į 
policistą šaudyti. Policistas ir
gi tą patį darė. Persišaudime 
policistas tapo sunkiai sužeis
tas ir sukrito ant žemės, bet 
nuo žemės jis geriau matė plė
šiką 
plėšikas tapo nušautas

Taupyk Pinigus ‘ Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

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

The Northwęsfern Stove Repair 
; Company 
paimkit numerį ir

tai atneškit seną dalį. Nelauk zero šalčių.
Veik Dabar

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

Northwestern Stove
“Net 

šios pridavė 
Dr; Kasputis 69, A. Laucius 
67, Dr. Zalatorius 70. Dr. 
Kliauga 69, K. Jurgelionis 67 
Daug progų yra, bus padaryta 
geresnių scores.

—Sporto Reporterfs.

2 Pereitą, rugpiučia, 
tą križiinalinio teismo 

ir tasis nuteisė

Kastas 
sudeginto žmogaus
Chicago Heights pakraščiuose, 
tapo identifikuotas kaipo An- 

Nušautuoju plėšiku pasirodė t6nio De Steffano ' Pelledrino, 
esąs tūlas Harry Bolds, 34 m., munšainerio ir artimo draugo 
iš Youngstovvn, ežerų jurinin- Antonio Spano 
kas. Pašautasis gi policistas llo, kuriuos 

dienų atgal.
— šaikos, kuriai

pačią — pateko ka- irgi nušautas, 
lėjiman

uUMĮLb ; * •
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Lietuviu Rateliuose
North Side

Ruošia linksmų išvažiavimą

Vietos Pirmyn Mišrus Cho
ras, kuris linksmina north si* 
diečius dainomis ir vaidinimais 
per visą žiemą, sumanė palin
ksminti ir vasaros laiku, — o 
kartu ir pačiam pasilinksminti. 
Tuo tikslu choras sumanė ren
gti išvažiavimą rytoj, rūgs. 5 
d., Jefferson miške. Susirinks 
visi choristai ir choristės, su* 
sirink.4 jųj draugai, susirinks 
ir daug kitų žmonių ir links* 
minsią—žais ir šoks per visą 
dieną, o nuo dainų tai giria 
net skambėk. Tad visi atva
žiuokite į šį išvažiavimą —kuo 
daugiau žmonių bus, tuo links
miau bus visiems, o choras gi 
be to visus palinksmins savo 
dainomis. —Choristė.

Brighton Park r - - - - -
šiandie čia atsidaro senai 

laukiama vyriškų rūbų krautu- 
jVė — C. Lukas Gents Fumish- 
ings, 4102 Archer Avė. Ponas 
C, Lukas yra senas Chicagos 
gyventojas, gerai nusimanąs 
kriaučystės darbe, ypač siutų 
ir overkautą siuvime. Jis savo 
biznyje netik tyrės apačiai vy
riškų aprėdalų padavimui, 
bet tiems, kurie reikalaus pri
ims siutus ir ęverkautus ant 
užsakymo padaryti. Pertat, 
šiandie arba ir vėliau,- reika
le siutų, overkautų ir kitų 
smulkių vyriškų aprėdalų 
nėpamirškite C. Lukas Gents 
Furnishings, nes panašus lie
tuviškas biznis Brighton Parke 
yra vienintelis tos rųšies. 
Brightonparkiečių obalsiu lai 
būna savas pas savo bei lietu
vis pas lietuvį.

— —Jonas Kubilius.

Iš 36-tos Kuopos I
Bolševikų debatai su ponu 

Baronu ir kiti galai

CIM(’A(i(), rugsėjo 1, Lietu
vių Auditorija, 
įvyko chaiaktcringi 
debatai su p. Baronu, kurs sy
kį parašė korespondenciją “Tė
vynėje” apie bolševikų st takšė
jimus SLA. Bolševikai debata- 
vo, o Baronas tylėjo.

šiandie čia
bolševikų

PRANEŠIMAI
* 7 Y ~i ' tp '’įT.

Roaeland. Lietuvių Improvement 
i—  uiia ■ uciieiib rtiiuuU) incuvpiiu.', hu«hui* 

Sakysiu, I kimus įvyks Rugsėjo 7 d; 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 So.

I Michigan Avė. Bus svarstoma nauji 
f tiek pat ir paprasti reikalai. Todėl atsilanky- 

lokių diųsių bolševikų, kaip Bu- kitc paski"u

pirmininkas, apšmeižtas, panie
kintas, oi!”

Reporteris Pupa yra girdė-
• - i| . • v • | H3C I«I Uit uiuvu vių 1 lll|JA U VHUV1I

jęs daug pamokslų, ule prie ŠIO an<l<Benefi.t Kliiibo, mėnesinis susirin 
vyruko neprilyginsi. F 
jei tokių “kalbėtojų” butų bent 
penkios dešimtys ir

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ĮVAIRUS skelbimai 
jc- - - - r- - - L.- - - - - - - —

Garsinkites Naujienose
GERIAU NEGU VAN

DENS PRASILAU
ŽIMAS

Debatai buvo tokie juokingi 
ir smarkus, kad Beporįeris pu
pa nebeiškenčia nepadaręs sa
vo intervencijos-.

Buvo, vadinasi,, parašyta ko
respondencija, kurioje pasaky
ta, kad. bolševikai yra bolševi
kais ir ‘kad penki iš jų parvy- 
kę iš SLA seimo Brooklyn, N. 
Y., 36-to kp. susirinkime išda
vė raportą, 
delegatus ir 
Bolševikams 
nutarė išeiti 
respondentu, 
perskaitė ir

Bolševikų
baisus karštis. Ūpas 
palubių. Bolševikiški 

'zuja nuo kėdės iki kėdės, nuo 
sienos iki sienos ir vis kažką 
šnibžda, diriguoja ir instruk
tuoja. Visi iškaitę, paraudona
vę, jog, rodos, tuoj ims ir įvyks 
r-revoliucija, ar dievaži kas at
sitiks.

ragas, tai r-rcvoliucijos įvyki- 
nimas butų tik menkniekis!

Pagalios neiškentė nepada
ręs intervencijos ir Adomas Mi
sevičius, žinomas kovotojas 
prieš bolševikus ir jų veiklu
mo ankstintojas. Jis pasakė 
bolševikams labai 
prakalbą, ale jau 
noriu --- užteks.

Užteks iš viso
tegu bunic apsakytas galas.

< Galas buvo labai'paprastas: 
57 bolševikui iškėlė rankas ir 
nutarė varde 630 narių nusiųs
ti “Tėvynės” redaktoriui ilgą 
raštą, kad tas padėtų kur rei
kia. —Reporteris Pupa.

J. Tamašauskas, sekr.

Kensington. Lietuvių Bendrovė 
rengia antrą išvažiavimą Sekmadieny 
Rugsėjo 5 d., į Globė, III. ant 159 gat
vės ir Torance Avė. Važiavimas vi
siems? dykai. Malonėkit laiku susi
rinkti, kad išvengus didelio susigrū
dimo ant vėlesnių trokų.

