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Apkaltino Herrinojngliakasius
Kovoja su injunctionais

Talkininkai negelbėsi^ graikų

Apkaltino Herrino anglia
kasius.

Dar virš 30 angliakasių apkal
tinta dėl buvusių Herrine 

skerdynių.

MARION, III., rūgs. 7. —Spe
cialiais Williason pavieto 
grand jury, kuris tyrinėja ne
senai buvusias Herrine streik
laužių skerdynes, šiandie ap
kaltino žmogžudystėje virš 30 
angliakasių, išneštuose keliuo
se apkaltinimuose. Viename 
apkaltinime .įvardyta 27 žmo
nės, antrame 8, trečiame 6 ir 
ketvirtame 1.

Jury jau vakar nusprendė 
tuos žmones apkaltinti ir kad 
apkaltinimai butų tikslus ir 
be klaidų, pasikvietė tuos ap
kaltinimus parašyti apkaltini
mų specialistus iš Chicago.

Jury sako nekaitysiąs tų an
gliakasių, kurie nors dalyvavo 
minioj, bet nebuvo ginkluoti.

Unijos teismais kovos su 
injunctionu.

Elektrįkininkų unija reikalau
ja inhmetiono prieš vykinimą 

injunctiono.

WASHINGTON, rūgs. 7. — 
Geležinkeliečiai yra jiusisprendę 

kovoti teismais prieš teismus, 
injunctionais prie*/ injunctdo- 
nus, kad tuo valdžiai ir gene
ralinio. prokuroro agentams 
neleidus kliudyti unijų veiki

mui ir neleidus vykinti vald
žios išgautą iš teismo prieš 
geležinkeliečius injunctiono.

Pirmą tokį žingsnį padarė 
viena iš streikuojančių unijų 

elektros darbininkų brolija, 
kuri atsikreipė į Kolumbijos 
Distrikto augščiausįjį teismą, 
reikalaudama injunctiono, ku
ris uždraustų distrikto proku
rorui Gordon ir distrikto mar
šalui Snyder vykinti Daugher- 
ty gautą Chicagoje injunctioną 
prie geležinkeliečius.

Užvestoji byla yra pirmas 
darbininkų unijų legalinis 
smūgis taikomas valdžiai. Byla 
stačiai reikalauja, kad butų 
uždrausta valdžios injunctioną 
prieš geležinkeliečius vykinti, 
kadangi reikalaujama, kad 
valdžios agentams butų už
drausta visiškai kištis į unijos 
reikalus. Ypač reikalaujama, 
kad valdžios agentams butų 
uždrausta kliudyti unijos susi
rinkimams.

Kovos su injunctionu.
ATLANTIC CITY, N. J., rug

sėjo 7. — Amerikos Darbo Fe
deracija rengiasi kovon su 
Daugherty išgautuoju injunc
tionu prieš streikuojančius ge
ležinkeliečius. Tuo tikslu Fe
deracijos viršininkai laikė ke
letą slaptų pasitarimų, kuriubs 
buvo svarstoma tos kovos bu
dai. Jau beveik galutinai ta
po sutarta atsikreipti į teismus 
ir reikalauti tą Daugherty iš
gautąjį injunctioną panaikinti.

Kovos pienai bus paduoti 
Federacijos pildomosios tary
bos susirinkimui, į kurį busią 
pakviesti ir penkių geležinke
liečių brolijų viršininkai, nors 
tos brolijos prie Federarijos 
nepriklauso.

Reikalauja apkaltinti Dau
gherty ir teisėją VVilkerson

NIE WYORK, rūgs. 7. — Ry
tinių geP.eži nikelių generalinio 
streiko komiteto sekretorius 
Dowd pasi u ulė telegramą se
natoriui Borah, raginančią ap
kaltinti generalinį prokurorą 
Daugherty ir teisėją Wilkerso- 
ną, kuris išdavė injunctioną 
prieš geležinkeliečius, nes iš
duotasis injunetionas esąs 
peržengimu šalies konstituci
jos. /

Smerkia Daugherty senate
WASH1NGTON, rūgs. 7. ~ 

Senatorius Robinson, demo
kratas, senate vakar pareiškė, 
kad valdžios išgautasis prieš 
geležinkeliečius injunetionas 
yra peržengiantis šalies kons
tituciją ir Claytono anti-trusti- 
nius įstatymus. Senatorius sa
kė, kad injunetionas suvaržo 
laisvę žodžio, spaudos ir susi
rinkimų; jis taipjau peržengia 
tą dalį Claytono akto, kur sa
koma, kad darbininkai turi 
teisės organizuotis ir bendrai 
veikti bendro pasige IbCjimo 
tikslui.

Robinson taipjau pareiškė, 
kad išduodamas injunctioną 
federalinis teismas peržengė 
savi, galios rybas. Esą jei ir 
butų kokios laikinės iš to in
junctiono naudos, tai žala vis
gi yra daug didesnė, nes jis 
pakerta žmonių akyse teismo 
autoritetą, jo bešališkumą ir 
teisingumą neteisėtu prisisavi 
nimu sau neprideramų galių.

Lenktynės prasidėjo — kas jas laimės?

Jus galite pagelbėti Lietuvos darbininkams nuveikti šmugelninkus klerikalus ir laimėti 
lenktynes — rinkimus, parem iant savo aukomis Lietuvos S cialdemokratų Partiją.

Lietuvis užmuštas kasyk
lose.

(Telegrama Naujienoms)
SPRINGFIELD, III., rugsėjo 

7. Jaunas lietuvis, Petras 
Danis, vakar, 11 vai. nakties, 
liko užmuštas 'Madison kasyk
loje No. 6 ties Divernon. Velio
nis buvo visai jaunas, vos su
laukęs 28 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdime šioj šaly tris brolius 
ir tris seseris. J. F. Danis.

Angliakasių konvencijos.

Buvęs ministras Vilniuje. 
Buvęs Lenki}, užsienio Reikalų 
ministras kunigaikštis Sapieha 
dabar gyvena Vilniuje.

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

šiandie — galbūt lietus su 
perkūnija ir biskutį vėsiau.

Saulė teka 6:22 vai., leid
žiasi 7:24 v. Mėnuo teka 7:54 
vai. vakare.

Vokietija tariasi su Bel
gija.

BERlLlNAS, rūgs. 7. — Ta
rybos tarp Belgijos finansinių 
delegatų ir Vokietijos valdžios 
jau prasidėjo. Jos einasi apie 
Vokietijos išleidimą šešių mė
nesių iždines notų, kurios bu
tų atiduotos Belgijai, negalint 
Vokietijai užsimokėti kontri
bucijos pinigais. Apie tai yra 
nutarta kontribucijos komisi
jos.

Dar negalima pranašauti, ar 
Vokietija įstengs patenkinti 
Belgijos reikalavimus. Abel- 
nai, galima tikėtis, kad tarybos 
bus ilgos ir keblios.

Lietuvos žinios
Neitralė juosta.

GIEDRAIČIAI. — Liepos 10 
dieną š. m. anksti rytą gauja 
lenkų partizanų, priešakyje su 
Kliukovskiu, užpuolė Giedrai
čių miestelį, sukėlė, didžiausią 
paniką ir pasipiktinimą ramių 
gyventojų tarpe. Išplėšė Gied
raičių vidurinę mokyklą, su
daužė spintas, ieškodami kaž
kokių ginklų. Atrėmę šautu
vus j vaikų krutinės (Mokyk
los sargo Sasnausko) klausinė-

Talkininkai priešinasi 
intervencijai.

Nenori maišytis į Graikijos- 
Turkijos karą.

Graikai evakuoja Smyrna

LONDONAS, rugsėjo 7. 
Kalbama, kad Anglija yra pa
linkusi priimti Francijos nuo
monę, kad talkininkai neturi 
maišytis į Graikijos-Turkijos 
karą ir turi palikti karui tę
stis iki galo, iki viena kuri pu
sė nebus galutinai nugalėta, 
arba iki abi pusės savaimi, be 
talkininkų tarpininkavimo, su
sitars apie mūšių paliaubą.

Tokis talkininkų nusistaty
mas patinka Turkijai, bet tai 
nepatinka Graikijai, kuri ma
rio, ka<l talkininkai išgautų iš' 
Turkijos goresnes sąlygas 

Graikijai, negu tai įstengtų 
padalyti pati Graikija. Bet 
kada Graikijai pirmiau sekėsi, 
tai Graikija labai priešinosi 
talkininkų intervencijai ir 
kalbėti nenorėjo apie priėmi
mą talkininkų siūlomų sąlygų. 
Dabar, kada ji tapo turkų ga
lutinai sumušta, ji sutinka pri
imti daug sunkesnes sąlygas, 
negu kokias pirmiau siūlė tur
kai, kad išgelbėjus nors liku
čius savo išblaškytos armijos.

Italija siūlo, kad artimųjų 
rytų taikos konferencija prasi
dėtų Venecijoje rugsėjo 15 d. 
Graikija prašo kaip galint la
biausia skubintis su tos taikos 
konferencijos sušaukimu.

Talkininkai pasiūlę mušiu 
paliaubą.

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 7. - Havas agentūros ži
niomis, Francijos, Anglijos ir 
Italijos atstovai pranešė Tur
kijos nacionalistams, kad grai
kai yra pasirengę evakuoti Ma
žąją Aziją, jei tuojaus bus 
sutarta padaryti mūšių paliau
bą.

. .........................k——»

Graikai pražudę 50,000 
. kareivių.

PARYŽIUS, rttgs.' 7. — An- 
goros žiniomis, nuo pradžios 
turkų ofensivo, graikai pražu
dė 50,(MM) kareivių, kurių 15,- 
000 liko paimti belaisvėn, o 
likusieji užmušti ar sužeisti.

SMYRNA, ru4gs. 7. — Smy- 
••ir.s evaicivi.i.n i prasidėjo. 
Pr ivincijcH gubci: »t')i uis 
Bergiares paprašė ' vakar 
Francijos konsulo prisiimti ap
ginti vietą. Francuzai veikiau
sia tisasakys tai padaryti, pa* 
reikšdami, kad Smyrnos liki
mas rupi ne vieniems francu- 
zams, bet visiems taikiniu- 
karns. • !

Padėtis yra labai rusti, 
timšaliai rengiasi gintis 
riaušių, kurių laukiama 
valandą.

Anglijos kariniai laivai
Lena anglus iš jniesto. Atplau
kė ir Amerikos kariniai laivai 
apsaugoti amerikiečius.

Manoma, kad dėl pralaimėji
mo šio karo Ko^tantinas ne

teks Graikijos sosto.

Geležinkelių taikos smulk 
menes apdirbtos.

Panedčjy susirinku streikierių 
.. virš’ninkai jas patvirtint:.

CiliCAGO. — Sneikitoj.in- 
čių geležinkelių dirbtuvių dar
bininkų viršininkai formali
niai svarstys apie taiką su ge
ležinkeliais sekamą panedėlį.

Svc- 
nuo 
kas

ga-

Graikijos armija suimta
Graikai Anatolijos fronte ap
supti ir suimti, sako turkai.

LONDONAS, rūgs. 
Konstantinopolio žinia 
kad visa Graikijos armija, ku
ri veikė pietuose Anantolijos 
mūšio lauke, tapo Turkijos 
nacionalistų apsupta ir paimta 
belaisvėn.

Žinia priduria, kad Turkijos 
nacionalistų spėkos veržiasi 
priekyn su nepaprastu greitu
mu ir dabar yra tik 20 mylių 
nuo įSmyrnos. 100,000 Graiki
jos kareivių, neskaitant civili
nių gyventojų, panikoje bėga, 
turkams skubiai juos 
ties.

Graikai evakavo dar 
rius miestus ir turkai 
kontroliuoja veik visą 
nelių pakraštį Azijoje,
komanduotojas gen. Tricoupis 
tapęs paimtas belaisvėn.

sako

vėjau-

ketu- 
dabar 

Darda-

Užgriebė dar 2 laivus.
BATUlM, rūgs. 7. — Rusijos 

porto vyriausybė užgriebė dar 
du Anglijos prekybinius laivus. 
Nuo laivų nuimta Anglijos vė
liavą ir iškelta raudonąją.

Iš Konstantinopolio gauta 
žinių, kad jei Rusija tuojaus 
nepaliuosuos užgriebtųjų Ang
lijos laivų, Anglija pasiųs į 
Batumą savo karinius laivus 
ir prievarta atsiims užgrieb
tuosius laivus.

WI|LKESBARRE, Pa., rūgs. 
7. — Antracito ąngliakasių 
konvencija jau prasidėjo. Ji 
svarstys unijos padarytąją su
tartį su antracito kasyklų sa 
vininkais ir jei ras tinkamą, 
ją patvirtins ir tada antracito 
angliakasių streikas taps at
šauktas. Manoma, kad kon
vencija sutartį patvirtins, nors 
ji ir nėra tokia, kokios darbi
ninkai galėjo pageidauti.

1 I

III. angliakasių susirinkimas.

PEORIA, III., rūgs. 
■ šiandie čia prasidėjo 
angliakasių konvencija,
vienas lokalus prisiuntė delega 
tus ir konvencijoje viso daly
vauja apie 500 delegatų. Bus 
svarstoma apie buvusį anglia
kasių streiką ir padarytąją su 

i kasyklų savininkais sutartį.

jo: “kur ysa jūsų tėvas? Jisai 
lietuvis, lietuvių partizanas! 
Gal ir jus lietuviai“? Vaikai 
persigandę ėmė rėkti: “my po- 
lacy, polačy!” (pieš lenkai, 
lenkai)! Apiplėšę dar miestelį 
šaudydami atsitraukė.

Kaunas

Illinois
Kiek-

E. KAUNAS. Atstovai į Tau
tų Sąjungą. Ministerių kabine
tas į Tautų Sąjungos posėdį, 
rugsėjo 4 dienos Ženevoj, dele
guoja pp. Naruševičių, Sidzi
kauską ir Jonyną.

Reguliuos anglių kainų.
WASlTlNGTON, rūgs. 7,

lą dieną susirinks stieikieiių senaĮas šiandie priėmė Čum- 
mins bilių, taikantį įvcšJi regu- 

| liavimą šią žiemą anglių kai
nų, kad heprileidus pelnagau- 
(loms kelti anglių kainą. Tokio 
biliaus pjravedimo reikalavo 
prezidentas Hardingas savo kai 
boję kongresui. Bilius tikisi 
kontroliuoti kainas per tarp- 
valstijines prekybos komisijos 
išleidžiamus embargo ir pir
menybės prie gavimo anglių
patvarkymus.

vyriausias “poltey“ komitetas, 
susidedantis iš 90 narių.

Visos smulkmenos atskirų 
sutarčių jau tapo pilnai apdir
btos ir jeigu sutariįs bus pasi
rašytos ir patvirtintos, daugiau 
kaip 60 geležinkelių darbinin
kai tuojaus po to sugrįš į dar
bų. Dabar šeši nariai pildo
mosios tarybos svarsto pasiu- 
’.ymus, kurie bus paduoti tam 
“policy“ komitetui.

Streikierių prezidentas Je- 
well, kurs vedė slaptas tarybas 
su geležinkel:ais rytuose, 
bar grįšta į Chicago. Jis 
kiausia sugrįš šiandie ir 
jaus pradės pasitarimus 
geležinkeliečiais. (

"Didžiausia kliūtim susitaiki- 
mui buvo pripažinimas “senio- 
rity“ teisių streikieriams. Tas 
klausimas tapo apeitas, palie
kant jį spręsti bendram komi
tetui iš 10 narių, po 5 nuo 
kiekvienos pusės, kuris išris 
visus dalykus, kurie nėra išri
šti taikos sutarties. Iki tas ko- 
mietas nuspręs, visi streikieriai 
sugrįš į darbą senosiomis tei
sėmis.

