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Vilniaus klausimas palaidotas
Tautų Sąjunga nebesvars- 

tys Vilniaus Klausimo
Didelės skerdynės Smyrnoje

*

Vilniaus lietuviai nedalyvaus
Lenkijos rinkimuose

Tautų sąjunga palaidojo 
Vilniaus klausimą

Nutarė nesvarstyti Vilniaus 
klausimo ir paliko Lenkijai 
elgtis taip kaip jai tinka.

GENEVA, nigs. 15. — šian
die tautų sąjungos susirinki
mas svarstė ginčus tarp Lietu
vos ir Lenkijos už Vilniaus 
distriktą. Susirinkimas atida
vė komitetui Lietuvos valdžios 
skundus apie lenkų persekio
jimų lietuvių Vilnijoje, bet at
sisakė Vilniaus rinkimų klau
simų įtraukti į susirinkimo 
dienotvarkį. * •

Tuo susirinkimo atsisakymu 
svarstyti Vilniaus rinkimų 
klausimų visas Vilniaus klau
simas tapo palaidotas, ant 
kiek tai paliečia tautų sąjungų 
ir tuo Lenkijai suteikiama 
pilna laisvė rinkti atstovus į 
Lenkijos seimų ir Vilniaus di- 
strikte, t. y. leidžiama Lenkijai 
teisėtai prisijungti Vilnių ir 
visų ta* distriktų.

Susirinkimas po to užsida
rė iki ateinančio panedėlio.

Vilniaus lietuviai nedaly
vaus Lenkijos seimo 

Tukimuose.
E. VARŠUVA. — Iš Vilniaus 

pranešama, kad lietuvių par
tijos nedalyvaus rinkimuose j 
Lenkijos Seimų.

(Ateinantį mėnesį ir Lenki
joje bus rinkimai į seimų. Ka
dangi I^enkija “prijungė” Vil
nių prie savo teritorijos, tai ir 
iš Vilniaus distrikto bus ren
kami atstovai į Lenkijos sei
mų, tuo formaliniai padarant 
Vilnių tikrosios Lenkijos dali
mi, o ne “autonominiu” dist- 
riktu, kaip kad Vilnius skaitės 
iki šiol).

Ixmkijos tautinių mažumų blo
kas be lietuvių.

E. VARŠUVA. — Jau susi
darė visų tautinių mažumų 
blokas rinkimams Seiman.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica 
>rai ir apielinkei pranašauja 
šfain:

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:30 vai., leidžia
si 7 vai.; mėnuo teka 1:11 vuL 
nakties.

Lietuviai blokan neįėjo, nes jie 
ir rinkimuose į (Lenkijos Sei
mų nedalyvaus.

(Pataisytieji Lenkijos rinki
mų įstatymai labai suvaržo 
“krosus,” t. y. Lenkijos pak
raščius, kuriuos yra užkariavę 
ir kuriuose lenkų kaipir nėra. 
Tiems “krosams” labai mažai 
atstovų skiriama, be to taip 
padaroma, kad nelcnkai veik 
visai negali pravesti savo kan
didatų, tuo tarpu kad didžio
sioms partijoms suteikiama 
pilna galimybė pravesti dau
giau kandidatų, negu kad 
joms priderėtų sulig skaičiaus 
gautų balsų. Delei to visi gy
venantys Lenkijoje nelcnkai 
padarė bendrų rinkimų blokų, 
kad tuo pasidarius stipria par
tija ir pravedus daugiau savo 
kandidatų. Pamatę pavojų kle
rikalai pradėjo vienytis ir iš
rodo, kad visi Lenkų dešinieji 
elementai susivienys; taipjau 
kalba apie vienijimusi ir kai
riosios partijos, nes prie da
bartinės rinkinių tvarkos ma
žosioms partijoms darosi visai 
negalimas dalykas pravesti 
nors kiek savo kandidatų. Ki
tataučių blokas yra visų par
tijų ir išrinktieji to bloko at
stovai galės dalyvauti kokiose 
jie norės partijos, bet viena 
tauta negales balsuoti prieš 
kitos' tautos įnešimų seime).

Vengrija tautą sąjungoje
LONDONAS, rūgs. 15. — 

Tautų sąjungos susirinkimas 
Genevoje vienbalsiai nutarė 
priimti į sąjungų Vengriją.
14 žmonių užmušta

Turkai išskerdą 2,000 
žmonių Smyrnoje

Anglija įspėsianti Turkijos 
nacionalistus.

LONDONAS, rūgs. 15.
Pusiau oficialinė žinia iš Athe- 
nų sako, kad turkai išskerdė 
Smyrnoje tarp 1,000 ir 2,000 
žmonių ir paskui padegė armė
nų ir kitus kvartalus, kad, tur
būt, paslėpus tų savo piktada
rybę. Gaisras pridaręs už 
1,000, (MM),000 frankų (apie 
$75,000,000) nuostolių.

Anglijos eskadros Smyfnoje 
komanduotojas pranešė Tur
kijos valdžiai, kad jei skerdy
nės tęsis ir toliau, tai Anglijos 
kariniai laivai bombarduos 
turkų stovyklas Smyrnoje.

Manoma, kad Anglijos kabi
netas nutars pasiųsti Turkijos 
nacionalistams įspėjimų, kad 
jei jie bandys užimti Konstan
tinopolį ir pereiti Dardanelus, 
tai jie pasitiks netik Apglijos 

kareivius ir karo laivus, bet ir 
Jugo Slavijos armijų.

■Militariniuose rateliuose ma
noma, kad Turkijos nacionalis
tai turi užtektinai kareivių, 
kad paėmus Konstantinopolį, 
jeigu jie tai padaryti panorės 
ir turi užtektinai kanuolių, 
kad išvarius karo laivynų iš 
Bosforo. Bet nemanoma, kad 
jie nesigriebs tokių desperatiškų 
priemonių bent iki nebus pil
nai įsitikinę, kad jie negalės 
kitokiu budu atgauti Konstan
tinopolį ir Trakus.

Yra žinių, kad Jugo Sla- 
vija yra nusisprenduši nebūti 
kaiminystėje su turkais ir to
dėl neužleisti jiems Trakų, ne
gi leisti Bulgarijai prieiti prie 
Viduržemio jurų.

Kitomis žiniomis, Turkijos 
nacionalistų vadas Kernai Paša 
yra nusisprendęs pulti Kon
stantinopolį, jei talkininkai ne
atiduos jį turkams geruoju. 
Jis taipjau pakartojo, kad tai
ka turi būti daroma varde vi
sos šalies ir visam šalies plo
tui.

Turtai degina Smyrną
— 4..—------

Sukilimas Adrianopoly. Ang
lijos laivynas neleis turkų į

Europą.

PARYŽIUS, rūgs. 15.' -Tur
kams užgriebus naujas žemes 
jų žygiuotėj vakarų kryptimi, 
tuo pastatant pavojui) Europos 
taikų, Anglijos valdžia šiandie 
įsakė savo laivynui uždaryti 
kelių didelei Turkijos naciona-’ 
lįstų armijai iš Azijos į Euro
pą-

Kad graikų valdžia smunka*, 
narodo ir žinia, kad Adriano- 
noly įvyko sukilimas, kuriame 
karaliaus Konstantino paskir
toji valdžia tapo nuversta.

Iš Bon Soir pranešama, kad 
Smyrnoje yra 18,000 benamių. 
Amerikos konsulatas Smymo- 
ie sudegintas, o 14 Amerikos 
piliečių prapuolė. Gaisras su
naikino dalį Smymos ir lieps
nos vis dar siaučia. Padėtis vi
same Smymos vylajete yra ru
sti.

(Likimas mergaičių Ameri
kos kolegijos Smyrnoje, taip
jau 1,300 pabėgėlių, kūne bu
vo tame pačiame, distrikte, yra 
nežinomas. Amerikos tabako 
sandėliai irgi sudegė.

Turkai sako, kad armėnai 
padarė provokacijų, įeidami į 
mieštų, kada jie žinojo, kad 
miestas yra turkų rankose. 
Tas ir iššaukęs skerdynes ir 
deginimų namų.

Francija pranešė Anglijai, 
kad ji sutinka palaikyti Dar- 
danelių ir Bosforo neutralumą 
ir kooperuos su anglais ir 
italais, kad palaikius neutra
lius zonus Turkijoj. Taipjau 
nedarys nieko, kas galėtų pa
kenkti Turkijos-Graikijos tai
kai.

Degtinė žudo žmones
NEW YORK, rūgs. 15. —' 

Sveikatos komisionierius pa
skelbė, kad mirtingumas nuo 
degtinės žymiai padidėjo, šie
met pirmais 8 mėnesiais nuo 
alkoholizmo mirė 169 žmonės, 
kuomet pernai i>er visus me
tus pasimirė 119 žmonių, šie
met be kitko, penki pasimirė 
nuo medinio alkoholio ir pen
ki nuo grudų alkoholio.

Rusija sutinta tartis su 
Jungi. Valstijomis .- t- - - - - -

Bet nori, kad tarybos butų ve
damos pilnos lygybės pamatais 

r >v» y .yt ;’* ......

MASKVA, rūgs. 15.— Užsie
nio reikalų ininisteris čičeri- 
nas pasiuntė notų Berlinan, 
kad ten įteikti jų Amerikos am
basadoriui. Ta nota esanti at
sakymas į Jungt. Valstijų ne- 
formalinį paklausimą, ar Ame
rika gali pasiųsti į Rusiją, ty
rimo tikslais, techninę komisi
ją. Atsakymas pareiškia, kad 
Rusija sutinka pradėti oficiali
uos tarybas apie atnaujinimų 
oficialiųjų ryšių. Bet Rusija 
nori, kad tarybos butų veda
mos lygybės pamatais ir inte
resuose abiejų šalių, todėl abi 
pusės turėtų teisę tirti ekono
minę padėtį viena kilos. To 
laikanties, Rusija negali priim
ti vienpusės tyrimo komisijos, 
nes tai, publikos ( nuomone, 
nesutiktų su lygybės principu. 
Jeigu gi kada Jungt. Valstijos 
panorės mainyti savo nusista
tymų linkui Rusijos ir pripa
žins lygybę, Rusija mielu noru 
darys viską, “kas yra teisin
ga.”

Dalykas palaidotas.
WASHINGTON, rūgs, 15.— 

Nors valstybės departamentas 
nėra gavęs Rusijos atsakymo į 
pasiūlymų pasiųsti į Rusiją 
Amerikos technikinę tyrimo 
komisiją, bet laikraščių gau
tasis tekstas daro tikru, kad 
valdžia nieko nebedarys šiuo 
dalyku ir nesirūpins daugiau 
apie siuntimu tos komisijos.

Priėmė tareivią bonus?
WASHINGTON, rūgs. 15.— 

Senatas šiandie 36 balsais 
prieš 17 priėmė bendros kon- 
fcrcnci jos raportų <-x-■viii 
bonuso bilių. Tą bilių atstovų 
butas jau pirmiau priėmė ir 
dabar bilius eina prezidento 
pasirašymui.

7,000,000 rublių už $1.
MASKVA, rūgs. 14. — Rusi

jos sovietų pinigai taip nu
puolė, kad pačios valdžios įs
teigtoji pinigų maino birža 
moka 7,000,000 rublių už vie
ną Amerikos dolerį.

MONTREAL, Kanadoj, rūgs. 
13. — Visi Montrealo dianraš- 
čių spaustuvių darbininkai su
streikuos ateinančių pėtnyčių, 
kada užsibaigia jų kontraktas 
su spaustuvėmis. Jie reika
lauja pakelti algų $6 į savaitę 
ir sutrumpinti darbo valandas 
iki 44 vai. į savaitę. Savininkai 
atsisako tai išpildyti ir ketina 
įvesti “open shop” savo spaus
tuvėse, padrąsinti pereitų me
tų mažųjų spaustuvių darbi
ninkų streiko pralaimėjimu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 15 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
Austrijos 100 kronų --- - ------
Belgijos 100 frankų ............... $7.17
Danijos 100 frankų ........... $21.22
Finų 100 markių ................... $2.17
Franci jos 100 frankų ........... $7.57
Italijos 100 lirų ......................   $4.23
Lietuvos 100 auksinų .......... >.... 7c
lenkų 100 markių................... 116c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.70
Olandų 100 guldenų ........... $38.70
švedų 100 guldenų...............$26.45
Šveicarų 100 markių A......... $18.73
Vokietijos 100 markių ............... 7c

Krizis Vokietijos kontribu
cijos tarybose.

PARYŽIUS, rūgs. 15. — Vo
kietijos kontribucijos klausi
mas vėl atsistojo prieky visų 
kitų klausinių, delei Vokieti
jos atstovų neįstengimo susi
tarti su Belgija, kaip to reika
lauja kompromisinis kontri
bucijos komisijos pasiūlymas 
padarytas rugp. 31 <1.

Belgai ir franeuzai dabar 
tvirtina, kad laikas taryboms 
su Vokietija jau praėjo ir kad 
dabar yra metas uždėti ant 
Vokietijos pabaudas (t. y. už
griebti Ruhr klonį). Vokieti
jos laikraščiai sako, kad Vokie
tijos valdžia nebegali daryti 

didesnių nusileidimų ir kad 
geriau yra priimti pabaudas, 
negu papildyti saužudystę, pri
imant Belgijos reikalavimus. 
Delei tokių pareiškimų fran
kas ir markė pradėjo vėl pul
ti. I

Betgi Francuos laikraščiai 
ir net niekurie Vokietijos val
dininkai yra labai optimistin- 
gi ir tikisi, kad Vokietija vis- 
tiek susitaikins su Belgija, nes 
nė viena pusė nenori trūkimo 
tarybų. Niekurie laikraščiai 
tvirtina net, kad Vokietija tu
ri užtektinai pinigų, kad už
mokėjus 100,000,60 auka. mar
kių kontribucijos už du mėne
siu.

Kunigas patapo koriku
MADISON, Ja., rūgs. 15.

Dvi, rodos nesutaikomas ro
les, kunigo ir koriko, laiko 
Dės Moines kunigas Winifred 
E. Robb, kuris taipjau yra 
pavieto šerifas.

šiandie valstijos kalėjime, 
kaipo šerifas, turėjo pakarti 
žmogų, kurį teismas nuteisė 
pnlcor-i timi už žmogžudystę. 
Kunigas su džiaugsmu priėmė 
koriko rolę ir jo ranka nė kiek 
nesudrebėjo, kada jis korė 
žmogų — “pildė savo parei
gas”, kaipo jis sakosi. Kunigas 
nesudrebėjo ir tada, kada nu
teistasis pareiškė, kad jis nėra 
kaltas kaltinamo] piktadarybėj 
ir kad pačiam kunigui teks 
pekloj pabūti už žmogžudystę.

Kunigas sakosi gavęs dau
gybes laiškų, kuriuos jam bu
vo grumojama ir įrodinėjama, 
kad jis po mirties turės pek
loj spirgėti, jei jis pataps ko
riku. Net ir jo pati reikala
vo, kad jis pasitrauktų iš vie
tos, bet nebūtų koriku. Bet 
kunigai į tai nekreipė domės, 
nes jis sakosi jaučiąs teisus 
” Dievo ir žmonių akyse.” 
“Mano pareiga yra pakarti tą 
žmogų. Viso pasaulio ašaros, 
viso pasaulio protestai negali 
atitraukti mffnęs nuo to, ką aš 
skaitau savį^ pareiga linkui 
mano Dievo ir mano žmonių,” 
pasakė kuniga's-budelis. Kad 
jis turi karti žmones, jis randa 
pateisinimų biblijoje.

Prieš pakarsiant tas pats 
kunigas atliko ir kunigo parei
gas linkui nuteistojo: išklausė 
išpažinties, davė savo palaimi
nimą ir “prirengė prie mir
ties.” Pats palaiminęs, nuvedė 
prie kartuvių ir pats pakorė 
žmogų.

Neužilgo jis turės karti dar 
du žmones. Jis sakosi, kad ir 
su, jais pilnai attiksiąs 'savo 
“pareigas.”

rTr*". .. . . ..■. —=Lietuvos žinios
Okupuotoji Lietuva

I -___ ______________

BH'jLIUiNAI, Kaniavos vals- 
sčiaus. Šių melų rugpjūčio 
men. 13 dieną Bodimės polici
ja, vadinamoji “Policija kar
na“ labai sumušė 26 metų 
amžiaus žydelį Vigdarą. Prie
žastis, kad nepasakė, kur yra 
jo šeimininkas (tas žydelis 
tarnauja pas lietuvį ūkininką) 
ir ar turi jis šautuvą. Mat ūki
ninko kažin kur išvykta, apie 
ką žydelis nieko nežinojęs. 
Mušdami žydeliui badę adato
mis panages ir padarytas žaiz
das barstė druska. Tam rei
kalui sunaudojo net 3 svarus 
druskos. Kai jį primuštą pa
leido, tai jis negalėjo nei sėdė
ti nei stovėti, o vaitojo nežmo
nišku balsu, kad nei apsiklau
syti negalima buvo. Tai matė 
ir girdėjo visas Bieliūnų sod
žius, ir* reikalui esant, jeigu 
nereiktų keršto bijoti, galėtų 
paliudyti.

Tą pačią dieną policija su
mušė 13 metų berniuką Jučą 
už tai, kad nesakė kas turi šau
tuvą ir kas prigulėjo prie lie
tuvių partizanų. Mušdami de
gino žvake kojas. Ir dabar 
dar negali vaikščioti visa koja, 
nes papinštėse žaizdos tčliėra. 
Bemušant berniukas pasakė, 
kad gal jo patėvis Adomas 
Bartoševičius ką nors galįs pa
sakyti. Tada policija prikibo 
prie Bartoševičiaus ir mušda
ma reikalavo sakyti, kas turi 
šautuvą. Žmogelis netverda
mas skausmu, pasakė, jog 
matęs šautuvą Jono Mikelevi
čiaus malkose ])aslėptą. Bet 
kai policija, nuėjus ten, nera
do — tai paskui dar labiau mu 
še Bartoševičių.

Ketvirtoji auka tai Jonas 
Butrimas, kurį mušė be pasi- 
įjailčjinio nž tai, l<ii<I jo sūnūs 
išėjęs riepriklausomojon Lietu
von. Mušdami vis kartojo, 
kam tokį sūnų išauklėjai, kad 

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų 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.

S iųskit Per

NAUJIENOS 
Pinigus Lietuvon 

To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

nebegali suvaldyti (mat tėvajf 
teisinosi, kad sūnūs išėjo be jo 
žinios). Mušdami ir Butrimui 
degino papades.

Be to, primušė ir Antaną 
Mikelevičių už žinios davimą 
naktigonininkams, kad lenkai 
sodžiuj žmones kankina, o My
kolą Jokubilčiką už pasakymą 
Mikelevičiui..

Mes bieliuniečiai nebegalime 
iškentėtą tokių žiaurių darbų, 
kurių dar nesame matę savo 
gyvenime, o. ir kitur nebuvome 
girdėję, ir keliame griežčiau- ’ 
šią protestą viso kultūringojo 
pasaulio žiniai. (lai platusis 
pasaulis išgirs musų dejavi
mus ir kančias ir privers musų 
dienų barbarus nubausti.

(Rytų Lietuva.)

Neutralė juosta
Naktį iš 17 j 18 dieną rugp. 

men. š. m. lenkų kariuomene 
užėmė neutr. juostoj Klepočių 
kaimą ties Lei]>lingių bet vie
los gyventojai išvijo lenkus iš 
savo kaimo atgal.

14 žmonių užmušta
EVE, Mo., rūgs. 15. — 14 

žmonių liko užmušta Missouri, 
Kansas ahd Tesąs traukiniui 
užgavus automobilių, kuriuo 
tie žmones važiavo.

Ryto, Rūgs. 17 d.
Bus labai svarbios pra
kalbos — apie rinkimus 
į Lietuvos Seimą ir apie 
piliečių registraciją. Kal
bės d. P. Grigaitis, “Nau
jienų” Redaktorius. Liuo- 
sybės Salėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 3 vai. 
■po pįet. Įžanga Ičšų pa- 
dengimiu — 10c.

Rengia LSS. 81 Kuopa.



SuEala, Kugsėjis 16 ii., 1922
-

Seimo rinkimą įstatymas
Liepos 27 d. Lietuvos Vy

riausybė paskelbė įSeinio rin
kimų jstatymų liėpos mėn. 
19 d. Steigiamojo Seimo pri
imtąjį. {statymas yra gana il
gas, nes susideda iš 91-mo §. 
Kadangi ir Amerikos lietu
viams yra indomu žinoti, kaip 
Lietuvoje įvyks rinkimai į 
pirmąjį tikrąjį Seimų, todėl 
čia paduodame bent svarbes
niuosius to įstatymo punktus.

RINKIMŲ TEISĖ.

1. §. Lietuvos Seime atstovai 
renkami yra visuotinu, tiesiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu pro
porcingąja rinkimų sistema.

2. §. Rinkimuose dalyvauja 
visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir 
moters kurie pirma rinkimų 
dienų yra ne jaunesni kaip 21 
metų amžiaus.

5. §. Renkami į Seimų turi 
teisės būti visi Lietuvos pilie
čiai, kurie pirma rinkimų die
nų yra ne jaunesni kaip 24 
metų amžiaus.

SEIMO NARIŲ SKAIČIUS.

9. §. Renkamųjų Seimo na
rių skaičiuj nustatomas sky
rium kiekvienai rinkimų apy-

Renkamųjų Seimo narių 
skaičius nustatomas toks, kad 
25 tftkstančiams gyventojų tek
tų vienas atstovas. Jei kurioje 
rinkimų apygardoje, taip skai
tant, liks ne mažiau kaip 12 
tūkstančių ir 500 gyventojų, 
tai tada apygardai tenka dar 
vienas atstovas rinkti.

Kiekvienai apygardai renka
mųjų atstovų skaičių nustato 
Vyriausioji Rinkimų Komisija.

