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Vokietija priimta į 
Tautų Sąjungą

Popiežius įspėja nekišti 
tikybos į politiką

Buvęs J. V. generalis prokuro
ras Daugherty teisiamas 

dėl suktybių
Vokietija išrinkta Jauty 

Sąjungos nariu
Jai taipjau suteikiama nuolati

nė vieta Tautų Sąjungos ta
ryboj

GENE\A, Šveicarija, rūgs. 
8. — Tautų Sąjungos sekma- 
sis seimas šiandie kaip vienu 
balsu išrinko Vokietiją Sąjun
gos nariu.

Seimas taipjau pareiškė pri
tarimo suteikti Vokietijai nuo
latinę vietą Sąjungos taryboj 
ir nenuolatinių (renkamų) ta
rybos narių skaičių padidinti 
iki devynių, ažuot dabartinių 
šešių.
Graikai protestuoja dėl Bulga

rijos žingsnio
Są j u ngos tary Įjos posėd y 

Graikijos atstovas Kaolamanos 
padare protestą dėl Bulgarijos 
veiksmo. Bulgarija rengiantis 
tiesti strateginį geležinkelį ly
giagrečiai su Graikijos siena 
militariniais tikslais, būtent, 
kad atsitikus konfliktui galė
tų greitai mobilizuoti ir kilno
ti savo kariuomenę. •

Karo padėtis Ispanijoj
" panaikinta
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MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
8. — Karalius Alfonsas šian
die pasirašė dekretą, kuriuo 
karo padėtis, paskelbta praei
tą šeštadienį visoj Ispanijoj 
dėl kilusio artilerijos koqnise 
maišto, vėl panaikinama.

76 asmens žuvo per 
potvyni Burmoj

BANGOON, Burma, nigs. 8. 
— Del potvynio, kurs rugsėjo 
1 dieną nušlavė Mawlaiko ap
skrity nedidelį Pinhlaingo mie* 
stelį, pasigendama septynias
dešimt šešių asmenų. Manoma, 
kad visi jie yra žuvę vandeny.

Papa įspėja nekišt religi
jos į politiką

Maišymas tikybos su politika 
rodąs paganizmo atgimimo 
žymiu
ROMA, Italija, rūgs. 8.—Sa

vo laiške kardinolui Andrieu, 
Bordeaux arkivyskupui, po
piežius Pius XI pareiškia, kad 
jungimą tikybinės darbuotės 
su politine darbuote katalikų 
bažnyčia laikanti negeistinu 
dalyku. Popiežius pagiria ar
kivyskupą už tai, kad jis savo 
arkivyskupijoj nepritarė judė
jimui organizuoti tikybinę or
ganizaciją su politiniais sieki
mais. Toki politiniai pasireiš
kimai, sako savo laiške popie
žius, rodą tik paganizmo atgH 
mimo žymių.

Ispanija rezignuoja iš 
Jauty Sąjungos

HENDAYE, Franci ja, rūgs. 
8. — Ispanijos kabineto tary
bos mitinge, kuriame pirminin
kavo karalius Alfonsas, buvo 
nutarta, kad Ispanija rezig
nuotų iš Tautų Sąjungos. Ge- 
nevon bus urnai pasiųstas pra- 
Aiešimas, kad Ispanija iš Są
jungos pasitraukia. Notą su
taisė pats diktatorius Primo de 
Bivera, užsienio ministeriui 
Yanguas padedant.

Vengry kaimietės reika
lauja lygią teisiy

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rūgs. 8. — Balmaz U j varos 
valstietės paskelbė, kad vietos 
rinkimuose jos ęeikalaujančios 
lygių balsavimo teisių, kaip ir 
vyrai, ir kovosiančios už tai, 
kadangi jos dirbančios darbą 
lygiai su vyrais.

IMK

“JSathing beauties” iŠ vakarinių valstijų, kely į Atlantic City, N. J., kur bus renkama 

žiausia visos Amerikos “vandens karalaitė”, buvo sustojusios chieagoj ir chicagiečiams 
parode savo grožę.

jr.

Būvąs J. V. generalis 
prokuroras teisme

Daugherty ir MHler kaltinami 
dėl suktybių, papildytų bū
nant valdžioj

kaltinamieji 
Daugherty, 
prokuroras

yra

Dar

Meksikos episkopato pe- Pranašauja Ispanijos dik 
i tatoriaus griuvimąticija įteikta kongresui

Propdnuojamas 
mų pakeitimai vargiai turės 
pasisekimo

Pilietinis karas Kinuose
Kantoniečių kariuomenė paė

mė Hanjangą, su didžiausiu 
Kinuose arsenalu

Lietuvos žinios
Okupuota Lietuva

, ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 8. 
— Radio pranešimas iŠ Han- 
kovo sako, Kantonb (pietų Ki
nų) kariuomenė paėmus Han- 
jangą su jo svarbiu, didžiau
siu visoj Kinijoj, arsenalu, 
kurs iki šiol buvo žiemių Kinų 
jėgų rankose. Pietiečių 
riuomenė, kuriai vadovavo 
nerolas činjun, buvus visai 
mušta.

Maršalas Vupeifu traukias
PEKINAS, Kinai, Migs. 8.— 

Pietų Kinų armija vakar ūžė-|
mė Vučangą ir Hankovą. Mar-f plačiai 
šąląs Vupeifu, vadovaująs jun-; “smurtą 
gtinėms šiaurės -Kinų ' j—

' pasitraukė į Honaną.
. Trys Britų laivyno 

užmušti

AR NORI Kį 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 t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Diktatoriaus pati ima
ma nagan dėl 

šmugelio
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 8. 

—Ariadnė Pangalos, nuversto 
Graikijos diktatoriaus Panga- 
loso žmona, atiduodama teis
man kaipo Šmugelninkė. Ji kal
tinama, kad jos vyrui diktato- 
riaujant ji importavus iš už
sienio tūkstančius dolerių ver
tės šilkų, už kuriuos ji nemo
kėjo jokio muito, pareikšdama, 
kad šilką gabenanti savo asme
niniam vartojimui.

Graikijos-Turkijcfc gy
ventojų apsimainomas
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 8. 

— Tarp Graikijos ir Turkijos 
padaryta preliminarinė sutar
tis gyventojų ir turtų apsikei
timo ir kitais klausimais.

VILNIUS. —Pasak spaudos, 
Vilniuje eina gandų apie vy
riausybės projektą įvesti civi
lines vedybas. Ryšy su tuo 
susirūpinusios jaunos moterys 
šimtais vaikščioja į įstaigas ir 
privatinius namus, rinkdamos 
protestui parašus. Esti atsiti
kimų, kad motinos pataria sa
vo dukterims pasirašyti, bet 
pačios tai padaryti vengia. 
Spauda dėl to ironizuoja, kad 
vienos jų nori vyrus išlaikyti, 
o kitos veikiau nusikratyti.

‘Dziennik Wilenski” nesenai 
išgarsiną lietuvių 

” apie tariamąjį iš- 
jėgoms,'siuntįmą iš Lietuvos Turavičių 

šeimynos, kurie iš tikrųjų, kai- 
oficierai'P0 prieškariniai Vilniaus gy

ventojai, buvo išvažiavę į ten 
savo valia. Kaip dabar prane- 

Turavičius 
darbo, nei 
kad lenkų 

ji atgal į 
’ išrėkia

mi

ka- 
ge- 
su-

ŠANHAJUS, Kinai,
Janrttze upe.j ties

rūgs. 8. ša “žycie Ludu”, 
nu, Sečuano provincijoj, įvyko' buto ir rapina8i> 

________issiystų 
Dziennik Wilenski 

mūotą “lietuvių pragarą.
j ŠVIETIMO TRUKDYMAS 
! VILNIUS.
metais , valdžia patvirtino lietu- 

draugijos 
ko davė 

mokyklas.
► “žycie Lu- 
kad formalus

srra.-
irgi

šaudymos tarp kiniečiu jėgų ir valdžia 
'Britų karo laivų Cdckchafer ir « 
(Widgeon. Trys Britų oficierai' 
buvo užmušti, karo-laivai taip-;
jau gadinti.

krašto įstaty- Del akių, Primo de Riverą ku 
rį laiką pasiliksiąs vietoj 
het jo dienos suskaitytos

bažnyčią 
, o taip- 
nstitucijbs

1 Jugoslavija įsigijo pir 
i mą karo laivą

Dar praeitais

vių šv. Kazimiero 
statutą ir tarp kita 
teisės atidarinėti 
Tačiau, kaip rašo 
du”, pasirodė, 1 
leidimas ne visuomet pritaiko
mas praktikos , gyvenime. 
Draugijos valdybos pastangos 
mokyklų kuratorijoj leisti ati
daryti bent vieną mokyklą bu
vo sutiktos griežtu atsakymu, 
nežiūrint to, kad 
mokytojai turėjo
mokslo cenzą. Draugijos valdy
ba nutarė apskųsti kuratoriją 
švietimo ministeriui.

BELGRADAS^. Jugchlavlja, 
rugs^ 8. — Vakar į Tivat ( uos
tą parplaukė iš Vokietijos pir
mas Jugoslavijos įsigytas karo 
laivas, pakrikštytas vardu 
“Dalmatia”. Tą laivą Jugosla
vija gavo iš Vokietijos 
reparacijų dalį. Pirmąjį 
karo laivą uoste pasitiko 
tanči'ai serbų.

PARYŽIUS, rūgs. 8. — Pra- 
sprudę pro Ispanijos cenzūrą 

'pranešimai iš Madrido sako, 
kad vienas aukštas Ispanijos 
valdininkas, kuris nenori, kad 
jo vardas butų minimas, parei
škęs, 
nijos 
cierų 
škia 
vimą.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 8. — Katalikų episkopato 
peticija modiftk^ 
liečiančius įstaty 
jau atatinkamo
straipsnio pakeitimą projektas 
tapo įteikti kongresui. Projek
tas bus stropiai specialinės ko
misijos, o taip pat daugelio at
skirų senato ir atstovų bi^to 
narių peržiūrėtas.

Be to, pasiūlytas įstatymo j trumpą laiką pasilaikysiąs vie- 
pakeitimo projektas bus įteik- i J i ‘ -1—-
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NEW YORKAS, rūgs. 8. — 
Vakar čia federaliniame» teis
me, teisėjui Julian W. Mack 
pirmininkaujant, prasidėjo by
la. kurioj 
Harry M. 
generalinis
dingo kabinete, ir Thomas W. 
Miller, buvęs “alien property 
custodian”. Jie kaltinami “for 
conspiracy to defraud the go- 
vernment” — dėl konspiracijos 
prigauti krašto valdžią.

Kaltinamajame ^ akte sako-į tas visiems valstijų gubernato- 
ma, kad jie priėmę 391,000 do-!riams, kadangi bet kuris pa
lelių kyšių už grąžinimą 7 mi-! keitimas krašto konstitucijoje 
lionų dolerių pinigais ir lais- reikalauja daugumos valstijųlionų dolerių pinigais ir lais- reikalauja daugumos 
vės paskolos bonais vokie-1 pritarimo.
čiams, American Metals kom-. | Aplamai betgi manoma, kad 
panijos akcininkams.

Tuos šimtus tūkstančių 
lerių kyšių jie priėmė nė 
nėšiui nepraslinkus po to, 
prezidentas Harding buvo

katalikų kunigijos siekimai ne- 
do-1 didelio turės pasisekimo kon- 
įnė-; grėsė.
kai! 
Pa- ■ 

skyręs juos į atitinkamas auk
štas valdžios vietas.

Francuzii socialistai 
smerkia Herriotą z

švietimo 
premjero 
socialistų

LYONS, Franci ja, rūgs. 8.— 
Smerkdami Lyons miesto bur
mistrą, Edvardą Herriotą, už 
tai, kad jis priėmė 
miiūsterio portfelį 
Poincare kabinete,
diduma miesto taryboj pareiš
kė jam nepasitikėjimo.

Herriot tečiau nemano pasi
traukti, laikydamas pareikštą 
jam papeikimą grynai politi
niu dalyku.

Prisipažino sukalęs 
traukinį, kur 22 as

mens žuvo

jogei kivirčai tarp Ispa- 
artilerijos korpuso ofi- 
ir Primo de Riveros rei- 

artimą diktatoriaus griu- 
Del akių jis dar gal

kaipo 
savo 

tuks-
pristatyti 
valstybinį

KLAUNAS, JUOKINDAMAS
PUBLIKĄ, NUSINUODIJO

toj, tečiau jo diktatoriavimo
dienos esą suskaitytos.

Ateinantį šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį Ispanijoj kindamas savo štukomis publi- 
įvyks referendumas (visuoti- Volksgarteno cirke, nusižu-
nas balsavimas), kuriuo žmo- Kai tūkstantinė minia juo-
nės pasisakys, kaip jie dabar- k6s iš j0 “komedijų”, klaunas 

priėmė 
arenos

VIENNA, Austrija, rūgs. 8. 
— Mėgiamiausias Vi^hnos 
klaunas, Morvai, vakar bejuo-

dė. Kai tūkstantinė minia juo-

Račys pabėgo

Visiems žino- 
policijos

j Tuo tarpu episkopatas išlei
do trečią ganytojišką 
raštį, kuriuo katalikai 
narni tvirtai laikytis ir 
lenkti valdžiai.

aplink- 
graude- 
nenusi-

■PAŠTO AEROPLANAI GA
BENS PASAŽIERIUS

BERLINAS, rūgs. 8. Otto 
Schlesinger, muzikos mokyto
jas, prisipažino policijai, kad 
jis sukuldinęs Berlino-Koelno 
ekspresinį traukinį rugpiučio 
19 dieną apiplėšimo tikslu. Toj 
nelaimėj luomęt dvidešimt du 
asmens buvo užmušti.

TOKIO, Japonija, rūgs. 8.— 
Japonijoj siaučia miegamos li
gos epidemija. Pasak praneši
mų per pastaras dvi savaites 
ta liga mirė penkiasdešimt 
žmonių.

tinei valdžiai yra nusistatę.
Referendumui betgi daugelis 

yra priešingi, kadangi balsuos 
tik tie, kurie dabartiniam reži
mui pritaria. Tarp 22 milionų 
Ispanijos gyventojų apie 14 
milionų yra suaugusių, vyres
nių kaip 18 metų, o pagal pas
kutinį gyventojų surašymą ar
ti 60 nuoš. jų yra visiški be
raščiai, t. y. nemoką nė skaity
ti nė rašyti. Del to jau kalba
ma apie referendumo panaiki
nimą.

stiprių nuodų .ir krito 
asloj negyvas.

8. 
ap-

WAS11INGTONAS, rūgs.
— Prekybos departamento 
skaičiavimais, praeitais 1925 
metais Amerikos turistai Eu
ropoj, Kanadoj ir kitur išleidę 
viso labo 630 milionų dolerių.

KAUNAS, 
mas biivęs politinės 
viršininkas p. Račys pabėgo. 
Sužinojus, kad p. Račys paėmė 
su savimi visą čemodaną bylų, 
buvo pareikalautas 
grąžinti tas bylas, 
grąžinus bylų, jo 
padaryta krata ir i 
Račys suimti. Bet 1 
jau pasislėpęs ir tuo budu ne
pavykę grąžinti visų bylų.

i policijos
Račiui ne- 

bute buvo 
norėta pats 
Račys buvo

WASHINGTONAS, rūgs. 8.
— Generalinis pašto viršinin
kas paskelbė, kad nuo spalių 
1 dienos Chicago-Minneapolis- 
St. Paul oro pašto operavimą 
paima Detroito kompanija The 
Northwest Airways, Ine. Be 
pašto siuntinių tos kompanijos 
aeroplanai gabens taipjau ir<Knights of Coiumbus 
pasažierius. Vienas aeroplanas ~ —
turės vietos keturiems pasa- 
žieriams.