Prancūzų stipri finansinė 
kompanija prašo leisti praves
ti gelžkelį nuo Klaipėdos į 
Radviliškį, nekliudyt išnuo- 
muot ir sutvarkyt Klaipėdos 
uostą, sureguliuot Nemuną ir 
eksploatuot elektrifikacijai 
Nemuno kilpas: nuvesti statų 
Europos su Rusija susisiekimą 
aplenkiant Vokietiją. Tokių 
konsecijų įvykinimaš •' turėtų 
žymios įtakos į visus musų vai 
stybės '•gyvenimą.

vei- 
tuo-

su

Geležinkeliai siūlo taikų
SCRANTON, Pa., rūgs. 7.— 

Mašinistų unijos valdybos 
narius McMahon šiandie pa
reiškė, kad didžiuma geležin
kelių j ati padavė taikos pasiuly 
mus streikuojantiems geležin
keliečiams. Tie pasiūlymai 
bus svarstomi streikierių se
kamą panedėlį Chicagoje.

Teisėjas sužeistas, duktė 
užmušta.

CHICAGO. — Buvęs vyriau
sias kriminalinio teismo teisė
jas Kickram Scanlan, jo pati, 
duktė ir dukterėčia liko sun
kiai sužeisti, o kita duktė ant 
vietos užmušta, ties Fort She- 
ridan apvirtus jų automobiliui.

CHICAGO. — Užvakar, kar- 
šuiausioj šiemet dienoj, mirė 
nuo karščio keturi žmonės. Tai 
buvusi karščiausia diena ru
denį Chicagos istorijoj.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 7 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ........... $4.47
Austrijos 100 kronų ............. %c
Belgijos 100 frankų .............. -$7.38
Danijos 100 frankų ........... $21.45
Finų 100 markių ..................  $2.15
Francijos 100 frankų ........... $7.82
Italijos 100 lirų ..................  $4.39
Lietuvos 100 auksinų ............... 8c
Lenkų 100 markių ....i............. lUc
Norvegijos 100 kronų •....... $16.75
Olandų 100 guldenų ....$38.93
Švedų 100 guldenų .................$26.42
Šveicarų 100 markių ........... $19.03
Vokietijos 100 markių ............... 8c

Trr-

DABAR
Reikalingiausia

Jusy giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai. Siųskit

PER

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon.

To prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria 
Lietuvos bankai.

r



Naujienos, Chicago, m

Kl. Jurgelon
Joh M. Work

DUODA TEISIU tATAEIMBS

žindyti

įsai nūs

savininkai paliovė

IŠPARDAVIMAS

9 vakare

Valandos

Ateik aukšti

Pinigai

LIETUVĄ

Chicago, IH

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

khmmiih

Waūkegano
LIETUVON

LIETUVIS
Akių Daktaras

TIESI 
KELIONE

M14-16 RooMTtlf Rd.
Arti Si. Losi* Artų 

DUCA0O.ILL.

armo
pianų i

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Bankruto
Išpardavimas

Waukegan 
Pharmacy

J. EI Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Watikegan, III.

Tai yra apgailėtinas prisipaži 
nimas.

šitos šalies
■ kuomet di-

Ar kapitalistas yra parazitas, 
ar ne?

Socialistų tvirtinimą, kad ka
pitalistas yra parazitas, netyčia 
patvirtina nabašninkas An<lrew 
Carnegie savo knygoj, “Turtų 
evangelija”. Jis sako, kad džiu
gias pramonines įstaigas veda ne 
jų savininkai, o apmokami virši
ninkai.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

ir gyvenimo vieta
S. Michigan Avė.

Pullman 3213
, 1 iki 3

7 iki 9 vai. vak.

Kasdieną npo 9 
vai. ryto iki 4 po 
pietų. Utamin- 
ko vak. nuo 6 iki 
8. Subatomiš vi
są dieną nuo 9 v. 
ryto iki 4 po piet

Rezidencijos Te1.. Yards 5142
Vak: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MEkSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

NedSldiehias pagal sutarimą

Del savo vaikų meilės, dėk kasdieną 
taupymui.

Apgailėtinas prisipa 
žinimas '

Kūdikiai myli Lifebuoy dideles 
btirhulineš putas.

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663.

!. Jos- C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS 

,309’8o. U Šalie
Room 706 l/r „ ,s 

Telephone Harrison 0421

Jums nereikės savo vaikučius va
ryt maudytis arba praustis, jeigu 
duosite jiems Lifebuoy vartot*

Jie myli jo dideles burbulines, 
kaip sniegas baltas putas.

Jie greitai pripras, jaus nauju
mą, švarumą, sveikumą paakstin- 
tos odos.

Jie dekavos už grožį išvaizdos, 
kuomet užaugs.

Tuomi pripažįstama, kad ka
pitalistai neuždirba tų pinigų, 
kuriuos jie gauna, ir kad jie ne
priklauso jiems.

Buvo lakas ■ 
istorijos pradžioj 
džiuma pramoninių įstaigų bu
vo vedama jų savininkų.

Tai buvo tuomet, kada pramo
nes buvo mažos. Tai buvo tuo
met, kada darbą vaduojančios 
mašinos nebuvo augštai išplėto
tos. Tais laikais pramonę daž
nai valdė vienas žmogus, ar ma
ža grupė žmonių. Jie vedė dar
bą patys.

Bet tie laikai praėjo nesugrįž
tamai.

Pradžiapradžiams įrankiams 
ir mašinoms išsiplėtojus į labai 
veikmingas vėlesniųjų laikų ma
šinas ir delei to smulkiomsioms 
pramonėms išsiplėtojus į dideles 
pramones 
būti jų vedėjais.

Samdyti vedėjai gali turėti 
dalis jų vedamose pramonėse ir 
gali jų neturėti. Kiek jie turi 
jas, tiek jie, žinoma, yra savi
ninkai, o ne parazitai.

Bet didelė šitų pramonių da
lių ir paskolų didžiuma priklau
so žmonėms, kurie nieku nepri
sideda prie jų vedimo. Tokie Sa
vininkai, daugiausia ką jie pada
ro, tai retkarčiais nueina į dali
ninkų, ar direktorių tarybos su
sirinkimus. Jie tik dalis ir ver
tybės popierius turi; Dividendų 
dalinimo dienomis jie gauna sa
vo dividendų čekius per paštą, 
vietoje jiems patiems ėjus jų į 
korporacijos raštinę atsiimt, o 
kas atsieina palukių nuo Verty
bės popierių, tai jie kiekvieną 
palukų mokėjimo dieną nukerpa 
kuponus nuoj ų ir padeda. į ban-

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 539

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yards 4681 -—x

Mokyklos atsidarė. Tėvai negali galvot 
per greitai ar per tankiai apie savo vaikų 
apšvietę. Jei taupysi apšvietai kol vaikai 
yra maži, tusi tikru, kad galėsi suteikti 
jiems tada, kada tas bus reikalinga.

Visi padėti pinigi iki riigsejo 10-tos, nes 

nuošimtį nuo 1-os.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
, Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3895

Geriausia siųsti 
per

J* E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yušką
3228 W. 38th St., Chicągo. UI.

Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Y įteka 
PHYS1CIAN A M) SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

HRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.. Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard D672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., ‘ Tel. Lafayette 7674

WBST PŪLLMANO SKYRIUS
523 Wesi IŽOth St., Tel. Pullman 0169

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

Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist
3315 So. Hąlsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

Tel. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambariš 306, Home Bank BIdg., 
Kamp. Mihvaukee’ir Ashland Avės 
Ofiso vai.; nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

: f "' 9 vakare.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Lkzaininavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a.ba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

t)r. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 
10821 

Tel
Vai. 8:30 iki 10 ryto 

pietų; .... _ ..

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET _
M Kadai. M02

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai 6 iki 8 vak. t 
Ofiso Tel.: Boulevard 782Q 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Dn Nataliją Žukauskas , 
Gydau be Operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, joge! jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigtl jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

duodateirias daiktas, kad valgis, kurį jūs 
? kūdikiui yra jam netinkantis-.

Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

TStrrde/tii

EAGLE B R AND
, (CONDENSED M1LK)

Tubm pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
. padaroma maistą, kuris yra pastatęs 

tūksitdnČius kūdikių į tvirtą ir gerą su
brendimą.

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimu į Borden Company, New York A 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro- 
dyinus, kaip jį vartoti lietuvių kai- 
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū- 
dikių knygą. M j

E ARdAUEPOją.
i Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą
yr atlenkia Lenkų juostų (karidorių) 

J ' VISA TREČIA HLASSA PADALIN- 
TA i KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
fc&į s. 8’. POLONI A .............. <........... Rūgs. 20

■ S. S. ESTONIA...............................  Spalio 4
TREČIOS KLASOS KAINOS 1:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.

[a Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Mes mainome sends armonikas ir 
darome naujas.

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

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Kitaip sakant, jie neužpelno 
nei vieno cento savo milionų ir 
bilionų dolerių, kuriuos jie gau
na šituo budu.

Jie gauna šituos milionus ir 
bilionus dolerių dėlto, kad dar
bininkai dėl savo tamsumo lei- 

| džia jiems.
Naudingi darbiriikai, dirban

tieji protu ir rankomis, uždirba 
pinigus.

Kapitalistai gauna juos.
Tokiu budu darbininkams iš

plėšiama didžiausia jų uždarbių 
dalis. Jie su savo šeimynomis 
gyvena skurde, dažniausia netu
rėdami liuosos valandos ir pro
gos paimti viršų ant augštesnių- 
jtj gyvenimo dalykų ir padaryti 
savo gyvenimus tikrai vertus 
gyventi. ‘

Tečiaus darbininkai gali gauti 
savo uždarbius sau ir savo myli
miesiems, jei jie nuvoks tiek, 
kad rėikia balsuoti už kuopinį 
valdymą ir demokratinį įvedimą 
didžiųjų pramonių taip, kad nau
da eitų tiems, kurie atlieka rei
kalingą ir naudingą fizinį, ar 
protinį darbą, o ne keliems ne
naudingiems kapitalistiniams 
parazitams, kaip tas yra šian
dien.

žodžiu, darbininkai galės nau
dotis savo uždarbiais, kuomet jie 
supras, kad reikia balsuoti už so
cialistų tikietą.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyveninio vieta:
3323 So. Halsted St.

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

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- A 
šiai. Mažus JI 
grabus turime M 
nuo $3 ir aug- Mfl 
ščiau, dide- I 
tiems nuo $25 HM 
ir augščiau. ■ 
Taip pat turi- vM 
me gerus au- 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės 
3307 Aubutn 

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroę 4680
t North Anterican 
Accordion Mfg. Co.

Išdirbėjai ge- 
riauslU lenK 
viąusių 
nikų, 
kitų instrumen
tų. Musų armo 
nikos yra gva 
rantuotos.

K. S’lRĖVIčIA
Lietuvis patarnauja pągrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. 2055 W. 22nd St.

. . “Matai kaip greitai __________
verkti. AŠ tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Valsbaženklis Rcg. S. V. Pat. Biuro L- 

ir matomai tas palengvino jo skaus-
mus tuojaus.” f ’

Taip, motinos! Bambino parode pui- 
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo; mėšlungio ir užkietėjomo. Jis •- |
yra geriausiu kūdikių draugu I Kudi- A *
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau !
35c. aptiekoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos, 

F. Ab. fciCHTER & CO.
104-114 So. 4lh St. Brooklyrt, N. Y.

LIFEBUOY 
k.-.

SVEIKATOS MUILAS ....

$40 Siutai dabar $18
$50 Siutai dabar $24 
$65 Siutai dabar $35

. ■. ■ ■’ • ■" •. ‘

200 porų linijos d'arbb kelinių ant rankų, J-uri 
būt išparduota po 
ir augščiau
Vaikų siutai šų dviem porom keli 
nių saizo nuo p.įki 18 mptų
Strytkarių vyrams kelinės unijos darbo. ., .
Vaikams į mokyklą eiti tvirtos kelinės.
Mes gvarantuojam gerumą drapanų, kur su
taupysit 50%.

95 c.
vėliaus atėjęs gali jau negaut

PAUL LEASES
3616 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1566

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKU6ERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6

Boulevard 5052 
Canal 2118
Naktinis

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausią 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 
maihomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

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

Lietuvos žn^onės 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 į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Telsmąs ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ię overkotų visokių 
stajlų, patrinų ir dydžio,/ apie už 
40% ant dolerio. Įsitčmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkdtai po $J<) ir aukščiau. 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdarą kasdieną iki 9 vai.; ned&i r- 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir

739 W. 14th St. , I

j>WEST S1DE<
HRUST &’ SAVINGS BANk

I THE HWK OJ J Al i TYA^D / W V1)LY SERVICE I 1 
Roosevelt Road at Halsted Street, Chicag

oo
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Detroito žinios.
Sergėkitės.

Automobilistai saugokitės 1
Naujas patvarkymas, kuris 
dabar yra vykdomas, snukiai 
bausti už greitą važiavimą. 
Rugp. 31 d. tapo nubausti 25 
automobilistai su lyg nauju 
patvarkyitou, visi turi atitupėti 
šaltojoj mažiaus ar daugiaus 
ir užsimokėti pinigišką baus
mę. Tarp nubaustų yra ir lie
tuvis Julius Navickas, gyvenąs 
2671 Behnont Avė., kurį nutei
sė teisėjas Bartlett 10 dienų 

«kalėjimo ir $200.00 piniginės 
pabaudos.

• ♦ *.

šelps.
Detroito darbo Federacija 

laikytame susirinkime rugpjū
čio 30 d. nutarė šelpti strei
kuojančius gelžkeliečius, kurie 
jau valanda laiko kaip kovoja 
už savo gyvenimo sąlygas ir 
dar galo nesimato jų kovai.

♦ 1 * *

O tas garnys!
šiomis dienomis garnys ap

lankė šias poreles: Ciciliją 
Vaškevičienę, 5216 — 31 st St., 
atnešė sūnų kaipo baroną. 
Marijoną Katauskienę, 2141 
Lymon place, suteikė sūnų, 
gražų raudoną; Prancišką Vaš
kevičienę, 4822 — 25th St., 
— suninką kaip obuoliukų.

. -p. J.
♦ * *

Ožys susidūrė su policijos ožiu.
Policmanas, kuris saugojo 

kampą ties Gratiot ir Maek 
gatvėmis staiga išgirdo didelį 
bildesį prie užpakalinių krau
tuvės durų. Manydamas, kad 
tai šarka vagių bando išmušti 
duris, norėdamas įsilaužti krau 
tuvės vidun, jis greitai pasi
šaukė pagelbon daugiaus dė
džių iš Himt nuovados. Tuoj 
pribuvo 6 dėdės ir vienas de
tektyvas. Užgirdę bildesį, visi 
su atstatytais šautuvais pa
mažu artinosi prie nematomų 
vagių. Bildesis nė kiek nema
žėjo ir, štai, pribuvę dėdės at
rado ožį, kurs labai supyku
siai norėjo savo ragais suskal
dyti krautuvės duris. Tokį ne
nuoramą policija norėjo areš
tuoti ir prasidėjo kova. Keli 
polieistai tapo parblokšti ir su
trypti; vienam betgi pasisekė 
nutverti už ragų ir sulaikyti 
tas nedėkingas ožys. Ožys areš
tuota, bet polięistai ne vienas 
eiupinėjasi savo mėlynas 
minkštąsias kimo dalis. X. Y.

DETROIT, MICH.,

“Makes no difference” — abie
jų kinkos dreba!

