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Šauks taikos konferenciją
Turkai neliesią Dardanelų

Unijos kaltina kompanijų šnipus

Talkininkai šauks taikos 
konferenciją

Aštuonios valstybės dalyvaus 
Turkijos-Graikijos taikos ta

rybose.

PARYŽIUS', nigs. 20. — A- 
teinant ruščioms Žinioms, kad 
Turkijos nacionalistai rengiasi 
neužilgo pulti Dardanelius, 
talkininkai skubiai’ daro pie
nus sušaukti konferenciją iš
rišti visą artimųjų rytų klau
simą. ‘

Tokią konferenciją sušaukti 
nutarė Francijos premiero Po- 
iucare konferencija su Angli
jos užsienio reikalų ministeriu 
Curzon. Ta konferencija bus 
sušaukta už dviejų ar trijų sa
vaičių.

šioj taikos konferencijoj da
lyvaus viso aštuonios valsty
bės, kurios yra užsiinteresuo
tos išrišimu Turkijos klausi
mo. Be Anglijos su Franci ja 
joje dalyvaus Turkija, Graiki
ja, Italija, Jugo Slavija, Ru
munija ir Japonija.

Anglija sako, k^d toje kon
ferencijoje ji reikalaus, kad 
Dardaneliai. pasiliktų atviri, o 
ne vieniems turkams priklau- 
santįs.

Poincare laikys konferenciją 
su Curzonu ir pelnyčio j ir ma
noma, kad tada bus nutarta 
pasiųsti notą Turkijos nacio
nalistams.

Angliją sugrąžinti Konstanti
nopolį. Geležinkelis į Mesopo
tamiją tapo rekvizuotas gabe
nimui kareivių į naująjį fron
tą. Anglija gi labai nenori ne
tekti Mesopotamijos' ir kitų 
pasigriebtųjų žemių, kurių 

gyventojai .visai nenori anglų 
valdžios. \

Kernai Paša nori išrišti Dar
danelų klausimą konferencijo
je. Jis taipjau reikalauja, kad 
talkininkai leistų pereiti Tur
kijos armijai į Trakus, nes 
talkininkai pirmiau leido grai
kams naudoti Konstantinopolį 
kaipo savo veikimo bazę. Ang
lai, žinoma, tokiam reikalavi
mui labai" priešinasi.

Turkai pasiryžę kariauti
'I

Neklauso ir Francijos įspėji
mų neiti ant Konstantinopolio.
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Būrys Argonaut aukso kasyklos darbininkų, tarp kurių yra ir tie 47 darbininkai, ku
rie žuvo toje kasykloje, kįlus joje gaisrui. Jie žuvo virš 4,300 pėdų gilumoje, vienoj gi
liausių kasyklų pasauly, kuri betgi turėjo tik vieną išėjimą. Kįlus šaltoje gaisrui jie ne
galėjo gelbėtis ir tapo pagauti kaip į siųstus; nėgt kiti jiems galėjo pagelbėti,- nes juos pa
siekta tik po 22 dienų sunkaus darbo. Jie žuvo kasdami auksą kitiems —- tapę aukomis 
kapitalistų godumo. (Fotografija imta keletą savaičių prieš nelaimę).

Sal dar šią savaitę prasidės 
karas

Baigiasi ginčai dėl 
injunetiono
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I Jungt. Valstijos paskyrė 
atstovą Lietuvoje

Tas pats atstovas atstovaus 
Latvijoje ir Estonijoje.

WASHINGTON, rūgs. 20.
Prezidentus Hardingas paski
ro Fred W. B. Coleman iš Min- 
neapolis, Minu., Jungt. Valsti
jų ambasadorių Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estonijoje, kuriąs 
Jungt. Valstijos dar visai ne
senai pripažino.

Paderewskis kandidatas į Len
kijos premierus.

VARSA VA, rūgs. 19. — Ne
žiūrint, kad Ignais Jau Pade- 
rewski kelis sykius yra pas
kelbęs, jog jis esąs pasitraukęs 
iš politikos, endekai ir klerika
lai pastatė jį kandidatu į Len
kijos prezidentus. Prieš jį eiųa 
dabartinis prezidentas Juozas 
Pilsudskis, kurį remia valstie
čiai ir socialistai. Prezidento 
rinkimai įvyks lapkričio mėn. 
Prieš rinkimus už kelių savai-

No. 222

Nepriklausomoj Lietuvoj
(Leipalingis. Audros nuosto

liai. — Rugpjūčio 8 dieną apiė 
5 valandą vakaro visą apylinj 
kę ištiko ledai su didele perku- 
nija. Ledai buvo gero obuoliu* 
ko didumo. Bažnyčios, mieste
lio ir aplinkinių kaimų langai 
išdaužyti. Su žeme sumaišyti 
vasarojai ir linai. Pakelėse dau 
gumas medžių išvartyta, o k i- 
tų visos šakos aplaužytos. Seni 
žmones tokios audros ir taip 
didelių ledų neatsimena. Nuos
tolių ūkininkams padaryta la
bai daug.

Ek. Kaišedorys. — Sulyg ap
skrities Valdybos surinktomis 
žiniomis, Trakų apskrityje gy
ventojų skaičius siekia 1) Kai- 
šedorių valsč. 6003, 2) Žaslių 
182(10,3) Žiežmarių 11987, 4)* 
Kruonio 6000, 5) Rietaviškio 
5078, 6) Semeliškių 5633, 7)’ 
Aukštadvario 7200, 8) Vievio 
6125, 9) Onušiškio 8729 ir 10) 
Valkininkų laikinai prie Onu
šiškio valsč. priskirtu -100 iš‘
viso 78955.

Turkai neliesią Oardanely.
Turkai reikalauja tarybų ir 
perleisti juos į Trakus. Gabena 

kariuomenę į Mesopotaniją.

KONSTANTINOPOLIS, nigs. 
20 (Rašo C. Brown). — Tur
kijos naciionalistai nusitarė 
nebeiti ant Konstantinopolio ir 
Adrianopolio ir įsakė perkelti 
Turkijos spėkas į Mesopotami
jos (Irako) frontą, nežiūrint 
Rusijos bolševikų delegacijos 
Angoroje kurstymo ir nežiūrint 
žinių apie bulgarų-turkų judė
jimą prieš graikus Trakuose. 
Gautomis žiniomis, tai buvo 
nutarta pereitą panedėlį Tur
kijos generolų konferencijoje.

Matyt, kad Kernai Paša ti
kisi kitais budais priversti

QRHS

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 20. — Turkijos nacionali
stų seimas Angoroje prailgino 
Mustapha Kernai Paša dikta- 
torystę ir įgaliojo jį tęsti karą 
iki nebus atgautos visos na
cionalistų nužymėtos žemės.

Žinios, kad Turkijos nacio
nalistai rengiasi pulti-ir" paim- 
i Dardanelius ir Konstantino

polį, gimdo didelį susirūpini
mą talkininkų kariniuose ra
teliuose Konstantinopoly.

Gal būt turkai padarys ata
ką dar šią savaitę, kad tuo pa
sinaudojus iš progos, • kati 
anglai dar nėra tinkamai su
koncentravę savo spėkų.

.Anglai tečiaus yra pasiryžę 
nesitraukti nuo Dardanelų, ne
žiūrint kiek tas nė kainuotų 
ir nežiūrint, kad Francija ir 
Italija ir nedalyvautų tų siau
rumų gynime. Francija jau 
perkėlė savo kareivius Euro
pos pusėn Dardanelų. Anglai 
jau bėga iš Konstantinopolio, 
kas rodo, kad nesitikima, jog 
apseis be karo.

Kiek žinoma, Francijos val
džia įspėjo Turkijos naciona
listus ir patarė jiems neiti į 
neutralinę zoną,, bet naciona
listai to įspėjimo nenori klau
syti, nes jų puolimas busiąs 
tolimesnis besiginimas prieš 
Anglijos karinius prisirengi
mus ir jos bandymus pagelba 
tų prisirengimų išplėšti iš Tur
kijos Trakus.

Nacionalistai yra visai arti 
neutralinės zonos ir jų priėji
mas prie tos zonos bus pradžia 
karo.

Bet gal taikės konferencija 
neleis karui prasidėti.

Teisėjas veikiai išnešiąs 
prendį dėl injunetiono 

geležinkelius.

nuos-
pries

16 užmušta Airijoje.
' ndžios pranašas vyriau- 

»ašt<» bokšte orą Chica 
įpielinkei pranašauja

Šiandie — Giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:35 vai., leidžia
si 6:52 v. Mėnuo leidžiasi 7:15 
vai. vakare.

BELFAST, rūgs. 19. — 10 
respublikonų ir 6 nacionalis
tai liko užmušti susirėmime 
Erris, Mayo paviete, kur ka
reiviai užpuolė besitraukian
čius respublikonus.

Airijos seimas nutarė dar 
palūkėti su stojimu tautų są
jungom

Rytoj, Rūgs. 22 d.
Brighton Parke, Liberty Salėj, 3925 S. Kedzie Avė., 7:30 vai. 
vakare įvyks žingeidžios ir pamokinančios prakalbos. Kal
bės P. Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius, — apie rinkimus 
į Lietuvos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registraciją. Įžan
ga lėšų padengimui — 10c. Rengia LSS. 174 Kuopa.

puolimo 
sostines, 
pergale.

LONDONAS, nigs. 20. — 
Konstantinopolio žinios . sako, 
kad mūšiai tarp Turkijos na
cionalistų ir esančių Čanake 
Anglijos kareivių gali prasidė
ti dar šią savaitę, jei tų mūšių 
nesustabdys laiku talkininkų 
pasiūlymas laikyti taikos kon
ferenciją.

Anglai gyventojai skubiai 
bėga iš Konstantinopolio, tikė
damies nacionalistų 
ant buvusios savo 
Padrąsintos įgytąja
Turkijos nacionalistų spėkos 
renkasi prie neutralinės zonos 
rubežiaus ir tik laukia savo 
karvedžių įsakymo žygiuoti į 
neutralinę zoną ir pulti Dar
danelius ir Konstantinopolį.

Didesne dalis Pandermos 
miesto, Marmoros jurų pakra
šty, liko sunaikinta gaisro, 
kuris kįlus tuoj po graikų eva- 
kavimo to miesto. Gaisre 
vę daug žmonių.

Anglai ir toliau siunčia 
riuomenę į Mažąją Aziją, 
mažesnėj skalėj. Nežiūrint
ryžiaus pranešimo kadTurkija 
nepriimsianti protektorato, 
Anglijos valdininkai mano, 
kad padėtis darosi giedresnė 
ir kad visas artimųjų rytų 
klausimas bus išrištas be toli
mesnio kariaviiųo.

Nors Anglija labai susirūpi
nusi visokiomis * galimybėmis 
Mesopotamijoj, Egypte ir Indi
joj, kur gyvena daug mahome
tonų, bet valdžia skelbia, kad 
į ten nėra pasiųsta daugiau 
kariuomenės.

kas piktadarybėje nekaltina ir 
neįtaria.

Buvo paduota ir daugiau 
afidavitų nuo unijų viršininkų, 
kuriuose sakoma, kad visą prie 
vartą į atlikinėjo geležinkelių 
samdomi provokatoriai. Buvo 
kaltinimų, kad geležinkelių
mušeikos eina tiek toli, kad 
žudo žmones.

Prokuroras pareikalavo nie
kučius afidayitus išmesti,. nes 
nesą tiesioginių įrodymų, o 
tiktai paskalai. Unijų advoka
tas greitai su tuo sutiko, jei tą
patį padarys ir valdžia. Pro-J 
kuroras greitai nutilo ir alsi-( 
sėdo, nes jeigu valdžia sutiktų 
tai padaryti, tai ji turėtų, iš
mesti visus savo afidavitus.

4 angliakasiai pašauti.
—

CUMBERIAND, M<l„ rūgs. 
18. — 3 streikieriai ir vienas 
streiklaužįs tapo pašauti susi
rėmime Hoffa Bros. Coal Co., 
Barton, W. Va., streikuojan
čių angliakasių ir streiklau- 

. žiu. Du pašautųjų galbūt mirs. 
1 Būrys streikierių atvyko prie 
kasyklos pakalbinti streiklau
žius mesti darbą, bet į tai 
streiklaužiai atsakė, šūviais, de 
lei ko iš'kįlo susirėmimas.

iš kalėjimo.
Okla., rūgs. 
Trottėr, kuris 
dėl išeikvoji-

zu

Telšiuose bus atidaryta moky
tojų seminarija.

/E. Telšiai. Jau gautas iš 
švietimo Ministerijos leidimas 
atidaryti Telšiuose mokytojų 
seminariją. Seminarijos direk 
torium paskirtas Juozas’ Ged
minas, Telšių gimnazijos mo
kytojas, buvęs Amerikos dien
raščio ‘Lietuvos” redaktorius. 
J ieškoma naujų mokytojų ir 
remontuojamas namas, kuria
me prieš karą buvo gimnazija. 
Šiemet atidaroma abu priren
giamu kursu ir pirmasis1 kur
sas. Mokslo pradžia spalių 
nūn. pradžioj.

o šiandie 
unijų advo- 
kad teisėjas 
išneš savo 
prailginimas

DAR NEIšĖMĖ LAVONŲ 
AUKSO KASYKLOS.

IŠ

Kunigas pabėgo

McALESTER, 
18. - Kun. J. C. 
sėdėjo kalėjime
nio pinigų labdaringos įstaigo 
ir pabėgimo nuo pačios, išpjo
vė geležis lange ir pabėgo 
kalėjimo.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 20 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo1 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ..... '.. $4.42
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $7.21
Danijos 100 frankų................ $20.78
Finų 100 markių ..............  $2.05-
Franci jos 100 frankų ........... $7.65
Italijos 100 lirų .................... ... $4.25
Lietuvos 100 auksinų .........   8c
Lenkų 100 markių ..................  l*4c
Norvegijos 100 kronų............ $16.95
Olandi) 100 guldenų ........... $38.72
Švedų 100 guldenų ............... $26.50
šveicarų 100 maikių ........... $18.69
Vokietijos 100 markių ............... 8c

JACKSON, Cal.; rūgs. 20.— 
Dar tik 9 lavonai žuvusiųjų 
Argonaut aukso kasykloje, ta- 
jo iš kasyklos išimtą. Jų išė
mimas yra labai sunkus, nes 
reikia kilnotis iš vieno aukš
to į kitą, laipioti ii landyti, meksįi<jetis darbininkas, 
per griuvėsius, taip kad vieno_____________________
lavono išėmimas trunka 
dvi valandas. Betgi ryto 
visi lavonai bus išimti.

Nesitikima, kad visus 
galima bus identifikuoti.

5 žmonės nužudyti.
APLINE, Tex., rūgs. ,17. — 

įTuritngo meksikiečio Madril 
i šeimine liko išžudyta jų name 
ties Terlinga, Tex. Penki žmo
nės liko užmušti. Suimtas

CHICAGO. — Byla prieš 
federalinį teisėją Wilkcrson 
dėl padaryčio injunetiono 
nrieš geležinkeliečius nuolati
niu ar visai jį panaikinti, jau 
baigiasi. Unijų advokatai jau 
užbaigė savo įrodymus kodėl 
injimct ienas turi būti panai
kintas ir prasidėjo baigiamieji 
argumentavimai.