RINKIMŲ DIENA.
10. §. Respublikos Preziden

tas skelbia rinkimų dienas vei
zėdamas, kad prieš jas butų 
ne mažiau kaip du mėnesiu 
laiko.

RINKIMŲ KOMISIJOS.
11. §. Rinkimams į Seimų 

rengti ir tvarkyti daromos yra 
šios komisijos: a) Vyriausioji 

(tų komisijos ir c) apylinkių

KANDIDATŲ SĄRAŠAI.

37. §. Kiekviena partija arba 
kuopa ne vėliau kaip 5 savai
tėms prieš rinkimų dienų ga- 

mažiau
apygar-

sųrašų tų akmenų, kuriuos ji 
siūlo Seimo atstovais, s Tokį 
kandidatų sąrašų privalo pasi
rašyti savo ranka iie 
kaip penkios dešimtys 
dos rinkikų.

Pastaba. Kandidatai siulomi 
kurioje 
gyvena

kan-

rinkimų apylinkėje jie 
ir ar yra jie įtraukti į rinkikų 
sąrašų ar ne. (Taigi ir Ameri
koje gyvenantieji Lietuvos pi
liečiai gali būti pasiūlyti į 
didatus).

RINKIMAI.
52. §. Rinkimai tęsiasi 

dienas. Rinkikams darbinin
kams ir tarnautojams turi bū
ti duota liuoso laiko dalyvauti 
rinkiniuose ar rinkinių komi
sijose, neišlaikant už tų laikų

03. §. Rinkimai, kaip sod
žiuose, taip ir miestuose, prasi
deda paskelbtą dienų 8 vai. iš 
ryto. Pirmininkas, patikrinęs, 
jog komisijos nariai vietoje, 
skelbia, kad rinkiniai praside- 
d - ir su nariais patikrinęs, 
jog skrynutė .tuščia yra ir turi 
tik vienų plyšį užrakina jų, 
prideda antspaudus ir kviečia 
atvykusius rinkikus duoti sa
vo balsus, saugojant eilės; po 
to skrynutė nebegali būti ati
daroma.

63. Rinkikas, įėjęs į rinki
nių kambarį, pasisako savo 
pavardę, vardų, gyvenamųjų 
vietų, parodo asmens lindy
nių ir gautųjų einant 28§ kor
telę; raštininkui pažymėjus 
rinkikų sąraše jo pavardę, ima 
iš komisijos nario rankos prie 
atskiro stalo konvertą su ant

spaudu, eina prie kito . atskiro 
stalo (arba atskirų kambarį, 
jei jis yra) įdeda savo korte
lę niekam nematant į konver- 
tą; priėjęs prie komisijos stalo 
{duoda užlipintų konventų pir
mininkui; komisijos pirminin
kas rinkiko akyse įleidžia kon
ventų į sknynutę pro plyšį; ta
da rinkikas išeina.

Pastaba. Kiekvienas privalo 
paduoti balsų pats be jokių 
tarpininkų.

Jei kokios kūno dalies tru
kumas kliudo rinkikui įdėti 
kortelę į konventų ir įduoti 
konventų pirmininkui, tai rin
kikas gali pavesti tai padaryti 
Ig misijos- nariui.

65. § Kortelės, įdėtos į kon
ventų be antspaudo arba į kon
ventų su kokiu ženklu, yna grą
žinamos.

66. §. Vakare 8 vai. balsų 
priėmimas baigiamas; po 8 
vai. priimami tik tų balsai, 
kurie į rinkimų butų įėjo prieš 
8 valandų.

67. §. Po to, pirmininkas už
dengia skrynutės plyšį ir de
da antspaudų, užrakina rinki
mų kambarį (adba kamba
rius), visiems išėjus deda ant
spaudų ant durų ir palieka 
sargybų. Antrų diena iš ryto 
komisija patikrina, ar ant
spaudai ant durų nesulaužyti, 
ir nuima juos toliau rinkiniams 
tęsti; tos dienos vakare deda 
antspaudus tuo pat budu, kaip 
pirmą dienų.

68. §. linkimams pasibaigus, 
vadinas trečia dieną, 10 vai. 
iš ryto, komisijos pirmininkas 
atidaro rinkinių buto duris ir 
su komisijos nariais, o taip 
pat rinkikais, kurie atvyko, ati
daro skrynutę, skaito kiek kon- 
vertų įdėta į skrynutę, neat
plėšdamas konvertų; jei kon- 
vertų skaičius skiriasi nuo pa
žymėtų rinkikų sąraše įdavu
sių j U balsų skaičiaus, tad tai 
paaiškinama protokole, išro- 
dant, kiek galima, to priežas
tis.
SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAI

69. §. Tą darbą atlikus, kon- 
vertai atplėšiami ir skaitoma, 
kiek balsų paduota už kiek
viena kandidatų sąrašą.

RINKIMŲ REZULTATAI

75. §. Nustatydama atstovų 
skaičių kiekvienam sąrašui, 
apygardos komisija suskaito, 
kiek balsų gavo kiekvienas 
kandidatų sąrašas visose rin
kimų apylinkėse, o paskui, im
dama domėn apygardos atsto
vų į Seimą skaičių, padalina jį 
tarp paskelbtųjų kandidatų 
sąrašų proporcingai gautiems 
kiekvieno sąrašo balsams ir 
apie tai skelbia visų žiniai.

88. §. Seimas renkasi ne vė
liau kaip mėnesiui praėjus po 
rinkimų dienų. Jį šaukia ir 
susirinkti dienų skiria Respub
likos Prezidentas.

Prie to dar turime pridėti, 
kad visa Lietuva yra padalin
ta į 9 rinkinio apygardas. Bet 
kadangi trys iš tų apygardų 
(Vilniaus, Lydos ir Gardino) 
yra lenkų okupuotoš, todėl rin
kimai šį kartų bus daromi tik 
šešiose apygardose. Vyriausiem 
rinkimų komisijon Ministerių 
kabinetas pristatė ir Respubli
kos prezidentas patvirtino 
šiuos asmenis: Pris. Adv. Pdt- 
rų (Leonų į komisijos pirmi
ninkus ir į narius: Kauno apy
gardos Teismo pirmininkų Vla
da Macį, St. Seimo narį Kazį 
Jokantų, Kauno apyg. Teismo 
narį Bernardų Fridmanų ir 
Jokimų Gabrų.

Rinkimai įvyks rugsėjo 10 ir 
11 dd. 1 * i i ' ' • ■ .

Liet. Informacijų Biuras.

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ
S'iulo sekamus barbenus: 

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.

Beck’s Dep’t Store
3323-^5 Šo. Halslrd St.

CHICAGO, ILL.

Kur kreipties dėl užsi 
rašymo ir pasų?

(Pabaiga).
■ *■- -

NO. ADAMS, MASS. Ant 
riuška, 5 Loftus St.

NEW PHILADELPHIA, 
Kun. Mazūras.

Ja-

PA.

Ado-

Je-

NORTHAMPTON, MASS. 
mas Subačius, 73 Main St.. 
Florence, Mass.

NEW IIAVEN, GONN. F. J 
Kazlauskas, 445 Grand Avė 

PJLYMOUTH, PA. Kun. S 
Struckus, Crestnut St.

PHILADELPHIA, PA. J. V 
Grinius, 3120 Richniond S t

PHILADELPHIA, PA. J.
neliunas, 3222 Salmon St.

PITTSTON, PA. J. Pacevičius, 
64 Ghurch S t.

PHILADELPHIA, PA. S. F. J. 
Olbikas, 237 Dickinson St.

PįLAINS, PA. Julius Derins, 
45 Wilcox St.

PITTSiBURGH, N. S. PA. Elz.
Lukoševičiutė, 1432 Fayctte 
St.

PITTSBURGH, PA. J. W. Pac- 
kevičius, 75 So. 19th St.

PALMERTON, PA. J. Misevi
čius, 964 Hazard St.
PERTH AMBOY, N. J., J.
Bajrčiauskas, 682 Elizabeth 
St.

PATERSON, N. J. V. Žilienė, 
, 297 River St.
PORT WASHINGTON, WIS.

St. Jankūnas, 315 Wasliing- 
ton St.

PROVIDENCE, r. I. Vincas 
Bankauskas, 32 Judith St.

ROCKDALE JOLIET, ILL. Z.
Stogis, 300 Bellevie.w Avė.

ROGKFORiI), ILL. Kun. Jakš- 
tys, 1534 West St.

SO. CHICAGO, ILL. Mikolas 
Ciplis, 8809 Houston Avė.

SHEBOYGAN, ,WIS. Jurgis 
Byla, 817 Gėorgia Avė.

SEATTLE, WASH. J. Martin- 
kaitis, 8625 S. lOth Avė.

SCHENECTADY, N< Y. A. Za- 
bielskis, 118 N. Čdllege St.

SPRINGFIĖLD, MASS. Jonas 
Bogužas, 116 Franklin St.

SO. OMAHA, NEB. Juoz. Lu
košius, 3610 “U” St.

SO. MANCHESTER, CONN.
P. Ambrazas,» 219 Hartford 
Rd. ,

STAMFORD, GONN. M. Taru
tis, 22 E. VValnut St.

SIMSBURY, GONN. Julius Po
cius, P. O. Box 128.

SO. CHICAGO,, UJU K. Vasi
liauskas, 8916 Houston Avė.

ST, CHARLES, ILL. W. Gra- 
buvskis, 19 W. Second St.
SO. ENGLEVVOOD, IL|L. Br. 

Janiulis, 8112 Vincennes Av.
SO. BOSTON, MASS. S. Bug- 

naitis, 366 W. Broadvvay.
S1OUX CITY, IOWA. Juozas 

iRašiinas, 2507 Corr Rd.
SPRINGFIĖLD, 

minaitė, 1800
SPlRINGFIELD,

Kriščiūnas, 
Avė.

ILL. Julė Ged- 
So. 11 th St.
OHLO. J. H.
1218 Highland

Apsauga

Imkit Bordeno pieną
sveikatos užtikrinimui.

Švaresnis, geresnis pie
nas gali tankiai priparo- 

dyti pigumą sveikatos už- 
■ ' » i

tikrinimo. i

BOPDENS
Farm Products Co, Ine.

Telefonas Franklin 3110

•m ' " ■' • ; J? , * • L- ,1 ' r r . -

Svetaines Rendai Capitol Building
' (Buvęs Masonic Tample)

159 No. State Street.
k, *1 \ L . , .

Didelės šokiams svetainės, kas vakaras ir nedėldieniais. 
Taipgi, svetainės pilnai įrengtos susirinkimų laikymui 
ir Masoniškoms organizacijoms. Dienomis ar vaka
rais. Prieinama kaina.
Kreipkitės į namo ofisų, ruimas 1315, 159 No. State St. 

Phone SUte 72Q0.

wu.u. u.u»..u 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 710*1.

NAUJIENOJ Chicago 111

Jos.

St.
ILL. John Jasinskis,
III.
WIS.
Wis.

Mikolainis,

CONN.

ST. LOUIS, MO. Justinas Kan 
tautas, 1811 So. lOth ;$t. 
ŠUNDERLAND, MASS.

Bagdonas, Box 56.
SPRING VAIJjEY, IIJL, Albi

nas Pibpaitis, 227 W. 4th 
St.

TRENTON, N. J. J. Bačalis, 20 
Meade

TILDEN,
Tilden,

THORP,
Thorp,

TAMAQUA, PA. J. P. Žekionis, 
307 Pine St. .

TORRINGTON, CONN. Dom. 
Diškevičius, 87 Washington 
Avė.

THOMIPSONViTIJjE,
V. Banis, 31 Ta-rriff St. 

tarriffVille; gonn., j.
Leonavičius, Box 88.

UTJGA, N. Y. Kun. Zabiela, 
425 Lafayettc St.

UNION CITY, GONN. Vikto
ras Gicevičius, 372 N. Main 
St.

VANDERGRIFT, PA. Pr. A. 
Račkaitis, 179 Columbus 
Avė.

W. FITCHBURG, MASS. A.
Steponavičius, 6 Baltic Lane.

WATERBURY, GONN., M. 
Krugelis, Sunnyside Avė.

\VESTVILLE, IIJL. John Shim- 
kus, Postmastcr.

WAUKEGAN, ILL. Jonas Kon- 
tvilas, 825 — 8th St.

WATERVLIET, N. Y. Jonas 
Bagdonas.

WORGESTEB,MASS. Juzė
Leonaitė, 48 Aetna St.

W. PULLMAN, ILL. Just. Bal
sis, 12115 Halsted St.

WEST LYNNj MASS. Felix 
Bacevičius, 57 Linden St.

\VANAMIE, PA. M. Juknevi
čius, P. O. Box 221.

W1LKES BAUBE, PA. Jos. 
'Stulgaitis,* 140 S. Meade St.

< PITTSBUiRGH, PA. Ant 
Vasiliauskas, 3237 Stafford 

i’įS-t. Carliss SU., Shcridcri, Pa.
K.

J. Kaulaičia,

J. Kaulaičia,

WlESTFilĘLD, MASS. A 
Masailis, P. O. Box 159.

YOUNttSTOVViS, (>fho.
Vaitekūnas, ‘360 Ayrea St.

RAGINE, WIS. Juoz. Kesmi- 
naš, 81'5 Park Avė.

ROCHESTER, N. Y. A. žiemjs, 
577 Hudson Avė.

RUMFORD, Mli
Box 327

READING, PA.
Rox 327.

SGRANTON, PA.
kis, 2330 Edith Avė.

SGRANTON, PA. Vincas Ba
linsiąs, .1716 Price St.

SCRIANTON, PA, Mrs. K. A. 
Garmus, 1102 Pierce St.

SHAMiOKIN,; PĄ. P. Kudzma, 
205 E. '(k)mmerce St.

SUGAR NOTCH, PA- Petras 
Sabas, 296 Oak St.

SHENANDOAII, -PA. Rev. K. 
Klevinskas, ' 129 S. Jardcn 
St.

-.........-f---....................................... ... .....

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS
DENT1STAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

ST. pLAIR, PIA. Juoz. Krali- 
kas, P. O. Box 202.

uetuviškų Ištaigų
ANTRAŠAI

BROOKLYiN, N. Y. J. O. šir- 
vydas, 193 Grand St.

CHICAGO, ILL. Metropolitan 
State Bank, 2201 W.

; St.
GHICAGiO, ILL. Naujienų 

drovė, 1739 S. Halsted
CHICAGO, ILL. Vyčio Red, ir 

Adm., 4736 S. Wood St.
CHICAGO, ILL. John Zolp, 

4601 S. Marshfield Avė.
GLEVELAND, OHIO.

7907 Superior Avc.
DETROIT, MIGH. K. Abyšala, 

9258 Cardoni Avė.
DU BOIS, PA. Jos. Bogden, 4 

South Main
HARTFORD,

Mončiunas, 
ghts.

LAWRENCE,
Prekybos B-vė, C. 
70 Lawrence St.

LAWRENCE, MASS, 
Sękys, 101 Oak St.

MILWĄUKEE, WIS. Ant Pak- 
šys, 220 Mihvaukee Avė.

22nd

Ben- 
St.

Dirva,

St.
CONN. Jonas

32 Putliam Hei-

MASS. Lietuvių 
Venčius,

Urba šaš

ĖXTRA! EXTRA!

RENGIA JAUNIMAS 
šeštadienyj, Rugsėjo-Sept. 16, 1922

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, _
< 35la gatvė ir So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 25c. ypatai.
Broliai ir! sčsutės, kadangi išvažiavimai j girias užsibaigė, nėra 

kur rasti ramybės. Todelgi tasai pirmas balius bus įdomus, nes tame 
baliuje dalyvaus žymiausi žmonės Chicagos. š‘okių-expertai nedavė 
mums ramybes, kad mes rengtume šokių vakarą. Todėl mes pasi
rengėme šį vakarėlį ir papuošti gražiausia muzika, skaniausi impor
tuoti saldainiai, o gorimai skaniausi.

Kviečia visus nuoširdžiai VALDYBA.

AUKSO RYKŠTES MERGINĮI KUORAS
(Golden Rod Girls Club)

Rengia

Rugsėjo-September 16,1922
MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242 West 23rd Placįj 
Kampas Oakley Avenue 

“Husk” O, Hare’s orkestrą.
Įžanga 55c. Su drapanų padėjimu. 

Pradžia 8:30 vai. vak.

MUZIKALIAI - VOKAUS VAKARAS 1
— Rengiamas —

Lietuviu Liuosybčs Namo Bendrovės

NedaliojJiigsėjo-Sept. 17 d., 1922
Lietuvių Liuosybčs Svetainėj 

1401-03 So. 49 Court, Cicero, III.

Pradžia 5 v. v. Įžanga 50c. ypatai su “vvar tax” 
Programas prasidės 7:30 v. v.

Šis vakaras šiame sezone bus vienas iš prakilniausių ir gražiausių 
vakarų, kurį rūpestingai rengia lietuvių Liuosybčs Namo Bendrovė. 
Užprašome visus, jaunus ir* senus. Užtikriname visiems atsilankiu
siems pilną užganėdinimą kaip programas, kuriame dalyvaus suvir
tum 30 Kanklininkų Rusų Orchestra, taip ir šokiais ir kitais pasi- 
linksminimzus. širdingai kviečia RENGĖJAI.

MONTELLO, MASS. \V. Pet- 
kon, 8 Vine St.

NEWARK, N. J. A. Trečiokas, 
195 Adams St.

NEW BRITAIN, CONN. John 
Gcrdis, 53 E. Main St.

PHIIADELjPHIA; PA. Atlan- 
tie Trading Čo., 769 South 
Second St.

PrrilSBURGH, PA.’ Polithania 
. State Bank, 1910 Carson S t.

PriTSBURGH, PA. K. Wosh- 
ner, Franklin Savings & 
Trust Co.

ROCHI^STOR, N. Y. J. Kiekis, 
583 Hudson Avė.

ST. LOUIIS, MO. W. Damashe- 
vich, 841 Brooklyn St.

SGRANTON, PA. Lithuanian
1503 S.

Vienybės
Main Avė.

SCRANTON, PA.
Skyrius, 1812 N. Main Avė. 

SGRANTON, PA, Fr. Živatas, 
1836 N. Main Avė.

SHENANDOAH, PA. T. Kri- 
žanauskas, 137 S. Main St. 

SPRINGFIĖLD, MASS. M. Ta
mošaitis, 20 Dawes St.

WATERBŲ1RY, GONN. C. Lu
košius, 36 North Main St.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavttt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuosr 
teismuose. Ekzaminavoja AhRt.rr.k- 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pinno morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Rocųn 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

>> ------ • ,1.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. w. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 81.2 W. 33 St. Chicafo.
Tel. Yarda 4681

Tbl. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

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.

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 Sb. La Šalie St.
Room 706 

Telephone Harrišon 0421

J. P. WAITCHES (
LAWYER Lietu vys Advokatai 

Dienomis :Room (>11 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. 
------------------- b

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų., Visur prištatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 

■ pristato automobilius dėl vestuvių 
ir kitų atsitikimų.

2146 W. 21st Place 
Tel. Canal 6543 

Laidotuvių Direktorius ir
I Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

' BALANDŽIAI!! BALANDŽIAIll
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės: , <

G. Bendoraitis
; 520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Bankroto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų1 visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir. vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 

P Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėL> 
mis iki 5 vai.

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

739 W. 14th St.
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Detroito žinios.
Lietuvi y progresyvių draugijų 

prakalbos pilnai pavyko.

nis, V. Motuzienė, J. Ambra- 
zavičius, J. Tamošiūnas, J. Ga- 
napraskas, V. Overaitis, J. 
Lankioms, J. Avižinskas, P. 
Kaušius; K. Karpinskas auko
jo $2.

P. Jarkšietis.
Rugsėjo 10 <1. š. m. Lietu

vių Svetainėje įvyko prakalbos 
paminėjimui Jungt. Valstijų 

pripažinimo Lietuvos <le jure 
ir Lietuvos konstitucijos priė
mimo bei pereiškimui protesto 
prieš skelbiamą Lietuvos pilie
čių registraciją. *

Nors lietus ir sutrukdė besi
renkančius žmones į prakal
bas, tečiaus susirinko jų gana 
daug, nors komunistai vaikščio 
jo po namus ir atkalbinėjo vi
sus nuo prakalbų.

Prakalbų vedėjas F. Motuzą, 
atidaręs prakalbas, perskaitė 
jų programą ir pristatė kalbė
ti vietos draugijų atstovus. Ši
tie atstovai pareiškė savo drau
gijų nepasitenkinimą St. Seimo 
priimta konstitucija, kuri esan
ti panaši ne į valstybės, .o grei
čiau į kokios bažnyčios sektos 
konstituciją.

Po jų vedėjas pristatė kalbė
ti “Naujienų” redaktorių, drg. 
P. Grigaitį.

Drg. Grigaitis, aiškindama? 
Jungt. Valstijų pripažinimo 
Lietuvos de jure svarbą, sakė, 
kad tas pripažinimas mums 
lietuviams didelio džiaugsmo 
nedaro, nes Lietuva, išgyvenu
si 4 melus, praleido savo sun
kiausius laikus ir jos pripaži
nimas dabar nėra jau
taip reikalingas. Tečiaus 
mes, anot jo, ga
lim pasidžiaugti tuomi, kad
Jungt. Valstijos pripažino Lie
tuvą beišlyginiai, kuomet Fran- 
cija, Anglija, Italija ir Japoni
ja pareikalavo už pripažinimą 
Nemuno neutralizavimo, kuris 
yra kenksmingas Lietuvos . 
varankybei.

