
CHICAGOJE 
ANGLIŲ KLAUSIMU. 

Chicagos miesto taryba, 
kaip žinoma, paskyrv komitetą 
susekti anglių brangumo prie- 
žastis ir rasti priemonių pa- 

piginti tą kurą. 
Dabar tas komitetas pada- 

lintas i tris atskirus subkomi-j 
totus. Tie subkomitetai nuo- j 

durniai ištirs, kokiais takais ir 

kaip anglys iš kasyklų pa re i-j 
na į pirkliu sandelius ir pas- 
kui i vartotoju namus. Bus 

patirta, kas ki« k už anglis ima. 
Ar bus ?Š to kokia naikia 

vartotojams, f.-ii reikia a)M-jo- 
ti. 

CEOWE KANDIDATU VIR-I 
ŠIAUSIAN TEISMAN. I 

CVuk apskrities valstijinisl 
prokuroras Kobert K. Crowe I 
paskelbi'. kad '.Vi ateinančiais j 
į iiiičin balsavimais valstijos 
nauja konstitucija bus priim- 
ia. !:«<•:.:ct jis busiąs kandida- 
tu i teisi'-jus viršiausiai! Jili- 
iiois valstijos teisman. 

Sako. jam jau pakartes pro- 
kuroro užsiėmimas. ttaiges 
tarnybą į panašias vietas dau- 
•ri«*ru nebusiąs kandidatu. 

w 

PRASIDEDA JURININKU 

STREIKAS. 

Didžiuliuose "žemose |)lau-| 
!: i (> ja nė i u [ n-k i ui u na rlaiv i u j 
.jurininku streikas jau kaipiri 
|vykęs laktas. 

Streikas turi pakilti spali?] 
! diena. Het jau šiandie Olii- 

ta'reje ir Cje\>lande kai-kuriu! 

laivą j'iriuū kai atsisako \<- 
i:»-liauti su laivais ir pameta 
darbus. 

Sakoma streike dalyvausią 
apie .").(>()0 jurininku. 

CHICAGO — G F.L A.I VYS- 
TĖS CENTRAS. 

riiica.nos priemiesty May-1 
v.oo.l S. V. vyriausybė šįmet j 

statydins didele dirbtuve pas-: 
los aeroplanus gaminti. Dirb- 
tuvė atsieisianti ')>() tukstau- 
• iu doleriu. Vienos uiašineri-j 
jos atsieisiančios 4iH),(M)0 do- 
k nu. 

BIZNIERIŲ VAKARAS. 

NOKTU SI D K. — šv. My- 
:.'>!() }KiraĮ)ijo> buza ras šįmet 
'.aipat pasirodė jrana jvasek- 
minsras. Parapijor.ai, Iv išim- 

ties, dirba jame, lanko jį ir 

uražaus p< Ino padaro. 
Čionai mes turime stambes- 

niu žmonių luomą, tai biznie- 

rių. .Jie uaria duosnioims au- 

šromis ir įvairiais budais yra 

;arėmę bazarą. Teėiaus del ;ti 

ypatingo, ir ra/.aus pusi rody- 
:.io, vienas vakaras bazare 

paskiriamas jiems, biznierių 
vakaras. Žinoma, neatsakoma 
'r kitu žmonių parama tą va- 

i:arą, bot didžiausią, dalį to va 

karo biznio padaro biznieriai. 
Tas "biznierių vakaras" 

razare bus šį vakarą, ruirs. "JT 

-.1. (lalime tikėtis ilidelės pa- 
ramos iŠ mus biznierių, nes 

jie visiems iškilmėms, reika- 

lams dovanai aukoja, visad 
teikia paramą. 

Kiekvienas pamatysime sa- 

vo biznierių bazare šį vakarą. 
Parapijonas. 

DAUŽO LANGŲ STIKLUS'. 

Armv Supply krautuvės, 
227 AY. Madison st., aną naktį 
išdaužyta trys dideli langų 
stiklai. 

Nesenai stiklai įstatyti. Dėl- 
to policija spėja, kad tai dar- 
bininku nesusipratimų pasek- 
mės. 