Nuo to laiko, kaip, Detroito 
lietuvių progresvvės draugijos 
nutarė rengti mass mitingą 
paminėjimui Lietuvos pripa
žinimo de jure per Suvienytas 
Valstijas, tai netik kad musų 
klerikalų kinkos sudrebėjo, o 
ir musų lietuviški konuinistu- 
kai pradėjo drebėt, kaip gelto
nojo drugio krečiami. Ko jie 
taip dreba, — nesunku yra 
įspėti. Detroito progresyvis 
elementas jungia savo spėkas. 
Jis jungia ne tam, kad kėlus 
triukšmą musų viešamjame 
gyvenime, bet tam, kad veikus 
rimtą ir naudingą darbą.

Tos draugijos rėmė Lietu
vos liaudį sunkiausioj valan
doj, t. y. kada lenkai buvo pa
siryžę Lietuvą pavergti.

Dabar, kada lenkų pienai li
ko išsklaidyti ir kada Lietu
vos lenkai, pasivadinę “krikš
čionimis demokrhtais,” užsi
geidė panaikint Lietuvos pilie
čių laisvę, kuri taip brangiai 
atsiėjo /Lietuvos darbo žmo
nėms, tai šios draugijos ir nu
tarė stot atviron kovon prieš 
Lietuvos darbininkų laisvės 
varžytojus.

šitas detroitiečių žingsnis 
galėjo sudrebi n t klerikalus, 
tai nestebėtina. Bet ko dreba 
musų komunistai? Jie dreba 
ve kodėl: iki šių dienų jie 
praktiškai kontroliavo keletą 
vietos pašalpinių draugijų. D. 
L. K. Keistučio draugija, kuri

buvo pilnai jų kontroliuoja
ma, šiomis dienomis padavė 
prašymą Lietuvių Pilietinio 
Kliubui, kad kliubas paimtų 
D. ’L. K. K. draugiją savo glo- 
bon, nes jau ilgiau pati viena 
negalėsianti išsilaikyti. O jų 
pačių A. L. D. L. D. kaip ir 
nėra. Amerikos darbininkų 
partijai vadovauja elementai, 
kurie laike karo net savo švo- 
gerins išdavinėjo valdžiai.

Iš to galima spręsti, kad ta 
partija irgi nariais neskaitlin
ga, da ir todėl, kad tokių na
rių skaičių pati valdžia žymiai 
sumažino dėl praslinkusio kri- 
ziso. Todėl jie manė, kad jie 
galės prisiplakti prie Detroito 
progresyviškų draugijų ir 
joms vaddvauti; tečiaus Det
roito progresyvės draugijos 
tokius graborius atstume ir 
dirba pačios vienos. Tiri musų 
komunistai ir įgavo kinkų dre
bėjimą, nes nebežino kur eiti, 
nė ką veikti keli likę.

Tečiaus, nežiūrint visų pas
tangų, kad pakenkus veikimui, 
progresyvių draugijų masinės 
prakalbos įvyks rugsėjo 10 d., 
1:30 po pietų, Lietuvių svet., 
kampas Dix ir 25 gatvių, kur 
pasižadėjo kalbėti Naujienų 
redaktorius, drg. P. Grigaitis. \

P. Jurkšietis.

KAUNTĖS KASININKO NURO
DYMAI PARDUOTOS Už MO

KESČIUS NUOSAVYBĖS 
SAVININKAMS.

Šį mėnesį kauntės kasininko 
raštinėj bus parduota už mokes
čius daugiau kaip 300,000 nuo
savybės gabalų.

Neužsimokėjusių mokesčių 
mokėtojų nuraminimui k aun- 
tės kasininkas P. J. Carr davė 
jiems užtikrinimą, pareikšda
mas, kad busiąs įkurtas naujas 
žinovų skyrius, kuris be išlai
dų imsis jų painias išpainioti.

P. Carr pasakė šitaip: “Maty
damas susirūpinimą ir nubudi
mą U1 nelatimingų mokesčių mo 
kėtojų, kurių nuosavybė išsta
tyta parduoti, aš nusprendžiau 
palengvinti jų naštą, kiek tas 
yra mano galėję. Baisiai augs Ii 
mokesčiai, nematyti Chicagoje 
ir Cook kauntės istorijoje, yra 
to neužsimokėjimo priežastimi; 
nors, kauntės kasininkas neturi 
nieko bendra su mokesčių nusta 
tymu, bet aš galiu bent kiek 
palengvinti neužsimokėjusių sun 
kenybes, suteikdamas jiems be 
užmokesčio tokius patarimus, 
kuriais eidami jie gali atgajiti 
savo nuosavybę. Nuo dabar ne
užsimokėjusiems nebus reikalo 
samdyti žinovus jiems padėti. 
Jiems teks tik ateiti į mano raš
tinę ir išpasakoti savo dalyką 
tiems žmonėms, kuriuos aš pa
skyriau tam tikslui. Kaikurie 
šitų vyrų yra geriausi žinovai 
šalyje ir jų patarnavimas bus 
nemokamas tiems, kurie norės 
juo pasinaudoti.
“Neužsimokėjusieji mokesčių 

mokėtojai turi žinoti, kad jų 
.nuosavybė anaiptol nepražūva, 
kuomet ji yra parduota už mo
kesčius.

“čia jokio konfiskavimo nėra.
“Nuosavybės raštas nepereina 

pas tuos, kurie užmoka mokes
čius. Paliudymas, kurį gauna 
pirkėjas, yra tik j ieškąs iš nuo
savybės, panašus mechaniko jieš- 
kui. kuris panaikinama, kontrak- 
tisunko, ar darbininko jiešką at
mokant.

“Tik kada per du metus neat
mokama j ieško ir susidariusių 
mokesčių, nuosavybė pereina 
mokestinių raštan. Ir net tuo
met mokestinio rašto laikyto
jas turi abejotinos vertės daik
tą, kadangi teismai daug kartų 
išaiškina mokestinį raštą neuž- 
simokėjusio naudon. Dviejų me
tų bėgiu neužsimokėjusis nerei
kalauja turėt jokio reikalo su 
mokestiniu rykliu. Jis gali at- 
jieškoti savo nuosavybę iš jo 
per kauntę. Tik dviem metams 
pasibaigus jam pareina turėti 
reikalo su rykliu.

“Jei neužsimokėjusieji norės 
ateiti pas mus, mes parodysime 
jiems, kad jie anaiptol nenužu
dė savo nudsavybės dėl jos par
davimo už mokesčius ir kad jie

1 ‘ ‘ 1 “Be apsaugojimo neužsimokė-J duoti jų nuosavybę mažiausiai
| padarius permainą pajamų įsta- jusiu šituo apdraustu laišku, ka-’siūlančiam, aš esu pasirengęs, 

kad tymuose, kuri ateity apsaugotų da pardavinėjimas prasidėjo ir suteikti jiems be užmokesčio 
mokestų mokėtojus nuo dabar gatvekarių tarnautojų streikas gerinusį patarimą, kokį jie gali 
esančios nelemtos sistemos. sustabdė pasažierių važinėjimą, gauti, kaip ją atimti. Tegu! jie 

‘ “Tikiu, kad pasinaudosite ši- aš sulaikiau pardavinėjimą iki ateina su savo bilomis į kauntės 
ta duodama jums dešimčia die- normale transportacija prasidės.
nų ir užtikrinu jūs, kad aš duo- Ilgiau pratęsti negalėjau.
čiau jums ir ilgesnį laiką užsi
mokėjimui, jei tas butų mano pasakiau: Aš noriu, kad neužsi-
galėje.

<«
O*'■'-------------- ------- — | - ------------- j i ”

nias už mokesčius prasidės rugp. atsimintų, kad nors įstatymas.1 nai išaiškinančių mokesčių mo-
7 d., 1922 m.” į tiesa, skaudus, verčia mane par- kėjimo eigą”.

gaii atgauti ją atgal, jei jie'Springfielde, sausio 1 <]., kad 
seks musų žinovų patarimus.

“čia aš noriu pasakyti, 1 
kauntės kasininkas, kuris per 
savo raštinę yra ir kauntės rin> 
kėju, yra kaip kareivis. Jis klau
so įsakymų. Įstatymas liepia 
jam tą ir tą padaryti. Jis turi 
atlikti savo pareigas pagal įsta
tymą ir kuomet mokesčių mokė 
tojas, nelaimėn, neužsimoka, jis 
turi klausyti įstatymo ir par
duoti jų mokesčius, kad jis ir 
kaip to nenorėtų. Jo darbas yra 
išrinkti mokesčus, arba nubausti 
nuostfvyibės saiviniiikas.

‘^Pataisytųjų statutų skyrius 
120, paragrafas 201 sako, kad 
rinkėjas pats arba per padėjėją 
turi būti savo kauntės teisme 
dieną pažymėta pranešime ne
krutamam turtui parduoti už 
mokesčius ir tąsyk ten tarp 9 
vai. ryto ir 4 vai. po pietų turi 
siutinti pardavimui atskirai ir 
eilinėj tvarkoj kiekvien 
šmotą, ar

mes 
šmotą, ar miestelio ar miesto 
piečių minėtame sąraše, už kū
rins mokesčiai, 
liavos, palukiai, 
užmokėta.

“Jei kauntės 
klausytų to įstatymo, jis galima 
butų pasiųsti į kalėjimą, arba 
nubausti pinigine bausme.

“Įstatymas reikalauja, kad 
kauntės kasininkas garsintų ne
užmokėtus mokesčius žmonių 
skaitomame laikrašty. Aš tą 
padariau ir, norėdamas, kad ne
užsimokėjusieji kiekvienas žino
tų, kad jų nuosavybė rengiama 
parduoti, pasiunčiau kiekvienam 
laišką šitokio turinio:

* “Kauntės teismas Cooko 
kauntėj liepos mėnesį išdavė nu
sprendimą prieš visas nuosavy
bes, už kurias mokesčiai nėra 
užmokėti. Del šito teismo nu
sprendimo kauntės kasininkas 
yra įstatymo verčiamas parduo
ti jūsų nuosavybę, jei jus neuž
mokėsite nuo jų priklausomų 
mokesčių per Dešimtį dienų nuo 
šiandien.

‘ “Akyvaizdoje to, kad mano 
noru yra daryti visa, kas yra 
mano galėję, kad' apsaugojus ši
tos kauntės mokestų mokėtojus 
visokiais galimais budais, ir 
matydamas, kad pardavimas jū
sų nuosavybės padarys jums 
daug nepatogumo, nemaža išlai
dų ir atiduos jus mokestinių 
ryklių malonei, aš siunčiu jums 
šitą pranešimą apdraustu laiš
ku, kad jus tikrai gautumėte ir 
tokiu budu tikiuosi galėsiąs jus 
apsaugoti nuo visokių išlaidų, 
kurios susiriša^su tokia akcija.

‘ “šitame dalyke aš noriu dėti 
visas savo pastangas ateinančio
je (statyboje, kuri susieis

specialės rink
ai* išlaidos nėra

kasininkas ne-

DETROIT, MIGHIGAN r
West Heml. 66781394

WM. J. STOLL CO„
Balchiunas pagelbininkao 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškaa Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panede- 
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residencc Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

Puikiausia visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mierą 
ir valiausią madą, kaip vyrams, 

taip ir moterims.
Valau ir prosinu

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir Westminster Str.

DETROIT, MICH.

‘ “Aš noriu pakartoti tai, ką aš

Galiu pridėti, kad mano raš- 
Augščiau minėtas pardavi- kurių nuosavybė tapo parduota.! tinę j galima gauti brošiūrų ph-

niokojusieji mokestų mokėtojai.

MRS. A. MICHNIEVICZ ; 
AKUŠERKA

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

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

Neims tlgaiyyH^|^| 
pririnkti p6-|j|pOTMĮ| 
ną L. KleinĘs'Jįj^iN 
knygelę sta-|£ ||( 
mpų ir kifik-^’lįflSib/j 
viena 
gėlę 
karna 

vertės 
vorais, 
nigais.

kny-r 
atper-Į 
už $3 

bile kokiais ta- 
arba $2.50 pi-

T • KUEIM
I — •

Cigarai — La Preferencia, naujo 
dydžio, priimnųs, rūkyti, baksas, 
50 cigarų Jjį. | g

TABAKAS
Straight, puikios vertes cigarai, 

Londres pavidalo, baksas 50 
cigarų šiame C i O E 
išpardavime tiktai I

Jonas Lukas
Generalis pardavėjas 

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

— Gamei s ir Lucky StrCigaretai
ike, nevežame, aprubežiuota du kt? 
rtunai, 200 ei garėtų $1.25

Rakandui vertė, apsimoka turėt: Lengvi išmokej’imai
Didžiosios vertės seklyčios setai 

Chicagoj — Dezaininimas, materi 
jlas ir išdirbimas aukščiausios vei 
tės 3 šmotų, kaip ant paveikslo ma 
tome, šis parankus setas padirbtas

Atgimties Davenport Stalas, 60 co
lių ilgio — stambaus išdirbinio ir 
g'ažiai išmargintas, puikaus dezai- 
ninimo, ekstra stambus kraštai, 
vieno šmoto galais, dubeltavu vir
šum, dviejų tunų baigimo mohaga- 
ny. Specialiai C4Q 
apkainuota I w

$4 į mėnesį

Superor matrasaiw iškimšti milu 
ir balta vata, giliai susiuvimas, ap
valaini kraštai, 45 sv. ikipilno dy
džio, žemiausia kaina 
šiame mete

tarnavimui ir dėvėjimui, stam 
bus, pilno dydžio remiu, nvaho R
gany baigimo, minkštos palak L
los paduškaitės ir užpakalin., 
pakabintafundacija, didelė wir 
g kėdė, puikiu velouru apmušta, po 

$10 į mėnesį $167.50

O 0/ >.

O /

Walnut Dreseriai
Su dideliais 4 stal
čiais, tvirta apačia, 
fransuziškas veidro 
dis; specialiai

$39.75
$3 į menes

Pullman stailo Da-Bed-lova ap
verčiama sėdynė, kuri atsidaro iki 
pilnos lovos mieros, 
sprendžinos, stambus beržo rėmai, 
mahogany baigimo, 
neis išpinti, velouru
Bet-lova (be padus- CriįCI IZA 
kaitės) specialiai

plieninės

galai lendrė- 
anmušta. Da-

Anne Walnut Dining Setas 5 $46.85
Kėdės — aukštu užpa
kaliu, plačia slip sėdy
ne, tikros odos apmuši
mas, specialiai viena

$4.85
$3 į mėnesį

Queen 
šmotai, — specialiai tiktai
S'talas — pailgai apva
lainas viršus, 42x54 — 
6 pėdas išskečiamas, 6 
kojos — tvirto padary
mo, specialiai

$27.45
$3 į mėnesį

L. Klein, trečios lubos

Sitnmons Lovos, — auk 
štos rūšies plieno lo
vos, walnut baigimo, 
keturkampių dūdų, 14 
virbalų, puikus mieg- 
kambario šmotas, nėra 
viršesnės vertės, už

$18.75
$2 į menesi

.1 r—-;=rrnrigrr-•. ■ r..

Geriau ir Pigiau
Užsiprinumeruoti 

Naujienas Ant 
Cielu Melų

Visi Naujienų skaitytojai šįmet gaus dvi labai puikias ir naudin

gas metines dovanas: puikų 12 lapų kalendorių ir didelį gražų

metraštį su daugybe patarimų, pamokinimų, informacijų, žinių ir

adresų visų biznierių, daktarų, advokatų, aptiekorių, barberių,

kotelių, grocerių ir kitokių biznių bei profesijų. Tai vienintelė

knyga lietuvių kalboje, kuri gali būt naudinga kiekvienam, kuris

geidžia turėti naudos iš savo gyvenimo.

Užsisakyk Tuojaus 
NAUJIENAS

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1739 So. Halšted St Chicago, I1L

_________________________________________________________ ■

kasininko raštinę. Po to jiems 
nereikės mokėti žinovams už tą 
patarnavimą.