Direkcija.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa Florida 
sveikiem ir ligo
tiem, geriausios 
marių maudy
nės; temperatū
ra yra vienuoda 
85 laipsnių ši
limos vasara ir 
žiemą. Geriau
sia vieta apsi
stoti. fornišiuoti 
kambariai pas:

PETER GADEJKO, 
511 S. Aibany Av., Tampių Florida 

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

Taisykite Stogus
Mes taisome stogus ir parduodame 

materijolų dėl stogų taisymo.
šaukite pas

The Empjre Chemical Co. 
3615 Normai Avenue 

. .Tel. Yąrds 3612
z

pamokinančių 
cituoti ncbe-

šjam kartui,

šmeižiantį Seimo 
Pildomųjų Tarybų, 
tas nepatiko ir jie 
į polemiką su ko- 
Parašė 

pradėjo 
kėdėse

Lithuanian Kepubfican Club of 
Brighton Park Basket piknikas įvyks 
nedėliojo Rugsėjo (Sept.) 5 d., 1926. 
Visi nariai malonėkite suąįrinkji 10 
vai. ryto prie pono Vilko, 44 ir So. 
Fairfield Av. iš tėti Visi važiuosime 
troku į Willow Springs miškus, 95th 
ir 100 Avė., prie lietuviškų farmerių.

komitetas.

SLA 226 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 5, 10 vai. ryto, 1400 Dixon 
st. Visi nariai bukit susirinkime.

A. Martišius, sėkr.

LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgiu,

PETER GADEtKO / 
1606 So. Halsted St.

KAMBARYS švariam vyrui. Tyki 
vieta. 3524 Lowe Avė., Tel. Blvd. 0888

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
5sen, Restauran- 
lų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

nHw.a>umas, Geras patar 
naVimas, lemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Tel. Prospect 7960

Atlas Fuel Company

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGKABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfieki Avenue, 
Tel. lafayette 0727 

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

SKYRIUS
.1201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Nėra sienos nei užtvaro, 
kad apsaugojus nuo yilnių 
prieplauką. Bet Trinerio 
Kartusis Vynas apsaugoja 
jūsų visą kūno sistemą nuo 
skilvio ligų. Ar tai nuo ne
virškinimo, prasto apetito, 
užkie-

polepikų, 
zalatyt.

pasidarė 
iškilo iki 
lyderukai

Pranešimai
Dr-jos šv. Petronėlės susirinki

mas yra atidėtas ant utarninko, 
rugsėjo 7 d., 7 ;30 vai. vakare, Šy. 
Jurgio parapijos svet., 32 Place ir 
Auburn avė.. Narės malonėkit su
sirinkti. —A. Kliučinskaitė, rašt.

PAKENDAVOJIMUI 2 ruimai slo
geliams vyrams su valgiu ar be 
valgio. 728 W. 16th St.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
lle-

WINE

“Vaduodamasis konstitucija, 
aš duodu Baronui pasiteisinti”, 
pratarė pirmininkas.

“Neturiu ko teisintis, nė ko 
aiškintis. Mano korespondenci
joje buvo parašyta tikra tiesa,” 
pasakė Baronas.

Pranešimas Town of Lake 
tuviams, kurie gyvena tarp Laflln, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršna- 
ininėtiune apskrityje aprūpinu lie- 
l&įl,s “Naujienomis”,, pertat kurie 
r^Jfaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums ‘ “Naujienas” 
kiekvieną dieną ąnkstF rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

Illinois Lietuvių Pašeipos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 4 d., 8 vai.* vakare, Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
st. Visi kliubiečiai malonėkit laiku 
susirinkti, nes turim aptarti svar
biu dalykų apie busimąjį kliubo 
balių. —A. J. Lazauskas, rašt.

RENDON ruimas, prie mažos šei
mynos, 1 arba 2 vyram. Ruimas su 
visais parankamais. 2446 W. 45 Pi. 
Tel. Lafayette OMO.

s 2 RIJIMAI romiai dėl 2 vaikinų, 
gera vieta. Kreipkitės po 6 vai. va
kare. 3131 Emerald avė. 3 lubos.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
rugsėjo 5 dieną šių metų 1 vai. die
ną, Lietuvių Auditorium kveL, 3133 
S. Halsted st. Nariai būtinai priva
lote susirinkti, nes yra svarbių rei
kalų dėl apsvarstymo. —P. K. rašt.

RENDAI kambarys vyrui ar ve
dusiai porai. Vyrui ant mėnesio $8, 
o vedusiai porai $12. Kambarys 
šildomas. Laisva vieta. Valgį patys 
pasigaminsit arba mes.

703 W. 21 Place. ' i 
Ant paskutinio aukšto iš fronto.

Prezidentas V. GAI\SZEWICZ 
Anglys, Coke ir Ledas

Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes 

yra pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

JIESKO DARBO
j

KAM reikalingas karpenteris 
dėl aptąisymo namų, galiu ir 
pentuofi,.ruimus.

Atsišaukite J. W.
1420 So. Union Avė.

Chicago, I H.

S. 0. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Baiznmuotojas

2814 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauju laijlo- 
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

'mano 
užga-

1271

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

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP x
Graborius ir Fagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso-' 
kieme reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St«, Chicago, III.

tiejimo, gasų, galvos skau
dėjimo, nemigęs, Trinerio 
Kartusis Vynas prašalins 
jūsų visus šiuos nesmagu
mus. Gera sveikata, bran- 
giausis daiktas kokį jus tu
rite 'šiame pasaulyje, yra 
apsaugota per Trinerio 
Kartųjį Vyną! “Aš reko
menduoju jūsų gyduoles vi
siems savo draugams, jos 
yra nepalyginamos”, taip 
rašo mums M r. G. Yanez, 
Thdrnton, Tex., liepos 14 
dieną. (1 butelis $1.25, biskį 
daugiau toliau į pietus ir į 
vakarus). — Bandykit taip
gi Trinerio Liniment, kuris 
suteikia greitą pagelbą nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago, ir Trinerio Heal- 
ing Salvė, nuo odos ligų, su- 

’skirdimų, nudegimų, nusi- 
brėžimų arba vabalų įkan
dimo. Jei npgalit gauti pas 
savo vaistininką arba gy
duolių pardavinėtoją, tai ra
šyki^ pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III. ‘

\ Kalba Grigaitis: “Kam čia 
dėl tokioMųenko dalyko gaišin
ti laikas? Korespondencijoje 
buvo išreikšta tam tikra nuo
monė; šmeižimo ar netiesos te
nai nebuvo. Tuo tarpu jūsų at
sakymas yra silpnas, neteisin
gas, nenurodantis ir neužgin
čijantis faktų, neišmintingas ir 
bergždžias.”

Bolševikai protestuoja, šau
kia ir šokinėja, kaip kepami 
papkornai. z

Kalba 
draugai! 
nuomones
tam panašiai. Mums 
sakyt prieš Baroną smarkiai ir 
vienbalsiai ir tam panašiai. Mu
sų komisija parašė konkryto 
atsakymą, o mes -turime tik 
priimti, užgirti ir pasiųsti ‘Tė
vynės’ 
našiai.

BRIDGEPOKTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čioff valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki Sl-mbs gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame ’žone, o da neap- 
(upinami ank^tyv<#ftls “Naujienomis” 
Tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 8210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Pirinyn Mišraus Choro linksmas 
išvažiavimas su dainomis, šokiais ir 
žaismėmis bus sekmadieny, rugsėjo 
5 d., Jefferson miške. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Komitetas
I —

L. S. S. 81 kuopos susirinkimas 
ateinantį šeštadienį neįvyks. Jisai 
nukeliamas tolimesniam laikui todėl, 
kad daugelis narių delei poros dieni, 
švofičių apleidžia miestą. Mitingą pa
skelbsime vėliau.

— J. Lapaitis, rašt.