EFJDGEPORTO ĮVAIRU 
MAI. 

Kataliku susipratimas. 
Pakilus suirutei Šv. Jurgio 

parapijoje, kai-kurie manė, 
kad laisvamaniai -daug1 katali- 
ku suvedžios, bet pasirodė vi- 
>ai kitaip. 'Tiesa, jie rengė vi- 

są "oilc prakalbų kaip tai: so- 

cialistai, komunistai, nežalež- 
ninkai, biblijistai, ir visi ren- 

gė šv. Jurgio parapijonų var- 

du, ir visi atkando dantis. 
Pakoliai jie prakalbose kal- 

bėdavo apie parapijos reika- 
lus tai dar žmonės šiek-tiok 

klausydavo, bet kaip tik pra- 
dėdavo savo idėją piršti arba 
savo literatūra girti, tuoj pu- 
blika šypt šypt ii* eina lauk. 
<) aukų tai nei vienas parapi- 
jomis noi cento nedavė. Tas 

parodo, kad katalikai susipra- 
tę- 

Numušė algas. 
Tanu1 Rridgeporte yra viso- 

kiu Įvairumų. Kai}) — kurierus 

darbininkams, nelabai senai, 
uumušė alii'as net $20 Į mėne- 

sį. To negana, dar ketina įmi- 

gti ir* <iaii.iiians. 

Vežimas dunda. 

BRIGHTON PARKO BAZA- 
RAS. 

NVkalto TVas. P. šv. parapi- 
jos bazaras. kuris prasidėjo 
rursėjo 2'» d. tęsis per tris sa- 

vaites, trečiadienio (semlos) 
ir šeštadienio (subatos) vaka- 

rais nuo 7 vai., o sekmadie- 
niais (r.edėldieniais) nuo 3 

vai. po pietų, parapijos svetai- 

nėj ir kieme, prie 44-tos ir So. 

Fairt'ield A ve. 

ISazaras eina savo keliu, su 

didžiausiu pasisekimu Visi 
alsi lauk usieji yra pilnai pa- 
tenkinti. dėlto, kad rengėjams- 
joms šįmet pavyko surinkti 
labai daiur gražių daiktu, k. 
t. elektrini automobiliu,-dra- 
bužiams plauti mašinas ir kitu 

braniriŲ, stambių daiktu. Auk- 

siniu laikrodėliu yra nuo L:o- 

iiasdešimts iki keliu šimtu 

dolerių vertės. 
Visi Chieasros ir apielinkės 

lietuviai yra kviečiami atsi- 
lankyti ir pasinaudoti iš šio 

bazaro. 
Balsas. 

ANT PUSĖS. 
Į 

Town of Lake. — Šv. Kry- 
žiaus parapijos bazaras jau 

[buvo septynis vakarus ir dar 
i tesis kitus septvnis.Tai reiškia 
• ant puses. 

Vi s į vakarai buvo žymėti- 
1 
na i pasekmingi, liet ypatingai 

; pereito sekmadienio vakaras 
nustebino. 

Ar ne puiku, kad Šv. Kr y- 
j v # 

|ziaus parapijonn tarpe vieš- 

patauja tokia pavyzdinga su- 

tartis? 
Į 

Gana puikiai to-wTi of leikie- 

čiai! 
Šiandie bazaras prasidės 7 

vai. vak. 
Tyla. 

PROGA PASIMOKINTI. 

The Chieago Association of 
Commeree Amerikanizacijos 
Komitetui pasirūpinus dauge- 
lis Chicagos pramonės, ištai- 

gi) ir viešbučiu teiks savo dar- 
bininkams pamokas anglu 
kalbos ir pilietystės. Pradės 

pamokas duoti pirmadieny, 
spalio 2 d. ir bus laikomos per 

pietus arba tuoj po darbo. 

Klasės susirinks ten kur 
darbininkai dirba. Clii. Board 
oi' Edueation duos mokytoją 
del dviejų pamoku | savaitę. 
Visame kurse yra 24 'pamokos, 
užtai kiekvienas kursas užsi- 

tęs apie tris mėnesius laiko. 

