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Prasidėjo|derybos su kietųjų anglių 
kasyklų savininkais

Geležinkeliečiai nesusitaikė
I ■ ■ -

Tarybos su III. kasyk, savininkais

Tarybos su antracito kasy
klų savininkais prasidėjo.
PH1LADELPHIA, rugp. 17. 

— Šiandie prasidėjo čia tary
bos tarp angliakasių ir antrar 
eito kasyklų savininkų. Viskas 
išrodo, kad greitai bus susi
taikinta ir streikas 155,000 an
tracito angliakasių už kelių 
dienų bus atšauktas.

Savininkai, kurie reikalavo 
algų nukapojimo, dabar sutin
ka mokėti senąsias algas, o 
angliakasiai irgi veikiausia at
sisakys nuo reikalauto algų 
pakėlimo. •

Geležinkeliečiai nesu 
sitaikė

NEW YORK, rugp. 17. — 
Po virš keturių valandų tari- 
mos, geležinkeliečių unijos ir 
geležinkelių kompanijos nepri
ėjo prie jokio susitarimo ir 
pasitarimas užsidarė iki rytoj 
ryto.

Tikisi sutaikinti geležiu 
keliečią streiką.

WASHINGTON, rugp. 17.— 
St rekuoja učių gelež i nkelieč i ų 
atstovas JcKvcll išvažiuoda
mas į New Yorką į tarybas su 
geležinkelių kompanijomis 
pareiškė, kad geležinkeliečių 
streikas bus sutaikintas už tri
jų dienų. Tai esą dėlto, kad 
abi pusės nori susitaikinti ir 
užbaigti pavojingą padėtį, o 
antra, geležinkeliečiai turį pie
ną, kuriuo padaroma abipusis 
kompromisas, nepaaukojant 
principų.

Tarsis su Illinois kasyklų 
savininkais.'

CHICAGO. — šiandie Great 
Northern viešbuty prasideda 
tarybos tar|> angliakasių ir 
Illinois kasyklų savininkų. Su- 
sitaikimas, kaip išrodo, bus 
gana sunkus, nes nors kasyklų 
savininkai (reikalauja priim
ti algų nukapojimą ir patįs 
pirmieji pasisiūlė mokėti seną- 
siąs algas, bet jie reikalauja ar 
bitracijos, kurią angliakasiai 
griežtai atmeta.

Illinois angliakasių preziden
tas Farrington yra labai nepa
tenkintas Clevelando sutarti
mi, nes tai yra tik 7 mėnesių 
sutartis, bet Illinois angliaka
siai vistiek turės jos laikytis,

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
štato:

Šiandie — giedra ir šilta.
Saulė, teka 6 vai., leidžiasi 

7:48 v. Mėnuo teka 1:31 vai. 
nakties.

jei kiti angliakasiai ją priims. 
Ta sutartis paskui bus paduo
ta visuotinam balsavimui.
Indianos tarybas panedėlyj.
TERiRE HA UTĮ*}, Ind., rugp. 

17. Tarybos tarp angliaka
sių ir Indiana kasyklų savinin
kais prasidės sekamą panedėlį. 
Tarybos, tikimąsi, bus ilgos, 
nes ir čia niekurie savininkų 
reikalauja arbitracijos.

Daugelis kasyklų Indiana 
valstijoj jau atsidaro ir anglia
kasiai grįšta į darbą; tai pa
sirašiusios /Į)o Clevelando su
tartim. . , Ko Anglija bijosi.
Angliakasiai laimėjo didelę

Sako unijos prezidentas Levvis

CLEVELAND, rugp. 17. 
Prieš išvažiuojant į Philadel- 
phiją pradėti derybas su ant
racito kasyklų savininkais, an
gliakasių unijos prezidentas 
John <L. Lewis išleido praneši
mą, kuriame jis sako, kad pa
darydami Clevelando sutartį 
angliakasiai aplaikc didelę per
galę. Tarp kitko jis sako:

“Priėmimas sutarties7 konfe
rencijoje tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų, kurių kasy
klose iškasama 60,000,(XX) to
nų anglių į metus ir paskui 
priėmimas tos sutarties dar k> 
tų savininkų, kurių kasyklose 
iškasama 10,000,000 tonų, 
duoda susi taikiniui tokį pas- 
tumėjimą, kuriam negalima 
bus pasipriešinti. Nežiūrint ne
patogios ekonominės padėties 
ir panaudotos prieš mus milži
niškos politinės ir finansinės 
įtakos, mes išeiname iš šio 
konflikto pergalėtojais.”

Ghinija nori atskirą darybą
PEKINAS, rugį). 17. — Chi- 

nijoje nuolatos didėja opozici
ja Japonijos pašildymui lai
kyti trijų valstybių konferen
ciją—Japonijos, Chinijos ir 
Rusijos. Jeigu nusistatymas 
nepersimainys, Rusijos atsto
vas Joffe bus priverstas tartis 
su Chinija atskirai — Pekine, 
o su Japonija — Harbine.

Chinija prisibijo, kad šito
kia trijų valstybių konferenci
ja gali paskelbti Manžurijos 
nepriklausomybę ir tada, re
miamas japonų, čang Tso-Lin 

pilną Jen kontrolę, čang 
Eso-Lin jau dabar stengiasi 
užmegsti savystovius ryšius su 
kitomis valstybėmis ir prane
šė kitų šalių konsulams, kaa 
jie tartųsi su juo tiesioginiai. 
Be to jis stengiasi sujungti vi
sus Manžurijos geležinkelius 
su Siberijos linijomis ir pada
ryti nepriklausomus nuo Peki
no.

Kalbės kongrese šiandie.
WASHINGTON, rugp. 17.— 

I tezidentas Ha ^dingas pfrane- 
šė senatoriui Watson, kad jis 
kalbės bendrame kongreso po
sėdyje ryto. Kalbės apie gele
žinkelių streiko padėtį.

Alfredo Floegel piešinys “Muzika”, už kurį piešėjas-stu(lentas laimėjo pirmą dovaną 
—trijų metų mokslą Rymo dailės akademijoj. Floegel ncw yorkietis, paprastas darbinin
kas ir tik nuliekamu laiku, vakarais, mokinosi ir piešė.

Ji bijosi Franci jos-Vokieti jos 
sąjungos! . (

LONDONAS, rugp. 17.
I Laukdami kol nurims triukš
mas tarp talkininkų, Anglijos 
politikai jau dabar svarsto ko
kį jie darys sekamą žings nį. .

Prancūzai kalba apie savys- 
tovį veikimą prieš Vokietiją, 
kad privertus ją pilnumoje už
mokėti kontribuciją. Bet tam 

[Francijos grūmojimui nepri- 
' duodama svarbos. Daug dau
giau svarbos priduodama kal
boms Paryžiuje, kad Francija 
gali padaryti sąjungą su Vo
kietija tikslu izoliuoti Angliją. 
Tokios sąjungos Anglija ir pri
sibijo.

Tečiaus kiti nurodo, kad to
kios sąjungos nėra ko bijotis, 
nes Anglijos izoliuoti ji neįs
tengs, bet atpehč pagelbės už- 
megsti geresnius santikius tarp 
Francijos ir Vokietijos, nuo 
ko Europos padėtis pasidarys 
nastovesnė ir delei to bus pa
čiai Anglijai daug geriau.

Kada Lloyd George su grįš 
iš poilsio, pirmiausia bus svar
stomas skolų klausimas. Ang
lija nujaučia, kad ji vistiek 
negalės atgauti savo skolų is 
kitų valstybių, bet buvimas tų 
skolų vistiek neleidžia padėt} 
padaryti stovesne.- Be to visos 
Europos šalįs laukia, kad An
glija pirmoji atsižadėtų savo 
skolų. Anglija betgi yra nema
žai skolinga Amerikai. Ji netu
ri aukso, kad tą skolą už
mokėjus, o Amerika nenorės 
imti atlyginimo prekėmis, kad 
tuo nesnaudžiu s savo šalies in
dustrijos. Taigi ręikės apie 
tai kaip nors susitaikinti su 
Amerika. Apie tai jau galvo
jama ir gal neužilgo bus pa
siųsta į Ameriką komisija, ku
ri turės apie tai tartis su Ame
rikos valdžia. Tuo tarpu Ang
lija moka palūkanas Amerikai 
auksu.

PINIGŲ KURSAS .
Vakar, rūpinčio 17 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ................. 14e
Belgijos 100 frankų ............... $7.50
Danijos 100 frankų ........... $21.65
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ................ $7.98
Italijos 100 lirų ...................... $4.55
Lietuvos 100 auksinų ........... 10c
Lenkų 100 markių ............... l%c
Norvegų 100 kronų .................. $17.42
Olandų 100 guldenų ........... $38.94
švedų 100 guldenų ........... $26.50
šveicarų 100 markių ........... $19.05
Vokietijos 100 markių ........... 10c

f

Paroda ir Mass-Mitingas.
Dar kartą primename visiems Chicagos ir apie- 

linkės lietuviams, kad Bendrasis Pažangiosios Vi
suomenės Komitetas ateinantį nedėldienį, rugpiučio 

k 20 d., rengia didelę parodą gatvėse ir masinį mitingą 
pažymėjimui
LIETUVOS PRIPAŽINIMO IR LIETUVOS

KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO, v
Paroda prasidės lygiai kaip 2 vai. po piet nuo 

kertės 33 g. ir Emerald Avė. Mass-mitingas gi įvyks 
Seventh Iiyfantry Regiment Armory svetainėje (prie 
Wentworth Avė. ir 34 g.)

Yra pakviesti geriausi kalbėtojai, du chorai, mu
zikos benas ir garsiausios musų solistės: p-lė M. Ra
kauskaitė ir p-ia O. Pocienė. > 
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Enver Paša užmuštas Ghinija arti susmukimo. PINIGAI
MASKVA, rugp. 17.' — Gau

tomis žiniomis, gen. Enver Pa
ša, kuris, sakoma, įtraukė Tur
kija į karą Vokietijos pusėje, 
liko užmuštas rndšyje su Rusi
jos kareiviais Bucharoje. Jis 
tapęs užmuštas rugp. 4 d., kaa 
jis su savo sekėjais bandė už
pulti Rusijos ir Bucharos bol
ševikų kareivius.

Envėr Paša buvo vadovas 
jaunųjų turkų, kurie nuvertė 
sultoną Abdul Hamid’ą. Nuo 
to laiko iki karo pabaigos jis 
buvo svarbiausias asmuo Tur
kijoje. Karui pasibaigus jis pa
bėgo Vokietijon, iš ten Rusijon 
kur prisidėjo prie bolševikų. 
Jis bandė pasigauti vadovavi
mą Turkijos nacionalistais ir 
nors bolševikai jį rėmė, nacio
nalistai jo neprisiėmė. Tada jis 
susipyko su bolševikais, pasi
traukė nuo jų ir bandė įkurti 
savo valdžią Bucharoje, delei 
ko ištiko karas tarp jo ir Ru
sijos bolševikų. Jis taipjau yra 
pasižymėjęs armėnų skerdynių 
rengėjas.

Mušis su mahometonais
LONDONAS, rugp.- 17. — 

1,000 vahabų (mahometonų) 
ir 60 arabų liko užmušta mū
šyje ties Amman, Palestinoje, 
.ištikusiame vahabams užpuo
lus arabus, sako Konstantino
polio žinia.

3 mirė nuo karščio
CHICAGO.—Vakar nuo kar

ščio Chicagoje pasimirė trįs 
žmonės, o keli sunkiai susirgo.

Vadovai nesusitaiko, niekas 
nenori ministeriauti, iždas 

tuščias.
PEKINAS, rugp. 17. — Kitų 

šalių legacijų gautomis žinio
mis, bandymas įkurti Chinijo- 
je tvirtesnę valdžią, kurią vi
si remtų, visai nevyksta.

Karvedžiai atvirai priešinasi 
valdžiai, ministeriai atsisako 
eiti savo pareigas, valdžios iž
dinė yra tuščia ir civiliniai dar
bininkai, delei neišmokėjimo 
algos, meta savo darbus.

Prezidentas Li Yuan-Hung 
negavo žadėtosios paramos ir 
todėl yra labai susivylęs. Jis 
atsikreipė prie Dr. Sun Yat

tą, kviesdamas taikintis ir ko
operuoti su Pekino valdžia, 
kad neleisti utilitaristams visai 
pasigriebti valdžią. <

Parlamentas ingi nieko ne
gali veikti, iškįlus tarp atsto
vų dideliems nesutikimams.

Permaina valdžioje darosi 
neišvengtina ir užsienio lega- 
cijos su didele atida seka padė
tį.

Protesto mitingas
šiandie protesto mi

tingas prieš Johnsono bi- 
lių, varžantį nepiliečius 
ateivius; Wicker Park 
svet., 2046 North Avė., 
pradžia 8 vai. vak.

Kalbės advokatas K. 
Gugis ir Chicagos univer
siteto studentas Kubilius. 
Pirmyn mišrus choras ir 
kiti muzikai išpildys pro
gramą. ' —Komitetas.

Vokietija ant mirties 
patalo.

Sako Vokietijos kancleris 
Wirth.

BERLINAS, • irugp. 17. — 
Tai nėra taika, tai yra tęsimas 
karo, ir tai prieš beginklę šalį. 
Varde žmoniškumo, aš turin 
pasakyti, kad Francijos pašali
nimas vokiečių iš Elsace yra 
nuožmus. Mes šiandie stovim 
prie žmonių mirties patalo.”

Taip kalbėjo susijudinęs Vo
kietijos kancleris atsilankiu
siems pas jį užsienio korespon
dentams. į.

“Tai yra paskutinių trijų 
metų tragedija, kad tos verte- 
nybės, kurias Vokietija susi- 

; krovė, savo darbu, tapo sunai
kintos nupuolimu jos pinigų, 
kurie dabar sudaro lik mažytę 

dalelę jų pirmesnės vertės.
“Virš visko, kiekvienos val

džios pareiga yra pasirūpinti, 
kad žmonės turėtų duonos ir 
tie dešimt milionų auksinių 
markių, kurias ką tik atida
vėm kontribucijos komisijai, 

‘yra dalis Vokietijos žmonių 
duonos fondo.

“Doleriui kainuojant tūks
tantį markių, mes negalime 
pirkti užsienio pinigų, su ku
riais mes galėtumėm nusipirk
ti miltų ir duonos musų žmo
nėms.”

NEW YORK., rugp. 16.
Šiandie atplaukė iš Anglijos 
penki laivai su 30,000 tonų an
glių, skiriamų New Yorko ge
ležinkeliams ir viešo aptarna
vimo kompanijoms.

.— ————----- ------'—
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Sako, 60,000 žuvo tytune.
AMO Y, Chinijoj, rugp. 17. 

— Associated Press korespon
dentas, kuris lankėsi tyfuno 
paliestoj apygardoj, sako, kaa 
konservatyviu apskaitymu, 
Swatowe laike tyfuno rugp. 2 
dieną žuvo apie 60,000 žmo
nių. Tai yra baisiausia nelai
mė, kokia ištiko Azijoje. Nuo
stoliai Siekia daugelį inilionų 
dolerių.

Nori pasigriebti valdžią.
-w--------------

RYMAS, rugp. 17. — Fasci- 
sti organizacijos centralinis 
pildomasis komitetas, laikęs 
susirinkimą Milane, nustatė 
tos organizacijos politiką. Fas- 
cisti nori pasigriebti i savo 
rankas visą politiką ir šalies 
valdžią. Tam jie mato dvi prie 
mones — legalinę, laimėti rin
kimuose, arba pagelba gink
luoto sukilimo, jei legalinis 
būdas butų nesėkmingas.

10 lenky užmušta
VARŠAVA, rugp. 16. — 16 

žmonių liko užmušta ir 50 su
žeista šiandie Putzige laike 
Lenkijos aviatorių manevrų, 
vienam aviatoriui netyčiomis 
numetus bombą tarp kelių ši
mtų žiūrėtojų.