Meksika neįsileidžia 
Columbo Vyčių 

organo
NEW HAVEN, Conn., rūgs.

8. — Katalikų organizacijos 
t centras 

gavo Jungt. Valstijų pašto vy
riausybės Washingtone prane
šimą, kad jos oficialinis laik
raštis “Columbia” Meksikon 
nebeįsileidžiamas, kadangi ta-' 
sai laikraštis nuolatos atakuo
ja dabartinę Meksikos valdžią.

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

Iš ryto gali būt lietaus; ve
šiau; stiprokas žiemių vakarų 
vėjas.

, ■ . ’ f i 1 '

Vakar lemperaturos buvo 
minimum 64°, maksimom 75° 
Fahrenheito.

Šiandie saulė teka 6:23, lei
džiasi 7:14 valandą.

Azorų salose vėl žemės 
drebėjimas

LISABONAS^ Portugalija, 
rūgs. 8. — Pranešimas iš Kor
tos sako, kad Azoruose vėl at
sikartojęs žemės drebėjimas. 
Nelaimių dėl to neįvykę, tečiau 
žmonės labai biją, kad neįvy
ktų vėl tokių smarkių supurty- 
mų, kaip kad prieš porą savai
čių, kuomet daug žmonių buvo 
užmušta ir sužalota.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

I

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! 

t

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Amerikos Lietuvių
Visuotinis Seimas

Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinis Seimas, kuris įvyko 
rugpiučio 30 ir 31 d.d. š. m. 
lietuviu inuzikalėj “Dainos” 
svetainėj. Allcgheny ir Tilton 
Avė., Pliiladelphia, Pa-., tapo 
atidarytas Seimo Rengimo Ko
misijos pirmininko, Dr. E. (i. 
Klimo, kaip 10 vai. ryte.

Pirmininkas. Dr. E. G. Kli
mas, savo trumpoj atidarymo 
prakalbėlčj išaiškinęs svarbų ir 
tikslų šio seimo, pakvietęs da
lyvius prie bendro darbo ir kaip 
formališkam atidarymui seimo 
sustot visiems ir vadovaujant 
Lietuvos Operos artistėms L. 
Sipavičiūtei ir K. Jozevskaitei 
sudainuot “Star Spangled Bali
ne r” ir Lietuvos Himnų.

« Sutvarkymui ir priėmimui at
stovų mandatų, pirmininkas pa
skyrė p. Grinių, Seimo Rengimo 
Komisijos narį, kuris savo pa- 
gelbon pasikvietė p-les P. Jur- 
geliutę ir A. B. Strimaičiutę.

Uiike sutvarkymo mandatų, 
pirmininkas Dr. E. G. Klimas 
pakvietė visų eilę kalliėtojų. 
Pirmu kalbėtoju buvo Dr. T. 
W. Davis, kuris atstovavo Phi- 
ladelpliijos miesto burmistrų p. 
Kvndrick, kuris dėl svarbių 
priežasčių negalėjęs pribūti. Dr. 
T. W. Davis kalbėjo anglų kal
ba, bet lietuvius labai gyrė, pa
reikšdamas', kad iš jo darbavi
mosi su lietuviais jis juos taip 
gerai pažinęs ię pamylėjęs, kad 
jam belieka vien išmokti lietu
vių kalbų ir jis tada pats jaus
tų! lietuviu esąs. Baigdamas 
kalbų pareiškė, kad miesto bur
mistras, p. Kendrick, jam lie
pęs įteikti Seimo dalyviams 
miesto raktų ir liept kožnam 
Seimo dalyviui jaustis Pbiladel- 
phijos mieste kaip ir savo na
muose. Toliauš kalbėjo pirmo
jo Amerikos Lietuvių Visuoti
nio Seimo (1906 m.) veteranai:

V. F. Jankauskas, J. V. Am- 
brozeviėius, J. O. Sirvydas ir 
p. Liutkus, kurie savo kalbose 
apibudino praeities laikų dar
buotę ir prilygino pirmąjį Vi
suotini Seimų prie dabar laiko
mo seimo. Nuo Amerikos lietu
vių jaunuolių kalbėjo Dr. prof. 
J. Meškis iš Boston, Mass., p.
M. Mikolainis iš Brooklyn, N. 
Y. ir p. J. Kazlauskas iš Pitts- 
burgb, Pa. Šie kalbėtojai bend
rai apkalbėjo Amerikos lietuvių 
jaunuolių padėt j, kas varo juos 
prie ištau įėjimo ir kokios pa
ramos jie reikalauja iš Ameri
kos lietuvių visuomenės. Po to 
kalba ką tik pribuvęs Lietuvos 
Atstovas p. K. Bizauskas, svei
kindamas Seimo dalyvius Lie
tuvos ir savo vardu ir linki 
jiems pasisekimo jų užbriežtuos 
darbuos. Toliau kalba p. J. čes- 
na. Lietuvos konsulas maj., P. 
Žadeikių ilga ir turininga kal
ba užbaigė atidarymo Seimo 
kalbėtojų sąstatų.

Vardašaukis delegatų. Viso 
atstovų pribuvo i pirmų sesijų 
121. Šaukiant delegatų vardus, 
ponios Valunicnė ir Lukoševi
čienė iš Baltimore, Md., pri- 
saigstė delegatams Seimo ženk
lelius.

Rinkimas Seimo valdybos. 
Aklamacijos bildu išrinkta pir
mininku SI. Gegužis iš Mahanoy 
City, Pa.,' vice-pirm. D. Pilka 
iš Boston, Mass., sekretorium 
A. B. Strimaitis iš Nc-w York,
N. Y., sekr. pirma pagelbinin- 
ke A. Akelaityte iš Pittsburgh, 
Pa., sekr. antru pagelbininku 
Dr. prof. J. S. Meškis iš Bos
ton, Mass.

Seimo prezidiumui užėmus 
vietas, kalba Seimo pirminin
kas p. S t. Gegužis, dėkuoda- 
mas dalyviams už suteikimų jam 
garbės pirmininkauti taip svar
biam Seime.

Nutarta, kad Seimo pirminin
kas paskirtų rezoliucijų ir spau
dos komisijas. Urmininkas pa
skyrė sekančias revoliucijų ko
misijas:

J)r. E. G. Klimas, red. SI. Mi- 
chelsonas, adv. F. J. Bagočius, 
adv. N. Rastenis, red. J. O. Sir
vydas.

Spaudos komisija:
Dr. A. L. Kapočius, V. F. 

Jankauskas, M. Mikolainis.
Pirma sesija uždaryta 1:15 

po piet. Nutarta atidaryt antrų 
sesiją 3 vai. po piet.

Antra sesija
Antrą sesijų atidarė seimo 

pirmininkas p. St. Gegužis 3:20 
vai. po piet.

Adv. F. J. Bagočius, pirmi
ninkas Rezoliucijų Komisijos, 
patiekė dienotvarkę, susidedan
čią iš trijų dalių, būtent, politi
nės, kultūrinės ir. ekonominės. 
Dienotvarkė seimo užgirta.

Seką svarstymas kultūrinių 
reikalų.

Red. S. E. Vita i ti s referuoja 
klausimu Amerikos lietuvių pa
šaipiųjų draugijų, parodydamas 
svarbų, kuria jos' lošė praeity, 
musų visuomenės gyvenime ir 
jų ateitį. Taipgi patiekė rezo
liucijų reikale tų Amerikos pa- 
šalpinių draugijų. Rezoliucija 
perduota komisijai.

Adv. N. Rastenis referuoja
reikale Amerikos lietuvių mo
kyklų, parodydamas didį reika-
ių tokių mokyklų ir budus įs
teigimo jų. Pateikė rezoliuciją 
dėl steigimo mokyklų ir augš- 
tesnės mokyklos Amerikos lie
tuvių tarpe. Rezoliucija priim
ta.

Amerikos lietuvių spaudos 
reikalu referavo St. Miclielso- 
nas, parodydamas kokių didelę 
svarbą lošia spauda musų vie
šam gyvenime. Pateikė rezoliu
cijų šiame klausime. Rezoliuci
ja priimta.

Red. S. E. Vitaitis referuoja

110 So. Dearbom St, Chicago, III. 45 Broadway, New York City

„Plauk po Amerikos Vėliava“ « 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bretnen ar Cherbourg

Planuokite dabar keliauti tėvynėn smagioje drau
gijoj jusi; tautiečių. Speciali ekskursija j Lietuvą 
tapo suruošta, po vadovyste J. E. Feont, United States 
Lines atstovo, laivu

S. S. LEVIATHAN
kuris išplauks iš New Yorko, Spalio 2, 

t per Cherbourg.
Kiti išplaukimai per (Bremeną, Spalio mčnesj, yra:
S. S, President Roosevelt__ ____ October 6
S. S. Republic............................... ..........October 13
S. S. President Harding.......October 20
S. S. George Washington...... _.... October 27

{rengimai ant United States T.ines Laivų yra 
garsus po visą pasaulį—dideli kambariai, erdvus de
lnai, geras maistas ir jo užtektinai.

Del pilnų smulkmenų klausk jūsų vietos laivakor
čių agentą^ arba rašykite šiandie pas:

3514-16 Roosevelt Rd
Arti St* Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tol. Kerime 8902

, .‘J Al - <“

Repair Company 
654-666 West Roosevelt Road

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

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, f urnas arba boilerį

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

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

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

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

Northwestern Stove

Amerikos lietuvių jaunimo klau
simu, plačiai nurodydamas rei
kalą pritraukt jaunimą prie mu
sų lietuvių viešo gyvenimo. Su- 
taisyt rezoh’ilcij.y/ir padaryt 
planus dėl suarlinimo musų Čia
gimusia ir augusių jaunuomenę 
su musų viešu gyvenimu ir vei
kėjais, darinkta prie Rezoliu
cijų Komisijos sekanti jaunuo
lių komisija: Dr. Kapočius, p. 
Kazlauskas, p-le Bagdonas ir p. 
M. Mikolainis.

Skaityta pasveikinimai sei
mui iš VVaterbury ir Chicagos.

Sesija uždaryta 6:40 vai. va
kare.

Trečia sesija
Trečių sesiją atidarė seimo 

pirmininkas St. Gegužis 9:30 
vai. ryte.

Baigiami svarstyti kultūriniai 
reikalai.

Adv. F. J. Bagočius referuo
ja klausimu “Lietuvos Menas“, 
aiškindamas svarbų musų meno 
paskutiniam gyvenime ir kaip 
mes visais budais turim ji gerb
ti, aukštinti ir remti. Priimta 
rezoliucija tame klausime.

Reikale lietuvių moksleivių 
referuoja adv. F. J. Bagočius 
ir studentas Gasiunas, parody
darni reikalų teikti stipendijas 
kaip Amerikos lietuvių, taip ir

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuesai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI)-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antvverp, Daug laivų 
Išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čioš klesos keleiviai 
raupą atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Sq. State SL. Chicago, PI.

• f *

Camel yra rūkytojo ženklas draugiškumo
t

NAMUOSE, ar kliube,—apverstame dar
bais ofise ar susikimšusioje gatvėje—kur tik 
draugas sutinka draugų, jus išgirsitę, stebu
klingą pakvietimą—pasiimkite Camel!

Ir kur tik Camel yra uždegamas, žmonės 
sueina krūvon draugiškesniame susipratime 
—nes gerumas Camels yra visiems supran
tama kalba.

Camel yra daugiau negu cigaretas. Tai 
patyrimas rūkymo pasidžiaugime—puikiau- 
sis kokį galima ant šios senos žemės rasti. 
Camels susideda iš parinkčiausių auginamų

Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir šie
puikus tabakai kopuikiausia sumaišyti, kaip 
pas neivieną kitą cigaretą. Camels* niekad 
nenuvargina skonio, niekad nepalieka ciga- 
retinio atsidavimo. Jokis kitas cigaretas 
pasauly nepaneši į juos.

Kadatik ir kurtik sutiksite draugą, lai ta 
proga būna nuolatiniu užkvietimį^ prie pil- 
niausio pasidžiaugimo kokis tik gali paeiti 
iš cigareto.

Pasiimkite Camel!

t

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WI N S T O N-S A L E M, N. C.

Lietuvos studentams. Adv. F. 
J. Bagočius įrodo budus dėl 
įsteigimo fondo davimui stipen
dijų ir šiaip jjefoimo ir pagel
bėjimo moksleiviams. Rezoliu
cija šiuo klausimu pateikta ir 
priimta.

Adv. F. J. Bagočius referuo
ja klausime: “Testamentiški 
užrašai viešiems reikalams.” 
Kaipo advokatas, kuriam tenka 
tankiai atlikt reikalus viršminė-
tam klausime, p. Bagočius vaiz
dais įrodė kaip musų tautiečių 
reikalai yra apelidžiami, išnau
dojami svetimų gerovei; taipogi 
parodė budus, kuriais butų ga
lima tai išvengti. Įnešta ir pri
imta rezoliucija tame reikale su 
pastaba, kad paragint pasitu
rinčius, darančius testamentus 
atminti ir savo tautos reikalus.

Kėlimas Lietuvos ir lietuvių 
vardo klausimu referavo p. V. F. 
Jankauskas, pateikdamas rezo
liuciją, kuri Seimo buvo užgirta.

Klaipėdos klausimu referavo
adv. F. J. Bagočius. Kalbėjo p.
V.ZF. Jankauskas. Priimta, re-
zoliucija raginanti Lietuvos val
džią kreipti dauginus atidos į 
lietuvinimų Klaipėdos krašto, 
ir suteikimų palengvinimų Ame-

uriTai
Malt

Reikalaukit nito
Bile kokių 

Dardavinetoįų

BOHEMIAN 
APYNIU- 
SKONIS

TURTINGIAU
SIAS 

STORIAUSIAS 
GERIAUSIAS

plikos lietuviams, norintiems ap
sigyventi Klaipėdos krašte.

Įnešta padaryt pietų pertrau
ką nuo 12:30 iki 2:00 vai. po 
piet.

Ketvirta Sesija.

'Ketvirtą sesiją atidarė seimo 
pirmininkas St. Gegužis, 2:25 
vai. po piet.

Eina svarstymas ekonominių 
reikalų.

Prekybos Rūmų reikale refe
ruoja adv. F. J. Bagočius, nuro
dydamas jų svarbą ir ką gero 
galima per juos atsiekt. Pateik
ta rezoliucija dėl steigimo Pre
kybos Rūmų Amerikos lietuvių 
kolonijose. Rezoliucija priimta.

V. F. Jankauskas referuoja 
reikale Amerikos Lietuvos susi
siekimo. Pateikta rezoliucija 
priimta.

D. Pilka ir V. F. Jankauskas 
referuoja apie lietuvių imigra
ciją. Svarstoma budai dėl pa
kėlimo lietuvių imigracijos. Įne
šta, kad Rezoliucijų Komisija 
sutaisytų rezoliuciją tame klau
sime.

Amerikos lietuvių interesais 
Lietuvoje referuoja F. J. Bago
čius. Rezoliucija tuo klausimu 
priimta.