Draugystė Garsaus Vardo Lietu
vaičių turės mėnesinį susirinkinu 
rugsėjo 5 d. 2 vai. po pietų, Davis 
S. Parke, Gerbiamos draugės malo
nėkit susirinkti. —D. B. rašt.

RUIMAS romiai; galima ir virtu
vę vartoti. Kaina pigi. 819 W. 34 
Place
.............. ............... -, .... i------

.RENDON kambarys 1 arba 2 vy
rams. Kambarys frontinis, garu Šil
domas. vra elektra, maudynė F. 
Bolis, 733 W. 18 st.

IEŠKAU darbo. Noriu mokintis 
bučernės ir grosernės darbą. Esu 
vidutinio amžiaus vaikinas, ne tin
ginys ir ne girtuoklis. Norėčiau su
sirasti vietą pas gerus žmones. 
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu. 
Klein*. Wilkas, 2320 S. Hoyne avė.
Chicago, III. Tel. Roosevelt 2169 

------------f*------------------------------—

Saldokas:
Jie sako,

nereikia

“Matot, 
kad prieš 
kovot ♦ ir 
reikia at-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS* 

Chicagos Lietimų Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 tyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tus siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai sios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų /amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą ltų suteikia pirkėjams progą pamatyti 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite' pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujięnas, 1739 So. Halsted St. — 
Čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto-

Į jiniui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tikta] iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat vėrta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais. / \

šiq

ANKSTYVAS VYNUOGIŲ 
SEZONAS.

Pagal valdžios Agrikultūros De
partamento raportą, vynuogių sezo
nas šįmet yra ankstyvas, net dvi sa
vaitės ankščiau negu kitais metais.

Sukoncentravimas visų pristatymų 
j South AVater Marketą, nereikia bė
gioti iš vienos dalies miesto j kitą, 
tas sutaupina laiko ir išlaidų.

Didelis parankamas naujų marke-

visus išstatytus tavoęus vienoje vie
toje ir labai palengvina pasirinkimų.

RENDON kambarys merginoms 
arba vaikinams, netoli Milvvaukee ir 
Division st. karų. O Mažinskienė, 
1728 Lul Place.
—1___________________________

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

ISRENOAVOJIMUI REIKIA jaunos merginos dėl pri
žiūrėjimo 1 metų kūdikio. Mrs. 
Peter, Tel. Kenilvvorth 1052.

RENDON 7 ruimų, flatas, su vi
sais įtaisymais. Gera vieta gyveni
mui, Brighton Park.

4104 St>. Campbell Avė.

RENDAI 6 kambarių fintas, pe
čium šildomas ir garažas; pusė blo
ko nuo stritkario. 4247 So. Sacra- 
mento avė.

’BEĮKIA 100 moterų šilkinių 
šhade dirbėjų, patyrusių.

ART CRAFT LAjMP 
SHAIJE COMPANY

1515 Milvvaukee Avė.

FLATAS ii kambarių parcndavo- 
jimui, 2nd fl. Elektra ir visi kiti 
naujos mados įrengimai. Rendos 
$20. 5638 S. Trip avė.

Patyrusių popierų sortuotojų
MERGINU, kurios yra dirbusios 

popierų šapose ir moka kaip sor- 
tuoti .popierų atkarpas. Atsišaukit 

Consumers Paper Stock Co.
2830 So. Loomis St.

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI

•edaktoriui ir tam pa- 
Musų pirmininkas yra 

geriausia šios kuopos darbinin
kas, o jus nieko neveikėt, o 
dar šmeižti norit ir tam pana
šiai.”

Kalba Lietuvninkas: “Baro
nas sako, kad penki bolševikai 
parvažiavo iš seimo —'■ netie
sa! Aš ne bolševikas! Jeigu jus 
galit mane vadinti bolševiku, 
tai aš visus galiu vadinti arklia
vagiais. Arkliavagiai! Arklia
vagiai! Bet aš nesakau, kad 
jus arkliavagiai ir dėlto aš ne
vaidinu jumis arkiavagiais. Jei
gu jus vadinsit mane bolševiku, 
tai 4lš vadinsiu jus arkliava- 

• • Mgiais.
Kalba Buragas: “Aš esu bol

ševikas ir T__ _____  _ ____ „
Man garbė būti bolševiku! Bet'“ ™^’at.k JU 8ekretor|u 

reikia priimti, Į apie taupymo budus, o nuo jo su- 
ir dacol!’ 
Andriulis.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymai: $100.00 aut syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą. .
Kiekvienas musu praleistas dole

ris sudaro nemalonią juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra dąrbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti ddl kitų.

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

Naujieną. Spulka. 
$6.00 gryno pelno ant ki 

. $100.00 — pamiglyk ki 
didžiuojuos tuom! šimtas uždirbtų jei laikyti * • ----

Atėįk ir pasitark su sekretorių

ASMEMUJIESKOJIMAI
AŠ Jonas Pupsta paieškai! savo 

brolį VVillianl Pupstą. Yra buvęs 
Chicagoje 3 metąi atgal; turiu la
bai svarbų reikalą. Jeigu kas žino
te arba pats meldžiu atsišaukti. 
Busite užganėdinti. Jonas Pupsta, 
3411 So. Morgan st. Te!. Yards 6988 

Chicago, UI.

Tel. Yards 7282 •
Res. Tel. Hemlock 5244

.. Bridgeport Paintirtg ..
& Hardware Co.

Malcvojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted SI.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKŲ
, VYRŲ

REIKALINGAS virėjas, kukorius 
į restaurantą. 1549 Indiana avė. Tel. 
Calumet 1277.

JONAS STARULIS
Paminėjimas sukaktuvių vienu metų, kuris persiskyrė su šiuo 

pasauliu mano mylimas vyras, palikdamas dideliame nubudime savo 
mylimą moterį Juzefą Stąrulienę, vieną dukterį Prancišką ir auginti
nę Feliciją! dvi seseris ir vieną brolį Amerikoj, o Lie'tuvoj senus • 
tėvelius, 2 brolius ir 4. seseris. . . »

O kaip nelaiminga yra mirtis, kuri atskyrė nuo ųianęs .mylimiausį 
vyre)}. Jumis slegia šalta žemelė, o musų širdys nubudimuose spau
džia graudingas ašaras. I,ai būna tau lengvu ilsėtis šaltoj žemelėj, 
brangus mano vyreli. Ilsėkis mano mylimas vyreli ir lauk manęs, aš 
tavęs daugiau nebesulauksiu. »

• IJekame nulindo:
MOTERIS, DUKTfi, AUGINTINĖ, TĖVELIAI, 
BROLIAI IR SESERYS.

mką ar spu'kaT 
Spulka. uždirba po

ARSI VEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos ar našlės ne jaunesnės kaip 30 
metų ir nesenesnės 4Ų metų. Aš esu 
vaikinas 40 metų. Norėčiau susipa
žinti. Katra mylėtų gyventi poroj, 
meldžiu atsišaukti. .

J. F. BLIUS
1808 W. 47th St., Chicago, III.

JIESKO PARTNERI

Tel. Lafayette 8705—8706

1IDBIN BROS./

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Chicago

Dabar turime daug labai 
gerų darbų

Prię siūlų mašinos operatorių, 
60c. į vai. Welderių, 75c. į vai. 
Įrankių ir malevų išdirbinėtųjų, 
80c. į vai. Pasiunlinėjimui vyrų, 
60c. į vai. Pečkurių, $35 į savaitę. 
Prie namų vyrų, $100 j mėnesį. 
Darbininkų, 50c. į vai. Auto mecha- 
ųikų, 80c. į vai. Auto plovėjų, $30 
į savaitę.
South Park Employincnt Agency 

4191 S. Halsted St. < 
Kampas 42 St. 2 fl.

PAJIEŠKAU vyro dirbti ant far- 
mo.š, turi mokėti kaip melšti karves 
ir visą kitą farmos darbą. 124 ake- 
riai žemės, mokestis gera, darbas 
žiemą ir vasarą., Pašauk arba raftyk.