SPRINGFIELD, 111., rugp. 
16. — šiemet Illinois valstijoje 
išduota 734,187 laisnių auto
mobiliams. Kasdia išduodama 
virš 1,000 naujų laisnių.
— 1 . ■ —— ......
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Iš Mokslo Srities
!■ >

PROF. J. VAGįNEiR.

Pasakojimaigapie vandenį
Verte K. Baronas.

I. IŠ kur teka kalnų upeliai?
Šneka, zirzena kalnų upelis, 

šoka nuo akmens ant akmens. 
Jis neša žemyn, Į klonį, savo 
šaltą, skaistų, kaip krikštolas, 
Vandenį. Iš 'kur ir į kur jis 
bėga? Iš kur bėga ir kiti to
kie upeliai, šen ir ten begantįs 
nuo tų pačių kalnų?

oro

Dar 
šlaitai 
nepra- 
nė va- 
augštų

Visi jie prasideda augštai, 
augštai kalnuose, kur žmonės 
jau nebegyvena. Ten tik lau
kinės ožkos šokinėja po uolas 
ir kįla su vėju melsvos miglos, 
kurios rodosi mums iš žemu
mos lengvais debesėliais, 
augščiau - visi kalnų 
padengti sniegu, kuris 
nyksta ten nė pavasarį, 
sąrą. Kas gyveno arti
kalnų, tas turbut ne kartą 
grožėjosi baltomis nuo sniego 
viršūnėmis. Apačioj tas snie
gas nuolatos tirpsta ir iš po jo 
teka šimtai mažų upelių, susi
liejančių Į didesnius upelius ir 
upes. Tas sniegas toks tyras 
ir baltas, kad žiūrint į jį skais
čia saulėtą dieną akys raibsta. 
Todėl visi keliaujantis po snie
go kalnus dėvi akinius su tam
siais stiklais.

II. Kodėl augšti kalnai padengti 
sniegu?

Cukrus, tirpdamos vandeny
je, darosi skystu, o vanduo, 
vanduo, tirpdamos ore, pa
virsta į gasą. Tokis vandens 
persimainymas į orą vadinasi 
“išgaravimas”. Pašildytame 
vandenyje cukrus tirpsta grei
čiau. Taipjau šiltame ore van
duo greičiau “išgaruoja”. Tai 
todėl, kad šiltame vandenyje 
tirpsta cukraus daugiau, negu 
šaltame, o šiltame ore vandens 
išgaruoja daugiau, negu Šalta
me. (

IV. Kas atsitinka su 
garais kada atšąla ir 

yra debesįs.

vanėdns
kas tai

Ore nuolatos eina vandens 
išgaravimas. Todėl ore visuo
met būna vandens pavidale du
jų. Kas gi pasidaro su dujo
mis, kada tas oras pakįla į 
viršų ir ten atšąla- Kad tai Su
pratus, pastatykite gretimais 
dvi brinkąs, kuriose įpilta bis- 
Ccis vandens; vieną bonką ge
rai užkimšk’ito korka, o kitą 
palikite atdarą. Už kelių die-
- ...... - ~ -

nų jus patėmysite, kad atviroj 
bonkoj vanduo išdžiuvo, o už- 
ki'štoj-—nė. Kodėl taiip? Juk 
kaip toj, taip ir kitoj bonkoj 
virš vandens pasiliko oras, ku- 
rianie vanduo galėjo ištirpti. 
Kodėl gi jis neištirpo užkimštoj 
bonkoj? Todėl, kad tam tik
rame daugyje oro gali ištirpti 
fili tam tikras daugis vandens, 
ir kuo šiltesnis yra tas oras, 
tuo daugiau vandens jame ti
rpsta. Atdaroj bonkoj ofas 
nebuvo atskirtas nuo išlaukinio 

, oro. Išgaravusios dalelės van
denio galėjo per bonkos kakle
lį išeiti iš bonkos. Užkimštoj 
gi bonkoj buvo tam tikras 
daugis oro, bet jo buvo ne tiek 
daug, kad būt galėjęs ištirpti 
visas vanduo.

Žmonės patyrė, kad šilta
me kambario Ore gali ištirpti 
vandens tris su puse kartų 
daugiau, negu1 šaltame ore (pa
vyzdžiui, laike atodfėgio žie
mą). Tokiu budu, jei šiltas ir 
drėgnas oras atvės, tai didesnė
- • - ■ ■ ■

dalis vandens iš jo išsiskris ir 
vėl pasidarys skystu.

Yra apskritos bonkos iš labai 
plono stiklo, kurios vadinasi 
kolbomis. Kolbos neplyšta, jei 
jose virinti vandenį. Pasirū
pinkite gauti tokią kolbą. Pri
pildykite į ją ketvirtadalį van
dens; paskui užkimškite korka, 
per kurią perverkite stiklinę 
triubclę, ir pastatykite ant ug
nies. Kada vanduo pradės 
virti ir stulpas “garo” pradės 
smarkiai eiti per triubelę, tai 
jus nepamatysite garo pačioj 
kolboj virš vandens; vieton 
matomo “garo”, ant vandens 
yra nematomas garas arba du
jos. Tos dujos išeina per triu- 
belcs papuola į šaltą orą* ir 
čia patampa matomu “garu”. 
Tokiu budu, vanduo išgaruo
damas darosi nematomomis 
dujomis, o tos dujos atšalda- 
mos darosi matomu “garu”.

Jeigu šaltą dieną praverti lan
gą, tai galima matyti, kaip 
buvę kambaryje vandens garai 
šalto vandens sriovėje taipjau 
pavirsta į matomą “garą”. 
Kas gi yra tas matomas “ga
ras”? Jis susideda iš mažyčių 
vandeninių rytulėlių. Jie taip 
lengvi yra, kad gali skraidyti 
ore, kaip skraido jame ^ni
kės, bet visgi lai jau ne dujos, 
b skysti s'krytulūliai ir todėl 
mes galime juos matyt! Jei
gu paimti penkis tūkstančius 
tų skrytulelių ir sustatyti juos 
eilėje, tai jie visgi nepadarys 
nė vieno colio.

Vanduo pavirsdamas j dujas 
ir išeidamas kartu su oru į 
augštumas, atšala ir darosi 
matomu “garu”. Žiūrėdami į 
jį nuo žemės, mes vadiname 
jį debesimis, o žemai, kada jis 
driekiasi palei žemę —■ miglo
mis arba ruku. Skysti skry-

tuleliai debesyse gali susilieti 
vieni su kitais į lašelius ir la
šeliai krinta atgal ant žemės 
pavidale lietaus. Bet jeigu ga
rai urnai pakliūna į labai šal
tą orą, tai vandens rytulėliai 
užšąla ir iš tokių debesų vie
ton lietaus puola sniegas.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utanrinką ir 
ketvergą. Nedeliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

DIDELISPIKNIKAS
“Miltai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ka daviau jam dožų

BAMBINO
Vaisbažouklls Reg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tfts palengvino jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkičtūjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo dauginu!
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RJCHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertS Leavitt St 
Tclephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
į Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Lengva pasekti judėjimą 
kambaryj. Reikia gauti vieną 
tų iŠ’ spalvuotų “orinių” pūs
lelių, kurias pardavinėja beveik 
kiekvieno miesto gatvėse. Ręjt 
kia pririšti prie tos pūsleles 
lengvutę dėžutę, o į ją atsargiai 
pilti smilčių iki pūslelė nešu
sio kilusi į viršų. Tada pūsle
lė pasiliks kabėti ore ir pradės 
savo įdomią kelionę po kamba
rį. Išpradžių ji pamaži kilda
ma pradės gražiai plaukti prie 
vieno lango, pastovės biskį pa
lei lubas, o paskui taipjau pa
maži pradės leisti žemyn, prie 
grindų. Ji eina kartu su oru. 
Oras, sušilęs palei šiltą krosnį, 
nuolatos kįla augštyn. Slinkda
mas palei lubas jis prieina pii? 
lango. Čia oras vėl ataušta, 
nusileidi, a žemyn ir eina apa
čia palei grindis, — vėl prie 
krosnies. Kartu su . oru pamaži 
plaukios ir orinė pūslelė. Kuo 
šiltesnė krosnis, tuo greičiau 
juda oras ir tuo įdomiau sekti 
plaukiojimą pūsleles.

Taip pat ir lauke: žemės į- 
kaitintas oras, nuolatos kįla 
augštyn; jis nepasilieka palei 
žemę, atiduodančią jam visą 
savo šilumą. Kalnų viršūnės, 
augštai kįlančios virš žemes, 
beveik iš visij pusių yra apsup
tos oro. Todėl jos dar greičiau 
ir labiau atšala, negu lygumos. 
Naktį, nežiūrint kaip ne butų

Ant augštų kalnų vieton lie- buvę karšta dieną, kalnuose 
taus visuomet sninga. Apačioj ' pasidaro taip šalta, kad van- 
sniegas nuolatos tirpsta, ypač duo užšąlą. Pats oras, apsti- 
karšto nis dienomis, bet iš vir-J pantis kalnų viršūnes, nesuspė- 
šaus prisninga 
naujo sniego, 
prisninga tiek 
nesuspėja per 
Kodėl gi taip?
kad augštai ore visuomet bū
na šalia. Kuo augščiau kįlant 
virš žemės, tuo vis šalčiau da
rosi. Saulė mažai įšildo orą. 
Saulės spinduliai pereina orą 
visai nežudydami savo šilu
mos. Jie pasiekia žemę, su
šildo ją, o jau nuo žemes su- 
šįla ir oras. Nuo saulės įkai
tintos žemes eina karštis taip, 
kaip nuo prikūrentos krosnies 
(pečiaus. Kol kūrenasi ta 
milžiniška krosnis, tai yra, kol 
šildo ją saulė, ji įkaitina orą, 
bet kada saulė nusileis ir ateis 
naktis, žemė pamaži atauš ir 
oras vėl pasidarys šaltas.

Vienok šiltas oras yra leng
vesnis už šaltą ir jis kįla į vir
šų. Eodel kambaryje, kuriame 
kūrenasi krosnis, oras palei lu
bas visuomet bus šiltesnis, ne
gu palei grindis. Jeigu tuo 
laiku praverti langą, tai paju
si, kad pučia į kojas. Tai dėlto, 
kad šaltas gatvės oras įeinan
tis į kambarį per langą neina 
kartu į visas puses, bet puola 
žemyn, prie grindų, ir jau pa
lei grindis pasiekia kojas.

Oras yra permatomus ir mes 
jo nematome, 
me kaip jis juda, 
mes vadiname “ 
matom, kai 
padangėmis, 
kad juos 
oras.

Bet ar jus patėmijot kada- 
nors, kad debesįs tankiai plau- 
Įeiti ne > Itį pusę, į kiii-itj i>učia 
vėjas, lai reiškia, kad orą; 

palei žemę ir oras augštumose

vis naujo ir ( ja įkaisti dienos laiku ir pasi- 
Naujo sniego lieka šaltas.
daug, kad jis!

vasarą sutirpti.
Dalykas lame.

bet mes jaučia
mo judėjimą 

veju”. . Mes 
debesįs plaukia

Jie plaukia todėl, 
neša besi judinantis

III. Kas pasidaro su vandeniu, 
kada jis išdžiūsta?

šiltas eras, kilantis nuo že
mės ir vėl atšąlantis viršuje, 
nusineša su savim vandens ga
rus. Jus žinote, kad pakabin
ti ant virvių šlapi skalbiniai 
džiūsta. Jeigu pripilti vandens 
į lėkštę ar į bliudą ir palikti jį 
nepadengtą, tai vanduo išdžius. 
Oras geria vandenį. Viską, 
kas panašus yra į orą, mes 
vadiname “dujomis” dėlto sa
kosi, kad skystas vanduo džiu- 
damas pavirsta į dujas. Su 
vandeniu atsitinka tas pats, kas 
ir su šmoteliu cukraus, kurį 
jus įmetat į vandenį. Cukraus 
šmotelis pamaži sutirps van
deny ir pasidarys nematomas.

Galijma įmanyti, kad vanduo, 
sukrus ir visa tai, ką mes ma
tome, susidaro iš smulkiausių 
šmotelių ar dalelių. Ištikrųjų 
gi: šmotelį cukraus galima su
trinti į miltelius ;tie milteliai 
bus mažomis cukraus ’kruopu- 
Ičunis. Kiekvieną kruoputę ga
lima sutrinti dar smulkiau, ir 
t.t. Jeigu galėtumėm tas kruo
peles daryli vis smulkesnėmis 
:r smulkesnėmis, tai galų gale 
pasidarytų tokios smulkios 
cukraus daleles, kurių nebega
lima butų matyt. Kada jos su
renkamos krūvon, jos tampu 
matomomis; kada jos išsiskirs- 

s išnyksta iš akių. Da- 
cukraus išsiskirsto van- 
ir jos darosi nematomo- 
Tas pats yra su vande- 

ikada vanduo išdžiūsta,

lėlės 
:lenyj 
nis.
niu:
ir vanduo prapuola iš akių.

Cukrus kietas daiktas, van
duo- skystas, o oras—gasas.

• x !>■;

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53* 
Tel.: Central 6390

Vak. 81.2 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Rengia
f ji 7

Federacija Lfetuvišky Kliuby
• . , ■ '• /i-’-'..-.’ •; f .

NEDELIOJE,

Rugpiučio 20 d

Steckney Parke
Lyons, III.

Prasidės 11 vai. įžanga ypatai 50 centų. 
Muzika F. J. Pociaus.

Laikrodis vertės $50.00 bus duodamas 
dykai didžiausiai grupei atvažiavusiai pik- 
nikan. Pertai, visi rengkitės į pikniką iŠ 
anksto ir atėjus dienai piknike skaitlingai 
dalyvaukite. Piknikas bus šaunus visais 
žvilgsniais ■— nepribuvę gailėsis.

Kviečia^ visus Komitetas.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;,

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tu o jaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir j visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTO& PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West I2Oth St., Tel. Pultman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Kast 115-th St., Tel. Pullman 1659

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki'

9 vakare. I

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building 

79 VVest Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 » 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

DABAR LAIKAS PIRKTI
Siutai su 2 kelinėmis $13.50 ir 

aukščiau. Overkotai $12.50 ir 
aukščiaus. Šitie yra suaugusių 
ir jaunų vyrų siutai ir overko
tai; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
linės po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 vai. Me- 
dėldieniais iki 4 po pietų,

S. OORDON,
1401 So. Halsted Sę, 

739 W. 14 St.

ž IN k K A DEMONSTRACIJA^8i,,ii lnfaiitry RegimBi!t ArmoryI ililIeiVSBO ^BbIhK W l«w ■ Hnn VlVfflK (3401 SOUTH WENTWORTH AVENUE) |

Jungtinės Amerikos Valstijos pripažino Lietuvą! Stei-

giamasis Lietuvos Seimas pabaigė svarstyti ir priėmė

šalies konstituciją! Šitų dvieją istorinių įvykių pažymė

jimui, Chicagos lietuviai rengia nedėlioj, rugpjūčio 20 d

DEMONSTRACIJA; pradžia 2-rą vai. po pietų. Visos • ' ■ ' ; i *
draugijos, kliubai ir ex-kareiviai, kurie dalyvaus paro
doje kviečiame susirinkti ant Bridgeporto ties 33-čia 
gatve ir Emerald Ate. (Vienas blokas į rytus nuo Hal
sted gat.). Nuo čia prasidės maršavimas gatvėmis iki

Dalyvaus visa eilė geriausią kalbėtoj’y; muzikos benas; j 
“Birutės” choras ir “Pirmyn” choras; ir taip pat gar- $ 
siosios miisij solistės: p-lė M. Rakauskaitė ir p-ia O. | 
Pocienė. Draugijos yra kviečiamos ateiti su savo ve- g 
liavomis.