Seka svarstymas politinių rei
kalų.

Vilniaus ir okupuotų kraštų 
klausimu referavo V. F. Jankau
skas. Tuo klausimu kalba mok
sleivis Gasunas ir adv. N. Ras
tenis. Priimta rezoliucija, ragi
nanti Lietuvą ręikalauti sugrą
žinimo jai užgrobtu kraštų iki 
Curzono linijaL^

Atskyrimo bažnyčios nuo val
stybės klausimu referavo, J. 0. 
Sirvydas nurodydamas blėdį da
bartinio bažnytinio stovio Lietu
voje. Kalba tame klausime 
vysk. Tautiškos Bažnyčios' J. 
Gritėnas ir kun. Mikalauskas. 
J. O. Sirvydas pateikia rezoliu
ciją tuo klausimu. Rezoliucija 
priimta.

V. Jankus referuoja klausimu 
Piliečių Sąjungos. Tuo dalyku 
kalba J. O. Sirvydas. Įnešta ir 
priimta rezoliucija paraginimui 
Piliečių Sąjungos valdybos su
tvarkyti finansinius sąjungos 
reikalus.

Įnešta išrinkti komisijų dėl 
pildymo Seimo nutarimų. Ak- 

• lamacijos budu išrinkta sekanti 
komisija:

Adv. F, J. Bagočius,
K. Augustinavičius,
Adv. S. Kodis,
St. Michelsonas,
D. Pilka,
Grinius,
V. F. Jankauskas, 
Adv. N. Rastenis.
J. O. Sirvydas.

f

Jaunuolių Tarybos 
komisija:

A. E. Bagdonas,
M. Mikolainis,
Dr. A. L. Kapočius,
V. A. Jankins,
A. Akelaityte,
Dr. Prof. J. S. Mešlis, 
J. Kazlauskas.

Įnešta ir nutarta išleisti al
bumą Penkto Amerikos Lietu
vių Visuotino Seimo darbuotės.

Pasiųsta pasveikinimo tele
grama Amerikos prezidentui, 
Lietuvos prezidentui, Lietuvos 
kabinetui, Dr. Šliupui ir Dr. 
Basanavičiui.

Seimo dalyviai susV>ja ir pa
lenkę galvas vieną minutą iš
reiškia pagarbą atminčiai Petro 
Vileišio. ♦ x

Skaityta , pasveikinimo tele
grama nuo Dr. Viniko.

Seimas užbaigia dainavimu 
Lietuvos Himno, vadovaujant 
adv. N. Rasteniui.

— Dalyve.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Nauji einu kablegramų

IblziliitOo

“Jei tik žmonės žinotų
kaip greitai Severa’s Esko 
gydo niežiančias odos vie
tas, aš esu tikras, kad be
vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, 
Mich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji- 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niežiejimas pradėjo 
nykti, ir j trumpų laiką ma
no oda pasveiko”. —■ Nusi
pirk už 50c slovikelį Seve
ra’s Esko nuo saVo vaisti
ninko. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

didelisx žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir Unksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas, Pri- 
siųsk iOc .įdėjęs j konvertą gausi 
vieną numerį. Prenumerata metam 
tik $1.01). Kas neturi “Rimbo” tas 
ne vyras. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

“RIMBAS”
3 Bateinan PI., So. Boston, Mass.

^KEŪOGG’S 
TASTELESS CASTOR Pilį

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikai Ip var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nešimai į 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aplinkoj ius
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

I. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10GQ4 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 l’erry Avė.

— visi Chicago, 111.

NAUJIENOS, Chicago, III 
liet patys bolševikai nesigėdi 
persekioti socialistus už savo li
teratūros platinimą aršinus, ne
gu senoji caro valdžia. Ir ar 
bent vienas, Maskvos sandvičių 
priėdęs kominterno klapčiukas 
protestuoja prieš ttfkią bolše
vikų politiką?

Sovietų valdžia neapkenčia 
revoliucinių Armėnijos socialis
tų sąjungos “Dašnakciutiun” 
daugiausia dęl to, kad jai nepa
sisekė, .nežiūrint visų teroro 
priemonių, jų išnaikinti. Tad 
bolševikiški diktatoriai stengia-: 
si dabar padaryti tuos sočiais-’ 
tus “nepavojingais”!

Tel. Lafavefte 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).

4120 So. Richmond Street

DEL DRG. PRUSALAIČIO 
MIRTIES.

Rugpiucio 6 d. numirė Wa- 
terburyje vienas seniausiųjų 
Amerikos lietuvių socialistų, 
LSS. 34 kuopos narys, drg. Jo
nas S. Prusalaitis.

Del jo mirties LSS. Pildoma
sis Komitetas pasiuntė nabaš- 
ninko žmonai užuojautos tele
gramą ir įgaliojo drg. V. Poš
ką, iš Brooklyno (o jeigu jisai 
negalėtų, tai drg. Raškinj), da
lyvauti Prusalaičio ladotuvėse 
ir uždėti vainiką ant nabašnin- 
ko karsto.

Rašąs šiuos žodžius turėjo 
progos susipažinti su drg. Pru- 
salaičiu per Kalėdas 1906 me
tais. Nabašninkas jau tuomet 
buvo karštas ir tvirtai įsitiki
nęs socialistas, vienas veikliau
siųjų ir įtakingiausiųjų asmenų 
Amerikos lietuvių socialistų or
ganizacijoje. Toks jisai paliko 
iki savo mirties. Kiek buvusių
jų musų draugų per tuos 20 me
tų nukrypo j dešinę arba į kai
rę, paniekindami savo jaunystės 
idealus. O drg. Prusalaitis nė 
vienai valandai neatsižadėjo sa
vo principų. Tebūnie jisai pa
vyzdys kiekvienam socialistui!

PIDOMOJO KOMITETO
POSĖDIS.

Rugsėjo mėn. 5 d. įvyko Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Pil
domojo Komiteto posėdis. Jame 
buvo patvirtinti Sekretoriaus- 
Vertėjo ir LSS. Pild. Komiteto 
sekretoriaus raportai, nutarta 
susižinoti su Lietuvos socialde
mokratais dėl atstovo atsiunti
mo į Ameriką ir padaryta kele
tas kitų nutarimų.

Kaip Pild. Kom. sekretoriaus 
raportas rodo, LSS. padėtis fi
nansiniu atžvilgiu yra nebloga; 
pinigų randasi apie tūkstantis 
dolerių. Kuopos laikosi gana 
gerai. Tarpe veikliausiųjų 
kuopų šiuo laiku reikia pažymė
ti 81 kuopą (Chicagoje) ir 
Cambridge’aus, So. Bostono ir 
Lavvrence’o kuopas. Bet gir
dėt, kad ir visos kitos kuopos 
uoliai ėmė rengtis prie darbo 
ateinančiam sezone. Kuopoms 
tenka nurodyti, kad vienas 
svarbiausiųjų dabartinio mo
mento uždavinių tai —’ pasklei
sti tarpe susipratusių jų Ameri
kos lietuvių darbininkų social
demokratų žurnalą “Naująją 
Gadynę”, kurį nesenai ėmė leisti 
musų draugai Lietuvoje (kaina 
metams $2.00).

Savo posėdyje^ Pild. Kom-ąs, 
nutarė tuoj aus atlikti priruo
šiamąjį darbą naujų LSS. virši
ninkų rinkimams, šituo reika
lu sekretorius išsiuntinės kuo
poms tam tikras balsavimo blan
kas. Nariai turės pirmiausia 
nuspręsti klausimą “apielinkės”, 
iš kurios turės bUt renkami vir
šininkai.

Sekančiam Pild. Komiteto su
sirinkime bus svarstomas L. S. 
D. Rėmėjų Fondo komiteto ra
portai ir apyskaita.

Boston, Mass.

Norvegijos Darbininkų Par-
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, Įtija ir Socialdemokratų Partija 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais I netolimoje ateityje pradės ofi-
, ...................... ....... ...... ■ w Iciales derybas dėl susivienijimo.

Eilinis No. 176 Jau dabar tų dviejų partijų 
a;—5--------įspaudą gvildena vienybės klau-

L.S.S. VIII Rajono Centro Išimą labai palankiai.
Komitetas: I Darbo Partija Norvegijoje

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So krypti į socialdemokratų 
Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer ĮpUsę jau nuo 1922 metų, kuomet 

Avė., Chicago, III. |jį nutarė nutraukti ryšius su
l Finansų Sekretorius — G. Mankusfcl. .... ■ , rr>
1 Chicago, III. | komunistų internacionalu. Tas
i Kasierius — A. I^kavičia, 2404 W I j0 nutarimas prispyrė akluosius 
Knygius0—StA. Vilis, 2241 N. West I Maskvos pasekėjus išstoti iš 

ern Avė. I Darbo Partijos ir sutverti gry-
’ N rukas~ °Ua Banien* ir F’ skama* I nai komunistinę partiją.,

~ | Prieš tai Norvegijos Darbo
LIETUVIU DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) ;komintern..i.

Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md. | sl0a aplinkybes socialistai 
turėjo susiorganizuoti skyrium 
į Socialdemokratų Partiją. Bet 
dabar, kai Darbo Partija jau 
yra atsukus nugarą Maskvai,

Socialistų išvažiavimai pavyko. I tai socialdemokratai mato esant 
---------  įgalima vėl susivienyti su Darbo 

Cambridge ir Bostono LSS. I partija. 
kuopos bendrai šią vasarą buvo! |rįjų 
surengusios tris išvažiavimus, I Norvegijoje 
būtent: gegužės 30, birželio 271 stipriausia, 
ir rugpiucio 15 d., nors tuo lai-|inoje, kaip 
ku buvo ir kitokių išvažiavimų Į i>artija,, iš 
gana daug, tačiaus socialistams I nių sąjungų (unijų). Antra su-| 
pavyko gerai.------------------------ I lig savo stiprumu yra Socialde-

Pirmesni du buvo rengiami I mokratų Partija. O komunistų 
kuopų naudai, o pastarasis — | partija yra silpniausia, ir tolyn 
Lietuvos 
moksleivijos naudai. Iš jo I jus Darbo Partijai su Socialde- 
moksleiviams pelno liko 65 do-Į mokratų Partija, bolševizmo 
leriai. I įtaka Norvegi jos darbininkuo-

Gegužinis išvažiavimas buvolse bus visai išnykus, lam susi-j 
su prakalbomis. Kalbėjo d. St. Į vienijimui keblumas yra tiktai* 
Michelsonas ir advokatas F. J. Į klausime prisidėjimo prie inter- 
Bagočius. Taipgi buvo ir žaislų I nacionalo. Kai kurie Darbo Par
šu dovanomis, kurios buvo duo-|bjos vadai pirmiaua labai pik- 
damos už įvairius pasižimėji- tai atakuodavo Socialistinį Dar- 
mus • I bininkų Internacionalą, ir da-

Šiuomi, turi būti, vasaros so-P)ar J‘erns Yra nesmagu prisi- 
cialistų veikimas ir užsibaigė. I Pa^*.nti P^e savo klaidos. Bet j 
Girdėti, kad jau rengiamas prie darbininkų masės reikalauja 
v. | susivienijimo, ir tas zinksnisžiemos sezono. I , s > .•T .. . .-ii- lanksčiaus ar vėliaus turės būtLaikas ir aplinkybes, socialis-| ,
... . v. I padarytas,tiniam judėjimui čia yięa gana11 J 
geri, tik reikėtų, kad draugai 
biskį daugiaus pasidarbuotų*. Be 
didelio triūso butų galima čia 
musų organizacijas daug sustip
rinti. - y

■ r
O kada gi šešto rajono valdy

ba šauks konferenciją — argi 
nelaikąs ? — Mažiukas.

I 
darbininkų partijų 
Da^o Partija yra 
Ji susideda daugu- 
ir Anglijos Darbo 

darbininkų profesL

Akinių Pritaikymo Mann
...........

Akinių Pritaikymo Mann 
25 METŲ PRITYRIMO

T*1" ........... ........

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St
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 
geibų.

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

kampan 31

4

a9.

Or. Anelia Kaushillas
CHIROPKACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
u labiausiai užai- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus] 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. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, 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.

partija yra silpniausia, ir tolyn 
Socialdemokratinės Į ji vis labinus smunka. Susilie-

SOCIALISTŲ PERSEKIOJIMAI 
SOVIETŲ ARMĖNIJOJE

NUTARĖ ATŠAUKT 
BONUOUR’Ą.

Francijos Jungtinės Socialis
tų Partijos praplėstojo centro 
komiteto posėdis nutarė, kad 
drg. Boncour privalo rezignuoti 
iš savo vietos, kaipo Francijos 
atstovas Tautų Sąjungoje. Cen
tro komiteto nusistatymas yra 
toks,kad socialistas negalį at- 
jtovaut buržuazinę valdžią.

Del šito komiteto nutarimo 
visa eilė partijos atstovų parla
mente iškėlė protestą, nurody
dami, kad tarptautinės taikos 
atžvilgiu socialistų dalyvavimas 
Tautų Sąjungije yra pageidau
jamas.

Socialistų Darbininkų Inter
nacionalas, gavo iš Revoliucinės 
Armėnų Federacijos “Dašnak- 
ciutiun” ilgą pranešimą apie 
žiaurius socialistų persekiojimus 
bolševikų valdomoje Armėnijo
je.

Pranešime sakoma, kad nuo 
naujų Mietų iki dabar sovietų 
valdžia suėmė ne mažiaus, kaip j 
400 socialistų Armėnijoje. Jie 
yra kaltinami dėl skleidimo ne- 
legalės, iš užsienių gabenamos 
literatūros. Yra keista, kad ne
va darbininkiška bolševikų val
džia už šitokį “nusidėjimą” gru- 
džia į kalėjimą šimtus socialis
tų!

Jeigu kame nors už komunis
tinės literatūros platinimą yra 
baudžiami komunistai, tai Mask
va ir visi jos mokamieji agen
tai kitose šalyse rėkia gvoltu.

AUSTRIJOS SOCIALISTAI 
SVARSTO NAUJĄ 

PROGRAMĄ.

Viennos “Arbeiterzeitung” 
įdėjo naujojo Austrijos social
demokratų partijos programo 
projektą.

Pasikeitusios po didžiojo ka
ro sąlygos Austrijoje verčia to 
karšto socialistus peržiūrėti sa
vo programą, kuriuo jie naudo
jasi iki karo. Pirmas Austrijos 
socialdemokratų programas bu
vo priimtas Haifeldo suvažiavi
me 1888 metuose, kur įvyko 
partijos susivienijimas. Ant
ras programas buvo priimtas 
Viennos suvažiavime 1908 me
tais. Naują, trečiąjį programą 
Austrijos socialdemokratai nu
tarė pasigaminti 1924 metais, 
Salzburgo suvažiavime.

Šio naujojo programo projek
to svarbiausias papildymas yra 
ta dalis, kurioje dėstoma klausi
mas perėjimo iš kapitalistinės į 
socialistinę visuomenės tvarką. 
Naujas dalykas programe yra 
reikalavimas Austrijos sujungi
mo su Vokietija.

Severa’s 
Cough Balsam

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

-------------------------------J--------------—-------------------------- U-------------------------- -----------

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas z

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p.
Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
p.