Toliaus kalbėtojas gvildeno 
Lietuvos St. Seimo patiektą 
konstituciją kaipo pamatini 
dėsnį valstybei tvarl\tis. Čia 
kalbėtojas nuosakiai mokino, 
kaip Lietuvos klerikalai neN^k 
į Lietuvos St. Seimą įsiskverbė 
apgavingu budu, o ir pagami
no Lietuvai apgaulingą kon
stituciją. Jis privedė keletą 
paragrafų, kur tam tikros ga
rantijos piliečiams vienur lai
duojama, o kitur jos sunaikina 
ma. Pasekmėje gaunama tas, 
kad pamatinės Lietuvos darbi
ninkų ir liaudies teisės yra 
atimtos.

Pabaigus jam kalbėti, susi
rinkusieji entuziastiškai jam 
aplodavo.

Antru atveju drg. Grigaitis 
kalbėjo apie Lietuvos piliečių 
registraciją Amerikoje. Ap
kalbėjęs šitą klausimą viso- 
pusiškai, jis visgi negalėjo pri
eiti prie loginio išvedimo, kad 
yra rimto pamato Lietuvos pi
liečiams, gyvenantiems Jungti
nėse Valstijose, registruotis. 
Anot jo, tokius piliečių sąra
šus vesdavo tik Rusijos pobcL 
ja iir juos vesdavo tuo tikslu, 
kad patogiau butų piliečiai 
persekioti ir daugiau iš jų ky
šių gauti.

šitam kalbėtojo aiškinimui 
klausytojai pilnai pritarė, ką 
jie parodė savo širdingu rankų 
plojimu. Tuo klausimu tapo 
priimtos tam tikros rezoliu
cijos, kurios bus pasiųsta ata
tinkamoms Lietuvos valstybės 
Įstaigoms.

Prakalboms pasibaigus buvo 
duota keli pakrausimai, į ku
riuos kalbėtojas atankinamai 
atsakė. Tarp davusių paklausi
mus buvo vienas gudruolis, 
kuris pasirodė visu savo žiop
lumu, paklausdamas, “kaip 
galima žiūrėti su dviem bur
nom ?”

Kalbėtojas jam atsakė, kad 
jis nematęs tokio sutvėrimo, 
kuris burna žiūrėtų.

Susirinkimo surengimo lė
šoms padengti ir likusius pa
siųsti Lietuvos progresyvėms 
politinėms partijoms aukų su
rinkta $35. Po dolerį aukavo 
šie asmens: S. Spaitis, P. Ruk
šėnas, J. Dailys, J. Sugenta, V. 
Karys, J. Budrila, M. Mačio-

KELIONĖ AUTOMOBILIAIS.

Iš žiemių į pietus.

Iš Kenoshos, Wis., išvažia
vom liep. 20 d., 1922 m., 9:30 
vai. vakarą.: Chicagoje buvome 
1 vai. nakties ir apie 7 vai. ry
tą buvom Gary, Ind. čia keliai 
prasti, taisomi ir ties išsisuki
mais nėra jokių parašų; liepos 
21 d. važiuodami toliaus ra
dome parašus. Į I^afayette’ą 
atvažiavome 6 vai. vakarą ir 
apsistojome miesto parke tu
ristams; čia yra įmūryta 
krosnis, vanduo, šviesa, išei
namos vietos; visa dykai.

Liepos 22 d. 8 vai. rytą iš
važiavom į Indianapolį; pribu- 
vom 12 valandą. Truputį už
kandome ir keliavom toliaus. 
Į Cambridge City atvykom 
apie 6 vai. vakarą, čia mieste
lis gražus, gyventojų turi apie 
1500; verslininkai turi įtaisę 
mažą parkiuką su gražia tro
ba, kur yra maža verdama 
kikisnis, stalai, krėslai, van
duo, šviesa ir išeinamoji vie
ta, viskas dykai, čia išbuvome 
visą liepos 23 dieną.

Liepos 24 d. 7 vai. rytą ke
liavom į Daytoną, O. Važiuo
jant pradu rėm senos mašinos 
"atlankę ir pataisę atvykom į 
Daytoną 11 vai. rytą; pietavo
me 1 vai. mieste ir per Spring- 
fieldą išvažiavome i Col limbus, 
Ohio. Atvykom 5 vai. po pie
tų. Čia radom ką tik atidary
tą stovyklą (camping). Atėjęs 
reporteris nuėmė musų pa
veikslus vietos laikraščiui. 
Puiki vieta, lomoj, miesto Įtai
kyta vanduo, krosnys ir kiti 
patogumai dykai, čia pernak
voję liepos 25 d. 5 vai. rytą 
leidomės į Wheelingą, W. Va. 
^radėjus važiuoti į kalnus vėl 
iradurėm < ratlanky 'senojo j 
mašinoj ir sudeginoiu išklo
tus; kalnai baisus; iš vienos 
pakalnės į kitą mašina eina 
net dvasią užima. Į Wheclingą 
atvažiavom 5 vai. vakarą, čia 
nakvojom, nes turėjom maši
ną taisyti, naujus išklotus dė
ti senai mašinai. Mums betai
sant, priėjo jaunas vaikinas ir 
nasisiulė parodyti, kaip įdėti 
motorą kibirkštinio kamščio 
n išėmus. Įsilipęs į mašiną 
paklausė, ar mes katalikai. 
Mums atsakiuš, kad ne, jis pa
aiškino, kad katalikams4 jis ne
rodytų.

Liepos 26 d. 12 valandą ry
tą apleidom Wheelingą, va
duodami kalnajs. Baisus kal
iai; pakalnės išsiraitę kaip 
gyvatės. Kelyje pietavome ir 
emstant privažiavome mo
kyklą, kurios kieme pernakvo- 
bme.

Liepos 27 d. ’6 vai. rytą va
žiavom toliau per Union Town 
3 mylias kalnan; vanduo mo- 
ore virė kaip virtuve. Važia
vom į F ros t burgą, Md,; pietus 
valgėm kely ir miške nakvo
jom. Tas kalnas vadinasi “Po- 
tish Mountajn,” Ibaiisiaj augš- 
dis, 1340 pėdų; keturis kartus 
turėjom sustoti, išleisti karštą 
vandenį ir šalto pripilti; už 
vandenį užmokėjom po 10c. 
nuo mašinos; į vietą nuvažia
vom 5 vai. vakarą.

Liepos 28 d. apie 8 v. rytą 
įvažiavom toliau; pietus val
gėm kely. Pervažiavom du di
lesnius kalnus, bet ne tokie 
skardus; ilgumo abu po 1595 
pėdas; pervažiavom Clear 
Spring, Md. ir 5 vai. sustojom 
pakelėj nakvoti. Graži vieta, 
vanduo iš kalnų per akmenis 
krinta; čia maudėmės. Iš lie
pos 27 į 28 d. lijo lietus iki 12 
vai. dienos, čia išbuvom pusę 
dienos, nes moters plovė dra
bužius.

Liepos 29 d., pavalgę pietus, 
keliavom į Washingtoną, D. 
C.; atvažiavom 5 vai. vakarą. 
Prįe upės ant pliko lauko yra 
stovykla — vanduo, malkų ir

prunkšlys apsimazgot i, bet 
šviesos nėra, o uodų aibės; už 
parą reikia mokėti po 25c.

Liepos , 30 d. nuvažiavom į 
miestą geresnių vietų apžiūrė
ti; kur turtuoliai gyvena, ten 
•{atvės gana švarios ir namai 
puikus, bet kur gyvena darbi
ninkai, namai biauruš, o gat
vės purvinos; tokių netikusių 
namų ir gatvių nesu matęs 
Wisconsine; darbininkai dau
giausia negrai; o jau tų uodų, 
tai baisybės. ' Buvom miesto 
žvėryne; tiesa, gerai įtaisytas, 
įvairių žvėrių, paukščių, gyva
čių, krokodilių ir k. Bėgome 
nio uodų kaip drūti.

Liepos 31 d. pusiau 8 vai. 
rytą1 Washingtoną apleidom; 
nikelėj tylcKenney miške sus
tojom pusei valandos pietum 
r važiavom toliaus. Išvažia

vus iš McKenney miško senai 
įlašinai tekinis sulūžo; 5 vai. 
vakarą grįžom atgal, miške 
įernakvojoni ir rugp. 1 d. pil
iau dešimtą valandą išvažia

vom; 1 valandą valgėm pietus, 
) valandą sustojom miške ant 
kalno prie mokyklos pakelėj 
Kitbell, N. C. . ’

Rugp. 2 d. 7 vai. rytą važia- 
om toliau; pervažiavom Ra- 

’eigh, 1 vai. valgėm pietus ke- 
’y ir 6 vai. pasiekėm .Jackson 
Springs, kur apsinakvojom.

Rugp. 3 d. 8 vai. rytą išva
davę pervažiavom miestelį 
’hcrmv, S. C?, miške užkandę 
lietų nuvažiavom į Bethune’ą, 

S. C., 7 vai. vakarą, kur apsi
nakvojome. Įvažiuojant į S. C. 
alstiją užėjo audra su ledais, 

kuri padarė daug nuostolių 
ikininkams, sugadino kelius, 
šardė tiltus, išvartė telegrafo 
įtulpus, sutraukė vielas.

Rugp. 4 d. pusiau 7 vai. ry
tą išvažiavom į Augustą, Ga. 
°ervažiavę Columbiją pieta- 
/oin miške; į Augustą atvy
kom 6 vai. vak., kur ir per
ink vojom.

Rugp. 5 d. pusiau \ devintą 
vai. išvažiavom į Savannah, 
:a., kurią pasiekėm 7 vai. va

karą. čia yfa graži turistams 
vieta su patogumais, gražus 
'avilionas ir ežeras maudytis, 
šeštadienio vakarą buvo šo

kiai; musų vaikai maudės, iš 
kurių žmones stebėjos, kad to
kie maži, o plaukia kaip dide
li.

Rugp. 6 d., 12 vai. apleidom 
ąvannah ir 6 v. vakarą pa- 

vekėm Darien, Ga., kur per
nakvojom turistams įtaisytoj 
dėtoj. Bažnyčių čia kaip gry
bų po lietaus; čia teko maty- 
’i ir girtas žmogus; pradėjo 
liūs šnekinti, bet mums neat- 
iliepiant nuėjo sau niurnė- 
dams, “aš žinau, kad manęs 
nenorit.”

Rugp. 7 d. 8 vai. išvažiavom 
ir apie pietus privažiavom 
Georgijcs sieną. Pervažiavę St.

I
I
i

John upę, mokėdami po 50c. 
nuo mašinos už tiltą ir pu
siau penktą valandą vakarą 
privažiavom Jacksonvillę, Fla. 
Viso iki čia padarėm 1826 my
lias. Išlaidų turėjom sekamai: 
už tiltus nuo mašinos mokė
jom po 8c., 10c., 32c., 40c., 
$1.00 ir 50c., viso $7.80. Ga
zolinas naujai mašinai 88^ 
gal., mokėdami pigiausia 23c., 
brangiausia 32c., viso $24.01; 
senai mašinai 107 gal. — 
$28.42. Aliejaus abiem maši
nom 10 gal. ir 1 paintė; mokė
ta po 20c. kvortai, < po 75c., 
$1.00 ir $1.25 gal., viso $9.06. 
Senos mašinos taisymas, pa
čiam taisant, $23.72, naujai iš
klotus dedant, $1.15. Viso iš
laidų $86.36. Važiavom 11 
žmonių. Traukiniu važiuojant, 
8 tikietai pilni po $45.00 vie
nam iki Jacksonvilles, Fla. bu
tų atsiėję $360.80, daug bran
giau ir jokio smagumo nebū
tume turėję. Mes šiaurėj bū
dami, manėm, kad tik ten yra 
gražių miestų, bet dabar ma
tome, kad klydome taip many
dami. Miestų namų gražumu 
upėmis, gėlėmis vasariai pra
neša šiaurius. Kur atvažiuoji, 
žmones ateina, sveikina ir 
klausinėja iš kur ir kur ke

liaujam. Keliai pilni įvairių 
žmonių: vieni važiuoja čia, ki
ti ten. Pirma juokėmės iš či
gonų, bet dabar baltieji pra
lenkia ir čigonus čigonišku va
žinėjimu. Ir gerai, šviežias 
oras, tyras vanduo, jautiesi 
liuesas nuo dulkių ir linksma 
matyti panoramų vaizdų.

Kaz. Brazevičius.
... .............. . ■ .........

ORKESTRĄ--BENĄ 
rūpina riapfrtem*

J. BALAMS
1432 So. SOth Ct.

• irero 1.1» 
Tel. Cicero 2537

OETROIT, MJCHIGAN
f"”* ....... .i ................. .

'A’est 1394 Heml- 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkžu. 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni

Detroit, Mictt

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

V -Į............................ '
---------------------M---------J-l-J-J-----------------------

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pčtnyčloms iki 8 vai. vak.1

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

Didysis Bridgeporto Bankas
Su Turtu Virš S6,000,000.00

Patarnauja lietuviams kuogeriausiai.
Priima pinigus į taupymo skyrių ir moka 3%.
Pinigus taip padėtus, gražina ant pareikalavimo.
Priima pinigus i/ ant 6% su pilnu saugumu.
Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje.
Parendavoja saugias ir nesudegamas dėžes.
Siunčia pinigus Lietuvon Auksinais ir Doleriais greitu 
budu.
Parūpina laivikortcs Lietuvon ir iš Izetuvos ant geriau
sių laivų.
Padaro visokias doviernastis ir affidavitus pagal Amerikos 
ir Lietuvos teisių. Ir abelnai atlieka visas banlęineą ope- • 
racijas kuogeriausiai. Tėmykitc musų pinigų kursą laik
raščiuose kiekvieną dieną.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

A STATE BANK
1112 West 35th Street,

Pankas atdaras kasdieną iki 3 po pietų. 
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 valandai. 
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare.

Atsargiai Taupinkit- 
Tada Atsargiai 

Investuok
Gali tikėtis didesnio pelno, kuomet tamstos 
taupymas padidės iki tokiam laipsniui, kuo
met galėsi į šalį atidėt investavimams.

Tie, kurie pradeda taupint, mes pasižadam 
prigelbėt jiems taupint. Kuomįt busi prisi
rengęs investuoti, mes prigelbėsime saugų 
investavimą.

r
Mes neprižadame padaryt tamsta tur
tingu šį metą, nei kitą. Mes efcame tik
ri, kad tamstos pinigai bus apsaugoti, jei 
bus investinti į musų Real Estate pir
mą, morgičių ir grįžš pilnoje sumoje ir 
turėsi nuolatines Įeigas nuo kas pusė 
metų po 6%.

Jei turi $100, $500, $1,000 ar daugiau inves
tavimui, mes rekomenduojame tamstai, ka
dangi mums žinoma jų vertė, musų Real 
Estate Pirmi Morgičiai.

\Ioel gLale gank
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“Visu žmonių Bankas”.

Gi •

a

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia.- 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumerfui jautimas, kaip kad 
namiejė — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šj banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kode! musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat 
Telefonas Yard* 1119

Baigus) 
Akušeri- , 

t> koleg* 
ą; Ug® 
praktika 
usi Pero* 
silvanijoe 
hospitala 
e Pasės 
dngai pa 
tarnauja 

■ cie giro
tymo. Du* 
la rodą vi 
•okiose H 
rose ir ki 
okiuose rei 
aluose 
erims b ’
nerginoms

,-------------------------- ----------------------------------
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Gerai lietuviams žinomas pei If I 
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris

Gydo aštraus ir chrunilioui tigar 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na» 
jausiąs metodas VRa* kitokiu* 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labaratonja i02b W 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 Iki H vai. vakarais.

( Dienomis. Cana
I »11O »rba 857I RlefotiM' J
| .N akt Drexel 951

^'‘ule^ard 118#
f »3id -»<» OalMied *>* 
f| .. .1 10 A M u K- y vai au

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 
Ofisus •

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lubo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom 

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 2880t---------------------------------- /

B rplefnnas finu Ieva r H 7Q49 
B ■

Į OB. C. Z. VE2ELIS Į
• LietiirU f)entiata» ■
4 ■
tį ’ "Umtl g
* •0 v<»

* M M M B « • B M B • B B • ■ ■ •

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kud) 
k j laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienž)

Akuierka
3113 S.Halsted M
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
ningai patamau 
u prie gimdymo 
Kiekvienane at 
įtikime teiki i 
patiška -ižiu 
ėjimą. iodv 
latarimc* mo 

; erims ir mergi 
noms veltui

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

OptometrUt
Tel. BOU levard Mt

B. Aahland At
Kampas 47-toe gat

2-roe luboe

DirgrBTEžE 
GYDYTOJAS IR CHIRUHO * 

X-Splndu1iai
2291 W 22n<1 St.. k a m p n» 

17«avitt St Tel Canal ? 
-'•rlrienrlja 1114 tV 42*^

Tel. Lafayette '■?£ 
') Vai. 1—4 ir 7—9 Na'———   I* ! 7 , LW. ». ■ . Į ..3
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Atstovo 
party varnas.

ap-Brooklyno “Garsas”, 
rašydamas Rymo-Katalikų 
Federacijos kongresų, nese
nai įvykusį Bostone, džiaug
iu ingai pažymi, kad į jį atsi
lankė Lietuvos atstovas 
Washingtone, p. V. Čarnec
kis. , i

Tai jau yra ne pirmas 
toks pono atstovo žingsnis. 
Kuomet Chicagoje buvo rug
pjūčio 20 d. parengtos dvi 
demonstracijos dėl Lietuvos 
pripažinimo, tai p. Čarnec
kis nuėjo pas klerikalus ir 
laikė jiems prakalbų.

Visi gerai žino, kad p. 
Čarneckis yra klerikalų par
tijos žmogus, bet jo pareiga, 
kaipo valstybės atstovo, yra 
ne partijai tarnauti, bet sa
vo valstybei. Viena pamati
nių taisyklių valstybių atsto- 

- vams yra ta, kad jie nepriva
lo dalyvauti partijų judėji
me tose šalyse kuriose jie 
gyvena, kaipo atstovai.

Jeigu p. Čarneckis nori 
tarnauti klerikalų partijai, 
tai tegul jisai ir algų ima iš 
klerikalų, o ne iš Lietuvos 
respublikos iždo.

«

Publika turi 
užmokėt.

Niekam nėra paslaptis, 
kad kapitalistai visuomet 
kelia savo prekių kainas, 
kuomet pakįla darbininkų, 
algos, padidėja mokesčiai ar
ba šiaip pasidaro gamybos 
išlaidos didesnės. Nuostolius, 
kuriuos kapitalistų bizniui 
padaro streikai, jie irgi su
verčia ant prekių vartotojų 
pečių.

Patys kapitalistai tečiaus 
retai išreiškia šitų tiesų vie
šai. Bet štai, p. Del C. 
Shoemaker, didelės anglių 
kompanijos prezidentas, tu
rinčios kasyklas Indianos 
valstijoje, pasirodė atvires
nis už kitus savo klasės 
draugus. Vienam susirinki
me jisai užvakar Chicagoje 
pareiškė, kad lėšas, kurias 
padarė streikas anglių kasy

lėšas padengus, girdi, reikė- 
sių imti už kiekvienų anglių 
tonų po 50 centų daugįaus 
nuo dabar iki balandžio mė
nesio ateinančių metų.

Suprantamas dalykas, kad 
žmonės, kurie perka anglis, 
negalės pasipriešinti šitam p. 
Shoemaker’o planui, kadan
gi kitos anglių kasyklų kom
panijos elgsis taip pat, kaip 
jisai. Tų planų galėtų su
trukdyti tiktai valdžia, jei
gu jai rūpėtų apginti žmo
nių reikalus; bet valdžia to 
nedarys.

O kas užmokės angliaka
siams tuos nuostolius, ku
riuos jie turėjo, streikuoda
mi per penketų mėnesių? 
Niekas. Angliakasiai netu
ri tokios priemonės, kaip 
kasyklų savininkai, suversti 
savo nuostolius ant publikos 
pečių. ’ ;

Iš to matyt, kad darbinin
kų padėtis yra nepalygina
mai sunkesnė, negu kapitali
stų, net ir tuomet, kai darbi
ninkai laimi streikų. Strei
kas yra galingiausias įran
kis darbininkų rankose, bet 
pasirodo, kad ir jisai šiandie 
yra skaudesnis patiems dar
bininkams, negu jų išnaudo
tojams. • ,

Kokia gi tad yra darbinin
kams išeitis? Vienintelė iš
eitis yra tiktai sujungime 
ekonominės kovos su politi
ne kova. Jeigu darbininkai 
nori nugalėti kapitalistus, 
susivienijusius kompanijose 
ir trustuose, tai jie turi 
stengtis paimti į savo ran
kas kongresų, legislaturas, 
teismus ir administracijos 
įstaigas — žodžiu, visų šalies 
valdžių.

Jie stojo , už panaikinimų 
mirties bausmės, kėlė protes
tus prieš karo stovį, reikalavo 
teisino krikščioniškiems” šmu- 
gelninkams ir kartu dėjo 
visas savo pastangas, kad ap
saugojus Lietuvos nepriklauso
mybę nuo išorinių priešininkų.

Kada imperialistinės Lenki
jos banditai užpuolė Lietuvą, 
socialdemokratai buvo pirmose 
Lietuvos gynėjų eilėse. Kada 
didžiųjų valstybių diplomatai 
sumanė pavergti Lietuvą len
kams pagelba Hymanso pro
jekto, tai socialdemokratai pir
mutiniai pakelė prieš tai savo 
balsų St. Seime. Jie taip pat 
pirmutiniai iškėlė tenai ir Klai
pėdos klausimą ir pirmutiniai 
stengėsi užmegsti 
ryšius su Pabaltos 
žmonėmis.

bejėgu-

draugiškus 
respublikų

verta Lie-
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Atsišaukimas i Lie
tuvius Darbininkus.

Draugai ir Drauges!
Mažiaus kaip už menesio lai

ko Lietuvoje įvyks rinkimai į 
paprastaji Seimą. šiandie vi-

giasi prie tų rinkimų, kad ga
lėjus pravesti į Seimų kiek ga
lint daugiau savo atstovų.