*jx -,'
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VALPARAISO, 1ND.

Lietuvių Moksleivių Litera
tiška Draugija, kurioje priklau
so kiekvienas lietuvis studentas

• Valparaiso Universiteto be 
skirtumo religinių ir politinių 
įsitikinimų, (rugpiučio 11 d. 
lai'kė savo susirinkimą, kuria
me buvo pakeltas klausimas 
dėl Lietuvos Vyriausybės ‘iš
leisto įstatymo, verčiančio už
sienių lietuvius užsiregistruoti 
ir duokles užsimokėti. Po ilgo 
apkalbėjimo buvo skaityta re
zoliucija prieš tą įstatymą ir 
paskui priimta daugiau kaip 
dviem trečdaliais balsų. Bū
tent, priimta sekanti rezoliu
cija: ; ,

REZOLIUCIJA: *
Lietuvių Moksleivių Litera

tiška Draugija matydama, kad 
Lietuvos Vyriausybės išleistas 
(birželio 9 d. 1922 m.) įsta
tymas, sakantis užsieniuose gy
venantiems lietuviams arba 
užsiregistruoti ir užsimokėti 
metinę duoklę dešimtį dolerių, 
arba Lietuvon sugįžus nukęsti 
bausmę, kuri gal busianti, kai 
pažangioji spauda skelbia, at
ėmimas pilietybės teisių ir tur
to Lietuvoje, yra;

1) Nepamatuotas apiplėšimas 
užsienių lietuvių, nes jie nie
kuo nesinaudodami iš Lietuvos 
turės mokėti jai duokles;

2) Despotiškas uždėjimas 
pereigos, kuri nėra praktikuo
jama kitų kultūringų šalių ir;

3) Didelė Blėdis pačiai Lie
tuvai, kadangi dėl to daugu
ma lietuvių bus priversti visai 
atsisakyti gelbėti savo mylimą 
kraštą—Lietuvą, nors ligšiol 
saunoriai ir dikčiai rėme, kaip 
pinigiškai taip ir moraliai;

Todėl mes saVo susirinkime, 
laikytame rugpiučio 11 d. 1922 
m., Valparaiso, Ind., pripažino 
tą Lietuvos Vyriausybės įsta
tymą esančiu anti-patriotišku, 
nepraktišku ir negeistinu daik
tu civilizuotoj šaly kaip Lietu- 
tuva, nors, pagaliau, ir butų jis 
kraštui į naudą, ir, todėl, rei
kalingu tuojaus atšaukti. Taip- 

•pat nutarė tai paskelbti viešai 
per spaudą ir kopiją pasiųsti 
Lietuvos Atstovybei, Washing- 
tone.

Petras Jonas Kiršis, pirm. 
Antanas Utaras, rast.

kimas. Išduota raportai, iš 
kurių paaiškėjo, kad visos 
draugijos stovi už parodavimą 
ir prisideda pinigiškai. Daly
vauja šios draugijos:

šv. Antano su $25, SLA. 87 
kp. su $15, šv. Panos Marijos 
Rožancavos su $10, Birutė su 
$5. SfLiU'K. Ajmerikoj 28 kp. su 
$10, Lietuv. Pašalpos Ligos su 
$10, Tėvynes Mylėtojų su $3 ir 
Lietuv. Kaerivių Kliubas su 
$15.

Rugpiučio 4 d. įvyko visų 
draugijų atstovų susirinkimas. 
Pirm., kun. J. M., išdavė ra
portą ir pranešė pakvietęs mies
to valdžią dalyvauti apvarkščio- 
jime. Viena moterėlė įneša 
prašyti lietuvius kalbėtojus: 
Sabaliauską ir Juzeliūną. Kuni
gas su savo klapčiukais kelia 
triukšmo, kad jų nereikia. Žal
pienė ir Maselskienė protes
tuoja ir klausia, kode jie bijo
si jų. Vienas biznierėlis sako, 
kad Juzeliūnas kalbąs apie nie
ką kitą, kaip apie darbininkus. 
Mat jie bijosi, o gal nekenčia 
darbininkų. Po didelių ginčų 
nubalsuota kviesti Juzeliūną 
kalbėti, bet klerikalai saužiniai 
tą pamiršo.

Prie Žalpio įnešimo, išnešti 
rezoliuciją So. Omahos lietu
vių vardu dėl pripažinino Lie
tuvos per Jungt. Valstijas, kilo 
dar didesnis triukšmas. Tie 
patys rėksniai su kunigu prie
ky rėkia, kad 
balsuota išnešti

Rugpiueio 6 
piety, didelė

kareiviu 
merga i- 

Lietuvos

SO. OMAHA, NEB.

Džiaugsmingas Lietuvių 
ap vaikščiojimas.

Liepos 30 d. Šv. Antano pa- 
rap. klebonas, kun. J. Mikuls
kis, paskelbė bažnyčioj, kad 
Jungt. Valstijų pripažino Lietu
vą ir prašė rengtis prie iškilmės 
rugpiučio 6 <1.

4 vai. vak. įvyko viešas, tuo 
reikalu neskaitlingas susirinki
mas. Kun. J. M. atidarė susi
rinkimą ir ragino So. Omahos 
lietuvius veikti bendrai. Susi
rinkimo pirmininku išrinktas 
kun. Mikulskis, raštininku — 
A. A. Žalpis.

Svarstoma kaip rengti iškil
mę. Pas parapijonus nesima
to gabumo, 
pareiškia,

nereikia. Nu- 
režoliuciją.x 
d., 2 vai. po 
minia žmonių 

susirinko ties Šv. Antano baž
nyčią. Visi paroduotojai tapo 
sueiliuoti sekamai: 
kliubas, berniukai ir 
tės, moterys, vyrai, 
aLisvės vežimas ir automobi
liai. Benas irgi dalyvavo.

Po. parodos įvyko susirinki
mas Armoškaus svet. čia kle
rikalai nesilaikė susirinkimo 
nutarimų. Kun. J. M. papasa
kojo Lietuvos praeitį ir da
bartį. Kalbėtojais buvo šie 
miesto viršininkai: majoras 
fDalhnial^i, ■komisipnije'rius įJ. 
Kausky ir policijos viršininkas 
J. E. Briggs.

Vėliau norėta primti Žalpio 
pagaminta, aukščiau minėta, 
rezoliucija. Bet Žalpiui pra
dėjus ją skaityti, pirmininkas 
sulaikė jį ir įsakė publikai 
apleisti svetainę. Kilo betvar
kė. Kun. “norėjo sulaikyti” 
besiskirstančią publiką, bet bu
vo per vėlu. Suprantama, kun. 
J. Mikulskis su pirmininku bu
vo padarę sąmokslą paleisti 
publiką, kad nepriėmus rezo
liucijos. —Dalyvavęs.

ninkai ir

Vienas katalikas 
kad čia turėtų būti 
— socialistai, tauti- 
katalikai. Paskirta 

iš astuonių asmenų
drauigjas prie bendro

Nr. 10. Tik dabar policija, su- 
> darbus, šilčiu-

ri a ■■ ■ ■ N r. 10. lik (tai

Detroito žinios^rnpie j0
Ak tone, Ohio. 

kalby suimtas 
Prentyss Joyse, 
vęs pavogtus automobilius. Ka- 
mantinėjant policijai, prisipa
žino prie vogimo ir kad vogda-

Vardu kaikurių draugijų; čia1 
yra rengiami pasilinksminimai. 
Taip, Abyšalos darže buvo nak
tinis išvažiavimas. Kaip gir
dėtis, apart gražių pasilinksmi
nimų atsibūva ir paprastos in- 
dijoniškos orgijų*. Tie “bloz- 
ni” berneliai ir mergaitės ma
no, kad jų niekas ndfiino ir ne
mato. Rlo^i darbai visuomet 
eina aikštėn.

Rugpiueio 13 d., Lietuvių 
Svetainės name buvo parengta 
šėrininkų šokiai ir balius. Visi 
gražiai linksminosi, pakol va
karop pribuvo dauginus jauni
mo. Apie 10 vai. vakare kilo 
triukšmas; mat nepadoriai kas 
nors pasielgė. Pribuvę dėdės 
nieko nelaimėjo, nes kaltinin
kai senai buvo išbėgioję. Pa
sielgimas negirtinas, ypatingai 
žemina vardą Lietuvių Svetai
nės B-vės. Priežastis to viso 
visiems gerai suprantama.

Ant kampo Uardoni ir Greel- 
dy gatvių atsibuvo nelaimingas 
areštas. Policija netyčioms 
padare kratą. Sakoma, kad 
suareštuota suvirs 20 lietuvių 
vyrų, o taipgi ir dailiosios ly
ties išgabenta nuovadom Ap
raminti galės ipaprotauti šaltai, 
kokius karštus darbus jie nu
veikė.

Detroito ugniagesys į vienus 
metus pavogė suvirš 300 au
tomobilių. Jo vardas Richard 
Little, 21 metų amžiaus ir dir
bo prie ugniagesių “inžino”

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, Midi.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

t Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

Puikiausia visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mietą 
ir vėliausią madą, kaip vyrams, 

taip ir moterims.
Valau ir prosinu

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir Westminster Str. 

DETROIT, MICH.

Subatos valandos: 8:30 ryto iki 6 vai. vak

No. 5. Busiu dėkingas 
už atsilankymą, o su-' 
teiksiu geriausi patar
navimą.

— Tame suo- 
ir farmeris 

nes paslepda-

mns turėjo didžiausio pasiseki-Į 
mo, nes kirpdavęs laisnių len
teles pusiau ir kitų galus dū
duodavęs, Jis kaltinamas pa
gal Dyer act, kurs tani tyčia 
išleista automobilių vagiliams.

Walter Roti, kurs atasto- 
goms išvažiavo paažerin pagy-

Kumpių Kainos 
Nupigintos

Kumpis — virtas, keptas (šal
tas ar šiltas) virtas, arba keptas 
— yra vienas, kuris priduoda ape
titą ir ir turįs priimnp skonį val
gis, negu kitas kokis marketo siū
lomas.

Wholesalio kaina už kumpį yra 
penkioliką iki dvidešimts nuošim
čiu pigiau, negu kad buvo šešios 
savaitės atgal.

Su v. Valst. Agrikultūros De- 
partmentas išleido pranešimą bir
želio 19,1922, link mėsos gerumo 
ir yra pasakyta sekamai 
rys mėsos pjovimai buvo mėgina
ma, bet kiekviename atvejy atra
sta, kad kiauliena yra puikiausia 
ir maistingiausia. Pork tender- 
loin, šviežias KUMPIS, rūkytas 
KUMPIS ir spaustas virtas KUM
PIS buvo mėginama, ir atrasta 
geresnės pasekmės.

“Įvai-

Swifto Premium Kumpiai vi
suomet stovi geriausiam stovyj 
kokybėj nepaisant kainos. Spe
cialiai sūdoma cukrum ir druska 
ir rūkoma ant kietmedžio ugnies, 
todėl tas kvapas ir padaro “Pre
mium” kumpį, kaipo pasaulyj ge- 
riausį.

Vasaros laikas, yra kumpio lai
kas. Stengkis gauti “Swift’o Pre
mium” — žiūrėk, kad butu mėly
na įrodanti tag’ė.

venti, užmigus jam, didele gy-

vo nuodingą ir visa burna išti
no, bet greit prišokę draugai, 
nugabeno nelaniningą į ligon- 
buti, kur apžiūrėję daktarai 
sako> kad pagysiąs.

MRS. A. MICBNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampai 81 gat.
Telefonas Yards 1119

ODOS ZAMŠAS
Didelis, parankios 

mieros, plaunamas, 75c 
už ............................. 50c.

Šeimyninkėms spon- 
čiai, labai dideli; par
ankus automobilio ma
zgojimui arba 
valymui. ........

Holmano
maudynės muilas, 
rios kvapsnies, po 7*/ic 
L. Klein, pirmos lubos

stubos
45c.

puikus
jvai-

L KLEIN
H^^įl^STIEertySto.

Consolo Victrola
Parodoma puiki mahogany

Labai puikaus de 
zaininimo, kuris 
kiekvieną užinte 
resuoja ir patrau
kia muzikos my
lėtoją. Įrengta su 
Victrola, su dide
le rekordų albu
mams vieta

$5
j mėnesį

Žemumas Metuose Kainų, Traukia Šimtus 
Vyrų Šių Didelių Gerų Siutų Išpardaviman

Amerikos
Dolerius

IŠMOKAME
VISUOSE LIETUVOS 

MIESTUOSE
Musų pačių korespondentai ir 
.30 metų pasekmingas pinigų 
siuntimo biznis yra jūsų ga
rantija kas link greito dasta- 
tymo jūsų pinigų trumpinu
siame laike.
Pinigai siunčiami per paštą 
ir kablegramomis už žemiau
sią kainą.
Pasimatyk 
negu siųsi 
niinenrs ar 
pon.

SCHIFF & CO. 
STATE BANK

728 W. Roosevelt Road 
Arti Halsted

Atdaras ligi G p. p. Antradieny 
ligi 8 p. p., šeštadieny nuo 6 
lig 8 p.p. Sekmadieny lig 12 d

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegė 
ą; ilga 
praktika- 
usi )’enw» 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek

tam au j a 
>rie gim- 
lymo. Du* 
la rodą 
jokiose 
rose ir 
okiuose 
jaluose 
erims

n-

ki- 
rel 
mo 
ir

merginoms.

su mumis pirm 
pinigu# savo gi- 
draugams Euro-

^un.ncifZMAN^l IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 1F 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

Telefonai:

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AoonturA 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

3313 So. Halsted SL
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

V ...... -

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Of i S3S •

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —’ 

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880 l'

I Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VE2ELIS į
Lietuvis Dcntistas ■■

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvis

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicagų, 111.

• MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

sukviesti 
veikimo.

Liepos 
komisija, pasitarus su draugijų 
valdyboms, laikė, neoficialį su
sirinkimą ir išdavė raportą. Po 
to įvyko bendras komisijos ir 
draugijų valdybų susirinkimas. 
Svarstoma apvaikščiojimo pla
nas. Pažangiečiai nori rengti 
iškilmę svetainėj; dešinieji — 
paraduoti gatvėmis. Pirm., kun. 
J. M. stovi už parodavimą. Jis 
pataria draugijų viršininkams 
perbalsuoti tą dalyką susirin
kimuose.

Rugpjūčio 2 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėj svet., įvyko draugi
jų įgaliotinių oficialis susirin-

31 d., 7:30 vai. vak.

Jei esi teisėju geros vertės 
ir supranti užsiganėdini- 
mą, kuris paeina nuo inve- 
stmento, tad busi tarpe tų 
vyrų, kurie rinksis sau 
biznio siutus ateinančiam 
sezonui šiame išpardavi- 

' me.

CIGARAI Bachelor Dreams, pri- tfO 
im-nųs, užganėdinti rūkant
Lucky Strike cigaretai, kartonas iš 200 ci-
garetų; tik du kartūnai 4 0,0
vienam s* I

(Nei paštu, nei telefonu užsakymų 
nepriimam)

L. Klein, ketvirtos lubos

Vyrams Perfecto, dryžo šilko 4 QC
marškiniai M* I «vw
Vyrams Perfecto dryžo šilko, dryžo dryžo šil
ko audimo madras, dubeltavais franeuziškais 
rankogaliais. šie marškiniai puikiausi eszo- 
ne, visuos geriausių Amerikos dirbtuvių. Mie
ra 14 iki 17. Subątoj <T < QC
specialiai M* I nvw

* r k 1............. ' v" "      
Selecto Marškiniai 95c.