Baigusi
Akušeri

jos koleff* 
ią; ilga 
praktika- 

Lusi Pen* 
silvanijos 
hospitalft- 

pe. Pasek- 
ningai p* 
tarnauja 

Lrie gim 
I lymo. Due 
Į ta rodą 
kokiose 
koše ir 
I okiuose 
j aluose 
j erims

vi 
H- 
ki
re! 
mo

merginoms.

4^uB.'riEilZMAN^B
H RUSIJOS

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

Gydo aštrais Ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

/‘■'Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

8313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
V................................ ,........... ,

Telefonai:

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 
Ofisas •

3149 S. Morgan St.', kertė 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-------- - *

2 Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VE2ELIS :
® Lietuvis Dentistas ■

■ 
4712 South Ashland Avė., ■

arti 47-tos gatvia
*■■■■■»■■■■■■■■■■« J

Tel. Pullman 5432

A. SHDSHO 
AKUŠERIU

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted at
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką t ri žiu
ri j imą. Duodu 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrkt
Tel. BOU levard 6487 
4*4* 8. Aihlanl Are. 
Kampas 47-toe gat. 

2-roe luboe 
»■. /

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas 6 

Leavitt St. Tek Canal 6222.
Rezidencija 3114 W ( 4M 84

Tel. Lafayette
Vai. 1-4 ir 7—9 NW
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Lietuvos darbinin
kai ir rinkimai. . .

i Lietuvos Seimo rinkimuo
se, kurie įvyks spalių mėne
sio 10 ir 11 dienas, dalyvaus 
visos partijos, geriaus susi
organizavusios, negu dveji 
suviršum metai atgal, kuo
met buvo renkamas St. Sei
mas. Ir balsuotojai šį kartų 
bus geriaus su jomis apsipa- 
žinę, kadangi jie turėjo pro
gos ilgokų laikų sekti jų dar
bus. • ' , /

St. Seimo rinkimuose par
tijos ėjo į minias, užsidėju- 
sios maskas, t. y. skelbdamos 
tokius obalsius, į kuriuos jos 
pačios netikėjo. Ypatingai 
tuo pasižymėjo krikščionys 
demokratai, kurie žadėjo 
žmonėms rojų danguje ir ant 
žemės, kad tik pritraukus 
prie savęs daugiaus betur- 
čių, kurių ūpas tuomet buvo darbininkų reikalais. Ir tam
labai augštai pakilęs. tikslui ji vienija visus tam

Melagingais prižadais tikros pramonės šakos dar- 
krikščionys demokratai pri-j bininkus, neatsižvelgiant, ar

sivįliojo tuomet- dalį Lietu
vos darbininkų, kuriuos jie 
suorganizavo į vadinamųjų 
“darbo federacijų”. Dabar 
tečiaus, kada žmonės jau ži
no, kąip klerikalai “rūpina
si” darbininkų reikalais, tai 
vargiai bent kiek žymesnė 
darbininkų dalis balsuos už 
“krikščionis” arba už jų “fe
deracijų”.

Bet šį kartų dalyvaus rin
kimuose nauja partija, jieš- 
kanti pasekėjų .tarpe darbi? 
ninku, būtent, komunistai. 
St. Seimų jie boikotavo, nors 
tuomet jie turėjo nepalygi
namai daugiaus pritarimo 
darbininkų, negu šiandie, 
kuomet visiems darosi aiš
ku, kad komunizmo “idejoš* 
bankrutija. Jie tada saką 
kad seimai (parlamentai) tai 
esu “buržuazijos išmislas” ir 
kiekvienas, kuris eina į sei
mų, esųs “buržųazij.os tar
nas” ir- “darbininkų prie
šas”. Kodėl dabar seimas 
jair nėra “buržuazijos išmis
tas” ir kodėl dabar jau gali
ma eiti į jį, to komunistų 
“mokslas” neišaiškina.

Komunistams-todėl bus la
bai keblu pasirodyti rinki
kams. Iš jų spaudos galima 
numanyt, kad jie stengsis 
paslėpt savo tikrųjį veidų po 
kokiomis nors “palšomis” 
firmomis. Daugiausia jie 
mėgins, statyti savo kandi
datus po priedanga profesi
nių sų jungų.

Bet Lietuvos darbininkai 
tur-but numato šitų komuni
stų “strategijų” ir rengiasi 
jai pasipriešint. Štai Kauno 
“Socialdemokratas” prane
ša, kad Suvalkijos Žemės 
Ūkio Darbipinkų Profesinė 
Sųjunga nutarė Seimo rinki
muose savo sąrašo nestatyt, 
nei pačiai vienai, nei bloke 
su bet-kuria organizacija; 
rinkimuose Sųjungos nartai 
gali balsuot už tų partijų, 
kuri jam geriausia patinka.

Tai, žinoma, yra visai tei
singas nutarimas. Profesi
nė sųjunga nėra partija; jos 
uždavinys yra rūpintis ne 
politika, bet ekonominiais 

jie priklauso tai, ar kitai 
partijai.

Šitas Suvalkijos žemės 
darbininkų nutarimas už- 
kirs kelių iš vienos puęės 
komunistams, q iš antros pu
sės klerikalams, kurie dėl 
tos Ąr kitos priežasties mė
gina lįsti į darbininkų mi
nias, prisidengdami sveti
momis plunksnomis.

Atvirai pasirodyti mi
nioms nesibijo tiktai social
demokratai, ir jie tam nutu
rimu! pilnai pritars.

PROTESTAI PRIEŠ MIRTIES 
NUOSPRENDŽIUS.

Rugpjučo 11 d. Belgijos Dar
bo Bart ja pasiuntė sovįętų val
džiai, Maskvon, sekamo turinio 
telegramų :

“Belgijos darbininkų klasė 
su pasibiaurėjimu ir pasipik
tinimu išgirdo apie mirties 
nuosprendį 12-ai socialrevoliu- 
cionierių. Darbininkų klase 
protestuoja kuogriežČiausia 
prieš šitų nežmoniškų nuo
sprendį ir prieš nutarimų 'lai
kyti pasmerktuosius kalėjime, 
kaipo politinės partijos įkai
tus. Darbininkų klasė reika

lauja, kad revoliucinio socia
lizmo gynėjai butų tuoj aus 
paliuosuoti.”

Rugpjūčio 11 d. čecho-Slova- 
kijos socialistų partijos pildoma
sis komitetas sušaukė Pragoję 
protesto mitingų prieš teroristi
nius Maskvos “teismo” nuo
sprendžius. Telegramoje, kuri 
buvo pasiųsta Maskvon, čecho- 
Slovakijos socialistų partija rei
kalauja, kad sovietų valdžia leis
tų pasmerktuosius socialrevoliu- 
cionierius išvažiuoti užsienin.

Po augščiaus paminėtojo pro
testo mitingo Pragoję, kuriame 
dalyvavo 
žmonių, 
nešina 
nuodami 
na linkui Husso paminklo 
kur ji atvyko apie 10 vai. vaka
ro. Nežiūrint to, kad lietus py
lė, kaip iš maišo, demonstracija 
buvo labai įspūdinga. Gatveka- 
rių judėjimas sustojo; nesuskai
tomos minios prisidėjo prie de
monstrantų. Kuomet demon
stracija pasiekė paskirtųjų vįe- 
tų, tai minios negalėjo sutilpti augščiausiamjam teismui jiutų teisių, didesnį darbo atlygini- 
miižiniškoje aikštėje ir užtvenkė atimta galia spręsti apie įsta- mų ir geresnes darbo sąlygas, 
visas aplinkines gatves? žmonių tymų konstitucionališkumą ir Pnešįn/gai, galima net pašte-

tūkstančių
mimaršavo
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ūpas buvo pakilęs ir labai prie
šingas komunistams.

Minios neapykanta ypatingai 
atsikreipė prieš komunistų va
dus šmeralį ir Munarų. Pertrau
kose tarpe Internacionalo daina
vimo buvo girdėt griausmįngi 
šauksmai: “šalin komunistus! 
Šalin korikų sėbrus! Amžina gė
da šmeraliui ir Munarui!” *

Neapykanta prieš komunistus 
pasiekė tokio laipsnio, kad dalis 
minios patraukė linkui sovietų 
atstovybės ir demonstracijos ve
dėjams buvo (Jaug vargo, kol jįe 
sulaikė žmones nuo užpuolimo 
ant atstovybės nanį0- 

NENORI TEISMO REFORMOS

į^e&piejį komunistai yra šer
nai atsižadėję tų principų, kup
riuos .jie metai, dveji atgal to
kiu fanatišku užsidegimu skel
bė minioms. Jie buvo prie
šingi darbininkų ręikalavį- 
maiiųs dėl jiagernimo ir sakė, 
kad reikia ne pagerinimų, o 
tiktai revoliucijos. Jie buvo 
prešingi parlamentui, nes dą- 
lyvavimas parlamente, jų nuo
mone, reiškė “bendradarbiavi
mų buržuazijai.” Jie smerkė 
vęikiinų plačiosios minios, ka
dangi tos minios esančios “pul
sus”. Jr t. t.

Dabar dešinieji komunistui 
daro kaip tik atbulai; stoja už 
kasdienio darbininkų būvio 
geriiyųių, dalyvauja rinkimuo
se į parlamentus ii’ eina į tųi- 
nįas. Kas pirma buvo jiems 
nusidėjimas ir “darbininkų iš
davimas”, tas šiendie jiems 
yra didžiausia dorybė.

Bet dešinieji komunistai ne 
dėlto griežtai permainė savo 
įdėjus, kąd jįe b.ulų sųv.o pro
tu priėję prie geresnio supra
timo, o tiktai dėlto, kad šian
die pučia kitoks vejąs, negu 
metai, dveji atgal./Vieniutėtis 
“principas“, * kurijd jie neatsi
žada, yra: laikyt nosį pavėjui. 
Jie yra tyriausio vandens poli
tiniai spekuliantai ir niekle- 
riai. '

'Nuo jų šiėk-tiek skiriasi va
dinamieji kairieji komunistai, 
šie turi truputį daugiau gėdos 
ir sarmatijasi mainyt savo 
principus, kaip pančėkas. Jie 
da ir šiandie stengiasi protaut 
taip pat, kaip jie protavo tuo 
laiku, kai atsimetė nuo socia
listų partijos. Bet užtai kaip 
pasenusios ir supelėjusios šian
die išrodo jų idėjos!

Štai, “Darbininkų Tiesoje” 
St. Sabas rašo apie augščiaų- 
siojo teismo reformų. Jisai v
duoda vėjo visiems tiems ^in.o-jja anaiptol nemiršta, jiuomąf 

' nėms, kurie reikalauja, kad darbininkai j

dųoti tieiųs įstatymams tokių 
prasmę, kokių jisai nori. Esį, 
jeigu takia galia priklausytų 
kongresui, o ne augščiausiaių 
teįsmųi, tai nebūtų nė kiek ge
riau s.

‘‘Koks tada butų skigįų- 
jųas?” klausia, st. Šapas. f r 
atsako: “Skirtumas tik yg- 
rų skaičiuje: įęų 4evy,ta Vy

rai, o čia ųpje -499- dm - 
Jjas Jųitų tas pųįs įy jo pa
sekmė batų ta patį, neų da
lybas turi bųįt išspgęsįąs, 
užbaigiąs taip, kąip r#įW 
buržuazijos čiplytyci,' sveika
tai, gęroypi. ’

“Todėl šita politikinė re
forma nieko gero neatneš
tų darbininkų klesai. Buržu
azijos diktatūra liktų ta pa-

jau-I ‘J-
siųs tei 
tas ir t 
ppiesaĮs 
(yrą pekonsH|uci()nąlis), f’aj 
tada apskelbtų pąts kongre
sas. Sykį jis išleistų įstaty
mų, kitų sykį jį panaikintų, 
jeigu pasirodytų; įąd jis ne
geras įcąpitalįstų kįesaį, af- 
ba n,erą rcikąliųgas jos su
tvirtinimui, ųžgĮoątyųiųi val
dikių neraniunių- Taigi bu
tų ,ta patį piąšina ir tas pąjts 
jos darbas į)’ produktas. Tp- 
kia refpt’U)ą rodosi didelė, 
bet jokios principinės pęp 
ip,ąinos vįsųųpiepėje įš to 
neįu^ų.”
Tai yra grynai koniuništinu 

(bolševikiškoje prasmėje) “fi
losofija”. Bet jos klaidingumą 
gali ir mažas vaikas matyti.

Jiongresas, girdi, daro tų pa
tį, ką ir augščiausias teismas: 
daro tų, kas reikia “buržuazi
jos čielybei, sveikatai ir gero
vei”. Bet kas yra tie dalykai, 
kurių reikia buržuazijos svei
katai ir gerovei? Ar darbinin
kų teisė organizuotis, laikyt 
susirinkimus, streikuot ir t. t. 
priklauso tiems dajyjkąms, ar 
ne? Ar bųržuązį^os gejąoyei 
reikia, kąd tįitrbiųinkai dirbta 
l>o J2 vąlaiKįų di.enojp, ar j<aų 
jie dirbtų po 1Q valandų, po’ $ 
valandas arba po b? Ar bųriu- 
azųa gali gyvuot įr tąrpt tik
tai tada, kada darbininkai gy-

’ W.sW?<tai8, ar jį gaji gy- 
yiiot ir lobi taip nąi ir tądą, 
kada dąrbininkąj. zinoniškaj 
pavalgo, apsįrciigja iy day lųyjĮ 
ajliekaųio skatikų ląijiraš.čiuj 
ir knygai nusipirkti?

Uižtenką pažvelgti į darią- 
ninku padėtį įyąiriosc šalyse, 
kad {ęiukinus, jogei buržuazi- 

............. . .......... L.?,J 
gauna daugiaus 

bėti, kad suteikimas tų gerų 
darbininkams dalykų eina ran
ka už rankos su buržuazijos 
terpiniui, Tose šalyse, kur dar
bininkai turi daugiau teisių ir 
geresnį mąterialį gyvenimų, 
buržuazija, aplamai imant, yra 
turtingesne, negu tose šalyse, 
kur darbininkai skursta ir yra 
pavergti.

Tai ypi vienas faktas. Ant
ras fą'ktaš yra tas, ikad buržu
azija tų gerų darbininkams da
lykų niekuomet peduoda geru
mu. Dol *■ savo teisių, dėl algų 
padidinamo, dėl darbo valandų 
sutrumpinimo darbininkai vi
sur ir visuomet turi kovot. 
Nors didesnė darbininkų las- 
vė ir geresnis jų būvis anaip
tol nėra priešingi buržuazijos 
gyvavimui ir net jos tarpimui, 
bet tuos dalykus darbininkai 
išgauna tiktai per kovų.

Taigi yrą yisąį klaidinga ma
nyt, kad buržuazinė tvarka 
ątįma galįiųybę darbininkams 
gęrinįį savo padėtį. Toje tvar
koje, pasirodo, darbininkų pa
dėtis gali būt geresnė arba 
blogesnė, ir tai priklauso nuo 
tp, kįęk darbininkai sugeba 
paisiįpriešinlįi savo išnaudoto- 
iutas- !

O kadangi yra taip, tai dar
bininkams anaiptol nėra vis- 
viena, kokia yra ta mašinerija, 
kuri kontroliuoja valstybę.

Jeigu ta mašinerija yra to
kia, kad joje turi vietos tiktai 
buržuazija, tai darbininkams 
yra sunku kovoti už savo tei
ses ir būvio pagerinimų, nes 
tuomet kiekvienam darbininkų 
susirėmime su savo išnaudoto
jas, pastarieji pavartoja prieš 
juos jie vien savo ekonomines 
pajfegas, bet ir valstybės galių. 
Darbininkams yra be galo 
svarbu, kad valstybę kontro
liuojančioje mašinerijoje turė
tų balsų ir jie, ir tai kiek ga
lint didesnį balsą.