Mums, Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams darbininkams, 
rupi, kad rinkimus laimėtų ta 
partija, kuri yra ištikimiausia 
darbo žmonių reikalams. To
kia partija Lietuvoje yra social
demokratai.

Jie yra darbininkų partija. 
Jie organizuoja ir šviečia Lie
tuvos darbininkus, kovojančius 
dėl geresnio kasdieninio būvio 
ir dėl galutino pasiluosavimo 
nuo išnaudotojų jungo. Jie 
drąsiai ir nuosakiai gina dar
bininkų reikalus St. Seime ir 
vietinėse savivaldybėse. Jie 
kelia aikštėn netikusius Lietu
vos valdininkų darbus ir nuo
latos stovi sargyboje Lietuvos 
liaudies teisių ir laisvės.

Jus, kurie turėjote progos 
per dvejetą suviršum metų 
sekti Lietuvos St. Seimo dar
bus, žinote, kad socialdemo
kratai visuomet buvo griež
čiausi priešininkai klerikalų, 
reakcininkų ir .išnaudotojų. 
Dažnai jiems tekdavo stovėti 
vieniems prieš susibūrusias at
žagareivių jiegas.

Jie kovojo už tai, kad butų 
atimta iš Lietuvos dvarininkų 
žemė ir pavesta sodžiaus darbi
ninkams bei neturtingiems 
ūkininkams.

Jie kovojo už tai, 
tuvos mokykla butų 
prieinama kiekvienam

Jie kovojo už tai, 
galia Lietuvos re:

kad Lie- 
laisva ir

kad visa

Šita, pasigėrėjimo 
tuvos socialdemokratų kova, 
deja, iki šiol dar neatnešė daug 
vaisių. Žemės reforma Lietu
voje tapo pravesta dvarininkų, 
stambiųjų ūkininkų naudai; 
mokyklas pasigrobė į savo na
gus dvasiškija; Lietuvos kon
stitucija turi daug autokrati
jos žymių; pagalios, ir Vilnius 
su Klaipėda dar nėra atgauti 
Lietuvai.

Bet kas tuo yra kaltas?
Kalti yra tie elementai, ku

rie turi savo kontrolėje Lietu
vos Seimą ir valdžių; kalti yra 
ir tie žmojiės, kurie pastatė 
tuos elementus Lietuvos vals
tybės priešakin.

Kada dveji suviršum metai 
atgdl Lietuvos žmonės pirmų 
kartų rinko savo Seimų, lai jie 
davėsi apmonyti “krikščionims 
demokratams, x kurie tuomet 
žadėjo jiems rojų danguje ir 
ant žemės ir, didesniam žmo
nių apmulkinimui, pavartojo 
visas savo galioje esančias prie
mones: net pamokslus bažny
čiose ir išpažinties “sakramen-

nio štabo vadovaujami, pra
dėjo milžiniškų puolimų. Visu 
frontu Italijos armijos buvo 
stumiamos atgal. Pastangos 
atsispirti nuėjo niekais. Aust
rų gerai suorganizuoto puoli
mo nebuvo vilties sustabdyti. 
Didžiosios kanuolės skynė ir 
retino Italijos armijas. Ir štai 
tuo kritingu momentu valdžios 
sferose ėmė reikštis
mas. Ji nebesusivaikė, kas da
ryti. O austrų žygiavimas vis 
dar nesiliovė. Kaip tik tuo 
ytin rimtu momentu ' pasigirs
ta parlamente Calesia’s ir Ce- 
saro balsai. Juodu paskelbia 
obalšį: “italų tauta aukščiau 
visko!” Šalin nusiminimas! 
Italams daug sunkių kovų te
ko pergyventi, bet jie nežuvo. 
Nežus jie ir dabar, jeigu tik 
kiekvienas pilietis supras, kad 
geriau mirti, negu matyti, kad 
italų tauta paniekinta butų.

Tokiais tai patriotizmo ku
pinais žodžiais buvo atsikreip
ta į Italijos žmones. Susikuria 
taip vadinama “Fascio Parla
mentare.” Prasideda didžiau
sia agitacija. Apeliuojama į 
.žmonių patriotinius jausmus ir 
raginama, idant jie visais ga
limais budais gelbėtų tėvynę. 
Ir tūkstančių tūkstančiai jau
nuolių stoja į armijų ir guldo 
savo galvas, kad.“italų tautos 
vadas nebūtų paniekintas, pa
žemintas.”

Prie tokių tai aplinkybių gi
mė fascistų organizacija, kuri 
spietėsi apie “Fascio Parla
mentare.”

Karui pasibaigus, 
kitokios apystovos. 
kitose šalyse,
prasidėjo industrinis 
Darbininkai suprato, 
tie skambus žodžiai 
vynę ir patriotizmą 
kaukė, kuria kapitalistai savo
nešvarius darbelius prisiden
gia. Sukiršinti ir karštgalvių 
suagituoti, darbininkai ėmė 
užgrobinėti fabrikus. Toliau 
numatantys darbininkų vadai 
priešinosi tokiam žingsniui ir 
išrodinėjo, kad tuo nieko ne
bus laimėta. Atpenč, tai tik 
priruoš tinkamos dirvos reak
cijos įsigalėjimui. Bet, kaip 
atsimenate, 1920 m. Italijos 
darbininkai buvo komunizmu 
užsikrėtę. Sveiko proto išve-

susidarė 
Kaip ir 

taip ir Italijoj 
krizis. 

kad visi 
apie te- 
yra tik

krikščionys demokratai sulau
žė savo prižadus ir apgavo 
Lietuvos liaudį.

Šiandie dauguma Lietuvos 
žmonių jau žino, kas per pau
kščiai yra tie šventenybės 
skraiste prisidengusiejii gaiva
lai. Bet neužtenka pažinti 
priešininkų, kad jį nugalėjus; 
reikia turėti da ir pajiegų ko
vai su juo. Tie, kurie Lietuvo
je kovojo už liaudies reikalus, 
turi prieš klerikalų laikraščius 
statyti savo laikraščius, prieš 
klerikalų atgitatorius — savo 
agitatorius, prieš klerikalų or
ganizacijas —■ savo organiza
cijas.

Taigi mes ir pasistengkime 
sustiprinti musų draugų pajie- 
gas 
me, 
vos 
kad
muštų į skivytus juodųjų kle
rikalų armijų! Kad naujam- 
jam Sėime dauguma susidėtų 
iš darbo žmonių atstovų, o ne 
iš mulkintojų ir išnaudotojų!

—A. žymontas,
S. L. L. Sekretorius.

šitoje kovoje! Aukauki- 
kiek kas išgalėdami, Lietu- 
Socialdemokratų Partijai, 
ji spalių 10 ir 11 dd. su

FASCISTAI

na po kitos dirbtuvių patenka 
į darbininkų rankas. Bet... 
neilgai jiems teprisiėjo už
griebtomis dirbtuvėmis džiaug
tis.

Susiorganizuoja “Farci di 
Comba limento” — fascistų or
ganizacija. Jos priešakyj atsis
toja Mussolini. Vėl paskelbia
ma karo laiktį obalsis: tauta 
aukščiau visko. Po trumpos 
kovos fascistai, policijos pri- 
gelbiami, įveikia darbininkus. 
Nuo to laiko fascistams nuo
lat stiprėjant, Italijoj reakci
ja darosi vis aršesnė ir aršes
nė.

Fascistai liek įsidrąsina, 
kad bando sulaužyti kiekvienų 
darbininkų stresų, išvaikyti 
kiekvienų socialistų mitingų. Ir 
visa lai daroma vardu tautos 
labo! Dalykas tame: 
sako,
teisės streikuoti, 
streiko skaudžiai 
visuomenė.

ji visuomet po tuo supranta 
kapitalistų labų.

Ir taip, fascistų organizacijia 
yra niekas daugiau, kaip tik 
kapitalistų reikalų gynimo or
ganas. Viename Anglijos žur
nale E. Strachan Morgan rašo, 
kad dabartiniu laiku fascistai 
priskaitą 500,000 narių. Be to, 
jis neužgina ir to fakto, kad į 
fascistus pritapę nemažai chu
liganų, kuriems visuomet ma
lonu drumstame vandenyj žu
vis gaudyti.

žodžiu sakant, fascistų atsi
radimas nėra naujas reiškinys. 
Rusijoj caro laikais buvo su
sikūręs “sojuz istinno russka- 
vo naroda,” kurio nariai buvo 
juodašimčiais vadinami. Jung
tinėse Valstijose ir-gi nesenai 
susikūrė taip vadinamas Ame
rikiečių Legionas , mažai kuo 
tesiskiriantis nuo fascistų. Fas
cistai parodė tik daugiau ak
tingu mo, — tai ir visa.

O kad fascistai yra dideli 
akiplėšos, —• rodo vėliausios 
Žinios. “The Living Age” pa
duoda laibai įdomių žinių. Pa
skutinėmis dienomis fascistų 
vadas, Mussolini, iš parlamen
to tribūnos pareiškęs: Rankas 
šalin nuo musų organizacijos! 
Nedrįskite kliudyti musų dar
buotei. Tai atsineša į jus, so
cialistai, ir į jus, katalikai. Jei
gu jus bandysite mums kenk
ti, tai mes stversimės ginklo 
pagalbos, žinokite, kad faščis- 
tai priskaito keletu šimtų tūk
stančių gerai organizuotų ir 
gerai apginkluotų narių. Jeigu 
mums nebus leidžiama liuesai 
veikti, tai mes suruošime gink
luotų sukilimą. Įsidėmėkite 
tai!

Tų nachališką juodašimčio 
iššaukimų parlamentas sutikęs 
kapų tyla. Niekas nedrįsęs or
ganizuotos jėgęs vadui pasi
priešinti.

Kitoj vietoj tas laikraštis pa
duoda ištraukų iš laiško, kurį 
Italijos socialdemokratas pa
siuntė vienam savo draugui- 
austrui. Ištrauka maž-daug 
šiaip skamba: Paskutiniais dve
jais metais Italiją faktinai val
dė fascistai. tepraėjo tos die
nos, kad kur nors nebūtų bu
vęs fascistų užmuštas darbi
ninkas, išvaikytas socialistų 
mitingas. Baltasis teroras siau
čia. Valdžia yra bejėge. Polici
ja linkusi į fascistus ir kar
tais atvirai juos palaiko.

Tokia fascistų diktatūra vi
sas Italijos pažangusis elemen
tas yra labai pasipiktinęs. Pir
moj eilėj, žinoma, stoja ko
von darbininkai, nes jiems la
biausia ir tenka nuo fascistų 
nukentėti. Taip dalykams 
esant, trtunpoj ateity' numato
ma aštrių susirėmimų. Kokie 
bus tos kovos rezultatai, — 
sunku pasakyti. Ateitis šiame 
atvėjyj — geriausias pranašas.

<

K. Sėjikąs.

Pastaruoju laiku laikraščiuo
se buvo nemažai rašyta apie 
Italijos įvykius. Tuose aprašy
muose nuolat yra minima fas
cistų (fašistų) vardas. Štai ne
labai senai kyla darbininkų 
streikas. Buvo net kalbama 
apie Italijos darbininkų gene
ralinio streiko paskelbimų, 
kad tuo. budu sustabdžius fas
cistų teroras prieš komunistus 
ir socialistus.

Kadangi fascistai esti nuo
lat minimi, lai skaitau busiant

tesnių žinių apie juos.
Kas tai yra fascistai? Kodėl • • • jie puola organizuotus darbi

ninkus, ir koki jų yra progra
ma ?

Fascistai atsirado karo me
lu. Austrai, vokiečių gencrali-

Rėmimo Kampanija
Bendram L. S. S. Pildomojo Komiteto ir L. S. S. VIII Rajono 

Komiteto posėdyje, kuris įvyko rugsėjo 13 d., tapo nutarta pa
skelbti dviejų savaičių kampaniją Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos parėmimui.

Taigi šiuomi aš pranešu visoms L. S. S. kuopoms ir visiems 
pavienietns socialistams bei simpatizatoriams, kad rugsėjo 17 
prasideda LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ RĖMIMO KAM
PANIJA, kuri tęsis ligi spalių 1 d. Per tas dvi savaites turi būt 
rengiamos prakalbos, vedama agitacija ir renkamos aukos musų 
draugų Lietuvoje naudai.

A. žymontas, 
L. S. S. Sekretorius.

ja bonų kareiviams! Ar teko 
matyti kada tokis kimų šiur
pinantis dalykas? Bet jie rei
kalaudami šitų bonų nedaro 
to tiesiu budu. Jie turi turėti 
slapyžodį ir visus kitus toly
gius dalykus ir slapta neteisė- 

partija turi susieiti miške 
lygiai taip, kaip yra parašy- 
pas Stepniakų — ir pasaky- 
jiems (tsss!!—buliai atei-

tėžį, pralįsti urvu sienos apa
čia ir pabėgti nuo vejanČų Šu
rnų.

Tom ir Huck turėjo neapsa
komai smagų laikų visa tai 
darydami įskaitant Džimo su
valgymų piuvenų iki jie atėjo 
prie girnų akmens. Jie nega
lėjo atgabenti jo, todėl Džimas 
pakėlė lovą, numovė retežį, 
apsivyniojo aplink kaklų, nak
ties gludume išėjo iš bakūžės, 
įrito akmenį, užmovė retežį 
atgal ant lovos kojos ir stro
piai rengėsi toliau prie prakil
naus pabėgimo. Ir kada tik 
Huck pradėdavo barti Tomą 
už perdėjimą, Tom su didžiau
sia panieka pasižiūrėdavo į 
savo draugą ir klausdavo jo, 
ar jis visai nieko neišmano ir 
ar jis nežino, kad taip buvo 
.padaroma visose knygose ir 
visų žinovų ir kad niekas, kas 
yra šiek tiek vertas niekuo- 
anet nei nesvajoja daryti ki
taip ?

Tas buvo senai ir vaikaį ne
gelbsti pabėgusiems . vergams 
atatinkamai Dunuiso foruiu- 
loms. Bet yra kita rūšis vai
kų, bėgiojančių liuosai ir žai
džiančių kita žaismę; ji yra 
(langiaus apdirbta, brangesnė, 
truputį kvailesnė ir vaikai, ku
rie žaidžia jų, yra truputį se
nesni ir turėtų savo laikų pra
leisti rimčiau, "bet nežiūrint 
visa to, jie taipgi turi be galo 
smagų laikų.

Šitie nuaugę vaikai suorga
nizavo
.lilika. Jie kur tai skaitė, kad 
kadaise buvo šalis vadinama 
Rusija caro valdoma, kur net 
kalbėti apie politines partijos 
suorganizavimą buvo priešinga 
įstatymui, todėl visokis veiki
mas turėjo būti “neteisėtas”.

j ku- 
ir dar- j KIEK YRA LIETUVOS PILIE- 

darvtĖ! «U SIBIRE?

ta

ta
ti 
na!), kad jie reikalautų bonų 
kareiviams!

ipartiją” ir žaidžia po-

Ir, klausyk, ar Tomo akys 
nebūtų išsipūtę, jei pats senis 
dilimas butų buvęs juo, kada 
jis pasako nigeriui Džimui 
*kas pareina daryti! Taigi, Šitie 
vyrai turėjo su savim moky
tojų patį ir jie didžiavos, bu
vo laimingi, susirinkę nakties 

' tamsoj su degančiais dervoks- 
niais, o policija visa tų žinojo 
ir kiekvienas, išskyrus didįjį 

’ žvalgų Burnsa juokės pilvų su
siėmęs;o Bliekai Finnai, ku
riems nevalia buvo žaisti, sė
dėjo nusiminę ir pyko taip, 
kad jie buvo pasirengę pasaky
ti, kad visa ta žaismė yra vy
lius.

O tie, kurie žiuri savo rei
kalų ir tikrai iš kailio neriasi 
besirūpindami paliuosuoti ni- 
gerį Džimą be jokių nesąmo
nių ir kukluksizmo vartojimo 
— matote, jie atsisako žaisti 
žaismę taip, kaip žaidė ją 
Stepniakas ir kiti rusai senais 
carybės laikais Rusijoj, lodei 
Tomui Sawycrui (ir Huckui 
Finnui, jei jam perėjo nuliū
dimas) pareina “numaskuoti” 
juos kaipo buržuazijos agentus 
ir kontrevoliucininkus bei vi
sokius kitus juokingus daik
tus, nes jie supranta juokus ir 
kokiu tai budu sužinojo, kad

V I • 3Jie organizavo draugijas 
rios buvo “teisėtos” L 
ką tik teisėtai galėjo < 
bei kadangi ten Ibuvo caras ir 
kadangi buvo prasižengimu 
'mokinti savo principų atvirai, 
tai “teisėtąją” partijų turėjo

Liūdna Tomo Sawyero 
' pasaka

atsiduria
Visa lai

fascistai 
kad darbininkai neturį 

kadangi dėl 
nukenčianti 

Pavyzdžiui, kyla
ar gelžkeliečių 

streikas. Aišku, kad laike tokio 
streiko visuomenė 
nesmagioj padėtyj.
tiesa. Juk ir Amerikos kapita
listų spauda baisiai buvo su
sirūpinusi “visuomenės labu” 
laike angliakasių streiko. Del 
ge'lžkeliečių streiko ji ir-gi la
bai sielojasi: kaip, girdi, keli 
šimtai tuksiančių darbininkų 
gali visų tautų į pavojų statyti. 
Kaip matote, “tautos labų” vi
sų šalių fascistai vienodai su
pranta. Tai reiškia kapitalis
tų klasės reikalų gynimų. Dar- 
bininkaijis stroikupti 
nes nuo to nukenčia 
nė, bet kapitalistams 
darbininkams padėtį, 
vo dirbiniams kainas
nra, nes visuomenė “nenuken
čia,” jeigu jai anglies •tonui 
dvigubai prisieina mokėti. Ir

William Morris Feigenbaum.
Nemarioj Marko Twąino 

apysakoj apie vaiko gyvenimų, 
Tom Sawyer ir Huckleberry. 
Finu imasi išliuosuoti pabėgu
sį vergų, negrų Džimą iš biau- 
raus kalėjimo. Džimas buvo 
areštuotas Aricansasc ir buvo 
kalinamas plantacijos bakūžėj 
lengvu retežiu prie jo kojos, 
kurio kitas galas prikabintas 
prie lovos.

Tai buvo Tomo pirmutine 
tikra proga roųian liūgo atsitir 
kimo išmėginimui ir jis išmėgi 
no. Ką tik jis skaito Dumaso 
veikahins, viską išmėgino. 
Vargšas senas (beraštis Džimas,

•suosc jos darbuose.
Šitie vaikišti romantikai 

Jungtinėse Valstijose, pasiskai
tę. apie tuos juokus, kokių jie 
turėjo Rusijoje, pradėjo tų pa
tį daryti čia. Ve pareina dar
bas padaryti, nigeris Džimas 
paliuosuoti ir tam darbui yra 
daugybė būdų. Pav., čia nėra 
priešingai įstatymui organizuo
ti politinę, partijų; nėra prie
šinga įstatymui mokyti politi
kos principų. Nėra priešinga 
įstatymui leisti laikraštį, kuris 
atvirai skelbtų* tų, kuo jis tiki 
— nors tie 'įstatymai paskuti
niu laiku buvo pagerbiami 
daugiau laužymu, kaip jų už
laikymu.

Sulig oficialių žinių, pas 
Lietuvos Respublikos Įgaliotinį 
Sibire iki šiol užsiregistravo 
Lietuvos piliečiais:
1. Vladivostoke..........327
2. Pajur. srit. (ne VI.) 230 žm.

Armuro srityje . . 460
Užbaikalyje .......... 580 žm.
Mandž. bei Kin. .. 300 žm.

žiu.

zm.

D.

Iš „viso ...... 1,897 žm.
Manoma, kad dar antra tiek 

yra kol kas neužsiregistravu
sių.

Liet. Informacijų Biuras.

DR. A. M0NTV1D 
■Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Wa»faington Si.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8362 
1824 VVabangia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

nevalia, 
visuoine- 
sunkinti 

kelti sa- 
— gajj-

kužcj ir laistyti jį savo aša
romis, jis turėjo vesti dieny
nų ant savo marškinių ančio, 
rašomų krauju, jis turėjo išr 
braižyti savo .paskutinį prane
šimų savo kalintojams ant 
girnų akmens, jis turėjo nu
pjauti savo lovos kojų ir su-

Bet šitie šios dienos Tomai 
Sawyeriai nenori to. Argi nei a 
orenybių gana, kurios parodo, 
kad pareina daryti taip, kaip 
buvo daroma? Sakysim, yra 
teisėta ir įstatyminga atvirai 
kalbėti apie anglių kasyklų su- 
visuomenijimų. Ar visos ge
riausios orenybės parodo, kad 
reikia rašyti dienynas ant j 
marškinių ančio? Sakysim,1 
kad yra įslatyminga kalbėli < 
galvių kęrtėse. Ar Durnas pa-.! 
rodo, kad reikia valgyti pjuve
nas ir daryli visa tai, ką darė 
senasis Mente Krislo?

Bet šitie 'lomai Sawyeriai 
, kas parašyta 1

“teisė-

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedėJ. pagal sutarimu 
IU -?s P0)«18H Og IMS

Dr. A. J. TananeviČius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė. 

Tel. Pu] 1 man 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

daro visa lai, 
knygose; jie turi savo 

valgyli pjuvenas, kad paskirtu Parliją, kuri yra tokia at
laiku jis galėtų nusmaukti re- kakli, kad be baimes reikalau-

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol.: Lafayette 0263

' /■> Ji. i JaL i



Rusijos Socialdemokra 
tai prašo pagalbos

Vaisiai
TIKROJI NAUDA TAMSTOS DARBO NĖRA 

TAME KĄ UŽDIRBAI, BET VISA NAUDA TA
ME KĄ SUčeDIJAI.

Visa žmogaus ateitis ir gerovė remiasi taipgi 
ant sučėdyto pinigo.