Vakar argumentavo proku
roro pagelbininkai, 
ryte argumentuos 
kutas. Manoma, 
Wilkerson greitai 
nuosprendį, nes
injunetiono baigiasi ryto, tad 
ir nuosprendis turi būti pada
rytas ne vėliau kaip ryto.

Prokuroro Daugherty pagel
bininkai nepaliauja reikalavę 
injunetiono ir vis dar tvirtina, 
kad geležinkeliečiai esą padarę 
suokalbį sunaikinti tarpvalsti- 
jinę prekybą ir daryti prievar
tą, nors geležinkeliečiai aiškiai 

i juos strei
kuoti ir kad visą prievartą ir 

atliko pa- 
pasamdyti 
su provo- 
advokatai

ka-
bet'.
pa_ I lr°dę kas privertė
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Į Dardanelius siunčiama 
daug aviatorių ir aeroplanų ir 
ten bus įsteigta didžiausia la- 
vinimos stotis pasauly.

Delei Anglijos rengimosi prie 
karo pačioj Anglijoj žymiai 
pabrango maistas. Yra davi
nių, kad spekuliatoriai supir
kinėja visokios rūšies maistą 
ir kelia kainas.

mušeikos ir šnipai 
kateriais. Unijų 
pridavė vieną afidavitą strei- 
kierių prezidento Chicagos dis- 
trikte Wm. Heisterman. Mi- 
chigan Central geležinkelio su- 
peritendentas kaltino, kad Hei
sterman įsakė sudaužyti tavo- 
rinį traukinį ties Gary, dėl 
kurio dar ir dabar kalėjime 
yra kankinami du lietuviai. 
Heisterman pareiškia, kad jis 
niekad prievartos neskelbė ir 
kad nežiūrint geležinkelio vir
šininko kaltinimų, jis niekad 
nebuvo areštuotas ar kamanti- 
nėjamas tame dalyke. Del šito 
unijų advokatas 
merkė valdžios
kad jie drįsta kaltinti žmones, 
kurie yra laisvi ir kurių nic-

aštriai pas-

apie 
jau

juos

Neperėjo vetuotas kareivių bo- 
nuso bilius.

. WASHINGTON, rūgs. 20. 
Kongreso priimtas, bet prezi
dento Hardingo vetuotas ka
reivių bonuso bilius neperėjo 
kongrese virš prezidento veto, 
nežiūrint didelių pastangų jį 
pravesti.

Atstovų butas be jokio svar
stymo priėmė Dilių virš prezi
dento veto, bet senate bilius 
negavo reikiamo dviejų treč
dalių balsų skaičiaus. Senate 
už jį paduota 44 balsai, o prieš 
28. Iki reikiamo 
truko 4 balsų. Tokiu 
reivių bonusas tapo 
tas mažiausia iki
naujo kongreso susirinkimui.

skaičiaus 
budu ka- 

palaido- 
sekamam

•T- -2—

DABAR
I

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

Siųskit Per

14 žmonių užmušta
MEXICO CITY, r. 2Q. — 14 

žmonių liko užmušta ir 17 
sužeista dėl išplovimo bėgių 
susidaužius pasažieriniam trau
kiniui ties Gonzalez.

Nedelioje, Rūgs. 24 d.
Town of Lake, Elias Salėj, 1809 W. 46th St., 3 vai. po pietų 
įvyks žingeidžios ir pamokinančios prakalbos. Kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius, ir M. Jurgelionienė, apie 
rinkimus į Lietuvos geimą ir apie Lietuvos piliečių registra
cija. Įžanga lėšų padengimui — 10c.

Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.

AUJIENOS
Pinigus Lietuvon

• V?

Fo Prašo Lietuvos Žmonės ir 
taip Pataria Lietuvos Bankai
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Skaitytoju Halsai
n_ii.-HrTi.--ru--. ■ - t___ _j ii---- T
[IZf t įtaikytas iiama akprluja 
MKMonaa Radakctfa

Lietuvių registracija ir
LIĖTUVOS KUNIGAI.

Anot priežodžio betariant: 
neturėjo boba bėdos, tai nusi
pirko paršelį. Beveik taip atsi
tiko ir su Amerikos lietuviais. 
Jie neturėjo kas krauna ant 
jų kupros nepaprastus mokes
čius, tai iškovojo savo nuosa
vų tėvynę Lietuvą, kurios vir
šūnėse suskubo sutūpti Lietu
vos juodvarniai, kurie visu sa
vo kunti ir siela buvo priešin
gi tai Lietuvai. Dabar tie at
bulomis apikaklėmis vyrai at
bulai atsimokėjo Amerikos 
lietuviams už jų- gerus norus 
ir darbus Lietuvos labui, uždė
dami jiems savo jungą. Dabar 
gerbiamieji, traukit jį.

šituo jungu yra registraci
ja Amerikos lietuvių ir uždė
ta prie jos mokestis, pirmai
siais metais $10, pasekamais 
po $5.

Aš manau, kad kiekvienas 
išmintingas žmogus supras, 
kad toji registracija negali at
nešti naudos Lietuvos kraštui, 
nes kiekvienas, kuriam pareis 
mokėti šita duoklė, jausis, kad 
į jį metama akmeniu už duo
ną. Ar maža Amerikoj lietu
vių, kurie buvo priversti Lie
tuvos šalį dėl caro žandarų 
persekiojimo apleisti. Vėliaus 
po revoliucijų Europoje, nors 
jie ir butų galėję grįžti Lietu
von, bet gyvenimo sąlygos pri
vertę juos čia pasilikti prieš jų 
pačių norą. Tečiaus ir negalė
dami Sugrįžti Lietuvon jie bu
vo karšti Lietuvos patriotai. 
Jie aukoju pinigus, dėjo savo 
jiegas, savo laiką ir energiją 
tam, kati išvydus Lietuvą lais
va ir nepriklausoma.

Ir to jiems teko sulaukti. 
Bet jiems nespėjus po šito pa- 
sišvenčiamo darbo atsikvėpti, 
kaip perkūnu trenkė visas lie
tuvių kolonijas, ypač tas, ku
rioms globojas lenkberniai, ži
nia apie naują baudžiavą — re
gistraciją ir pasus, šitą bau
džiavą užkrovė jiems to pa
ties būrio žmonės, kurie dova
nojo peovakams už jų pasikė
sinimą sukelti maištą Lietu
voje ir Lietuvą prijungti prie 
lenkų; to paties būrio, kurie 
važinėjo pas kaizerį ir popie
žių Lietuvą parduoti, vadina
mi Lietuvos klerikalų vardu. 
Šitie žmonės pasakė tikrie
siems Lietuvos Simams: užsi
registruokite, ir užsimokėkite 
po $10 — toks yra musų įsa
kymas; jei to nepadarysite, 
nebusite lietuviais — dauginus 
dar: busite išgamomis; jūsų 
turtas Lietuvoje, jei koks yra, 
bus konfiskuotas ir, jei kada 
parvažiuotumėte Lietuvon, ne
turėsite joje piliečių teisių.

Tai yra daugiau negu žiauru. 
Caro ir kaizerio laikais darbo 
žmonės važiavo į svetimus 
kraštus duonos j ieškoti. Nuva
žiavus į juos nereikėjo jiems 
pas savo konsulus registruotis, 
ar kokie mokesčiai mokėti. 
Net ir išvažiuojant nebūtinai 
reikalingas buvo pasas turėti. 
Nors buvo bausmė už tai, bet 
išvažiavusio turtas nebuvo 
konfikuojama. žiauri caro 
valdžia nesikėsino nuvilkti 
žmogui paskutinius marškinius 
už tai, kad jis išvažiuodamas 
neišsiėmė paso. Tą dabar ban
do padaryti savo valdžia, dėl 
kurios labo Amerikos lietuviai 
tiek daug pasidarbavo, užmirš
dami savo pačių reikalus.

Kuogi ji gali pateisinti tą sa 
vo žngsnį? Amerikos valdžia 
nereikalauja jokių pasų iš tų, 
kurie čia gyvena. Lietuvos At
stovybė VVashingtone, kun. 
Kemėšio lupomis aiškina jį vi
saip. Vieną sykį sako, kad re
gistracija reikalinga apsisau

gojimui nuo bolševikų; kitą 
sykį sako, kad Lietuva kaip 
motina myli savo vaikus ir to
dėl turi žinoti, kiek jų yra,' o 
po $10 tenka mokėti dėlto, 
kad Lietuvai reikia pinigų ( ne

pasako kairi, af ktiri. Purickio 
šmugeliui varyti, ar kam ki
tam). O “'Naujienų” num. 215 
Liet. Inf. Biuras VVashingtone 
ve kaip aiškina: (Lietuvos At
stovybė paskelbė priverstiną 
registraciją, nes... ir Ameri
kos vyriausybė turi įstatymą 
reikalaujantį registruotis. v A- 
merikos piliečiai važiuodami 
užsienin, turi išsiimti pasus ir 
užsimokėti $10, o toliau kas 
dveji metai mokėti po ' $10. 
Paaiškinimas, kaip matome, 
aiškina ne tą klausinę. Ameri
kos pilietis nuvažiavęs į sveti
mą šalį, nereikalauja regist
ruotis pas savo konsulą tai ša
liai, jei jis nenori. Antra ver
tus, amerikiečiai nevažiuoja 
Europon uždarbiauti. Jei va
žiuoja, tai tik kaipo pirkliai, 
misionieriai, mokslininkai, ko
mitetai ir kitokie, kuriuos 
siunčia valdžia, ar turtingos 
korporacijos ir jiems užsimo
kėti $10 yra lengviau negu 
darbininkui 10 centų. Taigi 
Amerikos įstatymas yra visai 
kitokio plauko arklys negu 
tas, kurį skelbia Liet. Atsto
vybė Amerikos lietuviams. Ii 
tas pats įstatymas nėra priva
lomas. Kiekvienas amerikietis 
gali važiuoti be paso užsienin, 
jei jis nori. Jeigu jis jį ima, 
tai tik dėl savo patogumo, 
Jus, gerbiamieji ponai, saky
dami, kad visos civilizuotos šą- 
lys turi tolygią registracijos 
formą, pasirodote, kad nežino
to dalykų, ar žinodami meluo
jate. i

V a,

Negana to, kad jie savo 
“skymui” vartoja klaidingus 
irgiunentus, • bet dar parodo, 
kad jie nieko nepaiso Ameri
kos lietuvių suteikta pagalba 
Lietuvos valstybei. Tame pa
čiame 215 “Naujienų” numery 
jie sako: “Kas tokio, kad pir
kote Lietuvos laisvės paskolos 
bonus, tas Lietuvai jokios ge
rovės nereiškia: ar negaunate 
nuošimtį? O suma ir reikės at
mokėti.”

Gerai, kad taip pasakėte; 
Amerikos lietuviai žinos kitą 
kartą kiek plikti Lietuvos lais
vės bonų.

Ant galo noriu tarti keletą 
žodžių apie Lietuvos kunigų 
patriotingumą. Tam aš pavar
tosiu du įvykusius faktus. Pir
mas buvo 1903 m. Musų mies
telio Tauragės klebonas kokiu 
tai bildu užvaldė didelį žemės 
plotą dnit Juros upės kranto 
nuo jo bažnyčios į rytus. Jis 
pradėjo jį sklypais pardavinė
ti, ar išnuomoti. .Mano tėtis 
taipgi įsigeidė kelis sieksnius 
žemės nupirkti, ar išnuomoti, 
bet būdamas prūsas jis nesi
jautė galėsiąs rasti palankumo 
pas katalikų kunigą ir tuo 
tikslu pasiuntė mane mokslei
vį, tikėdamas, kad man jis bus 
palankesnis.

Ir nuėjau. Man pasakius, ko
kiu reikalu aš atėjau pas jį, jis 
tuoj ėmė purtytis: “Ne, ne; 
prūsams neparduodu.” Aš 
ėmiau aiškintis, kad ils ne prū
sas; kati esu Tauragės senas 
gyventojas. Tas, girdi, nieko 
nedaro; tamsta ne katalikas. 
Aš bandžiau tikinti jį, kad čia 
mano tikyba negali tam kenk
ti, nes ąš esu geras lietuvis — 
toks geras kaip ir katalikai, 
bet jis nei klausyti nenorėja 
ir išvarė mane laukan.

Kitas atsitikimas buvo 1902 
m. Aš buvau dar jaunas vaiki- 
nėlis. šventino Tauragės kata
likų bažnyčią ir kaip papras
tai tokiuose atsitikimuose, 
žmonių susirinko pilnas mies
telis. Vienų kunigų suvažiavo 
apie 50 ir man labai norėjos 
tuos kiinigus pamatyti, žino
ma, po pamaldų klebonijoje. 
Kadangi į klebonijos kiemą be 
paso neleido, o pasą gauti aš 
negalėjau, lai, žinodamas vi
sus savo miestelio užkaborius, 
įsiskverbiau pajinės skardžiais 
— klebonija sltovejo ant upės 
kranto. Ir ve ką aš ten pama
čiau. Klebonijos dideliam pry- 
ahgy sustatyta 1 stalai ir visi 
apstatyti bonkomis, bonkelė- 
mis ir visokiais užkandžiais. 
Vargonininkas kieme su baž
nyčios choristais, be perstogės

šaukia: “ilgiausių metų, il
giausių metų!” O kunigai kal
ba ir dainuoja, bet man nesu
prantama kalba; gerai įsiklau; 
sęs Supratau, kad tai lenkiš
kai. Man buvo aiškų, kad jie 
buvo patriotai, bet ne Lietu
vos. . .

Ir ve Lietuvos atstovybei iš
leidus registracijos patvaiky- 
mą, man atėjo ta pati mintis: 
kad šita atstovybė, kurią čia 
atsiuntė lenkiškai kalbantieji 
ir .ddintlbjautieji Lietuvos ku
nigai, tarnauja tik tiems musų 
sulenkėjusiems Lietuvos kuni
gams ir su jais drauge tarnau
ja lenkams, bet ne lietuviams. 
Kada lietuviai kovėsi su len
kais dėl

Laharatbrijoje jis ga-

ir padėtas 
toš

ras- 
bonku- 
reikėjo 
husisu-

Vilniaus ir nemaža 
uolių savo galVas 

paguldė, tiii klerikalai laikė sa
vo atstovą Varšuvoje ir derė
josi su lenkais dėl išlygų, ko
kiomis lenkai teiksis priimti 
iš jų Lietuvą. Geresnių draugų 
lehkai negalėjo turėti, kokiais 
buvo jiems Lietuvos kunigai. 
Amerikos kunigai taipgi ne
prastesni lenkų draugai už savo 
brolius Kristuje Lietuvoje. 
Jie laiko lenkes seseris savo 
lietuviškose mokyklose ir lei
džia joms vaikučius lenkinti, 
nežiūrint to, kad vaikų tėvai 
priešinasi tam visomis ketu
riomis.

Kadangi Lietuvos valstybė 
atstovauja tik šituos lenkų 
draugus, tai ji tik jiems ga
li būti, lygi. iMusų washingto- 
niniai klerikalai, taip kaip ir 
jų gimdytojai, Lietuvos kleri
kalai Kaune, veda Lietuvą pra
gaištin ir musų kaipo lietuvių 
yra priedermė pašalinti juos 
nuo to vairo.