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
' ' ■" '■ 1 .....—i

K.JURGELIONIS
• ADVOKATAS'

Miesto Ofisas
190 No. State St^ Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas, 
, 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Scredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 r^to iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

k,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St«» Room 530
Tel. Central 6390 > ,

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chichgo 
Tel. Yarils 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
, Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

®-DR. HERZMAN -»
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS1 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30- vai. vakare.

t Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel Q950 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išvyto, ir po 8 v. v.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-rou lubos

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

. DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVailace Street

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

rz l J 5 nu° 9 ikt II vai. ryte; rotondos j nuo 6 iki 8 va|. vakare

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:
Nub 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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde 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.

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

ft****«**********s**««*4c*«a

PRIIMNUS NUO KOSULIO

Tūkstančiai ligonių jauny ir 
seny prityrė vertę

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Mjlvvaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 
vaistas per suvirtam 45 metus.

1 Kaina 18 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekoriud.
: W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS, 10WA

id būna Naujienų laida. 
Kuponai be datų nepri-

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui;
Ilkirpk šį kuponų kasdieną Ir priduok j Naujienų ofisą ar 1 ato-

* — * p** —- • • » • a • a toto
___ 1 savo f _ , ,

United Profit Sharing kuponus, ąekamomis taisyk

kas diėną ir ne "dau Jrtu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
P“ - - “ • J a • . a « •• * • A ------ •

imami 
dM

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, ąekamomis taisyklėmis: ,

z Viekas skaitytoji'! r t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą

Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų neprT- 
Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var- 

pavardi ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas

dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Ui metus—150, ui pusę metų—71, už tris mėnesius—85. 
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.^Ltkirp čia *M
Data: Rugsėjis 9 d., 1926

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 L..... ........... . ... n , J

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar i 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 1Q—2

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

Naujienų Spaustuvė
yra Unijinė Spaustuvė

Gydytoją Kabinetas 
.. DR. S. LENECKI, ..

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

YUSZKITWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarų, 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, 
h I H  ........................................M!! ——■

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6G00 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6G59 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

L So. Halsted St. 
Chicago, UI.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo >budas taipgi su

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

1407 Milvvaukee Aye., 2 fL
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$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entercd as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. lialsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

UisimokSjlmo kaina? z
Chicagoje — paštu:

Metams ........................... ........ $8.00
Pusei metų ............... ........ $4.00
Trims mėnesiams ......... ......... 2.50
Dviem mėnesiams ......... ....... . 1.50
Vienam mėnesiui .......... ....... .. .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................... ........... 8c
Savaitei .......................... .......... 18c
Mėnesiui .......................... ........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams ............................ ....... $7.00
Pusei metų ...................... ......... 3.50
Trims mėnesiams .... ...... ......... 1.75
Dviem mėnesiams .......... ......... 1.25
Vienam mėnesiui ............ ..............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ........ .,.......... 2.00
Piiniguh reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.
----------------- ■ ■‘-i-,-  ' -------- —i

VOKIETIJA — TAUTŲ SĄJUNGOS NARYS

...........---------- ------------
siuntinėja apie tai pranešimus 
ir skelbia per radio. Beje, rei
kia dar pažymėti, kad tokiomis 
pat išlygomis gali įsigyti namus 
ir tarnavusios kariuomenėj slau
ges.

Klaipėdos žinios

SĄJUNGOS KONSTITUCIJOS PAKEITIMAS

Tautų Sąjungos kongresas Genevoje vakar vienu 
balsu nutarė priimti Sąjungon Vokietiją. . Už priėmimą 
balsavo 48 valstybių atstovai, dalyvaujantys kongrese.

Prieš tai Tautų Sąjungos taryba nutarė suteikti'Vokie
tijai, kaip tik ji bus išrinkta Sąjungon, pastovią vietą 
taryboje. Taigi Vokietija šiandie jau randasi vyriausio
je pasaulio tautų organizacijos įstaigoje greta didžiųjų 
valstybių — Anglijos, Francijos ir kitų. Laikas, kuomet 
laimėjusios karą valstybės žiurėjo į Vokietiją iš aukšto 
ir stengėsi visaip ją pažeminti, jau praėjo.

♦ ♦ ♦

Finansinis Meksikos valdžios 
agentas Artūro M. Elias, kuris 
gyvena New Yorke, kreipėsi į 
Meksikos finhnsų ministerį A. J. 
Pani, prašydamas atsakyti j ke
turis klausimus, liečiančius boi
kotą: 1) kokios boikoto pasek
mes iki šiol; 2) kaip atsiliepė 
boikotas į prekybą; 3) kokios 
įtakos boikotas padarė valdžiai 
ir 4) kaip atsiliepė boikotas į 
eksportą iš Jungtinių Valstijų.

Į pirmą klausimą ministeris 
Pani atsako, jog pradžioj boiko
tas buvo kiek jaučiamas, bet da
bar padėtis esanti visiškai nor
mali.

' Kai dėl prekybos, tai boikotas 
palietė tik prabangos dalykus. 
O tai yra visai natūralu. Tur
tuoliai palaiko labai artimus ry
šius su dvasiškija. Bet tarp 
darbininkų ir vidurinės klasės, 
kas sudaro milžinišką Mfeksikos 
žmonių daugumą, boikotas ne
rado jokio • pritarimo. Tuo-bu
du ir prekyba labai mažai nuo 
boikoto tenukenčia. • /

Į klausimą, kokios įtakos boi-1 
kotas padarė valdžiai, — minis- 
teris Pani atsako, jog jokios. 
Valdžios pajamos mokesniais nė 
kiek nuo boikoto nenukentėju- 
S1OS.

Nepalietė boikotas, pasak 
Pani, ir eksporto iš Jungtinių 

(Valstijų. Amerikiečiai po seno- 
‘ I vės siunčia savo prekes Meksi-

Priimdamos Vokietiją Tautų Sąjungon ir duodamos 
jai tenai nuolatinę vietą taryboje, didžiosios valstybės 
šiandie atitaisė tą klaidą, kurią jų diplomatai — Clemen- 
ceau, Lloyd George ir kiti — buvo padarę 1919 metais,’ 
rašydami taikos sutartį. Jie tuomet paniekino demokra
tijos obalsį “Taika be pergalėtojų ir be pergalėtųjų” ir 
padiktavo Vokietijai smurto sąlygas. Bet pasirodė, kad|kai tokiame pat kiekyj, kaip i> 
tokia taika yra kenksminga net patiems pergalėtojams.

Už demokratinę taiką visą laiką stojo socialistai, ir 
šiandie jie gali su pasitenkinimu pastebėti, kad jų prin-Įkim° nesunku padaryti išvadą, 
cipas paėmė viršų. . ( *š katal!k,{ bi‘!žny.čios„pas’
r r ■ ’ . . \ kelbtojo boikoto išėjo pis .

Del valdžios atstovo pareiški- 
Tuo pačiu laiku, kai Vokietija tapo priimta į Tautų mo dar butų gaiįma abejoti, bet 

Sąjungą, Genevos suvažiavimas nutarė taip pat padidin- lyginai tokį pat pranešimą žur- 
ti Sąjungos tarybos narių skaičių iki 9. Šituo nutarimu nale “Current History” padarė ir 
norima patenkinti Lenkiją ir kai kurias kitas ambicin- i)rofesorius Charles Hackett. 
gas valstybes, kurios irgi geidžia vietų taryboje. frof- Ha.ckett sa™ lab*4 žurtia-

Mažose tautos yra tuo nepatenkintos, bet jų atsto- L yra gerai žinomos tos ša. 
vai neturėjo drąsos balsuoti prieš. Tautų Sąjungoje, kaip kies stygos. Juoba, kad jis 
ir šiaip tarptautinėje politikoje, pasirodo, nusveria stam- specialiai studijuoja Meksikos 
biosios šalys. Bet tai yra neišvengiamas dalykas. padėtį.

Tautų Sąjungos silpnumas yra ne tame, kad joje ♦ ♦ ♦
vadovauja tokios šalys, kaip Anglija ir Francija, bet ta- Į Philadelphijos pasaulinę pa
ine,‘ kad ne visos didžiosios valstybės yra prie jos prisi- rodą, kaip rašo DV. E. E. Free, 
dėjusios. Į ją turėtų taip pat stoti Jungtinės Valstijos ir vokiečiai atvežė nepaprastą ma- 
Rusija. Tuomet joje turėtu mažiaus įtakos franeuzai ir rjiną’ kJfri gamina alkohohy iš 

J u duonos tuo laiku, kai duona ke-
jų proteguojami lenkai. | pama

Ta mašina labai susidomėjo 
ne tik publika, bet ir prohibici- 
jos agentai. Pamanykite tik 
sau: bekepdami duoną, žmonės 
galės ir rojaus skystimėlio pasi
daryti. Taip sakant, vienu ak
meniu du paukščiu užmušti. 
Munšainieriams irgi užtruktų 
karvelė: nustotų beveik visų 
kostumerių.

Bet Dr. Free užtikrina, jog 
tos nelaimės neįvyks. Tiesa, 
kad duonai rugstant pasidaro 
alkoholius. Tas faktas jau nuo 
sengi žinomas. Mielės, kurios 
priverčia tešlą kilti, susideda iš 
mažyčių augmenėlių, kurie tik 
pro labai padidinančius stiklus 
tegalima įžiūrėti. Kai mielės 
pradeda daugintis ir augti, jos 
maitinasi cukrum ir krakmolu, 
gamjndamąs alkoholių ir anglies 
dvideginio dujas. Nuo tų-dujų 
duona ir kyla. Alkoholius pasi
lieka tešloj, bet bekepant išga
ruoja. mašina, matyti, su-

ima garais išvirtusį alkoholių ir 
atšaldo jį. Vienok duonoj alko- 
holiaus labai mažas kiekis tepa
sidaro. Tad tuo budu gaminti 
alkoholių ant plačios skalės be
veik negalima. Juoba, kad ir 
pats gaminimas atseitų labai 
brangiai. — K. A.

seniau.
Iš to ministeriaus Pani pareiš-

Ryto viešbutis
Klaipėdoje randasi lietuvių 

įstaiga — viešbutis “Rytas“. 
Viešbutis yra palaikomas Lie
tuvių Kliuho, Turgaus g-vė 
48—49. švarus, moderniškai 
įrengti svečių kambariai, sve
tainės, biliardai, valgiai gami
nami lietuviškai ir yra visokių 
gėrimų. Alus yra “first class”. 
Šeimininku yra p. Jokūbas Stik- 
liorius.

Tame name randasi dvi sve
tainės; viena teatrams vaidinti, 
antra šokiams; 5 kambariai gy
venimui darbininkams ir kny
gynas “Aukuras”. Knygos yra 
visokio turinio, bet tik Lietu
vos spaudos. Ten yra pageidau
jama, kad amerikiečiai, turė
dami atliekamų knygų, paau
kautų “Aukuro” knygynui. Pir- 
miaus knygyną užlaikė taip va
dinamas Lietuvių Inteligentų 
Kliubas, bet dabar jis vadinasi 

‘Lietuvių Kliubas. Knygos duo
damos skaityti dovanai. Pirmi
ninku yra p. Stikliorius.

Adomas Ėrakas
’* ' . I•* ,

Adomas Brakas yra žymus 
Klaipėdos darbuotojas. Jisai 
yra Mažosios Lietuvos kultūri
nių organizacijų atstovas. P-as 
Brakas, kuris su p. Jankum 
lankėsi Amerikoje, yra dailinin
kas. Jisai mokinosi dailininkys- 
tės Berline ir dabar yra brai
žymo mokytojas Klaipėdos auk
štojoj mokykloj. P-as Brakas 
yra savininkas ir baldų fabri
ko. Jo savame name yra visos 
moderniškos mašinos, kurios 
teikia darbo dėl 300 dailydžių. 
Darbas puikus, daugiausia ant 
orderio. Daromi ąžuoliniai, no
siniai ir kito drūtmedžio bal
dai (furniture).. Brakas pavai
šino chicagiečius kartu ir artis
tą Dikinį. Jis nurodinėjo, kad 
amerikietis, įdėjęs apie 5 ar 7 
taikstančius, gali sau be darbo 
gyventi ir vis papirosus ruky-

kitokių daiktų. Nedaug čia yra 
žydų, bet be jų “ne jomarkas”. 
Žemaičiai po senovės su medi
nėm klumpėm, žąsytėm ir ki
tais senovės rudais daro biznį. 
Raudoni kaip burokai. Išrodo 
gana linksmi, kai išsigerta biskį 
degtinėlės.

Miesto valdžia

irgi brangus.

kapi-

Jack Londonas

t;.:’., Ru££. 9

[Vertė Tindi-Rindi]

(Tęsinys)

—Ilgiau šios dienos — ne.— 
Kriušo nuoširdžiai kvatojosi. 
Puikaus juoko butą. — Matai, 
po šios dienos tu jau nebe va
liosi dirbti. žmogus, kuriam 
nukirsta galva, jau nebegali 
dirbti, — ar ne?

Jis stumtelėjo į briauną ki-

1926

šimts mylių ir daugiau pusės 
šio atstumo juodu nuvažiavo, 
kol kinietis išnaujo mėgino kal
bėti. — Aš tave mačiau teis
mo salėje, kai gerbiamasis te
sėjas nagrinėjo musų bylą, — 
pradėjo. — Puiku. Tu prisime
ni tą A—čou, kuriam turi nu
kirsti galvą, — tu prisimeni, 
jog jis A—čou buvo augšto 
ilgio? Na, o pažiūrėk į mane?!

Jis staiga atsistojo ir Kriu
šo pamatė jį esant mažo ūgio. 
Ir čia ėkymirksniu Kriušo at
minty tvykstelėjo A—čou vaiz-

Apie Įvairius Dalykus.

Chicagietis Kemėža 
J

Randuosi Andriaus ir Pranės 
Kemėžų (Ferdinando aikštė 
No. 2, Klaipėdh) palocidje. Di
delis 3 aukštų namas su visais 
moderniškais įtaisymais. Turi 
daržą, kuriame auga burokai, 
aguonos, bulvės, žydi kvietkos 
ir t. t. Namas prięš pat parką; 
mokėjo $6,000. Parankus gyven
ti ir iš randų susidaro gera su
ma, kurios užtenka abiem gra
žiai pragyventi.

Mados ♦

Miesto viršininkais ir tarnau
tojais yra lietuviai. Miesto val
dytojais — vokiečiai. Pašte ir 
kitose įstaigos^ visi kalba vo
kiškai ir lietuviškai. Policija1 
yra lietuviška. Kareiviai visi 
lietuviai. Nuo 1930 metų pra
dės imti kariuomenėn ir vokie
tukus. Yra veik vokiška kultū
ra ir negirdėt rėkaujant ir ne
mandagiai besielgiant. Didžiu
moje visi nori pamatyti Ameri
ką. Miesto lietuviai gražiai, lyg 
Amerikoj, apsirengę. Negir
tuokliauja, o ir gėrimai labai 
brangus. Kainos kaip ir Ame
rikoj. Rūkymas
Lietuvių mažai yra rūkančių, 
o moterų nė negirdėt, kad jos 
rūkytų, kaip kad Amerikoj. 
Lietuviškai kalba policija, ka
reiviai, gatvelmrių ir gelžkelių* 
konduktoriai, oficieriai, net ir 
generolai. Jautiesi lyg ne Lietu
voj, bet Chicagoj.