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis . pelnas. , . .
■ Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

ReiltfJhnkite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Visokio dydžio Vyrams 1 *• '
Yra konuservativių modelių vyrams, kurie geidžia daugiau 
jaunuolių mados. Tūli siutai yra iš musų reguliario stako 
ir daugelį gavome už ypatingą nupiginimą nuo išdirbėjų, 
nuo kurių reguliariai perkame. Pageidaujamos patrinos, vi
si ar ketvirtdaliąi pamušti —• visokios mierds, yra ir diktų.

L. Klein, pirmos lubos

Tanvsta noreli jų gauti po pusę tuzino lotuose 
— šių Selecto marškinių — taip greit, kaip 
tik pamatysi. Miera 14 iki 19 QEa 
Subatoj specialiai vww

Tyro šilko mėgsti vyrams 
kaklaraikščiai 89c

Vienodos spalvos, dviejų žvilgesio spalvų, ar
ba ir margų, gražiai dryžų. OQa
Subatoj specialiai po OvU

L. Klein, pirmos lubos.

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL 60 
193 Grand St. 5 

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Akuierka
3113 S.Halsted ai.
Tel. Blvd. 3188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. £}«odu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrbt
Tel. BOU levard 8487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-to« gat 

2-ros luboa.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St^ kampa* b 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42ad 8t.

Tel. Lafayette HįjL
Vai. 1—4 ir 7—9
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Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams _________    $8.00
Pusei metų______ _____ ——~ 4.50
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiam   1.75
Vienam mėnesiui ................— l.Ot

Chicagoje per nelietojusl
Viena kopija -.............. —------ 3c.
Savaitei .....  18c.
Mėnesiui____________—.......— 76c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams........—.... —......  $7.00
Pusei metų _________ -..... 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui __________— .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams .................. ....................  $8.00
Pusei metų ........... 4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Katalikams darbi
ninkams pagalvoti.

Kunigų partija (t. y. krik
ščionys demokratai) Lietu
vos St. Seime atmetė sociali
stų pasiūlymų, kad Lietuvos 
konstitucijon butų įrašyta, 
pogei darbo žmonės turi tei
sę organizuotis ir streikuoti 
(koalicijų ir streikų laisvė). 
Taigi krikščionių demokra
tų padarytoji konstitucija 
nepripažįsta šftos teisės dar
bo žmonėms.

Ką apie tai mano katali
kai darbininkai? Ar jie pa
galvoja, kaip butų jiems gy
venti šioje šalyje, jeigu jie 
neturėtų teisės organizuotis 
į unijas ir eiti į streikų, kada 
kapitalistai užsimano numu
šti jų algas.

Amerikos darbininkai tu
ri šitų teisę. Kodėl gi Lie
tuvos darbininkams ji nėra 
pripažinta? Pagalvokite 
apie tai ir pareikalaukite 
pasiaiškinimo iš savo klebo
nų, kurie tų Lietuvos kon
stitucijų taip gina.

Suįro dar viena 
konferencija.

Antantės premjerų konfe-, 
' rencija Londone suiro, neda
vusi jokių vaisių. ‘Ji suiro 
dėlto, kad Franci jos minis- 
terių ’ pirmininkas Poincarė 
negalėjo susitaikyti su Ang
lijos ministerių pirmininku 
Lloyd George’u. Pastarasis 
norėjo, kad ‘Vokietijai butų 
palengvinta reparacijų (ka
ro nuostolių mokėjimo) naš
ta, kadangi ji nebepajiegia 
jos vilkti ir eina prie bank
roto. Bet Poincarė nesuti
ko su tuo; jo manymu, Vo
kietija turi pildyti tas prie
dermes, kurias jai uždėjo 
Versalės taikos sutartis, kad 
ir jai reikėtų delei to pra
žūti.

Ministerių pirmininkai iš
sireiškė, ir dabar Europoje 
kalbama, kad visa karų lai
mėjusiųjų valstybių sųjun- 
ga(Antantė) sugriuvusi. Sa
koma, kad dėl šito sugriuvi
mo esanti suardyta ir pati 
Versalės sutartis.

Išrodo, kad taip iŠtiesų 
yra. Bet tuomet reiškia, kad 
visi Europos valstybių san
tykiai turės būt kitaip su
tvarkyti. Iki šiol tenai gy- 
gavo dvi valstybių grupės: 
pergalėjusiųjų grupė ir per
galėtojų grupė. Dabar tos 
grupės turės susimaišyti ir 
iš jų susitverti naujos. Ko
kios jos bus, pamatysime vė
liaus.

Apžvalgų
SPEKULIOJA ŽMONIŲ 

TAMSUMU.

“Draugas” jau kelis kartus 
tapo sugautas bemeluojant, bet 
jam dar vis rodosi, kad tarpe ti
kinčiųjų parapijom! yra pakan
kamai tamsių žmonių, kuriuos 
galima apgauti. t

Ir štai, jisai sugalvojo paleisti 
dar vieną kamuolį durnų į akis 
savo pasekėjams. “Draugo re
daktorius mušė telegramą In
formacijų Biuro vedėjui (kun. 
Kemešiui), klausdamas jo: ar 
tiesa, kad “Lietuvos Konstituci
ja panaikino sąžinės laisvę, mn- 
ties bausmę, Prezidentą daro ka
ralium?” r

Į šitą telegramą kun. Kemė
šio vedamoji įstaiga atsakė.

“Konstitucijos teikstas dar 
Biuro nėra gautas, vienok ga
lime Tamstą užtikrinti, kad 
Konstitucija Lietuvoje sąži
nės laisvės nepanaikina, piezi- 
dento karaliumi nedaro, apie 
mirties bausmę Konstitucija 
berods nieko nesako.”
Paskelbęs šitas dvi telegra

mas, “Draugas”' sako, kad da
bar viskas “aišku” ir kad socia
listai ir sandariečiai “bjauriai 
meluoja.”

Gerai, pažiūrėsime, ką tos te
legramos “iškaiškino” ir kas me
luoja. .

Pirmiausia - sąžinės laisves 
klausimas. Kun. Kemėšis tvirti
na, kad krikščionių demokratų 
parašytoji Lietuvos konstitucija 
“nepanaikina” sąžinės laisvės. 
Bet prieš jo tvirtinimą stovi štai 
koki faktai:

1) Lietuvos klerikalai atsi
sakė dėti konstitucijon tokį 
paragrafą, kad bažnyčia yra 
atskiriama nuo valstybės ir 
mokykla nuo bažnyčios. Reiš
kia, bažnyčia (religijos orga
nizacija) Lietuvoje bus val
stybės dalis. Bet valstybe juk 
apima visus piliečius, tikin
čius ir netikinčius, pi įklau
sančius ir nepriklausančius 
religinėms organizacijoms. 
Tuo budu bažnyčia, susiriŠda- 
ma su valstybe, uždeda savo 
kontrolę ir ant tų žmonių, 
kurių sąžinė priešinasi religi
jai- ....

2) Lietuvos klerikalai įra
šė konstitucijon, kad religijos 
mokslas viešose mokyklose 
yra privalomas. Jie ne tratai 
įvedė religijos mokslą į val
stybės lėšomis užlaikomas 
mokyklas, bet ir atėmė teisę 
vaikams arba jų tėvams atsi
sakyti nuo religijos pamokų, 
nors tos pamokos butų visai 
priešingos j u sąžinei .

3) Lietuvos klerikalai įra
šė į konstituciją, kad privati
nės konfesiniais (religiniais) 
pamatais vedamos mokyklos 
gauna pinigų iš valstybės iž
do proporcingai skaičiui žmo
nių, oficialiai priklausančių 
tai religijai, kurios dvasia yra 
vedamos tos religinės mokyk
los. Parapijų mokyklas, klioš- 
torių mokyklas, tykė j įminiu 
“brolijų” mokyklas ir t. t.,
sulig šituo konstitucijos pa

tvarkymu, dabar turės užlai
kyti valstybes iždas, kuris 
susideda iš visų piliečių mo
kesčių !
Jeigu visa tai yra “sąžinės 

laisvė,” tuomet mes nežinome, 
ką reiškia sąžinės nelaisvė!

Pirmutinis kun. Kemėšio tvir
tinimas tuo budu yra melagin
gas.

Dabar einame prie antrojo jo 
tvirtinimo. Informacijų Biuro 
vedėjas sako, kad Lietuvos kon
stitucija “prezidento karaliumi 
nedaro”. Čia yra dalis tiesos. 
Viena, prez. vadinasi “prezi
dentu,” o ne “karalium”. Antra, 
jisai yra renkamas, o ne paveldi 
savo “džiabą.” Trečia, jisai ne
nešioja karūnos.

Bet apie tai juk nebuvo kal
bos, kad Lietuvos klerikalai* pa
statę valstybės priešakyje kara
lių, vietoje prezidento. Niekas 
taip nesakė ir niekas taip nera
šė. Buvo sakyta ir rašyta visai 
kas kita, būtent: kad Lietuvos 
klerikalai suteikė prezidentui 
tokios galios, kokios turi kara
liai monarchijose. Jie davė jam 
teisės vetuot (nepatvirtint) Sei
mo priimamus įstatymus; skelbt 
be Seimo 'nutarimo karo stovį, 
kuris suspenduoja konstituci
nes piliečių teises; pavartot ka
riuomenę Lietuvos žmonių 
“malšinimui,” ir t. t.

Kur gi čia yra demokratybė 
(liaudies valdžia), kurią kleri
kalai žadėjo įvesti Lietuvoje?

Taigi kun. Kemėšis ir šitanie 
punkte pamelavo.

Dabar imsime trečąjį klausi
mą ir atsakymą. “Draugo” re
daktorius klausia savo “konfra- 
tro” Washingtone: ar Lietuvos 
konstitucija panaikina mirties 
bausmę? Tai yra žioplas klausi
mas. “Naujienos” juk, kalbėda
mos apie konstitucijos ydas, nu
rodė, kad ji nepanaikina mirties 
bausmės; tame ir yra blogumas,

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant,

Kunigas

Krikš.-dęm. priėmė pasiūlymą 
kai dėl konfesinių mokyklų 

steigimo. .

Vakar apibudinau pastarąjį 
k.-deni, bloko pasiūlymą delei 
konfesinių mokyklų ir skiri- 
mo joms iš Valstybės iždo lėšų. 
Šiandien turėjo įvykti to pasiū
lymo balsavimas. Opozicija 
pradžioje posėdžio visai neužsi
rašo ir laukia ar krik.-dem. 
sudarys kvorumą. Tingiai ren
kasi krikščionys, visai valandai 
praslinkus ir sudaro kvorumą. 
Soc.-dem. ir liaud. bloko salė
ja nėra, tuščios ir žydų kėdės, 
mat pastariemsiems nepavyko 
gešeftas, todffl boikotuoja. Vie
nui vieni krikščionys priimt tą 
išimtiną krikš.-denu pasiūly
tąjį paragrafą. Dabar jie ims 
lėšas iš iždo savo klerikalinių 
reikalų mokyklose rupinimui.

Bažnyčia nebus ątsk/irta nuo 
valstybės.

Eina tikybos ir kulto sky
rius. Kokių tik teisių neįsira
šė "savo tikėjimui k.-dem., apie 
tai ir kalbeli neapsimoka. Kada 
bus paskelbta konstitucija, 
tuomet pamatysite, bet neuž
mirškite įtuomet prisiminti 
dviejų dalykų: kad tos teisei 
eina kunigų luomo naudai ir, 
kad joms nevieta pamatiniame 
konstitucijos įstatyme. Soc.- 
dem. pasiūlymas, kad visus 
tuos kulto ir tikėjimo dalykus 
reikia išbraukti, jų gi vieton Į- 
rašyti, kad bažnyčia atsikriama 
nuo valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios, — atmetama. At
metama ir tai, kad gimimo, 
jungtinių ir mirties aktus su
daro vietos savivaldybės. Už
tai priimama nesąmone, kad 
tuos aktus tikintieji daro pas 
savo dvasininkus; kiek jie pa
tenkina įstatymų nustatytą for
mą, tie piliečiai nėra verčiami 
tų aktų sudaryti kitoje įstai
goje. Priimta bendruoju svil
ksnių nesąmonė, nes popai, 
rabinai, kunigai ir pastoriai re
gistruos tikinčius pas save. 
Lietuvoje nebus įstaigos, Ikuri 
suderytų ir registruotų išvar
dytus aktus bendra visiems 
tvarka. Kiekvienas elgsis taip, 
kaip tas jam patiks. Tą savo 
pataisą klerikalai pareiškia au
kščiau minėto tikslo, prieina 
prie valstybes lėšų ir jas nau

kad Lietuvos klerikalai atsisakė' 
įdėti į konstituciją tokį paragra
fą, kad “mirties bausmė panai
kinama.” Jeigu kun. česaitis 
norėjo atremti šitą kritiką, tai 
jisai turėjo klausti Informacijų 
Biuro: ar tiesa, kad yra nepanai
kinama mirties bausmė?

Jisai pastatė klausimą atbu
lai, tarytum mirties panaikini
mas butų blogas dalykas. Geras 
“krikščionis” nėra ko besakyti!

Bet ką gi atsakė kun. Kemė
šis? O gi atsakė, kad apie mir
ties bausmę konstitucija nieko 
nesako. Vadinasi, ji nėra panai
kinta! Todėl musų nurodymas 
buvo visai teisingas.

Reiškia, dviejuose punktuose 
Kemėšis pamelavo, o trečiam- 
jam parodė, kad melagis yra 
kun. Česaitis. Ir šituodu “bro
liukai” drįsta dumti akis žmo
nėms, pasakodami jiems, kad 
klerikalų padarytoji konstituci
ja esanti gera!

Juodu tikisi, kad parapijonys 
nesupras jų dviejų melagysčių 
ir nusiramins, pamatę “oficiali 
dokumentą,” kuris viską “išaiš
kina.” Bet tegul juodu neužmir
šta, kad spekuliacijomis amži
nai gyventi negalima.

Kun. česaitis, beje, nesidrovi 
savo polemikoje su “Naujieno
mis” nuolatos šmeižti musų 
dienraščio redaktoriaus asmenį. 
Jo kunigiški ambrijamai tečiaus 
gali padaryti įtakos negut tik
tai į galutinai suidiotėjusius 
gaivalus. O tokių “Naujienos” 
niekuomet nepaisė.

doja savo reikalams. Jus at
simenate, kad jų liko priimta, 
jog konfesinės mokyklos gauna 
iš iždo pašelpos proporcingai 
tikinčiųjų skaičiui. Dabar 
jums bus aišku, kad vi
sus, kurie tuos aklus darys pas 
kunigus skaitys tikinčiais ir 
tuo vaduodamies didume pa
sisems iš iždo pinigų saują, 
nes paprastas žmogus ir ma
nyti nepamanys, kad jo užsi- 
rašymas pas kleboną galės 
gristi visuomenei nuostolių ir 
duoti katalikų bažnyčiai nau
dos. štai prasmė viso priimto
jo pasiūlymo: garantavimas 
kunigų luomui'* gerovės ir vieš
patavimo — štai viso to esmė.