Duokime pagalbą Lietuvos 
socialdemokratams! Jie mums 
padės tą padaryti.

— Laisvės Varpas.

gydytis ir pas mane apsisto
jo pbrai savaičių. Jis nuėjo 
pas vieną... lietuvį daklarą. 
Tas daktaras už egzaminavimą 
pareikalavo 50 dol. it suren
gė pats visas -gyduoles, saky
damas, kad tokių gyduolių ne 
visi tegalį duoti, o tiktai jis 
tegalįs sutaisyti; na, ir už tas 
gyduoles paprašė 50 dol. Kuo
met gyduolės jam buvo su
taisytas 
čiukas
tės; ant kurios 
jis užlipinti, daktattil 
kils į šalį, pacientas ėiiiė ir iš
sirašė tų gyduolių receptą. Ta
da pacientas atsisakė imli tas 
gyduoles ir mokėti, daktarui 
fantastinę gyduolėms kainą.

Pacientas tiuėjo .ap lieko n 
pasiteirauti apie tokių gyduolių 
brangumą. Aptiekoje jas gavo 
Už 3 dolerius. ,

Stiprantaina, už patarnavi
mą yra leista (kiek nori imti, 
bet kuomet žnlogui panašiai 
patarnrtdja, tai jis anfrii kartu 
eina j ieškoti geresnio patflr- 
navimo, kol galų-gale it vieni 
įr antri daktarai jį sudetrlora- 
lizuoja.

Tai ve, kodėl lietuviai neno
ri eiti pas savus daktarus.

Pagalios, man miėjus šit tuo 
pačiu ’žmoglim laboratorijon ir,

• -------  - -

kada tas žmogus parodė dak
tarui tas gyduoles, tai dakta
ras pripažino, kad geros gy
duoles, bet liepė jairii jas par
duoti
vo pilhą gydymui prirengimą.

Juk netik lietuviai yra geri 
daktarai, kaip kad patys minė
ti daktarai-pamokslininkąi sa 
ve perstata, o ir “žydelių” yra 
labai gerų daktarų.

Mano supratimu, nėra per
daug tikslu daktarui taip gir
tis, kaip kad Dr. Monlvidas 
daro, sakydamas, jog žmogui 
yra didelė garbė draugauti su 
dugštu žniogum-ddktaru...

Taigi, iriau rodos, kad dak
taram reikėtų dkUgiaU tupin
tis apie geresnį palafnaviihą’, 
o ne apie kostumerių daugu
mą.

Dr. V. Šimkus 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS 
Halsted St. 

Iki 3 po pietų 
— 9 vakare

3261 Sd.
Nuo 9
Nuo 6

Boutevard 5052
. ' Cąnal 2116

Niiktitiiš

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

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

Gyvenimu vieta: 
8828 So. Halsted St. 

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

PASTABA.

Man
nr. 213 Dr. Montvido 
kundimą ir “N.” ?220 n£ Dr. 
Karaliaus Montvido- Ekrttiką”; 
tenka tarti porą žodžių.

Gal abu daktarai nemanė, 
kad kas nors paims tiek drą
sos Ir rašys prieš arba už. Bet 
kuomet jie patys pakele klau
simą viešai, tai jis yra viešas 
ir todėl paliečia ne tik lietu
vius daktarus, o ir lietuvius 
pacientus.

Juk žniogus turi pats ant sa
vęs valią ir, jeigu jis Už ką 
nors moka pinigus, tai jis ga
li ir pasirink’ti sau kas jam 
geriau patinka. Jeigu žmogus 
eina pas gydytoją, tai visada 
pats pasirenka, kuris gydyto
jas jam geriau patinka -urba 
kuris yra geresnis tam tikroj 
ligoj, o ne dėlto, kad jis Imti
nai turi eiti pas lietuvį. Kož- 
nas žmogus brangina savo 
sveikatą.

Aš nurodysiu priežastį, ko
dėl lietuviai, sykį buvę pas 
lietuvį daktarą, daugiau nebe
nori pas jį eiti.

Nelabai senai atvažiavo Chi- 
cagon vienas jaunas žmogus

persk a iči u s “ Na u j ien ų’ ’ 
nusis-

—M. AuittuliH

IŠ

Roselando
Lietuvon

—■ A m,i ii i i ■■

JOHN KUCHIN8KAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstruk 
tus ir padirba visokius Dokumen 
cus, perkant a.ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iaus ant lengvų išlygų.

Telephone Boulevard 6052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 iki 9 ydi. raka 
re. Seredom 9 f. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Ned«l. pagal sutartiną 
8261 Se. Halited St., Chlckgo, III.

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

DR. A. R. MERSCHATIS
DENT1STAS

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

NedSldieniąs pagal sutartiną

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau- 
šia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Tel. Rando!ph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG
19 So. La Šalie St

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ko,del per 
“Naujienas”

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

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

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

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

4) kadHNaujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje. iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban-

’ ke ar jo skyriuose;
5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo

je išmokai tu6jaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į ‘Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešim^, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SfcYfclAI CHICAGOJE

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

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

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

WEST PULLMANO ŠKYtttUS
623 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 9659

---      ,   ■---------------------------- - --- —-V  ——     —  

Prisirengk Apsišildyti
Šalti orai gan greit ateis. Turime ant (F 

rankų daugybę naujų ir vartotų RADIATO
RIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FiTINGV, VEL- 
VIŲ ir vishko, ko tik reikia prie apšildymo 
įrengimo už labai prienamą kainą.

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

t 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 tankis
tai sutaupysim 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo reikma- 
nis už prienamą kainą. Užsiganedinimą 

i( gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bile laike.
Maudynės pilnutis sėtas flato ...........  .....
Vieno šmoto kuknios sinka .............. ...................

M. Levy
Kampas State ir 22-os gatvių 
Tel. Calumet 0645 ir 1692

$57.00
$10.(10

Company
SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė.

Tel. Drexel 3407

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie- 
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 636
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JO8EPH W. GRIGAL ,

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg'., 
Kamp. Mllwaukee Ir Ashland Avfca 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuc 7 

9 vakare.

PINIGAI
West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 

tija. Iš West Pullmano 

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 

' W. 120-th St., West Pul
lman, III.

S. W BANES Advokatas 
vai.; 9 A. M. iki 5 P M 

1811, Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 *ai

T“" J

Jos/ C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 Sb. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė.

Tel.: Pullman 6877__________________ ii

Tel. Lafayette 4223
Plurtibing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviartis visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
3228 W. 38lh St„ ChlMtO. III.

DAVID RUTTER & CO„ 
Anglis ir Kpksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296. .

PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visękius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockford, III.

& IIBIM

K. S7REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place

Tel. Canal 6543
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzetnuotojas
J. WYANI)’S, 2055 W. 22nd St.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
. 520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Bankroto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nušlbankrutiju- 
sių P. Stein, kuij išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitemykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ht vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinas ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedell^ 
tais iki 5 vai. '

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

739 W. 14lh St.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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PITTSBURGH, PA.

NAUJIENOS, Chicagd, IH

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Besirengiant prie parodos.

Rugsėjo 10 d. Pittsburgho ir 
apylinkės draugijų atstovai sa- 
vo susirinkime, laikytame L. 
M. D. name jau galutinai ap
tarė planus busimai parodai, 
kuri bus rūgs. 24 d. paminėji
mui pripažinimo Lietuvos de 
jure.

Apvaikščiojimas ketina būti 
gana iškilmingas. Mat didžiu
liame Pittsburghe randas dide
lis skaičius lietuvių, neskai
tant apylinkių. Tik, žinoma, 
ima laiko pittsburghiečiams 
išsijudinti, bet kaip sykį išsiju 
dina, tai look out!

Šioj parodoj žadama turėti 
tris papuoštus vežimus; veži
mų papuošimas sako atsiei
siąs $900. Taipgi manoma su
rinkti kokius 400 ar 500 ma
žų mergaičių vienokio didumo 
ir jas aptaisyti spalvomis ir 
sugrupuoti taip, kad išeitų Lie
tuvos vėliava. Mergaičių Su
rinkimu ir aptaisymu rūpinasi 
moters.

BROOKLYN, N. Y.
Kas nupirks Brooklyno

viams namą?
lietu-

Prisiruošimo .lėšas deda 
draugijos pagal savo išgalę; 
didžiausią dalį deda kliubai, 
kadangi jie yra turtingiausi. 
Biznieriai taipgi prisideda prie 
lėšų padengimo. Atrodo, kad 
lėšos nebus sunku padengti. 
Bendrasis komitetas rūpinasi 
tik tuo, kad parodoje dalyvau- 

• tų kuo daugiausia lietuvių.
l*ats Pittsburghas susideda 

iš keturių dalių: Soho, South 
Side, North Side ir Penu. Avė. 
Visų šitų dalių lietuvių koloni
jos stengiasi pasirodyti kuo 
geriausia. Yra žinių, kad ir 
mažesnės Pittsburgho apylin
kių kolonijoj dalyvaus paro
doje.

Paroda prasidės lygiai 2 vai. 
po pietų iš North Sidčs par
ko ir maršuos iki Shenlcy 
Parko.

Šiame susirinkime tapo iš
rinkta maršalkos visai parodai 
tvarkyti. Taipgi tapo išrinkta 
komisija rezoliucijoms sureng
ti; rezoliucijos bus pasiųstos j 
Lietuvą atatinkamoms įstai
goms. Į rezoliucijų komisiją 
įėjo: S. Bakanas, P. Pikšris ir 
J. Putuškevičia. Sekamas su- 
siriskimas nutarta laikyti rūgs. 
17 d. Tai bus paskutinis pri
sirengimo susirinkimas.
Darbo Dienos apvaikščiojimas 

Pittsburghe.
Pittsburgho lietuviai Darbo 

Dieną praleido be jokių iškil
mių; net. baliaus jolcio nclmvo 
surengta.

Streikuojantieji geležinke
liečiai turėjo demonstraciją, o 
po demonstracijos pikniką 
West View Parke. Kalbėjo 
George R. Kirkpatrick, auto
rius garsios knygos: “Karė Ko 
Delei.”

Kad Brooklyno lietuviai ne
turi sau reikalingos ir nuosa
vos svetainės, ir kad brookly- 
n iečiai tuo žvilgsniu atsilikę 
nuo kitų lietuvių kolonijų, tai, 
manau, už tokį pasakymą ne
įsižeis nei vienas brooklynietis. 
O brooklyuiečiams nuosavas, 
parankus ir didelis namas be
galo yra reikalingas. Kiek čio
nai yra visokių draugijų, o 
nei viena iš jų be prieinamos 
vietos negali apsieiti, — tai vi
sos tos draugijos išsimėčiusios 
po visą Brooklyną; kur gauna 
kokią lindynę susirinkimams 
atlaikyti, tai ten ir apsistoja. 
Pirmiaus turėjome taip vadi
namą “Tautišką Namą”; nors 
jis nebuvo lietuvių savastis, 
bet lietuvis rendavojo, tai Tau
tišku ir vadino. Į šitą namą ir 
buvo susispietusios beveik vi
sos lietuvių organizacijos: čion 
laikydavo susirinkimus, viso
kius parengimus ir viską, kas 
tik buvo reikalinga. Pora 
metų tam atgal “Tautiškąjį“ 
prisiėjo visoms draugijoms ap
leisti, nes namas perėjo į kitas 
rankas ir įvedė kitokį biznį. 
Kiek tuomet buvo “stroko“ 
visom tom draugijoms, kurios 
tik ten buvo susispietusios. 
Pranešė visom draugijom, kad 
iki nuskirto laiko turi visos 
išsikraustyti. Bet kur dingti, 
kad nėra nei kur padėti savo 
turtelį: knygas, šėpas, ir kito
kius rakandus? O savininkai 
reikalauja kuogreičiau ištuš
tinti! Dabar ir dėkis kur nori. 
Prisėjo ieškoti kitos vietos; 
nekuriu draugijų komitetam 
prisėjo gana daug rūpintis su 
radimu naujos vietos, nes vis
gi nesinorėtų, kad savininkai 
išmestų šėpas ir kitus draugi
jos rakandus gatvėn. Daugelis 
organizacijų apsistojo New 
Plaza svetainėje, nežiūrint ir 
didelių rendų. Žydelis savinin
kas, žinodamas, kad šioj apie- 
linkėj daugiau tokių vietų ne
siranda, kur draugijos galėtų 
apsistoti, pareikalavo tokių 
rendų, kokių tik jis norėjo, ir 
draugijos turėjo sutikti mokė
ti bile tik priima.

Daug keblumų turi pergy
venti Brooklyno lietuviai ir jo
kiu budu negali įsigyti nuosa
vus namus su tinkamomis sve
tainėmis dėl susirinkimų, kur 
jos visos galėtų patilpti. Nors

Buvo ir įkorporuotas ir serus 
buvo pradėję pardavinėti, bet 
viskas mirė. Antras užmany
mas buvo pakilęs 1919 m. ir 
šitas mirė. Dabar šv. Jurgio 
draugija yra nutarus pirkti na
mą, bet jau antras 
dar nieko neturi, 
mus šitas dalykas 
sta?

Reikia pasakyti, 
si to darbo labai 
minusia, kaip tik

metas ir vis
Kodėl pas 

ta i Į) ncvyk-

ne. vi-
Pir-

rinkti kokios 
tuojaus pasi-

niekinimas, 
tuojaus alsi-

kad 
nori.
pradedama 

rengtis prie statymo svetai
nes, tai tuojau atsiranda, labai 
daug žmonių su “didelėm gal
vom” ir puolasi prie vadova
vimo; bet dažniausia toki 
žmonės būna labai prastos re
putacijos ir žmonės bei drau
gijos nenori pasitikėti. Kaip 
tik .pradedama 
nors komisijos, 
rodo partijinės 
atsiranda vienų 
kitų gyrimas;
randa vieni darbininkiški/ ki
ti nedarbininkiški ir praside
da kolionės. Pavyzdžiui, kuo
met 1919 m. kilo sumany
mas statyti namą unijos ini
ciatyva, tai buvo nustatoma 
net rubežiai kokios draugijos 
galės prisidėti, kokios negalės; 
kokie žmonės galės pirkti Še
rų, kokie negales; kokia par
tija turės kontroliuoti namą ir 
t. t. Žinoma, iš tokių “didelių 
galvų” niekas neišeina;
bara, pasibara ir turi 
kyti nuo sumanymų.

Kiek aš tik pamenu, 
rodos ketvirtas kartas 
lyniečių ūpas pakyla 
tyti svetainę ir vėl jis
la nieko neatsiekęs. Negalima 
praleisti nepažymėjus 
didelę ydą — tai vietos 
nicrių apsileidimą. Kiek 
čion kilo sumanymas
svetainę, bet nei vieną sykį jį 
nerėmė lyook'lynp biznieriai.

pasi- 
atsisa-

tai jau 
brook- 

pasista- 
nupuo-

vieną 
biz- 

kartų 
statyti

Darbai.
Kaip tik susitaikė angliaka

siai, Pittsburgho didžiuliai 
plieno fabrikai aptuštėjo; nie
ko negelbėjo ir mokesnių pa
kėlimas. Kaip pasibaigs gelž- 
keliečių streikas, tai plieno 
fabrikai dar • labiau pratųštės 
ir jų ponams teks vėl gabenti 
juodveidžius ir meksikonus. 
Plieno darbininkams pareina 
organizuotis.