Tel. Richmond 553 
ANTON GLOBĘS 

Richmond, III.

STOGDKNGYSTft *
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE R00FING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

PAIEŠKAI! į minkštų gėrimų 
biznį moters pusininkės — geriau
sia biznio vieta visoje Blue Island 
— piniginis įnešimas gana mažas. 
Arba man reikia senyvos moteries 
už gaspadinę. Atsišaukite. ' 

Kanstancija Vilienė,
189 Westcrn avė., Blue Island, 111. 

Tel. Blue Island 2118

.................... ... ............................... n .

AUTOMOBILIAI
TlięRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES
' 3121 So. Halsted SI.

.žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris. ,

v NAUJIENŲ ..SPULKA,
kaip ten nebūtų

Potam kailiu
Ijando urgumen!____ _ ___
argumentai išeina baisiai skys- ... . . T1 ^7”...., .... .\ . ... . I Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo
11 U’ sykiu SU scilėmis pasilieja unt North West Sides. Gerbiamieji 
ant grindų. C * i k,iulK> nariai, sekantis susirinkimas

ą j • a i jvyks Rugsėjo 13, 1926, dėlto, kad
AlldiejaitlS ai AndliulaitlS pirmam panedSly pripuola šventė, ne

savo iškalbingumu subytino ir pamirškite pribūti ant 'laiko, 8 avi. 
• ati Andriuli ir visus kitus bok vukarG» ' bažnytinėj svet.; turime ai| Anai 1U1Į Ir VISUS KILUS D(1 gvarbjų reikalų kaslink ateinančių 
ševikus. Oi, oi! Tai brace iš- rinkimų. Sekr. A. Lungevič. 
kalba!

“Draugai^” sako, “vo tas
Baronas! paniekina mūšų ge- .^rinkimą * rugsėjo " ‘Š’

Jis

. Rasta- Pamesta
, Kas radote bunčių raktų1 

ant Bridgeporto, atneškite 
3210 So. Halsted St. Gausite 
$5 radybų.

Draugystė Atgimties Liet' Tautos' nillIVllll 1/1111)1 mII 
Vyrų ir Moterų taikys n-^inM^I SIŪLYMAI KAMSAmŲ 

3501 South . .....

BUDAVOJU namus (r ga
ražus, taipgi atliekus visokius 
kaiįjenterystės darbus Chi

cagoje ir apielinkėj e.

S A. ZOLP
927 W. 34 PI., Chicago, III.

Phone Boulevard 0527

liausi pirmininku, kurs, kaip Tauto! parapijos svet., 3501 rtFNDON~kambarvs dėl 2 inte-. . , , _ .. . Uhion avė. Pradžia 1 vai. po pietų. hlnduin Kaiman j.s. uci - imi t
tas kud sake, dirba mums SU Malonėkite visi atsiįankyti, nes yra ligentų vaikinų, kurie nevartoja 

.didžiausiu pasišventimu;, musų <i*u« ĄtokS; %
mylimiausį pirmininkų, kurs ; ‘_____ ’ ’ valgiu ar be valgia, 1 blokas nuo'
visuomet apsiima, vo tas Baro- Brighton Park. — Liet. Keist. ’s V?;ree'n *S'r
nas uns niekuomet neapsiimu, 
uns tik kurespondencijas rašo 
ir šmeižia musų gerbieniiausį 

pirmininką! Mizeriokas tas 
draugas pirmininkas, hiednas

Brighton ___ ____ ___
Paš. Kl. susirinkimas bus rytoj,1 
rugsėjo 5, 1 vai. po pietų, McKin- 
ley Park svet. Nariai prašomi skait
lingai atsilankyti j susirinkimą 
turim išrinkti 
spalio 3, Liet.

7838 S. GREEN ST. 
Tel. Stevvart 8819

' BEVEIK DYKAI
Pardfcluoda Chevrolet Ciosed 5 pa- 

sažierių, vienų metų senumo. Išva
žiuoju Lietuvon. Noriu greit par
duoti. Galima matyti nuo 8 iki 12 
dienos s

Bridgeporta.
Atsišaukite

3214 So. Limo St.

i
Ii

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios, gijos įvai- 

rieihs nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 3J^c, 85c,-38c ir\40c. ^ilnųnios 
skiautės dėl-kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

ti j .susirinkimą, nes RENDAI 2 kambariai, vyrams; Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
darbininkus vakarui vra elektra, vana, telefonas: su vai- dienyj po pietų.
And. svet. i giu ar be valgio. Atsišaukit į res- FRANK SELEMONAVIČIUS

Raštininkas. taurautą, 3827 Arėlier Avė. 504 W. 33rd St., prie Normai Avc.

PARDAVIMUI VELIE touring 
vėliausio modelio, išrodo ir bėga 
kaip naujas. Penk' nauji eure ta 
jvrai. Pigiai greitam pirkėjui, $350 

4401 So. Rockwell Street
'l t I. I.al’ayottc 6310

(
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RAKANDAI I PARDAVIMUI
PARSIDUODA 5-kių kambarių ra

kandai labai pigiai. Noriu parduoti i 
trumpą laiką, nes išvažiuoju iš Chi
cagos. Kurie nupirks rakandus, jei 
norės, galės čia pat ir apsigyventi, | 
nes ruimai patogus gyvenimui' ir ren- į
da gana pigi. Kreipkitės šiuo adre- PARDAVIMUI bučernė ir gl’O- 
su: 4213 So. Campbell Avė., 2-ros lu- ■ , ,bos užpakalio. sernė, su namu arba be namo, >

-------------------------- -—- ------ senas biznis, lietuvių ir čekų ap-i .

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME l-.UiAI-ŽEKE
Pirmi Dideli Barbenai xas apžiūrės šiuos bargo-1 TURIU tu. jau parduiti naują 2 

augštų piurlnę rezidenciją, po 6 kam- 
arius, 2 \anos, garu šildoma.

5437 £o. May Street

PARSIDUODA lunch room, soft AR NORI BŪT TURITINGAS? 
?erX lMIIT PARSIDUODA namas su'res-
prie elevator stoties. . taurauto bizniu. Biznis išdirb-

5917 Wentworth Avė. 'įas per iigUa rnetus. Parsiduoda 
'labai pigiai;, įmokėti $1,500. 
Savininkas mainys ant kitokio 

^namo, farmos; priims lotus už 
pirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.1 
,3352 So. Halsted Str.

Boulevard 9641

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan- gyventa. Priežastis liga. Kreip- 
dai, parduosiu sykiu arba skyrium. o tt • a m i

1959 So. Hamlin Avė. kitės 2956 So. Union Avė., Tel.
------------- ------------------- -—Victory 7012; ■PARSIDUODA rakandai, 2 siu
vamos mašinos Singer \X’liitę, kaip 
naujos. 822 XX*. 37 PI. 2 lubos.