Jeigu, kurioj dirbtuvėj atsi- 
rastu dvidešimts penki vyrai 
ir moterų norinčių tų pamokų 
lai kreipiasi Į Committee ou 

Americanization, Tbe Cliieago 
Association of Commeree, 10 

So. La Salle St., Chieago, UI. 
.Jie aplankys darbdavius ir, 
jei galima, pasinipins klasių 
sudarymu. 

Vis tai proga aukščiau 'pra- 
silavinti, prisirengti prie ge- 

resnio darbo, patogesnio gy- 
venimo. 

Rep. 

j L. VYČIŲ 24 KP. ATIDARO 

VAKARINIUS KURSUS. 

West Side. — šiais metais L. 

Vyriu 24 kuopa nutarė turėti 
vakarinius kursus. Bus mo- 

koma: Aritmetikos, geografi- 
jos, lietuviu kalbos gramati- 
kos ir jeigu atsiras užtektinai 

[mokiniu, bus mokoma ir Lie- 
tuvos istorijos. 

Norintieji lanksti kursus, 
\ i malonėkite užsiregistruoti tre 

ėiadienį. nigsėjo 27 d. S va!. 
vakare. Aušros Vartų par. 

mokykloje. 2323 AY. 23nl PI. 
Kursu rengimo komisijom 

n anai. 
S. Žibąs. 
A. įPeldiius. 

i 

VIEŠA PADĖKA. 

\Yest Sidės Spaudos Draugi 
jos kuopos iš 24 d. šio nigs. 

mėsesio turiu garbės išreikš- 
ti širdingiausią aeiu visiems 

prisidėjusiems prie Šeiminio 
vakaro surengimo ir pasise- 
kimo. 

Per tą vakarą suvaidinta 
buvo kom. '4 Vagis". Vaidin- 

tojais buvo — A. Rugienis, O. 

Paliuliutė, E. Martinaitė, J. 
Vaiašinas, J. Lebežinskas, P. 
Jucaitis, J. Rutkauskaitė, Pr. 

Maskolaitis. Muzikalę dalį iš- 

pildė p-lė M. Gurinskaitė, p-lė 
10. Peeiukaitė ir Mot. Sąj. 55 

kp. choras vadovaujant p. K. 

Saboniui. Prakalbą pasakė 
gerb. kuri. Br. Bumšas. 

Tiki et u s pardavinėjo pp. E. 

Šiaulienė, D. Gasparkienė, E. 

Labanauskienė, p-nia Luckie- 

nė, p-nia Janauskienė, O. Sa- 

vickaitė, A. Kairaitė ir V. 
Butkienė. 

Vakarienę paruošė E. Šiau-1 
lienė, O. Gaidaitė ir A. Kai-| 
raitė. , 

Valgiams produktu? dykai j 
suteikė bučeris p. Kaminskas 
iš AVest Sidės, 2214 W. 23-rd, 

n 
Visiems pasidarbavusiems te- 

užmoka Dievas, padauginda- 
mas jėgas ir norus nenuilsta- 

mai dirbti prakilnius darbus. 

L. B. K. $paudos "\Dr-jos 
14-tos kuopos įgaliotas 

Ant. Peldiius, rast. 

PRANEŠIMAI. 
Liet. R. K. Labd. Sąjungos 

Centro mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadieny, nigs. 27 d. 
š. m. Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. 

Atstovai (vės) kviečiami 

skaitlingai atsilankyti į susi- 

rinkimą Valdyba 

Town of Lake. — Susivieni- 

jimas Organizacijų ant Town 
of Lake šaukia susirinkimą 
vi si j draugijų ir kimbu valdy- 
bas, trečiadieny, rugsėjo 27 d. 

7:30 vai. vakare, .Tosepli Letn- 
kas svet. 4o2.°> So. AVood gat. 
Visi draugiją ir kliubu virši- 
ninkai malonėkit susirinkti, 
nes yra labai daug svarbiu 
re i kai u apsvarst ymui. 

Kviečia komitetas. 

ĮSIGYKIT JUBILĖJINĮ 
"VYČIO'' NUMERĮ. 