Anglių kasyklos Pittsburgho 
apylinkėje pradėjo dirbti gana 
gerai ir angliakasiams darbas 
gauti nesunku.

Juozas škulevičius rengia 
koncertą.

Rugsėjo 30 d. L. M. D. na-, 
me rengia koncertą pittsbur- 
giečiams žinomas dainininkas 
Juozas Škulevičia. šitame kon
certe dalyvaus ir kiti žymesni 
solistai bei solistės ir muzi
kai. Manoma, kad šitas koncer
tas bus vienas geresniųjų. Pra
sidės 8 Vai. Vakarą.

—Reporteris.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

st PAIN-EXPELLER
VaizbnženkHs uireg. S. V. Pat. Ofi«e.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anclior) 
YalzbaženklL*

Jiems tokie reikalai, mato- j 
mai, visai neapeina. Juk rodos 
biznieriai tai‘yra tie žmonės, 
pas kuriuos užsilaiko dauginu
sia paprastų darbininkų už
dirbti doleriai, kuriuos jie 
pas tuos biznierius, ačiū jų 
mokėjimui prisišnekėtu sude
da, bet kada darbininkai bei 
jų organizacijos nori įsigyti 
dėl savęs, o sykiu ir dėl tų 
biznierių svetainę, tai jie vi
sai nesirodo; jiems, turbūt, 
daugiausia lik ir rupi kaip 
daugiau turėti “kostumerių,” 
kaili daugiau iš jų pasipelnyti, 
bet kad kuomi nors atsilygin
ti už tai žmonėms, — tai tas 
jiems tur būt, nei į galvą ne
ateina. Gal nekurie manys, 
kad aš turiu omenyje, jogei 
biznieriai turi aukauti ant sve
tainės pastatymo — visai ne. 
Bot kadangi biznieriai yra tur
tingi žmonės, tai jiems prisi-. 
dėjus prie svetainės statymo 
greičiau butų galima sukelti 
reikalingą sumą pinigų, grei-1 
čiau ir daugiau gali išpirkti1
Šerų ir tokiu budu nebūtų Ql/En||||V 
sunku svetainę įsigyti. Didžiu-. O ■ LUIJUU 
ma musų biznierių visai nesi-1 
trupina visuomeniniais reika
lais. Kitą kartą parašysiu kuo
mi musų biznieriai daugiausia 
užsiima, ir kaip jie leidžia 
laika. —A. P. Serbas.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri* 

os kolep* 
ą; Hg» 
praktika- 

•usi ^Pen» 
silvanijos 
hospitalA 

se. Pasek
mingai 

tarnauja 
prie gira 
iymo. Due 
da rodą 
šokiose 
gose ir 
tokiuose 
kainose 
terims
merginoms

Jūrėmis visa kelione į ir iš Lietu- 
' vos garlaiviais:

LA BOURDONNAIS .... Rūgs. 28 
LAFAYETTE ,......................  Rūgs. 30
PARIS .............4..................... Spalio 4
CHICAGO ...................... Spalio 5

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtai viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kariu 
yra ir perkalbėto jas.

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

NORTH 
GERMAN n lloyd

Dubeltavais šriubais 
garlaiviai 

NEW YORK-BREMEN 
Garlaiviai išplaukia kas 

antrą seredą.
Puikiai įrengta trečios 

klesos parankamai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St 

Chicago, III.

AMERIKOS 
LINIJA

Kanarkų Išpardavimas

Trecios lubos

vi 
Il

ki- 
rei 
mo 

ir

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

Dr. A. L. Yuska
PIIYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

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.

.. .. i ..

Į LIETUVį
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki L1EPOJAUS

: per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoją
S. S. Drottningholm Rūgs. 23, Sp. 28
S. S. Stockholm Spalio 14, Lapkr. 25.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
[ LIEPOJ V ir MEMELĮ ....... $107.00

Su daiuokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Į LIETUVĄ

WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešįmas su Baltiko portais 
Olympic—Sp. 14; Lapkr. 4; Gruod. 2 
Homeric—Rūgs. 30; Sp. 21; Lapkr.. 11 
Majestic—Spal. 7; Spal. 28; Lapkr. 25 

(Didžiausi pasaulyj laivai)

> American Line 
New York j Cherbourg į Hamburgą 
Mongolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 14 
Minnekahda(3 k.) Spalio 12; I>apk. 16 
Manchuria Spalio 26; Lapkričio 30.

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

Red star Line
New York-Hainburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Spalio 24

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas, žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearborn St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

X^iiR.HERZMAN^Mll
18 RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu* 1 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 102b W 
18th St., netoli Fisk St.

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

f c Dienomis: Cana< 
8110 arba 857

N akt Drexel 951 
Boulevard 4136

8318 So. Halsted St.
Valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

V ■------- --------—;

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER
x Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

ĮEITER STORES
ILSIAI!. VAN

Bargenas moteriškų če- 
verikų.

Pirmos lubos — pietus.

Skiepe Sarginas, Išpardavimas Moterimpr Merginom

^Omderful Sale
DETROIT, MICHIGAN

A

statyti svetainę, liet jos ir šian
die nėra; buvo besirengią sta
tyti Liaudies namą — pakriko.

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

taip ir moterims. 
Valau ir prosinu

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

West 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkan 
. (arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

Begalinis Parinkimas Madų, To
kios Vertes Visai Nepalyginamos 
c!a tikrai Pavejančios vertes naujos rudeninės dresės — daugelis 
ką tik atėjo ir bus parodoma pirmu kartu ryto. Visos pribuvo 
pereitą savaitę

Tikra Vertes* iki $25
Šilkinės ir vilnonės dresės; materija canton 
crepe, naujausios orepe ir charmeuse, vilnono 
canton, pairet twill ir tricotine. Spalvos, ru
dos, navy, juodos, cocoa ir karamel. Miera 16 
iki 46. Desčtkų desčtkai madų naujausių dra
piruotos, juostelių ir karielių, išvaizdos. Kiek
viena dresė labai didelės vertės Q7
tiktai mIvbV I

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

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

Ofiso ,tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir Westminster Str. 

DETROIT, MICH.

Puikus Vilnoniai Nauji 
Rudeniniai Kautai

Parankus nauji rudeniniai ir žieminiai koutai, 
pilniausio vilnų materijolo. Sportiški koutai 
ir modeliai vėlesniam sezonui. Pasiūti iš po
lais, velouro, silkių kaulų, cheviot, kupranuga
rio paukų ir kitokių puikių vilnonių aprėdalų. 
Tiesiais ir ištrižais kišeniais, vien-eiliniai ii1 
dv-eilniai su diržais ir be — miera 16 iki 46. 

Kiekvienas koutas yra tikras $9.97 
bargenas už ***

LEITER’IO 
SKLEPO 

BARGENAI

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
i 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

relefonas’ Boulevard 7042

OR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

*712 South Ashland Ava.,
artį 47-tos gatvia

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
' AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu- 

i riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Alralerka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa 
ji sėkmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patamau

į

W^. .ju Prie gimdymo 
Kiekvienaire at
itikime 

vpatiŠka 
rėjimą. 
patarimui 
terims ir
noras veltui.

teikiv 
rižiu 
eodt 
mo 

margi

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

OptometrUrt 
Tel. BOU lev&rd 9487 
4849 8. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa gat 

2-roa lubos

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisai 2201 W. 22nd SL, kampai B 

Leavitt St Tel. Canal 6222.
Raridendja 8114 W 42b4 RA 

Tel. Lafayette
II V»l. T—4 ir 7—S N»*.
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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metama —......... —...------- $8.00
Pusei metų ............  4.50
Trims mėnesiams  2.25 
Dviem mėnesiam .... 1>75
Vienam mėnesiui .......... — 1.0*

Chicagoje per neėiotojusi
Viena kopija ---------------------— 8c.
Savaitei-------------------------— 18c.
Mėnesiui 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu;

Metams ...... .......... ........*-------- ■ $7.00
Pusei metų _____ _ ■ ■ ..... 4.0(1
Trims mėnesiams ...... -__ — 2.00
Dviem mėnesiam ....................— 1.50
Vienam mėnesiui.75 
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams................ .    $8.00
Pusei metų 4.50
Trims mėnesiams -_________2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Imperialistų 
derybos.

Paryžiuje šiandie yra su
sirinkę keleto valstybių at
stovai pasitarti, kaip galima 
sustabdyti turkų nacionalis
tus, kurie sumušė Mažojoje 
Azijoje graikų armiją ir da
bar grąsina Konstantinopo
liui ir Dardanellams.

Šitas vietas atiduoti tur
kams nenori Anglija, kuriai 
yra svarbu turėti atdarą ke
lią į Indiją ir kitas savo ko
lonijas Azijoje ir Afrikoje. 
Francuzų valdžia žino tai la
bai gerai ir ji mato progą 
pasinaudoti keblia savo “tal
kininkės” padėtim.

Viena telegrama iš Pary
žiaus praneša, jog Anglijos 
valdžia sutiksianti pripažin
ti Francijos valdžiai “veiki
mo laisvę” Ruhr apskrityje 

(Vokietijoje), jeigu Poinca- 
rė apsiimsiąs padėti ang
lams ginti Dardanellus nuo 
turkų. Matyt, kad tokie pa- 
silymai jau yra svarstomi 
valstybių atstovų suvažiavi
me.

Taigi savo imperializmo 
reikalus anglai ketina ap
ginti Vokietijos lėšomis. 
Franczai šitą kainą veikiau
sia priims, nes tai yra nau
dinga jų imperializmui, ir 
rems anglus prieš turkus, 
nepaisydami to, kad turkų 
nacionalistus Francijos val
džia jau senai skaito savo 
“draugais”.
' “Tu man padėk nugalėti 
Joną, o aš tau padėsiu api
plėšti Petrą!” — toks yra 
imperialistų diplomatijos 
principas. Ir išrodo labai 
keista, kad į šitą grobuonių 
“gėmį” stengiasi visoms ke
turioms įsiskverbti “komu
nistinė” Rusijos valdžia. Ji 
irgi žvangina kardu ir reika 
Jauja sau “balso” Konstan
tinopolio bei Dardanellų 
klausime: jeigu tas klausi
mas, girdi, nebusiąs tinka
mai išrištas, tai ji eisianti į 
pagelbą turkams.

O kas yra tie turkai, kurie 
šiandie daro tiek daug ne
malonumų anglams: ar ne to 
kie pat imperialistai, kaip ir 
jų dabartiniai priešai? Ar j 
ne laikė jie po savo jungu ’ 
daugybes visokių tautų ? l Ar 
ne mėgina jie dabar at- 
steigti savo imperiją, su
griautą didžiojo karo metu?

Kariaut dėl anglų, francu
zų arba turkų imperializmo 
naudos tikrai nėra Rusijos 
ūkininkų ir darbininkų rei
kalas. Darbo žmonės, tiek 
Rusijoje, tiek kitose šalyse^ 
turi stabdyti tą karą, o ne 
didinti jį.

BANKO KASIERIUS DINGO.

Cottage Grove Avė. Stale 
banko kasierius, David E. Carl- 
son, nežinia kur dingo. Po jo 
pasišalinimo bankas surado 
$50,000 trukumą. Dėlto banko 
operacijos nebusiančios sus
penduotos. M

Brooklyno “Laisve” rašo, kad 
vienas anglų laikraštis Bosto
ne išspausdinęs visą puslapį 
nufotografuotų dokumentų iŠ 
tariamo komunistų suvažiavi
mo, kuris įvyko Michigano 
valstijos miškuose ir buvo už
kluptas policijos. Tarpe tų do
kumentų vienas esąs telegra
ma, atėjusi į Ncw Yorką ir 
skambanti sekamai:

<-Henrio-Uurtis-Dow kom
panijai įsakyta, kad liautųsi 
vartojusi musų firmą ir biz
nio žymę. Jie turi likvi
duoti savo kompaniją ir vėl 
prisidėti prie musų kompa
nijos, o kad ne, tai jie pra
ras savo ‘Šerus’ (dalis) toj 
musų kompanijoj. Jonas 
muša jiem telegramą. įsa
kydamas nustoti varinėjas 
varžytines su mumis ir už- 
puldinejus musų biznį. Jus 
turite priimti juos atgal ir 
neskriausti jų, ir turite ati
dėti ‘šėrininkų’ (dalininkų) 
konferenciją, taip kad jie ga
lėtų dalyvauti joje.” .

Tas anglų laikraštis, girdi, 
aiškinąs, kad šitoje telegramoje 
esą kalbama apie Amerikos 
Komunistų Partiją ir apie pa
naikinimą vaidų tarpe Komu
nistų Partijos ir atsimetimą 
nuo jos “ekstra-kairiųjų”.

Kas žino, kaip Amerikos 
komunistai skilo, kaip jie 
pjovėsi tarp savęs ir kaip pas
kui vėl ėmė vienytis, remda
miesi tuo, kad taip įsakė Ko- 
minternas, gali patikėti šituo 
aiškinimu.

Mums tečiaus išrodo, kad ta 
telegrama apie “kompanijos 
firmą” ir “serus” (kitaip sa
kant, “sandvičius” iš Maskvos) 
yra perdaug negudriai sugal
vota tikro jos turinio paslėpi
mui. Bile kuris policijos agen
tas, užtikęs tokią telegramą 
telegrafo ofise, kur yra laiko
mos visų telegramų kopijos, 
gali tuoj aus numanyt, apie ką 
čia eina kalba, ir pagal adresą 
žmogaus, kuris tą telegramą 
priėmė, gali lengvai susekti, 
kas veda susižinojimus su Ko- 
minterno agentais Europoje; 
o turėdamas šitą siūlą savo 
rankoje, jisai be vargo gali šu- 
šnipinėt ir kitus komunistų 
sekretus. .

NAtTJi SNOŠ, Ctncago, iii.

POLICIJA, GIRDI, SUSEKUSI 
KOMUNISTŲ PASLAPTIS.

• “Laisve” sakp, kad Bostono 
laikraštis įdėjęs ir nufotogra
fuotą vieno banko čekį. Per 
tą banką buvę siunčiami pini
gai Komunistų Partijai. Paga
lios, ji pastebi, kad, jeigu tie
sa, jogei tie dokumentai buvo 
paimti pas komunistus Michi
gano miškuose, tai

“Amerikos valdžia gavo 
pusėtinai informacijų apie 
komunistų organizaciją šioj 
šalyj.”
Ji butų galėjusi pridurti, kad 

Amerikos valdžia jau ir pirma 
tui^jo “pusėtinai” informacijų 
apie komunistus, nes ji susekė 
net miškuose sušauktą jų su
važiavimą. Be “pusėtinai” 
gerų informacijų toks dalykas 
nebūtų buvęs galimas.

Bet daug apsukrumo tų in
formacijų gavimui juk nė ne
reikėjo, nes, kaip nurodėme 
augčiau, vienos tokios tele
gramos, kokią Kominternas 
siuntė New Vorkan, galėjo pa
kakti, kad atidengus komunis
tų paslaptis. Be to, nėra jo
kios abejones, kad komunistų 
organizacijoje randasi provo
katorių, kurie visas komunistų 
paslaptis išduoda valdžiai.