Kapai
Beveik mieste randasi

neš. Ten dalis yra miesto ir da
lis yra katalikų. Gražiai aptver
ta ir kiekvienas kapas kviet- 
komis apsodintas. Stovi puikus 
aukštas' akmens paminklas žu
vusioms už laisvę Klaipėdoje. 
Gražia tvora aptverta pamink
las ir trijų kareivių kapas. Pa
rašas: “Tegul meile Lietuvos 
dega musų širdyse... 1923 m.“ 
Pastatytas Lietuvos šaulių S-gos 
1925 m. Ant kapo žydi kviet- 
kos. Kas sausio 15 d. būna ap- 
vaikščiojimas atminčiai. Laiko
mos prakalbos, mi^os ir dai
nuoja chorai.

Ant katalikiškų kapų randa
si 'su paminklais mirusių karei
vių kapai. Palaidota: Jonas Vit
kauskas, jaunesnysis puskari- 
ninkas (oficieris), Juozas ša
palas, Balys Pi voras, Mikas Ši- 
manauskas, Silvestras Bagdo
navičius, Kastas Šimėnas ir

Australija išleido $100,- 
000,000 budavojimui 
buvusiems karei
viams namų. — Kuni
gų paskelbtas boiko
tas Meksikoj nesėk
mingas. — Alkoho
lius iš duonos.

Australija rūpinasi savo bu
vusiais kareiviais labiau nei bi
lų viena kita šalis. Prieš kiek 
laiko tapo priimtas taip vadina
mas “War Service Homes” ak
tas, kuriuo einant kiekvienas 
buvusis kareivis labai lengvo
mis sąlygomis gali įsigyti nuo
savus namus. Nainį/ statymui 

valdžia jau išleido apie šimtą 
milijonų dolerių. Iki šiol tapo 
pabudavota Ž8,851 namai. Tie 
namai tankui statoma mažuose 
miestukuose, ir todėl yra išmė
tyti im> visą salį. Tokiai padė
čiai esant jų prižiūrėjimas suda
ro nemažai keblumų. Bet ne
žiūrint viso tb,” dalykai tvarko
ma labai sėkmingai.

To akto esmė susiveda prie 
sekamo dalyko: sakysime, buvu
sis kareivis, kuris neturi pinigų, 
nori įsigyti napius. Jis paduo
da valdžiai prašymą, kat| pasta
tytų jam namus. Vietą jis gali 
pasirinkti pats Parinktoj vie
toj valdžia ir pastato jam na
mus, kurių vertė neviršija

dau- 
tuos 
kad 

prieš

buvusiems VI

$4,000. Tie namai pavedama 
buvusiam kareiviui nepaprastai 
lengvomis išlygomis: išmokėji
mo terminas pratęsiama iki ke
liolikos metų. Pradžioj įnešti 
pakanka net $50. Tuo budu na
mų įsigijimas neatsieina 
giau, kiek išmokama per 
metus rendomis. > Juoba, 
valdžia stato namus ant
karą užpirktų piečių. Tie pie
čiai dabar kainuoja du ar net 
tris kartus daugiau, negu prieš 
karą. Bet valdžia
kareiviams- piečius parduoda už 
tiek, kiek ji pati mokėjo.

Įdomu pažymėti ir tai, kad su
lig to akto įgyti namai niekUO- 
mot -nežūna. Jei kartais namai 
žūtų nuo gaisro ar kokios kitos 

priežasties, jie tuoj tampa atbū
davote Mat, kiekvieni namai 
yra apdrausta ant tiek, kiek jie 
iš tiesų kainuoja. Apdraudžia 
pati valdžia ir tai atsieina 50% 
pigiau, negu apdraudimas pri- 
vatiškose įstaigose.

Nežiūrint į tokias lengvas iš
lygas, dar visai nedidelis nuo
šimtis buvusiųjų kareivių tepa
sinaudojo proga įsigyti namus. 
Viso tarnavusių kariuomenėj lai
ke karo priskaitoma 329,883. Iš
eina tad, jog tik 7% jų yra įsi
giję namus. r

Valdžia deda visas pastangas, 
kad siūlomąja proga pasinaudo
tų visi buvusieji kareiviai. Ji

siusKmeER
NAUJIENAS!
pinigus uetuvon!
To prašo Lietuvos žnjonėsr y 
taip pataria Lietuvos tankai .

Klaipėdoje yra mada važinė
tis dviračiais. Važinėjas vyrai, 
vaikai, moterys ir merginos. 
Dviratis kainuoja liuo 200 iki 
500 litų. Moterys važinėja į 
krautuves ar turgų, nusiperka 
reikalingus daiktus ir parsive
ža. Klaipėdos panelės ir moterys 
nešioja skrybėlaites, kaip kad 
Amerikoj. Daug moterų nusi- 
kirpę plaukus, bet labai daug 
nekirptais plaukais. Vyrai dau
giausia visai nenešioja kepurių, 
tik lazdelę nešiojasi.

Bankai ir bizniai
Klaipėdoje randasi daug

šokių bankų, dirbtuvių ir biz
nių. Į bankų skaitlių įeina: Lie
tuvos Valstybės Bankas, Liet. 
Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Liet. Ūkio (kun. Vailokaičio) 
L>8.ii1<uh, '['liūtinis Liet. Bimkas, 
Liet. Ūkio Kredito bankas ir 

Internacionalinis bankas. Vo
kiečių yra kur kas daugiau. 
Daugybė dirbtuvių, daugiausia 
medžio išdirbystės. Celuliozos 
dirbtuvėje dirba apie 600 dar
bininkų. Kiti bizniai, kaip ir 
Amerikoj, paprasti. Barzdasku-. 
čiai ir kiti žmonių dabintojai 
yra labai puikiai pasidabinę, 
lodosi, lyg koki kunigaikščiai. 
Medžiai visose gatvėse žaliuoja; 
miestas paskendęs miške.

' > - ! i “Maxwelias”
. ■ . . I • ‘

Turgaus gatve per 4 blokus 
vienoju pusėje lyg Chicagos 
Max'well žydų turgus. Klai
pėdoj suvežą ūkininkai šieno, 
medžių, 'valgomų produktų ir Amerikoj,

ką mylią tylėjo. Paskui jis pa
klausė :

—Ar Šemmeras nori man 
galvą nukirsti.

Kriušo linktelėjęs sutikimo 
ženklan iššiepė dantis.

—Taį klaida,—rimtai A—Go das ir šiame vaizde A—Čou
tarė. — Aš ne tas kinietis, ku-|Luvo augšto ūgio, žandarui vi
riam privalo kirsti galvą. Aš— 
A—Čo. Gerbiamasis teisėjas 
pustatė, kad aš turiu Naujojoj 
Kaledonijoj praleisti dvidešimts 
metų.

žandaras kvatojosi. Garsus 
buVo juokas —- šis juokingas 
kinietis, stengiantysis apgauti 
giljotiną. Mulai nukiutino koko
sų giraite ir apie pusmylę nu
ėjo spindinčios juros pakrartte, 
kol išnaujo A—Čo prakalbėjo.

—Tau sakau—aš ne A—čou. 
Gerbiamasis teisėjas nenuspren
dė man nukirsti galvą.

—Nebijok, — tarė Kriušo 
turėdamas gerą sumanymą nu
raminti nuteistąjį. — Tokiu 
budu nesunku 
knibšterėjo pirštais. — Tas la
bai greitai, — štai t^ip. Ne tai, 
kad kaboti ant virvutės galo; 
maskatuoti kojomis ir ištisų 
penkių minučių laike raitytis 
įvairiais snukiais. Tai visvien 
kaip užmušti kirviu vištą. Jai 
vienu akimoju nukerti galvą,— 
Štai ir visa. Lygiai taip pat ir 
su žmogumi. Puf! — ir visa 
baigta. Net neskauda, štai taip 
ir man norisi greitai mirti, o! 
greitai! Tu laimingas taip mir
damas, o įsivaizduok sau, galė-

* i ir 
šmoteliais suirti, po pirštą tai 
ant rankos arba kojos. Aš ži
nau žmogų, kurį verdančiu van- 
denih nuplikė. Jam prireikė 
dviejų dienų numirti. Jo deja
vimus ir šauksmus galėjo gir
dėti kilometro atstume. Na, 
bet tu! O! Tas taip lengva. 
Čik! — peilis štai taip nukerta 
tavo <galvĄ. Ir viskas baigta. 
Gali būti, net tnaloniai tave pa
kutens. Kas žind? Niekas iš 
taip mirusių negrįžo papasako
ti.

Jis tarėsi paskutinius jo žo
džius buvus išmintingais ir lei
dosi pusminutę konvulsiškai 
pasikvatoti. Puse jojo linksmy
bės buvo priimtina, bet jis la
bai laikė^ sau žmogaus pareiga 
padrąsinti kinietį.

—Bet aš tau sakau, kad aš 
—A—čo, — spyrėsi kitas. — 
Aš nenortu, kad man kirstų gal
vą.

Kriušo įpyko. Su savo kvai
lumu kinietis perdaug toli nuė
jo-

—Aš ne A—čou... — pradėjo

si kiniečiai atrodė vienodi.^^Vie- 
nas veidas j kitą panašus. Bet 
augštą ir žemą ugj jis atskyrė 
ir suprato, jog greta su juo sė
di »ne tas žmogus. Jis taip 
smarkiai sustabdė mulus, kad 
patempęs pavalkus dyšlis paka
bo ore.

—Matai, čia įvyko klaida, — 
tarė smagiai šypsodamasis

Tokiu
mirti. — Jis

Bet Kriušo apsimąstė. Jis jau 
gailėjosi sustabdęs vežimėlį. 
Jis nežinojo Vyriausiojo Teisė
jo klaidos ir nieko negalėjo su
vaikyti, bet jis žinojo, kad jam 
įteikė šį kinietį nuvežti į Ati- 
maono ir kad tarnybos parei
ga verčia A-Čo „įstatyti į 
Atimaono. O kas jeigu jis ne 
tas, kuris reikalingas ir jeigu 
jam nukirs galvą? Juk galų ga
le jis tiktai kinietis, — o kas 
toks kinietis? Be to, galbūt, čia 
ir nėra jokios klaidos. Juk jis 
nežinojo kas dejosf jo viršinin
kų galvose. Jie geriau žinojo 
savo pareigas. ]r kas jis toks, 
kad privalo už juos galvoti?

(Bus daugiau)

Pranas 'žąsinas.' Dalis katalikifc 
kapų labai apleista.

Aptvertas kapas atkreipė ma
no atydą. Puikus paminklas sh 
kryžium ir plunksna ir užrašu: 
“Naktis. Šūvis... Tu > be žado 
kraujuose papludai. žuvo meilė, 
dingo viltis. Iki pasimatymo, 
brangioji mano, numylėta gy“ 
venimo draugė. Ilsėkis ramiai 
amžinai būtovėj ir lauk savo 
giliai nuliudusio vyro Petro. 
Ateisiu... ”
“Čia palaidota 1925 m. balan

džio 17 d. nušauta Marija Gur- 
kliutė-Končienė.”

šią moterį nušovė lietuvių 
kontrabandos gaudymo karei
viai. Jie gaudė kontrabandinin
kus, o šUe žmonės smarkiai va
žiavo ir kareiviams liepiant ne
sustojo, tad jie, manydami, kad 
veža kontrabandą, šovė ir nu
šovė.

RugpiuČio 15 d. pamatėm 
uoste stovintį Kauno pasažieri- 
nj laivelį “Vytis”. Iš Klaipėdos 

i į Kauną Nemunu nuplaukia per 
sdvi dieni,.

Kontrabandos policija turi 
nedidelį, bet smarkų laivelį 
smugelhinkams gaudyti. Veža
si ir kanuolę ir kitus ginklus 
apgynimui savo teisių, šis lai
velis labai smarkus, kaip lyde
ka nardo vandenyje.

Ant Liepų stovėta ]>cr
daug metą Vilio Didžiojo pa
minklas. Sukilimo laike kažin 
kas naktį nuvertė didįjį Vilių 
nuo jo akmeninio stulpo.

Luizės ir Palangos gatvėse 
prie prieplaukos nuverstas ki
tas vokiečių galijotas, būtent, 
Vilius 'Antrasis su Prūsijos Li
že Borusija. Stovi tik stulpas, 
o jų stabus vokiečiai laiko kie
me pasidėję, kad lietuviai ne
sugriebtų. Net gaila pasirado 
pažiurėjus; tokis galiūnas stovi 
kieme prie tvartelio, o Borusi
ja pargriuvus ant šono susirau
kus kenčia.

Patriarkas Jankus
Senelis Jankus, kuris lankėsi/

yra visų Mažosios nimo. —J. Jankus.

—Pakaks, — perkirto jį žan
daras.

Jis išpūtė veidus fr stengėsi 
piktas atrodyti.

—Sakau tau, kad aš ne... iš 
rtHtljo pračlejo A-----Čo. >

—Nutilk!
Po to juodu kai kurį laiką 

Važiavo tylėdami., Nuo Papitos 
iki Atimono buvo apie dvide-

suriko Kriušo,

— ' ---------- --  -------- ------- -
Lietuvos lietuvių didžiai ger
biamas. Jį visi vadina patriar- 
ku. Martyno Jankaus gyvenimo 
vieta yra Bitėnai, Paiegių 
aps. P-lis Jankus rengiasi iš
leisti savaitinį laikraštį “Tetu
tė” ketvirtadieniais. Spausdins 
Lithuania spaustuvė, Klaipėdoj. 
'.Jau yra spausdinama p. Jah-| 
kaus nalija knyga “1._ ____  .
taus gimimo iki mažos Lietu-' 
vos atgimimo”. Bus puiki ir 
didelė knyga iŠ lietuvių gyve-

Tel. Brunswick 9898

KAROLIS
NORKAITIS . tr

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

Reikalaudami

RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves /

Chicagoje, J
•THK PEOPLES
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės
mos. J _ . _
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
peoplesjiuirifttre (faipamf

patikrintos, Kainos prieina
ma tarnavimas mandagus; Leng-

Nuo Kris-i 1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Riihrnond Gt.
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Trys banko klerkai 
pavogė $185,000

Sodino kitus kalejiman 
— pats atsisėdo

Pasikorė kalėjime

Visuh piniffuia praleido arklių 
lenktynėms, kurių jie nC ne
matė.

Trys jauni South Side Trust 
and Savings banko, prie Cot- 
tage Grove ir 47 gatvių, kler
kai pasivogė iš banko apie 
$185,000 ir visus tuos pinigus 
jię praleido arklių lenktynėse. 
Du tų klerkų, Ulric Genslin- 
ger ir John F. O’ConnelI, kurie 
prisipažino praleidę $85,000, 
tapo suimti, o trečias klerkas, 
Peter Hein, kuris paėmęs 
$100,000 banko pinigų ir jwds 
praleidęs, pabėgb, kada pajuto, 
kad bankas jau sužinojo apie 
jų vagystę ir gali juos bile 
minutę suimti. .

Taipjau tapo suimti saliuni- 
ninkas Henry Hust, 3522 Par- 
nell Avė., kur jie pinigus su
dėdavo arklių laižyboms, Wil- 
liam J. Morgan, s kuris jiems 
tarpininkavo, paimdamas nuo 
jų pinigus ir padėdamas laižy
boms ir Arthur Wrigley, savi
ninkas cigarų sankrovos prie 
744 E. 43 St., kurio sankrovoj 

nių nė kiek nesumažėjęs, nors jįe sudčję laižyboms $15,000. 
kartu prisipažysta, kad įžangą Jįeškodamas dar ir buvęs ban- 
prisiėję sumažinti.