Koalicijų ir streikų laisvė at
metami. Atmetama ir kiti s.-d. 

pasiūlymai. 
\

Ūkio skyriuje soc.-dem. gi
na benrųjų ūkio rūmų (ūkio 
parlamento) mintį, bet, pa
dedant liaudininkams, k.-d. tą 
siūlymą atmeta. Atmetama 
siūlymas pripažinti, koalicijos 
ir streikų laisvę. Siūlymas, 
kad valstybė dalyvauja ūkio į- 
nionių vedime, kad kaikuriais 
atvejais gali tas įmones suvi
suomeninti taipgi išbraukiama. 
Visa eile s.-dem. siūlymų apie 
nusavinimą tų žemių, kurios 
savininkai sąmoningai užlei
džia dirvonais, apie nusavini
mą valstybės reikalams žemės 
rentos ( pelno paeinančio ne iš 
darbo ir kapitalo įdiėito į žemę) 
apie sudarymą įmonių darbi
ninkų tarybų, apskričių ir viso 
krašto darbininkų tarybos su 
kontroles teise darbo ir ūkio 
srityse, — visi šitie siūlymai 
atmetami, dalinai susilaikant, 
dalinai balsuojant prieš liaudi
ninkams. Zakristijonai, žino
ma, neturi savos nuomonės 
apie visus tuos siūlymus, jog 
tai ne žvakių gesinimo ir ku
nigui phipčiavinio darbas. Tas 
pats su liaudininkais, šioje sri
tyje jie netoliau yra pasistumę 
pirmyn už k.-dem. Ūkio sky
rius ; duoda progos Seimo s.- 
dem. frakcijos atstovams gana 
plačiai išvystyti savo kalbose 
šitą skyrių. Tais visais klau
simais kalba Kairys, Čepinskis 
ir Bielinis. Krikščionims nėra 
ko sakyti, jiems pavyksta už
daryti kalbėtojų sąrašą ir tuo 

nutraukti kaip ir prasidėjusį 
ginčą.
Kr.-dem. rupVukJkultas, religi

ja, o ne Lietuvos gerbūvis.
Vietoje visų šitų didelės 

reikšmės visuomenės gyvenime 
siūlymų, k.-dem. priima savo 
pataisą apie tai, kad Lietuvos 
Respublikoje ūkio gyvenimas 
tvrakomas privatines nuosavy
bės pagrindais, kad dideli dva
rai parceliuojami ir 1.1. Gyve
na žmonės senomis formulė
mis nieko naujo neįneša. Už 
tai ten, kur liečiamas kultas, 
religija, kunigų teisės, kur reiš
kia apriesti valstybės iždas 
kostos naudai, — tenai Seimas 
su k.-dem. buvo savo vietoje. 
Tenai rašė kuodaugiausiai ir 
kuoplačiausiai. Visi tie jų pa
siūlymai s.-d. kalbėtojų buvo 
prilyginti senai musų caro tvar
kai. Išsigimė despoto režimas 
ir jus išsigimsite, — tapsite 
tranais visuomenės gyvenime. 
Tai tiek šiandien. Be jokios 
abejonės, tik dabar, priėmus 
konstituciją, Lietuvos klerika
lai pradės siulsti, pilnoje to žo
džio prasmėje.

Sekantiems posėdžiams pasi
lieka, — šalies finasai, socialės 
apsaugos skyrius, konstitucijos 
keitimas įr tautinių mažumų 
teisės. Artinamasi prie kon
stitucijos galo, bet apie tai se
kantį kartą.

27-VII-22 m.

Skaitytoju Balsai
r.JUm. ■ m t

[Ui lireikitas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

LEISKIME LIETUVIŲ ŪKI
NINKŲ LAIKRAŠTĮ.

Kiek laiko atgal “Naujieno
se” tilpo A. Dvylio straipsnis 
—'“Musu ūkininkai”. Tame 
straipsny A. Dvylis ragina lie
tuvius ūkininkus, gyvenančius 
Amerikoj, leisti laikraštį, ku
riame butų rašoma apie ūki
ninkavimą ir teikiamą musų 
ūkininkams reikiamų žinių vi
sokiuose klausimuose.

Mano supratiinu, tai labai 
geras ir naudingas sumanymas. 
ToLs laikraštis neštų didelės 
naudos ūkininkams. Butų ga
lima sužinoti kaip gyvulius ir 
paukščius auginti ir jų veislę 
pagerinti; kaip daržoves 
sėti, sodinti, auginti ir 
sunaudoti ; kaip vaisiai 
auginti ir parduoti; kaip pa- 
sekmingiau su augalų, daržovių, 
vaisių ir javų ilgomis ir babz- 
džiais kovoti; kaip apsieiti su 
sergančiais gyvuliais; ir daug 
kitų naudingų dalykų.

Amerikoj randasi nemažai 
lietuvių ūkininkų. Didžiuma 
jų gyvena ant pusės arba nuo- 
niuoja ūkius. Veik jie visi 
nekaip, gyvena. Jų gyvenimas 
žymiai pagerėtų, pagerinus 
ūkininkavimo metodus. Tai 
nėra taip sunku — tik reikia 
žinoti kaip. Tokių žinių laik
raštis suteiktų.

Anglai ūkininkai, kurie skai
to laikraščius ar ūkininkavimo 
žurnalus, gyvena gana gerai: 
jie nelik turtingi, bet ir lai
mingi. Mums lietuviams ūki
ni ūkams anglų spauda nėra 
prieinama — didelė musų di
džiuma nemokame anglų kal
bos. Taigi, jei turėtumėm 
laikrašty, kuris aiškintų apie 
geresnį ūkininkavimą Ir rei
kale duotų patarimų, tai ir 
mes gale t limeni sekti anglus 
ūkininkus — geriau tvarkyti ir 
vesti ūkį.

Pasitaiko lietuvis, kurs mo
ka anglų kalbą, nusiperka ūkį. 
.Jis, žinoma, suprasdamas mo
kslo naudą, užsisako kelis ge
rus laikraščius ir nusiperka 
reikalingų knygų. Bematant 
jis išsimoka skolas, praturtėja 
ir linksmai sau gyvena. ■ Pa
našiai galėtų padaryti visi lie
tuviai ūkininkai. 'Jiems lik 
reikai turėti ūkininkavimo 
laikraštis.

į Butų labai gerai, kad musų 
ūkininkai apie lai pagalvotų ir 
susijungtų daiklan leisti laik

raštį. Čia tik reikia vienybes 
ir noro dirbti dėl pačių labo. 
Apie pasekmes nėra ko abejo
ti—jos butų džiuginančios. Mu
sų kolonijoj randasi apie 893 
lietuviai ūkininkai ir jie visi 
laukia išleidžiant tokio naudin
go laikraščio.—P. D. Andrekus.

SPEŠIAL-DĖMOKRATAI.

Jau kelintą kartą randu 
Special-demokratų gazietoj - 
“Žiniose” dengiama LSS. 174 
kuopą ir mano vardą vyriau
sio gaziclos agento, J. Kondroš- 
kos. |

Kas yra tas vyriausia gazie- 
tos agentas? 

>
Tai yra žmogelis, galintis 

vienoj valandoj būti penkių 
partijų karštas fanatikas, kurs 
kiekvieno asmens kalbą iškrai
po kaip jam tinkama. Žino
ma, toks jo elgęsis stato jį ant 
juoko.

Kartą turėjome susirinkimą, 
kuriame, abudu dalyvavome. 
Po susirinkimui, einant na- 
irion, užvedame diskusijas. 
Klausiu J. Kondroškos — kaip 
sekasi special-demokratams ? 
Nieko nesakęs numykė. “Ma
tai—tariau aš—jus ‘nabašnin- 
kai’ patys negyvenai ir kitiems 
užvydit gyventi. Ar nebūtų 
geriau veikli kartu dėl musų 
benrų reikalų, kaip pirmiau 
peikėme, o negriauti kas buvo 
subudavota. Jus darbuojatės 
darbininkų klasės priešams^ 
noirs už tai jums nieks neap
moka. tik dirbti, kur pirmiau 
dirbai —Socialistų partijoj.”

“Well— sako mano buvęs 
draugas—Socialistų partiją val
go Grigaitis su Jurgelioniu”.

Aš paaiškinau buvusiam 
draugui, kad Grigaitis ir Jur
gelionis nevaldo Socialistų par
tijos, bo neužima jokios vietos 
valdyboj. Vienok “draugas” 
perstatų mane nežinančiu da
lyko. LSS esanti Grigaičio ir 
Jurgelionies padaras. Delio 
jis ir pasitraukęs iš LSS.

“Gerai—perspėjau jį —kodėl 
būdamas Sąjungoj neįrodet to? 
Jūsų, kaipo nario pareiga, bu
vo taisyti, kas taisytina. Bet, 
užuot tai darius, jus, kaip žvirb
lis, nubėgote karklynap. Žino
ma, jus neturėjote tam faktu. 
Steikite visi Sąjungon ir dirb
kime bendrai darbininkų kla
sės labui”.

Pasinaudodamas tais mano 
phreiškimais, na, ir pyškina 
straipsiiį gazietps nr. 28 —kai 
iš kibiro pila keliones, kurių 
čia nėra reikalo atkartoti. Kon- 
droškai ir gazietos redaktoriui, 
St. Strazdui, pasakysiu tik 
liek: sugrįžkite Sąjungon, mes 
jūsų nesibaidysime; sugrįžkite 
ne vaidus kelti, bet sąžiningai 
dirbti. Mes džiaugiamės apsi
valę nuo maištininkų. Tai la
bai negražu ir nepadoru užsi
iminėti tokiais dalykais—griau
ti mųsų kuopą.

Kondroška gerai atsimena 
paskutini, kuopos likvidavimo, 
susirinkimą, įkuriame buvo per-1 
skaityta ‘Naujienose” tilpusi 
LSS 34 kubpos iš VVaterbury 
paragininiFs atšaukti St. Straz
dą iš LSS sekreloriaus-vertėjo 
vietos. Tada aš patariau duo
ti 34 kp. atsakymą, kadangi, 
mano supratiinu, per aštriai 
užsipuolama ant St. Strazdo. 
Bet p.Kondroška rėkė nubaus
ti St. S. dar sunkiau, žino
ma, jis tai darė, kad daugiau 
pakenkus Sąjungai.

taipgi ir St. Strazdas pame
na paskutinį Aštunto Rajono 
visuotiną narių susirinkimą, 
luoniet aš patariau Strazdui 
visas jo rezoliucijas sukišti Į 
pečių. Bet Si. S. rėkė, kad su 
rezoliucijomis jis alstatysiąs 
Sąjungą.

Nagi, ar atšlaitei? Dabar ir 
pats tupi kruniuosc kap tik
ras trazdas. Jūsų visų tikslas 
buvo galiiĮlinali sugriauti Są
jungą. Tuo, ne kitu tikslu, su
tverėte spccial-demokratų “kliu- 
bą” ir leidžiate savo gazielą.

—M, Karlovas.

Pastabos,
Dar nelabai senai “narsusis” 

Bimba su “centristu” Mizara 
(iš “Laisvės” štabo) spiaudėsi 
ir išsiprovokaloriavo nuo vienos 
estrados prieš publiką. Dabar 
gi tas “narsusis” Bimba jau į- 
sirašė į mizerinę-pruseikinę 
“darbininkų partiją”! Tūli 
žmonės sako, kad dar prieš 
Bimbos įsirašymą “Laisvas” 
(centristų) štabas suderėjęs su 
Bijnba, kad jis atvestų savo pa
sekėjus į viršminčtą centristinę 
“iDarbininjkų Partijtą”. Bimba 
apsiėmęs tai padaryt bėgyje 
dviejų'mėnesių... Good leader.

Demokratizmas yra laisvas 
visų žmonių valios išreiškimas. 
Diktatūra yra vieno arba kelių 
(mažumos) diktavimas visieiii. 
Mes žinome, kad šiandie mu
sų organizacijose, draugijose, 
unijose —• visur didžiumos 
žmonių valia (balsai) ima vir
šų visuose sprendimuose. Tai 
vadinasi — demokratizmas. Ir 
mes su tuo sutiksime. Gi jeigu 
atsirastų kas ir sakytų: didžiu
mų mes nepaisykime, bet dary
kime taip, kaip mažuma sako; 
o jeigu didžiuma mažumos ne
klausys, lai klausyt priversime 
spėka. Tai čia vadinasi butų 
—diktatūra. Bet tokį žmogų 
(ar draugijos narį) mes iš
juoktume, ir... pavadintume 
kuo?...

, i / 1 !' i ■

Rusijos bolševikų diktatūra 
yra šiandie.— mažumos žmo
nių diktatūra. Didele didžiu
ma darbininkų žmonių šian
die nepritaria bblševikų “dik
tatūrai”. Nepritariantieji $ 
būna kemšami į kalėjimus it\ 
žudomi. Tai yra, cariška dik
tatūra. Visi žino,; kad caro 
laikais’, kurie nepritarė caro 
Mikės valdymui buvo varomi į 
Sibirą ir kemšami į kalėjimus. 
What’s the difference?

Jeigu bolševikai valdo ir jų 
valdžios žmonės nenuvercia, 
tai reiškia, kad žmones bolše
vikų valdžiai pritaria — sako 
bolševikų garbintojas. Taip 
Jeigu tas yra faktas, tai reiš
kia, kad ir Romanovų caro val
džiai žmonės “pritarė”, nes to
ji valdžia valde per 300 metų!

z
Kad pas musų komunistus 

ne viskas namie, lai dar vienas 
faktas parodo: vieni jų davė 
klausimus kap. Natkevičiui 
(prakalbose) “kodėl jus daly
vaujate Steigiamajame Seime 
sykiu su kunigais, kodėl neišei
nate iš Seimo?”. Kitigi *— tū
las žaldokas Chicagoje —kaip 
“Naujienose” buvo rašyta — 
kalbėjo (draugijų išvažiavime) 
kad sbcial-dbmokratai, ir liau
dininkai išėję iš Liet. Steigia
mojo Šeinio, ir palikę tik vie
nus krikščiopis-dCmokratus Sei
me, kad davus jiems progos 
jiravesti, blogus įstatymus. 
Nobody home.

Brooklyno draugijos dabar 
žinos, (žinos ir kiti, kurie iki 
šiol nežinojo), kad su komimis 
tais bendras darbas negalima. 
Draugijų rt'zoliuciją išmainė 
ant Bimbos “rezoliucijos” Reiš
kia, savo Bimbą jie pastalė 
aukščiau už draugijas. Tai ko- 
munis'tiška “diktatūra”...

—Kalvis.
KRYŽIAUS KANČIŲ TEA

TRAS.

Rytoj ir sekamuose “Naujie
nų” numeriuose bus išspaus
dinta Padegėlio Kasinatės ilgas 
rašinys antrašte “Kryžiaus 
kančių teatras”.

Tai labai įtĮomus rašinys. 
•Jame aprašoma vieno įdo
miausių pasndlyj teatro istori
ja. 'Priegtam suglaustoj for
moj paduodama ir apskritai 
teatro išrululos istorija.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirvrgaa

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Telephone Central 3362 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 Iki 8 iakara
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 K

I

____________■
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CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::
Pranešimas dėl demon

stracijos
Poryt, rugpjūčio 20 d., 

įvyks Lietuvos pripažinimo ir 
Lietuvos konstitucijos priėmi
mo apvaikSfciojimas,* suside
dantis iš parodos gatvėse ir 
masinio mitingo Sevcnlth In- 
fantry Bcgiiment Arm'ory sve
tainėje.

šiuomi yra kviečiami daly
vauti tame apvaikščiojime visi 
Chieagos ir apielinkių lietuviai. 
Draugijos yra kviečiamos da
lyvauti in corpore su vėliavo
mis ir savo benais; kviečiami 
yra visi Chieagos lietuviai biz
nieriai; kviečiamas yra kiek
vienas Lietuvos pilietis, vyras 
ir moteris, senas ir jaunas.

Paroda prasidės lygiai kaip 
2 vai. po piet. Priešakinis jos 
būrys stovės ties 33 g. ir Erne- 
rald Avė. Automobiliai sustos 
32-j e ir 34-je gg. Visi yra pra
šomi nesivėlinti!

Jeigu dėl lietaus paroda gat
vėse negalėtų įvykti, tai visa 
publika yra kviečiama eiti tie
siog svetainėn (Seventh In- 
fantry Regim en t Armory, 
3101 S. Wenth\vorth Avė.).

Svetainėje bus puikiausias 
programas: prakalbos, muzika 
ir dainos.

—Bendrasis Pažangiosios 
Visuomenės Komitetas.

Lietuviu Rateliuose
T0WN OF LAKE.