Provokatoriui įsiskverbti j 
komunistų eiles yra lengviau
sias dalykas. Pakanka jam tik
tai apšigyvent tokioje vietoje, 
kur jo niekas nepažįsta, susi- 
draugaut su vienu, kitu komu
nistų lyderiu, paskui imt drū
čiai keikt (kaip, pav. Paukštys 
arba Dėdelė) socialistus ir uni
jų “biurokratus”, ir kaip be
matant komunistai priims jį į 
savo organizaciją ir paskirs 
jam kokį nors atsakomingą 
darbą: disti'ilkto organizato
riaus, “apšvietus” skyriaus ve
dėjo, delegato konvencijon ir 
tt. ir gavęs tokį “džiabą”, 
tas “draugas” gali kuoramiau- 
siai pildyti savo judošišką mi
siją, imdamas algą iš valdžios 
ir kartu dalindamasis su ko
munistais tais “sandvičiais“, 
kuriuos jie apturi iš Maskvos.

Taigi susekųųas slapto ko
munistų suvažiavimo aiškiau
siai parodo, kokie naivus kūdi
kiai yra tie “revoliucionieriai”, 
įsivaizdinantys, kad šiandie 
Amerikoje gali gyvuot ir veik 
slapta nelegalu partija. Ta jų 
partija yra dirva, kurioje turi 
progos “pasižymėti” ir pasi
pelnyti valdžios agentai ir 
provokatoriai.

Bet dokumentai, kuriuos 
policija suėmė pas komunis
tus, liudija ir tą faktą, kad 
jie gauna pinigus iš Maskvos 

(apart to, kad jie naudojasi 
aukomis, kurios yra renkamos 
Rusijos badaujančiųjų žmonių 
šelpimui). Tas faktas buvo se
nai žinomas, bet komunistai 
visuomet griežtai . užginčydavo 
jį; dabar tečiaus yra parody
tas ir bankas, per kurį jie gau
davo Čekius. Ir taip pat yra 
išaiškinta, kodėl dauguma ko
munistų agitatorių Amerikoje 
apie pabaigą pereitų metų 
staigu pasuko į dešinę, o vė
liaus prie jų prisidėjo ir dalis 
tų komunistų agitatorių, kurie 
pradžioje nenorėjo išsižadėti 
“grynojo komunizmo“.

Pasirodo, kad tokia buvo 
Maskvos valia, nes ji pamatė, 
kad su komunizmu prie darbi
ninkų minių Amerikoje negali
ma prieiti, todėl paliepė savo 
agentams šioje šalyje organi
zuoti legalę partiją ir įdėti į 
jos programą “darbininkų bū
vio pagerinimą,“ “kovą už 
kasdieninius darbininkų reika
lavimus,“ dalyvavimą visuoti
nuose rinkimuose ir ištisą eilę 
kitų dalykų, kuriuos pirmiaus 
komunistai buvo prakeikę, 
kaipo “išdavikiškus“ ir “kontr
revoliucinius.“ Maskva paliepė, 
o jos agentai Amerikoje išpil
dė, nes kitaip jie butų netekę 
piniginės paramos iš savo bo
sų. Kada dalis komunistų at
sisakė ,klausyti Maskvos valios, 
tai ji davė antrą įsakymą ir 
prigrūmojo’ nepaklusni* 
siems panaikinti jų “Šerus” 
raudonojo “biznio kompanijo
je“. Ir šito prigrūmojimo pa
kako, kad ‘ visokius “ekstra- 
kairiuosius“ bimbalus ir juk- 
šelius suvarius į “centristų“ 
gardą.

Šitie santykiai tarpe Mask
vos ir Amerikos komunistų 
santykiai, kaip tarpe bizniš- 
kos firmos vedėjų ir apmoka
mų jos agentų — pagalios, 
išaiškina, kodėl mūsiškiai ko
munistai tokiu įtūžimu keikia 
pasmerktuosius mirčiai Rusi
jos socialrevoliucionierius ir 
teisina kruvinus Maskvos bu
delių darbus.^ įmonės, ktirie 
patys nuolatos dejuoja dėl val
džios persekiojimų, jeigu va
dovautųsi savo sąžine, niekuo
met negalėtų nupulti ligi to
kios niekšystės. Bet tame ir 
dalykas, kad Amerikos komu
nistų protui diktuoja ne jų 
sąžinė, o Maskvos auksas! 
Gaudami algas iš bolševikų, jie 
turi ir ginti bolševikus, sulig 
los patarlės: kur šuo laka, ten 
ir loja!

Taigi ta visa tarptautinė bol
ševikų organizacija, visas jų

■

Konunternps, yta nlejkąa dau- 
giaus, kaip milžiniška mašina, 
tepama badu mirštančiosios 
Rusijos syvais ir sutverta tam, 
kad skleistų demoralizaciją ir 
korupciją įvairių šalių darbi
ninkuose. Dveji metai atgal į 
tos mašinos dantis buvo ( pa
kliuvusi žymi dalis darbininkų 
organizacijų Europoje, bet 
šiandie prie jos yra prisisegę 
tiktai labiausiai doroje nupuo- 
lusieji elementai, kuriems ne 
tik savo sąžinė, bet ir kitų 
žmonių kraujas yra tavoras.

Darbininkų judėjimas te
čiaus mokės atsikratyti tų 
dielių.

LS.S. Reikalai
—*—•—•—•—‘

LIETUVOS SOCIALDEMOK
RATAMS AUKOS.

1 - ■,

Malonu pažymėti, kad au
kos musų draugams, .Lietuvos 
Socialdemokratams, pradėjo 
smarkiai įplaukti. Paskelbus 
dviejų savaičių kampaniją, vie
tiniai draugai stengiasi savo 
kolonijose surinkti kiek lik 
galima daugiau aukų. Netik 
chicagiečiai, bet ir musų geri 
draugai iš kitų miestų priside
da su aukomis. ,

Drg. J. iM. Endzulis, iš Los 
Angelės, Gal., prisiųsdamas 
aukas Lietuvos Socialdemokra
tams rašo: “Šiame laiške ra
site Money Orderį už $5, ku
riuos malonėkite perduoti Lie
tuvos Socialdemokratų rinki
mų agitacijos fondui.

“Lietuvos prabaštėliams pa
darius karikatūrą iš Lietuvos 
konstitucijos ir šalies darbi
ninkus pavergus, mums liko 
vienintelis ir tikriausias bū
das tuos bolgumus pakeisti — 
tai remti Lietuvos Socialde
mokratų Partiją Kada Social
demokratai ant tiek susitipręs, 
kad pasiųs Seiman du trečda
liu savo atstovų, tada ir šalies 
konstituciją ir kitus blogumus 
bus lengvai galima pataisyti.

“Geros kloties Lietuvos So
cialdemokratų Partijai.”

Drg. J. Gusčius, Cicero. III. 
pridavė aukų nuo šių draugų: 
Po $1: S Umbras, J. Grikšas, 
J. Gnščius; F. Kuršauskis 50c., 
P. Impolis 25c. K. Buikas 25c. 
Viso $4.00.

Drc. S Mar ielis, iš Geda r 
Rapids, lovva, prisiuntė aukų 
nuo šių druidų: no $1 — J. 
Varnelis, F. Mainei!.:. A. La- 
pinsNas ir A. Stankevičius. Vi
so $4.00.

Ke t vergas, Rugsėjis 21,1922

Mrs. Konstancija Kungiene, 
iŠ Chicago pridavė $2.00

Wm. Plack, Chicago—$1.00.
North Side, Chicago, prakal

bose rūgs. 17 d. šie draugai 
aukavo po $1: A. Dembiris, 
V. šlauteris, P. Skurkis, B. 
NamajuŠka, M. J. A. Tilas, 
A. Vilis, X. Šeikus, S. Valan- 
čauskas, J. Nocrs, V. Jašmon- 
tas, U. Karvdlienė, M. Gėčių- 
nas, A. Brazauskas, J. Vilis, F. 
Prusiš, J. Selickas, V. Andri- 
jauskis, F. Stanionis, C. Kru
čas, P. Krupelis, J. Puceta, J. 
Jurgelionis, L. Adomaitis, R. 
šeikus, P. švelnis, J. Gabris, 
A. Ripkevičia, J. Bardauskas; 
po 50c. P. žalnieraitis, C. Raz- 
gaitis, J. Ambrolevičia, P. La
banauskas, A. Banienė, K. 
Kručas, Slavinskas, L. Ado
maitis ir A. Brazauskas; J. 
Slivinskas $2. Ir smulkių. Viso 
$53.00.

LSS. 81 kuopa, Cliicago — 
$50.00.

Mrs. N. Kviklis, Portland, 
Oregon, — $5.00.

Nuo bendro apvaikščiojimo, 
Chicago — $64.22.

“Naujienų” piknike surink
ta *— $47.00.

LSS. 4 kuopa, Chicago — 
$30.00.
, LSS. 22 kuopa, Chicago — 
$5.00.

Žemiau pasirašęs surinko 
nuo šių draugų: A. žyinontas 
$10.00; po $5.00 Marė Jurge
lionis, Kl. Jurgelionis, P. Gri
gaitis, K. Augustinavičius, J. 
Šmotelis, K. Baronas, K. Si- 
tavičia, V. Rušinskas, Dr. A. J. 
Karalius, Dr, Šimkus; po $1: 
J. Laukis, J. Lapaitis, T. Rip- 
kevičius, J. K. Valinskas, Dr. 
C. K. Kliauga, A. Kimsas, A. 
Dvylis; po $2: A. Ambrozevi- 
čia ir A. iRudinskas; po 50c: 
T. H. Kirka ir K. šūkis. Viso 
$72.00.

Ačiū draugams už aukas.
A. žymontas, 

LSS. Sekretorius.

Pasiysta auką Lietuvos 
Socialdemokratams

šiuo pranešu draugų aukau
tojų žiniai, kad panedėlyj, 
Rugsėjo 18, 1922, pasiunčiau 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai rinkimų į Seimą kampa
nijai — $400.00. Aukos pa
siųstos kablegrama. Išmainius 
į Lietuvos auksinus, pasidalys 
—760.000. Su tais pinigais mu
sų draugai galės nuveikti datig. 
Visos priduodamos aukos Lie
tuvos Socialdemokratų Parti-

Iš Rusijos Rojaus.
(Tikras papasakojimas, kaip man vyko 1921 m. 

rudenį iš Sovietų Rusijos ištrukti).

Melchioras Račkauskas

(Tęsinys)

Susirūpinęs, grįžau Chersonan. Keista man 
atrodė, delko “unančevakas” pasakė, kad viskas 
tame dalyke priklausys nuo Lietuvos įgaliotinio. 
Bet netolimoji ateitis išaiškino tą Kogano (tikra 
“načevako” pavardė) pasakymą, kurs buvo vienas 
mažiausių mazgų tame dideliame tinkle, kuriuo 
apsupo mus, ir tremtinius ir ne-tremtinius, anas 
komisaras.

•Chersone radau didelį tremtinių tarpe nara- 
mumą;.reikia žinoti, kad kaikurie tremtiniai, iš
girdę per savo ‘SraTispolkomus’”1) apie gali
mybę grįžti tėvynėn, suvažiavo į miestą iš tolimų
jų apskrities vietų, naiviai manydami, kad, ja
vams neužderčjus ir badui artinantis, sovietų val
džia griebsis griežtų priemonių jiems iš Chersono 
išsiųsti. Bet jau praslinko keletas savaičių, o 
apie išsiuntimą, ar net galutiną ešelono sudarymą, 
nieko nebuvo girdėtis. Jau buvo tokių tremti
nių, kurie, pravalgę visus atvežtus su savimi pro
duktus, elgetavo pas miesto gyventojus ar pus- 
badavo “uevakpunkto” valgyklose. Suprantama 
kodėl garsas apie mano iš Nikolajevo grįžimą su
judino visus tremtinius: būriais keliavo jie pas 
mane kaip į Kanosą, šio ar to sužinoti apie įgalio
tinio nusistatymą ir grąžinimo 'laiką. Aš ir dar 
vienas lietuvis, Leskevičius, nutarėm sušaukti ar- 
timąjam sekmadieny j visuotiną tremtinių susi
rinkimą, kur rengėmės sudaryti nuolatinį tremti
nių komitetą, jų reikalams ginti ir ryšiams farp 
savęs palaikyti. Ankščiau tokio komiteto nebuvo, 
nes tremtinių-lietuvių buvo Chersone maža, o Lie-

. *) “Vil'iiipolkoinas”—volostnoj ispohiitielnyj komitet.
\ 

tuvos žydai buvo susispietę savo atskiroje trem
tinių draugijoj. Į tą visuotiną susirinkimą atvyko 
nemaža žmonių; be lietuvių buvo atėję kilusieji iš 
Lietuvos žydai ir lenkai. Buvo išrinktas tremti
nių komitetas iš trijų narių: manęs, Leskevičiaus 
ir inžinierio Petravičiaus. Susirinkime padariau 
pranešimą apie tai, ką mačiau ir girdėjau Niko
lajeve. Ypač tremtiniai pradžiugo, sužinoję, kad 
garsas apie jų grąžinimą ne bergždžias, kad jau 
vienas ešelonas iš Odesos išvažiavo ir kad greitu 
laiku atvažiuos į Chersoną pats įgaliotinis. Pra
slinko dar keletas dienų, ir pas mus atsilankė visų 
laukiamas Lietuvos valstybės įgaliotinis, p. Matu
kas. Prasidėjo karštas darbas. Per kiauras 
dienas tremtinių minios, jų tarpe daug ir pseudo- 
tremtinių, ūžte ūžė “verakpunkte”, jo kieme ir 
gatvėj prieš “uevaką”. Įgaliotinio raštinė dirbo 
be poilsio: “načevako” pristatytų dokumentų krū
vos gulėjo ant stalų; įgaliotinis ir jo du padėjėjai, 
peržiūrinėdami tą visokių dokumentų mišinį, sten
gėsi atskirti tikrus tremtinius nuo šiaip jau ne
laimingų Bolševizijos piliečių, norinčių išsprukti 
iš komunistinio rojaus, arba ir nuo komunistų- 
agitatorių, kurių Sovietų valdžia norėjo išsiųsti 
Lietuvon, pridengdama juos tremtinių vardu. Ma
no popieriai buvo blogi. “Načevakas” Koganas, 
matydamas, kad įgaliotinis atmetė kelis jo prote
guotus quasi-tremtinius, gausiai užsimokėjusius 
už teisę įsirašyti į tremtinių skaičių, dūko kaip pa
siutęs, ir nuolankiausi mano prašymą užregistruo
ti ii’ mane “evakbiure” griežtai atmetė, sakyda
mas, kad be tremtinio dokumentų aš niekuomet 
neišvažiuosiu su ešelonu. “Ir koks tamsta trem
tinis?” tyčiojasi jis: “visi gerai tamstą čia atmena 
nuo 1913 metų, kada atvažiavai į Chersoną iš Be
sarabijos”... Aš ieškojau patarimo pas įgaliotinį; 
Bet ir jis čia man nieko negalėjo padėti: “Mes 
čia esame Ųietuvęs valstybės atstovai ir kaip to
kie turime susinėsimus vien su Sovietų valstybės 
reprezentantais, kaip “načevakas”, “narkomindė- 
las*) ir kiti. Musų teisė — priimti ar atmesti

i*) narodnyj komisai* inostrannych diel.

suteiktas mums Sovietų valdžios apie tremtinius 
žinias... Apie tamstą iš Sovietų valdžios jokių 
dar žinių neturime; iš to galime spręsti, kad ji 
nepripažįstanti tamstos tremtiniu ir nenorinti 
tamstos išleisti; patys gi mes apskelbti tamstą 
tremtiniu ir reikalauti grąžinimo į Lietuvą jokiu 
budu negalime. Pasistengk kaip nors, kad “na
čevakas” įtrauktų tamstos vardą į tremtinių sąra
šą, o mes, tą sąrašą tetikrindami, tamstos vardo 
neišbrauksime...”