PARDAVIMUI
i PARSIDUODA biznis Soft Drink, 
6 ruimai gyvenimui, 1 mašinai gara- 
džius, standų ice cream, kendžių, san- 
vičių, gasolino stotis. Gali pirkti vie
ną biznį arba su namu, arba mainy
siu ant 2 flatų gerą namą. Randasi

BARGENAS! Pardavimui hard- Justice Park, Keune Avė., prie Tau- 
ware ir paint štoras. Senas irjt,skU k“?e'""^i||ow Spl.jng 47 
išdirbtas biznis. Kaina nebran-/---------------------------------------
gi. Kreipkitės tuojaus.

<<3149 S. Halsted st.
Tel. Yards 7282

BUCERNE, geras, cash biz
nis, viskas cash, nėra kredito. 
Kas norite gerą vietą, ateikite ir 
persitikrinkite patys.

PARDAVIMUI grosernė, delicate- 1036 W 31 St
ssen ir sandvičių štoras, arti byčiaus,' 
arba mainysiu j automobilių. Turi 
būti greitai parduota, pigiai. 1717 E. 
75th St. Tel. Fairfax 0035.

PARSIDUODA Barber Shop, ge
roj vieloj, geras biznis, ’ ’’ 
da ir didelis bargenas. 856 XV. 

$50 VACUUM Cloaner, kaip nau- ‘ streel. Phone Boulevard 4796. . 
jas, $20. šauk Vincennes 2324. 

---------------- -------------- 4----------------------- — |

PARDAVIMUI grosernė, lai
koma visokių možmožių, senas 
biznis, 6 ruimai gyvenimui. Nu-1 
pirksit pigiai.

3300 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA Barber Shop, 2 
krėslų. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Labai geroj vietoj.

808 XV. 351 h St., Chicago, III.
--------------------------------------------------------------------------

PARSIDUODĄ bučernė ir gro
sernė arba išsimaino ant mažesnio 
biznio. Priežastis. — nesveikata.

4201 S. Maplevvood avė.

Bargenai
PARDUODU baigiamą statyti 2 

flatų muro namą, 5—5 kambariai, 
3 bedruimiai, kičinas, frontinė, pent- 
rė ir 2 drabužiams kambariai i fia
la; visas ąžuolo trimas, ąžuolo ir 
klevo florai, 'failų florai toiletuose 
ir priekiniam porčiuky. Įdirbtas i 
sieną chlna šėpos, prosinimui len
tos, penlrių stalčiai ir medicinoms 
šėputės. Plumbingas apron sinkus, 
base « vanos, drabužiam plovykla ir 
kiti vėliausi įrengimai. Bungalosy 
stogas, porčiai stiklais apdirbti. 
Randasi labai parankioj vietoj — 
Brighton Parke. Kaina tiktai $10500, 
pinigais $3000 ar daugiau. Ncsivė- 

, luokite, nes Šis. namas yra vertas 
pigi ren-1 $J(M)O daugiau, todėl bus parduo- 

33 tUs j trumpą laiką. Matykite 
' JOHN PAKALNIS 

3120 XV. 53 Place 
Tel. Hemlock 0367

TAI BENT BARGENAS
KAMPAS '67’/axl25 ir 3 kamba

rių namukas, yra vanduo,,elektra ir 
suros, rendos $12 mėnesiui. Ran- 

gatvės ir So. Kolmor. 
pusė pinigais,

• dasi prie 59 
Kaina $1500; 
išmokėjimais.

kitus

PARDUOSIU ąavo $700 vertės gro
jiklj pianą, su llpnčiumi ir 85 rolių 
už $120 cash, afba $25 cash, o ki
tus lengvais išmokėjimais. Klauskit 
M r. J. Kub:ck. 6136 So. Halsted St., 
1 fl. .

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen krautuvė, senas išdirbtas 
biznis. 551 XV. 29th st. Tel. V’ictory 
3313.

PARDAVIMUI gera vieta, aplin
kui geležinkeliai. Grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių, sandvičių, karšta 
kava, užkandžiai ir visokį minkšti gė
rimai. >261 So. State St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
labai mažai vartotas, kainuoja $806, 
parduosiu už $125, pridėsiu benČių, 
kabinetą ir poles. Geriems žmo
nėms atiduosiu lengvais išmokėji
mais.

6512 S. HALSTED ST.
1 floor.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta dėl bučernės, senas biznis, lietu
viais apgyventa. Priverstas apleisti 
miestą. Nupirksit už nrieinamą kai
ną šį išdirbtą biznį. Kreipkitės į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box 68

PARDUOSIU augštos rųŠics 88 
notų grojiklj pianą su 68 rolelių, 
kabinetas, benčius ir 
lempa už $110. Dastatysim 
Mrs. Anna Schneider, 2332 
Madison st.

pastatoma 
dykai. 

\Vest

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
cigarą, nesvaiginamu gėrimų. Sker
sai kelio nuo viešos mokyklos. 2012 
S. Peoria St..

kitur,

’A garadžiaus biznio parduosiu pi
giai arba ir namą sykiu.

4642 So. Western Avė.

PIRM kol jus pirksite kul
tai atsišaukit ir pamatykit mano 
$800 vertes grojiklj pianą, parduo
siu už $100 cash. Man reikia pini
gų tuojau ir dastatysiu pianą su 
benčiumi. Pasimaiykit su Tony 
Dubro, 3968 Milwaukee avė.

taba-
ant

------------------------- ------------------- PARSIDUODA saldainių i
PARSIDUODA Drugsj-Sundries ir ko krautuvė, arba mainysi 

Fotografo Studija, vienintelės Bing- , automobilio. 1715 S. Jefferson 1 
hamtone lietuvių įstaigos. Bizniai iš- Į -----------------------------------------
dirbti. Vaistinėj nėra būtino reikalo, PAHSIDUODA pigiai Lunch Room 
būt vaistininkų, bet gali būt ir šiaip jr yj mebliuotų kambarių. Todėl 
sau intelegentiskas žmogus. Lzinte- |.a(| ne |je|uvjs< Geras biznis,
resuoti žmones rašykit skubiai, nes ( 57()H w 65th st Heniiock 4789
parsiduoda pigiai. Savininkai važiuo- , ________________________________________
ja Lietuvon. P. B. Balčikonis, 77 Glen- 
wood Avė., Binghamton, N. Y.

TAIPGI
TURIU baigiama narną ant 

So. Rockvvell st., 2 flatų po 6 
barius, 2 karų garažas. Parduosiu 
už 5 kambarių kainą. Jei tamtos 
norite pirkti tikrai puikų namą ir 
puikioj vietoj, lai nepraleiskite 
bargeno.

JOHN PAKALNIS
TĖMYKITE

Aš pastatysiu dėl tąmstų 2 
tų murini namą ant mano loto 
ue 71 ir 72 So. Washtenaw, 5—5 
kambariai, 3 bedruimiai, visas 
ąžuolo (rimas, stiklais apdirbti por
čiai. karštu vandeniu apšildomas 
pirmas flatas, prosinimui lentos, 
caine šėpas ir kiti vėliausi {rengi
mai. Lotas 301/4125, strytai yra tai
somi. Galiu parodyti panašų namą 
kaipo sempelį. Kaina tiktai $11,000. 
Matykite

JOHN PAKALNIS
Generali's kontraktddhs 

3120 XV. 53 PI. Phone HeniTbck 0367 
Aš statau mūrinius namus visose 

miesto (’ 
na, jei tamsta 
statyti, pasimatykit su manim. Jei 
neturite loto, aš surasiu. Del tei
singo apsakitliavimo ir patarimo 
matykit mane

John Pakalnis 
3120 XV. 53 Place 

Hemlock 0367

6949 
kain-

šio

fla- 
tar-

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
sernė, labai pigiai. 4 kambariai gy- 

« venimui.* Pigi renda.
2651 W. 59th Street

' PARDAVIMUI bekernė, labai< ge
ras bargenas, lietuvių kolonijoj, tu
riu parduoti greit iš priežasties li
gos. 850 W. 18 st.