Bet kada darbininkų balsas 
valstybės mašinerijoje gali 
sverti daugiaus: tada, kada vy
riausias autoritetas priklauso 
prezidento skiriamam teismui, 
ar ta<ta, kada jisai priklauso 
visų piliečių balsais renkamam 
kongresui? šitokį klausimą už
tenka pastatyti, kad atsakymas 
į jį butų pats savaime aiškus. 
Kongręso rinkimuose juk da
lyvaują ų’ darbininkai! Kas 
jiems nęd.uoda išsirinkti lo
kius a (stovus į kongresą, kurie 
tarnaus ųarbinjnką, o ne kapi
talistų reikalams?

Taigi ta Sabo “filosofija” 
yrą nevertą sudilusio dvylekio. 
Jeigu jos autorius mokėtų 
ųųosųjciai protaut, tai jisai tu
rčių šįtai ką iš jos išvesti: ka- 
(jangi dąibiųinkų klesai neda
rų jokio skirtumo, ar apie įsta
tymus sprendžia prezidento 

skiriamas teisinas, ar žmonių 
rcnkapiąs kongresas, tai jai 
taip pat nėra jokio skirtumo, 
ar darbininkai turi balsavimo 
teises, ar ne. Balsavimo teisė 
darbininkams yra bereikalinga 
— kol viešpatauja buržuazija!

Tai yra logiška išvada iš 
p. Sabo ])osmavimų, bet jos 
žioplumas yra taip aiškus, kad 
net jisai pats nedrįsta ją iš
reikšt. Jisai, be to, kartu su 
dešiniaisiais 'komunistais šian- 
(Jic jau pripažįsta, ka<J reikia 
dalyvauti parlamųjįtų rinki
muose! Stoti už rinkimus ir 
kartu balsavimu išrinktąją įs 
taigiį statyt ant vienos lentos 
su prezidento paskirtąja įstai
ga — tai yra didžiausia nesą
mone, kokią galima sau įsi
vaizdinti.

Bet Sabat> to nemato, kadan
gi jisai ne savo prolu yra pri
ėjęs prie “komunizmo moks
lo”, o pasiskolinęs jį iš Mask* 
vos.

Skaitytoju Balsai
R-

[Ut tįnetkitas itame fkprtujt 
nuomones Redakcįįa neatMko.}

LIETUVIŲ PARAPIJINIŲ 
MOKYKLŲ REIKALU, 

t *

Am.erikos lietuviai J<ata)ikai 
turi tarti savo žodį, kaj jau 
gana mums visokių hunibugų, 
kad reikia sykį ant visados at
siskirti nuo “polskos viaros”.

Musų lietuviai kunigai jokiu 
budu negali įsivaizduoti sau, 
kad galima apsieiti be lenkių 
seserų lietuvių parapijinėse 
mbkyklose. Nežiūrint visų 
skriaudų ir nelaimių, kokias 
lietuviai patyrė iš lenkų malo
nės, nežiūrint visų vargų, mu
sų kovos, didžiausių pinigiškų 
nuos,tolių, sudėtų musų spėkų, 
taipgi gyvasčių padėtų kovos 
lauke, kad atsilaikyti prieš 
lenkus, prieš jųjų norus pa
vergti lietuvių tautą. Prieš vi
sas jųjų, tai yra lenkų praga
riškas kilpas, kurias lenkai 
tiesia mums ant kiekvieno 
žingsnio, musų kunigai vis 
dar negali persiskirti su kvapu 
“polskos viaros”. Kunigai vis 
dar leidžia mokytojauti len
kėms seserims lietuvių mokyk
lose; musų kunigai vis dar no
ri, kad musų vaikučiai neuž- 
mjrš.tų, kad mes gavome iš 
lenkų “polską viarą”. Ir nežiū
rint vUų skriaudų ir nelaimių, 
kokių mes lietuviai patyrėme 
iš lenkų malonės per 500 mc 
tų, būdami katalikais, bet tik
renybėj išpažindami, “polską 
viarą” ir garbindami ne tik
rąjį Dievą, bet “polskos via
ros” dievaičius. Dėlto gi mes, 
lietuviai katalikai, tėvai ir mo
tinos, neturime leisti nei vieno 
vaikučio į tas mokyklas, kur
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Laiškai iš Miuncheno
II. Miunchenas ir bavarčikai.

Bet bavarų moterys mane įtikino, kad pavo
jus žmonijai visai iš kitos, pusės gręsia. Dar se
nis Michailovskis išvadžiojo, kad žmonijos isto
rijoj kaitaliojas du periodu: vienas — kai vyrai 
viešpatauja, antras — kai moterys. Esą kai mo
terys viešpatauja, tai visa žmonės darų ne dešine 
ranka, bet kairiaja, dirba ne dien'ų, bet naktį, ne 
prie saulės, bet prie mėnulio ir 1.1. Taip esą jau 
senai kada tai matriarchaliniu periodu esu buvę. 
Nežinau, nemačiau, bet aš tik dabar esu tikras, 
kad dabar vėlei prasideda moterų viešpatavimo 
periodas. Čia vjsų pirmą kalta Amerika su savo 
begaline moteries ideologija, kuri net mėnulio sie
kia. Amerikoj jau visai nebetoli ta gadynė, ka
da moteris pradės visai viešpatauti. Vyras per
ti ienų neturi valandėlės laiko, laksto, bėgioja, rei
kalais rūpinas, išblyškęs, nuvargęs, nusivaręs, su
sinervavęs. Moteris tuo tarpu tiktai savo mote
ries pareigas eina. Vien tiktai šiuo žvilgsniu vy
ras jau visai priklauso nuo moters. Ir jeigu mo
teris kartais taip sakant neturi “juridinių teisių” 
—tai čia ir yra jų visa galybė, ir išinintingos mo
ters besirūpindamos jų lyties gerove, senai jau 
atsisakė nuo juridinių teisių, by tik joms palik
tų teisė valdyti pasaulį: tegu vyrai valdo pasaulį, 
by tik jos vyrus valdytų!.. Juo moteris moteriš
kesnė, juo jos galia didesnė. Juo moteris turi 
daugiau vyriškų savybių, vadinąs ir juridinių tei
sių, juo ji mažiau gali vyrus valdyti. Senas cini
kas Aristofanas jau senai šią paslaptį nuvokė ir 
“Lįzystyatoj” vyrus iššydijo. Bet vyrai išglebo 

ir nusilpo ir šitiek amžių vergavo moterims! Vie
nas vienintelis vyrų karžygis Strindbergas geni
jaus galybe gina vyrų teises, bet jo balsas pasi
lieka balsu tyruose šaukiančiu... Jeigu jam ir gel
bsti kiek, tai anaiptol ne vyrai, o tik moterys, ir 
tos per savo žioplumų.

Tokios liūdnos mintys lenda į galvų, kai pri
sižiūri į bavarčikų vyrų ir moterų santykiavimų 
gyvenime. Vyrai apkrauti karo naštomis, išblyš
kę, juodais ratais aplink paraudusias akis, išsiki
šusiais žandais, arba iš to nubudimo alų besriaub- 
dami visai į pilvų susmukę, o moterys — raudo
nos, 'liaunios, pilnos, vikrios, kaip kalnų stirnos, 
meilios, dainuojančios. Dienų gyvenimo kaip ir 
nesimato: vyras kontoroj prakaituoją, moterė il
sis minkštoj sofoj (kiekvienas biurgeris net dar
bininkas minkšta sofų turi!) Saulei leidžiantis, 
pasikeliant mėnuliui, kaip aname sename matri- 
archaliniame periode, prasideda gyvenimas — gat
vėse, restoranuose, “judėjimų” (šokių) vietovėse, 
soduose, kur yra suolai su parašais “fuer Erwak- 
sene” (nelyginant švento Tamošiaus karčiamoj 
yra atskiri, iš gero marmuro padaryti, kabinetai 
su parašu “fuer Seekranken” — juros liga ser-, 
ganliems!.. — Visi begaliniai sojai pilni suolų, 
o tie suolai pilni šešėlių po porų. Vyriškas še
šėlis — galvų nuleidęs, nosį pakabinęs, rankate 
numojęs... Moteriškas šešėlis — visas energija, 
visas inįciativa, visas ugnis, visas — ofensiva... 
Moterys — • nesigėdija: jos savo pareigas eina— 
jos patriotės! Juk nebereikalo vokiečiai didžiuo
jas, kad nežiūrint į tai, kad per karą vokiečių 
labai daug žuvo, nežiūrint į tai, kad vokiečiams 
atimta Elzasas, Lotaringija, Silezija, Poznanius, 
Lenkų koridoris, kad atimta dar daugelis kitų 
žemių, vokiečių piliečių skaičius esąs nei kiek ne
mažesnis, negu buvo prieš karų.... Kas liečia tokį 

Eiropos mados reikalų, kaip ponas sifilis, tai rei
kia pastebėti, kad Vokietijoj jis labiau degenera-. 
vo, negu Lietuvoj lenkų dvarininkai. Sifilis nuo 
uolaus gydymo pasidarė kažkokiu erzatz-sifiįiu 

ir jo bacilos toli gražu negali lyginties su rusų ar. 
lenkų sifilio bacilomis —‘ neišlaikys jokios kon-1 
kurencijos... Ir jeigu Bavarijoj vidudienį pama
tysi besivaikščiojančių porų: vyras vieppiarški- 
nis ,mažiuku šuniuku, žaliu kaklaraiščiu parištą, 
vedinas, o moterė laiko jį paėmusi parankėj ir 
ne£a jo žaketų ir skyrbėlę — tai toli gražu nereiš
kia, kad moterė butų vyro valiai pavergta, tai, 
reiškia tiktai moteriškė yra sų iniciativa, o vyras* 

—visai “biednas”... Ir kad nebetoli ta gadynė, 
kada vyrų nelaimingas “luomas” cyps moterų 
“tautos” naguose... Kas išdrįs tos gadynės be-' 
laukti! Kaip Martynas Yčas sako: “Vyrai nebū
kite liurbiai!”

IV. Katino politika
Kai katinas ramiai sau ilsis ir kai jam plika 

koja uodegų užminsi, tai jis tųųj sako ššššš 
ir tiesia savo penktus pirštus į kojų drčksjti. Rei
kia suprasti, kad jis turi teisės tai padaryti: jis 
gulėjo ramiai ir nieko nekibino. Bet jeigu taip 
jo ir Smetonos bus nesusipratimas išėjęs, tai jis 
uodegų užmintas sako: miau, suraukia kaktų ir 
cypia. Suprask dabar žmogus arzjis savo apsi
švietusį protestų prieš tokį nekultūringų pasielgi
mų reiškia; ar jis tiktai'už grijekųs gaj/is.L 
tokį katinišhų įspūdį daro paskutinių jų įvykių’ at
garsis Bavarijoj. Ratheriaų nužudymas sujudino 
jau gerokai apsnūdusių Vokietiją ir prikėlė nau
jiems žygiams ir darbams. Sekė visa eilė yaldžįos 
įsakymų ir specifinių įstatymų, kurįevteturi pa
liesti iki pąšakųų vįsą gyyeųįiųų, ypač provįncijos. 
Kiek žinoma Bavarija turi nelabai kokių markę:

Bavariją pergyveno bolševikų respublikų, vadinas 
ji (jlabar dėl pačios psichologinės prigimtieslurėtų 
būti reakcioningiausi šalis visoj Vokidrfjoj. ši 
nuomonė po pasaulį labai plačiai yraTaskllydus. 
Kiek ji teisinga? žinoma, užsienio laikraščiai apie 
tai kurkas daugiau prirašo, netai ištikiu jų yra. 
Bet kad šiuo žvilgsniu Bavarija neį<aljtybės vaini- 
kęlį tebenešiotų, tai yis tik griekas butų sakyti... 
Vokiečių Reichstage Bavarijos atstovas pareiškė, 
kad 80% Bavarijos gyventojų esą inona.rkistai, 
,tį(ę$a, jis kitą kartą paaiškino, kad nors bąvarie- 
čįai ir esą jųonarkistai, šiuo tarpų jie nemanų mo- 
narkistinės revoliucijos kelti, nes dabar tai daryti 
esą butų beprotybė, geiskime, kad'jis kiek ir po- 
daugiai pasigyrė, kad jis monarkistų tiek ir’nepri- 
skaitytų, bet faktas pasilieka faktu, kad monar
kistų Bavarijoj yrą devynios galybės, ir kad jeigu 
naujoj Vokiečių Valstybėj konstitucijoj įrašyta, 
xad jokia vokiečių sudėtinė valstybė negali būti 
monųrkija, tai bavųrječįai gal jau senai butų ka
ralių pasisodinę...’ Apie tojkįą Kahr’o valdžių, kuri 
ilgai yeišpatavo nugertų^ bolševikus, ir kalbos ne- 
rą — ten nįekąs savo veido ir neslėpė. Dabarti
ne Lerchenfeldo valdžia yrą ganą artiina taip iva- 
diamai Bayerische Volkspartei. Ir šit netaip se
nui įvykusiame vokiečių katalikų partijų suvažia
vime, koncleris Wirth’ąą tai partijai -pastatė labai 
aiškų klausimą: ką§ jie esu — monarkistai ar 
r.espųbiik.onai. Tųs partijos delegacįjos galva pa- 
ręįškė, kąd jią nepasitaręs su kitąis savo kolego
mis, negalįs,ąt8®ti. ‘Buvo duofa laiko jiepis ap- 
sidnemoti.’” Bavariečiai užsidarė ir ilgas ilgas du
rnas durnojo. Paskui pareiškė, kad atsakyti j 
klausimų, kas jįe ,esį — monarkistai ar respubli
konai esu nę taip lengvą, nes klausimas esųs labai 
komplikuotas. Pąskųj tie delegatai žuvo iš posė
džio... (Bus daugiau)

mokytojauja lenkės seserys.
Jei mes neturime savų sese

rų užtektinai, lai galime pa
imti anglų seseris, bet tiktai 
ne lenkes, o jei kunigas, vys- 
kujias, ar kas jisai nebūtų, no
rėtų mums primesti lenkes 
seseris, tai mes turime stoti už 
savo teises ir turime padaryti 
galą sykį ant visados fam 
flirtavimui su lenkais ir jųjų 
“polską viara”.

—Patriotes.

| Redakcijos Atsakymai1
Alvienui. — Jūsų korespon

dencija nebus sunaudota, nes 
jūsų ajyrašomas dalykas jau 
buvo “Naujienose” ir jus prie 
to nieko naujo nepridedate.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nho 10 iki 12 rytu 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos te!. Kedzie 7715 

k. . . ■. — — — —— -..-i-,. - nj.,rj-i

Telephone Boulevard 5052 i
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- | 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- I 
karais (5—9. Nedęi. pagal sutarimu I
Iii “js ••8 I9Z8 J
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K as Dedasi
Lietuvoj

Naujiems rinkimams 
besiartinant

Kauhas 10—VIII. — Besiar
tinant rinkimams į busimąjį 
Lietuvos Seimą-Panlamentą, 
visos gyvuojančios Lietuvoje 
politinės partijos stropiai ruo
šiasi prie rinkimų kampani
jos, kad tik daugiau pritrau
kus savo pusėn rinkikų ir jų 
pagelba pravedus į Seimą savo 
partijos žmonių.