Tai dabar aiškiai pasirodė, kad tame dalyke 
viskas priguli nuo “načevako”, nuo to komunisto, 
apie kurį jau pasklydo po miestą kalbos, kad pi
giau, kaip už milioną rublių jis nesutinkąs užre
gistruoti atskirą asmenį tremtinių sąraše. Neži
nojau, kas čia daryti. Tokių didelių pinigų ne
turėjau; antra vertus — ir pasilikti nebenorėjau; 
atvirkščiai, juo daugiau mačiau kliūčių, juo ma
nyje kilo didesnis noras šiokiu ar tokiu budu iš
trukti iš Bolševikijos. Per tam tikrą žydą-agentą 
sužinojau, kad Koganas sutinkąs įrašyti mane į 
tremtinių skaičių už šešis šimtus tūkstančių rub
lių; bet ir tų pinigų neturėjau. Iš brangenybių 
užsiljko dar pas mane sidabrinis “portsigaras” ir 
aukso penkrublinė, kuriuos laikiau kaipo paskuti
nį mirties dienai rezervą — grabui nusipjrkti, 
nes, badui artinantis ir dėmėtai šiltinei siaučiant, 
aiškiai supratau ,kad žiemos visi nebepragyven- 
sim,o būti palaidotiems komunistiniu budu nė 
man, nė žmonai nesinorėjo.

čia turiu pabrėžti, kad jau antri metai kaip 
Chersone dėl baisios medžio brangenybės (apylin
kėje miškų nėra) įsigalėjo paprotys 'laidoti miru
sius komunistiniuose grabuose, — reiškia, — nu
mirėlį nuveždavo į kapus ir išmesdavo iš grabo į 
duobę, o tuščias grabas grįždavo miestan, kad ki
tam tokiam lavonui duoti jame pasigerėti, kol pri
veš prje kapų. žinoma, buvo galimybes ir nuo
savybei grabą įgyti, tik dėl aukštos jo kainos 
(nuo 100,000 iki 300,000 rub.) retai kas galėjo jį 
nusipirkti].

Pasiėmęs tad tą savo portsigarą ir penkrub
linį nuėjau vieną vakarą pas Koganą į namus (ne 
į raštinę). Papasakojau jam apie savo vargingą 
padėjimą, apie tai, kad reikalingos sumos netu
riu, kad visas mano turtas —tai tuodu daiktu (čia 
parodžiau jam savo brangenybes). žydo akys 
sužibo. “Be abejo, sako juokdamasis, už laimę 
ištrukti iš musų rojaus reikėtų imti ne vieną mi
lioną, bet kelis iš tokių žmonių, kaip tamsta, kurs 
neturi teisės važiuoti su tremtiniais; bet kadan
gi tamsta, kaipo inteligentas ir ne komunistas, iš- 
tikrųjų nieko neturi, o mano žmonai kaip tik rei- 
kaligas auksas danties “koronkai” padirbti, todėl 
aš sutinku su tamstos pasiūlymu: palikinau tams
ta savo dovanas, o aš prižadu įtraukti tamstos 
vardą į tremtinių sąrašą...” Grįžau iš Kogano, že
mės po kojų nejausdamas iš didelio džiaugsmo. 
Anksti rytą nuėjau į įgaliotinio raštinę, kur išsė

jai bus siunčiamos kablegra- 
mais, taip kad jie gaus ten jas 
į 24 valandas.

Draugai! Per šias dvi savai
tes parinkime aukų Lietuvos 
Socialdemokratams kiek gali
ma daugiau. Musų aukos bus 
didelis smūgis Lietuvos “krik- 
ščionims-demokratams.“ Dar
ban visi!

A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

dėjau kelias valandas, laukdamas to prižadėto va
kar į tremtinius užrašymo. Bet mano registraci
jos vis nebuvo, o kaip tik ryto rytą rengėsi įgalio
tinis išvažiuoti iš Chersono. Reikėjo skubintis. 
Nuėjau tad pas Koganą paklausti, kodėl jis neiš
pildo savo vakarykščio prižadėjimo. Koganas 
man paaiškino, kad ne nuo vien jo tas priklauso, 
reikia dar gauti sutikimo iš registracijos biuro 
vedėjo, Antonovo, kurs nesutinka manęs užregis
truoti, tvirtindamas, kad aš visai ne tremtinys, 
kad jisai atsimenąs mane Chersone dar prie 1914 
m. Grįžau namo pasiteirauti žmonos, ką čia pa
darius. čia žmona išgelbėjo. Kaipo gera šelmy- ( 
ninkė, ji turėjo 10 svarų gerų baltų miltų, užsili
kusių dar iš pernykščių metų; miltai tie buvo 
skirti kokiai ligai ar nelaimei ir buvo, taip sakant, 
“neliečiamasis kapitalas”. Dabar tokia nelaimė 
atėjo. Ji patarė man dovanoti tuos miltus Anto
novui. Vakare nunešiau dovanų “zaevakbiu- 
rui”*). Ant rytojaus buvau priskirtas prie trem
tinių.

*) Zaviedujuščij evakuacinnym biuro.

I1 1 \
bus)

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tek Kcdzie 7715

_ _______________________________________ -....... —----- ------- -- -------- ------------------------
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DISCIPLINUOJA PARAPIJO-
NUS.

B. Ill..t.

1,221. Rugpjutyj skaitline nu
puolė iki 838. Numatoma rug
sėjy jų dar mažiau.

$246,922 DARBININKAMS.

ŽUVAVIMO SEZONAS.

Vakarų parkų komisdonie- 
riiw paskelbė nuo rugsėjo 20 
iki spalio 20 žuvavimo sezoną 
visuose parkuosi vakarų par
kų tarybos kontrolėj. Leidimo 
nereikalaujama. Žuvauti leid
žiama plaukiojant laiveliais.

YcIIoav Cab manufaktūros 
.kompanija pradėjo pasidalin
ti dalimi savo pereito pusme
tinio uždarbiu su darbininkais. 
Sako, kad darbinlhįairis 
išdalinta $246,922.

PELNĖ $130,000.

busią

Andai, Evanstone, metodis
tų bažnyčios pryčeris įvarė 
didelį kinkų drebėjimą savo 
parapljonams — paskelbė nau
ją discipliną. Ji skamba:

“Prižadu nei pirkti, nei par 
davinėti Subatoj nedėlinių 
laikraščių; nekeliauti trauki
niais, laivais ir nedalyvauti 
ekskursijose; nieko nepirkti 
krautuvėse, vaistinėse, kepyk
lose ir kitose pardavyklose; __
nesikirpti plaukų ir nesiskųsti norėjo ATIMTI ŠERNOL^. 
barzdos; pavartoti mano įtaką 
uždaryti panašias įstaigas ne- 
dėliomis; nerašyti, nesiųsti ir 
nepriimti laiškų ir tt. ir tt.”

Pamatysime ar parapijonų 
nugarkaulis išlaikys tokią ašt
rią discipliną?

ATSUKS LAIKRODŽIUS 
NEDĖLIOJ.

ne

Chicagos policijos departa
mentas turėjo didelio uždarbio 
policijos dienoj,'kuri įvyko pe
reitą savaitę Grant parke. Vi
so įeigų $150,000. Fltzmdrris 
sako — $20,000 padengs visas 
išlaidas. Pelno —- $130,000.

Vaišvilas, A. Kavalauskas, T. 
'Tverijonas, J. Bardauskas ir 
Win. A. Šankus. Numatoma— 
greitu laiku įstos daugiau na
rių.

Buvo svarstoma reikalas 
rinkimo aukų Lietuvos Social
demokratų ^Partijai. Vienas d. 
įnešė aukauti $10 iš iždo tam 
reikalui. Drg. V. Mišeika pa
taiso — aukauti daugiausia 
kiek galima. Trumpai padisku- 
savus paaukauta $16. čia pat 
nariai sumėtė $14. Viso $30

duoti A žymontui. ‘" MOTINOS IR
DUKTERIS.Įnešta aukauti ir knygų So

cialdemokratams iš LSS. 4 k p. 
knygyno. Visapusiai dalyką 
apkalbėjus išrinkta komisija iš 
dviejų narių — V. Mišeikos ir 
J. Vaišilos — peržiūrėti kny
gyną ir pranešti sekančiam su
sirinkimui kiek ir kokių knygų 
bus galima pasiųsti Lietuvon 
draugams.

Skaitykit šį laišką nuo 
Mrs. W. S. Hughes.

Greenville, Del. 
pratimą, kad

iSfmm anl u puhL>

IŠRINKO FEDERACIJOS 
VIRŠININKUS.

Chicagos Darbo Federacija 
savo metiąjame susirinkime 
išrinko Federacijos viršinin
kus sekamiems metams: John 
Fitzpatrick prezidentas, Oscar 
F. Noho-n vicą-pregidentas, 
Edward 
Thomas

Noeekels sekretorius, 
Kerirledy iždininkas ir 
Hopp finansų sekre-

torius.

Rugsėjo 24, ateinančio
dėldieiiio ryte, 2 vai., hiiesto Panašų biznį departamentas tu 
laikrodžiai bus atsukti vieną 
valandą atgal. Tuo laiku užsi
baigs šviesos taupymo perio
das.

rosiąs ir kitą metą.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Maurice Grener, 17 m. vai
kėzas, mėgino ištraukti iš po
nios Auna Boecker rankų šer- 
nolę ant State ir Madison gat. 
kampo. Bet tai jam baisiai 
nenusisekė. Vaikėzas patupdy
tas 
tik

belangėn. Šernolej buvę 
89 centai. Negili ūkis...

PAŠOVĖ POLICISTĄ.

Lincoln^ parko policistas Ha- 
rry Morley pašautas į dešinę 
ranką vieno bandito, kurį jis 
vijosi automobily. Tai įvyko 
ant Sheridan rd. ir Buena avė. 
Banditas ištruko.

PARODA DAILĖS INSTI
TUTE

Vakar Dailės Institute pra- 
MORALINĖS BYLOS SU- aidėjo paroda — “netradicinė 

dailė.” Piešiniai yra austrų 
dailininkų, nuskriaustų ka- 

AČiu policijos (kampanijai ro. Jie daugiausia susideda iš 
prieš prostituciją ir kitus tvir-i paveikslų ir piešinių Klint’c 
kavinio lizdus moralinių bylų Į Paroda tęsis iki spalio 22. 
skaičius žymiai sumažėjo. ■ -----------------
Pradžioj kampanijos tų bylų BANDITAI LAIMĖJO $500. 
skaičius pasidaugino 100 nuo
šimčių liepos mėnesy ir 40 — 
rugpjūčio remiantis 
skaitlinėmis.

Panašių bylų biržely užregi- automobiliu ir atėmė $500 — 
struota 6(M), liepos mėnesy — pinigais ir gražnomis. ♦

MAŽĖJO.

Lcon Silvestrus su savo pa- 
birželio čia ir seseria grįžo namon iš 

teatro. Banditai pasivijo juos

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Go.,
1619 VV. 47th St.,

I Tel. Boulevard 1892 ir 7101.
*

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 būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Reverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Istorinis Dokumentas 
apie Lenkus

“SANDARA” spausdina labai svarbu istorinį 
dokumentą apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.

Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa-. 
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpuL 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

SANDARA,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimą, gaus dovanų 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU
ŽIS, kuri šiaip perkant kainuoja 50č.

kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip pi 
varta ir žulikyste antinetė ant Lietuvos Liubl

■ta M

■ ■

4 kuopos susirinkimas.

Pereitą nedeldienį rugsėjo 
17 d., “Naujienų” Bridgeporto 
skyriuje, 3210 So. Halsted St., 
įvyko specialis Lietuvių Soci
alistų Sąjungos 4 kuopos susi
rinkimas. Pirmininkavo org. 
J. Vainauskas. Nutarimų rašti
ninku, vieton A. Lalio dabar 
esančio Lietuvoj, išrinktas drg. 
F. Tverijonas.

Skaityta ir priimta pereito 
susirinkimo tarimus. Kuopon 
įstojo penki nauji nariai — P. - . -į . - -į . l- vt |- . • - ---  ■ r ■ į - - i--- ----
*

Didelis Čeverykų Išpardavimas
EINAM IŠ BIZNIO

3435 So. Halsted Street, Chicago, III.
Pasirengę parduotu visą savo staką K. ir M. čeverykų. Ii įveisti 
parduoti už pusę kainos.

Daugybė aukštos rūšies puikių čeverykų. Tarp kurių yra:
Juodo satino sliperiaijiųkštoins 
ir žemoms kur- < 
koms
Juodos .žibančios odos cuban ar
ba plačioms C p QK
kurkoms
Juodos žibančios odos su mar
gu satino užpakaliu, £*> "7 E 
žemoms kurkoms I w

i aukštoms | Visokios 
C O AE ’ oxfordų 
>£.*13 tiktai

Visokios rūšies juodų ir rudų
$3-75

Taipgi, turimo puikių aukštos 
rūšies moteriškų čeverykų, cu- 
bati kulkomis S3.95 
Smagus čevėrykai gurno kur
koms, rilinkštos odos $3.45

. Gera Vyrams Naujiena!
500 porų vyrams, juodos ir rudos odos čeverykų turi būt parduota 
už pusę kainos. Tai labai geras pirkimas, tad įsigykit šių cevery- 
kų rudeniui ir žiemai. Įfcitėmykit, kad turi būt parduota už pu
sę kainos.
DaugybS čeverykų vaikams ir 
mergaitėms, mokyklon einan- 
tiems $1.95

— “Aš turėjau su
mano vyresnioji duktė 

turi vidurių' nes
veikumus kaip tik 
pirmu sykiu ji su
sirgo. Ji tankiai 
turėdavo' eiti gulti 
ir priversta buvo 
apleisti mokyklą 
vieną sykį savai
tėj. Aš visuomet 
vartoju Lydia E. 
Pinkhaitv’s Vege- 
lable Compound ir 
aš daviau jai, ji 

vv u.^.ausį palengvinimą. 
Jus galite šį laišką vartoti kaipo per
sitikrinimui jei jus norit, kadangi aš 
negaliu visko išreikšt ką tos gyduo
lės davė man ir mano dukterei”. —' 
Mrs. WM. S, HUGHES, Greenville, 
Delavvare.