TODĖL VISADOS ATMINKITE, KAD UNL 
VERSAL STATE BANKAS, kaipo Didžiausia Lie
tuvių Įstaiga, yra tinkamiausis Bankas Lietuviams 
Moka gerą nuošimtį ir geriausiai Bankinį biznį veda.

Naudokitės šio Banko patarimu ir patarimais

AR NORI GAUTI 6%? KLAUSK MUSU

Banko turtas virš $2,500,000.00
Geriausiai ir pigiausiai 

šis Bankas
Siunčia pinigus 

Lietuvon

Doleriais ir Auksinais

SIUSKITE DABAR KOL ŽEMAS KURSAS.

Universal State Bank
3252 South Halsted St., Chicago, III.

Lietuvos Gražus Zemlapis 
Duodama Kiekvienam 

Veltui

Kuomet esi musų banke, pamatyk 
p. Grisių arba Maciką pinigų tau
pymo skyriuje, arba, pp. Sedem- 
ką ar Radzevičių Pinigų Siuntimo 
į Lietuvą Skyriuje ir reikalauk 
Lietuvos žemlapio visai veltui.

StockYards.

Chicago

Didžiausis Bankas ant

Į R. S. D. D.. P. (menševikų) į užsienių Ueleįįuc-iju ki'eipiaai- į 
[Jus, prašydama paramos ir 
į medžiaginės pagalbos.
[ Dabartiniu laiku musų par- 
Įtijai tenka laibai svarbus ir at- 
[ sakomingi uždaviniai rišti. 
Į Rusijos darbininkų klasė, nusi- 
Įvylusi bolševizmu, desorgani- 
Izuota, bado ir nedarbo pastos 
[slegiama 
I žvilgius 
[kreipti. Juose jie ieško vadų 
[savo kovai už ekonominius rei- 
į kalus ir politinę laisvę, kurios 
jiems taip reikia.

Tuo pačiu laiku bolševikų 
[valdžia, nebetekdama po kojo- 
įmis žemės ir vis laibiau ir la- 
[biau papuotauti naujai išauklė- 
[tos buržuazijos, karinės ir ei- 
I vilinės biurokratijos įtakon, 
[ėmė žiauriausiomis represijo- 
[mis musų partiją smaugti. Ji 
Lsistematingai griauna musų 
J organizacijas, ir šimtai darbi
ninkų reikalams atsidavisių 

[kovotojų suimama ir be jokio 
teismo ir tardymo ištremiama 
į labiausia gyvenimo aplinky
bėmis netinkamus šalies kam-1 
pelius.

Tokiomis aplinkybėmis gyve
nant, visiems partijos nariams 
ir visiems tos partijos darbuo
tės simpatizuojantiems tenka 

l su dviem nepaprastai dideles 
svarbos uždaviniais susidurti.

Reikia ne tik nedaleisti, kad 
daikraštis “Soeialistieeskij Vieš- 
tnik” (jam gręsia sustojimo 
pavojus) nustotų ėjęs, bet dar 
dėti visas pastangas, kad tas 
laikraštis tankiau išeitų ir la
biau prasiplatintų: prie dabar
tinių Rusijos aplinkybių laik
raštis yra galingiausiu, o kar
tais ir vieninteliu, organizaci
jos įrankiu. Tarp darbininkų J 
reiškiasi dklelis laikraščio rei- Į 
kalavimas ir mes tą reikalavi
mą turime patenkinti. )

Kitas reikalas, kuriuo mes| 
turime. rūpintis, —• tai teiki- [ 
mas tremtiniams ir jų šei
moms medžiaginės paspirties. 
Jų padėtis baisi. Dauguma ne
turi ir negali turėti uždarbio 
tose vietose, kur jie yra siun
čiami. Jiems grąsina ligos ir 
badas. Juos reikia išgelbėti. |

Bet “Soe. Viestniko” leidi-Į 
mui ir teikimui tremtiniams | 
pagalbos reikia daug pinigų. 
Pas mus jų nėra. Kad reikiamų 
išteklių gavus, mes ir kreipia
mės į Jus, kaip lyginai ir į 
visus kitus, kuriuose tebelicps-| 
noja tikėjimas į šviesių revo-| 
liupinės socialdemokratijos a- 
teitį, kurie dar pasiliko ištiki
mi darbininkų klasei ir sočia-1 
lizinui.

Pagalbos reikia tuojau ir 
nuolat. Reikalinga sukurti ir 
nuolat palaikyti du fondu. >

1. Fondą laikraščiui “Soe.
Viestnik” ir Į

2. Fondą ištremtiems ir 
įkalintiems socialdemokratams

Town of Lake

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOSPINIG
APDftAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

ATIDAI AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS 
Mekanikas per 15 metų ir gerai žinomas visiems bridgeportiečiams 

Bridgeport Garage
ADAM WIDZES

Automobilius taiso, perdirba, ignition, starter, šviesų kliūtis, iš
imam magneto ir bateriją.

Išmėginimas ir taisymas gvarantuotas.
Imam ir bloginusiame padėjime automobilių nepaisant kur jis yra 

arba ant kelio ptaisom.
Dieną ir naktį patarnavimas.
Prieinama kaina.

3207-09 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0261

vėl pradeda savo 
socialdemokratus

Apsikrovimas mokesniais, 
mėnesiniai aukų rinkiniai nuo 
simpatizuojančių; įrengimas | 
specialiųjų rinkliavų ir vakarė
lių; išplatinimas laikraščio; 
kūrimas ratelių ir grupių, ku
rie prigelbėtų partijai darbas 
dirbti, — visa tai turi būti 
panaudota, kad palaikius savo 
organą ir išgelbėjus savo ko
votojų — bolševikų represijos 
aukų — gyvastis ir sveikatą.

R. S. D. 1). P. užsienių dele
gacija tvirtai tiki, kad Jus, 
gerbiamas drauge, parodysite 
tame svarbiame dariie atatin
kamos energijos.

Visi laiškai ir pinigai reikia 
siųsti šiuo adresu: “Sozialistis- 
chcr Bote,” Seydelstr. 5; I Ilof 
— Beiliu Sw. 19.

Siunčiant pinigai, būtinai 
prašome nurodyti, koki suma 
kokiam fondui skiriama.

L. Martov,
F. Dan,
R. Abramovič. 

siutu Chicagos R. S. D. D. P. 
grupės sekretorius, drg. J.. J. 
Laveterio, adresu, skaitome, 
reikalingu paskelbti visuome
nei, kad ta grupė jau pradėjo 
rūpintis pagalbos organizavi
mu 
tnik
tiems ir įkalintiems 
tams.

Vieš 
taip ir [Rusijos ištrem 

socialia

prie t< 
kurie no

Norintys prisidėti 
darbo, lyginai ir tie, 
retų aukoti nurodytiems tiks
lams, yra prašomi kreiptis į 
“Naujienų” redakciją, a/rba į 

drg. J. J. Laveterį sekamu ad
resu: 1367 S. California Avė., 
Chicago, Iii.

Truputis žirny iš Rusijos 
gyvenimo

Kad sunki yra bolševikiškos 
Rusijos padėtis, tai apie tai vi
siems yra žinoma, bet gi tikrą 
dalykų stovį tuotarpu sunku su
žinoti, kadangi gaunamos Lietu
voje per laiškus žinios ir grįžu
siųjų tremtinių atpasakojimai 

Į prieštarauja vieni antriems. Bol
ševikai bei jiems simpatizuojant 
ti kiek galėdami stengiasi įrody
ti, kad paskutiniuoju laiku pa
keitus Rusijoje ekonominę poli
tiką aplama šalies padėtis žymiai 
pagerėjusi ir kaskart vis einanti 
geryn. Kaip tenka patirti, kad 
tie pasakojimai apie didelius ten 
pagerėjimus yra tai tik tušti 
bolševikų pasigyrimai, gi ištikrų- 
jų tai tokio pagerėjimo nėra ir 
jo negali nei būti tokiu greitu 
laiku dėl žinomųjų ten ekono
minių sąlygų. Daugiau tiesos 
galima patirti tik iš atpasakoji-’ 
mų daugumos neitralių piliečių 
grįžtančių iš Rusijos. Ir tas ži
nias reikia skaityti teisingomis. 
Iš jų daugelio atpasakojimų aš 
gavau tokio įspūdžio, kad šių 
dienų Rusijos padėtis sulyginant 
su 1919—-20 metų bent kiek yra 
geresnė ir tik tuo žvilgsniu, kad 
darbininkams kiek tinkamesnis 
yra už darbą atlyginimas, negu 
kad buvo tais metais, šiaip gi 
nieko geresnio ten nėra ir tam 
nematyti jokių ženklų, kad greit 
pagerės.

Kas blogiausia, kad iširusi 
krašto pramonė beveik nesitaiso, 
o vietoj sugriauto senojo kapita
lizmo, sparčiai auga naujas ka
pitalizmas ir šis bolševikų iš- 
auklėtasai naujas kapitalizmas 
tik tiek tesiskiria nuo senojo, 

Prisirengk Apsišildyti
šalti orai gan greit ateis. Turime ant 

rankų daugybę naujų ir vaitotų RADIATO
RIŲ, BOILERIŲ, PAIRŲ, FITINGŲ, VEL- 
VIŲ ir visako, ko tik reikia prie apšildymo 
įrengimo už labai prienamą kainą.

Atnešk savo stubos planą arba ir taip 
skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek 
atsieis materijolas.

I > .
Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši

lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, 
kaip įsivesti šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie darbo 
reikalingus įrankius veltui.

Duokit mums pamėgint, o mes tamis- 
tai sutaupysim 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganėdinimą 
gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bile laike.
Maudynes pilnutis setas Halo .....................
Vieno šmoto kuknios sinka ..........................

Kampas State ir 22-os gatvių 
Tel. € alum et 0645 ir 1692 * '

SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė
Tel. Drexel 3407

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o Busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Už darbą gvarantuojama.

kad sale senojo stambiojo kapi
talizmo galėjo tarpt ir plėtotis 
smulkusis kapitalizmas. Gi da
bar ten tokios gyvenimo sąly
gos, kad begali tarpti tik stam
busis kapitalizmas visai paglemž- 
damas smulkųjį kapitalizmą, ir 
per tai visas kapitalas išimtinai 
pereina į stambiųjų kapitalistų 
rankas, žlugime smulkaus ka
pitalo ir bu jojime stambiojo yra 
svarbiausia šios priežastys: bū
tent viena priežastis, kurios dė
lei smulkus pirkliai bei speku
liantai neįstengia atsivežti sau 
prekių, nepaprastai aukštas gelŽ 
kelių tarifas, o antra taipgi la
bai dideli rinkliavos 
už patentus ■ 
kiauti, kurių
skirtu laiku, atimama jiems tei
sės prekiauti. Tai gi dėl nega
lėjimo sumokėti už patentus 
mokesnio, tankiai daugelis smul
kiųjų pirklių uždarinėja savo 
krautuves bei rundukus (bude-

inokesniai 
leidžiamus pre- 
neišmokėjus pa-

Atvykusios į Kauną rugpiu- 
čio 8 d. iš Petrapilio kelios šei
mynos tremtinių, kurių tarpe 
buvo ir gelžkeliečių man suteikė 
šiokių žinių. Paskutfiriu laiku 
Petrapily gelžkeliečiams ma
žiausia alga esanti 18,000,000 
rublių mėnesiui, o kalbėjusia su 
muiriis vyriausia konduktorius 
gaudavęs mėnesinės algos 44,r 
000,000 rublių, tačiau ir gaunant 
tiek milionų pragyvent buvę ga
na sunku, nes pramisti dieną 
vienam žmogui reikia mažiausia 
miliono rublių, kadangi visos 
pirmos reikmens prekės labai 
brangios —ruginių miltų pūdas

5EVERŪ5 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS 
GOTHARD0L

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, tinimo, raumeny štyvumo, 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

✓/» 60 C£NTAĄ

Klobskiie pas apfiekonbs^

W. F. SEVERĄ CO.
CECAR RAPIOS, IOWA 

kainuojąs 6,000,000 rublių, juo
dos duonos svaras 150,000 rub
lių, sviesto ir lašinių svaras pus
antro miliono rublių ir daugiau. 
Taip brangu viskas, kad kur tik 
nepasisuki tai vis reikia milionų 
ir milionų ir per tai jų neužten-

gelžkelietis parode 
išleistą bolševikų

tai ma-

Minėtasis 
šiais metais 
naują šimtrublinę atstojanti se 
nųjų pinigų milioną rublių. Nau
jas piniginis ženklas 
žas rausvos spalvos popierėlis, 
kurio vidury padėtas užrašas 
“1922 m. piniginių ženklų išlei
dimo vienas rublis lyginasi 10,- 
t000 rublių”.

šiaip žymių permainų nesą, 
liuosybė tebesanti suvaržyta 
kuip buvo ir 'ligi šiol.

—Pet. Klimka.

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

FRANCE ...J..................... Rūgs. 20
LA BOURDONNAIS .... Rūgs. 28 
LAFAYETTE .................. Rūgs. 30
PARIS ....... Į.....................  Spalio 4

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, eu prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbčtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės' prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

CUNĄPD
PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ 

Greičiausia vandeniu kelionė 
Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelčjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klcsos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQU1TANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową.
• COLUMBIA ....................  Rūgs. 16
“ALGERIA J.....................  Rūgs. 23
SCYTHIA J....................... Rūgs. 28

. TUSCANIA ....................  Rūgs. 30
Laivakorčių ir informacijų kreip- 

kites prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

$57.00
$10.00

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
9c. už 100 aukš. 

arba
1,112 auks. už $1.00 

kursaa siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manuf acturing 
District Bank

State Bank—
Clearing House Bank

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

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė. 

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

Telefonas Victory 9082

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.

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. Halsted SU Chicagų 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res, 1139 Indenendence Blvd. Chicago

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.

Dr. Maurice Kalin
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

Tlephonas Yards 5032

UR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Dr. Natalija 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.

Tęlephorie Yards 5834

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

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

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

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.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 11L 
kampas 18th St.

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

t
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- ( 
tinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau-

* Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Huffles pagelbės jums visuomet ją t
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką ItufHes savo aptiekojo Šiandie u?. G5o., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4tli St. Brooklyn, N. Y.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

KAUKĖTI VYRAI UŽPUOLĖ 
UNIJOS VIRŠININKUS; VIE

NAM ATĖMĖ $248.

BITTERIS
Sis įžymus Stomach Bitteris padarytas iš šviežių šaknų, žievių, 

ir bumburiukų, tai yra tyra daržovių gyduole, kuri tinka žmogaus 
sistemai. Turi būt imama tikra miera, kaip kad reikalaujama, ku
rie žmones viduriais negaluoja, tad gali turėti geriausią naudą iš jo 
gerumo. Mieros nuo vieno iki dviejų stalinių šaukštų ir Biteris sma
giai veikia; 2 iki 4 arbatinių šaukštelių priduoda gerą apetitą ir pri- 
gelbės maistą sužlebčiot. Neveikianti atsakančiai viduriai, yra pne- 
žasčia visokių ligų, kaipo, galvos skaudėjimas, nemiegojimas, inkstų 
nesmagumai. Salutaras Bitteris apsaugos nuo visokių skausmų ir 
nustatys jausmą. Klausk savo vaistininko Salutaras Stomach Bitte-^ 
rio; jei jis neturi, parašyk mums.

SALUTARAS DRUG GHEMICHAL CO.
Ine.

Trys kaukėti vyrai su re
volveriais įėjo. į plytninkų sve
tainę, 910 Monroe gat. tik ką 
skalamušių unijos 74 kp. vyk
domam komitetui pabaigus su- 
siirnkimą. Vienuolikai virši
ninkų jie paliepė sustoti prie 
sienos ir finansiniam raštinin
kui Ed. Menardui apkraustė 
kišenius, paimdami $248.50. 
Komiteto narys Geo. Briggs 
turėjo kišeniuj $500, bet plėši
kai jų nesurado.

suimtas; vakar jis buvo jau 
vėl kalėjime.

• 1911 m. jis buvo nuteistas 
25 metams; jis atsėdėjo 7 me
tus; dabar lieka jam sėdėti 18 
metų. Kada jis savo bausmę 
atbus, turės 45 metus, o jo 
žmona turės 42 metus. Ji ža
da jo laukti, kol jis pasiliuo- 
suos.

“Aš lauksiu tavęs, Juozai,“ 
tarė ji. “Buk geras, tai gal jie 
paleis tave anksčiau.“

Kada jis užmušė savo tėvą 
jis turėjo 16 metų. Tėvas buvo 
susidėjęs su kita moteria ir 
prašė jį užmušti motiną, kad 
jis butų liuosas. Simus užmu
šė jį.

GEDĖJĘS PAČIOS 3 METUS 
NUSIŠOVĖ ANT JOS KAPO.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

Nicholi Bartholy, 75 metų 
amžiaus, labai gailėjosi savo 
pasimirusios pačios ir gedėjo 
jos 3 metus. Gražiomis dieno
mis jis eidavo į Lincoln parką 
ir atsisėdęs jo numylėto] vie
toj ties St. James pi. galu ir 
žiūrėdavo į ežerą saulei besi
leidžiant. Vakar jis nuėjęs ant 
jos kapo nusišovė. Jam buvo 
perilgu be jos.

GRAŽNŲ Už $19,000 PAVOG
TA Iš DVIEJŲ NAMŲ.

Vakar policijai tapo praneš
ta, kad vagys iš dviejų namų 
išnešę gražnų už $19,000. 
Žvalgai mano, kad tai to paties 
vagies -darbas. P-niai Jessies 
A. Burt, 441 Melrose gat. išne- 
šė gražnų ir deimontų už $15,- 
(XX), o p-niai J. Rosenthal, 
1614 Wi’Dcn Avė., Rogers Park, 
už $4,000.

----- , -.... .. _
UPTOWNO PARODA.

KAIP TIK LAIKE 
Užmirškite vargus su anglimis

ADVOKATĖS RENGIA KOVĄ 
Už LAISVESNIUS ĮSTATY

MUS-.

The Pudark Oil Superheater 
Beg. U. S. Pattent office.

The Pudark Oil 
Superheater

Vaisius 10 metų tyrinėjimo. Do
vana išradėjo anglies vartotojams, 
šildomas “coal oil” arba kerosinu, 
kuris dabar parsiduoda po 11%c. 
galonas. Vieno galiono užtenka 
24 valandoms ir apšildo 5 kamba
rius visai pakaktinai. Kuris ne
gali matyti ii* patirti jo naudin
gumo savo apielinkėj, kreipkitės 
tiesiok

Kingo valgykloj užvakar per 
pietus susirinko 25 Chicagos 
jurisčių draugijos nares apkal
bėti planus suorganizavimui 
Illinois advokačių tarybos Na
cionalinei Moterų partijai. Tos 
tarybos tikslas busiąs padėti 
Illinoj aus moterims pravesti 
tokius įstatymus, kurie paša
lintų teisėtą skirtumą daromą 
moterims. Jų susirinkimas bu
vo už uždarytų durų.

Šiaurinė Chicagos dalis — 
Lakeview, Wilson Avė., Ed- 
gcwater, Rogers Park, Raven- 
swood ir k. -— pasivadinę vie
nu vardu Uptown, deda pas
tangų, kad pakėlus savo vietų 
biznius ir tuoju tikslu rengia 
antrą metinę parodą Arinory 
troboj prie iBroadway. Prasi
dės spalio 16 d. ir trauksis sa
vaitę laiko popiečiais ir vaka
rais. Rus rodoma mados, gėles 
ir virtuvės menas.

( Tąsa ant 7-to pusi.)

Appli
Heating 
Co.,

2634 W. Lake St.
Tel. West 6726

kontraktorius ■
Budavoju marinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tanki
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

P . K a s p a r
3827 Archer Avė., . Tel. Lafayette 0238.

------- ----.... ... ..... #

ADVOKATAI RŪPINASI PA- 
LIŲOSUOTI VACEKĄ.

I

Du advokatai, susidomėję 
pabėgusio kalinio Jos. Vacelio 
byla, nuėjo į kriminalio teisino 
vyriausio teisėjo McKinley’o 
ramus ir prašė jo padėti jiems 
gauti dovanojimą Vacekui. 
Vienas tų advokatų buvo Mc- 
Cafferey, o kitas, buvusia tei
sėjas Q. J. Chott; jie žadėjo 
pristatyti jam Vaceko rekordą. 
Teisėjas žadėjo parašyti gov. 
Small laišką tiek palankų, kiek 
tas rekordas leis.

Vacekui dar tenka sėdėti 18 
metų už tėvo užmušimą.

25 METAI BIZNYJE
Didelis pasirinkimas musų krautu

vėje. Užlaikome visokius naminius 
rakandus ii’ pečius, anglims ir gazu 
kurinimo.

• t

Musų kaina viešiems prieinama, 
plačiai visiems žinomi, nes jau 25 me
tai kaip šitam biznyje..

ANT0N DUBSKY,
1748-50 W. 47th St.

Netoli Wood St.
Tel. Boulevard 1869

VASAROS PABAIGA
. s

Sezono permaina jau čia. 
Daugelis žmonių kenčia nuo 
šios permainos. Jaučiasi 
silpnais, turi prastą apetitą, 
greitai ir lengvai pavargsta, 
kiti savim gerai nesijaučia. 
Vidurių užkietėjimas prisi
deda prie daugiau nesmagu
mų. Tokiame padėjime esant 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
tikra palaima. Jis išvalo vi
durius ir žarnas; atnaujina 
bei sustiprina visą sistemą, 
pagerina apetitą ir prašalina 
nuo proto sunkumus. Ra
miai be trukdymo išsimiego
jęs, ryte atsikėlęs jausiesi 
pilnas energijos. Kiekvie
nas vaistininkas, arba vaistų 
pardavėjas turi Trinerio 
Karčiojo Vyno į staką. Nuo 
dieglio ar reumatizmo, kurie 
taipgi neapsilenkia^ neatsi
liepdami ypatingai šio sezo
no permainose. Trinerio Li- 
nimentas yra gyduolė, ko
kios tamsta reikalauji. Jis 
suteikia saugų nuo skaus
mo pasiliuosavimą. Nuo ger
klės uždegimo mėgink Tri
nerio Antiputrin, kaipo sma
gų ir geriausį gargaliavi
mui! _____________
■lllffllIlIlIlIlIlIlIlN
Nebūk apkurtęs ir netu

rėk galvoj ūžimo.
Išpanijos kunigaikštis norint gimė 

kurčias, bet tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas 

daktaro, kuris priverčia kurčią girdė
ti. Netrotykite vilties, atsineškite ši
tą pagarsinimą už kurį išegzaminuo- 
sime veltui, bile dieną šio mėnesio.