Kelis sykius tarp

Teatrų muzikantai 
streikuoja

i ----- --
Pereito pirmadienio 

sustreikavo apie 
kantų, dirbančių 
taipjau ir dviejose 
se. Streikas kilo

1,000
naktį 
muzi- 

teatruose, 
šokių salė- 
delei muzi

kantų reikalavimo pakelti algą, 
kurį atmetė teatrų savininkai. 
Dabar visi teatrai yra be mu
zikos. Krutamųjų paveikslų 
teatrai, ypač mažesnieji, ma
žai ką jaučia muzikantų strei
ką, nes muzika čia buvo ne
svarbus dalykas ir tik keli di- * 
dieji teatrai turėjo 
kestinis. Bet 
teatrai labai
nes daugelio vodevilių be mu
zikos negalima duoti. Tegaus 
teatrai nenori muzikantams nu 
sileisti ir bando apsieiti be 
muzikos. Jie giriasi, kad skai
čius teatrus lankančių žmo-

už tai 
jaučia

savo or- 
vodevilių 

streiką,

ko klerkas John W. Churchj
—. .......- streikie-' kuris paėmęs iš jų $40,000 sū

rių ir samdytojų buvo bando-1 
ma užvesti _ 1, L..
nedavė jokių pasekmių. DmbarĮ

\laukiama į Chicago atvykstant 
nacionalinių muzikantų unijos

ir pa-
nacionalinių muzikantų 
viršininkų, kuriems gal 
vyks streikų sutaikinti.

dėti pinigus arklių lenktynėms, 
derybaš, bet jos ’ bet paskui tuos pinigus pats 

i pasisavino.
Nors tie trys klerkai tiek 

daug arklių lenktynėms sudė
jo, bet arklių lenktynių jie 
nėra matę savo gyvenime, ne
žinojo net kur tos lenktynės 
įvyksta ir net neturėjo supra
timo apie svarbiausius dalykps

ŽYDŲ BUČERIAI STREI
KUOJA.

Dabar artinasi didžiosios žy-, .
dų šventės, bus reikalinga ;la*^y1)Ose .dėl arklių lenktynių, 
daug košer mąisto, o tuo tar-paįP ^ad jje Pa^ys nežinojo tik- 
pu sustreikavo 140 žydų buče- lal ^a<la ji° laimėdavo ir kada 
rių pagelbininkų, kurie dirbo pralaimėdavo. Jie buvo paė- 
košer bučernėse. Jie sustreika-daugiau banko pinigų, bet 
vo reikalaudami pakėlimo al-pa^m®^ $25,000, tuos pinigus 
gos. Prie streikierių prisidėjo sugrąžino bankui.
ir 60 autorizuotų košer paukš- p * "* .................
čių piovėjų. Jie atsisako piauti nėra tiek daug pinigų paėmę, 
paukščius toms bučernėms, ku- veikiausia jie bus išleidę-tik 
rių darbininkai streikuoja. To-^okįus $33,000. Visi jie dirbę 
dėl jaučiamas yra didelis ko- išvien ir todėl taip viską su- 
šer mėsos ir paukštienos 
kūmas.

Bankas tečiaus sako, kad jie

k°- išvien ir todėl taip
ri’u- painioję, kai} sunku buvo juos 

į susekti. Jie dar nebūtų pa- 
1 kliuvę, jei nebūtų pranešęs ki
tas bankas, per kurį jie visą 

^\^“,savo biznį varė ir kuris prade- 
Barry Avė., sutrintas ir ant vie- j0 juos nužuirinėti. Visi trys 
tos užmuštas užkritus ant jo 3 yra išdirbę banke apie šešetą 
tonų boileriui, kurį jis bandė metų.
įdėti namuose prie 2851 N. j
Racine Avė.

William Freel, 47 m

Detroit, Mieli.
SUDEGĖ DU ELEVATO

RIAUS VAGONAI

Brighton Park policijos sto
ty vėl pasikorė vienas kalinys, 
šį kartą pasikorė Edward

kuris pasižymėjo 
automobilistų ir jų 
kalėjiman, taip kad 

tapo apkaltintas teis-

Joseph (Indian Joe) Huszar, 
buvęs I3roadview policijos vir- 
šlninkas, 
gaudimu 
sodinimu 
delei to
mo ir pašalintas iš vietos, da
bar pats turėjo atsisėsti kalė
jimai! ir pamatyti kaip kalėji
mas išrodo iš vidaus. Pasodino 
jį kalėjimai! naujasis policijos 
viršininkas Andre w Berg, ant 
kurio Huszar šoko su revolve
riu rankoje. Berg patemijo, 
kad Huszar automobilius netu- 
ri laisnio ir paklausė kodėl taip 
yra, bet Huszar piktai atsisakė 
aiškintis. Tada Berg išrašė 
arešto slipą, bet Huszar jį su
draskė ir puolė Berg su revol
veriu rankoje, bet Huszar tapo 
nuginkluotas ir pasodintas ka
lėjimai!. Išsėdėjus valandą lai
ko jo f rentas “justi<£ of thę 
peace” 1 
varė automobilistų apiplėšinė
jimo biznį ir kuris taipjau yra 
apkaltintas, paliuosavo 
už $500 kaucijos.

savo dir- 
rasta, jis 

valandas 
tris tam-turi 

neturi jokios

ten pasikorė

kuris buvo areštuotas už gir
tavimą. Jis pasikorė 
žu. Kada jo lavoną 
buvo jau keturias 
negyvas. Stotis 
sias kameras ir 
sargybds naktį.

Kiek pirmiau
vienas kariuomenės dezertiras 
—rusas, kuris nusižudė iš bai
mės, kad jis gali būti labai aš
triai, net mirtimi, nubaustas 
už pabėgimą iš kariuomenės.

61,000 lanko vidurinią- 
siks mokyklas

Pirmąją dieną Chicagos
(dūrinėse (High) mokyklose 

- užsiregistravo 61,124 mokiniai, 
\Vareham, su kuriuo jis arba 4,152 daugiau, negu 1925v

jį tik

KAS KALTAS Už GELEŽIN
KELIO NELAIMŲ

metais.
Kiek užsiregistravo pradinė

se mokyklose, dar neturima ži
nių. Bet visose mokyklose jau
čiamas didelis trukumas vie
tų. Niekurie apskaito, kad tru- 
iumas vietų siekia 60,000, bet 
dti tą skaitlinę sumažina iki 
30,000. Daugelis vaikų pirmąją 
dieną turėjo sėdėti ant grindų.

McVICKERS TEATRAS PAR
DUOTAS

Geležinkelis 
antrojo 
Smith,

su Jauna Birute, kad iš vaikų 
galima daug ką padaryti. Jis 
daug žadu dėl Jaunosios Biru
tės vakaro 26 d. rūgs., Mildos 
svetainėje. Bus jo sumokintų 
solo, duetų ir sikstetų. Man j?e- 
rai yra žinomas p. Sarpalius; 
jeigu jis užsispiria, tai “aure” 
jis ir padaro;

Kraujo, pdoa, chroniškas

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO.

1800 So. Ashland Avė.
Valandom

... . . ,x. ....... . y Nuo 2 iki 4:30 ir nuu 7 iki 1J. Nedė-Vieni kaltina,-kiti teisina. As| lloJ nuo 2;30 iki 4:3)| po pi,tų

Visas Ųridgeportas kalba apie 
p. Kl. Ramašaiisko “triubelį”.

pasakyčiau, kad reikėtų laukti 
teismo; tas pasakys kieno kal
tė.

♦ ♦ ♦

Jaunoji Birutė nutarė 
“čarteriuotls”

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blv<L

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL O4«4

DR. VAITUŠH 
optOmetristas

S AfclŲ SPECIALISTAS 
jtempimą, kuria

JET
Palengvins akių 

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

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rcivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
rirengia teisingai akinius. Visuo- 
c atsitikimuose egzaminavimas da

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES
Pereito ketvergo vakare Jau

noji Birutė nutarė užsiregist
ruoti (užsičarleriuoti) kaipo1 
savystovė draugija. Bene bus 
tai pirma jaunimo-vaikų drau
gija, kuri bus čarteriuota Illi
nois valstijoje.

♦ ♦ ♦

Tautiška parapija laukia , 
vyskupo

1 Užvakar į pavakarę, darbis 
__  ; iš darbo ir 

’ todėl didžiausio susigrūdimo 
|lfliku, prie 31 gatvės stoties 
užsidegė du elevatoriaus vago
nai. Elevatorius ėjo į šiaurę 
ir vos išėjus iš stoties prie mo- 

'tonnano užsidegė vagonas. Pa- 
sažieriai subėgo į antrą pago- 

.ną, bet ir tasis užsidegė, tada 
RECORDERS COURT JUDGES visi suėjo į likusius vagonus, o 

(elevatorius sugryžo į stotį ir 
visi pasažieriai ten išlipo. Nė 

' viąnas žmonių neliko sužeistas.
Kad ugniagesiai galėtų priei
ti gesinti gaisrą, prisiėjo užda
ryti elektrą visoj linijoj, taip 
kad elevatoriai visur turėjo 
apsistoti vaigščioti. žmonių gi 
į visas stotis tiek prisigrūdo, 
kad prisiėjo sustabdyti tikietų

šiuos kandidatus,1 ninkama gryštant 
ir

balsuoti už 
manymas, ^kad tinkamiausi 
prielankiausi lietuviams.

GOVERNOR
Fred W. Green 

COUNTY SHERIFF 
Edward P. Stein 

COUNTY TREASURER
Godfrei Freiwald

Koronerio jury jau pradėjo, 
tyrinėti priežastį vieno trauki
nio užbegimo ant kito trauki
nio Clybourn stoty, .kad nusta
tyti kas kaltas už tą nelaimę, 
kurioj pereitą pirmadienį žuvo 
penki žmonės ir apie 100 žmo
nių liko sužeista,
yra palinkęs kaltinti 
traukinio mašinistą 
kad jis nepaisęs signalų ir lei
dęs savo traukinį pergreitai, 
kuomet reikėjo leisti jį visai 
pamaži. Bet koroneris yra pa
linkęs kaltinti medinius vago
nus, kurie buvo prikabinti 
Crystal Lake, kad sutalpinus 
gryštančius iš ežerų žmones. Ko
roneris sako, kad jei nebūtų 
buvę medinių vagonų, tai ne
laimė nebūtų buvusi tokia d 
dėlė; geležiniai -vagonai butų 
atlaikę susitrenkimą ir gal tik 
keli žmonės butų likę lengvai 
sužeisti, tuo tarpu gi mediniai 
vagonai sutrupėjo ir daugelį 
žmonių sužeidė. Be to ima ai
škėti, kad ir mašinistas' nebuvo 
visai sveikas, kad nuo senai 
sirguliavo ir 'tai tokiomis ligo
tais, kurios silpnina regėjimą. 
Bus bandoma patirti, ar kom
panija tyrinėja savo darbinin
kų sveikatą ir ar ji žinojo, 
kad mašinistas serga, kuomet 
pavedė jam valdyti traukinį. 
Mašinistas gi tebėra ligoninėj, 
vis dar delei nelaimės, dalinai 
paniišęs ir nieko tikro iš jo iš
kvosti negalima.

McVickers teatras, kurį val
dė Balaban and Katz, tapo 
parduotas Warner Bros., kurie 
jame duos4visai naujus "veika
us. Jie duos taip vadinamus 
kalbančius krutamuosius pa
veikslus, panaudojant visai 
naują išradimą Vitaphone. Tas 
išradimas per ,keletą metų bu
vo tobulinamas ir dabar yra 
tiek tobulas, kad jau galima 
pritaikinti praktikoje. Teatras 
jus naujai pertaisytas, pri- 
taikytas prie naujųjų paveiks- 
ų it bus perimtas naujųjų sa
vininkų rugsėjo 12 d. Pirmas 
kalbamųjų paveikslų perstaty
mas bus rūgs. 15 d. Bus duo
tas veikalas “Don Juan”, da
lyvaujant John Barrymore. 
Paskui perstatymai bus duo
dam^ du syk į dieną, 2:15 v. ir 
8:15 v. Netik paveikslai “kal
bės”, bet taipjau bus pritaikin
ta muzika ir dainos, kur tai 
bus reikalinga.

Tautiška parapija laukia at
vykstant vyskupo. Tad sukolek- 
tuota pinigų ir pradėta “pen- 
tuoti” bažnyčią. Sienoms* duo
ta pirmas “kautas“, o priekis 
tik viršus pajudintas ir taip 
stovi jau dvi savaites. Kaip 
girdėtis, parapijonai bijo lipti 
bokštą “pentuoti“. Kada buvo 
gyvas vyskupas Mickevičius, tai 
jis pats “pentavo“.

♦ ♦ ♦

Dr. P. Zalatorius, 1821
Hhlsted st., laikė drugiai ran
koje binklį ir stropiai tėmijo 
tą šelmį garnį, kuris jau kelin
tą dieną suko apie p.p. Uktve- 
rių namus. Vakar p. Uktveriai 
susilaukė sunaus. Simus sve
rtus apie 8 svarus. Pasak Dr. 
Zalatoriaus, viskas esą “O. K.”

- , ♦ ♦ ♦

Golfomanija

So.

Visi ja se/ga, jau pradeda ir 
vaikai, žinoma, lietuvių, užsi
krėsti. P-as Menas pranašau
ja, kad už poros metų retas lie
tuvis* neloš golfą. —Reporteris.

NEVEDĘ TĖVAI NETURI 
TEISĖS PRIE VAIKŲ

Lietuvių Rateliuose.
Bridgeportas

BIRUTĖ

John P. Brennan 
v McKay Skilimai!

Ilodney Baxter 
PROBATE COURT 
Edward Command 
CIRCUIT COURT 
COMMISSIONER

Harry Nichols
Samuel May 

Rekomenduoja
Joseph P. Uvick

Tėvai neteisėtų vaikų neturi 
jokios legalės teisės prie tų 
vaikų. Taip nusprendė teisė
jas David ir pavedė vaikus jų 
motinoms.

Prieš teisėją buvo nagrirtė- 
jamos dvi nepaprastos bylos, 
kuriose tėvai reikalavo savo 
vaikų nuo nevedusių motinų, 
kurių jie betgi nenorėjo vesti 
(viena motinų griežtai atsisa
kė vesti savo vaiko tėvą, o ki
ta buvo apsivedusi su kitu). 
Abejuose atsitikimuose teisė
jas pavedė vaikus motinoms.

Pilnai- pasikasojus rankoves 
dirba, šis sezonas bus vienas iš 
didžiausių Birutės gyvenime. 
A. Vanagaitis rengia čielą eilę 
naujų kompozicijų. Teko ma
tyt, geriau sakant, girdėti re
peticiją, tai bus dailus veika-j 
las — kombinacija naujovinės 
ir senovinės mados. Dainuoja 
parinkti dainininkai; A. Valia-* 
gaitis rašo, o p. Sarpalius spau
sdina.