PARSIDUODA naujas gražus plu- 
šinis parlor setas, taipgi rekenče-. 
rius, karpetas, kėdė ir floor liampa.' 
Parduosiu viską gana pigiai iš prie
žasties svarbaus atsitikimo. Visi 
daiktai nauji. Kreipkitės šiuo adre
su: Kanstancija Vilienė, 189 Westein 
Avė., Blue Island, III. Tel. Blue 
Island 2118.

\ NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI alaus ir po p išva- 
žinėjimas. labai pigiai. Visas biz
nis South Sidc. Savininkas aplei
džia miestą. Po 6 vakare. Telefo- 
nuok Triangle 8512.

GROSERNfi prie pat mokyklos, 
ku.* ateina šimtai vaikų per diena 
ant lunčiaus, 4 ruimai, garadžius dei 
vieno karo. Renda pigi. Parduosiu 
cash ar mainysiu ant lotų.

3518 So. VVallace St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa pi-1 
giai, transferinis kampas; apleidžiu 
miestą. 3048 Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
biznis gerai išdirbtas, yra 4 kamba
riai gyvenimui, rendos $30. Lysas 
2 metam. Pardavimo priąžastis — 
pabėgo moteris. 1707 W.‘45th St. 
Atsišaukit pas CHESNA, 4501 South 
Paulina St.

SPECIALIS BARGENAS-
MES šiuos namus gavom 

į .mainus, per tai galim pftr- 
___7__________ ____ duoti labai pigiai.

Naujas muro namas, 5 ir 5| PARDAVIMUI 2 augštų mu- 
namas, 4—4 kambarių, 

{rengimai. $1000 cash, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais.

3012 W. 41 Place.

nūs, tas laimės turtą
Naujas muro namas, 5 ii 

kamb., aržuolu baigtas, viškos, rinis 
ir kiti moderniški 
Randasi Brighton Parke. Kai
na tik $10,500, {mokėt $3000, 

| Mūrinis gražus namas, 5 ir 
6 kamb. aržuolu baigtas, garu 

, 2 karų garažas. 
Marąuette 

Kaina tik $12,000. 
| Senatvė savininkus

6 FLATŲ namas, greitas par- grejt parduoti 
davimas, tik $5,000 įnešti. Viso namą, 2 po 4, 5 ir 6 kambariai, 
vertės $17,000. įplaukų mėne- aržuolu baigtas, garu apšildo- 
sin $160. > i -mas. Rendų neša $2760.00,

Ant pietinės miesto dalies 
dar negirdėtas bargenas.

DVIEJŲ aukštų medinis na
mas, pečiais apšildomas, tai 
tikras bargenas — $5,500.

BUNGALOW 5 kambarių, 
furnasu apšildomas, puikus pir
kinys, tik $8,700.

DVIEJŲ aukštų naujas mu-
rinis, puikiausis pirkinis ant Rąndagj 
pietinės miesto dalies, tiktai 
$14,000.

2140 South \Millard Avė.
2 augštų mūrinis ir skiepas, 
augštas furnas ši'ldomas, 5-6 

(kambarių, tikras bargenas. 
verčią $2000 cash, kitus sykiu su ren- 

4 flatų muro da. 2140 So. Millard Avė.

PARDAVIMUI su mažu (mokėji
mu, arba mainysiu ant namo, 80 ak
rų farmą, 40 akrų dirbamos, kita ga
mykla. Kaina $6,700.

40 uki-ų afrma, 1 mylia nuo miesto, 
jarduosiu už $3,000.

Atsišaukit j . • 
Naujienų Skyrių, 

Box 67, 
3210 So. Halsted St.

Manor. 1 PARSIDUODA namas, 6 
kambarių, su penkiais lotais. 
Pusė bloko nuo gatvekarių li
nijos.

4059 So. Richmond St. '
3 augštų medinis namas, ce-

2 AUKŠTŲ mūrinis, po šešis Kaina tik $22,500. Taipgi pri- mentiniu pamatu, 1 augštas 
kambarius, pirmas floras šiltu imsime 2 flatų namą į mainus, [ant cementinių bloksų, viskas 
vandeniu apšildomas ir dviejų I Gražus kampinis muro na- po 5 kambarius, 3 miegruimiai 
karų garažas. Greitas pardavi- mas, 4 po 5 ir 4 po 4 kamb!,1'“'"1' ®onnn 
mas — $14,500. ' aržuolu baigtas, garu apšildo-

DU LOTAI ant W. 70th St., mas. Randasi Park Manor api-
Parduosime už žemą 

| kainą, arba mainysime ant 
' iiiūžeSjiiO iiiiiiiū. /

| Našlė priversta parduoti dar

kampinis. Greitas pardavimas linkėję, 
tik $5,500.- ___
..Atsišaukit viršminėtu anO’a-mažesnio namo.

■ Į įsaHie puvrrsiii puiuuun uai

( PARSIDUODA puikus hotelis naują bungalow, aržuolu baig- 
su 18 kambarių prie puikiausjp ta, garu apšildoma. Kaina tik 
vasarinio resoiSo Michigano $7000, įmokėti $1500.
valstijoj.'Užlaiko gesolino sto-1 Aukso maina. Kas nori už- 
tį ir didelis plotas žemės, tai dirbti pinigų, tai pirk šį biznį, 
yra puikus šios dienos pirkinys, bučernė ir grosernė su namu 
Kas pirmas, tas laimės. Būtinai parsiduoda tik' už $11,000. Bi- 
turi būt parduota į 30 ditypĮ* znis išdirbtas per 12 metų to 
Visas vertės $11,500. y paties savininko. Taipgi priim- 
ne 1 i ri ■ a a sime 2 flatų muro namą į mai-Chas. A. Bičiūnas & Co. «•<«.
2515 WEST 69th STREET I Mainysime dar naują muro 

't ...bungalow, 6 kamb., karštu 
PARDAVIMUI 2 flatų medinis na- vandeniu apšildoma, 2 karų ga- 

mas, gerame stovyje, 5—5 kamba- ražas, ant 2 flatų, Marąuette 
rių, yra elektra, naujas pltnnbin-
gas, dideli porčiai, 3 karų garažas, apieunKej.
cementuota elė. Netoli šv. Martynoj Mūrinis namas, 6 ir 6 kamb. 
bažnyčios^ $6000^^casiy^1000. aržuolu baigtas, karštu van-

cash $2000.
4059 So. Richmond St.

Turime daug naujų namų 
ant pardavimo labai prieina
momis sąlygomis. Musų ofi
sas bus atdaras nedėlioj ir pa- 
nędėlyje visą dieną.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705 ir 8706

tį ir didelis plotas žemės, MAINAU mažą nanlą, kuris 
dasi Rridgeporte j lotą arba 
gero automobilio. Atsišaukit 
savininko.

MRS. T. RADAVIClENfi
301. So. Fourth St.
ST. CHARLES,. ILL 

Tel. St. Charles 451. ,

ran- 
ant 

prie

PARSIDUODA didelė bungalow, 
7 kambarių, vienas blokas nuo 
parko, 16 bloko nuo karų linijos. 
Didelis bargenas, 1% loto. Geriausi 
{taisymai Nvėliausios mados. Turi 
būt preitai parduotas. Savininkai 
apleidžia S. Valstijas.