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų; su- 
batoms nuo 1 iki 6; nedėlioms nuo 12 
iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C. 
SPECIALISTAS

Nuo negirdejimo ir galvos ūžimo 
916 Diversey Parkway

Netoli “L.” stoties. 
Telefonas Buckingham1 1926

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS
3261 So. Halsted St. 
Nuo 9 iki 3 po pietų 
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052 
Canal 2118

Naktinis
Iteri",' ............. —-.-.nT—-r-i- —-rr-7

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

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

MMM>• M II

Mėšlungis, skausmai ir 
strėny skaudėjimas.

... St. Louis moteris išsigydė 
su Lydia E. Pinkham V ego- 
table Compound.

St. Louis, Mo. — “Buvau kankina
ma mėšlungio ir skausmų kasmėnuo;

strėnas taip skau
dėjo, kad turėda
vau eiti gult, nes 
negalėjau dirbti. 
Mano motina ir vi
sa šeimyna visuo
met naudojo Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Comp
ound nuo panašių 
nesmagumu ir pa
tarė man pamė
gint, kuris ir pa

gelbėjo ląbai daug. Daugiau mėš
lungio neturiu ir gali visą savo dar
bą atlikti per visą mėnesį. Rekomen
duoju jūsų Veęretable Compound savo 
draugėms nuo moteriškn nesmagu
mu.“ — Mrs. DELLA SCHOLZ, 1412 
Salisbury Street. St. Louis. Mo.

Tik pamąstykit valandėle. Lydią 
E. Pinkham Vegetable Compound 
yra vartojamas beveik per penkias
dešimts metų. Yra prirengtas iš 
medikatiu augalų, gabiausiu nharma- 
cistų. aukščiausiomis metodomis. Su
dėtine suiungta teisingai, nes viso
kius nesiparum,us prašalina, kaip kad 
nnmai Scholz. Veortable Comnound 
veikia nugriebimo įtekme visokiuose 
apsireiškimuose; atitaiso nesmaru- 
’uus j gofą kelia, bet ir smagiu budi]. 
Tas yra pažymėtinu, kad nesutin
kanti sinintomai su vaistais vienas po 
kitam nyksta.
zi==J!---- i-----------  -------  i--A

Lietuviška
I

Aptieka
Užlaikome visokių pa

sekmingų gyduolių ir šak
nų parvestų iš- Lietuvos. 
Reikalaukite “Bitter Wi- 
ne” kraujo gaivintojo. Su 
reikalavimais visados

DR. VAITUSH. O. D.
Lletavlp Airiu SpeelaUstM

Fa.engvins akių įtempimą, auria 
esti, nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, uervuotu- 
mo, sKauoamą akių karšt}, atitaiso 
ireivas skis nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka te»«injr»»i akinius. Visuose at* 
sitikimuos <*zaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami i 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 VVest 47th St.

Phone Boulevard 7589
’ PUIKIOS NAMINSS GYDUOLES

(Geras tonikas) s
Žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiam® 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago. III.

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduoles nuo slo
gų, rankose ir ko
jose .skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos Šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var-
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS’ SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

DR. W. YUSZRT'^VICZ
Gydo visokias ligas: ^alvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

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

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
švarių aržuolo išgrindimui po ......................— 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............................  10c.
švarių klevo išgrindimui ...............................  10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko

BANDĖ GAUTI APDRAUDĄ 
Už GYVĄ ŽMOGŲ; ATSIDŪ

RĖ KALĖJIME.

John Ingravelle teisėjo Os- 
caro Hebelo teisme tapo nulei
stas nuo 1 iki 10 metų kalėji
mo už bandymą atsiimti po
mirtinę pašalpą už gyvą žmo
gų. Jos. Eule “mirusis“ žmo
gus buvo svarbiausiu liudytoju 
valstijai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun

kreipkitės šion aptiekon.
»

Antanas Ry mdeika
1338 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.
fe ■ ---------------------------------------—----------------------------

GYDUOLĖS NUO REUMA- 
tizmo per 19 metų dirbdamas ap- 
tiekose Lietuvoj ir Ame/ikoj su
rinkau geriausius receptus nuo 
reumatizmo, lengvai prašalinti 
galima vartojant mano išdirbtas 
gyduoles nuo reumatizmo. Toliau 
gyvenantieji, reikalaukite pen 
paštą, prisiųsdamas 1 dolerį, arti

! ftoitmatlzmas Sausge e: 
■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  !■ Nesikankykite savęs skaus 
B mais, Reumatizmu, Sausgėlą, 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j 
B — raumenų sukimu; nes skau- g 
B dėjimai naikina kūno gyvybę g 
B ir dažnai ant patalo paguldo.
B CAPSICO COMPOUND mo ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
* nėtas ligas; mums šiandie dau B
■ gybė žmonių siunčia padėka B 
® vonės pasveikę. Prekė 50c pe> B

pačtą 55c arba dvi už $1.05. B 
Knyga: “ŠALTINIS SVE1 B 

“ KATOS”, augalais gydytiem B 
kaina 50 centų.

» Justin Kulis ■
■ 3259 St. Halsted SI. • Chicago, III. J 
%BBBBBBBBBBBBBBBBflB»

Paino Tablets

9 METŲ MERGAITĖ IŠGEL
BĖJO GYVASTĮ SAVO IR 

MOTINOS.

los užtraukęs.
MORGAN PA R K LUMBER CO.,

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.
— ■ ................. ,

DIDŽIAUSIAS
muziKansKų instrumentų naujausios įBuiruysves; armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Eleonora Wheeler, 9 metų 
mergaitė išgelbėjo save ir savo 
motiną nuo galimos mirties 
vakar. Jų automobilius tapo 
sustabdytas Glencoe‘je ties 
gatvekelio vartais ant greta 
einančio Chicago ant North- 
western gelžkelio bėgių. Moti
na sėdėjo prie rato; mergaitė 
staiga išstūmė ją laukan ir pa
ti paskui ją iškrito; netrukus 
po to atėjo traukinys ir nume
tė automobilių per 100 pėdų.

PABĖGUSIS KALINYS PO 
TRIJŲ METŲ SUIMTAS VĖL.

tė kvitus su paėmėjų 
Pinigus gavo:

14185 A. Lukauskiutė
14080 K. Žiemelis
14077 J. Matikonis
14058 J. Jonaitis
14021 J. Anušaitis
13964 A. Gervila
13946 K. Urbutis
13819 E. Kories
13814 O. Simutienė
13512 R. Kaulienė
12623 A. Radvilavičienė
5061 M. Davidauskas

14188 O. Lankutis
14209 V. Pušinsk’as
14211 K. Kaplunas .
14226 B. Pilučiui*
14284 S. šimkaitė
14290 J. Paulauskienė
14291 A. Šimkus
14295 P. Ba'lseris

parašais.

14319 J. Bindoginas 
14330 A. Anusaitis
14340 M. Žilienė 
14359 P. Repšis 
14382 J. Lausevičius
14341 R. Petkaitė 
14393 K. Grimiliutč 
14499 A. Saldys 
50668 M. Marmakytė 
50594 M. Mažunaitienė 
50596 R. Mažuaitis 
50627 V. Požeraitis 
50707 K. Gietautienė 
50736 M. Račkus 
50748 P. Kasragius 
75133 K. Stanikunas 
85155 K. Vaičiulienė 
75138 A. Každainienė 
Tel. 28/VII. A. Danta 
Tel. 5/VIII. A. Ulevičius 
8/VIII. L. Guobiui

gyvenantis ypatiškai. Z. Bukau
skas, 3327 S. Halsted St., Chi
cago, III.

St. Paul’s 
Hospital 

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

Z--------------------------------------------
LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
ti-umpp laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami
> veltui.

DR. SERNER O. I). (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

Joscph Vaoek, užmušusis 
savo tėvą, trys metai atgal pa
bėgo iš kalėjimo Joliete, apsi
vedė, sulaukė ypiko ir pereitą, 
pirtnadieių tapo pažintas ir

Saule nudegus nosj
Vartok apščiai Baldančio

iHentnatalum
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiikai.

—..■■♦■.i .

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

Dr. A. L. Yuska 
' PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centu.
PAINO CHEMICAL Co.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross,

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo 

ir
Privatinią
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambary® 506 
Chicago, III

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakaraią 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. 
--------------------------------------- —
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Chicagos Žinios
(Tąsa uuo 6-to puslp.)

TILTAS GRIŪDAMAS SUT- 
RINŠKINO 3 CHICAGIEČIUS.

Iš Bloomfieldo, Ind., vakar 
parvežta palaidoti trys chiea- 
giečių lavonai, kuriuos sutriu
škino griūdamas statomas 
ten tiltas. Užmušti yra: Adolph 
Magg, 2111 Moody avė.; Fred 
Norlin, 434 S. St. Louis Avė., 
ir Jaok Snider, iš vidurmiesčio 
viešbučio. i

IŠGANYMO ARMIJOS VAJUS. 
Išganymo Armija rengia vajų 
aukoms rinkti. Vajus tęsis 
nuo ateinančio spalio 16 iki 31 
d. Tikisi surinkti $498.000 savo 
darbuotei 1923 m. Iš tų surin
ktų pinigų apie $300,000 eisią 
dabar armijos vedamų įstaigų 
užlaikymui.

Chicagos Išg. Armijos pata
riamosios tarybos vedėju buvo 
pasimirusis F. S. Peabody, da
bar jo vietų užima John J. Mi- 
chel Jr. Kitais jos nariais yra: 
K> H. Hettler, Illinojaus Išdir
bėjai draugijos prezidentas, Į 
Lawrence Williams, Oliver Ty-1 
pewriter komp. vice-prez.; II. 
H. Kennedy, adv. ir Wm. J. 
Sinek, kontraktininkas.

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE.

I '■ '

Rytoj svarbios prakalbos.

North Sidėje jau senai buvo 
gerų ir pamokinančių prakal
bų. Rytoj, Liuosybės Salėj, 3 
vai. po pietų, įvyks prakalbos 
surengtos LSS. 81 Kuopos.

Čia bus kalbama apie pilie
čių registracijų ir apie Lietu
vos Seimo rinkimus. Tais da
lykais dabar daugumas lietu- 
vų rūpinasi ir nori išgirsti tei
singų ir tinkamų išaiškinimų.

Kiekvienas viešas dalykas 
visuomet turi būti viešai ap
kalbamas. Niekas neturi’ tie
sos- apkrauti žmones kokiais 
nors mokesčiais, be pačių žmo
nių sutikimo.

šiame atsitikime, Lietuvos 
atstovai, nepasitarę su žmonė
mis, jau kėsinasi ant jų kiše
nių. Ir dar blogiau: nori pa
naikinti piliečių pilietybę Lietu
voj. Arba tų pilietybę taip su
varžyta, kad lietuvis gyvenan
tis Jungtinėse Valstijose gali 
netekti nei savo pilietybės, nei 
savo turto Lietuvoj.

Tas klausimas kiekvienam 
yra be galo opus. Ir kiekvie
nas lietuvis privalo aškiai ži
noti, kokie žabangai jam yra 
rengiami. šiose prakalbose 
plačiai bus apie tai apkalba
ma. Linkėtina, kad atsilan
kytų kuodaugiausia lietuvių 
darbininkų iš diskusuoti ši 
svarbų klausinių.

—Chicagietis.

BRIDGĖPORT.

Iš LSS. 4 kuopos darbuotes.

kydavo savo susirinkimus lik

BRANISLOVAS 
ANDRIJAUSKAS

Mirė rugsėjo (Sept.) 15 die
nų, 4:35 vai. iš ryto. Paėjo Tau
ragės apskr, miestelio Bajera- 
lis. Laidotuvės atsibus rugsė
jo 18 dieną, 8:30 vai. iš ryto iš 
namų 31£1 W. 37th Place į Ne
kalto prasidėjimo Panelės šven
čiausios bažnyčią ir Į šv. Kazi
miero kapines. Kviečiame visas 
gimines ir pažįstamus dalyvaut 
laidotuvėse.

Palieka nubudime:
Ona moteris, sūnūs Stanis
lovas ir duktė Anaątazija.

■■■■■■■B 

s£kį į mėnesį, bet pradėjus 
kuopai daugiau darbuotis atsi
rado daugiau ir darbo, taip 
taip kad vieno susirinkimo mė
nesy jau nebeužtenka. Taigi 
kuopos komitetas yra privers
tas šaukti be paprasto mėnesi
nio susirinkimo dar ir specia
li susirinkimų. Specialis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 17 d., 1:30 vai, po pie
tų, Naujienų Bridgeporto sky
riaus ofise (3210 So. Halsted 
st).

Kaip teko pastebėti, minėtos 
kuopos daugumas narių pagei
dauja, kad kuopa laikytų savo 
susirinkimus bent du sykiu į 
menesį. Žinoma, tas priklau
sys nuo narių pareikalavimo: 
jeigu nariai to pageidaus ir nu 
tars, tai galės būti laikomi su
sirinkimai kad ir tris sykius 
mėnesy.

Sekamame kuopos susirinki
me bus nutarta kelis sykius 
mėnesy laikyti susirinkimus. 
Todėl yra būtinas reikalas, 
kad sekmadieny visi nariai bū
tinai laiku susirinktų. Be to, 
taipgi yra ir daug kitų svar
bių reikalų aptarti.

— Juozukas.

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI.

Tikrai sunki kelionė į “lietuvi
škus konsulus.”

Kaip chicagiečiams yra žino
ma, kol kas tik trys kandida
tai varosi į “lietuviškus kon
sulus” Chicagoj, ir visi jie yra 
apsigyvenę, o jei jau ne apsi
gyvenę, tai bent turi* savo biz
nius Bridgeporto kolonijoje. 
Žinoma, kitų kolonijų lietu
viai. bridgeportiečiams tos gar
bės gii 1 i i r, pa vyd i...

Kol kas kandidatams į “lie
tuviškus konsulus” gerai se
kasi. Tik visa bėda su tuo Dr. 
Graičunu. Mat Dr. Graičunas 
kai Į) kada “befilozof įlodamas” 
padeda ytin smailių vynį ant 
konsulo kėdės, kai jis pastebi, 
kad biie kuris į “lietuviškus 
konsulus“ kandidatas jau ren
giasi ton kėdėn atsisėsti... Su
prantama, toks Dr. Graičuno 
pasielgimas labai nervuoja 
kandidatus... O Dr. Graičunas 
tatai padaręs tai tik sau barz
dų glosto ir šaiposi, lyg jaus
damas visai nieko blogo nepa 
daręs...

Tikrai verti pasigailėjimo tie 
“lietuviško konsulo“ kandida
tai!... — Yla.

BRIDGEPORT.

Lietuviško “vyskupo” pamok
slas.

Sužinojęs, kad vietos lietu
vių tautiškos bažnyčios svetai
nėje yra rengiamos prakalbos 
pereitą ketvirtadienio vakarų 
ir kad tose prakalbose kalbės 
“vyskupas” Mickevičius, \ tai 
žingeidumo delei nuvykau ir 
aš. Publikos buvo gal koks 
pusantro desėtko, ir tai tik tau 
tiškų paramjonų.

Apie “vyskupo“ prakalbas 
nemanau rašyti, nes tai butų 
bergždžias darbąs. “Vyskupas” 
savo kalboj dalykus taip mai
šė, kad sunku buvo ir sugau
dyti kų jis norėjo pasakyti. Be 
to, matyt, “vyskupas“ labai 
mažai nusimano ir apie lietu
vių gramatikų bei sintaksę, 
nes stambias klaidas darė veik 
kiekviename sakiny.

Pagalios netekęs kantrybes 
apleidžiau Svetainę. Su manim 
apleido svetainę ir mano drau
gas, nes ir jo nuomone to
kios prakalbos tai tik žmonių 
mulkinimas daugiau nieko.

— Ten Buvęs

BRIDGEPORT.

Opera lietuvių kalboj.

“Birutė“, kuri per 13 metų 
yra žinoma ne tik Chicagos, 
bet ir visos Amerikos lietu
viams kaipo viena žymesniųjų 
dailės ir muzikos draugijų, 
jau senai rengiasi statyti lietu

vių kalba Vienų sunkesniųjų 
operų ateinantį sausio mėnesį 
didžiuliame Aryan Grotto Te
mple, viduriu iesty.

Iki šiam laikui, nors “Biru
tė*“ turėjo du įgaliotinius Lie
tuvoje, kurie teiriaujasi kas 
link pasiskolinimo operų, ku
rios jau yra išverstos lietuvių 
kalbon, ir nors korespondenci
jos buvo vedamos su lietuviais 
rašytojais ir vertėjais, čionai ir 
Lietuvoje gyvenančiais, kas 
link vertimo “Karmen“, bet 
nieko tokio tikro nebuvo at
siekta. Tečiaus pereitų trečia
dienį “Birutė“ gavo laiškų iš 
Kauno, kuris užtikrina jai vie
nų operų lietuvių kalboj.

Kaip tik užsibaigs korespon
dencijos kas link vertimo 
“Karinėn“, valdyba, su patari
mu “Birutes” vedėjo p. A. Po
ciaus, nutars ką statyti h’ pra
neš Chicagos publikai savo nu
tarimus.

Chicagos jaunuomene ir niu 
zikos mylėtojai neturėtų pra
leisti geros progos dalyvauti 
scenoje opero's chore prie dide
lės symfonijos orkestrus. Pri
sirašyti prie “Birutės“ galima 
tiktai ketvirtadieniais, 8 vai. 
vak, Mark White svetainėje, 
prie Halsted ir 29 gatvių.

— A. A. O.

KLAIDOS PATAISYMAS.

“Naujienų” num. 216, stri- 
psnyje “Iš ‘Birutės’ darbuotės”, 
klaidingai pasakyta du daly
kai: viena, koncertų rengia 
ne SLA. 36 kp, o SLA. II Ap\ 
skritys; antra, koncertas ren
giama ne našlaičių naudai, o 
SLA. prieglaudos namo nau
dai.

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono 'konferencija 

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

— A. Glėbelis, Sekr.

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

— K. Kairis.

Draugijų Žiniai. — D. L. K. keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su programų nedėlioj, spalio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus statoma scenoj 
3 aktų komedija “Netikėtas Sugrįži
mas”. Draugijų, kliubų ir kuopų pra
šomo nerengti pramogų minėtą dieną, 
kad nepakenktumem vieni kitiems.

— Komisija.

Lietuvių Darbininkų Draugija Ame
rikoje praneša savo nariams, kad drau
gijos raštininkas Zutra apleido Chi- 
cagą. Reikale dabar kreipkitės pas 
laikinį sekreorių F. Girdvainį (2000 
So. Halsted St.) iki susirinkimui.

— Valdyba.

Lietuviškos Tautiškos Draugystės 
Vienybės bertaininis susirinkimas bus 
subatoj, rūgs. 16 d., 7:30 v. v., M. Mcl- 
dažio svet. 2244 W. 23 PI. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Jonas Lapinskas, Pirm.

Dr-stės Lietuvos Gojaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, rūgs. 
17 d., 1 vai. po pietų, D. Shemaičio 
svet., kampas 18 iii Union gatvių.

— Valdyba.

Bridgeporto Jaunimas rengia balių, 
šeštadienyj, rūgs. (Sept.) 16, 1922, 
bažnytinėj svetainėj, 35-ta gatve ir 
Union Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
įžanga 25c. Kviečia — Valdyba.

North Side. — Vaikų Draugijėlės 
Bijūnėlio susirinkimas įyyks pirma
dieny, rūgs. 18 d., 7:80 v. v., 1822 
AVabansia Avė. Svarbių reikalų de
lei, malonėkite visi laiku susirinkti.

-*• Valdyba.

S. L. A. II Apskritys rengia puikų 
koncertą septintadienį, rugsėjo 24 d., 
š. m*., Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
PI. Visą i programą išpildys Birutės 
Draugija ir visas pelnas eis S. L. A. 
Prieglaudos Namo naudai. Visus 
kviečia atsilankyti Keng. Komitetas.

Svarbios prakalbos.
Rytoj įvyksta labai svarbios ir žin.- 

geidžios prakalbos. Jos bus Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Pradžia 3 
vai. po pietų. Įžanga lėšų padengi
mui — 10c. Kalbės d. P. Grigaitis, 
“Naujienų” Redaktorius — apie rin
kimus j Lietuvos’Seimą ir apie pįlie- 
Čių registraciją. Kviečiame visus at
silankyti į šias prakalbas.

Rengia L. S. S. 81 kuopa.

D. L. K. Keistučio Paš. ir Politinio 
Kliubo .Dramatiškas Skyrius rengia 
Draugišką išvažiavimą, nedėlioj, rug
sėjo 17-tą dięną, Į Beverly Hills. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti. — Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ
Lietuviška Teatrališka Draugyste 

Šv. Martino laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rūgs. 17 d, 1 vai. 
po pietų Švento Jurgio parapijos svet., 
32 Place ir Aubum Avė., Visi na
riai malonėkite atsilankyti susirinki
mam nes turime svarbių reikalų.

-X. Valdyba.