Lietuvos Vyriai, minėdami 10 

motų .sukaktuves, išleido di- 

delį jubilojinį 44Vyčio" nume- 

rį, gausiai papuoštą įžymiau- 
siais Amerikos lietuvių dar- 
1 motoj u paveikslais. Taipgi .ja- 
me yra įvairių graži n vaizdu, 
straipsnelių. 

Kaina tik 40 centų. 
Draugas Fubl. Co. 

2334 South Oakley Avenue Į 
Chicago. 111. 

Paieškau merginos arba mo- 

teries prie namų darbo pri« 
vaiku mažiausias (i melu 

valgis ir kambarys su mokes- 

čių susitaikysiu!. 
A. E. NOVICKIS 

3242 West Division Street 
Ant 1 Lubų Tel: Albany 3091; 

EXTRA EXTRA! 
GVra proga* ant ramios saliunas j 

prieš pat (,'ranc (Įo. Vieta g^rai iš- 
dirbta biznis galimu, gera daryti ti | 
kęs žmogus. Kam yra reikalingu 
geru vietų tai nepraleiskite geros j 
progos ir atsigaukit greitu laiku j 
pas namo savininką: 

FRANK URBIKAS 
4147 So. Kedzie A ve. 2 Lubos 

PAIIDUODA bučernė ir gro- 
semė — biznis casli pardavi- 
mo, priežastį patirsi t ant vie- 
tos randasi Brighton Parlc. ! 

30G5 Archer Ave. 

Reikalingi karu taisytojai! 
prie deriniu freig'bt kariu, j 
kontraktinė šapa darbas pas- 
tovus ir nuo štukio. 

STREETS CO. 
N. 48-th ir Morgan Gatvių 

REIKALINGA 50 merginu 
del lengvaus fabriko darbo— 
nuo štukio duodama dirbti, 
geras uždarbis. 
American Insulated Wire & 

Cable Co. 
954 W. 21st Str. 

REIKALINGAS šiaučiaus pagel- 
bininkas, gerai patyręs savo amate 
reik mokėti dirbti ant elektros ma- 

šinų. Darbas pastovus, prie pro- 
gos galiu ir parduoti šapą. Atsi- 

šaukite, S. VIRKUTIS, 
5507 So. Robey Str., Chicago, 111. 

I 

Naujas "L" Bilietas 

Permainomas Neapribotam Savaitiniam Važinėjimui 

jPradeda^ Panedely, Rugsėjo 18tą 
Vartok jį 12 kartų važiuojant į ir iš darbo 

^ j* 

Paskui 
h 

Važiuojant pietauti 
Važiuojant pirkti 
Važiuojant svečiuosna 

Važiuojant j bažnyčią ^ Mmm *1 * 
Važiuojant lošti golf \g | |QK 
Viažiuojant j parkes 
Važiuojant i šokius • 

Važiuojant j teatrą , 

Važiuojant i krutamuosius paveikslus 
Važiuojant j ball game Hm 

Važiuojant ant susirinkimu 
Važiuojant čiužinėtis 

Važiuojant mokyklon ^ 
Važiuojant aplankyti mušėju 
Važiuojant j Art Institutą 11 

Važiuojant ant prakalbu 
Siunčiant savo pasiuntinį su reikalais. 

1 * k V * 1 

Kuomet pats negali vartoti paskolink jį kitam. Var- 
tok jį 16 kartu savaitėj pigiau atsieis negu tikietai. Jeigu 
vartosi jį 25 kartus savaitėj, atsieis tau tik 5c už kiekvie- 

ną važiavimą. Kituose miestuose kur vartojama bilietai 27 

važinėjimai yra nustatytas skaitlius. 

Vartok Savo Bilietą 
--Chicago Elevated Railroads 

I{KIl\ALIXC!l 50 merginu pri- 
tyrusiu dirbti prie lampu uždan- 

galu arba merginų kurios gali 
sinti. .Mokestis gera. 

Eagle \Vood Tuminu Co. 
850 So. ('anai Str. 