Pirmu Syk Seredos vakare 
Sept. 15, 8:15 

WARNER BROS.
Pagal sutartį su

Vitaphone Corp., Western Electric 
Co. ir Bell Telephone Laboratori
jomis. - \

PARODYS

VITAPHONE
DALYVAUS

Marion Talley, Mischa Elman, 
Giovanni Martinelli, Anna Case, 
Metropolitan Opera Co. Choras, 
New York Philharmonic Orkestrą 
iš 107 Koncertinių Muzikantų, 
Henry Hadley, Konduktorius 

ir
JOHN

BARRYMORE
In “Don Juan”

♦ ♦ ♦

P-as P. Sarpalius (tylusis Pet-

McVickers
THEATRE

Du syk j dieną po atidarymo 
TIKIETAI PARDAVIMUI 

SEKAMĄ PANEDĖLĮ 
Kainos dieną 50c iki $1

Vakarais 50c iki $2
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JONAS SIAUČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po sunkios ligos, rugsėjo 8 die
ną, 10:25 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukęs 35 metų amžiaus; gi
męs Kauno 
apskričio, 
Pilikalnio 
dideliame 
tėvą Joną, 
ris Uršulę 
lienę, I 
Antelę; Amerikoj ciocę Domi
cėlę Šimkienę, dėdą * Juozapą 
Šimkų, 3 pusbrolius, Antaną, 
Juozapą ir Povilą. Cioęę Mari
joną Monikienę ir dėdę Juozapą 
Moniką ir ciocę Rozaliją Gin- 
jotienę ir dėdę Vincą Girijotą 
ir visus gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 4236 So. Talman 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 11 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų į Tautišką para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Ciocės, Dėdės, Pusbroliai 
ir Gimines.

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

vedybos, Utenos 
Debeikių parapijos, 
vienkiemio, paliko 
nubudime Lietuvoj 
motiną Oną, 2 sese- 
Bružienę, Oną Kisi- 

brolį Alfonsą, seserę,

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

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
k SKYRIUS

4447 So\Fairfield Avenue, 
Tel. LžKayette 0727 

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

SKYRIUS

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
kokiame reikale, visuomet 
sanžiningas ir nebrangus, 
ęz ........ ..

skyrių.

i ir 
esti 

____ w _ todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu

Chicago, UI

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.
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Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo- 
i’au. Jei tos ligos ne- 

>us tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

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

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

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

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

Kampas Mohroe St^ Crilly tBuilding 
lenkite elevatorių iki penkto augšto. 

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.<

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

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

UPTURA
IŠGYDOMA mnr Be

VU u Skausmo
ne 
Peilio

Kiekvieną savaitę jus galite skai
tyti čionai vardus ir liudymus skir
tingų išgydytų žmonių. Aš galiu pa
sakyti labai trumpai, kad aš išgy- 
dau rupturas labai lengviu ir be skau
smo budu, be vartojimo peilio. Ma
no šimtai išgydytų žmonių gali jums 
pasakyti, kad aš išgvdžiau juos tuo 
budu. Jie pilnai yra į tai įsitikinę ir 
jie yra teisingi žmonės, sunkiai dir
banti žmonės žingeidauja apie tuos 
dalykus ir jie dasižino nuo savo 
draugų kur jie liko išgydyti.
Skaitykit ką Mr. jtaeschanchuk sako:

“Aš turėjau 'rupturą kairiojoj pu
sėj per trejus metus ir ji suteikė 
man daug trubelio. Du metai atgal 
aš atsilankiau pas Dr. Flint ir jis iš
gydė mane visai gerąi, be peilio, be 
skausmo, be išlikimo iš darbo nei 
vienos dienos. Nelabai senai ap turė
jau kelti dideli sunkenybę ir įgavau 
rupturą Jš dešinės pusės, bet kairio
ji pusė man visai gerai atlaikė ku- 

1 rią buvo išgydęs Dr. Flint. Dabar 
Dr. Flint išgydė irtan ir dešinę pu
sę. Ir "aš maloniai rekomenduoju ki
tiems turintiems rupturą atsilankyti 
pas jį”.

Mike McHchanchuk, 
J3U N. Robey St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai-

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.
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kurio laiškas sugrįš, tai tokia 
' turės užsimokėti vieną dolerį 
baudos. Savo darbą prie išsiun
tinėjimo tikietų raštininkas pra
dės

Brighton Park
Didelė naujiena Keistučio 

Kliube
už savaitės laiko.

Anton Jusas.

Lietuvių Keistučio Pašelpi-i 
niam Kliube įvyko didelė nau< 
jienybė. O ta naujienybė tai j 
nepersenai iš Lietuvos atvykęs 
artistas Stasys Pilka, kuris kliu- rUcjens sezonas artinas — turė- 
bo komisijos kviečiamas suti
ko vadovauti Dramos Skyrių ir 
puikiai sumokinti dramiečius 
pastatyti gražų veikalą “Karo
lio Teta” dėl kliubo vakaro, ku
ris įvyks spalio 3 d., Lietuvių 
Auditorijoj.

Toks gerb. artisto St. Pilkos 
sutikimas priruošti Dramos Sky
rių viršminetam vakarui netik 
kad nudžiugino kliubo Dramos 
Skyriaus narius I 
si pateksią nepaprastai gero 
mokytojo globai, bet taipjau ta 
žinia tarsi žaibo greitumu ap
lėkė ir visus kliubo narius, ku
rių turime viso net 438. Dabar 
visi kalbam, kad tik sveiki su
lauktume to iškilmingo vakaro; 
ir manau yra ko kalbėti, nes 
kliulio Dramos Skyrius tik pir
mu kartu savo gyvenime susi
laukė tokį gabų mokytoją. ^To
dėl vakaro pasisekimas kaip 
dailės, taip ir materialiu žvilgs
niu, jau galima iš kalno numa
tyti. Vakarui surengti komisi- 
ja irgi stropiai darbuojasi. Ji 
renka į programo knygą iš apy
linkės biznierių garsinimus ir 
jau turi gana daug prisirinku
si. Mat biznieriai skaitosi su 
tokia tvirta organizacija kaip 
Keistučio Kliubas ir duoda gar
sinimų, nes daugelis kliubo na
rių jau yra arba gali būti jų 
kestumeriais. Ir tai faktas, kad 
biznierius, duodamas kliubo ko
misijai garsinimą, padarys sau 
naudos.

Dar vieną dalyką turiu pra
nešti ir tai tik patiems kliubo 
nariams. Daugelis iš narių yra 
persikėlę j kitas vietas gyventi 
ir nėra pridavę savo naujus 
adresus kliubo raštininkui. Ma
lonėkit tai padaryti kuoveikiau- 
siai, priduodami savo teisingus 
adresus raštininkui Anton Ju
sas, 3959 Archer avė., arba te
lefonu Lafayette 7819, nes kliu-

Iš Birutės
Vasaros metas baigiasi ir

19
W.

sime progą matyti gerų per
statymų ir išgirsti gerų dainų 
savo kalboj.

Pirmutinis perstatymas 
rudenį įvyks nedėlioj, rūgs, 
d., SCPS svetainėje, 1126
18th St., kur bus statoma juo
kinga komedija “žemės Bo
jus”, artisto Stasio Pilkos 
naudai. Veikale dalyvauja vi- 

... siems žinomi lošėjai, būtent 
kurie .lauc'‘K-vajtei{UnaS| Kemėšis, P. Mile

rienė, M. Balsienė, švirmickie- 
nč, Lseliutė ir J. Puišys, taip
jau komp. A. Vanagaitis ir St. 
Pilka.

Lošėjai laiko repeticijas be
veik kas vakarą, kad veikalai 
pastačius, taip kaip turi būti 
pastatytas. Vaidinimas prasi
dės lygiai 7 vai. vakre; po vai
dinimo šokiai.

Tikietai yra sparčiai parda
vinėjami. Kas dar neturite į- 
sigyję tikietų, yra prašomi įsi-1 
gyti iškairio, kad 
sau 
pas 
t u r.

užtikrinus 
vietą. Tikietų galima gauti 
kiekvieną birutietį ir ki-

Artistas Stasys Pilka
St. Pilka, nesenai atvykęs į 

Ameriką, nuo pirmos dienos 
atvykimo į Chicago dirba me
no darbą, rezisieriaudamas 
Birutės Dramos Skyriui be jo
kio atlyginimo.

St. Pilka dirbo virš keturių 
metų Valst. Dramos teatre ir 
yra pasižymėjęs kaipo vienas 
iš geriausių artistų. Tokios y- 
patas kaip komp. A. Vanagai
tį ir art. St. Pilką privalome 
remti, nes jie musų tautai yraj 
labai reikalingi ir kad jie su 
mumis galėtų bent penketą ar 
desėtką metų padirbėti, tuomet | 
lietuviai tikrai įkurtų 
teatrą.

Koncertas

nuolatinį

Roseland PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ
Per anksti apsidžiaugė.

Sandaros 33 num. Julius Švit
ra cŲhaugiasi, kad ADP. politi
kieriai sustabdė sabotažą jau
nuolių kuopos organizavimo ir 
Petronį ir visą valdybą pasvei- 

I kiną už tokį darbą. Bet aš ma
nau, kad J. Švitra peranksti ap
sidžiaugė. Ar galimas daigtas, 

Į kad raudonieji biznieriai orga
nizuotų prie SLA. 139 kp. vaikų 
kuopelę? To niekados nesulauk
site. Man atrodo, kad tai gud
rus tų raud. biznierių skimas 
pasirodyti kad dirba: sušauks 
vieną kitą susirinkimą ir paskui 
paskelbs, kad negalima kuopelės 
suorganizuoti, nes mažai yra 
vaikučių.

Ar gali ADP. biznieriai orga
nizuoti vaikus prie SLA. kuopų? 
O kaip bus su Ateities žiedu, 
nes susitvėrus vaikų kuopai 
prie SLA. kp., tėvai paliautų 
leisti vaikus į A. Ž. Jau ir* da
bar tėvai skundžiasi, kad nėra 
kitos vaikų dr-jėlės, — tuojaus 
savo vaikus atimtų iš A. ž. Gi 
kaip A. Ž., taip ir SLA. 139 kp. 
valdo Martynas su Zonia ir jie 
neprileis, kad žūtų A. z., nes ta
da ir visas , raudonasis biznis 
nusmuktų. Taigi J. Švitra per
anksti apsidžaiugė, nes iš tų ' 
šiaudų nebus grudų.

— Naujas Narys.

K. Žiogas palaidotas 
Ghicagoje

McVickers Teatras pereina 
į kitas rankas .

Warner Bros, rugsėjo 8 dieną pa
darė lysą ilgam ^aikui dėl McVickers 
teatro, seniausio ir geriausio teatro 
Chicagoj. Sutartis padaryta tarpe 
Samuei Katz, nuo Balaban & Katz 
ir Wamer Bros., kurie yra didžiausi 
savininkai Vitaphone Korporacijos.

Perėmimas teatro jeis j galę rug
sėjo 12, tuomet Ū'arner Bros, paims 
j savo globą teatrą. Sako, kad ly- 
sas yra padarytas vieniems metams 
ar dar ilgiau. McVicker teatras nuo 
rugsėjo 12 turės naują savininką.

Vitaphone, tas nepaprastai žingei
dus instrumentas yra išradimas 
Western Electric Company, Chicago 
ir Bell Telephone ^Laboratorijos su 
pagelba Warner Bros, prisidėjo savo 
technišku ir tyrimų departmentu. 
Tas instrumentas jau veikia pasek
mingai per keletą metų, bet dar pu
blikai nebuvo rodomas. Tai yra kal
banti krutami paveikslai ir radio sy
kiu sudaro tikrą nepaprastą muziką, 
tikrą muziką. Dabar tas instrumen
tas — Vitaphone pirmu sykiu pu
blikai bus parodytas McVicker tea
tre rugsėjo* 15 dieną. Verta pamaty
ti.

metinis
spalio 10

“Birutės” choro 
koncertas įvyks ned 
d., Lietuvių Auditorijoj. Kon
certo programas bus visai nau
jas, nes komp. A. Vanagaitis 
turi paruošęs naujų dainų, ku
rias mokina per visą vasarą. 
Apart choro bus solistų, — P. 
Stogis, J. Ramanauskas, Ona 
Biežienė, Dr.. Kliauga, Vikt. 
Volteraitė, Ribokas ir kiti.

Bus laikoma “Generalė Re
peticija” iš aštuonių ypatų, 
o choras sudainuos pirmą kar
tą lietuvišką džiazą, kurį 
Vanagaitis parašė. Taipgi
sunkesnių kurinių bus “Saulė
leidžio Giesme”, kuri yra la.bai 
ilga ir įvairi. Patartina chica- 
giečiams užsirašyti 
tas 
na, 
nai

iš

viršminė- 
dienas, o “Birutė” užtikri- 
kad atsilankiusieji bus pil- 
užganėdinti. — Katriutė.

Bridgeportas
Sidabrines vestuvės.

Kainos numuštos!

YANKEE
dabar C

kainuoja *

Nupiginamas pritaikintas 
visoms rūšims.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
pusipirk typewriterj.

Pereito šeštadienio vakare 
' buvo apvaikščiojamos sidabri
nės vestuvės — 25 metų sukak
tuvės ženybinio gyvenimo, *— 
pp. Mikolo Amašių. Svečių bu
vo daug, net ir iš Springfield, III. 
— pp. A. Arnošių ir Statikų Žei
miuos. Svečiai prie gražiai pa-

Jaunosios Birutės prenešimas: 
tėvams, pariams ir svečiams. 

Visus kviečiame prie Jaunosios Bi
rutės, dabar yra laikas, vėliau nebus 
galima dalyvauti programe 26 d. rug
sėjo Mildos svetainėje:

- r •
6:30 vak. Monologai 

Deklamacijos.
7:00 

duetai
7:45

,8:45
9:30
Visus prašome būti laiku. Vieta 

Mark Wnite Sąuare Park svet. (bu
vusioj Liborary Room).

Kviečia Jaun. Birutės ()rg.
. ~ ' 1 ’ t

Jaunosios Birutės muzikos ir dai
nų pamokos įvyksta šj vakarą lygiai 
kaip 7 vai./vakare. Visi nariai buki
te laiku ir naujų atsiveskite.

— Valdyba
1 11 —r————?

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendon (lel 2 arba 1 ypa- 

os; kambarys šviesus ir moderniš- 
cas. 4234 So. Maplewood Avė.
----------------------------------------------------------------—H---------------------- ---------------------------------------------------------------------

RUIMAS frontidis rendai vyrui. | sted St. 
Creipkitės vakarais. 3131 So. Eme
rald Avė., 3 lubos.

Ketvergo programas:
rak. Monologai, Deologai ir

vak. Solo, daina, pianas ir

vak. Orchestras.
vak. Choras.
vak. Lietuviškos žaismės., 

laiku. Vieta

RENDAI kambaris vaikinui prie 
mažos šeimynos. 2918 So. Emerald 
Avė., 2 lubos priekis.

ĮVAIBĮIS SKELBIMAI
Tel. YaAls 7282

Res\ Tel. Hemlock 5244

Malevojam ir popieruojam. Už
laikomi malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

VYRŲ
REIKALINGAS barberys, darbas 

pastovus. Atsišaujfit nuo 4 po pietų.
3343 So. Morgan St.

REIKALINGAS aptiekorius, lietu
vis, gerai patyręs prie biznio. Atsi- 
šaukit, Westwood Pharmacy, 71st St. 
ir Western Avę.

PAJIEŠKAU bučerio, patyrusio sa
vo darbą, turi būt neženotas, duosiu 
kambarį dėl gulėjimo.

3559 So. Wallace St.

REIKALINGAS barberis mokan
tis darbą. Vieta nuolatinė. Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted St., Box 
70.'