Draugystes švento Antano iš Pad- 
vos mėnesinis Susirinkimas įvyks sek
madieny j 1 vai. po pietų, rūgs. 17 d., 
Dievo Apveizdos, pampijos^svetainėje, 
S. Union Avė. ir 18-tos gatvės. Visi 
nariai būtinai laiku susirinkite, nes 
vra daug reikalų apsvarstimui.

— Valdyba.

....L. S. S. 4 kp. specialis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 17 d., 1:30 v. 
po pietų, Naujienų Bridgeporto Sky
riaus ofise,’ 3210 So. Halsted gat. 
Draugai ir draugės malonėkite laiku 
susirinkti taipgi h naujų narių at
siveskite.

— Org. J. M. Vainauskas.

Draugijos Lietuvos Ūkininko Susi
rinkimas įvyks sekmadienyj, rugsėjo 
17 d, Meldažio svet, 1 vai. po piet> 
Visi nariai ir narės malonėkite atsi
lankyti. — Valdyba.

Springfield, III. Masinis susi
rinkimas protestui prieš p. Johnsono 
bilių įvyks rūgs. 16 d. Carpenter 
svet., 7 ir Adams gat. Pradžia 1:30 
v. y. — A. Šimkus.

Draugija Atgimtiem Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų laikys savo susirinki
mą rugsėjo 17 d. Rayffiono chapelėj, 
816 W. 31 gat. Visi nariai ir nares 
malonėkite laiku susirinkti.

< —- Valdyba.

Bridgeport. — K. Sarpaliaus orga
nizuojamojo vaikų choro dainų repeti
cija įvyks nedėlioj, rūgs. 17 d., Ray- 
mond Chapell, 8Į6 W. 31 St. nuo 10 
iki 11 vai. ryto, d ųuo 11 iki 12 vai. 
bus to paties choro stygų orkestro s 
repeticija. Visi nariai ir norintįs pri
sirašyti, prašomi ąteiti laiku.

— Chorvedis.

Roseland. — L. S. S. 139 kp. susi
rinkimas įvyks panedėly, rūgs. 18 d, 
7:30 v. v., Strumilo. svet. Visi nariai 
ir norintįs prisirašyti, kviečiami atsi
lankyti. — Valdyba. .

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 17 d., lygiai 1 
vai. po piet, “aNujienų” name, 1739 
So. Halsted St. Visi kuopos nariai 
ateikite laiku ir atsiveskit naujų na
rių, taipgi kviečiame įprisirašyti prie 
kuopos visus senijiUp buvusius kuopie- 
Čius. — Valdyba.

Cicero ,111. — Lietuvių Liuosybės 
Namo Bendrove Yėtfgia muzikaliai-vo- 
kalį vakarą nCdėftbj, rugsėjo (Sept.)4 
17 d, 1922, Lietuvių Liuosybės svet, 
1401-03 S. 49th Ct, Cicerp, 111. 
džia 5 v. 
7:30 v. V.

Pra- 
v. Programai prasidės 
'J — Rengėjai.

Purk. — Draugija Sūnų- irMokose
Dukterų Lietuvos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, rūgs. 17 d., 1 vai. 
po pietų, Vaičiulio svet. Visi nariai 
ir narės malonėkite laiku susirinkti ir 
atsivesti naujų narių prisirašyti, nes 
tik šiame susirinkime bus dar priima
mi nauji nariai už 1 dol..

— Nut. Raht.

Dar daugiau prakalbų.
Utarninke, rugsėjo 19, Roselande, 

Strumilos salėj, 1Ų8 E. 107th St, 7:30 
vai. vakare bus labai žingeidžios pra
kalbos. Rengia L. S/S. 137 kuopa. 
Visi Roselandiečiaį bukite prisirengę 
atsilankyti į Šias . prakalbas.

Seredoj, rugsėjo 20, Mildos salėj, 
8142 So. Halsteč^ 7:30 vai. vakare 
įvyks pamokinančios prakalbos. Ren
gia L. S. S. 4 kuopa/' Visi Bridgepor- 
tiečiai iš anksto bukite prisirengę atsi
lankyti į šias prakalbas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO DO- 

mininko Jokūbaičio,’ kuris pirmiau 
dirbo Naujienų Redakcijoj, o dabar 
nežinau kur yra. Prašoma atsiliepti, 
arba kas žinote prašome pranešti.

JOS. ŠLOŽIS*
3938 Cotalpa St., Indiana Harbor, Ind.

MARIJONA KARČIAMONIUTĖ 
jieškau savo tetos Onos Justaičiutes. 
Girdėjau, kad gyveno Grand Rapids, 
Mich. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
žinote apie ją, malonėkite pranešti už 
ką busiu dėkinga. J. K. 9679 Russell 
St., Detroit, Mich.

JIEŠKAU SAVO SUNAUS JONO 
Piartčuno, kaŠ su juo draugavo, pra
šau duot man žinią, kur jis' yra, ar 
gyvas ar miręs ? Marijona Burkaus- 
kienėv Kauno rėd, Kėdainių apskr. ir 
valsčiaus, dvaro Kedainiif, Lithuania.

JIEŠKAU SAVO BROLIO MATE- 
ušo Žedelio, Kauno rėd, Panevėžio ap
skričio, Nausedąių kaimo. Keli metai 
atgal gyveno Boston, Mass. Jis pats 
ar kas kitas kuris žino apie jį meld
žiu pranešti, nes yra labai svarbus 
reikalas. Jonas žodelis, 658 W. 35th 
St, Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO VYRO ALEKO 
Kigo, kuris nesenai apleido mane su 
dviems mažais vaikučiais dideliame 
varge. Atsimink nors ant mažų vai
kelių, kokiame padėjime jie yra, po 
svetimi] žmonių priežiūra. Pasigailėk 
nors savo vaikučių'. Sugrįžk, o busi 
mylimas. Ona Kigįėnė/1043 W. 15th 
St, Chicago, III.

JIEŠKAU ŲRAUGO POVYLO 
Kvedaro, Kauno rėd., Telšių apškr., 
Kvėdarnos parapijos, Skirdėnų kaimo 
ir P. "Laukaitukės, Alžvienų parapijos. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
pciknlci . \ . - ' * ■ * (

ANTANAS BERŽ1NSKAS
836 — 7th St., Muskegan, Mich.

APSIVEDIMAI

ISRENDAVOJIMUI

JIEŠKAU APSIVEDIMUI NAš- 
lės ar senyvos merginos. Esu 36 me
tų našlys, turiu 2 vaiku ir turiu gerą 
biznį. Mylinčios gerą gyvenimą at
sišaukite, prisiųsdamos savo paveik
slą. J. Gerekas, 660 W. 14th St., 
Chicago, 111.

REIKI# . DARBININKU
..... ]

MOTERŲ
REIKIA 

kambarį.
BAKER

4856

moterų į kenavimo

FOOD PRODUCTS 
So. Halsted St,

ISRENDAVOJIMUI 4 kamba
rių flatas su gerais rakandais 
ant šešių mensių, renda 20 dod. 
Tel. Yards 0396 J.

ANT RENDOS 4 kambariai 
nedideli, gasu apšviečiami, medi
nis namas. Renda pigi, be vai
kų.

938 W. 31st Place.

STORAS dėl rendos dėl plium- 
berio, čcverykų taisymo šapos, 
barzdaskutyklos arba kitokio 
biznio. Kreipkitės: Mary 
Duray, 4609 S. Honore St.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEKAU kambario vaikinas, 

su valgiu ar be valgio. Praneš- 
kit.

F. MIKUČAUSKIS, 
1739 S. Halsted St.

JIEŠKAU kambario su valgiu 
geistina, kad butų švarus žmo
nės. Atsišaukite yaptiškai ar
ba laišku. S. Geriba, 4209 So. 
Washtenaw Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
1ŠRENDAVOJIMUI KAMBARYS 

vienam arba dviem vaikinams, su val
giu ai’ be valgio, kambarys švariai už
laikomas, švtesus ir apšildomas. Brigh 
ton Parko kolonijoj.

2423 W. 46th St.

RENDAI kambąris vienam ar
ba dviems vaikinams — šviesus 
ir švarus nuo fronto. Su valgiu 
ar be valgio. 1919 S. Peoria St., 
3-ios lubos priekis.

SIŪLYMAI kambarių, gražus, 
geri kambariai,

9679 Russell St.
Detroit, Mich.

RENDAI KAMBARIS VIENAM 
arba 2 vaikinams su valgiu ar be val
gio. Taipgi reikalingas gyvenimui 
draugas, taipgi reikalinga sena mote
ris • apžiūrėti stubą. Kambaris, valgis 
ii’ atlyginimas. Kreipkitės: 1467 Mil- 
vvaukee Avė., 3-os lubos iš priekio.

KAMBARYS DEL RENDOS ANT 
Bridgeporto, gražioj vietoj, antros lu
bos iš fronto, privatiškas įėjimas, švie
sus, gražus, . yra visi parankamai, 
steaip heat’, maudynė, telefonas ir tt. 
Kreipkitės į Naujiena Skyrių No. 33. 
3210 So. Halsted St. “

PARENDAVO.JIMUI kambaris 
3 lubos frontas. Didelis, šviesus, 
su atskiru įėjimu, nėra vaikų, 
be valgio.

3330 Emerald Avė.

ĮVAIRUS SKELRIMAI/

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. 
Dunnę, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokftę stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cąsh ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲirMOTERŲ

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 
Sti‘ęet, Room 209.

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras. K

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.

Merginų virš 16 metų amžiaus 
prie punch press ir assembling 
darbo. Nuo šmotų. Keletą 
galime panaudot neturinčias pa
tyrimo 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GODDS CO. 
2840 Archer Avė.

REIKIA moterų pardavėjų į 
dry goods krautuvę. Turi būt 
patyrusios ir mokėt kalbėt ang
liškai. J. S. Sytlik, 1713 West 
47th St.

REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbtuves darbui. Geras 
II AV’AClf’l Q

AMERICAN INSULATED WIRE
& CABLE CO., 
954 W. Žįst St.

REIKIA 2
PATYRUSIŲ

VEITERKŲ.
76 E. 22nd St.

REIKIA patyrusių dešrų kim- 
šėjų ir siijungėjų į dešrų dirb
tuvę. Krėipkitės:
HOME M ADE SAUSAGE CO., 

4500 W. 22nd St.

RIKALINGA mergina dentis 
to ofise.

Atsišaukite:
DR. C. Ž. VEžELIS

4712 So. Ashland Avė.

feiMa =
Merginų 

ir 
Jaunų moterų 

Puikinus a proga išmokti 
iš. keletos darbų.

vieną

Bench darbas

Coil winding

Popieros Inzoliuotojų

Pynimui

Užtikrinta alga, kol mokinasi.

Turi mokėt angliškai kalbėt

WESTpRN ELECTRIC CO.
I INC.

48th Avė. & 24th St.

REIKIA dešrų kiinšejų ir pa-

JOURpAN PACKING CO 
$14 W. 20th St.

. REIKIA merginų į dirbtuvę 
prie lengvo darbo. Atsišaukite į

ENGLANDER SPRING BED 
CO,

3931 Lowe Avė 
blokai į, rytus nuo 

Halsted St.

REIKIA merginų vyniojimui 
sviesto, patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite pas superintendentą 
Mr. Nash,Blue Valley Creamery 
Co., 700 So. Clinton St.

REIKIA moterų ir merginų 
viršaus 16 metų prie baksų į 
dirbtuvę,

Kreipkitės: • ,

, 1418 W. 22nd Street,
RATHBORNE, HĄIR & 

RIT)GEWAY CO,

________MOTERŲ________
I’REIKIA!!

Patyrusių merginų ir jaunų 
moterų operuotojų canvas, prie
kių kotų. Labai graži ir švari 
darbavietė.

HAMMES-CARNALL CO.
833 W. Jasckson Blvd.

5th Floor.

REIKIA patyrusių press mer
ginų į kvarbų namą. Taipgi mer
ginų mokintis nuolatinis darbas, 
gera alga. Kreipkitės:

6239 Broadway

REIKIA patyrusių merginų 
Core Makerių į braso foundrę; 
trumpos valandos, gera mokes
tis. Kreipkitės: Sloan Valve Co., 

4300 W. Lake St.

REIKIA MOTERŲ, 
25 CENTAI ANT
t VALANDOS./

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO.,
37th & Morgan Sts.

REIKIA DARBININKŲ
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
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg, 25 N. Dearbom St.

' ' REIKIA VYRŲ
Mums yra reikalinga keletas 

energiškų ir ištikimų vyrų dirb
ti su mums keletą valandų kas
dieną, arba keletą dienų ant sa
vaites be atsitraukimo nuo da
bartinio jūsų užsiėmimo. Geras 
pelnas. Atsišaukite nuo 10 iki 
1 iš ryto, arba utarninko vakare 
nuo 6 iki 8. Klauskite:

M. F. DAN0W,
856 First National Bank Bldg

68 W. Monroe St.
Telephone Randolph 7400.

REIKIA vyrų į lumber yar-

Kreipkitės:
North Branch Flooring Co 

2415 Barry Avė.

REIKIA dešrų kimšėjų ir su
jungė jų į dešrų dirbtuvę. Kreip
kitės :
HOME MADE SAUSAGE CO, 

4500 W. 22nd St.
. _____________________ i------------------------------- —i

VYRŲ reikia, kurie turi paty
rimo prie kenų darymo mašine
rijos.

Kreipkitės:
1319 W. 32nd PI.

REIKIA SALESMANŲ, AUKŠTOS 
rūšies, lietuviškai mokančio kalbėti, 
ypatiškai pardavot ir prigelbėt sales- 
mandžeriui samdymui ir tvarlkos vedi
mui lietuvių salesmanų. Ši yra pir
mos klcsos įstaiga per 11 metų daro 
didelį biznį.

Kreipkitės:

603 City Hali Building, 
139 N. Clark 9t.

Klauskit Salesmanager

REIKALINGAS vyras prie 
express vežimo, geras darbas ir 
gerbs užmokestis. Alsišaukit.

817 W. 34th St.
Tol. Boulevard 9336

REIKIA 2-ra rankio duonkepio 
Turi mokėt gerai,savo amatą.

Atsišaukite į
Naujienas,
No. 119.

REIKIA žmogaus nusimanan
čio malevojimą ir dekoravimą. 
Kreipkitės nedėlioj. T. Palaske, 
1307 S. Scovillc Av., Oak Park, 
Ilk Tel. Oak Park 4094. 
...................   .      ■ I III.   II ■■          ■■■■

REIKIA,darbininkų prie taisy 
ino medinių freightkarių. Pasto
vus darbas nuo stuk i ų, gera mo
kestis. Kontraktoriaus šapa. 
Streets Co.• W. 48tr & So. Mor
gan Sts.
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
_________ VYRŲ______ _

REIKALINGAS pardavėjas, 
minkštų gėrimų, dirbti už algą ir 
komišeno, vieta išdirbta, geriau
sia proga. Atsišaukite į Naujie
nas, 1739 S. Halsted St. No. 121.

PARDAVIMUI 1-MOS KLESOS 
bučernė ir grosernė, ledų šaldinimo 
mašina iii visi nauji fixtures. Par- 
davimo priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
7132 So. Halsted St.

REIKIA pardavėjo minkštų 
gėrimų j saliunus, darbas atlie
kamam laike.

Kreipkitės į Naujienas,
1739 S. Halsted St. No. 122

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė. Biznis išdirbtas per daug me
tų ,labai gera vieta. Pardavimo prie
žastis liga — parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Telefonuokit Canal 5718

PARDAVIMUI saliunas su 
automobiliu, geroj vietoj, lietu
vių ir rusų apgyventoj. Geras 
biznis, priežastis — apleidžiau 
miestą, 1434 S. Salon Avė. prie 
14 PI. Tel. Canal 2493.

AUTOMOBILIAI

KAMPAS IšRENDAVOJIMUI AR
BA PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
33čios ir Halsted. Namas visai nau
jas, įrengimai pagal šios dienos. Biz
nieriai nepraleiskite progos, tinka vi
sokiam bizhiui. čia pat pasirendavo- 
ja 6 ruimu flatas dėl ofiso. Atsišau
kite pas savininką. /

NATHAN KANTOR,
3223 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

Ypatingai geras 
pirkimas

PASARGA: BIZNIE
RIAMS, DAKTARAMS IR 

ADVOKATAMS.
Pardavimui puiki, aukštos rū

šies mūrinė bungalow; ekstra 
didelis gyvenamasis kambaris, 
maudynės čerpių sienos, papėdės 
phimbi ngas, pursryčiams įr mie-

PARDAVIMUI

PUIKUS restaurantas turi 
būt parduotas į trumpą laiką ir 
pigiai, iš priežasties — dviejų 
biznių.

2308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
1919 Nash su dviems dratiniais ex- 
tra ratais ir visi šeši geri tajerai. 
Kam reikia gero automobilio, meldžiu- 
atsišaukti: -

8021 So. Union Avė., 
ant antrų lubų iš priešakio

( PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant 2-jų pagyvenimų, po 4 ruimus, 
elektra, gasas ir visi parankamai. 
Parduosiu už teisingą pasiųlymą.

Atsišaukite:
3203 So. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė senas biznis išdirbtas per 
daug metų. Apielinkė apgyventa vi
sokių tautų. * Arba mainysiu ant 
namo arba automobiliaus.

Tel. Boulevard 4341

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmėj 
priežastį patirsit ant vietos — 
randasi Brighton Park, 

3965 Archer Avė.

biznis cash. Pardavimo
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 

1919 metų, 5 sėdynių, nauji tairai, 
naujas viršus, šitas karas yra pertai
syta geriausiam padėjime, naujas kai
navo $1900. Tamistai parduosiu vi
sai pigiai už $300. Tikrai geras barr 
genas, kuris norite pirkti, matykite 
vakarais, 2423 W. 46th St.

PARDUOSIU VIENĄ Iš DVIEJŲ 
bučernę. Norinti neturėti boso ant 
savo sprando pirkit. Parduosiu pi
giai, arba duosiu ant išmokėjimo, o 
patyrusį, priimsiu į partnerius.

Kreipkitės tuo jaus r
1217 W. 31st St.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
bučernė ir grosernė — parduosiu visą 
biznį arba pusę. Lysas da 4-riems 
metams. Pigi renda. Vieta visokių 
tautų apgyventa. Kostumeriai perka 
už cash. 10236 S. Michigan Avė., Ro- 
seland, III. Pullman 4456.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ DRAPA- 
nų, ir visokių čeverykų, vyriškų, mo
teriškų ir vaikų krautuvė. Visokių 
tautu apgyventoj vietoj, bet daugiau
siai lietuvių. Turi būti parduotas į 
trumpą laiką, nes savininkas išvažiuo
ja ant fartmos gvventi.

J. RIDIKAS,
3354 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius 
Briscoe 5 sėdynių 1919 m. male- 
va vyšniava, atrodo kaip naujas 
5 tajerai, parduosiu už pirmą pa
siūlymą. 3514 S. Wallace St.

FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rų farma, Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie pat mokyk
los ir bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo,' loto, bučennės, groser- 
nėš, automobiliaus, mortgičiaus arba 
kito kokio biznio.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Tel. Blvd. 1550

Gražus 3 aukštų murinis na
mas, 2 fl. po 7 ir 1 fl. 8 kamb. 
elekIr. inaud. ir tuščias lotas 
prie šalies. Naujas garadžius, 2 
mašinoms, elek. vanduo, cemen- 
tavotas floras. Randasi puikioj gamieji porčia, 3 automobiliams 
vietoj ant South Sides, kur net garadžius su cimento įvažiavi- 
ivisos jielos ęementavotos it visi mo, lotas 60x125 pėdas, karšto 
assesmentai išmokėti. Kaina vandenio šiluma, 
tik $9,500.00.

2 aukštų murinis namas su 
basementu, 2 fl. po 5 kamb. Kai
na tik $4,000.00. Reikia 
keti $1,000.00.

Kreipkitės pas:

S. L. FABIONAS 
' COMPAN Y,

809 W. 35th St., Chicago,
(Arti Halsted, Baltas Namas)

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 
Improvement Co., 3335 S. Hals- 
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

įmo-

111.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, pusė arba visą biznį. Biz
nis ištlirbtas, per gana ilgą laiką. 
Renda pigi — 5 kambariai gyvenimui. 
Priežastį patirsite ant vietos.

4 E. 107 St. Roseland, III. 
Pullman 0379.

PARDAVIMUI P1ENINYČIA SU 
visais įtaisymais ir saldainių krautu
vė iš priešakio, gera vieta, visokių 
tautų apgyventa. Jeigu kas norite 
galite pirkti su namu, vieta nebran
gi. Kitus dalykus patirsite ant vietos.

1533 W. 46th St.

PARDAVIMUI TROKAS, SU Iš
dirbtu bizniu išvažiojimui mėsos per 
bučernes, yra pelningas biznis apsuk
riam1 žmogui. Pardavimo priežastis 
savininkas mirė.

5137 S. Paulina St.

PARDAVIMUI 2 augštų nau
jas mūrinis namas. Lotas, van
denio šiluma su gražiu groseriu 
ir bucerne. Labai prieinamai. Ge
ra proga lietuviui 4795 Archer av.

NEGIRDĖTI BARGENAI 
TARP WESTERN IR 

KEDZIE
(PAS KLIOSTORIŲ)

Nemaišykit 
šio namo $u paprastais, pigesnio 
budavojimo bungalows, jei jieš- 
kai gero namo, tad yra tamstos 
proga. Savininkas prašo $2,500 
mažiau, nei pabudavojimas kai
navo. Namas randasi prie So. 
Talman Ąve., netoli 61-os gat
vės. Kaina $12,000. Pirmo 
morgičiaus $6,000 už 6% išsibai
gia 1927 m. Namas lengvai 
vertas $16,000. Lengvi išmokė 
jimai, jei reikalaujama.

Kreipkitės prie savininko, 
Tel. Lafayette 5645, 

arba kreipkitės 
4244 Archer Avė.