Turėjusieji savo didžiumą 
dabartiniame Scitne krikščio- 
nys-denlokratai, kaip girdėt, 
deda visas pastangas, kad ir 
busimąjį Seimą sudaryt iš sa
vo žmonių. Tačiau šįmet jiems 
vargu bepasiseks įvykdint savo 
troškimai, nes garsiojo kun. 
Purickio Šmugelis ir apkunai 
krikščionių demokratų visas 
veikimas dabartiniame Seime 
Lietuvos piliečiams jau gana 
aiškiai davė suprasti, kieno rei
kalus jie gina patekę Seiman,. 
Taigi iš savo patyrimo gdlhi 
pasakyti, kad šįmet už krikš
čionis tebaĮsuos negu tik pa
tys tamsieji elementai ir da
vatkos moterys, (ii dauguma 
Lietuvos piliečių balsuos už 
pažangiųjų partijų — Soeialde-

gos kandidatus.
Turiu pažymėti, kad tokį 

žmonių nusistatymą kas link 
seimo rinkinių aš patyriau iš 
pasikalbėjimų su kaimiečiai,s. 
šiems rinkimams stropiai i'eiV 
giasi ne tik krikščionys, bet 
juose jau dalyvaus ir bolševi-

kotavo, rinkimuose visai neda
lyvaudami. Dabar jau galima 
numatyti, kad busimas Seimas 
bus jau kitoks ir Veikiausia 
koalicinis, kuriame didžiumoj 
bus vidutiniųjų srovių žmonės. 
Nes kraštutinieji dešinieji krik
ščionys ir kairiausieji bolševi
kai Lietuvos piliečiuose neturi 
didelės įtekmės.

—Kauno darbininkas.

LIETINGA VASARA.

Šįmet Lietuvoje turime 
daug lietingą vasarą, kas skau
džiai atsiliepia žemės ūkini ir 
žmonių ekonominiam gyvenime.

Iš pradžios pavasario — ba
landžio ir gegužės mėnesiais 
palydavo normaliai, o kartais lie
taus net jau būdavo reikalinga. 
Gi birželyje jau pradėjo lyti ga
na tankiai, o ypač į mėnesio ba- 
baigą. Pagalios, nuo vidurio 
liepos pradėjo taip daug lyti, kad 
kartais 'lydavo po kelias dienas 
beveik be jokios pertraukos.

Del tokio didelio lietąus visur 
labai pašlapo pabaigoje liepos 
mėnesio užtvino visi upeliai, o 
Nemune vanduo buvo pakilęs be
veik kaip pavasario metu ištir
pus sniegui ir vanduo pakilo la
bai staiga ir per tai pridarė ne
mažai nuostolių nunešdamas iš 
pakrantės malkas, sielius ir t.t.

Be to, dėl šlapymečio žmonėms 
labai yra bloga su laukų darbais. 
Jau turime vidurį rugpiučio mė
nesio, artinasi rugių sėja, o dar 
yra nemažai nesudoroto šieno, 
yra dar neplautų pievų, o nu
plauto šieno jau nebemažai su
puvo; kitur tebepuna, nes dėl 
tankių lietų nėra kada jo išdžio
vinti.

Rugius nors pripuolarrffl1>bet 
beveik jau visur nuplovė, ta
čiau dėl šlapumo negalima jų 
suvežti, o čia jau baigia nokti 
vasarojus, avižos miežiai vieto
mis jau ir dabar piaunama. Jei 
lietus greit nepaliaus lijęs, tai 
tokio ilgo šlapmečio bus labai 
skaudžios pasekmes, — būtent, 
pradės .dygti nuplautieji rugiai, 
nebus galima jų įsėti, supus 
bulvės, nes ir dabar jau prade
da puti. IŠ tokio dideliu šlapu
mo bulvės nors dar tebėra jau
nos, bet butų supuvę ir ligi šiol 
tik visa laimė, kad prie tokių 
tankių lietų jau nuo kurio laiko

per-

laikosi vėsus oras, kurs jas dar 
ir prilaiko nuo puvimo .

Del šlapymečio žmonės labai 
susirūpinę ir su nekantrumu 
laukia giedros.

—Lietuvos pilietis.
Kaunas, 14-VUI122 m.

Faktai apie plieną
__—;---------------- ;—,— < t .

Jungtinių Valstijų Plieno kor
poracija y ta vienas žymiausių 
veiksnių Amerikos pramoninia
me gyvenime. Wallgatvio Spe
kuliacija didžiumoj yra remia
ma tuo, kas dedas plieno pra
monėj.

Jungtinių Valstijų Plieno Kor
poracija yra didžiausia anglių 
kasyklų savininke Jungtinėse 
Valstijose ir yra galingiausls 
veiksnys kasyklų savininkų pa
stangose daryti neteisingumą 
kasyklų darbininkams.

Todėl yra gėta žinoti kaiku- 
riuos svarbius dalykus apie 
Jungtinu Valstijų Plieno korpo
raciją.

Ji turi $500,000,000 nedalomų 
pelnų savo atsargos fonde, šitie 
pinigai galima panaudoti kiek
vienam tikslui.

Ji turi 100,000 dalininkų, ku
rių mažiau negu 2 nuoš. turi da
lių didžiumą.

Trylika direktorių valdo visą 
korporaciją.

Visa korporacijos manta pa
duota sumoje $2,430,000,000.

Ji valdo 145 plieno fabrikus, 
apie 800,000 akrų anglinių ir 
koksinių nuosavybių, 930 mylių 
gelžkelių, 1,470 garvežių ir 112 
garlaivių.

Jungt. Valst. Plieno Korpora
cijos direktoriai taipgi yra kitų 
korporacijų direktoriais, ture 
dami jungtinės kapitalizuotės 
nuo $20,000,000,000 iki $30,- 
000,000,000.

Visos grynos Jung.Valst. Plie
no Korporacijos įplaukos per 
pastaruosius 18 metų siekia 
$2,243,000,000, tik truputį ma
žiau negu pareitų užmokėti už 
visą paduotą mantos apštį.

Jung. Va'lst. Plieno Korporaci
ja išelido bendrų dalių sumoje 
$500,000,000j kurios visos jų lei
dimo laiku buvo grynas vanduo 
ir nuo šito vandens ji tvis mokė
jo dividendus, kurie per 19 me
tų išnešė daugiau kaip $.480,- 
000,000.

Nors dividendų kaina buvo po 
5 nuoš. bendroms dalims ir pas
koloms, o 7 nuoš. augštesnėsėms 
dalims, bet tikrumoj įplaukų 
augštis nuo bendrų dalių siekė 
apie 13l/j nuoš.

Šitie skaitmens pilnai atsako 
į kiekvieną Jung. Valst. Plieno 
Korporacijos paklausimą, kurį 
ji galėtų duoti klausdama, kaip 
galima butų panaikinti 12 valan- 
tų dieną.

—Kibry Page, mėnrašty At
lantic Monthly.

gimdė kun. Krušas, beauginda
mas savo “onarą“: su pa-rapi- 
jonų norais visai nesiskaityti 
ir viską, taip sakant, bandyti 
pastatyti ant širvo, kad pasiro
džius, jog jis esąs ne bent kas 
ir su savo mulkiais ( jis taip 
vadina savo parapijonis) visai 
nenorįs skaitytis.. '

Tai pavojinga ‘epidemija“. 
Chicagoj pradėjo ji siausti ne
lyginant kaip kokie “Spėšelai.“ 
Bėgy kelių dienų jos “šympto- 
mai“ apsireiškė/veik visose lie
tuvių parapijose. Tik kur pra- 

“diplo-biiščiai turi daugiau 
matijos,“ tai ten šios 
tnijos“ “perai“ ne taip 
“veisiasi“ ir plečiasi...

Nuo tos “epidemijos,“ 
tyt, neišliks Sveika 
Šv. Kryžiaus parapija, 
parapijonų jau didelis šnibždė
jimas. Ypatingai tie tėvai ir 
motinos, kurie leidžia savę vai 
kus į panipijidę mokyklą labai 
susirūpino, kai sužinojo, kad 
parapijinėj mokykloj ne vis
kas tvarkoj ir jų vaikučiai nė
ra taip mokinami, kaip turėtų 
juos mokinti. Jau vaikšto gan 
dų, kad už dienos kitos bus 
šaukiamas parapijonų susirin
kimas pasitarti kokių priemo
nių parapijonims griebtis, kad 
viską sutvarkyti taip, kitip tu
rėtų būti.

Tečiaus kai kurie su dalykais 
arčiau susipažinę parapijonys 
tvirtina, kad ir šioj . kolonijoj 
turės kilti didelis “biintas“. 
Nes ir čia prahašeius išdidžiai 
savo smakrą glosto ir į visą šį 
parapijonų nepasitenkinimą 
žiuri pasišiaušusiais plaukais...

Palauksime, pamatysime 
kas iš to išeis.

— Paiapijorias.

HOSELAND.

DIDELIS GAISRAS.

Utž pereitą naktį ištikęs gai
sras (5H-()(M)2 W. Kinzie gat.) 
padare nuostolių už apie 150,- 
000 dolerių.

Lietuviu Rateliuose
T0WN OF LAKE

Parapijonų buiitas

Meta lauk lenkes “seseris“ 
mokyklų.

iš

Pastaruoju laiku Chicagos 
lietuvių parapijose ėmė siausti 
musų prabaščiams ytin neįiia- 
loni “epidemija“. .. Visur pa
rapijonys pradėjo reikšti norą 
priversti savo prabaščius atsta
tydinti visas 1 enkes “seseris“ 
mokytojas ir jų vieton parū
pinti lietuvaites, o jeigu jau 
lietuvaičių neužtektų visoms 
parapijinėms mokykloms, tai 
tada parūpinti vokietaites, 
amerikonkas ar bent kokias 
kitas, bet lik ne lenkes.

Minėtai “epidemijai’’ “pe
rus,“ kaip jau yra žinoma 
“Naujienų“ skaitytojams, pa-

tam
girdi, tik. tokiu

člui generalį “streiką“ ir 
panašiai. Nes, 
budu jie priversiu savo praba- 
ščių “geruoju“ ”kvitinti“ 
parapiją...

Kas išeis iš tų “buntų” 
generalių 
pasakyti, bet vistik galima nu
matyt, kad kun. Lapeliui bus 
išvirta daugiau bulvinės ko
šės, negu jis įstengs vienas vi

ir
“streikų“ — sunku

ma-
ir musų

Tarpe

'Birutė’ pradėjo sirgti

*—————---—,
“BIRUTES” VALDYBOS AT
SAKYMAS SENAM BIRUTIE- 

CIU1.
“Naujienų” nr. 203 tilpo Se- 

no Birtitlečio straipsnys, ku
riame thrp kitko buvo pasaky
ta:
‘džiova’... Ir jos geras vardas 
Chicagos lietitvių visuotnenės 
tabpė pradėjy nebetekti saVo 
reikšniės. Kai kurie senesni 
birutiečiai tekino ‘Birutės4 li
kimu labai sttsirupino, ir, sa-

spe-
O

gų pastatyti 'Birutę’ vėl ant 
kojų. Vaikšto gandų, kad gal 
birutiečiai kvies naujus 
cialistUs ‘Birutę’ gydyti...
gal didžiuma birutiečių pasi
tenkins dabartiniu ‘Birutės* 
meiidėjimu...“

Matyt, kad Senas Birutietis 
minėtus “faktus“ apie dabarti
nę “Birutes“ padėlį išlaužė iš 
savo piršto, bes ‘'Birutės“ val
dyba nieko panašaus nėra dar 
pastebėjusi.

AčitŲ pastangoms vedėjo p. 
Pociaus, “Birutė“ bujoja, tvir
tai laikosi ir ateinantį sezoną 
ji žada duoti ichicagicčiams 
daug rimto dailės meno.

— “Birutės“ Valdyba.

i

549 Jakubauskis Jazapas 
353
558 Karaliūnas Gurgia
563 Kimbras Stanislovas
564 Kilis tartis Bladislovas 
570 KliikutiS Kazimieras 
579 Malėjas Masiokas
592 paulikene Miss Ona
593 Plungis Antanas
594 Pranskcnei Barbara 
598 Rubasiis Frank 
(5<>0 Sadunaš Jen
608 Seiičkas Petras 
610 
016 
020 
622 
627 
628 
629 
630 
631 
636 
637 
639

Jonikas Stanislovas

Slinkis Charles 
Stnailuij J ii ozą pili 
Gricius Juozapas 
Stridkiš Petras 
Turkieni Kazimiera 
Vaickaitei Zofijai 
Valincyte Petronelia 
Vilkas Jonas 
Vlrkesis Juli 
Zebi'duskas Jonas 
Zubauciu Jozapu 
Jaozaills AVilliant

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, gurėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
ROyrtl Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: MOrduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilna* i^form-acijas gausite nuo 
agentų arba

THE RŲYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

j šiandie pinigu
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
10c. už 100 auks.

arba
1,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturįng 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ 
S'iulo sekamus bargenus:

Čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25
Čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

Beek’s Dep’t Store
8323-25 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet 

Telefonas Victory 9082
t-

|- i i ii»i—

EXTRA! EXTRA!
Atidarymas lietuviško (Ice Cream Parlor) rugsėjo 9, subatoj. 

šiuomi pranešame visiems pažįstamiems ir susledams, kad mes vi
siems stengsimės patarnauti kuogeriausiai ii* bą skirtumo.

Kviečiame visus. Su pagarbaMary namčiaVskas, • 
3146 So. HAlsted St.

KLEIN BROę 
11 HALSTED. 20™ SFS **> ■ 
M B. CANALPORT AVĖ

---------- _--- ----—----- ■ n, i, f iMHUi’

Atdara 
iki 6-ai 

vai.

Kitą Savaitę -- Atsidaro 
Rudeninis Išpardavimas

Tėmykit musų keturių puslapių rudeninio išpardavimo plakatus .— 
kuriuose daugybė nustebinančios vertės naujo ridenimo tavoro. Tik
ras vaišinimas krautuvėj. Nepraleiskit šio išpardavimo. Prasidės 
panedėlyj, rugsėjo 11. , <f>

Tel. Austin 787

DR.MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iŠ Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.
Vb ............ ...... )........... .UI Į ■■■.■II. Į 1—^

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
\ Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų. ligų.
Ofisas: 3354 So. Halstęd St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; ,2—3 po piet, 
7—8 vak. NedėliomįS 10—12 dieną 
Res. 1189 Indeoęndence Blvd. Chicago -------- ----------------------------------

B
i
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Tikėjosi iškilmingo pasitiki
mo, gauna šluotą...

Kiek laiko atgal musų pra- 
baščius Lapelis iškeliavo Lie
tuvon aplankyti savo tėviškės. 
Dabar jis jau vėl sugrįžo savo 
parapijom .• Jis tikėjosi, kad jo 
parapijonys iškilmingai pasi
tiks jį, kai jis parvažiuos į 
Hoselandą, bet šie, Vetoj- reng
ti jam jo sugrįžimo iškilmes, 
rengiasi paimti jam šluotą ir 
išvyti jį iš savo parapijos. 
Mat kun. Lapeliui išvažiavus 
Lietuvon, jo parapijonys suži
nojo visus jo “triksus“ ir todėl 
dabar jo nebeapkenčia.

Parapijonys bandė jo visai 
į savo parapiją neįsileisti, kai 
jis sugrįžo, bet pasirodė, kad 
jiems tatai padaryti nėra taip 
jau lengva. Mat jų bažnyčia 
(kap ir visos kitos) yra užra- 

o vyskupas, 
savininkas, 

“gaspadorių,” 
neat-

syta vyskupui, 
kaipo bažnyčios 
gali skirti tokį 
koks jam patinka, visai 
sižvelgdamaš į parapijonų no
rus. »

Parapijonys pamatę, kad jie 
negali sulaikyti savo prabaš- 
čiaus nuo grįžimo savo parapi
joj pradėjo tartis ir jieškoti 
kitokių priemonių. Jie jau ta
riasi sukelti “bUntą“ visoj pa
rapijoj, paskelbti savo prabaš-

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ-
Kreipkitės:

G. Bendorkitis
520 VVilson St.,

WATERBURY, CONN. !

atsiimkit laiškus iš Pašto

528

į • • s I.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Ad vert i sėd Window” 
iobėj nuo Adams gatves, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše. pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

3719 Gūželis Gust.
3725 Medinis Peter
504
508
510
518

Didelis pirkinis 2 
keliniu siutu 

$17.95
Cibnai šimtai siutų įžymių 
Chicagos išdirbėjo. Jie bu
vo pakuti Chicagos vadovau
jamoms drabužių krautu
vėms, kurie vėliau nuo užsa
kymo ątsisakė. Todėl mes 
gavome pirkti už visai žemą 
kainą.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

i

.ai

Bagdianas Jozapas
Bartkusi Juzapas 
Bedalis Elena 
Bradovskas Galis 
Burbulis K.
Cepauskis F.