REIKALINGAS darbininkas | 
I room dirbti. Turi būti pa

tyręs ir geras prie šio biznio, 
darbas pastovus, geras mokes
nis. Kreipkitės tik vakarais. J. 
S. VENCLOVAS, 3508 So. Hal-

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti i seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

RAKANDAI

11 PARDAVIMUI
I PARSIDUODA geras pelningas 
*biznis geroj vietoj, prie didelės mo
kyklos, saldainių ir minkštų gėrimų 
ir grosernė. Parduosiu pigiai, nes tu
riu parduoti greitu laiku. Priežastį 
pardavimo patjrsit ant vietos. 3 rui
mai pagyvenimui prie krautuvės, ren- 
dos $25 j mėnesį, yra lysas.

1682 W. 18th Street

NJMAI-ŽEME
BARGENAS

Bizniavas lotas 69th St. arti West
ėm Avė, 25x125. Kaina $2650.00, 
$1650 cash, likusius ant lengvų iš
mokėjimų.

Atsišaukite pas
A. MASULIS 

6641 So. Western Avė., 
Tel. Republic 5550

PARDAVIMUI grosernė, labai pi
giai, katras pirmas, tas laimės; par
davimo priežastis, esu viena moteris, 
negaliu apdirbti. Pageidauju, kad 
atsišauktų vaikinas pusininkas.

624 W. 14th Street

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu* liam- 

pa ir 90 rolelių, kaina $100.
WALKER

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

PARSIDUODA 2 aukštų muro 
kampinis namas, 2 karų garažas, 
šiltu vandeniu šildomas, 6 kambarių 
flatas ir 2 štorai, o taipgi ir bizniai 
(Ice cream ir Restoranas) pigiai, 
|15,500 su mažu jnešimu.

M. A. GOBERIS 
savininkas, 

1300 So. Cicero Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, parduosiu už tiek kiek 
kas duos, arba mainysiu j tą 
kas ką turit, nes turiu parduo
ti šią savaitę dėl svarbios prie
žasties. Tel. Chesterfield 2736.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda gasolino stotis ir re- 

freshments standė ant Ogden Avė.; 
> metų lysas, renda $50.00 j mėnesį 
su pagyvenimu parduosiu už $800.00. 
Taipgi parsiduoda 5 lotai ant kampo 
prie Lake Geneva, Wis., dėl summer 
resorto, už $1,500.00; $500 j mokėti, 
kitus po $25.00 j mėnesį. Atsišauki
te greitai, nes pardavimo priežastis 
svarbi.

H. BUCK
6002 So. State Street 

Grocery Store 
Phone Wentworth 0612 

Nuo 7 iki 9 P. M.

NAMAI-ŽEME
MAINYSIU

PARDUOSIU ar išmainysiu Road 
House ir 10 akrų žemės ant bile ko
kios Chicagos prapertės, 95th St. ir 
88th savininkas gyvena.
, GEORGE’S PLACE 

Willow Springs, Box 144 
Tel. 15, Willow Spriųgs 

Mrs. F. Blinstrup

Jau buvo rašyta, kad perei- 
Itą šeštadienį didele nelaimė va
žiuojant automobiliu patiko lie
tuvį ūkininką Kazimierą žiogą 
iš Crystal Lake, 111. Jis buvo 
išvažiavęs j> Barrington, III., par
sivežti savo sūnų. Vakare įsi
sukus į netaisytą, minkštą kelią, 
kurio kraštai buvo • lietaus nu-! 
plauti, urnai užgeso automobi-j 
liaus šviesos, vežėjas nebeinate 

i kelio ir automobilius nusirito 
pakalnėn kokias 25 pėdas, trys1 
sykius apsiversdamas. Kazi
mieras žiogas liko veik ant vie
tos užmuštas, o jo darbininkas 
gal mirtinai liko sužeistas. Jis 
guli Woodstock, III., ligoninėj, 
bet nemanoma, kad pasveiktų.

K. žiogas paliko dideliame nu
liūdime žmoną, dvi dukteris ir 
du sūnūs. Pirmadienyj jo kū
nas tapo išlydėtas į West Pull
man, kur įvyko šermenys. Pa
laidotas gi Chicagos lietuvių ka
pinėse. Išlydint^ suvažiavo daug 
lietuvių ūkininkų Crystal Lake 
apielinkės — pp. Strikuliai, Kar- j 
piai ir k., taipjau buvo daug ir 
chicagiečių.

Laidotuvės gi įvyko antradie
ny.

Lai būna jam lengva žemelė.
— Report. |

------------------------------ - ■ -L t— ■ 

STOGDENGYSTTE
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 jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

4 KAMBARIŲ rakandai, vi
sos arba atskirai; geras pečius 
ant anglių ir ant gaso, pigiai.

3302 So. Union Avė.
Iš užpakalio 1-mos lubos

Turiu bungalow — 6 kam
barių — Brighton Parke. Esu 
priverstas pareiti ant Bridge- 
porto. Noriu gauti 2 pagyveni
mų namą, mūrinį arba medinį. 
Meldžiu kreiptis

S. MARKŪNAS
Tel. Pullman 5089

PUIKUS 2 flatų mūrinis 
kampinis namas, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimas, 
bungalo|w stogas, lotas 30x125, 
turiu parduoti greit. 5701 So. 
Sacramento Ave.‘

1

Pranešimai
' "'A------- '

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

ar kviečia.
----------------------------1------------------

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I Šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šclpos: $6, $10 ir $16 savaitėle. 
Narys syki įstojęs j šią draugiją 
yra lluosas išvažiuoti iš Chicagos 4 
bile kurią dalj Jungtinių Valstijų 
Amerikos Ir gauti pašelbą kaip ir 
gyvendamas Ghicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tospuošto stalo ir gardžios vaka-jd neturite pažįstamų tarpe tos 

....... . . draugijos narių, kreipkitės | Aušrosnepeš puikiar linksminosi ir Kn ® 3210 So. Halsted St. arba
kalbėjosi apie pereitus, pergy- į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 

... „ t • i « čia galėsite išpildyti aplikaciją jsto-| ventus laikus. P-as Levickas jimu1 : chieapos Lietuviu Draugija
pasakė trumpa prakalbėlę, lin- S. P. Palengvinimas įstojimui j šią

• u-,- l a draugiją tęsis Ūktai iki gruodžiokedamas jubihantams pp. Arno- 12 d. š. m. Pertat verta Chicagos

ą

NIEKO NEĮMOKftK 
TURĖK SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI

kėdamas jubiliantams pp. Amo
niams sulaukti irauksinių vestu
vių. s ,

Aš taipgi linkiu pp. Arno- 
šiams ilgo ir laimingo gyvenimo,

12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugi j c « nariais. '

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, A.
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 

Rugsėjo 10, 1926,

iki 
šios

kad jie sulauktų ir savo sunaus įvyks Pstnyčioj, _ .
. J j i • • *. •, • 7:80 vai. vak., 1564 N. Robey St.Juozapo Sidabrinių vestuvių ii Daių£ yva svarbaus dėl šio skyriaus 
tiek pat gražiai jas apvaikščioti, labo. Taipgi visi nariai turite daly

vauti.
A. M. Kadsel, Rašt.— F. Sillus.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN? BBOS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHIŲAGO

$50 VACUUM Clcaner, kaip nau
jas, $20. šauk Vincenncs 2324.

PARDAVIMUI grojiklįs pianas, 
labai mažai vartotas, kainuoja $800, 
parduosiu už $125, pridėsiu benčių. 
kabinetą ir roles. X)evierps žmo
nėms atiduosiu lengvais išmokėji
mais. ’

6512 S. HALSTED JH’.
1 fldOf.

________ __ I

Pastatysim ant jūsų loto DABAR! 
Musų planas “Mokėk kaip rendą”. 
suteikia progą pasistatyti namę 
TUOJAU. Nelauk ilgiau. Jus tik mo
kėsit taip, kaip mokat dabar rendą, 
kuomet namas bus gatavas jus ga
lėsit ten gyventi. Architekto planai 
'r blue prints DYKAI. Leiskit jums 
darodyti kaip mes jau pastatėm tūk
stančius namų. Nėra atsakomybės. 
Sena firma. Geras bankinis liudy- 
mas.

THORSCH and COMPANY 
10 N. Clark Street 
Phone State 8825

GRAŽI 8 kambarių mūrinė rezi- 
lencija, karštu vandeniu šildoma, 
otas 37’Ąxl25, 4 miegruimiai aug
iai, gražus užpakaliniai porčiai, 14 
olių sienos, netoli 56th ir Tumer 
\ve. Savininkas atiduos už $12,500. 
Taipgi pasirinkimui rezidencijos lo- 
ai. Netoli naujos mokyklos jyie 57th 
r Hamlin Avė.

JOHN L. SHERIDAN CO. 
5312 So. Kedzie Avenue 

Prospect 3630

6 KAMBARIŲ cottagė, karštu van- 
leniu šildoma, pirmos rųšies stovy, 
dndasi 47th St. ir Princeton Avė., 
caina $3,000.

J. E. SANDNER 
206 W. Garfield Blvd. 

Boulevard 1392

PARDUOSIU savo $700 vertės gro- 
jiklj pianą, su benčiumi ir 85 rolių 
už $120 cash, arba $25 cash, o ki
tus lengvais išmokėjimais. Klauskit 
Mr. J. Kubick. 6136 So. Halsted St.,

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31^c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios IĮ’* jį 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams Į *__________ ;___________________
ir mergaitėms, J«ina nuo 65c iki PARSIDUODA grosernė ir deli- 
$2.75. katesen krautuvė, senas išdirbtas

Mano tavoras parsiduoda nuo 85c | biznis. 551 W. 29th st. Tel. Victory 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sękma- 
dienyj po pietų, <

FRANK SELEMONAVIČIUS

3313.

PARDUOSIU augštos rųšies 88 
notų grojiklj pianą su ,68 rolelių, 

504 W. 33rd StM • prie Normai Avė. kabinetas, benčius ir pastatoma 
...............       lempa už $110. Dastatysim dykai. 

... .................- "* ...................\| Mrs. Anna Schneider, 2332 West 
Madison st.KRAUTUVIŲ FIKČERIAI . 

Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel. 
Boulevard 1035.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už bučer; Chica

gos apielinkės miestuose, tik ne Chi
cagoj. Kam toks darbininkas reika
lingas praneškit laišku i 

NAUJJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halpted St.

Box 69
--------- ----------------------- >1 ,JX.Ų------U------

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų, darbas namie dėl 
kalėdinių novelties. Lengva išmokti. 
8 E, Randolph St. Room 1632.

REIKALINGA moteris ar mergina 
/Urbti Lunch Roome, trumpos valan
dos šventoms dienoms nėra darbo. 
Kaz. Sunklodis, 1715 So. Canal St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

AMBITIOUS MEN WANTED
Lithuanian speuking for sales work. 

No experience necessary. COMMI- 
SSION AND SALARY fTO THOSE 
WH0 ŲUALIFY.

An opportunity for permanent po- 
sltions and rapid advancement with 
largest firm of its kin<C in Chicago. 
Fun ąco-operation and trainlng. Mušt 
be neat appearing. Apply,

A. CARSELLO 
Room 510, 

69 West Washington St./* <

PIRM kol jus pirksite kur kitur, 
tai atsišaukit ir pamatykit mano 
$800 vertės grojiklj pianą, parduo
siu už $100 cash. Man reikia pini- 

dastatysiu pianą su 
iimatykit su Tonygų tuojau ir < 

enčiumi. Pasimatykit su 
Dubro, 3968 Milvvaukee avė.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė. Senai įsteigtas biznis, čash. 
Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
upielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, labai 
geroj vietoj; tam, kas supranta tą 
bižnį; pigiai. 1400 So. Jefferson St.

PARSIDUODA gfosemė ir bučer- 
nė, sena išdirbta vieta, nes turiu du 
bizniu; negaliu apsidirbti.'8139 Vin- 
cennes Avė. Tel. Vincennes 1143.

PARDAVIMUI grosernė, delicates- 
sen ir sandvičių Storas, arba mainy
siu j automobilių. Parduosiu pigiai. 
Tel. Fairfax 0085.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
tabako, saldainių, ice creamo.

5708 So. Morgan St.

PARSIDUODA grosernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, geras biznis. 

2034 So. Halsted St.

PARDAVIMUI. kepykla, par
duosiu į trumpą laiką; turi būt 
pai'duota šią savaitę; labai pi
giai. Priežastis, einu j kitą biz
nį.

4513 So. Wood St.

PARDUOSIU savo beveik naują 
grojiklj pianą, su 40 rolelių iri ben
čiumi už $160, arba atiduosiu išmo
kėjimais dėl gerų žmonių. Pasimaty
kit su

MR. DROBONITZ 
6136 So. Halsted St.

r Ist floor

VIENINTELE Studio Fotografijų, 
išdirbyste tarpe 12,000 -tūkstančių 
lietuvių. Biznis išdirbtas gerai. Par
siduoda pigiai. Adresas: F. A. V., 
803 Gwynn Avo., Baltimore, t Mdi

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

5014 So. Keelar Avė.
Phone Kedzie 9379

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu Šildomas, 3 karų 
nurinis garažas, apkainuotas $6500. 
Rąndasi netoli Halsted ir 51st St., 
šmokėjiTitais pagal sutarti.

J. E. SANDNER 
206 W. Garfield Blvd. 

Boulevard 1392
.gi____ 1 -J_ . U.'-tJU1- t--------LĮ-L t

MAINAU mažą namą, kurks 
dąsi Bridgeporte į lotą arba 
gero automobilio. Atsišaukit 
savininko.

MBS. T. RADAVIČIENE
301 So. Fourth St.
ST. CHARLES, ILL

* Tel. St. Charles 451.

ra n- 
ant 

prie

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

šaukit: Central 8715
DIDELIS BARGENAS 

už $2000 ar $3000 galima pirkti 8 
flatų namą ant 3 lotų Maudynės, 
elektra, pečiais šildoma 2 flatai po 6 
ir 6 flatai po 5 kambarius. Kaina 
$28,000. 

3528 S. Artesian Avė.
I

PARSIDUODA 4 kambarių muro 
namas. 4725 So. Kostner Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 boileriai, aržuolo trimas, dekoruo
tas, 2 karų garažas, šaukit Cicefo 
2133-R, arba matyk savininką 1 SU
SI st Avė., Cicero.

BARGENAS. Pardavimui namas, 
Garu šildomas, greit turiu parduoti. 
3118 W. Huron St.

BARGENAS. Pardavimui na
mas su 4 rendomis, visi kam
bariai dideli, atneša 15% įplau
kų, prie 20th PI., netoli Peoria, 
$1000 įmokėti, kitus morgičius, 
kaina $3500.

R. J. SIMAN 
1844 W. 18th St.

Bargenas 2 flatų namo
Ant 50 pėdų loto, cementinių 

bloksų, 2 karų garažas, geroje 
vietoje, kaina tiktai $10,500 
greitam pardavimui. Biskj įmo
kėti, kitus lengvais išmokėji
mais. MR. WESTERNHOFF, 
11080 Michigan Avė., Pullman 
7500.

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 6 
kambarių cottage Brighton Park, 
$500 įmokėti, likusią sumą išmokėsi 
kaip rendą. 8 pagyvenimų namą par
duosiu arba mainysiu ant kokio biz
nio. Su reikalu kreipkitės pas A. 
GRIGAS, 3114 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 4899;

MORTGECIAI-PASKOLOS

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystčs. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells strect.

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

•S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
8301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

J.

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