BLUE ISLAND
Namo — Bargenas; 4 akeriai vištų 
faymos, puse mylios iki gatvės ir vidu
rio Blue Island. Graži 5 kambarių 
stuba, geriausia žemė, labai geras van 
duo: C00 pėdų priekis, prie pilta kelio. 
Kaina $3,950. $1,500 cash, likusius
lengvais išmokesčiais, 6706 S. Ashland 
Avė. Atdara vakarais ir nedėliomis.

PARDAVIMUI mūrinis na- 
, mas 3-jų pagyvenimų po 7 kam- 
i barius elektra, gasas garu šildo- 
ini ir visi para.nkumai parduosiu 
pigiai. Klauskite Boulevard ?138

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
riausia vieta lietuvių, geras biznis, 
nėr 40 metu, svetainė mitingams ir 
šokiams. Norintiems įgyti gerą vie
tą ,turit pasiskubint. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 1900 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI restaurantas 
lietuvių ir rusų kolonijoj, labai 
pigiai. Pardavimo priežastis la
bai svarbi. 821 W. 14th St. Tel. 
Canal 3113.

EXTRA BARGENAS: DU AUTO- 
mobiliai pardavimui (1917) Jeffery 7 
pasažierų ir Fordas 1919, 5 pasažierų 
touring. Nepaprasta proga įsigyti au
tomobilius už visai pigiai. Kas pir
mutinis, tas laimės.

1543 W. 46 St.
Phone Boulevard 2282

APKAINUOTA GREITAM PAR- 
davimui 1% aukšto medinis namas: 
lotas 100x141 pėdas. Savininkas

J. W. ROHDE, 
598 Medford Avė., 

Dės Plaines, III.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų saliunas ir kėdžių krautuvė 
ir žaislai vaikams, geroj vietoj 
ir geras biznis, priežastį patirsit 
ant vietos. 4540 S. California av.

PARDAVIMUI saliunas, iš 
priežasties kad turiu du bizniu, 
negaliu vienas apsidirbti. Meld
žiu kreiptis prie savininko,

2463 W. Roosevelt Road

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

Už BARGENĄ
SALIUNAS

PARDAVIMUI
4660 Wentworth Avė.

ČEVERYKŲ taisymo šapa, tai 
symas su elektros spėka varoma 
mašina. Priežastis pardavimo ei
nu į kitą biznį. J. B., 1501 W. 47 
St. kampas Laflin St.

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 20 AKERIŲ ŽE- 
mės ,visa išdirbta; budinkai, stakas, 
įr/inkiai ir geras (rtitomobilius. Par
duosiu viską už $1,850, mažas įmokė
simas ir išmokėjimai. Platesniu ži
nių rašykit lenkiškai ar angliškai.

JOHN HORNAK,
R. 1, Box 156, Fruitport, Mich.

SAVININKAS PARDUODA 2 
aukštų muro namą ir 2 automobilių 
garadžių — Alley, lotas $7,250. Įmo
kėt $1,500 — didelis bargenas greita
me pardavime.

740 E. 91 st St.
Tel. Chesterfield 2169 I ,

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 
Liberty Land & Investment Co.

3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groseris, kend- 
žių sandelis ir visoki reikmenis 
dcl mokyklos. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Pardavimo prie
žastis liga. 4619 S.Hermitage av.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, visokiu tautu apgyventa, 
biznis išdirbtas. Turi būt parduo
ta greitai, pusė arba visas. Atsi
šaukite, 2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR' 
grosemė lietuvių apgyventa vieta, 
biznis senai išdirbtas, renda $35.00, 
kambariai pragyvenimui, priverstas 
esu parduoti greitu laiku.

4751 S. Honore St.

7 KAMBARIŲ RAKANDAI TURI 
būt tuoj parduoti, visi ant syk, ar 
atskirai: 3 kaurai, odos ir velouro se
tai, walnut dining room ir bedruimp i 
setai; grojiklis pįąnas, fonografas, 
ant grindų pastatoma lempa, misingi
nė lova, dreseris ir tt. Kfeipkntes die
nomis ar vakarais:

1211 West Garfield Blvd.

20 AKERIŲ FARMA, GVARAN- 
tuojama mėnesinės įeigos, pagal mu
sų naują žemes išdirbimo planą. $100 
įmokėt ir po $10 j menesį per 8 metus 
be palukio. Rašyk, arba kreipkis vel
tui paaiškinimų: J. L. Wells (Fiscal 
Agent) 1106 Maještic Bldg., 22 W. 
Monroe St. • --

PARDAVIMUI SALIUNAS TAR- 
pe visokių tautų, bet daugiausia airių 
apgyventa, biznis geras. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
MRS. RADAVIČIENĖ, 

3152 Wallace St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai mažai vartoti. Turi 
būt greitai parduoti. Galima ma
tyt subatoj po pietų ir nedėlioj 
po pietų. 2418 W. 45th St. 2-os 
lubos.

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 
kambarius namas; 2 lotai, 1 ga
radžius . Kainą $4,300. 3416 S. 
Hermitage Avė. Arti 35-os gat
ves, 1-as flatas.,

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI medinis 4 kam 
barių namas su lotu; yra beis- 
mantas taipgi gera pašiurę, par
duosi pigiai, 5536 S. Kenneth 
Avė. Vakarais arba nedčlioms.

pardavimui saldinas TAR- 
ne dideliu dirbtuvin. Renda $85.00 į 
mėnesi iv«og ant 18 mėnesių. Biz
nis išdirbtos nėr 15 metu, nriešastis 
nerda’Hyno — nusipirkau ravo namą

>-*4*»• I namsj. Par
duosiu UŽ «*'"**>

1458 W. 15th St, ’

ICRpardavimui GROSERNĖ, 
cream, saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis ge
rai eina, parduosiu pigiai, nes yra 
svarbi priežastis.

’ —“------ »-------------------------------------- r
GERAS cash groseris ir bu

černė nnrdavimui.
dOHR Princeton Avė.
Tel. Boulevard 3200

NEPAPRASTAS BARGENAS PAR 
duosiu pig'ai dry goods ir notions 
Storą arba mainysiu ant namo ar lo
ta. Tirkančioj kriaučių vietoj. Prie
žastį patirsite ant vietos. Matykite 
nuo 8 ryte iki 9 vai. nedėlioj nuo 8 
ryta iki 2 p. p.

4061 Archer Avė.

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 nrvvijiinsios mados, x>av- 
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage ir didelė, barnė ant 30 pė
dų loto .Kaina $1,700. Matykit 
prapertę 364'7 W. 55tH T»l. arba 
J. II. Maier, 3209 W. 63 St. Tel. 
Prospect 9129. \ •

PARDAVIMUI saliunas, gera 
biznio vieta. Parduosiu tuoj.

3225 So. Halsted St

PARDAVIMUI PIGIAI 
room labai geroj vietoj: 3 
nesvaiginanti gėrimai ir 
Paglavimo priežastis, einu 
biznį.

LEO STARUSKA, 
8940 Cottage Grove Avė.

POOL 
stalai, 

tabakas, 
į kitą

PARDAVIMUI mūrinis 2-jų 
aukštų namas 4-rių pagyvenimų 
gera proga, parduosiu pigiai.

3356 So. Lowe Avė. 
Tel. Yards 0822

PARDAVIMUI SALIUNAS labai 
geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
visokių tautų apgyventa, daugiausiai 
vokiečių. > Vienas saliunas ant ketu
rių kampų. Nepraleiskit geros pro
gos. Pardavimo priežastį ištirsit ant 
vietos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė su gerais ruimais dėl gyve
nimo. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite tuoj:
8308 So. Halsted St.

SAVININKAS PRIVERSTAS 
PARDUOTI

3 lubų mūrinis namas, randasi 6815- 
17 Emerald Avė., 3 po 7 kambarius 
pragyvenimui, vėliausios mados įtai- 

. symai, labai gražus, su daug m*edž:ų 
sodas ;lotas 50x125 pėdų ilgio. Savi
ninkas padarys antrus morgičius, jei 
bus reikalinga, be jokio komišino. 
Kreipkitės pas savininką: W;lliam 
Datz, po 8 vai. vak. kasdieną. 3402 S. 
Aubum Avė. Ant antrų, lubų užpaka
liniame name.

KUOMET PERKI ANT 10 METŲ, 
8 nuošimčio pirmo morgičiaus auksi
nius bonus, Sunny South Develop’ng 
Company, iš Oak, Ala., nevien tamsta 
investini saugion vieton ir gauni ge
rą nuošimtį, bet prigelbsti tūliems 
Žmonėms įsigyti farmą ir sodą ant 
lengvų išlygų. Už šiuos bonus bus 
išmokėta be jokių nuostolių po sau
sio 1-ai, 1923, ant pareikalavimo. Pla
tesnių informaciiu pasiteiraukit:

JUDGE STELK,
82 W. Wasbington St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, lunch room, saldainiai, cigarai, 
barbemė ir knygų mainymo krautuvę. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga, auganti apielinkė. gyvenimui kam
bariai, 150 vištų. Bargenas už cash.

R. M. HANEL,
6813 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, tirštai apgyventoj 
visokių tautų. Biznis gerai išdirb 
tas ir viršuj yra kriaučių šapa. 
4837 W. 14th St. Cicero, III.

PARDAVIMUI STUBA, TVAR- 
tas su karve ir keturi lotai ir vištas, 
arba ant tinkamos miesto prapertės 
mainysiu ne už City b’mits.

JAMES ZALLUBA, 
5650 S. Moodo Avė. .

PARDAVIMUI 2 FLAT MURO 
namas, sun parlor, dubeltavas budin- 
kas, 2 po 6 kambarius, 1 keturių kam*- 
bar.’ų; furnaso ir pečiaus šilumą. Ant
ras budinkas 1 penkių kambarių dide
lis garadžius arba dirbtuvė. 
30x125. Moderniška, $14,000;
$4,000 — savininkas.

2343 W. Erie St.

Lotas 
cash

PARDAVIMUI bučernė su lengvu 
groseriu. Vieta gražiausiai įrengta 
visoj South Side su pagyvenimu. Ren
čia pigi, lystas geras ant keturių me
tų. šita vieta randasi naujojoj lietu
viškoj kolonijoj Englewood. Kas ma
not šitokį biznį pirkti, tai prašau at
sišaukti, nes šitas laikas yra geriau
siai pirkti šitokį biznį. Viskas už' 
cash parduodama. Antrašą suteiksiu 
per telefoną.

Šauk Normai 3799

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR KIL- 
basų išdirbystė su visais pritaisymais 
ir Ice mašina, turi būti gabus kilba- 
sų dirbėjas. Jeigu kas nori gali pirk
ti su namu. Kreipkitės į Naujienų 
Skyrių ant Town of Lake.

1614 W. 46th St. No. 59.

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI > 
geroj vietoj, lietuvių ir lenkų apgy
ventoj. Noriu greit parduot. Nau
jas pianas, recristeris ir viskas kuo- 
geriausiam padėiime.

2649 W. 47th St.

PARDUOSIU AR MAINYSIU SA- 
vo 160 nkerų fauną Wisčonsin valsti
joj, $3,500 arba 2 flatų mūrinis na
mas, geroi anielinkėi.

MRS C. SCHERT, 
5608 South S:xty First Avė. 

b - --------------------- ----
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 

Iš fronto Štaras ir 4 šeimynoms uo 4 
kambarius ir dviems automobiliams 
pradžius namas prie Halsted St. 
Kaina $9.300, elektriką, gasas ir visas 
pirmos klesos įtaisymas. Atsišaukite. 
1739 So. Halsted St. Box 120.

3 AUKŠTŲ MODERNIŠKAS MU- 
ro G flatų visi po 5 kambarius. Fur
naso ir nečiaus šiluma. Metines ren
dos $2,500. Tai pigumas už $19,000; 
prie Lincoln, netoli Garfield bulvaro.

2 aukštų moderniškas mūras, 6 ir 7 
kambariai: vandenių šiluma, prie bul
varo netoli Sherman Park. $9,800.

Aukšto ir nusės modemiškas muro 
namas, 2 po 5 kambarius; fumaso ši
luma. Lotas 33x143 pėdas. 57-ta gat
vė, netoli Gage Park. Tik $6,700.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, nuo senai biznis iš
dirbtas, daug kostumerių. Yra 
4 pBgyv^niinui kambariai. Par
duosiu pigiai. 627 W. 14th St.

PARDAVIMUI PUIKUS SALTU- 
nas, geroį vietai, per daug metų biz
nis išdirbtas, lietuvių ir kitat»’tauč'‘ų 
kblpniioj. Pa r (biąsimc Ilgiai, ka&m- > 

i gi aple-džiame Chicągo. 538 Bunker ir 
I kampas Clinton Sts. I

PARDAVIMUI kampinė pra- 
periA 21 st PI. ir Hoyne Avė. 9 
flatų namas, gasas. geros įeigos.

E. H. BORSCHELL, - 
2058 W. 21 Place.

Specialiai — 6 kambarių cottage; 
51-nva ir Marshfield. Tik $2,800.

2 aukštų bizniava prapertė. Ashland 
notnij 51-os gatvekarių linijos. Tik

Klauskit:
5129 S. Ashland Avą.

| $9.200.

Beveik naujas gražus murinis 
namas ant 30 pėdų loto, 2 flatai 
po 5 kamb./ elek. maud. cemen- 
tavotas basementas su skalbik- 
lom ir 3 kamb. medinis namu
kas gale loto. Kaina tik $8,800.

Beveik naujas mūrinis namas 
ant 30 pėdų 'loto, 2 aukštų, elek. 
maud. apšildomas kiekvienam 
flatui atskiras, cementavotas ba
sementas su skalbiklom. 
tik $10,400.00.

6 metų gražus murinis 
ant 30 pėdų loto 2 flatai
kamb. eik. maud. skalbyklos ba- 
semente, apšildymas kiekvienam 
flatui atskiras. Kaina tik 
$10,500.00.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas:

S. L. FABIONAS 
•COMPANY,

809 W. 35th St., Chicago,
(Arti Halsted, Baltas Namas)

MAINAU ANT AUTOMOBILIO 
bučernčs arba grosernes 40 arba 80 
akrų derlingos žemes lietuvių koloni
joj Michigan.

CHAS ZEKAS,
4454 So. Westem Avė. 

Lafayette 4089.

PARDAVIMUI WISCONSIN VAL- 
stijoj 80 akerių farma: 60 ak. dirba
mos, 20 ak. miško. Budinkai geriau
siam padėjime. 2 arkliai, 6 karvės, 
4 kiaulės, 150 vištų ir visokios ūkės 
mašinerijos už $5,500. Mainysiu ant 
namo mieste. J. Zignvant, 1446 So. 
50th Ct., Cicero, 111.

Kaina

namas 
po 5

GARADŽIUS BARGEN.
60 automobilių talpinantis, su biz

niu arba vienas bildingas. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo. Perkant nė
rė k ia daug pinigų įmokėti. Randasi 
1714-16 W. 95th St. Beverly Hills. Sa
vininkas. C. P. Suromskis, 3346 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 9641. 
------------- 1—------ ------ ---- ---------------

PROGA IŠLAIMĖTI
Mes perkam, parduodam ir mainom 

namus, farhras, lotus visokius biznius 
imam ant pardavimo ir mainymo.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI PRIE HALSTED 
Street priešais Stock Yards 2 flatų 
mūras. 5 ir 6 kambariai, kiekviename 
maudynė . Visuomet išrenduoti. Ka’- 
sa $3,300 — $500 cash, likusius gali 
rendoms išmekėt. Savininkas R. Bart- 
lett, 742 Clarence Avė., Oak Park. 
Tel. Oak Park 4089 M.

MOKYKI OS

III.

PARDAVIMUI DIDELIS 4 FLATŲ 
medinis namas; užpakalyje gonkos, 
gasas, pečium apšildomas, pr?e gatve- 
karių, parko ir dirbtuvių. Parduosiu 
cash ar ant išmokėjimo.

MRS. AHERN,
3645 S. Paulina St.

GERIAUSI BARGENAI
3 metų gražus mūrinis namas 

ant 30 pėdų loto, 2 flatai po ’ 5 
kambarius, elek. maudynės, ce
mentą,votas basementas su plo
vyklom. Randasi gražiausioj 
vietoj naujoje ko-onijoj Rose- 
lando. Kaina tik $9,000.00. Rei
kia įmokėti $2,000.00.

Beveik naujas mųrinis na
mas, 2 aukštų su skalbyklom 
basemenle, elektriką, maudynės. 
Kaina tik $6,000.00. Randasi 
arti Ciceros.

Gražus medinis namas ant 
muro fundamento, garu apšildo
mas, 2 aukštų, 5 ir 6 kamb. 
ėlek. maudynes, ant plataus lo
to. Rendos atneša $100.00 j mė- 
nehį. Kaina tik $7,000.00. Ran

dasi pas klioštorių.
KAM MOKĖTI DIDELIUS 

PINIGUS
Kad galit nupirkti puikų bun- 

galow 5 kambarių, aržuolo baig
tas, su garadžių užpakalyj ir vi- i 
si kiti parankumai. Tik už 
$7,500.00.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas:

PARDA.VIMUI LABAI PIGIAI 
2 bizniavi Jotai ir 71-ma Washtenav/ 
Avė. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą, 2 blokai nuo parkų ir 4 blokai 
nuo didžiausios mokyklos — šv. Kry
žiaus seserų. Kreipkitės pas savinin
ką.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos bh 

niavoms merginoms pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdaml.
Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

2320 W. 47th PI.

PARDAVIMUI 2 LOTAI ARBA 
mainysiu ant automobiliaus. I/Otai 
randasi geroj vietoj, 79 ir Ashland 
Avė. Ašį parduosiu už gana 
kainą.

Atsišaukite:
D. T.,

928 W. 33rd St.

pigią

KAS MYLI GRAŽŲ NAMĄ IR 
biznį, tegul pasiskubina, nes gera pro
ga. Narnąs 2 pagyvenimu no G kam
barius. Bjznis grosemė. Viskas įtai
syta pagal paskutinės mados. Vieta 
netoli Šv. ^Kazimiero klioštoriaus. Va
žiuoju į Lietuvą.

6955 So. Talrmn Avė.

brighton PARK’E 
?A24 W. 45th St.

Nauias 2 lubų muro namas, — 4 pa- 
gvvenimaL — 3 no 5 kamb. ir vienas 
6 kamb . visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
la be lokio knm’š’nn lengvins iš- 
mnkėnmo. Kreipkite^ nrie sarininko 
Stanlov Mari.inlrus. 3335 S. Halsted 
St, Pbone Yards 6894.

befiigning, kirpniio, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia; čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, bo 
darbo nebusi.

♦ Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MA.S.TKK SS YSTIIM OESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų

S. L. FABIONAS 
COMPANY,.

809 W. 35th SI., Chicago, 
(Arti Halsted, Baltas Namas)

PARDAVIMUI NAMAS DVIEJŲ 
aukštų 4-rių pagyvenimu su saldainių 
ir visokių smulkmenų bizniu. Gera 
proga parduosiu pigiai, priežastis par
davimo, patirsite ant vietos.

3233 Aubum Avė.
111.

PARDAVIMUI DVIEJŲ AUKŠTŲ 
ant dviejų lotij namas: šeši pagyveni
mai ir du Storai: saliunas ir bučernė 
su groserne. Galiu mainyt ant far- 
mos, ar kitokio biznio, arija mažo na
mo.

Z. MELAUSKAS, 
2600 W. 23rd St.

BARGENAI

4 flah] mūrinis namas 2 po 5 ir 2 
no 4 kambarinus: elektriką, vanos. 
$10,000. Namas Brighton Park.

2 flatų mūrinis naujas namas po 6 
kambarius; elektriką, vanos, rendos 
$840 į metus, $7,500; įmokėt $1,500.

Kanoninis naujas muro namas, Šta
ras ir 2 flatai — $10,000.

Štaras ir 4 kambarių flatas; elek
triką, vana — $3,950.
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
4454 So. Wcstarn Avė.

REIKALINGA BUČERNĖ
6 fintu miltinis namas ant kampo 

netoli Douglas Park, parsiduoda labai 
nigiai arM mainau ant ani kokio 
biznio. Mažai įteikia įmokėti, kitus 
kaip renda po pieneliais.

PARDAVIMUI namas, 5 kam
barių, vėliausios mados įtaisy
mai, toiletas, gasas, elektros švie 
sa, Parduosiu visai pigiai.

4946 S. Tripp Avė.

PARDAVIMUI, 631 W. 43rd St. 2 
aukštų medinis namas, ant gero pa
mato, krautuve ir 3 kambariai ant 
pirmų lubų ir 8 kambariai ant antrų 
lubų. Taipgi didelis užpakalyjigara
džius. Pirmos lubos už’mta su soft 
drink parlor nėr metus. J. W. Swee- 
nev & Co., 655 W. 43rd St. Tel. Yards 

1 0860.

PARDAVIMUI DU NAMAI: VIE- 
nas 6 kambarių naujas bungalow. ant
ras naujas nrurinis namas. Abudu no 
6 kambarius. Taipgi, kurie turite lo
tus, aš pastatysiu naujus namus už 
gana nrienamą kainą.

Kreipkitės:
K. ŠLIAŽIS, *

5805 So. Maplewood St.

UŽ

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 6 
kambarių 
vanduo, g 
garadžius.

kaip renda po jnėnei’iai$. €.,P. Su- įmokėti.
romski & Co., 3346 S. Halsted St. Tel. viniųką.
Boulevard 9641. 1

cottage, su visais įtaisymais
asas, elektra ir dvigubos

Kainą $2.200. pusę reikia
Kreipkitės tubjaus pia’s iš

3644 Normai Avė.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų RaŠimo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, DailraŠystčs, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

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

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

252R Lincnln Avė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir An^lų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vale.: 7:30 iki 9:30 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATES' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio iMirhimo automobilius Lala- 
nlus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.