Esdme puikioj vietoj at
likimui jūsų visokių ban 
kinių reikalų.

VISI NAUJI RUDENINIAI 
MODELIAI

I
Materijolas — vilnonis mėlyj 
no seržiaus ir šilku maišyti 
worsted, vieneiliniai, nauja- 
nybė matęrljole vaikinams 
siutų vien-eilių ir dvieilių.
Niekad neturėjome progos 
parodyti panašių siutų pra
džioje sezono, už tokią žemą 
kainą; miera 32 iki 42 už 

17.95
Prosinąme ir taisome siutus 
vieną metą VELTUI.

Iowa State Savings 
Bank

Namų Paskolos Bankas
i

Sioux City, Iowa

Vyrams naujos rudeninės skrybėlės
Nepaprasta proga įsigyti naują rudeninę skrybėlę. Padarytos iš ek
stra puikių vilaginių vėlimų, satinu pamuštos, naujanybė pavi- 
daluose ir spalvose. $5 vertės po

$50 iiž vardą
Norime duoti vardą musų naujiems miltams, kurie labai trumpame 
laike bus pas mus pardavpjami. Mokėsime $50 už geriausį vardą, ge- 
riausiems miltams. Visoki apie vardą patarimai turi būt greit pasių- 
sti ,ij: kąd jpųs pasiektų pįrpn’ ruggoj^to^

Greitas Anglies
PRISTATYMAS

Mes galime pristatyt labai greitai anglis nuo musų dokų, 35-os 
ir Iron gatvių. -

HEŪSTRŪM-SCHENCK COAL 00.
MINKŠTOS ....KIETOSi

tel. Wabash 7929
37 W. Van Buren St.

Chicago, Illinois

Iii?

ii

Dr. Maurlce Kabu
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. nedeldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 ild 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
——M—— I .11 /

t

Tlephonas Yards 5082 

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

CHICAGO, III. |
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, I1L

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171 

h....... ■ i m............ ................... .

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

=n

■a

v

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Ganai 0257 L

Dr. I E MAKARAS
Lictuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
RoSeland, III.

Tel. Pulhnan 0342 ir Pullman 0349 |
Vai. 1(1—12 ryte ir 7 iki 9 vakare. |

į'..

i



NAUJIENOS, Chicago, UI.

MERIO K ARTUSIS VY
NAS NESUDEGĖ. PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIM REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI

Pėtnycia, Rugsėjis 8 d., 1922
—1-- -—  * -- -   

NAMAI-2EME
Juozapo Trinerio Kompanija 

nori pranešti publikai, jog gais
ras, kuris sunaikino 2 augštus 
vyriausiojo kompanijos budinko, 
1333-39 So. Ashland gat. praė
jusio antradienio ryte, visai ne
atsilieps ant išdirbinėjimo Tri
nerio Karčiojo Vyno ir kitų žino 
mų Trinerio gyduolių. Didelis 
inedegų ir vyno, šalo esančiam 
budinke paliko nepaliesti per įvy 
kusi gaisrą, taip jog išdirbinėji- 
mas atsinaujino atgal ir užsaky
mai yra išpildomi taip, kaip ir 
pirma.

L. S. S. 4 kp. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, rūgs- 11 (L, 1 vai. po pietų, 
Fellowship House svet., 831 W. 33 
Place. Draugės ir draugai malonėki
te laiku susirinkti ir. atsiveskite naujų 
narių prisirašyti.

— Org. J. M. Vainauckas.

RENDAT 6 KAMBARIŲ FLATAS 
ant 3-ių lubų, su visais gyvenimui 
reikalingais patogumais . Pageidau
jama tvarkus ir pastovus gyventojai. 
Matyt galima visada.

S. BALICKAS,
3333 So. Wallace St.

VYRŲ

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

turiKlaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Hant Naujienų darbininkai gerinus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
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 į sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va 
karo.

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą, 
barbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14tn 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 

• darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kains.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. nariai 
kurie turite paėmę tikietus grąžinki
te knvgutcs tiems, iš kurių esate jas 
paėmę. — Pirmininkas.

Liet. Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks šiandien 
vakare 8 vai. paprastoj svetainėj. Vi
sos narės malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. — Valdyba.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” susirinkimas bus penk
tadieny, rugsėjo 8 d., 8 vai. vak., Šv. 
Kryžiaus parapijos svet. Visi nariai 
-rėš malonėkite laiku susirinkti, nes 
reikalinga prisirengti prie vakaro “Mi
lijonai Vandenyj”, kurį valdysime spa
lio 29 d. š. m. — Valdyba.

S. L. A. 174 kp. mėnesinis susirin
kimas bus nedėlioj, rūgs. 10 d., 1 vai. 
po pietų, Fuller Park svet., 46 ir 
Princeton gatvių. Visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, taipjau nepa
mirškite atsivesti naujų narių prira- 
mui. — Sekr.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Am. mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rūgs. 9 d., 7:30 v. v., šemaičio svet., 
18 ir Union Avė. Visi nariai atsilan
kykite, nes bus rinkimai protokolų se
kretoriaus .senąjam apleidus miestą.

• — K. Rugis, Pirm.

I). L. K. ‘Keistučio Kliubo repeticija 
veikalo Netikėtas Sugrįžimas bus 
penktadienį rūgs. 8 d., 7 vai. vak. Mc- 
Kinley Paiko svetainėj, prie 38 gat. 
ir VVestern Avė. 1
bukite.

Visi lošėjai but’nai
— Režisierė.

Valančausko Pašelpos 
mėnesinis susirinkimas 

1 vai. po

Vyskupo 
Draugijos 
įvyks nedėboj, rūgs. 10 d 
pietų, A. Urbonas svet., 3338 Auburn 
Avė. Svarbių reikalų delei, malonė
kite visi nariai laiku susirinkti.

— J. L. Shaldauskas, rašt.

r. y

TAMOŠIUS NORBUTAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 6 d. po 12 v. iš ryto. Ve
lionis išgyveno šioj šalyj 22 me
tų. Priklausė prie keletos lietu
viškų draugysčių ir Karpente- 
rių Unijos. Paliko nubudime 
moterį Juozapą, sūnų Antaną, 
dukteris: Kazimierą ir Stanisla
vą; Brolį Antaną Amerikoj ir 
vieną brolį Kazimierą ir seserį 
Lietuvoj. Laidotuvės atsibus su- 
batoj rugsėjo 9 d., 8 v. ryto iš 
namų 7001 S. Sangoman Avė. į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią, iš tenais 
į šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės ir pažįstami malonėkit daly
vauti laidotuvėse. Tegul būna 
tau lengva šios šalies žemelė, 
mano mylimas vyre. Pasilieka
ma nubudime
Moteris sūnūs dukteris ir brolis

Bridgeport. — Generalė visų vaikų 
choro ir stygų orkestros repeticijos 
įvyks nedėlioj, lugs. 10 d., 10 vai. iš 
ryto, Raymond Chapelėj. Visi malo
nėkite laiku susirinkti. Taipgi lai at
silanko, kurie nori prie minėto choro 
prisirašyti, nes vėliau p. Sarpalius ne
bepriims daugiau vaikų, kada galuti
nai susiorgonizuos. — Valdyba.

L. S. S. 174 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, rūgs. 10 d., 10 
vai. iš ryto, Karlovo name, 3827 Ar
cher Avė. Visi draugai malonėsite 
susirinkti, nes turime daug svarbių 
reikalų: reikės delegatai išrinkti į Ra
jono konferenciją. Norintieji prisi
rašyti prie kuopos nesivėluokite atsi
lankyti. — Valdyba.

(’rfcagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašei pos laikys savo mėnesiu 
susirinkimą nigs. 10 d., 2 vai. po pie
tų, Zvenzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė. Visi nariai malonėki
te laiku susirinkti.

— Sekr. A. Lungevicz.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
JIEŠKAU JURGIO IR FELIXO 

Markevičių, paeina Senamieščio kaimo 
Panevėžio apskr. Jie patys ar ka% 
kas meldžiu atsišaukti.

KASTANCIJA JANUNAITfe
308 S. Hermitage Avė., Chicago, 111

Aš ANTANAS ŠARKŠNAS JIEŠ- 
cau Juozo šarkšno giminių, iš kaimo 
Vilkininkų, Leipunų par., Suvalkų rėd. 
Seinų pav.. Juozas šarkšnas liko už
muštas mainose Harrisburg, III. Palai
dojom rugsėjo 1 d. Liko posmertinės 
pinigų, atsišaukit artimiausi giminės 
šituo adresu, aš jį palaidojau. Anta
nas šarkšnas, 509 E. Fourth Street. 
West Frankfort, III.

JIEŠKAU SAVO VYRO ALEX 
Kigas, prasišalino nuo manės Augu
sto 9ta .aukštas, mėlynomis akimis, 
ant kaktos yra ženklas. Kas patėmys 
tokią ypatą, arba pats meldžiu atsi- 
šaukt, nes mano du vaikai yra labai 
sunkiame padėjime. Ona Kigienė, 1717 
Ruble St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės be vaikų, tik ne gyv- 
našlės, nesenesnės kaip 27 metų. Aš 
esu 26 metų vaikinas, laibas, neruko- 
rius, vidutinio ūgio. Turiu savo pra- 
pertę. Noriu surasti saif dorą drau
gę, kuri mylės gražų, dora šeimyniš
ką gyvenimą. Meldžiu atsišaukti ir 
paveikslą prisiųsti. Atsakymą su
teiksiu kiekvienai ir paveikslą 
žysiu.

grą

S. P., 
Brighton Park Skyrius 

Box 4, 
4138 Archer Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKAU. APS’IVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės, nesenesnės kaip 35 
metų. Aš esu vaikinas 32 metų. Jau 
nubodo vienam gyvent, mylėčiau ap
sivesti. Platesnes žinias duosiu per 
leišką. I. I)., 2508 Clyboum Avė., Chi
cago, III.

ĮIEŠKO kambariu
JIEŠKAU kambario su valgiu 

vienam vaikinui Bridgeporto ar 
18-tos gatvės apielinkėse. Pra
neškite į Naujienų ofisą No. 115, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS KAMBARIS SU 
valgiu arba be valgio Bridgeporto 
apielinkėje. Meldžiu pranešti ypatiš- 
kai arba la'šku į Naujiem) Skyrių, 

3210 So. Halsted St.
Box 27

SIŪLYMAI KAMBARIO
IŠSIRENDAVOJA FRONT RUI- 

mis ir kitas kambaris, gali būt sykiu 
ir atskirai, paranku dėl darbininkų 
žmonių. Gali būt su valgju ir be val
gio. Atsišaukite informacijų delei 
•Store: 1606 So. Halsted St. Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, Rvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokius rakandus ir prie 
namų reikalingus pataisymais, karpen- 
terystei. taipgi esame specialistai ant 
budavojimo naujų garadžių už priei
nama kainą. Atsišaukite:

JOHN KORECKY IR MOST 
1426 S. Kaminsky Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA duonkepio, kad galė
tų kepti keksus ir baltą duoną.

Atsišaukit į
Naujienų ofisą,

No. 114.

PARDAVIMUI KRAUTUVE, 2 
fintui ir garadžius, nuolat augančioje 
biznio sekcijoj, Halsted ir 35-ta gat., 
lotas 25x125. Kaina $26,000, cash 
$10,000.

W. K. YOUNG & BROS, LANG 
1300 E. 63rd St.

Tel. Hyde Park 0222

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, kendžių, tabako — krautuvė — 
taipgi rūkytos mėsos. Biznis gerai 
daromas, lietuviais apgyventa, todėl 
nepraleiskite šitos progos, nes atiduo
siu už teisingą pasiūlymą, nes priver
stas greitai parduoti. Savininkas

3537 S. Wallace St.

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
vidų darbui. 45c. į valandą.

Kreipkitės:
E. F. IIOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

NEPAPRASTA PROGA DEL LIE- 
tuvių, kurie biskį moka kalbėti lenkiš
kai. Parsidiioda grosernė ir bučernė 
lietuvių-lenkų apygardoj ir biskį ki
tokių tautų maišytų kaimynystei. Pa
siskubinkite.

1846 W. 46th St.
Phone J/afayette 6372

REIKIA vyrų ir moterų paty
rusių dešrų kimšimui.

BAKER’ FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted . St.

REIKIA PATYRUSIŲ KARŲ TAI- 
sytojų freight karių; kontraktinė ša
pą, nuolatinis darbas, geras nuo šmo
tų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte.
STREETS CO.,

W. 48 it So. Morgan Sts.

PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- 
ras su visais fikčeriais. Priežastis 
pardavimo turiu du bizniu ir negabu 
apsidirbt. Lysas ant 3 metų. Su 
kaina sutiksime ant vietos, Atsišau
kit, 3440 So/ Morgan St. Anna Moc- 
kunnenė. Yards 2117.

NAUDOKITĖS PROGA ŠIAN- 
dien, o ryto bus parduota. Pardavi
mui buČemė ir grosernė labai pigiai, 
puikioj vietoj, prie bizniavos gatvės. 
Biznis puikiai įrengta, arba mainysiu 
ant mažo namo, loto, mažesnio biznio, 
arba ant saliuno, nežiūrint kokioj 
apielinkėj, nes esu priverstas parduo
ti pigiai iš priežasties ligos.

7132 S. Halsted St.
Vincennes 6849

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI vienas iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa- 
yette Avė. Naujas, 2 lubų na
mas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosemės arba, saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvetnent Co., 3335 S. Hals
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

PARDAVIMUI murini* na
mas ant 2 pagyvenimų, po 6 kam 
barius. Viskas įtaisyta pagal 
naujos mados, parduosiu už 

$3,300. 1928 S. Sangomon st.

rų

REIKIA DARBININKO

REIKIA 1-ipa rankio dunoke- 
pio, turi mokėti kepti juodą ir 
baltą duoną. Atsišaukite tuo- 
jaus, 8651 BaltiAore Avė. Tel. 
Šo. Chicago 1194.

MOTERŲ
REIKIA 10 patyrusių mote- 
popierų sortavimui.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

MERGINŲ
TARP 16 IR 25 METŲ

SENUMO,
LABELIAVIMŲ

BUTELIŲ.
REID MURDOCK & CO., 

X CRARK & RIVER STS

REIKIA 50 merginų pakavi
mui saldainių (candy). Nuolati
nis darbas .Turi kalbėt anglis
tai. Metų nuo 18 iki 25. Gallanis 
Brothers, 1929 So. Ilalsted St.

REIKIA MOTERŲ OPERUOTO- 
jų spėka varomų mašinų. Nuolatinis 
darbas, gera alga, švari dirbtuvė.

BEST GARMENT MFG. CO., 
2343 So. Trumbull Avė., 
5 blokai į vakarus nuo 

Kedzie Avė.

REIKIĄ 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbtuvės darbui. Geras 
užmokestis.

AMERICAN INSULATED WIRE
& CABLE CO.,
954 W. 21stSt.