Į Motinos ir labai tankiai bobutės 
vartoja ir dasižino vertę suteikiančią 
Lydia E. Pihkham’s Vegetable Com
pound. Jos rekomenduoja tas gy
duoles ir kitoms.

i Geriausias paliudymas gyduolių 
yra tas, ką jos suteikia kitiems. Be
veik per penkiasdešimts metų mes 

t spausdiname laiškus nuo motinų, duk
terų ir moteli), jaunų ir senų, reko
menduojant Vegetable Compound. Jos 
žino ką jos suteikė joms ir jos malo
niai praneša kitoms. Jūsų pačių apie- 
linkėj yra moterų kurios žino apie jų 
didelę vertę.

Motinos-dukterįs, kodėl nepaban
dyti jų?

I ŠIANDIE PINIGU I
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: ( 
9c. už 100 auks.

arba 
1,112 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant J 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

State Bank— 
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street 
Turtas $6.000.000.00

it

k- I,

100 porų vyrams ir moterims
čeverykų , $1.00
po

J

l’~------------------------------------ -------------------- ---- ------------- -------- • 1
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Išpardavimas Ketvergė Rūgs. 21 mą, 
Petnyčioj ir Subatoj Rugsėjo 22 ir 23 
36 Colių Perkelis 
šviesios ir tamsios spalvų, vienas 
iš geriausių, 25 centų vertės, jar
das.

19c
36 colių rudos- paklodės, gerų, sto
rų apvalainų siūlų, 19c. 14c
vertes, jardas 1 w
72x90 lovoms paklodės, geros koky
bės muslino, • $1.89 vertės specia
liai apkainuota C i ^C|
tiktai M* I bV

Kava No. 1, peąberty, 
šviežiai kepta, 2 7 f* 
svaras fc ■ V

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisasi 2816 So. Michigan Are.

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

Telefonas Victory 9082

J

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomljos Ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Serganti' žmonės yrą užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

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 St., Chicaffo 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—^12 dieną 
Res. 1139 Indeoendencfe 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.

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
1 
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augŠto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

ir iš toli puteiksiu geriausį gy-

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

T|

1}

d

50 colių francuziško seržiaus, vienų22x44 Turkish Bath abrusai, dubel- 
tavų siūlų ir minkšto baigimo, 69c. 
vertės, specialiai 
jardas
27 colių baltas išvažiavimams fla- 
nelis, tankių vilnų, musų specialės 
vertės jardas I K p
tiktai 1

vilnų, gero audimo siutams, sejo-

nams ir koutams, ver- $2.49 
tęs $3 jafjJas

Groserio Išpardavimas
Pamatysi Kiek Sutaupysi
Lux Muilas gabaluose, 2
pakeliai 19c

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyka bandymas budo, kur| kiekvienas
gali vartoti be nesmagumų ir be laiko 

eikvojimo.
Mes turima būdą, kuris suvaldo dusuli ir 

norime, kad: bandytumet už musų iškaš- 
čius. Nežiūrint ar jau jsisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, kaipo chroniftkae dusulys 
jus privalote pareikalauti ant išbandymo 
musų budo. Nežiūrint jūsų amžiaus ar už
siėmimo, jeigu jus vargina dusulys musų 
būdas turėtų jums pagelbėti tuojąus.

Mes ypatingai norime pasiųsti tiems, ku
rie neturi vilties i&dgydyti/ kurie išbandė 
Įvairius Įkvėpimus, plovimus, opiumo šutai- 
symus, garus, “patentuotus rūkymus” ir 
tt. be pasekmių. Mes norime parodyti 
kiekvienam Už musų iškasėjus, kad nau
jausio budo ^ikslu yra užbaigti visokĮ sun
kų kvėpavitną, gvergždimą ir visus bai
sius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per svarbus 
kad praleisti kad ir vieną dieną. Rašykite 
dabar ir pradėkite vartoti musų būdų tuo- 
jails. Pinigų nesiimkite. Tik pasiųskite iš- 
pildę žemiau padėtą kuponą. Padarykite1 tą 
šiandie —• jiims nereikia mokėti nė už pa
siuntimų.

FREE TRIAL COUPON

Frontier Asthma Co., Room 229 G.
Niagąra and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.

Send frec trini of your method to:

......................................................... ............

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 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., • 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

^•{

Parsono amonija, viduti
nio dydžio 19c

Dr. Natalija Žukauskas,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

I i
1 '■•f*
! ^4

Runkle’s šokoladas, 1 Vi 
svaro brusas 19c

1 kenas Coeoa veltui
Actas, tyras, bal- 9 R f* 
tas, galonas

Giros galonas 50c

Elmwood Club kava 3 sva- 
n, kenas ggc
Parakinė arbata, 
šia spilkinių gal
vučių svaras

Sviestas, geriausia, sme 
toninis,
svaras vvU

• d

geriau-

80c
priesko-

No. 1 švieži kiaušiniai,
tuzinas 28c

Maišyti rauginti t— 
niai, puikiausios f*
rūšies, svaras
Webb’o muštarda, 
šio prirengimo, 1 Q
nuodelis I VV

(catsup),

25c

S1O 
puodelis
Libby padažalas 
didelis butelis 
po

Rib Roast, suvyniota, be kaulų, 
nėr atmatų, ekstra sultringa, mink
šta, svaras 
tiktai

■į/4-

geriau-

Agurkai rukštųs ir terapi
niai', kvortos puo-
das po wwV

Ananasai, No. 2Vs kenas,-
prieskokiai 35c 
tiktai

Aprikotų tirštas , sirupas,
1 svaro kenas 25c
2 uz

Figų brusas, šviežios, 2
svarai ggC
UŽ

Pirmagalio ketvirtadalis veršienos, 
pienu penėtų, 
svaras **

bummer ir 
svaras

Calumet Gloss Starch, 5
Svarų pakelis 35c
Buckeye 
niai, 
setas
Medus, šviežias, koštas, 5 
svarų viedru- OISa 
kas

sulykla ir apy-

59c

White Knight 
rėš muilas, 6 
brusai už

Kumpiai maži, 
svaras 16/20

r Salami dešros, 9E<* -Rūkyto Galifornfa kuli?- 4 A^Z>Q 
vUU jtio svaras 1

Jt'iŽtlji ’ .

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 32ip
Vai. 8:3Q iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 Vai. vak.
. ............. ....... : . . I, .. J

tat

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 9663.• I

■i  ...................... Ii lUrtdiMiii* w ""R

t/jį. 

K

■------—.L.,„t..._ __  -----

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak
3325 So. Halsted St., Chicago, 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, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak. 
Phone Ųanal 0267

‘ ■' JIi t

: J

I a

■

i ■ 4
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NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvergas, Rugsėjis 21,1922

Lietuviu Rateliuose. LAIŠKAI Iš LIETUVOS. PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU
(Seka nuo 5-to pusi.)

Svarstyta LSS. 174 kuopos 
atsišaukimas į kitas LSS. kuo
pas rengti bendromią spėko
mis vakarą su perstatymu. 
Išrinkta komisija iš dviejų 
J. Kavalausko ir F. Tverijono 
— susižinoti su kitomis kuo
pomis.

Išrinkta Apšvietus ir Agita
cijos komisija. Įėjo šie drau
gai: V. Mišeika ir F. Tverijo- 
nas. Jie rūpinsis rengimu pra 
kalbų, paskaitų ir agitacijos 
reikalais.

VIII Rajono reikaluose LSS 
4 kp. įnešė paraginimą rajo
nui rengti prakalbas tose kolo
nijose, kur nėra kuopų ir pasi
stengti atgaivinti mirusias 
kuopas arba sutverti naujas.

LSS. reikaluose 4 kuopa 
įnešė paraginimą pildančiam 
komitetui pasistengti gauti 
kalbėtojų-agitatorių ir sureng
ti maršrutą per visas Suvieny
tas Valstijas.

Čia noriu pastebėti, kad 
LSS. 4 kp. pradeda greitai at
sigriebti — finansiškai ir na
riais. Dabar kuopa turi 20 
pilnai užsimokėjusių narių. 
Viskas svarstoma labai rimtai 
ir nuosekiai. Naujai įstoję drau 
gai yra rimti ir darbštus socia
listai. Draugų tarpe matosi 
didelio noro ir pasirižymo dir
bti.

Valio LSS. ketvirtoji kuopa!
— Juozukas.

Barkauskienė Marijona 
Gudas Pairi. 
Genčauskas A. 
Garbaliauskas Antanas 
Gutauskas Ant. 
Herman Fra,nk 
Juknis Jonas 
Juknjs Stefania 
Juška Juozas 2 
K. C. P. 3, 
Knatauskas J. 
Kocinskas Kaz. 
Kraštunetis John 
Kulvetz Juozas 
Poškienė V. 
Palsis Martin 
Plonis Antanas 2 
Radkievica Joseph 
Ragelis Tony 
Renginis Kastantas 
Skukauskis Kaz. 
Strumpis Alex. 
Tamošiūnas S. 
Važnonis Viktoria 
Wenckus G. 
Vii i s Pran. 
Warapniskis S. 
Vitauskas Antanas 
Walatka Kaz. 
Yakubauskas Joe. 
Žukauskas J.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

CICERO, ILL.

ciceriečiai 
randdsi 

smuklių 
daugelio 
ir draų-

Nuotrupos.
Nematau reikalo rašyti apie 

vietos gyventojų veikimą. Apie 
tai tankiai rašoma “Naujieno
se”. Kai kurie ir mano — 
Cicero lietuviai veikliausi. Tie
sa, tuo atžvilgiu
verti pagyrimo. Bet 
ir peiktinų dalykų — 
palaikymas, tvėrimas 
bereikalingų draugijų 
gijelių, kurių organizatoriai
jau metas laiko kaip rašo įsta
tus ir neužbaigia.

Kadaise čia gj’vavo Draugi
jų Sąryšis, kurs labai daug ža
dėjo ciceriečiams, bet nelaimė, 
— neištesėjo. Jis jau senai 
palaidotas.

Labai peiktinas vietos lietu
vių apsileidimas — neprašy- 
mas vietinės valdžios vakari
nes mokyklos. Suvienytose 
Valstijose yra atidaroma mo- 
kslainės visur, kur tik vietos 
gyventojai pareikalauja. Kodėl 
ciceriečiams tuo nepasinaudo
ti — aš nesuprantu. Tur būt 
nenori. Mat čia randasi dau
gybė visokių pasilinksimniino 
vietų, kur leidžiama laikas be
tiksliai. Bet čia randasi ne
mažai tekių, kurie nori mo
kintis anglų kalbos bei amato. 
Nesenai čia mokyklos, jie tu
ri važiuoti Chicagon, kas labai 
neparanku. — Teisingas.

Kodėl iLietuv. Inf. Biuro ve
dėjai tokie žiopli? Nesenai laik 
raiščiuose buvo pranešta kur 
reikia kreiptis išsiėmimo pasų 
ir registracijos reikalais. Cice- 
roj nurodyta pas S. Tamošai
tį. Tas žmogelis jau trys me
nesiai kaip Lietuvoj. Reiškia, 
jie to nežino.

—Vietoš^Gyventojas.

ti AKTA RAS

Ant Bndgeporto
Prita kau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimų ir užganėdiniiną.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Te!.: Boulevard 7820
Namų Te!.: Lafayette 0268 

<^.■,1,1, ........   i n. i „ , -...J

Atsiimkit laiškus Iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobčj nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąfaše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

nuo

I). L. K. Keistučio Paš. ir Pol. Kliu- 
bo Dramos Skyriaus repeticija “Neti
kėtas Sugrįžimas” įvyks Pėtnyčioj, 
rūgs. 22 d., 7 v. v. McKinley Parko 
svetainėje. Visi artistai turit pribūti.

, — Valdyba.

G. D. L. K. Vytauto mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, rūgs. 24 d., 
2 vai. po pietų, šv. Kryžiaus parapijos 
svet., 46 ir S. Wood gat. Visi nariai 
malonėkit susirinkti, nes bus daug da
lykų apsvarstyti. — N. K. nut. rašt.

LSS. 139 kp. extra susirinkimas 
ivyks pėtnyčioj, rūgs. 22 d., 8 vai. va
kare, Strumilų svetainėje. Nariai ir 
norinti prisirašyti meldžiami atsilan
kyti. — Kuopos Organizatorius. .

ASMENŲ JIESKOJIMAI4*
JIEŠKAU ANTANO IR VINCO 

Varnių, Tauragės apskr., Šilalės valsČ. 
Žąsinų kaimo. Malonės patįs atsi
šaukti, arba juos žinanti teiksis pra
nešti. Už pranešima atlyginsiu.

ADOMAS TRIMER, 
2120 — 23rd St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės be vaikų. Esu at
važiavęs iš kito miesto ir noriu ap
sivesti. Mergina turi būt laisva. Aš 
esu amatininkas. Malonės 
šaukti.,

atsi-

MOTER VYRŲ

JONAS ESMIER, 
2120 W. 23rd St., 

Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS APŠILDOMAS 

kambarys dėl merjginos su valgiu prie 
gerų žmonių North Side arba West 
Side apielinkėje. Turėdami tokį kam
barį pašaukite telefonu Humboldt 
1292 tarpe 6 ir 7 vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIU

■ i »♦ ■" •
Merginų 

ir 
Jaunų moterų

Puikiausia proga išmokti 
iš keletos darbų.

* Bench darbas

Coil winding
—,-------

Popieros Inzoliuotojų
—:—‘T—— 
Pynipnii

vieną

Užtikrinta alga kol mokinasi.

Turi mokėt angliškai kalbėt

WESTERN ELECTRIC CO. 
INC.

48th Avė. & 24th Št.
-■ '     " ——■>

REIKALINGA hiergina į Real 
Estate ofisą.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

i
REIKIA merginų finišerkų 

prie dresių ir koutų.
702 Roosevelt Rd.,

Room 214,

Studentų Biblijos 
Braškus John 
Czarkauskas John S. 
Galvanauskas Veronika 
Giikstautas Jonas 
Grakaiscru Juozu 
Jurksit: Meri 
Juška Stasys

907
915
917
930
931
933
945
946
976 Mikulienas Antanas
981 Parececkas Jonas
1006
1018
1029
1032
1034
1086
4561

Staniulis Jonas 
Urbikas Levonas 
Za*anka Jonas 
Zickus Wm. 
Žitkevičių Juozapa 
Znkauskioni Agota 
Kibestis I.

Pranešimai.
Pranešimas Cicero Lietuviams per

kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
narbernę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Cice’os lietuviai norėdama gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščiu, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui i Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairis.

S. L. A. II Apskritys rengia puikų 
koncertą septintad’enį, rugsėjo 24 d., 
š. nv., Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
PI. Visą programą išpildys Birutės 
Draugija ir visas pelnas eis S. L. A. 
Prieglaudos Namo naudai. .Visus 
kviečia atsilankyti Reng. Komitetas.

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

— Valdyba.

Darbi- 
didelį 
Bohe- 
18-tos 

kliubų ir 
kuopų nerengti pramogų tą vakarą, 
kad neužkenkti vieni kitiems.

— Komisija.

Draug jų domei: — Lietuvių 
ninku Stygų Orkestrą rengia 
koncertą ir balių spalio 29 d., 
mian Hali selėj, 1436-40 W. 
gat. Prašome draugijų, I'

Lietuvaič ų Baltos Lelijos Pašaipiais 
Kliubas rengia šaunų šokių vakarą, 
kurs įvyks subatoj, rugsėjo 23 d., M. 
Meldažio svet., 2242.W. 23rd PI. Jau
nimas yra maloniai kviečiamas ant 
naujų ypatingų šokių.