7034 S. Washtenaw avė.

JOE S. • 
11039 Utica Avė. 
Mt. Greentvood, III.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą.

šaukit: Cenllal 8715
“T-

MORTGECIAI-PASKOLOS

deniu apšildomas, 2 karų muro 
garažas. Randasi gražioj apie- 
linkej arti bulvaro ir karų li- 

Kaina iki “Labor day’*

5755 Princeton Avė. 
Normai 1758

PARDAVIMUI 5 kambarių muro ,. 
bungalow, vėliausios mados įtaisymai, niJOS. 
lotas 34x125-su 2 karų garadžium. $12,700; 
Taipgi parsiduoda rakandai 5 kam-. ’ . . . . . , '
barių ir naujas Nash automobilius 5' , N&tcsnių Informacijų
pasažierų, 4 door Sedan, 1926 model. kreipkitės pas,

MAINYMUI namas ant bučernės 
arba grosernės, 2 flatų namas, 5 ir 
6 kambarių, visi patogumai 
Randasi 59 st ir Lowe avė.

Kreipkitės: / .
C. VALAITIS CO.

3404 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

name.

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. LSfayette 6738-6716

dalyse prieinamįausia kai-.dieną, 
tamsta tur0ė įr manai Į

t

Atsišaukit vakarais nuo 6 ilji 9, suba- 
tomis nuo 2 iki 9. Nedėliomis visą

. • ■
5427 So. Sacramento Avė.

--------------------- - ,M ------ —- ----- -------------
■ . • ■ sr» 5c

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
aiigšto po 4 kambarius,, pečium 
doma, yra elektra, vana. Pigiai, 
delis augštas su ,,miegruimiais.

2825 So. Emerald Avė.

is 
šil- 
Di-

K. J. Macke & Go.
(M^ČHIUKAS) )

2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140 (

P. S. ofisas atdaras vakarais is 
šventadieniais.

PARSIDUODA pigiai 6 kambarių 
muro bungalow, 2 karų garažas. 
Turi būti parduotas tuoj. ' 

R. ZINTAK 
4256 S. Richmond st.

Tel. Office Lafayette 8783 
” Res. Lafayette 1277

PARDAVIMUI namas 7 kambarių, 
kaina $3800, cash $1000, rendos $35 
i mėnesi, išmokėjimais. 3706 W. 
58 st.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit' barberystės. Mes 

tnokinam dienomis ir vakarais. At- 
tišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street. x

.LOTAS SOUTH WEST
Prie California Avė., prieš 

gražų Marųuette Parką, 2 blo
kai iki lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos, 1 blokas prie ren
giamos publiškos mokyklos, 1 
blokas iki karų ^linijos, yra su
ros, lotas 50x125, kaina $3000. 
Tai yra pigiausi kaina ant šios

UKfi pardavimui pigiai arba mai
nais ant mažo namo ar loto. Norin
ti pirkti ar mainyti, meldžiu prisių
sti savo adresų tuojaus. Ateinančią 
savaitę aš busiu Chicagoj. Mano ad
resas:

JOE GERYBA 
Scottville, Mich.

GERA PROGA BIZNIERIAMS
2 GARAŽAI ant pardavimo arba 

mainymo su bizniais arba be biz
nio. Taipgi galima pirkti vienus 
biznius. 1 garažai dėl 150 automo
bilių, kitas dėl 45 automobilių. Sa
vininkai iiriims i mainus namus ar-

PARDAVIMUI 4 kambarių cot- 
tage $3000, {mokėti $500. 5246 So. 
Knox avė., near Archer avė.

Tikri Baronai
Puikus 2 flatų muro namas, 
kambarių, vieta yra viena iš 

kiaušių Brighton Parke, arti dvie
jų gatvekarių linijos. Kaina tiktai 

, $10750, įmokėti $1500.
_ Į 3 FLATŲ medinis namas ant lo

to ir pusės, rendos į mėnesį 
Kaina tiktai $7500, cash $5000. 
informacijų matykit J. Ponelis,

BIZNIO LOTAfc
i Ar jus rasite kur geresnius 
, genus?

•I 30yl25 ant Harlem avė. ir
St. — $1725.

31 y 125 ant 
avė. — $2250.

25 X125 ant 
ral avė. — $2950.

67X125 ant N. XV. cor. Harlem ir
Honovęr St. — $3,750. --------- - „----- ----- -

5OX*125 ant Archer ir Narangon- pamatyti, kad galėtumėt įvertinti.
sett St. _  $7250 - (Jeigu kas jieškote tokio namo pirk-

50x125 »ant Archer ir Cravvfort 1‘* ‘
— $11750. , ;

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer avė.
Tel. Lafayette 5313

4

Archer avė. ir

PARSIDUODA grosernė ir delika
tesų krautuvė, 3 kambariai pagyve
nimui ir vana. Turiu parduoti greit 
ir todėl leisiu pigiai.

7008 Paulina Street

4 Ir gatvės.
P1.“- ARMSTRONG and PASCHAL 

160 N. La Šalie St.
State 7858-8366

MAINYMUI ant farmos. Turiu du 
namu, Mainysiu ant kokio norėsi na
mo. Fąrma.turi būti arti Chicagos 
ir arti’ gero kelio. Saviųink^s ant 
pirmų lubų iš fronto.

1520 So. 50th Ct. 
'Cicero, III.

vininkai priims i mainus namus 
ba kitokias nuosavybes.

C. P. SUBOMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641

PARSIDUODA muro ir medžio 
namas; ’ kainą prieinama. 2939 
Emerald avė.

$90. 
Del ‘NAUJAS bungalovv 6 kambarių, 

šalę lotas, galima nupirkti su ma
žais pinigais. 3258 W. lllth St. ,

. i ------.■ V \
i PARSIDUODA gera vieta piknikų
1 daržui ar bile kokiam bizniui. Rezi- 
■ dencijų lotai 60x188. Frank Vašu, 
No. 41, Harlem Avė., Stickney, III.641 h . 

bar-

Archer avė. ir Cent- Pirmas pasiūlymas koks kada 
yra buvęs

Parduodu mano paties budavotą 5 
kambarių murinę bungalovv. Turite

ti, tai nesigailėsite pamatę.
3624 W. 65th Place

PARSIDUODA* pigiai 2 aukštų 
medinis namas ant plytų pamato. 
5 ir 6 kambarių, pečiu šildomas, 
$75 rendos { mėnesi. Elė išgrįsta, 
netoli bus ir karų linijos, inpkyklų 
ir bažnyčių.

5746 S. Abardeen st.
--------- ----------------------------------- į------------------r.'

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
galow *ip dų lotai. Galiu parduoti 
kartu arba lotus skyrium. Garažas, 
vištjnyčja, 3833 W. 66tlf St.
—.—;------ --------:—., ..... —i— ,,

IŠSIMAINO mūrinis namas, 5-6 
kambarių, štymu šildomas; mainysiu 
ant bungalow arba cottage. Savinin
kas J. Jonik, 1050 W. 57th St.

PARSIDUODA cottage 5 kamba
rių. Visi {taisymai. Puiki‘vieta. 2 lo
tai po 30 pėdų. Medžių daug, tik už 
$3,300.