Susirinkimas bažnytinėj sve
tainėje.

Pirmadieny, rugpjūčio 14 d. 
teko būti garsioj Tovvn of La
ke lietuvių kolonijoj. Sužino
jęs, kad šv. Kryžiaus parapi
jinėj svetainėje yra šaukiamas 
neva tai viešas susirinkimas 
galutinai nutarti kas link ap- 
vaikščiojimo, kuris įvyks šio 
mėnesio, tai yra rugpjūčio 20 
dienų, nusprendžiau ir aš žin
geidumo delei nueiti. Nes likė
jau, kad bus žingeidus ir svar
bus susirinkimas.

Apie aštuntą valandą vakaro 
nuvykau bažnytinėli svetai
nėn. Žmonių nedaug. Pasieny 
sėdi mažas kunigėlis, salėj tū
pčioja kelios bobelė/, koks tu
zinas vyčių ir šiaip įvairių da
vatkų. Kiek vėliau pradėjo 
rinktis įvairių draugijų atsto
vai. Susirinko, rodos, 60 asme
nų.

Gerokai po astuonių jaunas 
vaikėzas, regis Vyčių gvardi
jos generolas, atidaro susirin
kimą. Prasideda [vairių komi
sijų raportai. Raportuoja visi 
ir visus dalykus sykiu. Jokios 
tvarkos nėra. Balsų prašo vi
si, .kiek tik žmonių randasi’ 
svetainėje.. Vyčiai ir davatkos 
gauna balsą greit, o draugijų 
atstovams sunku gauti balsą. 
Jeigu kuris jų ir gauna, tai, 
jei lik neprielankiai kalba, 
“Draugo” agentas Stančikas 
kiek drūtas šaukia, o bobelės 
jam luravoja. (Tur būt joms 
buvo taip įsakyta? ..S.).

Laikas bėga. Nieko nenuta
ria. DLK. Vytauto Draugijos 
atstovas gavęs balsą duoda vė
jo komitetams ir reikalauja 
pašalinti seną valdybą, kuri ne 
sugeba vesti susirinkimą. Jo 
įnešimą paremia. Stančikas 
su bobelėm šaukia “gevalt”. 
Kįla baisia tįsis sumišimas. Pir
mininkas nusigąsta ir nežino 
kas daryti. Visgi ant galo nu
balsuoja valdybą perorgani
zuok P. J. Brazauskis liekasi 
pirmininku, o p. J. Klimas jo 
pagelbininku. Labai rimti vy
rai. Maniau, kad gal dabar 
viskas susitvarkys. . ,

Pirmininko žemas balsas. 
Betvarkė vis tęsiasi. Negalima 
suprasti pirmininko kalbos. 
Pagalios kalba vice-pirminin- 
kas. šis smalkesnis, prašo 
visus prisilaikyti tvarkos.

šaukiama ir registruojama 
draugijų atstovai. Pasirodė, 
kad vienas senas žmogelis ats
tovauja net penkias draugijas. 
Susirinkusieji juokiasi.

Diskusijos apie apvaikščioji- 
mą: dalyvauti ar ne. Susirin
kusiųjų ūpas pakįlęs. Visi no
ri dalyvauti apvaikščiojime, 
bet kur ir kaip —< niekas ne
pasako. Vyčiai agituoja už 
McKinley Park. Kunigas su 
davatkom pritaria. Vienas ats
tovas pasiprašęs balso peikia 
susirinkusius už darymą bet
varkės, sakydamas, kad jis per 
15 melų dalyvavęs įvairiuose 
susirinkimuose, liet tokios be
tvarkės dar niekur nematęs. 
“Draugo“ agentas su bobelėm 
liepia jam sėstis. Tečiaus ats
tovas kalbėt toliaus. Prašo in
formacijų kas link McKinley 
Park programų. Daug atstovų 
jam pritaria. Reikalauja infor
macijų. Raštininkė sakosi e- 
santi narė programų rengimo 
komisijos. Aiškina iš atmin
ties. Sako, kad bus Lietuvos 
atstovas, kalbės vienas senato
rius, kuris pasirašė po Lietu
vos pripažinimo de jure do
kumentu, dainuos Vyčių cho
ras, bus uždėtas vainikas ant 
McKinley paminklo, kalbės 
žymus kalbėtojai, tai ir viskas. 
Raportas priimtas. Nubalsuoja 
dalyvauti apvaikščiojime. Kai 
kurie atstovai protestuoja, sa
kydami, kad čia yra “vilkai 
avies llaily“... Jie cšą raguo
čiai; turime.,jiems ragus nu
laužti. Tada, girdi, tarpe įmi
ni bus ramybė. Vėl didžiausis 
triukšmas, nors pirmininkas 
šaukia prie tvarkos ir vice pir
mininkas duoda įnešimą pa
siųsti karštuolius prasiblaivin
ti.
\

Pagalios visgi susitaiko. 
Perorganizuoja komisijas. Vy
čiai apsiima, o visi kili atsisa
ko. Pradeda rinkti moteris. 
Prasideda perstatinėj imas 
ponių”. Kai kurie delegatai 

tuo pikn-nasi. Mat “ponių” 
vardas jiems nepatinka.

Prieina prie Central’nio Ko
miteto, kuris vadinasi save 
Kolonijų Komitetu Pasirodo, 
kad jo n ekas nerink >.

Eina m skirsi jos, apie gatves, 
'čžimus ir .apie drūtas ir se
nas moteris, kurio; gali pa
vargti a p va i k ščioj i m e.

Ir taip besvarstant dalykus 
prisiartino dvylikta, nakties, o 
dar v:s ic galas. Netekęs kon- 
rybės ilgiau būti, susirinkimą 
įpleidžiau. Tai buvo be jo
kios tvari os susirinkimas.

■ — Svečias.

SOCIALISTŲ KLIUBO SUSI
RINKIMAS.

Steigiamas susirinkimas su
manyto Ik tuvių socialistų kliu
do Įvyko “Naujienų” name an
tradieny, rugpjūčio 15 dieną.

Nevisi kliubo kandidatai — 
nairii dalyvavo susirinkime 
Bei kurtė dalyvavo, pareiškė, 
kad jie tokiam sumanymui pi
nai pritaria ir stengsis kuo- 
greičiausiai tą sumanymą įvy
kinti gyveni man.

Plačiai buvo apkalbėta kliu
bo tikslas ir narių pareigos. 
K. Augusi ir ,A. žymont apsiė
mė pagaminti kliubui taisyk
les.

Sekamą pirmadienį, rugpjū
čio 21 <1., bus visuotinas kliu
bo susirinkimas “Naujienų” 
name. Kurie nori tapti kliu
bo nariais, lai būtinai atsilan
ko susirinkiman.

Dabar k Ii ube jau yra 17 na
rių. Bet mes manome, kad dar 
daug yra inteligentiškų vyrų, 
kurie norėtų prigulėti. Taigi 
dabar dar yra laikas prisirašy
ti. Kuomet bus pasamdytas 
namas, tuomet jau bus vėlu 
įstoti klinban.

Kurie mano būti kliubie- 
čiais, būtinai privalo daly
vauti ateinančiame susirinki
me, nes čia bus priimti kliubo 

įstatymai — tvarka ir narių 
pareigos. — Sekretorius.

WEST SIDE.

Draugijų delegatų konfe 
rencija.

Rugp jučio 13 d. Meldažio 
svetainėje buvo draugijų de
legatų konferencija prisiruoši
mui prie mass-mitingo dėl 
protesto prieš p. Johnsono Li
liu, kuriuo norima suvaržyti 
ateivius nepiliečius. Kai kurie 
draugijų delegatai skelbė, kad 
tai bus didelė konferencija, 
nes prie to darbo, girdi, esą 
prisidėję suvirs 100 draugijų. 
Bet pasirodė, kad tik 17 drau
gijų atsiuntė savo delegatus. 
Ir delegatų susirinko ne keli, 
šimtai, bet 49.

Mandatus betvarkant bu
vo pakviesta kalbėti koks tai 
vaikėzas. “Kalbėtojas” prata
ręs keletą žodžių paaiškino, 
kad nėra apie ką kalbėti, nes, 
girdi, viskas paaiškės iš komi
teto raportų.

Kai kurie delegatai reikalau
ja paaiškinti kiek praėjusioj 
konferencijoj dalyvavo draugi
jų ir jų delegatų. Raštininkas 
pranešė, kad 20 delegatų. Bet 
kada perskaitė draugijų var
dus, tai pasirodė, kad senųjų 
delegatų veik visai nebuvo.

Pirmininkas praneša, kad ir 
North Sides Draugijų Sąryšio 
delegatai žadėję dalyvauti. Jie, 
girdi, jau rengiasi prie mass- 
mitingo. Tečiaus Northsidės
Draugijų Sąryšio delegatai ne
pasirodė. Tada pirmininkas
ėmė sakyti, kad Northsidės
Draugijų Sąryšio delegatai
j uos prigavo.

Pradėjus svarstyti nebaigtus 
reikalus, kai kurie delegatai 
prisiminė kas link padengimo 
lėšų. Paaiškinta jiems, kad nie 
ko tame nėra dar nutarta. Tas 
klausimas palikta ant toliaus.

Priėjus prie naujų sumany
mų, buvo ‘duota įnešimas ren
gti mass-imitingą kaip galima 
greičiau. Taipgi buvo duota 
įnešimas rengti prakalbas ats
kirtose kolonijose paskui kada 
jau bus protestas išneštas, tik
slu išaiškinti to biliaus pavo
jingumą. Vienas delegatas 
duoda įnešimą rengti tokias 
prakalbas pirma išnešimo pro
testo, nes žmones sužinoję to
kio biliaus pavojų geriau pro
testuotų prieš jį. Tečiaus musų 
“"kairieji” delegatai užsispyrė 
ir pradėjo įtikinti, kad prakal
bos butų rengiamos ne pirma, 
protesto, bet paskui. Vienas 
juokdarys delegatas tada sako: 
“’Na, vyrai, tai naujas lietuvių 
išradimas. Jį reikia užpaten
tuoti... Pirma užprotestuok 
prieš tai, ko pats visai nežinai, 
o vėliau sulauksi paaiškinimų 
kame buvo dalykas ir prieš ką 
užprotestavai”... Visi pradėjo 
juoktis. Pasigirsta balsai: 
“Skymas, skymas—politinis 
skymas!.. “

Kai kurie delegatai klausia 
kieno vardu bus rengiamos 
prakalbos. “Kairioji” pusė sa
ko, kad tai šilų draugijų var
du. Kai kurie daugiau susi
pratę delegatai ant vietos už
protestuoja. Esą mes lik ga
lime veikti iki mass-mitingo, 
o toliaUs nolhing doing! Duo
ta įnešimas diskusijas uždary
ti, bet didžiuma balsų nubal
suoja diskusijas tęsti toliaus. 
Vėl peštihės. ^Kairieji” dele
gatai nori, kad prakalbos butų 
rengiamos po mass-mitingo, 
bet reikalavimas paaiškinti ko
kiais tikslais bus tatai daroma 
juos labai nervuoja. Pagalios 
betgi nubalsuoja rengti prakal
bas po mass-mitingo.

Kai kurie delegatai pradėjo 
šnibždėti: “Na, tai bent nutari
mas. Išeina, įtartą žmogų 
reikia pirma pasodinti kalėji
mai!, o kai a įsėdės paskirtą 
Miką, tai tada daryti tardy
mus ar jis buvo kaltas. Tai 
naujas bolševikų išradimas!..”

Daugiau susipratę delegatai 
tuo tarimu labai pasipiktino ir 
viešai pareiškė, kad ta j p mon- 
kili žmones yra negražu!

Reikia pastebėti, kad šioj 
konferencijoj nieko konkretin- 
go nenutarta ir, ačiū musų 
bolševikuojančių elementų ne
sąmonėms, atrodo, kad ar 
tik nebus taip, kaip kad buvo 
New Yorke, kur bolševikai vis
ką sugadino... —Svečias.

........—■ .....................................

NORTH SIDE.

Nori hsit^s Draugijų Sąry
šio į draugijų valdybų ex4ra 
susirinkime, laikytame rugp. 
16 d., nutarė dalyvauti in cor
pore apvaikščiojime, kuris 
įvyks nedelioj, rugp. 20 d., 
Seventh Regim cnt Armory 
svetainėje. Draugijų nartai, 
kaip moterys taip ir vyrai, 
bukite pažymėtoj vietoj 2 
vai. po pietų.

Northsidiečiai turės savo be- 
ną, vėliavą ir II.

‘Pa geidaujame, kad visi na
riai dalyvautų.

šį vakarą Wicker Park di
džiojoj svetainėj įvyks protes
to mass-mitingas. Kalbės adv. 
K. G ūgis* ir studentas Kubilius. 
Be to bus dar gražus muzikalis 
programas. K. Rugis.

Kvailumas ar veid
mainystė?

Vakar “Draugas” įdėjo pa
siuntinybes telegramą. Tele
gramoj sakoma, kad naujos 
Lietuvos Konstitucijos kol kas 
da negauta. Telegramos pabai
goj tečiau priduriama, jog esą 
abejotina buk Lietuvoj kon
stitucijos patvarkymu įveda
ma mirties bausmė.

Visa lai davę “Draugui” pro
gos išplūsti socialistus ir san- 
dariečius, kurie nutarė rengti 
atskirą demonstraciją.. Kaip, 
girdi, jie galį protestuoti prieš 
konstituciją, kurios turinio jie 
da nežino? Maža to, “Naujie
nos” esą meluojančios, rašy
damos apie tai, kad Lietuvoj 
nebusią sąžinės laisvas.

Ką tai reiškia—kvailumą ar 
veidmainystę? Nejaugi “Drau
go” redaktorius nepastebėjo 
“Naujienose” spaiisd’inamus 
Kunigo straipsni irs? ^Tiiosė 
straipsniuose buvo smulkmc- 
ningai aprašoma konstitucijos 
paragrafai su visomis krikš.d. 
pataisomis, kaip jie buvo Sei
mo priimti trečiuoju skaiytmu. 
Ir nežiūrint lo, “Draugo” jė
zuitai drįsta sakyti, kad “Nau
jienos” meluojančios.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Nevkork.NY U

£&iLIETUMU
PER. I-UNMIAURG/NpfLjAAĄ. 
/f ARBA LJEPO ją. 7* 
P Z Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-Šių ir 8-nių LOVŲ

LATVI A .......................................... Rugp. 23
S. S. L1TUANIA ............................ Rūgs. 6

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
'■jt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL Kedde SS02

N14-18 RooMvelt Rd.
B Arti St. Losią Ak, -

DUCASO, ILL,
nnsnii'MMisiA « ■ ■ a m■ mm

Ofiso Teleforias Boulevard 7820 ■
DR. M. T. STRIKOL’IS j

Lietuvis gydytojas ir chirurgas S
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

1601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL. i
Nain.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Bet delei to nėra ko stebė
tis. Kr.-d. priprato prie šmu
gelio. Lietuvoj jie šmugeliuo- 
ja sacharinu ir amerikiečių 
aukomis, o Amerikoj jie įve
dė šmugelį į savo politiką. Lie
tuvos klerikalai panaudojo 
šmugelį savo konstiucijos pra
vėdini ui, o Amerikoj klerika
lai naudoja šmugelį, kad bent 
šiuo tarpu visuomenė nesuži
notų apie tos konstitucijos pa
tvarkymus. ..K. Sėjikas.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

4

Tėvai

EDVARDAS 
BERNATAVIČIUS

Mirė seredoj, rugpiučio August 
16, 1922, 9 vai. ryto. Turėjo am
žiaus 13 metų ir 9 mėnesius. 
Sirgo 2 mėnesiu. Laidotuvės 
bus pėtnyČioj, August 18, 1 vai. 
po pietų iš namų 5411 West.Gla- 
dys Avė. į Tautiškas kapines. 
Tėvai paeina iš Lietuvos, Šiau
lių apskr., Akmenės valsčiaus, 
Keidų kaimo. Giminės, drau
gus ir pažįstamus kviečiame da
lyvauti laidotuvėse sunaus.