— Kviečia Komitetas.

Cicero, III. — Lietuvos Seserų Tau
tiška Draugystė rengia pasilinksmini
mo vakarėlį, kupis įvyks subatoj, rug-j 
sėjo (Sept.) 23 d., 7:30 vai. vakare, B. 
Lukšto svetainėj, 1500 S. 49th Avė. 
Jžanga 25c y patai.

— Kvieč'a Komitetas.

Bridgeport. — Vaikai, kurie nori 
mokintis muzikos, privalo susirinkti 
nedėlioj, rugsėjo 24 d., 10 vai. ryto, į 
Raymond Chanel, 816 W. 81 St. Vė
liau, kada darbas bus pradėtas, muzi
kos mokytojas Sarpalius žada nebe- 
priimti naujų mokinių. Taigi tėvai 
neužmirškite nedėlioj savo vaikus pa
siųsti į Raymond Chapel.

RENDAI didelis fruntinis kam- 
baris — visoki parankumai.

3356 Emerald Avė.
3-os lubos.

KAMBARIS rendai vienam 
vaikinui, be valgio.

639 W. 18th St.
2-ros lubos priekis.

IŠDUODU du ruimu dėl 
sportų vaikinų ar merginų, 
valgiu ar be valgio. Pirmas 
ras iš užpakalio.

3207 So. Lowe Avė.

MERGINŲ reikia 
dirbtuvės darbui.

Kreipkitės:
Superintendent’s

3132 So. Canal

abelnam

Office.
St.,

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

ne'' REIKIA Vyrų ’ir moterų vald- 
su žios darbui, pašto klerkų, laišk- 

flo-, nėšių, geležinkelio klerkų, mote-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiąiiri stogai sutaisomi ir gvarail- 
ojarui, $4.0(k Autom-obilių trokų 

.darnavimas visoj. Chicagoj ir apie
linkėj. {steigta 34 metai. Didžiau
tas ir geriausiai įrengtas stogų den- 

irno jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunnc, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

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

t

DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

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

AMERICAN INSULATED WIRE 
& CABLE CO., 
954 W. 21 st St.

REIKIA moterų ir merginų 
ne jaunesnių 16 metų į dėžių 
dirbtuvę.

Kreipkitės:
RATHBORNE HAIR & 

RIDGEWAY CO.
1418 W. 22 St.

Tikietus “Birutės” šokiui, seredoj,' 
snalio 11. galima gauti sekančiose 
vietose: “Naujinu” red., 1739 South j misingio foundrę. Trumpos va- 
Halsted St.: Universal State Bank, . , tz • i ’a- : •

So. St.; Kulio ontiekoj, landos- Kreinkites pnsirengę
3259 So Halsted St.; F. A. Jozapai- dirbti. Sloan Valve Co., 43U0

i čio aptiekoj. 4559 So. Henr,:tare Av.;]T ,
1 ir pas Birutiecius. Valdyba. BaKe otreei.

REIKIA moterų core makerių

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovaują - gerą komi 
gina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an- i 
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, — biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos — 
randasi Brighton Park,

3965 Archer Avė.
--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------

EXTRA BARGENAS.’ PARDAVI- 
mui bučernė ir grosernė. Norima par
duoti į trumpą laiką. Priežastis par
davimo savininkas turi kitą biznį. 
Taipgi, biznis galima mainyti ir į 
nedidelį namą ar automobilių. 4550 
So. Marshfiėld Avė. Phone Boulevard 
2775.

l

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

NORIU BIZNIO PARDA 
VIMUI AR MAINYMUI

Darbininkų. Užmokame kas
dieną.

Kreipkitės: .

LORD & BUSHNELL 00.
2424 South Laflin St.

DARBININKŲ reikia prigel- 
bejimui prie mašinų,—nuo šmo
tų darbas, patyrimas nereikalin
gas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

VAIKŲ reikia ne jaunesnių 
16 metų į mašinšapę nuo šmotų 
darbui.

Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CCL 

2840 Archer Avė.

REIKALINGAS BAKERIS, KURIS 
mokėtų kepti juoda ir baltą duonas 
ir biscuit. Darbas ant naktų. Ge
ram darbininkui gera užmokestis. At
sišaukite į Naujienų ofisą, Box 124, 
1739 S. Halsted St.

124,

PARDAVIMUI KURPIO DIRBTU
VĖ viskas įrengta pagal vėliaus'os 
madps. Biznis geras ir nuo senai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes turiu 
apleisti Chicagc.

3847 Union Avė.

Ant bučernės, grosernės Joto, mažo 
namo ar kito kokio biznio. Turiu 
dviejų pagyvenimu mūrinį namą po 6 
ir 6 kambarius: elektra, maudynės, vi
sur kietmedžio ba;gta, aukštas cimen- 
tuotas skiepas. Randasi South Side, 
netoli 63-os ir bulvaro, labai puiki vie
ta. Rendos neša $80.00 su viršum j 
mėnesį. Parduosiu pigiai arba m*i- 
nvsiu Kreipėtės: J. Namon. 808 W. 
33rd Plane, arti Halsted St. Tel. Bou
levard 1550.

PARDAVIMUI saliunas už 
cash arba [mainysiu ant kitokio 
biznio.

Atsišaukite:
4503 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI namas ant 2 
pagyvenimų 5—6 kambariai. 
Parduosiu už prieinamą kainą. 
Atsišaukite: 1526 So. 49th *Ct., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė lie
tuvių apielinkėj, gerai išdirbtas 
biznis. Esu našle ir negaliu už
laikyti biznį.

4537 S. Paulina St.

MAINAU NAMA ANT AU- 
TOMOBILIAUS.

Atsišaukite:
Tel. Roosevelt 7820

TURIU PARDUOTI — PINIGŲ 
reikia modemišką 2 aukštų muro na- 

_ „ su Rklemi, no 5 kambarius. Kai-
PARDAVIMUI BUČERNE IR GRO na ,Ofl -«2noo cash, likusius leng- 

šerne puikioj lietuvių kolonijoj, biznis - -- - - - 
geras cash ir kredito; parduosiu 
giat — Važiuoju Lietuvon.

Atsišaukit laišku.
Box 125

1739 S. Halsted St.

. vais išmok"6ma;R.
P1’ 2703 W. 47th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS RES- 
tauranas yra prie dalelių dirbtuvių, 
gera vieta, biznis išdirbtas; priežastis 
pardavimo, turiu du saliunu.

Atsišaukite:
732 W. 19th St.
Tel. Canal 1149

FARMŲ BARGENAS
3 geriausios farmos netoli Chi- 
cagos, parsiduoda labai pigiai, 
arba išpiaino ant miesto praper- 
tės. Kreipkitės. C. P. Suromski 
& Co. 3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ DRAPA- 
nų, ir visokių čeverykų, vyriškų, mo
teriški} ir vhikų krautuvė. Visokių 
tautų apgyvento j vietoj, bet daugiau
siai lietuvių, Turi būti parduotas į 
trumpą laiką, nes savininkas išvažiuo
ja ant fai'mcs gyventi.

J. RIDIKAS,
3354 So. Halsted St.

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas ant kampo 

’ netoli Douglas Park, parsiduoda labai 
pigiai arba mainau ant ani kokio 
b’znio. Mažai rteikia įmokėti, kitus 
kaip renda po mėnesiais. C. P. Su- 
romski & Co., 3346 S. Halsted St. Tel. 
Boulevard 9641.

rys, kaipo klerkbs—typistės etc. 
O’Brien Sęhool, 219 S. Pearbom 
Street, Room 209.
--------- -- -------- t , |»‘" ...... .

REIKIA vyrų arba ftioterų pa
tyrusių dešrų kįmšimųi, taipgi 
moterų,sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, i 

4856 S. Halsted St.
r ' ' ’ s /
........ . -«*■■ ■! 'j ........

REIKIA OARBININKy

MAŠINISTŲ REIKIA, GERI PĄ- 
tikėtini vyrai,, gyvenanti West Side, 
kuris galėtų investyti $1,000 už Serą į 
biznį. Alga $200 į mėnesį ir nuo Še
rų pelnas. Kreipkitės tarp 9 iki 5.

, , MR. HART,
v ,‘14.27:Carroll Avė.

,5-os.lubop. , , •

. n ................................. ...........
•• [ • L* ■ * • 11 ■■ “p

REIKIA 10 AGENTŲ TUOJAUS. 
Jei nori pirkti arba parduoti Real 
Estate arba formos žemę, ateikite ir 
pamatykit muš. Mes tokiame padė
jime, kad sųvėsime į dulktą.

PUBLIC RĖALTY CO., 
not inc: ‘ J

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 1303

Insurance, Foijeigm Exchange, claim 
adjusting, legąl papers. Veltui pa
tarimai. Reikia tiiojaus 10 agentų.

L. A. Jacobson, advokatas, 
Walter! S. Tadda, Notary Public

PARDAVIMUI

claim

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernč, geroj vietoj, prie biz- 
niavos gatvės, visokių tautų 
tirštai apgyventa. Taipgi, 4 pui
kus kambariai pragyvenimui. 
Kreipkitės: 2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 
medinė cottage su 
1 karvė, 75 vištų, 
nas. Pardavimo
einu į biznį. Chas. Nocin, 5207 S. 
Cicero Avė., netoli Archer.

6 kambarių 
dviem lotais, 
Geras barge- 
priežastis —

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė visokių tautų apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas, kampanis namas. 
Parduosiu pigiai už pirma teisingą 
pasiulimą, priežastis pardavimo turiu 
du biznius.

2958 Lowe Avė.
Tel. Boulevard 0517

SAVININKAS PRIVERSTAS PAR 
duoti puik’ą, 7 kambarių rezidenciją, 
kuri randasi prie 56-os ir Honore St. 
Fumaso šiluma su mediniu 2 automo
biliams gar.adžium. Bargenas grei
tam pardavime už $9,500.

FR4NK WOZNICK, 
2703 W. 47th St.

Vyrų 
į serap iron 

yard. 
Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
SAM COHEN & SON 
52nd Aver. & 16 St.

REKALINGAS AUTOMOBILIŲ 
mekanikas, kuris Supranta visą m<e- 
kanizmą, taip pat velding ir brazing. 
Gera-užmokestis. Atsišaukite ’ 
tai pas.

BALZEKAS BROS
' 6012 So. Kedąie Avė.

grei

■ ....... ■< 1

REIKIA trokerių ir darbinin
kų. Nuolatinis darbas. Kreip
kitės: North Western Terra 
Cotta . Co., 2525 Clybourn 
Avė.
-i - ,--j. r--[------ Tr~~n~T— ų1. ' i ‘ ...... .... ■. ........................

VYRŲ REIKIA.
Kreipkitės:

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 So. Loomis St.
Tel. Englėwood 2575

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:

ROSENBĄUM BROS.
FeedMilk 

87th Ši. & Štewart Avė.

PARŲAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių,tautų apgyventa, tarpe didelių 
dirbtuvių. pragyvenimui kambariai, 
renda tik $40 į mėnesį, lystas ant 
dviejų metų. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Priežastis — pirkau nuo
savų namą su. bizniu, tad einu savo 
namian. 1458 W. 15th St., kampas 
Laflin St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
gerais rakandais, renda pigi, sma
gus 4-ri ruimai dėl gyvenimo. 
duosiu už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo pirkau namą už tai turiu 
parduoti biznį. ‘ Atsišaukit:

3759 So. VVallace St.

SALIUNAS ANT PARDAVIMO 
labai geroj vietoj. Vienas saliunas 
ant keturių kampų. Biznis gerai iš
dirbtas. Gera proga dėl reikalingo 
žmogaus.

2956 Emerald Avė.>

PARDUOSIU ARBA i MAINYSIU 
cigarų, tabako, kendžių, aiskrimo ir 
notions krautuvę. Mainyčiau ant au
tomobilio ar loto . Geras biznis, turi 
luti parduotas j trumpą laiką. Krelp- 
ritės į Naujienų Skyrių, 8210 South 
Halsted St.No. 34.

GA RA DŽIUS BARGEN.
60 automobiliu talpinantis, su biz

niu arba viehas bildingąs. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo. Perkant nė
rė kia daug pinigu įmokėti. Randasi 
1714-10 W. 95th Št. Beverly Hills. Sa
vininkas. C. P. Suromskis, 3346 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 9641.

Į TRUMPĄ laiką turi būt par
duota Fotografijų Studio. Gera 
proga profesionalui arba amato- 
riui, nes išmokinsiu už dyką. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 
126.

EXTRA!
Pa’sidueda naujas mūrinis namas 2-jų 
nagvvenimų 5 ir 6 kambariai elektri
ką skiepas ir visi kiti naujos mados 
Jtaisvmai, namds randasi labąi gražioj 
viatoi. Bririhton Park, parsiduoda pi
gia’’ arba išsimaino ant cottage kur 
geroj vietoj.

F J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

STOCKAI-SEROS
NORIU pirkt pilnai išmokėtų 

Co-operative Society of America. 
Mokėsiu po $12 už kiekvieną. L. 
J. Mather, 6807 Union Avė. Tel. 
Eng!ewood 0187.

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roi vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, visai 
nebrangiai. Pasiskubinkit, nes turi 
būt greitai parduota. Kaina $650.00.

Atsišaukite:
4432 S. Honore St.

PARDAVIMUI saliunas arba 
mainysiu ant automobiliaus, ar 
kokio kitoniškesnio biznio, gera 
proga. Atsišaukit:

2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI įvairumų krau 
tuvė.

Pašaukit
Lafayette 7484.

DRAPANŲ VALYMO IR DAŽY- 
mo krautuvė labai stebėtinoj vietoj, 

Į perpilnai darbo, gerai Įrengta Hoff- 
mano mašinoms ,tikras bargenas grei
tame pardavime. Žingeidumo jieš- 
kanti neatsjšaukite. Kreipkitės:

, 4732 N. Robey St.

PARDAVIMUI VIENAS IS GE- 
riausių gasinių pečių su 8 kepyklom, I 
visas percelino. Perkant mokėjau 
$200.00, parduosiu už $75.00. Taipgi 
naujas ice boksis ir stalavas setas už 
$15.00. Kreipkitės:

5925 S. Bishop St.
Tel. Republjc 4623.

GERA PROGA.
Pardavimui grosernė ii*, bučernė su 

2-jų aukštų namu ir mūrinis garad- 
žins biznio apivarta i mėnesį $5000, 
priežastis pąrdavimo liga. Atsišaukit 

2640 W. 38th St.
Tel. Lafayette 2878

~ NAMAI-ZEME

VALENTINĖS DRESSMAKINGj 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmeking ir pattedn ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėbų 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
du tautu apgyventa vieta, biznis ge- 
*ai išdirbtas. Švarus kambariai pra- 
gy«erjri”l. Jysas 2 metų, renda $46.00

AtsišaWte: ■ I
4522 S. Honere St. 1

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit narna išnvokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
anielinkėi butu, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus Parduotas j trumpą lai
ką, nes kostnmęriai laukia musų ofise.

F. J. SZEMETA & CO.
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

_____ _J_________ ______________________