PARDAVIMUI 2—4 kamba
rių namas ir lotas, lietuvių apy
linkėj. Atiduosiu už teisingą 
pasiūlymą, rendos $40 į mėnesį. 
A. W, Niedziclski, 2338 W. 
23 Place.

PARDUOS ARBA MAINYS

Mūrinis namas, štoras ir 3 
pagyvenimai, elektra, vanos, ar- 
žuolįniai trimingai, vėliausios 
mados įtaisymai, ant didelės 
bizniavos gatvė® ir karų Jainės, 
1 blokas nuo didelio teatro, >/2 
bloko nuo bankos, gera vieta 
dėl biznio. Parduos pigiai, arba 
mainys ant kitos prapertės.

CHAS ZEKAS
4454 So. Westerti ave.

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla
tų mūrinis namas, 6—6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, porčius, 
(mūrytas ice box gasinis pečius, 2 
karų garažas, turi būt parduotas 
šią savaitę, $15400, cash $8000, 1906 
So. 48Ct., Cicero, III.

\J)IDELIS' 3 DIENŲ \ 
IŠPARDAVIMAS

SUBAT(W, nedėlioj, panedėly, 
rugsėjo 4, 5, 6, puikus 2 flatų na
mas, 5—5 kambarių, viskas mo
derniška, didelis lotas, didelis skie
pas, furnas šildomas, augštai fla
tas išrenduotas, netoli XVestern 
Electric Co., specialiai už $12,500, 
tiktai už $1000 carfit, kilus kaip 
rendą.

FRANK C. SLAYS 
3213—54 Avė., Cicero. \

SAVININKAS turi parduoti 
2 flatų mūrinį namą, naujas ir 
naujos mados, tikras bargenas., 
Savininkas namuose subatoj 
nedėlioj.

5014 So. Keelar Avė.
Phone Kedzie 9379

ir

pi DELI S Bargenas. Parsiduoda 
muro namas dviejų aukštų, naujas, 
po 6 kambarius. Turi būti parduo
tas i puse savaitės. Atsišaukit 6036 
So. Mason avė., CIearing.

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

Univergai Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

PARDAVIMUI 7 ruimų namas su 
2 lotais, tinkamas visokiam bizniui. 
Galima ir vištų auginimo farmą 
uždėti, galima pirkti su visais ra
kandais. nes aš ^važiuoju { Lietuvą.

Kreipkitės:
8532 Vincennes avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nis namas Brlghtcfti Parke, cemen
tuotas .skiepas, furnas Šildomas, 
elektra, maudynės, 2 dideli porčiai, 
lotas 31X125, šviesus kambariai, 2 
karų garažas, nupirksit nebrangiai. 

4011 S. Campbell avė.

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
(langiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 
i SCHOOL .

1607 W. Madison Street

PARDAVIMUI 7 kambarių stucco 
bungaiow, yra skiepas ir IVa akro 
žemės, Stickney, prie Clinton Avė., 
tarpe 44 ir 45 st. Savininkas F. Mi
kus.

PARŲAVIMUI kampinis lotas, 
Kildnre netoli Archer, 30 yl25 pė
dų; parduosiu pigiai, šaukit tele
fonu Prospect 3650. '

- PARDAVIMUI bizniavus namas, 2 
lotai, 4 mašinom garadžius.

11114 So. Spaulding Avė.

GREITAI IR PIGIAI

A TKiTnTTAn A J . I • NAUJAS moderniškas mūrinis'na-1 A LSI DUODA duonos kėpy- geriausios konstrukcijos, tinka 
kla. Galima pirkt visą arba pu- 
sę, bizni* geras, 
sutaisyta su mažai pinigų. Prie- vandeniu šildomas, 22y70 pėdų, 1 
žastį patirsite ant vietos.

8816 ChAmberlain Avė.
Detroit, Mich.

geriausios konstrukcijos, tinka 
dėl biznio narnų, 1 krautuvė ir 

. ; . . 5 kambarių flatas augštai,Viskas naujai |r palaukiinui kambarys,
2 dfisai 

karštu

6020 Keeler Avenue

PARDAVIMUI grosernė su 
namu arba be namo, arba mai- 
nysim į lotą arba namą. Turi 
būti greitai biznis padarytas.

3400 So. Emerald Avė.

užpaka- 
kamba- 

rys, karštu vandeniu šildomas.
2 FLATŲ mūrinis namas, su 

skiepu, 4—4 kambarių ir 5—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas.

GRAŽUS mūrinis bungalow ir 
cottages, gerose apylinkėse, kainos 
visai nebrangios.

II. KOPLEWSKI 
3992 Archer avė. 

Lafayette 9305 and Republic

> krautuve su flatu augštai, 
ly 2 Ofisai ir palaukiinui

Gera proga pasinaudokit
PARSIDUODA namas su bizniu 

arba be biznio, draupanų krautuvė, 
vyrų, moterų ir vaikų. Geroj vie
toj biznis išdirbtas nėr ilgus laikus. 
Priežastį pardavimo putirsit* ant 
vietos. Turi būt parduotas greitu 
laiku už žemiausią kainą. 3356 So. 
Halsted st. Tel. Boulevard 2781

PARDAVIMUI moderniškas 8 
kambarių mūrinis namas-rezi- 
dencija, pastatytas sekamas nuo 
kampo. Kampinis lotas priguli 
prie namo ir yra padarytas j la
bai gražų daržą. Namas yra la
bai gerame stovyje, turi 2 va
lias, karštu vandeniu šildomas, 
asbestinis stogas, 2 . karų gara
žas. Atsišaukit bile kada.

5654 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI per savininką, 6641 
S. Washtenaw avė., 2 flatų namas, 
5—5 kambarių, stikliniai porčiai, 
tHe vana, beržo ir aržuolo trimas, 
$14,500, cash $3,000, 

šaukit telefonu
Vincennes 6020.

NAUJAS mūrinis namas 3-5 
kambarių, skiepas ir viškai. Mai
nysiu ant biznio arba ant dvie
jų pagyvenimų South Side. Na
mas randasi* 941 W. 34th St.i 
Savininkas ant 3-čių lubų.
• .. ............... ... d ' ...........................C

MAINYMUI
Turiu 2 naujus namus Brig- 

hton Parke, mainysiu į. gerą 
biznį arba farmą.

7923 South Park Avė.
Triangle O&35

Pardavimui arba lAainymui
Turiu 2 flatų naujus namus 

Roselande, mainysiu į gerą 
biznį arba lotus.

7923 South Park Avė.
Triangle 0535

8915

BARGENAS
NAUJAS 4 flatų mūrinis namas 

prie 6321—23 S, Whipple St. Visas |

PARDAVIMUI prie 5606 Win- 
chester Avė., 2 flatų mūrinis na
mas, 5-6 kambarių, furnas šil
domas, elektra, tile vana, gara

aržuolo užbaigimas, {niauku $300 j žas, rendų $1260, kaina $13500.;
■neneši. ' Phone Prospect 2740 1

MŪRINIS namas 10 kamba
rių, yra elektra, furnas šildomas 
pirmos klesos stovy, 4 kamba
rių cottage, užpakaly jardas, medinis namas, pastatytas ant 
bargenas už $8,000 cash. 5333 bloksų, gražioj apielinkėj; par- 
Emerald Avė., 1 blokas į rytus duoda savininkas, 
nuo Halsted St. 6211 So. Kedvale Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių

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

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

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

G. LEVESKI,
■ Los Angeles, Calif.
| (Pilnas antrasšas bus pad. vėliau) 
^XXXXXXXYYYXXXXTYYXXXXXXX"