IJeka nuliūdę

Ignacas Janunas.

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Vi E R & Naujienų skai- 
| Vi tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

_______ _________________________________________________________
- M*. * • - ..... M - H « |l » 1^'. l» .Į - ■ ||- Ul.-ll.n 11 Pi Į- I II. .. |Į

JIEVA JANUNAS 
po tėvais Jonelis.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
August 17 d., 1922, Chicago 
State ligonbutyj, paliko didelia
me nuliudime vyią Ignacą Ja- 
nuną ir vieną sūnų 5 metų am
žiaus.

Laidotuvės j vyks August 19 
dieną apie 10 vai. iš ryto iš na
mų, 820 W. 34th PI. į Tautiškas 
kapines.

Užkviečiam* visas gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Atidai Roselando ir 
apielinkės lietuvių

Turiu garbės pranešti, kad ati
dariau gražią lietuvišką aukso ir 
laikrodžių krautvę.

Ant visų tovorų kainos numa
žintos per visą šią savaitę, nau
jiems draugams ir kostume; 
riams.

Taipgi taisau laikrodžius, lai
krodėlius ir visokius auksoriaus 
dalykus. Esu diplomuotas akių 
daktaras, egzaminuoju akis ir 
priskiriu akinius.

CHAS MICHEL,
10837 So. Michigan Avė., 

’Į'el.Pullman 0805 rez. Blvd. 7027

‘Paskola’

Namų Paskolos Bankas

Iowa State Savings
Bank

Sioux City, lowa

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ii 
kitų instru 
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas i»: 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Skoliname reikalaujan
tiems ant namų 

pinigus.

ūmi
fcTČ

sų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 .iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St.,z Chicago, III.

r Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullmah 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

~ -........ ..... J ■ — -——  ------------- 1-------------- '•
Rezidencijos Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS 

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulevard 7179

3243 So. Halstcd SJ., Chicago.
Nedeldienias pagal sutarimą

Vai.

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 
pietų; 7 iki 9 vai. vak.

PO

PINIGAI
WAUKEGANO

ALIETKOK
Greitai, su pilnu /
užtikrinimu pini

gus Lietuvon iš 

Waukegano pasiii-
- site per visiems

I -

W aukeganiečiams 

geimai žinomą ap

tinką — Brusevi-
A ' i • /

čiaus. Čia gausite 

ir patarimą viso

kiam reikale.

f ŠIANDIE PINIGŲ I
KURSAS „

Siunčiant Lietuvon per mua: j 
14c. už 100 auks.

arba
715 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing
' District Bank

State Bank—
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS
.Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

'■ I ... ,1 i I I . ........ , , ...-------------- --

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT- SASS

Kątik Sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vytiškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandosrį 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedęlipmis 10—12 dieną 
Ries. 1139! Indepcndence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Haldęd St. 
Tel.: Boulevard 7179 
• VALANDOS:

9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfas 5574 

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halstcd St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
■ —.......................... ...

.. 1....

Or. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

■X
■------------------------------- ...................................................................... .................. _______________________

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 1T iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halstcd St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Ncdėlioms ofisas yra 

uždarytas

I)R. C. K. KLIAUGA“
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vale.
Phone Canal 0257

fe1".' " ......  - ------------ «—

■ .........."K
Telephone Yards 5834

DR. P. G. iVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

i,-....., , - - >

Dr. A. J. BERTAŠIUS]
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ Į

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

V-------------------------- >

Telephone Yards 1532

DR. J. RŪUS !
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakąre

3259 So. Halstcd St., Chicago, ......... ...... ... ,, >
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

KOMUNISTŲ PROKLAMACI
JOS.

Kaunas, 18-VII. — šiomis 
dienomis Kauno gatvėse buvo 
primėtyta komunistų proklar 
midijų. •Proklamacijose ra
ginsima Lietuvos daitbininkus 
kelti riaušes ir kaipo geras pa
vyzdys proklamacijose prime
nama buvusios riaušės Vokie
tijoj.

Musų komunistai, kaip ma
tyti, daugiau nieko geresnio 
skurstantiems darbininkams ir 
nesugeba sugalvoti, kaip tik 
koliot socialistus ir kurstyt dar
bininkus prie riaušių ir nieko! 
neapgalvotų streikų kėlinio. Bet 
nelaime, kad jie ir po šiai die
nai vis dar negali suprasti, kad 
toikios jų riaušės vietoje pra
našaujamos bolševikų geroves 
darbininkams tik didina skur
dų ir tvirtina reakciją.

—Kauno darbininkas.

Svarbios prakalbos! — Valparaiso 
ir Chicagos pažangieji moksleiviai 
rengia, vakarą subatos vakare, Ray
mond Chapel svet., 816 W. 31 St. Pro
gramas prasidės 7:30 v. v.

Programe, be kitų, dalyvaus naujas 
lietuvių profesionalas, agronomas A. 
Dvylis, kuris kalbės temoj Mokslei
viai ir jų užduotis ir A. A. Tulys, “M.
K.’ redaktorius, kuris kalbės temoje I aARgiiR iiiini
“Krikščionys Demokratai ir kunigai |\Kk>MįlĄVii IIMI H
Lietuvos Rojuje”. Bus kalbama iri IvIILIlUflIUJllflUI 
apie Amerikos Jietuvhj registraciją, 
kuri yra svarbu žinoti kiekvienam lie
tuviui. Tatai nepraleiskite šio vaka
ro nė vienas. — Komitetas.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerj, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
Vietą kainos.

VYĘŲ
REIKIA patyrusio bučerio. 

Turi mokėt lietuviškai ir lenkiš
kai ir turi būt nevedęs. *

3355 W. 38th St.

EXTRA BARGENAS, KRAUTUVĖ 
maliavų, geležinių daiktų ir naminių 
rakandų parsiduoda ar mainoma ant 
namo arba lotų; biznis turi apivartos 
$300.0*0 į dieną. Priežastis pardavi
mo — našlė, negali viena tvarkyti: 
Kaina $9,000. Atsišaukite:

J. M., 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI SALIUNAS — PU- 
sė ar visas, arba mainysiu ant auto
mobilio. Apielinkė apgyventa lietu
vių, rusų, lenkų ir kitų svetimtaučių. 
Biznis senas išdirbtas..

4328 So. HermitageAve.

Pranešimai
Draugijų Domei.

Visos draugijos, kurios dalyvaus pa
žangiųjų srovių demonstracijoj, yra 
kviečiamos šiandien pranešti Drv A. 
Zimontui, Yards 2544.

Draugijos, kurios dar turės savo 
susirinkimus žį lctx i-ją su- rytoj* yra 
kviečiamos pranešti nedėlios rytą.

Draugijos, kurios neturėjo progos 
sušaukti susirinkimus, tečiau, jeigu 
tų draugijų valdybos žino, kad nariai 
pritaria progresyvių demonstracijai, 
tad valdybos yra kviečiamos atsinešti 
savo vėliavas. Joms bus paskirta 
vietos ir jų nariai galės stoti prie sa
vo vėliavos.

Apvaikščiojimo Bendras Srovių
Komitetas,

Bridgeport. Liet. Moterų Draugi
jos “Apšvieta” extra susirinkimas 
įvyks rugp. 17 d., 8 vai. vakaro, “Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Halsted St. Vi
sos narės malonėkite atsilankyti.

— Valdyba.

“Birutės” generališka repeticija 
įvyks ketverge, rugpiučio 17 d., 8 v. v. 
Visi dainininkai malonėkite laiku su
sirinkti, nes turime dairųuoti rugpiučio 
20 d., 7-rrce Regimente Armory svetai
nėj per apvaikščiojimą.

— “Birutės” Valdyba.

Lietuviška Tautiška Draugystė Gar
sus Vardas Lietuvių nutarė prisidėti 
prie apvaikščiojimo, kuris įvyks rug
pjūčio 20 d., Visi nariai malonėkite 
susirinkti svetainėn po num. 4625 So. 
Paulina St. 2 vai. po pietų.

— Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Am. 
visi nariai susirinkite nedėlioj, rugp. 
20 d., 12:30 v. dieną prie G. M. Cher- 
nausko svet., 1900 S. Union Avė. Ten 
susitvarkysime ir maršuosime ant 
Bridgeporto, o iš ten į armijos sve
tainę. , — Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
Ivj, rugp. 21 d., 8 vai. vakaro, “Nau
jienų” name.

— A. Grebelis, Sekr.

Liet. Taut. Draugijos “Vienybė” 
susirinkimas įvyks subatoj, rugp. 19 
d.. 7:30 vai. vak., MeJdažio svetainėj. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, nes 
yra labai snobių reikalų.

— Valdyba.

Moksleiviu Seimas. — L. M. S. A., 
progresyviai moksleiviai, rengia Sei
mą subatoj. rugnįučio 19 d., Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 St., Circago. 
III. Seimas prasidės 9 vai. iš rvtz> ir 
jo serijos užsitęs taip ilgai, kain bus 
reikalinga. Chiragos ir apielinkės 
moksleiviai vra kviečiami dalyvauti. 
Ne nariai taln^at r*ali atsilankyti kai
po svečiai. Kviečia

— Centro Valdyba.

KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Parašė Dr. O. Bauer

Versta iš Vokiečių kalbos

Turinys:
re-

2.

3.
4.
5.

so-

1. Politikos ir visuomenės 
voliucija;
Stambiosios pramones 
cializacija;
Pramonės organizacija;
Darbininkų komitetai;
Stambiųjų dvarų socializa- .. iei ja;

6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų

socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropria-

cija;
10. Socializacijns sąlygos.

35 puslapiai; Kaina 35c

Naujienų Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Lietuvių Teatrališka Draugija šv. 
Martino laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, rugp. 20 d., 1 vai. po 
pietų ,Sv. Jurgio par. svet., 32 Place 
ir Aubum Avė. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— M. P. Ramanauskas, sekr.
------------- f------

D.L.K. Keistučio P. ir P. Kliubo Dra 
mos Skyriaus repeticijos įvyks pėtny- 
čioj ,rugp. 18 d. 8:30 v. v., McKenley 
Park svet. Visi kurie esate apsiėmę 
dalyvauti lošime ateinantį kliubo va
karą malonėkite*būtinai atsilankyti, i

— Valdyba.

Amerikos Lietuvių Sandaros 75 k p, 
visi nariai būtinai dalyvaukite demon
stracijoje, kuri įvyks nedėlioj, rugp. 
20 d., Seventh Regiment Armory sve
tainėj. Sustokite ant Emerald Avė. 
ir 33 gat., nes ten valdyba pasitiks ir 
parūpins tam tikra vieta. Daugiau
sia tėmykite “Naujienas”!

— Valdyba.

ANT RENDOS 2 flatų namas, 
tinkamas bile kokiam bizniui. 
Taipgi 6 kambarių flatas sky
rium. 4700 S. Ridgeway Avė., 
Phone Roosevelt 8941.

REIKIA atsakančio bučeri 
Atsišaukite tuojaus,

Tel. Prospect 0567

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA unijinių da.ilyd 
(carpenters). Nuolatinis dar 
per visa žiemų. Kreipkitės:

RUBIN BROS.
3804 S. Kedzie Avė.

RENDAI kambaris dviems 
veikinams. Visi parankumai.

1750 So. Union Avė.

REIKIA 1-mos klesos ! 
rio, dirbti vakarais arba vi 
Geram vyrui, gera vieta.

2515 So. Halsted St.
KAMBARIS vienam ar dviem 

vyrams su valgiu ar be valgio. 
Kambaris šviesus su visais pa
rankamais. 3538 S. Halsted St.

I Tel. Boulevard 0382.

REIKALINGAS antra 
bakeris. Gal nori kas m 
bakerio amato.

Kreipkitės į 1
Naujienas No. 101

JIESKD DARBO

Steigiamasis sumanyto lietuvių so
cialistų kliubo susirinkimas įvyks pir
madieny, rugpiučio 21 d., 8. v., “Nau
jienų” name. Kurie norite tapti 
kliubo nariais, malonėkite būtinai lai
ku susirinkti. Kuomet bus pasamdy
tas namas, tuomet jau bus vėlu istoti 
klinbari. ----- Laikinoji Valdyba. .

North Sidės Draugijų Sąryšis, ren
gia protesto mitingą prieš Johnsono 
bilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčio.i, rugp. 18 d., 8 vai. vak., 
Wicker Park Svet., 2046 W. North 
Avė., prie Milwaukec ir N. Robey gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninkų, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yrh 
nenakenčiami.

Draugai, šį protesto mitingą pada- 
rvkime sėkmingu — skaitlingai susi
rinkite. — Komitetas.

JIEŠKAU DARBO Į BUČERNŲ; 
esu dirbęs tame darbe, norėčiau pa
baigti mokintis. Iš syk sutikčia už 
mažą mokestį dirbti. Kam reikalin
gas toks darbininkas, kreipkitės į 

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St.

No. 14.

REIKIA DARBININKU

REIKIA abelnam dirbtuv 
darbui vyrų į kresių dirbtuvę. 
GREAT NORTHERN CHAII 

CO.,
2500 S. Ogden Avė.

REIKIA GERO BUČERIO. 
Atsišaukite:

1423 S. 48th Ct., 
Cicero, III.

MOTERŲ
REIKIA 50 merginų lengvam 

dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st Street.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1922 Ford 

visai naujas. Parduosiu pigi 
VICTOR BALTESKONIS, 

1334 So. 49 Ct., 2 fl., 
Cicero, III.

REIKALINGA MOTERIS AR VE- 
dusi pora pridabojimui SVz metų mer
gaitės. Duosiu kambarį , vedusioms 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišaukit.

. ...... . . i C. BARTKUS,
Federae.ja L’etuv^ Kliubų rengia 2941 W. 39th St., arba Pershing Rd.

milžinišką pikniką nedėlioj, rugp. 201 antros lubos
d., Stickney Park darže, Lyons. III.
Kviečiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas. REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui senų skudurų 40c. į 

Dramatiško Ratelio susirinkimas Valandą.
įvyks pėtnyčioj, rugp. 18 d., 7:30 v. j. ANDALMAN,
Vį. Meldazio svet. Visi nariai pnbu- toto w
Rite laiku, nes yra svarbus reikalas. 1312 W. o9tn bt.

— Sekr. A. J ūsas. _________________________ _

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi REIKIA patyrusių guzikams 
būt atitaisytos i 24 vai. skylučių dirbėjų, vyriškų kotų

Jokie apskelbimai iš streiko apim- v * x a* „ „ x
tų vietų nėra priimami. Visi Nauj'ie- saP°B. Švarus, dienos SViebOS 
lų draugai prašomi pranešti Naujie-1 dirbtuvė. Gera alga, 
nų ofisan apie einančius streikus, 
Hant Naujienų darbininkai geriaus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais. >

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
ta ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
jieškoji- 
apmeka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint | sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO TIKRO BROLIO 

Albino Lauciaus, Kauno rėd., Pane
vėžio apskr., Kupiškiu par., Dišprude- 
lių kaimo. Pirmiau gyveno Blisville. 
Broklyn, N. Y. priemiestyj. Malonės 
pranešt arba pats atsišaukti. •

ANNA LAUC1UTĖ, 
1353 Van Buren St., Gary, Tnd.

PRANAS MECKUS, RIETAVOS 
parapijos, Jaupienų (arba Otrių) kai
mo, jieško savo draugų ir pažįstamų iš 
Lietuvos.

Rašykit
FRANK MATZ, 

18-20 N. Ann St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

Kreipkitės:
EDERIIEIMER STEIN & CO., 

1911 W. Roosevelt Rd.
r

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera kbmi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA stiprių vyrų į šapų.
Gera alga.