REIKIA
DARBININKŲ į structual 

steel šapą. \
Kreipkitės:

2611 S. Halsted St.

REIKIA KRIAUČIŲ PRIE Mo
teriškų drapanų; taipgi reikia pusi
ninko prie šio biznio. Reikią įnešti 
mažą sumą pinigais ir turi suprasti 
kriaučystą. Taipgi turi būt susipra
tęs ir teisingas žmogus, 
rai geras ir nepaprastas pasiūlymas. 
Kuris tokiuo bizniu interesuoja, 
šaukite ypatiškai arba laišku.

J. M. LOCAITIS, 
306 So. Western Avė.

šis yra tik-

atsi-

REIKALINGAS lietuvis bu- 
čeris.

ALEX SUCILLA, 
12300 Emerald Avė. West Pull- 

rhan, III., Tel. Pullman 3990.

VYRŲ REIKIA
į gaivanizavimo įstaigą 

45c. į vai., pradžioj, 
dienomis ar naktimis

Paprastų darbininkų reikia 
40c. j valandą

Dienomis ar naktimis

w.
JOSLYU MFG. CO., 

37-th and S. Morgan

REIKALINGAS patyręs 
ceris, mokestis Kerą, darbas 
visados.

M >,

Atsišaukite: }
Tel. Canal 5718 ‘ 

r;i ;

AUTOMOBILIAI

Sts.

bu- 
ant

PARDAVIMUI CHEVROLET 1921 
metų automobilius 5 pasažięrų, ma
žai šeimynai. Nauji tajeriai, visai ma-REIKALINGA MOTERIS PRIDA-

boti kūdikį; gali turėti ir vieną vai-Jžai ima’gOSaiino, — galima važiuoti 
ką, mes duosime kambarį ir pragyve-! 83 lias su x galionu. 
mmą. Užtikriname, kad galėsit gy-, $465 parduosiu už $235. 
venti pas mumis kiek jums tik patiks. - 
Atsišaukit tuoj. Albert Tamoson, 7032 
St. Lawrence Avė. Tel. Stevvart 8581.

mylias su 1 galionu. Kainuoja 
? • Didelis

bargenas. kam* reikia gero automobi
lio ateikite vakarais. 4231 Talman Av.

REIKIA merginos į dry goods 
krautuvę, 
kai

Turi kalbėt lenkiš- 
ir lietuviškai.

BRINDER BROS., 
1811 W. 47th St.

REIKALINGA apisenė mote
ris prie mažos šeimynos — val
gis, kambaris, o su užmokesčiu 
susitaikysim, 1036 E. 90th St. 
Tel. Chesterfield' 2822. Jos. Ma- 
cinkeviče.

REIKIA moterų ir merginų 
plunksnų sortavimui; švarus, 
nuolatinis darbas. B. Cohen & 
Sons. 843 Vernon Park PI. (arti 
Blue Lsland Avė.)

REIKAŲINGA moteris į sta
bą ir vaiką prižiūrėti ; kambaris, 
valgis ir mokestis. Atsišaukit 
tuoj, 3151 S. Union Avė., pirmas 
flatas.

REIKIA merginų lengvam 
dirbt mvės darbui į saldainių 
(čandy) dirbtuvę. Nuolatinis dar 
bas. De Lux Mallow Co., 166 
No. May St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

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

PARDAVIMUI 1921 motų au
tomobilius geram stovy j, arba 
mainau ant namo, biznio, ar loto. 
Galima atsišaukti bile kokių va
landą. P. P. K. Boulevard 1346.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
lėle, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už geriausį pasiūlymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI 4 RUIMŲ RAKAN- 
dai (Fumiture) daiktai randasi gera
me stovyj. Parduosiu už teisinga pa
siutimą. Tuose pačiuose ruimuose ga
lima ir gyventi. Pėtnyčioj ir subatoj 
galima matvti per visą dieną, nedėlioj 
nuo 3 vai. iki 8 vai. vak. 2545 S. Ha?- 
sted St. 2 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai (Furniture) parduosiu atskirai 
ar visus svkiu. Butų geistina, kad 
visus nupirktu iškarto, nes tuose pa
čiuose kambariuose galima ir gyventi. 

2132 W. 23rd St.

PARDAVIMO!
PARDAVIMUI trumpame lai

ke restauracija — parduosiu pi
giai.

1745 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
hai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių\kanwų ir visokių tautų apgy
vento], bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

J./-d ■MMi

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė su 5 kambariais, — 
2 metų lysas, rondos $25 į mėnesį, 
tirštai apgyventa lietuvių ir kitokių 
tautų. Biznis geras, gerai išdirbtas 
ir cash, —• priežastį pardavimo patir- 
sit ant vietos — parduoda 'pigiai — 
už $600' — $50 cash.

3642 So. Pamell Avė.

- PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj vietoj, prie biznio 
gatvės, visokių tautų apgyven
ta. Atsišaukite:

2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis g£ 
rai eina, parduosiu pigiai, nes yra 
svarbi priežastis.

3656 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė, biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. Ran
dasi Brighton Parke, 

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI VALGYKLA — 
biznis išdirbtas per 10 nvetų — renda 
pigi, — lysas ilgas ir biznis geras — 
verta diena ir naktį $2,000 parsiduo
da už $1.000 — iš priežasties apleidi
mo šią šalį. Atsišaukite:

3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
fixtures, registeris, stiklai ir pianas. 

F’uikiausis bargenas ant South Side, 
daro virš $700 į savaitę. Pardavim-o 
priežastis, važiuoju senan kraštan. 
\vsas. Rašykit, arba telefonuokit 

Vincennes 4140, Walter Borden, 7918 
Lafayette Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne. Gash biznis. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos, Ran
dasi Brighton Parke.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
sernė, visokių tautų kolonijoj; 
puikioj vietoj. Renda pigi. Biz
nis cash. Kas greit atsišauks, 
parduosiu pigiai. 704 W. 69 St., 
Phone Wentworth 2393. < ................ ..

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
sernė. Biznis ant kampo, geroj 
vietoj. Kas pirks tas laimės.

3400 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI BARBER- 
nė, biznis nuo senai išdirbtas. Renda 
$20, lysas 3 metų. Nepraleiskit pro
gos. Noriu greit parduoti, nes einu 
į didesnį biznį. Atsišaukit į Naujie
nas, Box 113,

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų kolonijoj. Tarpe didelių 
dirbtuvių. Biznis senas 15 metų. Par* 
duosiu už prieinamą kainą. Priežas
tis pardavimo — pirkau savo namą, 
su bizniu, einu į savo namą.

1458 W. 15 St.

PARDAVIMUI GERAI APMOKA- 
mas biznis — 1-os klesos duonos kep
tuvė. Amerikonais apgyventa.

ENGLEWOO BUSINESS 
EXCHENGE, 

7701 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERIS,- SAL- 
dainių, tabako ir tt., krautuvė. La
bai geroj vietoj ir biznis gerai eina. 
Parduosim pigiai. *

J. M.,
3956 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, SU 
namai. Namas medinis, — štoras, 4 
kambariai pragyvenimui užpakalyj. 
Biznis geras barberiui arba kriaučiui. 
Noriu parduoti j trumpa laiką. Na
mas randasi Brighton Park.

3956 So. Rockwelll St.

BIZNIERIAI NESNAUSKIT! PAR
DAVIMUI PIGIAUSIAS NA

MAS ANT HALSTED ST.
2 lubų aukščio mūrinis namas, 

Storas su kambariais ir du flatai 
4 kambarius ant antrų lubų. 
$11,800.

Namo savininkas priverstas par
duoti greitu laiku.

M. J. KIRAS REAL ESTATE, 
Improvement Co., ,

3335 S. Halsted St. Yards 6894

po 
Kaina

PARDAVIMUI PIGIAI FRAME 
namas, dviejų augštų, su 4 kambarių 
nameliu užpakaly. įplaukų mėnesiui 
$30.00, netoli lietuvių mokyklos ir baž
nyčios, 
me.

Savininkas tame pačiame na-

1979 Canalport Avė.
Phone Canal 2476

PARDAVIMUI lotas 30x129, 
gdroj vietoj, 45 St. ir Spaulding 
Avė. Parduosiu pigiai.

2906 W. 43rd St.

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.
Parsiduoda 2-jų aukštų bizniavas 

mūrinis namas. Dabar yra Hardvvare 
Storas, užpakalyj Storo 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka- 

I lyj namo randasi nvurinis garadžius 
4 mašinoms, galima sutalpinti 5 ma
šinas; elektra, maudynės, aukštas ci
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra up-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučemės au
tomobilio nedidelio namo, arba far- 
mos. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, tai yra auksinė proga; 
priežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsišaukit tuoj, kas pirmesnis, 
naudos.

FRANK G. ĮAJCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafąyette 5107

TURIU PARDUOTI 10 TUŠČIŲ 
lotų ,kad pasidalinus turtu: bloko
nuo Marųuette parko, netoli šv. Ka
zimiero vienuolyno. Kaina $3,000.00.

FRANK MULHOLLAND CO., 
6243 S. Western Avė.

tas

PARDAVIMUI, MAINYMUI, AR- 
ba rendavojimui 130 akerių ūkė, ne
toli Woodstock, Illinois. Karvės, ja
vai ir 150 vežimų dobilų. Geri bu- 
dinkai ir gera žemė/ Gali feit dabar ar 
vėliau gyvent.

6317 So. Peoria St.
Tel. Normai 8299

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuo jaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu ųamus, lotus, farma*, 
bučemes arba kitokius biznius, taip
gi mainau darnus ant farmų, lotus 
ant namai. Turiu daug visokių namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mai- 
nvti ant bučemės arba bile kokio biz
nio. Kas turit namus, biznius greitai 
atneškit pas, mane, tuoj bus parduoti 
arba išmainyti į trumpą laiką, yra 
didž’ausis pasirinkimas pas mane. Du- 

atdaros nuo 9 v. iki 9 v. vakarais.
FRANK G. LUCAS 

4116 Archer Avė.
Phone Jjafayette 5107

ris

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Dvieių flatu bizniavas namas, mūri
nis. kamn’nis. darantis libai gerą biz
nį iš priežasties ligos išmainysiu 
P" n rasto namo arba parsiduoda 
giai.

C. P. SUROMSKT, 
3346 So. Halsted St.

ant 
pi-

NEPAPRASTAS BARGENAS PAR 
davimui muro bizniavęs namas: 4 
kambariai ir Storas, ant pat kampo, 
43rd St. ir Tnlman Avė. Savininką 
galit matvt vakarais po 5 vai., nedėlio- 
mii iki 1-ai vai. Wm. A. Obecunas, 
1331 S. 49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 440 AKERIŲ. MA- 
Co.. Wiscons?n, žemė neišdirb

ta: ’šdalvsin į pn 40 nkerin plotus ir 
parduosiu vienuolikai žmonių, ar tam 
panašiai. <30 u* akerį greitame par
davime. B. H. Monte’omery, advoka
tas • nanios antrašas Room 601 — 10 
S. La Šalie St. Tel. Franklin 4849.

PARDAVIMUI 2826 EMERALD 
Avė. 2% aukštų mūrinis 4 šeimynų 
namas, garadžius 2 automobiliams, 
morgičius $3,500. Priimsiu $1,500 
cash, likusius mėnesiniais išmokėji
mais. Turiu parduoti, kadangi vyras 
mirė. Kreipkitės* 2603 S. Halsted St. 
Kaina $6,500.

ČIA YRA PROGA
Kurie norite pirkti namą, arba mai

nyti biznį ant gero 2 pagyvenimų mu
ro namo, geroj vietoj su šios mados 
įtaisymais skubėkite pas

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAME- 
lis 2 pagyvenimų po 5 kambarius, ga- 
sas, maudynės, gražiai ištaisytas, 
Brighton Parke, prie 38 ir Francisco 
Avė. Kaina $3,700, įmokėti reikia 
$500.00. Atsišaukit: Ideal Real Estate 
Co., 3214 So. Halsted St.

VIENAS iš puikiausių namų 
Brighton Parite, 2424 W. 45 St. 
Naujas 2 lubų muro namas, 4 
pagyvenimų, 3 po 5 kamb. ir vie
nas 6 kamb., visi vėliausios ma-

PARDAVIMUI pirmos klesos 
bučernė ir grosenė, geriausioj 
apielinkėj. Savininkas įvažiuoja j 
Europą. Tikras bargenas, jei 
tuoj pirksit. Tel. Pullman 0694. i dos įtaisymai. Savininkas mai-
----------------------------------------- nys ant mažesnio namo arba ’lo-

PARDAVIMUI pulruimis, 3 to ir padarys paskolą be jokio 
stalai; nesvaiginami gėrimai ir komiŠion ant lengvo išmokėjimo, 
tabakas. Priežastis pardavimo, Kreipkitėš prie savininko, Stan- 
savininkas eina į kitą biznį. 8940 ley Martinkus, 3335 S. Halsted 
Cottage Grove Aye. St. Phone Yards 6894.

EXTRA EXTRA
PIRMĄ KARTĄ BRIDGEPORTE 

BARGENAS.
Pardavimui didelė grosernė, fixtu- 

res aržuoliniai, vertės $2,000. laibai 
daug stako — vertės $1,500, lystas 
ant 3 metų. Parduodant savininkas 
nereikalingas dėl atsiraŠymo lyso, ren- 
dos $35 į mėnesį; 4 kambariai pagy
venimui. Biznis randasi ant Bridge
porto prie didelės bizniavos gatvės. 
Jeigu kas norit ant savę bosu būt, pa
daryt daug pinigų, čia yra aukso ka
sykla. Iš dilelės priežasties viską 
parduosiu už A^y5(). Jeigu kas no
rėtų, tai gali ir bučemės biznį kartu 
varvt. Kas nemokės biznio, tai aš iš
mokinsiu. Kas pirmas atsišauks, tas 
laimės. čia galit aiškiai suprasti, 
kad yra didelis pigumas. Atsišaukę 
pamatysitĮ 'k’ad šitam apgarsinime nė
ra nei kokios melagystės.

Kreipkitės tuo i pas:
J. NAMON, 

808 W. 33rd Place,*' 
arti Halsted St.

BŲUE ISLAND <
Namo — Bargenas* 4 akeriai vištų 
firmos. rn«ė mylios iki latvės ir vidu
rio Blue Jsl»n<l Graži 5 kambarių stu- 
ha, gpviausin žemė, labai ge^as van
duo; 600 nėdn pri«k,<j. nrie nilto kebo. 
Kaina $3.950; <1 500 oash, Jikusiua
lon<rV..{q iSmokneėjaK 6706 S. Ashland 
Avė. Atdara vakarais ir nedaliomis.

PARDAVIMUI AUKŠTOS RŪŠIES 
2 ankštu mūrinis namas. Karšto van
denin š:luma, puikus skiepas, puikiau
si fintai visoie Chicago], netoli 47-os 
ir Wond natriu. Kaina tik .<10.500.

PETR7JLFK BROTHERS, 
1647 W. 47th St.

STOCKAI-SEROS
NORIU pilnai išmokėtų Co- 

operative Society of America se
rų. Mokėsiu po $12. L. J. Mather 
6807 Union Avė. Englewood 
0187.

MORTGEOIAI -PASKOLOS
TUBIU PARDUOTI pirmus ir 

antrus morgičius, su šeštu nuo
šimčiu. Atsišaukit po 5 vakarais 
arba laišku.

6559 S. Maplewood Avė.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialia vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

s VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygą paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

AUTOMOBILIŲ INSTRUKCIJOS 
$20.00 ..... ..............................   $25.00

Vyrai, mokinkitės automobilių va
žiavimo ir taisymo pirmos klesos dirb
tuvėje. Nevartojame juodosios len
tos ‘— mokiname vfenuodu budu, tei
singai. Ateikite ir persitikrinkite. 
UNIVERSAL AUTO SERVICE CO.»

* 2526 Lincoln Avė.