I\\ItSII)UOI)A gera bueernė 
ir groeernė su keturiais kamba- 
riais pagyvenimui randa pigi $35. 
Pardavimo priežastį patyrsite ant. 

vietos. 
2159 "\Vest 22-nd Plaee. 

PAIEŠKAI' Jaroslavos šavliunas ir 

Stanislavo * Marnzausko iš Lietuvos 

paeina Kauno redybos Ukmergės 
miesto l>ugianu kaino Ukmergės 
Pašto. 

Apie 10 metu kaip Amerike; S me- 

tai atgal gyveno Pittsburgh, Pa. 
Tad kas žinote kame jie randasi ar- 

ba jie patys atsišaukite nes turiu la- 

bai reikala. 
SIMONAS IVANAUSKAS 

911 N. 15-tJi St. East St. LotiJs, 111. 
i 

.i.. — 

Turkiška elektrinė maudynė 
HOTELIS su 100 KAMBARIU 

Lankant mūsų pirti, galima ap- 
sisaugot nuo sekančių ligų: Reu- 
matizmo, violetiniai spinduliai, 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek- 
tra gydymų. 

Naujausiais musų įtaisjTnais, gv- 
ara lituojame geriausią1 gydymą. 

Moterų dienos tik įjtarninl&ais 
dieną ri naktį. 

Dienos del vyrų — atdara kiek- 

vieną dieną ir vakarą išimant 
Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 
vakaro. 

a. f. c z e s N A, 
1657 IV. 45-ta gatvė, Chicago, III. 

Telef. Boulevard 4552 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F. O- B. Fact. 

šešių cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. B„ Fact. 
Prieš pirksiant pamatyk DURANT 

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22-nd Str. arti 53čios gat. Tel. Cicero 8119 

Pardavėjas "JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

LIETUVIS Akių Specialistas 

Ant Bridgreporto 
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrlst 
3315 So. Hnlstcd St., Chlcago. 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 

"MIZAR"—karalius 
Visų gyduolių gydumui reuma- 

tizmo. Gvarantuotos gyduolės 
nuo slogų, rankose ir kojose 
skausmų, strėnose, pečiuose ir 

šiurpulių visame kūne. Visos 

šios ligos galima išgydyti per 3 

kartus, vartojant Mizar. 
Nėra skirtumo, kaip sena ir 

apleista liga, bus išgydyta.Puo- 
das kaiąuoja $4 ir $6. Galima 

gaut prkt nuo išdirbėjo. 
| JUOZ. SOROKOWSKIS 
2424 W. Superior St. Chieago. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe% 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Oloaer. 

314# 60. Morgan Street 

Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo S ik) 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki ? po piatų. 

Telefonas Yards 687 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cliicago, IH. 

Dr. i. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

• 10000 S. Mlchlgan Avenue 
Telef. Pullman S4i ir 349 

Valandoj Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

Tel. Caiinl 2ft7. Vak. Canal 2118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South HaLsted Street 

Valandos: 16 iki 12 ryU: 1 iki 4 
<4 po pietų: 6 Iki 9 vakare 

U GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika- 
lauja pagelbos. 

Ga! reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių- Specialistas# 

1801 So. Ashland Are., kanip. 
18-tos gatvės 

Ant 3 l.ubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą. 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

Nedaliomis uždaryta. 

DR. CHARLES SEGAL j 
Perkėlė mto ofisą po nnmerlu 
471* BO. A8KLLAMD AipUB] 

SPECIJALISTAS I 
DUOTO, Motėm i> Vyrą Ligą Į 

feL: ryte nuo —13; nuo t—6j 
po pietų: nno 7—8:11» vakare.' 
tVedėUomla: lt lk! 1. J 

Telefone* Drcsel S880 

Rezld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969S I 

Dr. A.A.R0TH 
RGBAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaiki) l« risq dmnlfini Ugų. 

Ofisas: #854 8. Halsted 81 
Vai.: 10—11 ryto: 1—S po 
piet, 7—8rak. Nęd. 10 11 d- 
Rea. 1119 Indepanderfoa Blrd. 

CMcafO. » 