Atsišaukite:
Republic Waste Paper Co., 

1039 W. Congress St.

VYRŲREIKIA 10 LIETUVIŲ 
angliškai kalbančių, katrie gyvena 3 
metus ar daugiau Chicagoj. Katrie no
ri padidint savo uždarbi ir išsimokin
ti geriausią profesiją. Galima uždirb
ti $50 j savaitę ir daugiau.

W. H. NOVAK, Mgr., 
Vai. nuo 9 iki 1 vai. dieną.

Room 348, 
29 So. La Šalie St.

Pardavimui Chevrolet 
pasažierų, 1921 modelio ger 
stovy j, tiktai $£10. Galima r 
tyt vakarais. U

3002 W?.42nd St.
■ fiu .____

PARDAVIMUI 5 SĖDYNIŲ 191< 
m. Bricoe automobilius; muleva vyš 
niava, atrodo kaip naujas: 5 tajeriai 
Parduosiu už pirmą pasiūlymų.

NEDVIEDZKIS.
3514 So. Wallace St.

PARDAVIMUI automobilius 
Jeffre arba mainysiu ant Forde 
mašina randasi gerame stovy j 
nes man perdidėle mano darbui 
Atsišaukite, 3800 S. Union Avė

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA 

kandai, (furniturė) smuiką ir var
gonai. Daiktai visi gerame stovyje 
Turiu parduoti į trumpą laiką, nes 
apleidžiu miestą — atiduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3328 So. Halsted St.
' 2-ros lubos

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus anl 
syk pirks. Velouro ir odos, walnui 
dining setas ir miegkambarių setai 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tE Parduosiu anl 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS PUSi 

ar visas, apielinkė, apgyventa žydų i 
lietuvių. Parduosiu pigiai, nes norii 
jęreit išvažiuoti į Lietuvą.

3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
šerne visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Parduosiu už prieinamų 
kainų. 2958 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir grO 
sernė pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas pigiai 
arb amainysiu ant groserio ar ki
tokio biznio. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite 3437 
S. Morgan St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 

sėmė, randasi geroj vietoj. Visokių 
tautu apgyventa, biznis dash. Atsi
šaukite greitai į Brighton Park 
Branch. , z

4138 Archer Avė.

°- PARDAVIMUI BUčERNĖ ANT 
Bridgeporto; taipgi yra 7 pragyveni- 
imj kambariai. Rendos $50 į mėnesį 
Parduosiu pigiai, jei greit veiksit.

- Pardavimo priežastis, šeimynoje nešu
lį tikimas.
IS 1217 W. 31st St.

| PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy- 

- ventoj, bet lietuvių daugiausiai. Biz- 
> nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 

nepraleiskit geros progos.
2956 Emerald Avė..

PARDAVIMUI “Bridge Res- 
s taurant”, vieta išdirbta nuo se- 
s nai, renda nebrangi.

2308 So. Halsted St.

1 PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
- generalė krautuvė, 5228 S. Kedzie 
S Avė. Užlaikoma viskas, kotik rei

kalinga namaMs, hardvvare, grose- 
riams, stogams, popierų, malevų, sti
klų, pilnutė stako ir geroj vietoj. 
Puikiausia lietuviui proga. Telefo- 
nuokit Prospect 2112.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy
venta. Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

940 W. 59th St.
j EXTRA BARGENAS

Pardavimui bučerne ir groser- 
Ine, arba mainysiu a.nt automo
bilio arba loto, iš priežasties —

• nėra kam dirbti, Atsišaukite.
4602 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
- nis gerai eina. Parduosiu už pirmą 
J pasiūlymą. Galima pirkti visą ar pu- 
1 sę. Noriu parduoti greitu laiku. Par

davimo priežastis — partnerių nesu
tikimas.

i 602 W. 14th St.
1 — >
1 EXTRA! EXTRA!
1 Pardavimui grosernė ir bučerne 

J visokių tautų apgyventoj vietoj, su vi- 
- sais gerais rakandais; ruimai dėl gy- 
. venimo su garu šildomi, biznis cash. 

Priežastis pardavimo sunki liga.
Atsišaukite:

Nau.iienųoSkyrius,
Į 3210 So. Halsted-St., No. 13.

J SPECIALIS PARDAVIMAS
Parsiduoda per šerifą saldainių 

5 krautuvė, su yisais rakandais už skola 
f Subato.ie August 19, 1922, 11 vai. iš 

ryto. Kas nepraleis progos, tas pirks 
' pigiai. Vieta randasi 
. 3316 So. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė geroj vietoj, daugiausiai lie
tuviais apgyventoj, su namu ar be

* namo, Brighton Park.
Kreipkitės į

Naujienas No. 100,
. arba telefonuokit Lafayette 5967
J ------------------------------- - -

| PIGIAI PARDUODU RESTAU- 
rantą ir labi geroj vietoję Lysas il
gas, suprantančiam biznį žmogui, ge
ra proga padaryti gerus pinigus. Par- 
davimo priežastis, partnerių nesutiki- 
mas. Atsišaukite:

J 3343 Broadway ;
..

PARDAVIMUI KEPTUVĖ IR j 
proseme su praperčia su tavoru ar be. 
Gera vieta lietuviui, auganti lietuviš- 
ka apielinkė. (

1809 N. Hoyne Avė. 
Tel. Humboldt 5572

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la- 

bai geroj vietoj; turi būti parduota į j. 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai ( 
naudinga proga jaunam lietuviui ar- r 
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. ? 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 g 
So. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI bučerne ir į 
grosernė, geroj vietoj, visokių K 
tautų apgyventoj. s

1 Kreipkitės: r
2136 So. Halsted St. i

PARDAVIMUI SOFT DRINK, 
parlor, lunch room, saldainių, cigarai 
ir barber šapė. Ilgas pigi renda, per 
8 metus biznis, pragyvenimui kamba- n 
riai: mainvsiu ant gero automobilio b 
ir dalį cash: auganti amelinkė. ”Į R. M. HANEL 5

Į 6813 So. Westem Avė. C
. 4

1 PARDAVIMUI saliunas viso- 
kių tautų apgyventoj vietoj; ren- Į 
dos tik $50 į menesį, šeši kam- |Į 
bariai dėl gyvenimo, turiu par- b 
duoti greitai 2444 W. 46th Place. į

- v
BARGENAS

Parduodu dvi grosernes; abidvi pi- 
gios biskuti viršaus 8500, Bridgepor
to apielinkėj: lysas ilgas, renda pigi, 
stako daug ir visas naujas tinkantis S 
dėl moterų biznis. Atsišaukite. S. J. tf 
Mitchell, 3214 So. Halsted St., 2 lu- n 
bos. n-

- n
PARDAVIMUI ice cream par- £ 

lor ir saldainių krautuvė. y<
1734 S. Union Avė. i [Į,

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė. Biznis da
romas geras. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos. x 

29J.7 So. Lowe Avė.

VIENAS I§ PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai,— 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

EXTRA
Pardavimui bučerne ir grosernė la

bai pigiai, už pusę kainos, mažiau 
kaip $1,000. Turi būt par<‘ 
trumpą laiką iki nedėlios.

Naujienų Skyrius,
3210.S. Halsted St., 

No. 15.

■duota

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
likatesen, saldainių, cigarų ir visokie 
tabako krautuvė. Geras lysas, pig: 
renda su 5 kambariais. Biznis casl 
ir. gerai išdirbtas; tirštai apgyvent' 
visokiu tautų. Priežastis pardavimo 
apleidžiu miestą. Parduodu greit it 
pigiai.

3642 So. Paroell Avė.

LOTAI $375.00
LIETUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUOLY

NO ir arti MARŲUETTE PARKO 
turim- egrų ir pigių lotų po $375.00 
Western Avė. biznio lotai po $1500.00 
taipgi dideli skyriui ir BONGALOW 
ir nuo 2 FLATŲ iki 30 flatų. Norin
tis pirkti rrfatykite mumis, gausite ge
ni bargenų.

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Western Avė., 

Phone Republic 5550

DIDELIS BARGENAS
Dviejų augštų mūrinis namas su 

bizniu groseris ir ice cream, geroj 
lietuvių apielinkėj, iš priežasties va
žiavimo Lietuvon parduosiu už pir
mutinį teisingą pasiūlymą.

3232 So. Ix)we Avė.

PARDAVIMUI LIETUVIŠKAME 
hotelvj štoras su visais įtaisymais 
kendžių, cigaretų štorui arba galim: 
saliuną atidaryt. Nepraleiskit šio' 
niūkios progos, ncij gerui biznis ein: 
ir geros išlygos.

1606 So. Halsted St.

BIZNIAVAS NAMAS ANT KAM
PO 22-os ir Wood St. Labai gera, au
ganti kolonija, daro gerą biznį. Par
duosiu vien tik namą ar’groserį ar abu 
du. Nelauk, veik tuojaus.

W. 0ZMINK0WSKI, >
2136 So. Albany Avė.

NAMAI-2EME DIDELIS BARGENAS
DIDELIS BARGENAS

Kas jieškot bizniavo namo, tai y r; 
proga bile kokį biznį užsidėti, dabai 
štoras yra tuščias, 2 aukštų medini? 
namas, 2 pagvvenimai, ant antrų lu
bų, apačioj 5 kambariai ir Storas tin 
karnas bile kokiam bizniui. Rendor 
neša $86.00 į menesį. Parduosi vi vi? 
$6,500, arba mainysiu ant bučernes 
grosernes, automobilio, loto, saliuno 
aiY kito kokio biznio bile kokioj apie- 
linkči. Namas randasi ant Bridgepor- 
to. Kreipkitės tuoj

J. NAMON.
808 W. 33 Place, arti Halsted St. 

Telephone Boulevard 1550
" ...........——■——........ r —

SAVININKAS priverstas par
duoti vieną ketvirtdalį akerio ne
toli Riverside ir Forest Preserve 
Park, netoli nuo Western Elec
tric. Kaina $230; išmokėjimai — 
$35 cash ir $5 į mėnesį. Kreipki
tės į Naujienas No. 98.

3 aukštų mūrinis namas 6 metų se
nas, po 5 kambarius: elektra, gasas ir 
maudynės, ant Bridgeporto. Kaina 
tik $10,600.00.

2 pagyvenimų muro namas po 5 ir 
6 kambarius. Garo šiluma, rendos į rvvSnešj $140.00, netoli vienuolyno. 
Kaina tik $10,600.00.

J. J. TAMOSHUNAS, 
3234 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8663

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 aukštų, štoras su 4 kambariais už
pakalyje, 8 kambarių flatas, viršuj su 
toiletu, maudynė, elektros šviesa, vis
kas gerame stovyje. Kaina $7,700.00 

Savininkas
FRANK M. SCHWARTZ 

2612 Ogden Avė.

cash.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda ^beveik naujas mūrinis 

lamas 2-jų pagyvenimų po 4 karnba- 
ius: elektros šviesa, maudynės, aukŠ 
as cimentuotas skiepas ir viskas 
taisyta pagal naujausios mados, par
josiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
lutomobilio, grosernes arba kito ko- 
io biznio. Atsišaukit tuojaus. F

Szemet, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI MŪRINIS 
6 ruimų namas, tiktai už $1.500, arti 
nrie šv. Jurgio mokyklos ir šalę Pub- 
licSchool; noriu parduoti greitai, nes 
moteris važiuoja j Lietuvą. Ateikit 
vakarais nuo 5 iki 8 vai. arba suba- 
toj po pietų arba nedėliomis.

3215 So. Lime St.

FARMA MARINETTE. 
mai* 

pat 
, At-

TURIU
is. vertes $45,000.00. Norėčiau 
rti ant miesto prapertės. tiek 
rtės. Kas norite geros farmos, 
šaukite laišku.

S. J. MITCHELL, 
3423 So. Wallace St.

PARDUODU MURINI 5 RUIMŲ 
namą: elektra, gasas . telefonas, va» 
na. Gerai ištaisytas beismantas. ku
riame plaunami skalbiniai. Garadžius 
vienam- automobiliui. Vieta netoli 
tautiškos bažnyčias. Parduosiu pi
giai, nes t”riu anleisti Chicago.

354 S. Union Avė.
Telfonas Yards 0786

PARDAVIMUI 
cottage, 37 pėdos 
gasas, maudynės. 
5628 Hoyne Avė.
E. B. Flynn, 2508 W. 63rd St.

5 kambarių 
loto: elektra, 
Dabar tuščia. 
Kaina $4,250.

PARDUODU ARBA MAINAU 2 
^gyvenimų namą ant saliuno, auto- 
obilio. grosernes, bučemės ar kito- 
o. Namas geras, kaina nigi.

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 rūmų bun- 
low, elektros šviesa, cimentuo- 
s beismantas, lotas 50x125. 
irduosiu pigiai, nes turiu tuoj 
rduoti. 10823 S. Troy St. Mt. 
•eenwood, III.

NAMĄ mainysiu ant automo
bilio.
KWEDER, SEREIKAS & CO.,

3316 So. Halsted St.

TĖMYKITE, NAMŲ BARGENAI

Pardavimui 2 pagyvenimų po 6 
ambarius muro namas, gasai, mau- 
lynės, cimentuotas skiepas, namas 5 
nehi senas, kaina $5,500 — įmokėti 
2.750. Atsišaukite prie savininko, 
214 So. Halsted St.
Pardavimui 6 pagyvenimų sn ci- 

nentuotu skiepu ir viskas pag-al vS- 
ifl’isios mados muro namas; renda 
140 į mėnesį: kaina $10.000 — įmokė- 
ėt i pa erai sutarimą 3214 S.Halsted st.
Pardavimui 2 aukštų 2 pagyvenimų 

u skiepu: elektra, maudynės, viskas 
agal nauja madą: kaina $6.700 — 
nokėti pagal sutarimą. Atsišaukite

IDEAL REAL ESTATE CO./ 
3214 So. .Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
amas ir du lotai — su rakandais, ar 
s rankandų — su gyvuliais, priešais 
tokyklą ir galima mažą biznį daryt. 
417 So. Kolin Avė. Imkit Archor- 
icero gatvekari ir išlipkite ant Kil- 
are Avė. % bloko į vakarus ir 3 blo- 
ai į pietus.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FARMA 
etuvių kolonijoj, 30 akeriu dirbamos, 
ikusi iriškas. Nauja stuba ir kiti 
udinkai; 2 arkliai, 5 meldžiamos 
arvės, 1 bulius, 1 telyčia, 3 kiaulės, 
isi javai, mašinerijos ir vežimai ir 
isi rakandai stuhnj. Farma randa- 
i Ringle, Wis. Kaina $4,500. J. Pų- 
is, R. 1, Ringle, Wis.

puikus Bergenas ant 
nutb Side. nrie 4645 Wa1lace St. ne- 
di 47-ns gnf.nekflrių linijos, 2 blokai 
jo Hnlstod St. 2 aukštu medinis na- 
ips 3 ir 4 kambarių fhtai, 1 name ir 
likus 6 kambarin flatas atdaras 
umhingas, par-’elgno m”udvnė. Pir
am1 flnre vra 5 kambariai ir krautu- 
i, tinkanti saliunni: lotas 169 nėdų 
orio. Platesnių žinių pašaukit Bou- 
vard 8180.

REIKALAUJAME farmų mai 
nyti ant 25 apartmentų namo. 
KWEDER SEREIKAS & CO., 

3316 So. Ilalsted St.

REIKALAUJAME namų mai
nyti ant 81 akro farmos. Far- 
ma Lemonte.
KWEDER SEREIKAS & CO., 

3316 So. Ho. Halsted.

TURIME namą mainyti ant 
bučernės arba kokio kito biznio. 
KWEDER SEREIKAS & CO., 

3316 So. Halsted St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiųvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiSkai arba raiy- 

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytoje, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 va], vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Diviaion St.




